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  המערכתדבר 

שתכניו הינם פרי כתיבתם של תלמידות ותלמידים של מסוגו הינו כתב העת הראשון כתב העת שלפניכם 
רעיונות זה נועד להוות במה לסטודנטיות וסטודנטים, בעלי כתב עת כלכלה, פילוסופיה ומדע המדינה. 

טרתנו היא לטפח מקוריים ומעוררי השראה ולאפשר שיח המשלב היבטים פילוסופיים, כלכליים ופוליטיים. מ
שיח אקדמי צעיר, מעמיק ומעורר מחשבה, ולהציע לסטודנטים הזדמנות להתנסות בפיתוח רעיונות מקוריים 

  ובכתיבה אקדמית. 

, בשיתוף עם צוות ההיגוי וההוצאה לפועל של מפנה האם הגלובליזציה מצויה בנקודת בחרנו לעסוק בשאלה
- בשנים האחרונות אנו עדים לתהליכים שונים במרחב היחסים הבין. 2017ועידת ירושלים לפכ"מ לשנת 

מדינתיים. לאחר עשורים של התחזקות הקשרים הכלכליים והפוליטיים במרחב הגלובלי דוגמת אמנות 
מדינתיים, בשנים האחרונות מתגברים קולות המבקשים לאתגר - בינלאומיות, הסכמי סחר והקמת גופים על

אנו מאמינים כי בתקופה כה דינאמית תפקידה של האקדמיה הוא להוביל את השיח, את המגמות הקיימות. 
לעשות זאת  ליון זה של כתב העת יבקשיגלהציב תשתית מושגית לדיון, לבקר ולאתגר תפיסות שגורות. 

באתגרים שהללו מזמנות ו ן של מגמות מרכזיות בשדה הגלובלילעמוד על טיבסה מארבעה היבטים שונים וינ
  במישורים הנוגעים לפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה. 

מאמרה של הגב' המאמר הזוכה בתחרות המאמרים שהוגשו לכתב העת, וזהו הינו ליון זה יהמאמר הראשון בג
את בוחן מאמר זה  .היבטים כלכליים בהתפשטות הנצרות"ודאות, אפקט רשת וגאולה נצחית: -זיו "אי- נטע בר

היסודות הכלכליים באמונה או ברעיון שמאפשרים את התפשטותו בדומה להתפשטות של מוצר בשוק 
   תכנית פכ"מ ותכנית אמירים באוניברסיטה העברית בירושלים.תואר בוגר בזיו, הינה סטודנטית ל-ברהעולמי. 

חברי המערכת ערכו ראיונות עם מומחים מעצבי הדיון אודות ה למעשה, מתוך השאיפה לחבר בין תיאורי
 פרופ' מייקל וולצרהשתתף הראשון ואתגרו אותם בשאלות על המגמות הנוכחיות בעולם. בראיון  הגלובליזציה

פרופ'  השתתף . בראיון השניעסק בקשיים המוסריים הנובעים מגלובליזציה ומדחיקת השמאל הפוליטיוהוא 
עסק בחוסר היציבות הפוליטית וברעות החולות שהביאה איתה תקופת השינויים התכופים והוא יית' מארק בל

   .העולם ובכלכלתהבינלאומיות במערכות היחסים 

"צמצום התלות של אירופה בגז הרוסי: סיבות, חלופות  מאמרה של הגב' רותם שנירהמאמר האחרון הינו 
זה בוחן את היחסים המורכבים בין מדינות אירופה בעקבות אקטואלי . מאמר והמשמעות הגיאופוליטית"

הינה סטודנטית לתואר מוסמך בתכנית ללימודי דיפלומטיה  ת שלהן במשאב אנרגטי רוסי. שנירהתלו
  באוניברסיטת תל אביב.

ליון זה מוקדש לזכרה של חברתנו לספסל הלימודים, ורד אביישר, אשר נספתה בתאונת דרכים בנפאל מיד יג
  .2017יום לימודיה באוקטובר עם ס

  אנו מודים לסגל התכנית והפקולטה על התמיכה והסיוע בהוצאת כתב העת לאור. 

  

  קריאה מהנה

  מערכת כתב עת פכ"מ
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ופכ"מיסטית ולכבודה של ורד אביישר, חברת נפש לזכרה 
 מצטיינת

 עדי ברק

 

למצות עד תום את ורד בכלל התחילה ללמוד מדעי המחשב בבאר שבע, חשבה שיהיה חכם 

יכולותיה הריאליות בבירה הסטודנטיאלית. אחרי כמה חודשים היא הבינה שזה לא זה, או כמו שהיא 

סיפרה לא אחת "החומר לא היה קשה, אבל לא מצאתי את האנשים שלי, שאיתם ארגיש בבית". אז 

 .היא חישבה מסלול מחדש, חתכה לירושלים, ונרשמה ללימודי פכ"מ

 

שיש משהו בפכ"מ, שהוא  -כיח את עצמו, וורד הרגישה זאת מהשנייה הראשונה המהלך הזה הו

באמת באמת משפחה. בתקופה כזו שעוזבים את הקן של ההורים ויוצאים לעצמאות ואחריות, אין 

דבר בסיסי ומחזק יותר מאשר השייכות הזאת, אל חבורת אנשים שלמרות שהיא מתחלפת מידי שנה 

פי חם ומחבק. בתוך משפחת פכ"מ המורחבת, היינו אודליה, ורד ואני ואף מתרחבת, שומרת על או

מא ובנות, ובכל מקרה תמיד ימשפחה גרעינית מאושרת בתפקידים מתחלפים. פעם אחיות, פעם א

אוהבות. שלוש שנים היינו זו לצד זו, בימים השמחים והעצובים, באתגרי האוניברסיטה והחיים, 

עמוק אל הלבבות -דות, לומדות ומבלות. נכנסנו עמוקות ולומבאהבות הנכזבות והמתממשות. מבל

היא ההישג המשמעותי -של האחת והשנייה והשלישית, והרגשנו שהחברות המופלאה שלנו היא

 .ביותר משנותינו באקדמיה

 

ורד בשבילי היא שפיות. מאזנת באופן מושלם בין הדרישות הלימודיות ובין החיים עצמם, אבל לא 

בינה, דתייה שומרת מצוות, וביני, חילונית גמורה.  -החברות בינינו היוותה גשר שפוי רק. כי גם 

ת התואר הראשון שלנו, וההערכה יההרמוניה הזאת, ותחושת המשפחה הן חלק בלתי נפרד מחווי

 .כלפיהן הייתה מנת חלקנו לכל אורך הדרך

 

פעם הייתה מקליטה את עצמה, לצד  שרונות הרבים של ורד, היו גם הנגינה והשירה. מידייבין כל הכ

הגיטרה או הפסנתר ושולחת לנו יצירות קסומות, להן הקשבתי ואני מקשיבה בשעות שזקוקה לנחמה 

וחסד. ורד טסה לנפאל לחגוג את סיום התואר, ונהרגה בתאונה בדרכה לאנאפורנה. השאירה אחריה 

  .לבבות שבורים, ושירים הפורטים על הנשמה
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 זקוקים לחסד / נתן זךכולנו 

  
  ,כולנו זקוקים לחסד

 .כולנו זקוקים למגע

 ,לרכוש חום לא בכסף

 .לרכוש מתוך מגע

 לתת בלי לרצות לקחת

 .ולא מתוך הרגל

 

 ,כמו שמש שזורחת

 .כמו צל אשר נופל

 בואי ואראה לך מקום

 .שבו עוד אפשר לנשום

 

 כולנו רוצים לתת

 .רק מעטים יודעים איך

 צריך ללמוד כעת

 ,שהאושר לא מחייך

 שמה שניתן אי פעם

 .לא ילקח לעולם

 

 ,שיש לכל זה טעם

 .גם כשהטעם תם

 בואי ואראה לך מקום

 .שבו עוד מאיר אור יום

 

 ,כולנו רוצים לאהוב

 .כולנו רוצים לשמוח

 ,כדי שיהיה לנו טוב

 .שיהיה לנו כח
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  ודאות, אפקט רשת וגאולה נצחית:-יא

  הנצרותהיבטים כלכליים בהתפשטות 
 זיו-נטע בר

גלובליזציה, כך נדמה, היא נחלתו של העולם המודרני: המונח נכנס לשימוש בשנות התשעים של 
המאה העשרים לייצוג תהליכים של הגירה, כלכלה עולמית והעברה תרבותית. מנגד, יש 
היסטוריונים המתארכים את תחילת הגלובליזציה מוקדם הרבה יותר, עם גילוי אמריקה במאה 

אולם, מהי גלובליזציה? המושג חסר הגדרה יחידה וברורה, והוא מגלם משמעות  1עשרה.-החמש
משמעית המכילה מערך של מוסדות ויחסים חברתיים אשר במסגרתם מתרחשים -מורכבת ורב

זרמים עולמיים של סחורות, שירותים, אנשים, וכן רעיונות ומנהגים תרבותיים. אם כך, לא בטוח 
עשרה, וייתכן ששורשיה נעוצים -תחילה בעידן הנוכחי או אפילו במאה החמששהגלובליזציה ה

בהיסטוריה קדומה הרבה יותר. מנהגים תרבותיים ואמונות דתיות חצו מרחבים עצומים כבר 
מודרניות, אך ההתפשטות השיטתית של הדת בעולם העתיק התרחשה -בתקופת האימפריות הפרה

  דתה של הדת המיסיונרית הראשונה: הנצרות.לפני קצת יותר מאלפיים שנה, עם הול
  

הרומית. הרדיפות החלו בימיו של הקיסר נירון  בתחילת דרכה הייתה הנצרות דת נרדפת בקיסרות
)Nero) (64  לספירה), ומאז ועד המאה הרביעית לספירה הן פרצו שוב ושוב. הנצרות איימה על

למרות  2הנוצרים הואשמו בכל צרה.הסדר החברתי המוכר בערי הקיסרות הרומית, והתושבים 
הרדיפות, המשיכה הנצרות להתפשט בקצב מהיר: תוך פחות משלוש מאות שנה כללה האוכלוסייה 
הנוצרית באימפריה הרומית יותר משלושים ושניים מיליון בני אדם, אשר היוו יותר מחמישים אחוזים 

  3מהאוכלוסייה הכוללת.
  

  
  

  לספירה 350-40הרומית, גידול במספר הנוצרים באימפריה 

כיצד הפכה האימפריה הפגאנית לאימפריה נוצרית במהירות כזו? חלק מן הספרות המחקרית תולה 
. 312) בשנת Constantinusאת הסיבה המרכזית לכך בהתנצרותו של הקיסר קונסטנטינוס (

לשליט יחיד  היה 324) בקרב על רומא, ובשנת Maxentiusקונסטנטינוס הביס את יריבו מקסנטיוס (
מזרחה ומערבה כאחד. ערב הקרב נגד מקסנטיוס, הצהיר קונסטנטינוס כי הוא  –של האימפריה כולה 

מוסר את גורלו בידי אלוהי הנוצרים. הדעות לגבי מניעיו של קונסטנטינוס חלוקות אמנם, אולם אין 

                                                            
1 Douglas Kellner," Theorizing Globalization", Sociological Theory, Vol. 20, No. 3 (2002), 286 

  10), 1991(תל אביב,  ,התנצרותה של האימפריהזאב רובין,  2
3 Rodney Stark and William Sims Bainbridge, The Future of Religion: Secularization, Revival, and 
 Cult Formation (Oakland,  1985), 47 
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יהם נהפכה הנצרות עוררין על כך שהתנצרותו וניצחונו בקרב היו מהפך של ממש לנוצרים, ובעקבות
חרף תפקידו המרכזי של קונסטנטינוס בהתבססותה של הנצרות  4לדת השלטת באימפריה.

באימפריה, לפחות חלק מן ההסבר לצמיחתה המהירה קשור לאו דווקא בנסיבות פוליטיות, אלא 
עדות לכך היא צמיחתה המהירה של הנצרות טרם עלייתו של קונסטנטינוס  –בנסיבות חברתיות 

  לשלטון.
  

התפשטותה הרחבה של האמונה  ות ואמונה אינם תופעה חדשה:אם כן, תהליכי גלובליזציה של תרב
הנוצרית ברחבי האימפריה הרומית אינה שונה במהותה מהאמריקניזציה של התרבות המערבית 

מהשפעות הדדיות של תרבויות שונות הנובעות מדפוסי ההגירה בעידן  בעשורים האחרונים, או
  המודרני.

  
שט? מדוע זוכה רעיון אחד להצלחה ואילו אחר נכשל? אולם מה גורם לאמונה או לרעיון להתפ

  רעיונות ומושגים כלכליים הם כלי אפשרי לניתוח ולהסבר של התופעה.
    

במבט ראשון נדמה כי הקשר בין דת 
לכלכלה הוא קלוש: הכלכלה עוסקת 
בארצי ובחומרי, ואילו הדת בשמימי 
וברוחני; התיאוריה הכלכלית 
מתבססת על ניתוח נתונים מדעיים, 
ואילו הדת כלל אינה שואפת להצדיק 

ריות. אולם, את קיומה בהוכחות אמפי
הקרבה בין השתיים גדולה מכפי 
שנדמה בתחילה: הכלכלה, בדומה 

צרכים פרטיים   –לדת, אינה בוחנת רק את הצרכים הגשמיים של האדם, אלא גם את אלו הרוחניים 
וחברתיים שהוצבו על ידי אדם או חברה כמטרה להגשמה מרבית. ואילו חיי הדת והצרכים הרוחניים 

כלכלה: המחסור. המחסור נוצר עקב הפער בין הצרכים יסית בתורת העה בסמקבילים לתופ
למשאבים, והמשאבים החסרים, הדרושים למילוי הצורך, הם 'מוצר כלכלי'. תופעת המחסור אינה 
פוסחת גם על הצרכים הדתיים, ולשם מילויים דרושים משאבים ממגוון תחומים: משאבי זמן, 

ומשאבים חברתיים (הסכמה ורצון של חברה להיעתר משאבים נפשיים (דוגמת פניות נפשית) 
כאשר מתבוננים בדת כמוצר, ניתן להיעזר במתודולוגיות כלכליות אשר לפולחן הדתי, למשל). כך, 

  יכולות לשפוך אור על התפשטותה המהירה של הנצרות בשלהי האימפריה הרומית.
  

ורית של התפשטות הנצרות, כדי להחיל את המושגים והתיאוריות הכלכליים על התופעה ההיסט
חברתי באימפריה הרומית. לאחר מכן, אבחן את הצלחתה של -אציג תחילה את המצב הכלכלי

-תועלת ואעמוד על ייחודיותו של המוצר הנוצרי. זיהוי המוצר הנוצרי כ'מוצר-הנצרות במושגי עלות
של הפרט הבודד, ולכך ) יאפשר לי לבחון את הבחירה בנצרות מנקודת מבטו Credence Goodאמון' (

ודאות. בהמשך, ארחיב את הניתוח לרמה -לית בתנאי איאאיעזר בתיאוריה הנוגעת לבחירה רציונ
  החברתית ואבחן את התפשטות הנצרות כאפקט רשת, שמאפייניו משתקפים בהפצת המוצר הנוצרי.

 

  חברתי באימפריה הרומית -המצב הכלכלי

הבסיס להחלת תיאוריה כלכלית על צמיחת הנצרות באימפריה הרומית נעוץ במצבה הכלכלי של 
דוגמת אימוץ  –החברה הרומית, שכן לתמורות כלכליות קשר הדוק עם שינויים חברתיים רחבים 

                                                            
  48), 1995(תל אביב,  הנצרות: מראשיתה ועד הרפורמציהאביעד קליינברג,  4
  

התפשטותה הרחבה של האמונה הנוצרית 
ברחבי האימפריה הרומית אינה שונה 
במהותה מהאמריקניזציה של התרבות 
המערבית בעשורים האחרונים, או 

תרבויות שונות מהשפעות הדדיות של 
 הנובעות מדפוסי ההגירה בעידן המודרני.
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נרחב של דת חדשה. בתחילת המאה השנייה החלה תקופת שגשוג באימפריה הרומית: הפעולות 
ק באזורי הספר ולא היו כרוכות בשינוי משמעותי בהקצאת המשאבים. כמו כן, הצבאיות התרחשו ר

אך לאחר  5מבנים רבים הוקמו ברחבי האימפריה, ואליטות חדשות צברו כוח במוקדים העירוניים.
השגשוג, הגיע משבר: האימפריה מצאה את עצמה עומדת מול אויבים מחוץ, שעליהם לא יכלה עוד 

פוסקות של השבטים הגותיים דרשו הקצאת משאבים עצומה, שהביאה לשלוט. הפלישות הבלתי 
למשבר כלכלי אשר לווה גם במשבר של המטבע הרומי. הסמכות הבלעדית של הקיסרים לקבוע את 
טיב המטבעות ואת משקלם הייתה להם פיתוי מתמיד להגדיל את כמות המטבעות המונפקים. 

, השימוש במטבעות הצטמצם והחלה חזרה לשיטת האינפלציה לא אחרה לבוא: מחירי הסחורות עלו
, ביקש לעצור את התופעה וקבע 284-), שעלה לשלטון בDiocletianסחר חליפין. דיוקלאנטוס (

צו   6מחירים מרביים לסחורות ולשירותים, אולם היוזמה נכשלה, והאינפלציה הוסיפה להתרחב.
ות וההוצאות של השכבות העליונות המחירים של דיוקלאנטוס חושף את הפער העצום בין ההכנס

שהיו מיעוט זעום באוכלוסייה, ובין הכנסותיהם והוצאותיהם של הרוב המוחלט של תושבי 
), האחרונים הסתפקו sestertiusהאימפריה: בעוד שאצל הראשונים מדובר במיליוני ססטרצים (

   7במאות בודדות מן המטבע הרומי לשנה.
  

ל שכבות האוכלוסייה, אך העניים סבלו ממנו יותר מכל. שיטת משבר המאה השלישית ִהקשה על כ
), ובמסגרתה מספר מצומצם של בעלי colonatusחלוקת האדמות באותה תקופה נקראה קולונט (

אחוזות גדולות החכירו לאריסים את אדמתם, והם בתמורה שילמו דמי חכירה או מסרו חלק מן 
הגרמאניים שפגעו בשטחי החוכרים, גרם המשבר הכללי היבול. בנוסף לפלישות הרבות של העמים 

גם להגדלת דרישותיהם של בעלי האחוזות. איכרים רבים שלא הצליחו לעמוד בתשלום ברחו 
מבתיהם, ובתקופת הקיסר קונסטנטינוס חוקק חוק שחייב את בעלי האחוזות שאליהן ברחו האיכרים 

   8להשיבם לבתיהם.
  

ינוס לשלטון היוותה נקודת מפנה כלכלית עבור הנוצרים: הקיסר, למרות זאת, עלייתו של קונסטנט

שהמיר את דתו והפך את הנצרות לדת הרשמית של האימפריה, הביא לעלייה במעמדם של הנוצרים, 

שעד אז היה שנוי במחלוקת. רדיפת הנוצרים על ידי הממסד הרומי הגיעה לשיאה בתחילת המאה 

אולם עלייתו של קונסטנטינוס לשלטון שינתה את מצבם  הרביעית תחת שלטונו של דיוקלאנטוס,

במהירות: הכמורה הנוצרית נהנתה מפטור משירות ציבורי ומתשלום מיסים, והלגיטימציה החברתית 

החוקר פטר בראון  9שממנה נהנו אלו שלא היו חלק ממעמד הכמורה סייעה להם לצבור ממון.

)Brownאותה תקופה לא רק בקרב העניים, אלא גם ) מצביע על כך שהנצרות המשיכה להתפשט ב

לדברי  10) המקצועיות.collegiaבקרב בני המעמד האמיד, שעסקו במסחר והיו חברים בגילדות (

בראון, מרבית האוכלוסייה הנוצרית לא תפסה את עצמה כעשירה, אך גם לא הייתה ענייה. עדות 

לבישוף שלהם, לאחר שזה הטיף מובהקת לכך היא תשובתם של חברי הקהילה הנוצרית בברצלונה 

מעמד -: "טוב שאנחנו בני380) בשנת Lenten  seasonלסגפנות ולבקשת תשובה בתקופת התענית (

בינוני. אין זה בשבילנו לחיות בבתים מצופי פנינים, לסבול את עול הזהב... אך יחד עם זאת יש לנו 

  11פים קטנים וכל מה שנלווה לזקנה עליזה".מקום צנוע בגן או על חוף הים. יש לנו יין טוב ואיכותי, נש

                                                            
5 Peter Brown, Through The Eye Of The Needle, (Oxford, 2012), 9 
 

  812), 2002, (ירושלים, תולדות הקיסרות הרומיתמשה עמית,  6
  206שם,  7

8 Brown, Through The Eye Of The Needle, 13 
9 Ibid., 35 
10 Ibid., 37 
11 Brown, Through The Eye Of The Needle, 39 
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  דת כמוצר: ייחודיותו של הטובין הנוצרי

בחינת הדת בעיניים כלכליות דורשת הבהרה מושגית: התיאוריות הכלכליות של הדת רואות בה 
). המאמין, או הצרכן, יכול לבחור בצורה רציונלית בין מסגרות commodityסחורה, מוצר צריכה (

בד בבד, נקודת המוצא המשותפת לשיח  12ואף לשנות את בחירותיו במהלך החיים.דתיות שונות, 
הסוציולוגי, הפסיכולוגי והכלכלי על הדת היא ש"אנשים מחפשים את מה שהם תופסים כתועלת, 

כפועל יוצא מהגדרת הדת כמוצר, ניתן לתאר ולהסביר  13ונמנעים ממה שהם תופסים כעלות".
ים בסיסיים של ביקוש והיצע: ככל שהעלות של מוצר דתי נמוכה יותר תופעות ומוסדות דתיים במונח

הביקוש אליו יעלה; כשהעלות הכרוכה בפרקטיקה ובאמונה דתית  –והתועלת ממנו גבוהה יותר 
מעוצבת   –בדומה למוצרים אחרים   –הדת  הביקוש אליה ירד. כלומר, –עולה על התועלת המובטחת 

תחרות, 'פירמה' דתית מסוימת תוכל להצליח רק אם תספק  על ידי העדפות הצרכנים. בתנאי
   14 לצרכנים מוצר אטרקטיבי לפחות כשל מתחרותיה.

  

מה הן עלות ותועלת דתיות? באיזה מובן נבדל טובין דתי מטובין אחר? הגדרת העלות של מוצר דתי 
העלות  ברורה יחסית, ומגולמת במונחי המחיר שאותו יש לשלם כדי להשתתף במסגרת הדתית.

יכולה להיות ישירה (מס המוטל על החברים בדת, למשל), או עקיפה (כמו הזמן הכרוך בביצוע 
ריטואלים דתיים). התועלת המופקת מן המסגרת הדתית מגוונת ועונה על צרכים רבים: היא מספקת 

  .אמונה בעתיד טוב יותר, שירותים חברתיים ורפואיים, חגיגות קהילתיות ועוד
  

כדי להסביר את ההתפשטות המהירה של הנצרות במסגרת הדיון הכלכלי, יש לזהות את ייחודיות 
המוצר הדתי שהציעה הנצרות. בעוד שהתועלות הדתיות שהוזכרו לעיל משותפות למרבית 
המסגרות הדתיות, הנצרות העלתה על נס מוצר מרכזי אחד: הדגש על רעיון החיים אחרי המוות. 

נצח שלווים וטובים, -ונית והתנהגותית, הבטיחה הנצרות גאולה נצחית, חייבתמורה להקרבה אמ
  15אלטרנטיבה לחיים הקשים בעולם הגשמי.

  
העיסוק הכללי בקיום שלאחר המוות אינו ייחודי לנצרות. 
התפיסה האסכטולוגית של 'העולם הבא' היא מרכיב מרכזי 
בדת הזורואסטרית, שהשפיעה על תפיסות מקבילות 
ביהדות, ומאוחר יותר בנצרות. לפי הדת הזורואסטרית, 
תפקיד האדם בעולם הזה הוא לשמש כלי במלחמה בין 

ולהביא לאחרית הימים. כדי לעשות כן, על  הטוב לרע,
האדם לחשוב מחשבות טובות, להגיד מילים טובות ולעשות 
מעשים טובים. לאחר המוות נפרדת הנשמה מן הגוף הגשמי 
ועוברת לממד הרוחני, שם משתנה גורלו של כל אדם 
בהתאם למעשיו בקיום הגשמי; בעולם הבא, יזכו הצדיקים 

  16י מעשיהם בעודם בחיים.לשכר והרשעים לעונש, לפ
  

), כתבי הקודש האיראניים המיוחסים לנביא Avesta) באווסטה (Yasnaכך, למשל, באחד המזמורים (

), מתוארים מעשי הצדיק בחיים והגמול שלו הוא זוכה אחרי המוות: "אבל מי Zoroasterזורואסטר (
שמוקיר את דרכך עם התבונה טובה; מי שבעצמו מאיץ את העושר והשגשוג; חסיד החוכמה והאמת, 

                                                            
12 Laurence  R. Iannaccone, "The Consequences of Religious Market Structure: Adam Smith and the Economics of 
Religion", Rationality & Society, Vol. 3 Issue 2 (1991), 158 
 
13 Stark and Bainbridge,  5 
14 Robert Ekelund and Robert Tollison, Economic Origin of Roman Christianity, (Chicago, 2011), 65 
15 Robert Ekelund and Robert Tollison, Economic Origin of Roman Christianity, (Chicago, 2011), 65 

  45), 2011, (ישראל, איסלאמית-מסע לאירן הטרוםהטוב, הרע והעולם: תמר עילם גינדין,  16
  

בדומה למוצרים    - הדת
מעוצבת על ידי  - אחרים

העדפות הצרכנים. בתנאי 
תחרות, 'פירמה' דתית 
מסוימת תוכל להצליח 
רק אם תספק לצרכנים 
מוצר אטרקטיבי לפחות 

 חרותיה.כשל מת
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ידיד האדיקות, הו, מאזדה!; אמן, הוא ישכון במלכות השמיים, עם כל מה שיש בה, הו, אהורה!" [יסנה 
מפסוק זה ומחלקים אחרים באווסטה עולה כי תפיסת הגמול ומערכת האמונות אפשר ש 17].49:5

בעולם הבא הייתה מרכזית בדת הזורואסטרית; אולם, העולם הבא כשלעצמו אינו מתואר במפורט, 
  והתהליך המוביל אליו אינו מובהק.

  
רפל, גם הסטואה, האסכולה הפילוסופית הדומיננטית באימפריה הרומית, עסקה בסוגיה במעו

) Cleanthesוהדעות באשר לגורלה של הנשמה אחרי המוות היו חלוקות. כך, למשל, בעוד שקלינטס (

) טען כי הדבר Chrysippusגרס כי נשמותיהם של כלל בני האדם מתקיימות לאחר המוות, קריספוס (
 נכון רק לגבי נשמותיהם של החכמים, ונשמותיהם של אלו שאינם חכמים יתקיימו רק לתקופה

בהירותו של המוות יכולה להימצא - עדות לאי 18הקוסמית. neumaP-מוגבלת ולבסוף ייטמעו ב
בכתביו של סנקה הצעיר, שהעדיף למות מאשר לסבול את שיגעונו של הקיסר נירון: "אני עצמי 

ואני כבר יודע מה הוא. אם  –קיום -טעמתי את המוות. מתי, אתם שואלים. לפני שנולדתי. מוות הוא אי
נחת. - סבל במצב הזה, חייב היה להיות סבל גם לפני שהגענו לאור העולם, אבל אז לא הרגשנו אייש 

אני שואל, אין זה מטופש לחשוב שמצבה של המנורה היה גרוע יותר לפני שנדלקה? אנו, בני 
התמותה, נכבים ונדלקים גם כן. בתקופה הקודמת סבלנו, אך בכל צד יש חופש עמוק מאימה" 

מדבריו של סנקה ניתן להסיק כי בעוד שהסטואה עסקה ברעיון הקיום אחרי  19].7-1, 45, מכתבים[
  המוות, היא לא הגדירה במפורש מהו אותו קיום, ובאיזה מובן הוא דומה לחיים בעולם הגשמי.

  
ההגות היהודית של תקופת בית שני עסקה גם היא בחיים אחרי המוות, ורעיונות השכר והעונש לאחר 

מופיעים כבר כמאה שנה לפני החורבן. החוקר אפרים אורבך מציין כי רעיונות אפוקליפטיים המוות 
ואסכטולוגיים נמצאו בעיקר בספרות החיצונית והגנוזה, אך חרף הדמיון המסוים ביניהם, "אין תמונה 

הסיבה לכך נעוצה בעמימות המושג 'גאולה' במקרא, וכן  20אחידה מתקבלת בנושא הגאולה".
עם מערכות מושגים מאוחרות יותר שהתייחסו ל"עולם הבא", ל"תחיית המתים", ל"אחרית  בשילובו

אף שרעיונות על העולם הבא היו מוכרים בתקופת בית שני, ספרות חז"ל החלה  21הימים" ועוד.
זכאי, קרי בסוף המאה הראשונה לספירה. אך -להתייחס לגאולה רק בדורם של תלמידי רבי יוחנן בן

ה הדיון בגאולה ובתחיית המתים מוקד למחלוקת פרשנית, שלדברי אורבך חרגה גם אז, היוו
  22מ"חילוקי דעות רגילים" ואף הגיעה לניגודים ולשלילה מוחלטת של השיטה האחרת.

  
בנצרות, לעומת זאת, רעיון החיים אחרי המוות מוגדר בבירור, וה"גאולה הנצחית" הוצבה כעמוד 

י, יָׁשוּב יוחנן, אומר ישו למרתה: התווך של האמונה החדשה. בחזון  ַגּלֶה ֱאמוָּנה ּבִ ִחּיָה ְוַהַחּיִים. ַהּמְ "ֲאִני ַהּתְ
י לֹא יָמוּת ְלעֹוָלם" ַחי וְּמַגּלֶה ֱאמוָּנה ּבִ , מתי]. בבשורה על ההר (11:25-26, יוחנן[ ִלְחיֹות ּגַם ִאם יָמוּת; ְוָכל ִמי ׁשֶ

) מציג ישו את הדרישות הרוחניות לכניסה למלכות שמיים ביחס ליהדות, וטוען כי מאמיניו 5פרק 
ְהיֶה צריכים להתנהג בצדיקות גדולה מזו שמציבה היהדות של התקופה:  "אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם: ִאם לֹא ּתִ

נְ  ּכָ ים, לֹא ּתִ רוּׁשִ ְדַקת ַהּסֹוְפִרים ְוַהּפְ ה ִמּצִ ַמִיםִצְדַקְתֶכם ְמֻרּבָ ָ ְרַצח,  .סוּ ְלַמְלכוּת ַהׁשּ י ֶקֶדם: 'לֹא ּתִ י ֶנֱאַמר ְלַאְנׁשֵ ם ּכִ ַמְעּתֶ ׁשְ
פְ  יְך ִלְכעֹס ַעל ָאִחיו יוָּבא ּבִ ְמׁשִ ּכָל ַהּמַ ין'. ַאְך ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם ׁשֶ ית ַהּדִ ְפֵני ּבֵ ין; ַהּפֹוֶנה ְלָאִחיו ְוָכל ָהרֹוֵצַח יוָּבא ּבִ ית ַהּדִ ֵני ּבֵ

ִמלַּ  ַנת ֵאׁש ּגֵיִהנּ ּבְ ַסּכָ ין ָהֶעְליֹון, ְוָהאֹוֵמר, 'ֱאִויל ִנְתָעב!' ִיְהיֶה ּבְ ית ַהּדִ ְפֵני ּבֵ ַנאי ֲחִריָפה יוָּבא ּבִ ]. 5:20-22, מתי[ ֹום"ת ּגְ
ים, ְוהוּא כתבי הקודש אף מתארים מה יעלה בגורלם של החוטאים והצדיקים:  "ָאז יֵָאְספוּ ְלָפָניו ּכָל ָהַעּמִ

                                                            
17  Yasana: Sacred Liturgy and Gathas/Hymns of Zarathushtra ,Translated by L. H. Mills, accessed May 17, 2017,   
http://avesta.org/yasna/yasna.htm 

  על ידי המחבר.תורגם מאנגלית 
  

18 Internet Encyclopedia of Philosophy, s.v " Stoic Philosophy of Mind ", by Scott Rubarth, accessed May 17, 2017,  
http://www.iep.utm.edu/stoicmind/#SH2c  
19 Valerie Worrior, Roman Religion: A Sourcebook,( Newburyport, 2002) ,159 

  תורגם מאנגלית על ידי המחבר.
  585), 1997, (ירושלים, חז"ל, פרקי אמונות ודעותאפרים אורבך,  20
  586שם,  21
  585שם,  22
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ִּ ַיְפִר  יב ִליִמינֹו ְוֶאת ָהִעז ים ַיּצִ ָבׂשִ ים. ֶאת ַהּכְ ִּ ים ִמן ָהִעז ָבׂשִ ְפִריד ֶאת ַהּכְ רֹוֶעה ַהּמַ ֵני ָהָאָדם ּכְ ין ּבְ מֹאלֹו."יד ּבֵ , מתי[ ים ִלׂשְ
]. כלומר, בברית החדשה נוצר קישור מובהק בין התנהגות אנושית מוגדרת וברורה בעולם הזה 25:32

  ם הבא.שכר ועונש בעולובין 
  

הדגש שנתנה הנצרות לרעיון זה אינו מנותק מהמרחב ומהתקופה שבהם היא צמחה. במאה הראשונה 
לספירה חל שינוי משמעותי במבנה החברתי והכלכלי של האימפריה הרומית: איכרים שנשלחו 
ללחום במלחמותיה של רומא איבדו את כל רכושם, ומעמדם הכלכלי ירד. העלייה הניכרת ביותר 

וש לנצרות התרחשה במוקדים האורבניים של האימפריה, שאליהם הגיעו האיכרים. שם בביק
נמוך שעבדו בערים. אם -התפשטה הנצרות בקצב מהיר, ומשכה אליה בעיקר עניים ובני מעמד בינוני

לנסח זאת במושגים כלכליים, ייתכן שהביקוש לרעיון הנוצרי של העולם הבא עלה בשל המצב 
 –ותה תקופה: אלו שבחרו באמונה בישו ראו בה גורם שיכול לספק צורך בסיסי החברתי והכלכלי בא

כפי שלמשל מעידה בבירור  –חיי נצח מובטחים ושלווים, אשר הובטחו בראש ובראשונה לעניים 
  23הדרשה על ההר.

  
נוסף על כך, לא הייתה זו רק התועלת שגילם רעיון החיים אחרי המוות אשר העלתה את הביקוש 

גם העלות הכרוכה בו ירדה ביחס למסגרות דתיות אחרות. באימפריה הרומית  -הנוצרי למוצר 
התקיימו זו לצד זו מספר רב של דתות פוליתאיסטיות, שהמשותף להן הייתה נאמנותן לקיסר 

, כינוי שניתן לשלום החברתי ברומא כניגוד Pax Deorum-ולמוסדות האימפריה. אולם ייתכן שה
פיע לרעה על הכלכלה הרומית: ריבוי הדתות יצר עלויות עסקה גבוהות לכעסם של האלים, הש

לכל אל ואלה היו חוקים שונים (בעיקר בכל הנוגע לפיוס), והמסחר בין אנשים  –עבור המאמינים 
מלבד זאת, האמונה  24בעלי אמונות שונות דרש היכרות מעמיקה עם הנוהגים והחוקים של האחר.

יבוי המקדשים דרש תחזוקה יקרה, שכר הכוהנים המוסמכים שעבדו הפגאנית הייתה יקרה למדי: ר
), Tertullianבהם היה גבוה, והפסטיבלים הרבים לכבוד האלים כללו הוצאות כבדות. טרטוליאן (

סופר נוצרי שחי בקרתגו במאה השנייה, תיאר זאת כך: "הכוהנים לא יכלו לקיים את הפסטיבלים 
ים יספרו לך כמה עלתה עשירית מסעודת ההקרבה להרקולס; שלהם מבלי להיקלע לחוב; החשבונא

) יזעיק את הכבאים" Serapisהטבח המשובח ביותר מונה לפסטיבל... העשן מהמשתה של סראפיס (
]. רומא אמנם מימנה חלק מעלויות הפולחן, אולם המחיר הכבד הוטל על המאמינים 39, אפולוגיה[

  25שמצבם הכלכלי, כאמור, היה קשה.
  

של המוצר הנוצרי הייתה נמוכה יותר גם בהשוואה ליהדות: השליחים, ובראשם פאולוס, ניתקו  עלותו
ן, את הקשר שבין המצוות היהודיות והגאולה, וקראו לנטישת המעשים לטובת אמונה בלבד:  "ִאם ּכֵ

ל ֵאיזֹו ּתֹוָרה? ּתֹוָרה  ׁשֶ ֲארוּת? ֵאין ָלּה ּכָל ָמקֹום. ּבְ ל ֱאמוָּנה. ֲהֵרי ָאנוּ ֲהיֵׁש ָמקֹום ְלִהְתּפָ ל ּתֹוָרה ׁשֶ ׁשֶ ים? לֹא, ּבְ ל ַמֲעׂשִ ׁשֶ
י ַהּתֹוָרה... ָהֱאלִֹהים הוּא ֶאָחד, ְוָלכֵ  ַמֲעׂשֵ לוּת ּבְ ִלי ּתְ ְזכוּת ֱאמוָּנה, ּבְ יק ּבִ ב ְלַצּדִ ָאָדם נְֶחׁשָ ֵדָעה ׁשֶ ּמֹוִלים ּבְ יב ֶאת ַהּנִ ן ַיְחׁשִ

ִסיס ֱאמוָּנָתם  יִקים ַעל ּבְ ְזכוּת ֱאמוָּנָתם"ְלַצּדִ יִקים ּבִ יב ְלַצּדִ ]. 3:27-30, האיגרת אל הרומים[ ְוַגם ֶאת ָהֲעֵרִלים ַיְחׁשִ
לפי פאולוס, אין כל צורך במעשים ובפרקטיקות היהודיות כיוון שבמותו כיפר ישו על חטאי מאמיניו, 

ונותאיסטית ולכן האמונה בלבד תצדיק את האדם בפני אלוהים. כך הציבה הנצרות אלטרנטיבה מ
חסכונית במשאבים, שכן הניתוק מן המצוות והדגש על אמונה בלבד הפך אותה לדת יעילה יותר 

    26ביחס להשקעה החומרית שנדרשה בביצוע הריטואלים הדתיים בהשוואה לדתות הפגאניות.
 

תועלת יכול להסביר את התפשטותה הרחבה של הנצרות במאות -נראה אפוא שהדיון במושגי עלות
הראשונות לספירה. המבנה האמוני של הנצרות סיפק שירותים דתיים בעלות נמוכה יותר, ומערך 
החוקים הפשוטים גבר על ההטרוגניות והמורכבות של האמונות הפגאנית והיהודית, בהתאמה. בעוד 

דתיות רבות עסקו ברעיון הקיום אחר המוות, הנצרות הציעה הבטחה ברורה לחיי נצח  שמסגרות
אמונה בישו. האלטרנטיבה הבהירה שהציגה הנצרות  –שלווים בתמורה לקיום ריטואל בהיר ומוגדר 

יום שלהם היו קשים: המעמד -לעתיד טוב יותר בדמות חיים אחרי המוות, קסמה לאלו שחיי היום
שעבד למחייתו והיה זקוק לחיסכון בזמן ובמשאבים שהציעה הנצרות לעומת דתות נמוך -הבינוני

                                                            
23 Ekelund and Tollison, 69 
24 Ibid,. 59 
25 Rodney Stark, The Rise of Christianity, (Princeton, 1996), 196-215 
26 Ekelund and Tollison, 55 
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אחרות. הגברת היעילות הכלכלית והחיסכון במשאבים שאפשרה הנצרות, לצד התועלת הרבה 
) למאמינים הייתה גבוהה Net Benefitנטו' (-שייצג רעיון החיים אחרי המוות, הביאו לכך שה'תועלת

   27דשה נסק.יותר, והביקוש לדת הח
  

  ודאות- התנצרות כבחירה בתנאי אי

הגדרת רעיון החיים אחרי המוות כמוצר, אובייקט בחירה של פרטים רציונליים, מאפשרת להרחיב 
-תיאוריה של קבלת החלטות בתנאי אי את גבולות הדיון ולבחון את הבחירה בנצרות גם באמצעות

סוגי טובין שונים על בסיס המידע הקיים  ודאות. תחילה, יש לציין כי השיח הכלכלי מבחין בין
והיכולת להעריך את התועלת שהם מגלמים מראש. בעוד שהתועלת ממרבית הטובין בעולם ברורה 

), אופייה Experience good), או לפחות יכולה להתברר אחרי שימוש בהם (Search goodמלכתחילה (
ואף לא אחריה. לכן, מזוהים הטובין  –של התועלת מטובין דתיים לא ניתן להערכה לפני העסקה 

): כדי שיתקיים מסחר בהם, הקונה Credence goodהדתיים כ'טובין מבוססי אמון' או 'מוצר אמון' (
צריך לתת אמון ביושרו של המוכר ובערכו של המוצר. כך, הבחירה בטובין דתי בכלל וברעיון החיים 

לא ניתן להעריך את התועלת מהם  –נית ודאות קיצו-אחרי המוות בפרט, היא בחירה בתנאי אי
  לעולם, ולכן היא תלויה אך ורק באמונה ובביטחון שנותן המאמין בקיומם.

  
אוף בין הסיכון המגולם בבחירה מסוימת ובין מידת -מנקודת מבטו של האינדיבידואל, קיים טרייד

לפי תיאוריית תוחלת  התועלת שהיא אמורה לספק: סיכון גדול יותר כרוך לרוב בתועלת גדולה יותר.
), תחת Morgenstern) ואוסקר מורגנשטרן (Von-Neumannניומן (- התועלת שפותחה על ידי ג'ון פון

הנחות מסוימות של התנהגות רציונלית, אדם יעדיף אפשרות אחת על פני האחרת אם ורק אם תוחלת 
ן הציגו את ניומן ומורגנשטר-פון 28התועלת של האחת גבוהה מתוחלת התועלת של האחרת.

) של 'מצב עולם' U) היא סכום התועלות (Expected Utilityהפונקציה הבאה, שבה התועלת הצפויה (
  ) להתרחשות מצב העולם הזה:P) כפול ההסתברות (Wמסוים (

  
באותו האופן, התועלת שמגלם רעיון החיים אחרי המוות וההסתברות להתממשותו יכולים 

בפונקציית התועלת של פרטים רציונליים ברומא של המאות הראשונות לספירה. כך,  ביטוילידילבוא 
למשל, ניתן לייצג את פונקציית תוחלת התועלת של אדם הניצב בפני הבחירה באמונה בנצרות 

  29וברעיון החיים אחרי המוות:
  

  
  
  

  

                                                            
27 Ibid., 60 
28 John Von-Neumann and Oskar Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior, Sixtieth-Anniversary Edition, 
(Princeton, 2007) 

 ). מתוך:John Broomeודאות תחת התחשבות בתוצאת הבחירה, לקחתי מג'ון ברום (-את הרעיון לייצוג בטבלה של בחירה בתנאי אי  29
Johan Broome, Weighing Goods: Equality, Uncertainty and Time, (Oxford, 1995), 22  
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ת לנצרות או מטרת הטבלה היא לחשב את תוחלת התועלות של שני מצבי בחירה שונים (הצטרפו
ודאות (יש חיים אחרי המוות או אין חיים אחרי המוות). לכל - הצטרפות לנצרות) בתנאי אי-אי

אפשרות ניתנת הסתברות שאמורה לשקף את הסיכוי להתרחשותה. בטבלה, לשם הדוגמה, נתתי 
ל כל ) לאפשרות שנותן הפרט לכך שיש או אין חיים אחרי המוות. בד בבד, שילוב ש50%סיכוי שווה (

"הצטרפתי לנצרות") מקבל ערך -השילוב של "יש חיים אחרי המוות" ו –בחירה ותוצאה (למשל 
"בחרתי בנצרות" -מסוים, שמשקף את התועלת הגלומה בו. כך, התועלת מ"יש חיים אחרי המוות" ו

 יחידות תועלת), כיוון שהיא מסמלת מצב של גאולה נצחית. מנגד, 100 –היא גבוהה מאוד (בדוגמה 
השילוב של "יש חיים אחרי המוות" ו"לא בחרתי בנצרות" מגלם הפסד כה גדול (סבל נצחי), כך 
שהתועלת ממנו שלילית. כדי לבחון מהי הבחירה הרציונלית, יש לסכום את התועלות מ"להצטרף 
לנצרות" ו"לא להצטרף לנצרות" בהינתן ההסתברויות ל"יש חיים אחרי המוות" ו"אין חיים אחרי 

. כך, ניתן לראות שתוחלת התועלת מ"להצטרף לנצרות" גדולה מ"לא להצטרף לנצרות". אם המוות"
מניחים שהבחירה ניצבת בידיו של אדם רציונלי שבוחר באפשרות שתמקסם את תועלתו, אזי יוצא 

 50%לשם הדוגמה, בחרתי לתת הסתברות של   30שהבחירה הרציונלית היא "להצטרף לנצרות".
יכוי שווה ל"יש חיים אחרי המוות" ו"אין חיים אחרי המוות". כמובן שזו לא לשתי האפשרויות: ס

האפשרות היחידה, וניתן לתת הסתברויות שונות לשני המקרים. אולם, גם תחת הסתברות נמוכה 
) התועלת מהשילוב "הצטרפתי לנצרות" ו"יש חיים אחרי 1%יותר ל"יש חיים אחרי המוות" (למשל 

גדולה (למשל, מיליון יחידות תועלת) בהשוואה לאפשרויות האחרות, כך  המוות" יכולה להיות כה
שעדיין הבחירה באפשרות הזו היא שתמקסם את פונקציית התועלת של  הפרט, ולכן גם תהיה 

  הבחירה הרציונלית.
  

אין להתעלם, כמובן, מהסיכון הממשי לנוצרים תחת רדיפות הממשל. במקרה שאדם חושב שהוא 
הצטרפות לנצרות, אפשר שהתועלת מ"להצטרף לנצרות" תחת ההנחה כי יש חיים עלול להיפגע מה

אחרי המוות תרד; בהתאמה, ההפסד מ"לא להצטרף לנצרות" תחת ההנחה כי אין חיים אחרי המוות 
ירד גם הוא. במילים אחרות, הפחד מפני העונש הצפוי בעולם הזה (מצד השלטון הרומי) יכול 

  עיון החיים אחרי המוות שהציעה הנצרות.להקטין את התועלת שמגלם ר
  

  ודאות בכתביו של אוגוסטינוס- השתקפות הבחירה בתנאי אי

דיקה אמפירית של התיאוריה אינה אפשרית כמובן, ולא קיימות עדויות היסטוריות שיכולות לאשש ב
דתיים מן אותה באופן ישיר. עם זאת, ייתכן שביטוי עקיף לרעיונות הללו יכול להימצא בטקסטים 

התקופה, בעזרתם ניתן יהיה להעריך את מידת התועלת שייחסו בני התקופה לרעיון החיים אחרי 
ודאות. במילים אחרות, אפשר שקריאת טקסטים -המוות במסגרת יחסם לסיכון בבחירות בתנאי אי

לית נוצריים פופולאריים מן התקופה באמצעות מושגים כלכליים ותיאוריות הנוגעות לבחירה רציונ
  מתחום תורת המשחקים, תוכל להסביר את הבחירה הנרחבת בנצרות.

  
), בישוף העיר היפו Augustinusאחד מיוצרי הטקסטים הקלאסיים הללו היה אורליוס אוגוסטינוס (

)Hippo באלג'יריה. כתביו, שמרביתם פורסמו במחצית הראשונה של המאה החמישית (לאחר קבלת (
זמנו; הדרשות, האיגרות, פרשנותו לכתבי הקודש -המשפיעים על בניהנצרות באימפריה), היו מן 

הפכו אותו לאישיות מרכזית בכנסייה של זמנו  –והכתבים שעסקו בפתרון בעיות תיאולוגיות סבוכות 

                                                            
ע רעיון דומה. פסקל טען כי האמונה בקיומו של האל היא בחירה , הצי17- ), פילוסוף צרפתי בן המאה הBlaise Pascalבלז פסקל ( 30

היתרונות בתאיזם כה גדולים (תחת הסיכוי המזערי שהאל כן קיים), ולכן  –פרגמטית, שכן אפילו תחת ההנחה כי קיומו של האל אינו סביר 
 הגיוני להאמין.

 מתוך:
Internet Encyclopedia of  Philosophy, "Pascal's Wager about God", by Paul Saka, accessed May 17, 2017, 
http://www.iep.utm.edu/pasc-wag   

ניומן ומורגנשטרן מוסיף לרעיון של פסקל את ההנחה כי הבחירה שתמקסם את התועלת של הפרט -השימוש בפונקציית תוחלת התועלת של פון
  רה הרציונלית, ושבני אדם הם רציונליים.היא הבחי
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עשרה -, שחיבר במשך שלושעיר האלוהיםחיבורו  31בפרט, והשפיעו על ההגות המערבית בכלל.
צירותיו. הספר מורכב מתשובותיו של אוגוסטינוס לשאלותיהם שנה, נחשב לאחד המשפיעים מבין י

 –של מאמינים, וחלק נכבד מהן עוסקות בעולם הבא. לדברי החוקר פטר בראון, שולחי השאלות 
"ביקשו להיות בטוחים שמה שהם חושבים על העולם הבא אכן נכון".  –רובם ככולם נוצרים עשירים 

לדעת האם תפיסותיהם בנוגע לקשר בין התנהגותם בעולם  מעל לכול, טוען בראון, רצו המאמינים
כלומר,  32הזה לגורל נשמתם בעולם הבא תואמות את מה שמתרחש ב"טריטוריה הלא נודעת הזו".

- אפשר שהשאלות שעליהן עונה אוגוסטינוס משקפות תחושה חברתית של חוסר ביטחון וחשש מאי
- כן כי חשש זה אינו מנותק ממצבם הסוציוהוודאות שבהבטחה הנוצרית לחיים אחרי המוות. יית

 - אקונומי השפיר של הנוצרים באותה תקופה: בשונה מהמצב הכלכלי הרעוע של המאה הראשונה 
לנוצרים של המאה הרביעית והחמישית היה  -עת עוצב הרעיון שקסם לאיכרים העניים באימפריה 

ריים  בעולם הזה. שאלות מה להפסיד: האמונה האדוקה דרשה מהם לוותר על המנעמים החומ
ודאות: הוויתור על חיים גשמיים מלאי תענוגות -המאמינים משקפות אפוא מצב של בחירה בתנאי אי

  כרוך בסיכון שההבטחה לחיים מאושרים בעולם הבא היא ריקה.
  

השאלות המופנות לאוגוסטינוס מבטאות, אם כן, את ספק מאמיניו לגבי קיום החיים שלאחר המוות. 
תיו מתייחס אוגוסטינוס מפורשות לדילמה הזו ומדגיש את עליונותם של החיים בעולם הבא בתשובו

לדברי הנרי צ'דוויק, אוגוסטינוס חשב שהניסיון לגלות תבנית  33על פני החיים החומריים בעולם הזה.
אלוהית בהיסטוריה הוא עקר, שכן כוחות גדולים קמים ונופלים לאורך השנים והסיבה לכך אינה 

בהתאמה, טוען צ'דוויק, גם ודאותם של החיים אינה ברורה. המוות אינו צפוי ויכול לפקוד  34רה.ברו
: "נוצרים רבים נטבחו והומתו בדרכים שונות ואיומות. אולם, זה הוא הגורל של 35את האדם בכל יום

ר מה מהן כל מי שנולד לחיים אלו... הפגיעות היום יומיות מאיימות על האדם במיתות שונות, ולא ברו
]. ייתכן שמול חוסר הוודאות שבחיים, מציב אוגוסטינוס את ודאותה של 11, פרק 1היא גורלו" [ספר 

ההבטחה לחיים אחרי המוות; אלו הטוענים כי הבטחותיה של הנצרות אינן ודאיות ומבקשים לסמוך 
- ), בדבר איVaroעל ההיגיון ועל החושים, משלים עצמם בדמיונות: "בהתייחס לטענה שהעלה וארו (

הוודאות המבחינה את האקדמיה החדשה, עיר האלוהים סולדת מכך כמו משיגעון. מה שנראה 
להגיון כוודאות גמורה, מוגבל על ידי הגוף שדוחק את ההיגיון, כפי שאמרו השליחים 'אנו מתנבאים 

  36] 18, פרק 19באופן חלקי'."[ספר 
  
ודאות: המציאות הארצית -ל הבחירה בתנאי איייתכן שאוגוסטינוס משרטט בחיבורו את מהותה ש 

סדר, ואילו ודאותם של החיים השמימיים בטוחה לגמרי. מה שאיננו הגיוני מבחינת -מלאה בכאוס ואי
 -  רק אם הוא יכול להיתפס בחושים זיהוי רעיון כ'אמין' 37שכלו של האדם, הוא הגיוני מבחינת האל.

, בעוד , שכן החושים והגוף יכולים להטעות את ההיגיוןאינו אלא טעות - כפי שגרסה, למשל, הסטואה
  בטוחה. - שהאמונה, שאינה תלויה בהם

  
לכן, בבחינת הפרמטרים בפונקציית תוחלת התועלת הניצבת מול המאמין, אפשר שאוגוסטינוס 
'מתייחס' לרכיב ההסתברותי, וגורס כי יש לתת ביטחון מלא (הסתברות גדולה) לקיום ההבטחה 

                                                            
  22), עמ' 2001אביב, -, (תלוידויים –אוגוסטינוס אביעד קליינברג,  31

32 Peter Brown, The Ransom of the Soul, (London, 2015), p. 64 
33 Brown, p. 72 

   11שם, עמ'  34
  שם, שם 35
):"ָהַאֲהָבה לֹא ִּתּמֹוט ְלעֹוָלם. ַא ַמְּתנֹות ִהְתַנְּבאּות ַיְחְלפּו; ְלׁשֹונֹות יְֻפְסקּו; 13-13:9(איגרת אל הקורינתים אוגוסטינוס מתייחס לפסוק שנמצא ב 36

ף; ֶׁשֵּכן ְיִדיָעֵתנּו ֶחְלִקית, ְוָאנּו ִמְתַנְּבִאים ְּבֹאֶפן ֶחְלִקי;  ף ַהֶחְלִקי. ְּכֶׁשָהִייִתי יֶ   10ֶיַדע ַיְח ֶלד ִּדַּבְרִּתי ְּכֶיֶלד, ָחַׁשְבִּתי ְּכֶיֶלד ּוָבַחְנִּתי ֲאָבל ְּבבֹוא ַהָּׁשֵלם ַיְח
 ְּבֶאְמָצעּות ַמְרַאת ַמֶּתֶכת, ֲאָבל ָאז ִנְרֶאה ָּפִנים ֶאל ָּפִנים.ְּדָבִרים ְּכֶיֶלד. ֲאָבל ְּכֶׁשָהִייִתי ְלִאיׁש ַׂשְמִּתי ֵקץ ִלְמַאְפְיֵני ַהַּיְלדּות. ָּכֵעת ָאנּו רֹוִאים ִּבְמֻעְרָּפל 

ת נֹוָתרֹות ָׁשלֹוׁש ֵאֶּלה: ֱאמּוָנה, ִּתְקָוה ְוַאֲהָבה; ְוַהְּגדֹוָלה ַעְכָׁשו ְיִדיָעִתי ֶחְלִקית, ֲאָבל ָאז ַאִּגיַע ִליִדיָעה ְמֻדֶּיֶקת ְּכִפי ֶׁשַּגם ֲאִני ֻמָּכר ֵהיֵטב. ִמָּכל ָמקֹום, ָּכעֵ 
  ַאֲהָבה." —ֶׁשָּבֶהן 

  
  111צ'דוויק, עמ'  37
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מאושרים אחרי המוות. בתשובותיו מבקש אוגוסטינוס לענות על חששות המאמינים מפני ויתור לחיים 
על תענוגות החיים הגשמיים לטובת הבטחה שטיבה לוט בערפל. לדבריו, אין אלה החיים שאחרי 

ודאות, אלא החיים שלפני המוות. החיים הגשמיים בעיר הארצית רצופים -המוות השרויים באי
  ת חסרי סיבה והיגיון, ואילו החיים אחרי המוות, בעיר האלוהים, בטוחים וודאיים.מאורעות ומוו

  

  מן הפרט הבודד אל האמונה החברתית: אפקט הרשת של הקהילה הנוצרית

ודאות - חרף העובדה שהמוצר הנוצרי הוא 'מוצר אמון', המציב את הצרכנים בפני בחירה בתנאי אי
הרומית היו מספר אסמכתאות גשמיות שהגבירו את אמונם קיצוניים, ייתכן שלתושבי האימפריה 

ברעיון החיים אחרי המוות. אחת מן האסמכתאות המשמעותיות ביותר שעשוי הצרכן לייחס לתפיסה 
- או לרעיון היא מספר האנשים האחרים שכבר מאמינים בו. כך, כאשר מדובר בבחירה במוצר באי

שאליה הוא שייך יש תפקיד כבד משקל באשר  ודאות קיצונית, לסביבת הצרכן ולרשת החברתית
  ליחסו למוצר.

  
הקשר בין מוצר אמון לבין רשת חברתית מוביל את הדיון בשאלת התפשטות הנצרות מגדר הבחירה 

לית של פרט בודד אל ניתוח חברתי כולל של אמונה ברעיון: הרשתות החברתיות באימפריה אהרציונ
י וכך השפיעו ישירות על בחירותיהם של כלל הפרטים הרומית יצרו הקשר ייחודי למוצר הנוצר

  ברשת.
  

במונחים כלכליים, קיים קשר הדוק בין מוצר אמון, 
דוגמת רעיון החיים לאחר המוות, ובין השפעה חיצונית 

במסגרת  )Network Externalitiesשל רשת חברתית (
שוק הרעיונות הדתיים. תפיסת הקהילה הנוצרית כרשת 

לה השפעה חיצונית על הביקוש לנצרות חברתית שיש 
עשויה לשפוך אור על העדויות ההיסטוריות ביחס 

  להתפשטותה.
  

ההשפעה החיצונית של רשת חברתית מביאה לכך 
שהתועלת ממוצר תלויה הן בערך האינטרינזי (הפנימי) 
שלו עצמו, והן בגודל הרשת החברתית: ככל שמספר רב 

ואולי  –כך התועלת  יותר של אנשים רוכשים אמון למוצר,
שמייחס לו כל פרט עולה. אם כן, כיצד   - אף הביטחון

כמו הקהילה הנוצרית  - מסוגלות רשתות קטנות
להתפתח ולגדול על חשבון רשתות  - בתחילת דרכה

רחבות קיימות? זיהוי הנצרות כרשת חברתית מתפתחת מאפשר לבחון את האתגרים ואסטרטגיות 
  ונות הדתיים.ניסה לשוק הרעיהפעולה האפשריות עבורה בכ

  
אחת הבעיות המרכזיות העומדות בפני פירמות המעוניינות להיכנס לשוק מסוים היא עלות ההחלפה 

)switching cost הכרוכה במעבר מצריכת המוצר של פירמה אחת לאחרת: עבור הצרכן, עזיבת (
וההסתגלות רשת אחת לטובת אחרת מצריכה הקצאת משאבי זמן ומאמץ לטובת ההטמעה 

שפירו ווריאן  38לסטנדרטים של המוצר החדש, כך שהצרכן אינו ממהר להחליף את המוצר המוכר.
)Shapiro & Varian .מזהים ארבע אסטרטגיות אפשריות עבור פירמות הפועלות בשווקי רשת (

האסטרטגיות הללו מתמודדות בדרכים שונות עם בעיית עלות ההחלפה ומשקפות תהליכי 
שריים לסטנדרטים של השוק. האסטרטגיות נעות על שני צירים מרכזיים: רבולוציה אדפטציה אפ

                                                            
38 Carl  Shapiro, Hal  R. Varian, Information Rules: A Strategic Guide To The Network Economy, Boston, 1999), 112 

הקשר בין מוצר אמון לבין 
רשת חברתית מוביל את 
הדיון בשאלת התפשטות 
הנצרות מגדר הבחירה 
הרציונאלית של פרט בודד 
אל ניתוח חברתי כולל של 
אמונה ברעיון: הרשתות 
החברתיות באימפריה 
הרומית יצרו הקשר ייחודי 

וצרי וכך השפיעו למוצר הנ
ישירות על בחירותיהם של 

 כלל הפרטים ברשת.
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מול אבולוציה, ופתיחות מול שליטה. פירמה שנוקטת אסטרטגיה אבולוציונית מדגישה את ייחודיות 
המוצר שלה בהדרגה ומתכתבת תקופה עם המוצר הקודם כדי להקל את המעבר עבור הצרכנים. 

לוציונית, כשמה כן היא, תכניס מיד לשוק מוצר שונה בתכלית מן המוצרים לעומתה, אסטרטגיה רבו
בהתאמה, פירמה שפועלת בפתיחות תאפשר גישה למוצרים מקבילים ותתאים את עצמה  39הקיימים.

גם לסטנדרטים שלהם. לעומת זאת, אסטרטגיה של שליטה אינה ממהרת לשתף חברות אחרות 
מוצר. לכן, השליטה מיוחסת בדרך כלל לחברות בעלות ומבקשת למשול לגמרי בסטנדרטים של ה

), לדוגמה, נקטה באסטרטגיה של Microsoftעליונות טכנולוגית ברורה בשוק: חברת מייקרוסופט (

), שכן היא נהנית מעליונות טכנולוגית בשוק Windowsשליטה ביחס למערכת ההפעלה חלונות (
  חשבים ניידים ונייחים כאחד.ויכולה לקבוע בעצמה סטנדרט למערכת הפעלה של מ

  
נראה כי הסיווג האסטרטגי שעורכת הספרות הכלכלית ביחס לפירמות שפועלות בשווקי רשת 
עשויה להתאים גם לפעילות הכנסייה בראשית הנצרות. בתחילת דרכה, כך נראה, בחרה הכנסייה 

'אבולוציונית' של זו באסטרטגיה המשלבת אבולוציה ושליטה. התפיסה הנוצרית היא התפתחות 
היהודית, שכן הנצרות הציגה עצמה כגרסה מחודשת ונכונה יותר של האחרונה: היא נשענה על כתבי 
הברית הישנה ועל ההגות היהודית, אך בה בעת ביקשה לבטל את המצוות והמעשים ולהציב 

בותיים מפיצי הנצרות הראשונים שילבו בין אלמנטים תר אם כן, 40במקומם את האמונה בלבד.
רומיים ורעיונות יהודיים, הפחיתו את עלויות ההחלפה וכך משכו אליהם הן פגאניים והן יהודים 

  .הלניסטיים ששורשיהם התרבותיים היו נטועים ביהדות ובהלניזם כאחד
  

לצד האסטרטגיה האבולוציונית ההדרגתית 
ביקשה הנצרות לשלוט ב'סטנדרטים' של  
מוצרה בשוק. כבר בשנים הראשונות גיבשה 
הכנסייה מספר סקרמנטים (טקסים) 

את הייחודיות של החברות  מרכזיים, שסימנו
בקהילה הנוצרית: סקרמנט הטבילה וסעודת 
האדון היו חלק קבוע ומשמעותי מן 
הריטואלים הקהילתיים בכלל האזורים 
שאליהם הגיעה הנצרות, ועיצבו סטנדרט 
אחיד לזיהוי קהילה כנוצרית. אסטרטגיית 
השליטה של הנצרות ביחס לסקרמנטים 

ט סעודת האדון: הטקס השבועי שבו חברי הקהילה שותים יין משתקפת בראש ובראשונה בסקרמנ
המסמל את דמו של הצלוב ואוכלים לחם המסמל את בשרו, ניצב מול הריטואלים הפגאני והיהודי 

חיים. המחקר המודרני רואה אפוא בכינון סקרמנט סעודת האדון כניסיון -של הקרבת קורבן בעל
של הקרבת קורבנות, ולהדגיש משמעות חדשה, מכוון להפוך את המשמעות הדתית המקובלת 

  41סטנדרט חדש ונוצרי לריטואל ההקרבה.
  

הסטנדרטים המשותפים והקבועים המעוצבים באסטרטגיית השליטה תופסים מקום משמעותי 
בהשפעה החיצונית של הרשת החברתית: הם הופכים את הרשת לגדולה ואחידה יותר, מצמצמים 

ב מרחק תרבותי או גיאוגרפי, וכך מאפשרים לצרכנים נוספים את השונות שעשויות להתפתח עק
במקרה הנוצרי, ייתכן שלאסטרטגיית  42להצטרף לרשת ולהעצים את ההשפעה החיצונית שלה.

  השליטה ולסטנדרטים הקבועים היה חלק חשוב בהגברת אפקט הרשת ובהרחבת הקהילה הנוצרית.

                                                            
39 Ibid., 192-193 

  לדיון נרחב בנוגע ליחסי הנצרות עם היהודים באימפריה הרומית ראו: 40
 W.H.C Frend, The Rise of Christianity, (Philadelphia, 1984), 15-30. 
 
41 Maxwell E. Johnson, "Worship, Practice and Belief", The Early Christian World, editor: Philip F. Esler, (London, 2000), 
P. 483  
42 Shapiro and Varian, 229 

מפיצי הנצרות הראשונים  אם כן,
אלמנטים תרבותיים רומיים  שילבו

ורעיונות יהודיים, הפחיתו את 
פה וכך משכו אליהם עלויות ההחל

הן פגאניים והן יהודים הלניסטיים 
ששורשיהם התרבותיים היו נטועים 

כאחד. ובהלניזם ביהדות



  
 

2018תשע"ח | •    3גיליון •  כתב עת פכ"מ   15
  

ההשפעות החיצוניות של רשת חברתית.  עד כה דנו בצד ההיצע, אך גם צד הביקוש מושפע מן
העובדה שהתועלת ממוצר האמון נתונה להשפעה חיצונית של רשת חברתית מביאה לכך שהביקוש 

שעשוי להימשך  –: בשלב הראשון Sאליו לאורך זמן גדל בצורה ייחודית ויוצר עקומה בצורת האות 
את בעלויות ההחלפה ובערך מצטרפים לרשת החברתית צרכנים מעטים שמוכנים לש –שנים רבות 

) positive feedbackהנמוך של המוצר שנובע ממיעוט המשתמשים. בשלב השני, נוצר 'משוב חיובי' (
) בהתפתחות הרשת. אז, הופכת עלות ההצטרפות critical massשמוביל לנקודת המסה הקריטית (

לרשת ומעלים את  לרשת לקטנה או שווה מהתועלת המופקת מן המוצר. חברים חדשים מצטרפים
: צרכנים מצטרפים (bandwagon effect)התועלת הכוללת, וכך נוצרת גם תופעת 'העגלה המנצחת' 

לרשת רק משום שהם מאמינים שהיא תוסיף לגדול בעתיד, בלי להכיר או להאמין בהכרח בערכו 
את בשלב האחרון, העומס ברשת גובר, כך שכל מצטרף חדש מוריד  43האינטרינזי של המוצר.

   44תהליך המוביל לירידת שיעור המצטרפים החדשים. –התועלת הכוללת 
  

נראה כי העדויות הדמוגרפיות המתארות את התפשטות הנצרות עד לאמצע המאה הרביעית 
, הצטרפו לנצרות מספר קטן יחסית של 250עד שנת  לספירה משרטטות תמונת עולם דומה:

חסת תועלת גדולה יותר למוצר עצמו מאשר לכמות מאמינים, שמייצגים את הקבוצה הקריטית שמיי
האנשים האחרים שמחזיקים בו. אפקט המשוב החיובי תלוי אפוא בקבוצת מאמינים ראשונית זו, 

הוא אכן מגיע: הנתונים מצביעים על עלייה חדה במספר המצטרפים החדשים, והגידול  250ובשנת 
ידי קונסטנטינוס. לאחר מכן, החל מן המאה לספירה, עם קבלת הנצרות על  300ממשיך לעלות סביב 

החמישית, שיעור הגידול במספר המצטרפים לנצרות חייב לרדת, ולו רק משום שאילו היה ממשיך 
 45לגדול באותו הקצב, מספר המצטרפים היה עובר את האוכלוסייה הכוללת באימפריה הרומית.

טרפים הוולונטריים החדשים במלים אחרות, לא ייתכן שבמאה החמישית לספירה היה קצב המצ
לנצרות (שלא ייצגו ריבוי טבעי) נותר על כנו, משום שאז הוא היה עומד בסתירה עם הנתונים 

  המתייחסים לסך האוכלוסייה שחיה באימפריה באותה תקופה. 
  

  
  
  

                                                            
 אפקט העגלה המנצחת נמצא ב:    דיון נרחב על 43

Herbert A. Simon, " Bandwagon and Underdog Effects and the Possibility of Election Predictions", The Public Opinion 
Quarterly, Vol. 18, No. 3 (Autumn, 1954), pp. 245-253 

במועמד שידוע שסיכויי הזכייה שלו גבוהים כפונקציה של מספר התומכים בו ללא קשר  )Vסימון מתאר את כמות התומכים הפוטנציאליים (
P :(V), וההסתברות לזכייתו (Iה (למידע הנוגע לזכיי 𝑓 𝐼, 𝑃  

  של אפקט הרשת:  S-להרחבה מתמטית על צורת ה 44
Jackson, Matthew O. and Leeat Yariv. "Diffusion of behavior and equilibrium properties in network games", The 
American economic review 97.2 (2007): 92-98 
 
45 Stark, The Rise of Christianity, 61 
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העלייה החדה בשיעור המצטרפים לאחר הפיכת הנצרות לדת הרשמית של האימפריה ברורה 
לכלי והחברתי של הנוצרים עלה וכך גם האטרקטיביות של השיוך לקהילה יחסית: מעמדם הכ

הנוצרית. אולם, מה הביא לעלייה החדה בשיעור הגידול של המצטרפים לנצרות טרם קבלתה כדת 
רשמית, במהלך המחצית השנייה של המאה השלישית? כאמור, בתקופה זו התרחש משבר כלכלי 

לכלי גדול בין עשירים לעניים. מלבד הקושי הכלכלי, חמור שלווה באינפלציה גבוהה ופער כ
בראשית המחצית השנייה של המאה השלישית התפרצה באימפריה הרומית מגפה קטלנית שפגעה 
בעשירים ובעניים, בתושבי הערים ובתושבי הכפרים, בנוצרים ובפגאנים כאחד, והביאה לאחוזי 

החמלה   46 שת אלפים מקרי מוות מדי יום.תמותה יוצאי דופן: רק ברומא העיר לבדה, דווחו כחמ
והעזרה ההדדית שהעלתה הנצרות על קרנה השפיעו בצורה ממשית על התמודדותם של הנוצרים 
עם המגפה: הקהילה הנוצרית סיפקה לחולים מזון, מחסה וסיוע רפואי, והסביבה לא נטשה את 

פורמלית בחולים, אלא  הנגועים במחלה. לעומתם, לא רק שהמערכת הפגאנית לא סיפקה תמיכה
מספר חוקרים אף הציעו   47 שחולים פגאניים רבים ננטשו על ידי חבריהם שחששו מהפצת המחלה.

שבשל התמיכה הרפואית והסוציאלית שהעניקה הקהילה הנוצרית לחולים, שיעור התמותה בקרב 
  48 הנוצרים היה נמוך משמעותית מזה של הפגאניים.

 
המתאר את צורת התפשטותו של אפקט הרשת, יכולות העדויות לצד הבסיס הכלכלי התיאורטי 

: ייתכן שהיה 250ההיסטוריות להצביע על סיבה אפשרית נוספת לשינוי החד בגידול הנוצרים משנת 
זה השלב השני, אז החל להיווצר משוב חיובי הולך וגדל שהביא לעלייה חדה בשיעור המצטרפים 

ות ברשת הנוצרית, ומערכת הסיוע שהקימו הנוצרים החדשים. המגפה האירה את יתרונות החבר
משכה אליה פגאניים רבים מצד אחד, והבטיחה את דבקותם של אלו שכבר הצטרפו לשורותיה מצד 
אחר. כך, ייתכן שניתן לזהות גם את אפקט העגלה המנצחת: המצטרפים החדשים הבחינו במערכת 

לצמוח (במיוחד לאור שיעור התמותה העזרה ההדדית הנוצרית, ציפו שהרשת הנוצרית תמשיך 
העלייה  טרף גם הם לרשת החברתית המצליחה.הנמוך יחסית בזמן המגיפה), ולכן מיהרו להצ

מצטרפים שהאמינו בישו או בחיים שלאחר המוות, קרי הבהתפשטות הנצרות לא נבעה בהכרח מ
ות ביתרונות שסיפקה בערך האינטרינזי של המוצר הנוצרי, אלא מפרטים שהצטרפו לנצרות כדי לזכ

  ם החברות ברשת החברתית הנוצרית.עצ
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  של אפקט הרשת:  S-להרחבה מתמטית על צורת ה 46

Jackson, Matthew O. and Leeat Yariv. "Diffusion of behavior and equilibrium properties in network games", The 
American economic review 97.2 (2007): 92-98 

  של אפקט הרשת: S-להרחבה מתמטית על צורת ה 47
Jackson, Matthew O. and Leeat Yariv. "Diffusion of behavior and equilibrium properties in network games", The 
American economic review 97.2 (2007): 92-98 

  של אפקט הרשת:  S-להרחבה מתמטית על צורת ה 48
Jackson, Matthew O. and Leeat Yariv. "Diffusion of behavior and equilibrium properties in network games", The 
American economic review 97.2 (2007): 92-98 
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  סיכום

ניתוח כלכלי של תהליכים גלובליים אינו מתמצה, כך נראה, במסחר בינלאומי או בהגירת עבודה: 
 –חשובות אולי אף יותר  –המתודולוגיה והמושגים הכלכליים יכולים לחשוף ולהסביר תופעות אחרות 

 הנוגעות לתהליכים התרבותיים והרעיוניים המעצבים את העולם. כיצד רעיון שמתפתח באזור ספר
גיאוגרפי ותרבותי הופך להיות נחלת הכלל כמעט בעולם כולו? מדוע תפיסה או אמונה אחת צומחת 
ואילו האחרת נעלמת לחלוטין? התפשטותה של הנצרות במאות הראשונות מהווה אולי את הדוגמה 
המובהקת ביותר לכך בהיסטוריה: תוך מאות בודדות, הצליח הרעיון החדש ששורשיו בעיר קטנה 

התיכון לכבוש מיליוני אנשים ולכונן את צביונה של תרבות המערב. התפיסה של דת כמוצר במזרח 
ליים, אהמציית לחוקי הביקוש וההיצע, והרעיון הרואה בדת רשת חברתית שחבריה הם פרטים רציונ

  עשויים להסביר כיצד הפך הרעיון הנוצרי לגלובלי במהירות גדולה כל כך.
  

ודאות קיצונית: משום שהמוצר -רעיון דתי היא בחירה בתנאי איברמת הפרט הבודד, הבחירה ב
תועלת -התועלת ממנו לא יכולה להתברר לעולם, ולכן ניתוח במונחי תוחלת –הדתי הוא מוצר אמון 

עשוי לחשוף את השיקול הרציונלי שעמד בפני תושבי האימפריה הרומית בראשית הנצרות. אולם, 
הפרט, אלא כולל גם רבדים חברתיים רחבים יותר: כרשת  ניתוח כלכלי אינו מסתיים רק ברמת

חברתית, לנצרות היו השפעות חיצוניות (אפקט רשת) שבאו לידי ביטוי הן באופן שבו התנהגה 
הכנסייה כ'פירמה' נוצרית (צד ההיצע), והן באופן שבו התפתח הביקוש לנצרות. אפשר שניתוח 

מתקבלות   - הן בעבר והן בהווה –בליות אחרות מתודולוגי דומה יוכל לחשוף כיצד תפיסות גלו
  באזורים שונים ובתרבויות שונות בעולם.
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  ראיון עם פרופ' מייקל וולצר

  ומרב קפלן שקד גרין, דנה שחר, טל ישראלי

  

Professor Michael Walzer is an American political 

theorist, one of the main political philosophers of our 

time, professor emeritus at Princeton University. He is 

well known for his book Just and Unjust Wars and for 

his theory of complex equality, but has also written on 

many other topics, such as nationalism, ethnicity, 

Zionism, and tolerance. 

 

There is a tension between global processes and issues that need to be solved globally, 

and states' autonomy and responsibility for their own businesses. Our main question is 

how can we manage or resolve that tension in a world that challenges it day after day. 

It seems particularly relevant regarding immigration: there are many people who want 

to immigrate into western countries. You have written about the right of states to 

decide who should or should no enter them. We wonder if that right is still relevant in 

the current situation, when so many people that are in need of help. 

For me, the paradigm for a moral position on globalization has to do with the differences 

between internationalism and cosmopolitanism. I'm an internationalist. Internationalism 

commits you to look for agreements and solidarism across borders. Cosmopolitanism 

commits you to abolish boarders. Internationalism assumes the existence of nations. 

Cosmopolitanism looks to abolish all forms of particularism. So, I do believe that for both 

political and moral reasons, the state is still the relevant community in which decisions have 

to be made about distribution justice. But, as an internationalist, I also want to foster and 

promote agreement across borders. I also believe that if the agreements come from existing 

communities, they should reflect the character of those communities. So, in America I'm an 

advocate of taking in people. America is an immigrant society, all of us are immigrants, and 

it seems to be unthankful to the character of American society to suddenly become 

exclusionary. So, in America when Obama says that we'll take in 60,000 Syrian refugees, I 

say, why not 100,000? why not 150,000? why not 200,000? why not take our share in the 

size of the problem? In Israel as well, because of Jewish history, I would be very reluctant to 

turn away from despairing people, because we had so often been despairing people. 

The striking thing about American society is that in some point in the 19th century, the Anglo-

American settlers who thought they were creating an Anglo-American state, like in Europe, 

allowed themselves to become a minority in what they thought of as their country. 
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They opened the borders for Irish Immigrants, and then to Italians, and Jews and Russians, 

they let it happen. They resisted in part - there was a lot of nativism - but they let it happen. 

Now, I don't expect the French to do the same. I don't think they are obligated to do that. I 

think that they should be generous and take in despairing people, given the French 

declaration of the rights of men and citizens from 1789, but I don't except them to allow 

themselves to become a minority in their country. They can have an immigration policy; 

America should have a very different immigration policy, and the same goes for Israel.  

So you see a special obligation of the US and Israel as countries with the DNA of 

immigrants to open their boarders? Are they obligated more than other countries?  

The obligation comes from who you are.  

You mentioned the share - that each country needs to take its share. What do you 

mean by that?  

The EU is faced with this problem of despair people that come from other countries, from a 

part of the world where Europeans had various battles in the past, and then, in a crucial 

moment, failed to battle – precisely when it might have been helpful to do so. I think that 

Europeans have an obligation to take in people from Libya, which was once an Italian colony, 

and from Syria, where the French dominated and influenced. We intervened in Libya in a 

way that promoted chaos, and we didn't intervene in Syria, in a way that promoted chaos. So 

there are obligations that come from history. Europe has such obligations, and to deal with 

them it needs to think about how to distribute refugees among EU countries. That can be 

done by negotiating with some recognition of the particular character of each country. I do 

think that nation states have the right to defend their culture. They are not required to allow 

themselves to be overwhelmed in their own countries, but giving that restriction, they have 

a real obligation to take in despair people.  

The cosmopolitan position is that there should not be any boarders. I'm not sympathetic 

with that. My favorite example is Norway, because no one cares about Norway. Norway 

succeeded from Sweden in 1905 because they were afraid of losing their identity, their 

langue, their history. So the Norwegian state is a little engine of the reproduction of the 

Norway identity and nobody in the world objects to that. That's okay. But, they must be 

tolerant towards the minority habitats in Norway, that were not treated well when Norway 

became independent. Today the rights of the Laps are increasingly being recognized. You 

must do it. Nonetheless, it's okay for the Norwegians to want to reproduce a Norwegian 

identity. They have to take the share of taking in despair people, but they don't have to allow 

themselves to cease to be the Norwegian homeland. That's the way I feel about Israel, too. 

Israel is a place where the public culture of Jewishness is reproduced, as long as they keep 

genuine equality for the Muslims, Christians and all other minorities.  
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Do you think that being Jewish is a valid restriction? It's not like being Norwegian. 

Well, I think it is like being Norwegian. 

For us, we are both Israeli and Jewish. 

First of all, the adjective "Jewish" describe a religion – a community of faith, and a nation. So 

there is a Jewish nation and there is a Jewish religious community. A lot of members of the 

Jewish nation are not religious. Some religious Jews do not think of themselves as members 

of the Jewish nation. The peculiar history of the Jews being stateless for so many years 

means that the people and the religion are tangled up in highly complicated ways. The 

relations between Norwegians and Lutherans – 95% of Norwegians are Lutheran – are not 

that tangled. If you don't have a state, you can't separate state from religion. The French 

revolution wanted to separate between the two and it took them from 1789 until 1905, so 

you still have time. But, I do believe that Israel should be the state of the Jewish people, and 

not of the Jewish religion. You have to fight for the same separation that exists in other 

western liberal societies. If you'll achieve that separation, then being Jewish will be like 

being Norwegian.  

That is a big 'if', though.  

You take as an axiom the fact that if people are coming into a country they will change 

the character of that country. If immigrants from Syria go to Norway, do you believe 

that the character of Norway will change?  

Different countries have different capacities of assimilating immigrants. The French, until 

the North-African immigration, were extraordinarily successful in assimilating immigrants. A 

lot of people, for example Jews that came to France from Lithuania and Poland, were 

assimilated. The presence now of many large Muslims minorities with close ties to Muslim 

countries, creates a different problem, which the French are not dealing with successfully. In 

America, the Anglo-Americans lost their country. I don't regret it because we made it better, 

but they lost their country. Some of them are still resentful about it.  

So it depends on… 

It depends on the numbers, on the closeness of the immigrants to their home and society, 

and on how different the immigrants are between them.  

 

I do believe that Israel should be the state of the Jewish people, and 

not of the Jewish religion. 
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But you believe that the immigrants coming to Norway need to take on the Norwegian 

identity? Because otherwise, they will change the character of the country they are 

coming into.  

Let me begin with America. The great theorist of American pluralism – Horace Kaylin – a 

Jewish theorist of the early 20th century, argued that what the immigrants must do is join 

the political community and the economic world. Those two worlds must be open to you. 

So you must become an American citizen, and you have to become an American worker. He 

argued for cultural autonomy - he called it "pluralism", but now it is called multi-culturalism, 

and it's a very loose kind of multi-culturalism. He didn't advocate having an identity card 

that said "I'm a German-American, you are a Jewish-American", so the state isn't police those 

cultures communities. I do favor allowing tax money to creep across into different cultures. 

However, I'm against funding religious schools, because children are still in the process of 

formation. I'm in favor of funding religious nursing homes, because it's too late – we're not 

being formed any more. I remember my wife's mother in the end of her life, she had 

dementia; we couldn't cope and we put her in a Jewish nursing home with a kosher kitchen… 

it was a comfortable place and I thought that there was nothing wrong with US tax money 

paying for it, so long as it also paid for Catholic, Lutherans, Muslims… that's fine. So, money 

can sneak across the separation line in certain ways. 

We want to focus on Israel in this aspect. You said that you don't have a problem with 

Israel being the home of the Jewish people, but not for the Jewish religion. But, that 

distinction is a bit problematic: you can't join the Jewish people without being born as 

a Jew or converting to Judaism, so we have minorities that live here, and they cannot 

see themselves as part of Israel, as they aren't Jewish. So, there isn't a distinction 

between being an Israeli and being Jewish.  

Maybe 100 years from now, you'll be Israelis with different religious affiliations, but I don't 

think that is the only possible outcome. There is a political struggle coming: you are going to 

have to establish a civil court for marriages and divorces at some point, and you are going to 

have to take control over education. There should not be state funding for religious 

education, and the core curriculum needs to be enforced in religious schools as well. The 

state has to insist that if a high school diploma from a religious school is going to be 

accepted, then there has to be equality in the school between boys and girls. Secular subjects 

can't be taught with a wink and a nod, they have to be taught seriously; which means you 

have to test that they are been taught that way: world history, history of democratic politics, 

the meaning of democracy, etc. You have the right to do it, and to do it forcefully, because 

these kids are going to grow up and vote in your elections. If the state doesn't require for all 

the children to attend public schools, if it allows public religious schools, then it has to force 

a core curriculum. So if you do that, and you'll have civil courts, and if you'll end the kind of 

discrimination that exist against Arabs, if you'll have eventually a kind of national service 
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which isn't just army but other kinds of national service, and everybody is included in that, 

that's the path. That's the path forward.  

We wish we could walk in that path. If you want, you can be our Prime Minister.  

You have moved farther away from that since the first time I came to Israel. It was in 1957, 

and Israel was than a small country, and it was radically egalitarian, much more than now. It 

was much poorer, but it was much more egalitarian. The center of politics was considerably 

to the left of where it is now. 

Those defeats to the secular left are connected partly to immigration: you absorbed 

immigrants from Russian who hated socialism, and immigrants from Arab countries who 

were traditionally religious in ways that secular Jews do not understand, and haven't been 

able to accommodate to or deal with since, and you have had one war after another, and 

wars push countries to the right, wars and terrorism. We see it in the EU and in the US.  

In Spheres of Justice you mention that if a country wants to take in immigrant workers 

that's okay, but the country should put them on a "civil path": to make sure they have 

all the civil rights they need. What is the difference between bringing immigrant 

workers into the country without giving them those rights, and just buying and 

consuming products that those workers produce in their own countries, without any 

rights at all? What is the difference, ethically?   

The obvious reason is that you have a greater responsibility to the ones that are here. But, 

my version of left internationalism would say that we should fight for trade agreements that 

require the recognition of workers' rights in other countries, too. I just finished a little book 

called A Foreign Policy for the Left, and one of the main arguments was that not only should 

countries have foreign policy, but the left should have it as well. Our NGOs, unions and 

parties, should be in touch with people abroad. We should been asking them "what kind of 

help do you need?" so we should be engaging with unions that fights in China in whatever 

way we can: publicity, money. In our own country, we should fight for different trade-

agreements than NAFTA: the trade agreement with Canada and Mexico. The agreement 

established a court that enforces corporate rights. It required the recognition of unions, but 

there's not court to enforce that part of the agreement. So we should feel some 

responsibility for workers abroad, but if we take them in, then we can't allow the 

establishment of a permanent class of subordinate people. That is very important. In ancient 

Athena there were residents aliens. To be Athenian, you needed to have a mother and a 

father who were Athenian citizens. So there was this large class, that didn't participate in the 

assembly and in the court, and it was a permanent class. We should not allow this 

establishment of a class of people like that. In the US, we have a very large class of resident 

aliens, people who have a Green Card and work in the US. One part of the left has been 

fighting for the rights of those people, but the more rights those people have, the less 
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We don't know how to do a 
state building, but it would 
have been nice if we would.  

meaningful citizenship is. If you create a class of resident aliens, and give them all the rights 

of citizens except for the right to vote, then you devalue citizenship, and these people have 

no reason to become citizens. I would prefer a policy that pushed them to full equality as 

citizens.  

That gives fewer rights to residents. 

I'm not sure how to do it, because I've supported giving welfare to illegal immigrants and all 

that, you have to support that as well. We have millions of illegal immigrants in the US, and 

their kids are going to school, and you have to fund the public schools that they attend, and 

they get old and sick and you have to fund that, too. But you want them to become 

American citizens, and vote in the elections, especially because they are likely to vote more 

to the left than others. So I'm torn with the question how exactly should it be executed.  

So you can fight for workers' rights in other countries, but meanwhile, until we will 

have those agreements, is it moral to enjoy those products? We don't think we could 

allowed ourselves the level of comfortable living that we have in western countries, 

without those workers in developing countries, who don't have rights in western eyes. 

We enjoy their labor with the cheap clothes, food, and technology that they produce, 

and that’s part of what allows us to be so pro-human rights and say all those nice 

things, but in the meantime those people are suffering in their countries. 

Well, first of all we shouldn't just say nicely. If 

you'll do an interview like this with a tough-

minded economist, he will tell you that the 

western investment in Sari-Lanka or 

Bangladesh, even if the workers are exploited, they are better off than they would be if there 

was no investment. So, the countries that are the worst off countries, much in Africa, are 

countries where there is no western entrepreneur interest, so that's the dilemma: it is what 

we saw in western Europe in the early 19th century, when industrialization produced these 

urban slams, where life was still better than the countryside, where people were starving to 

death. 

But you see countries like Congo; where you have too many interests in the country 

resources, creating a civil war.  

Right. This is an example of why the state is so important. What people in Congo and in 

other African countries need is a state capable of defending them. That's why all the talk 

about a post-Wallerian (36:35) world, where state sovereignty disappears, is crazy. What the 

most despairs people in the world today need is a competent state. A state that belongs to 

them and acts for their interests. We don't know how to do a state building, but it would 

have been nice if we would. 
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 What if they were to have states, but the state would do the opposite of defending 

them, like in Syria. When is it the responsibility of other countries to intervene?  

When you have an effective and brutal authoritarian regime, likes Kaddafi's… if you ever 

read Thomas Hobbes' political theory, then his main argument is that even authoritarian 

sovereignties are better than a world of all against all, better than anarchy. I was against the 

Libyan intervention because I didn't think there was going to be a massacre in Bengasi, so I 

didn't think it was a massacre but a regime change. If you go into a country like Libya, when 

there's no one capable of taking the regime, you need to get in all the way: you need to get 

in on the ground, you need to establish some kind of government, and you have to sustain 

the government until it is capable of sustaining itself. Otherwise, you create what we 

created in Libya: war in every city, militias fighting one another. I argued the same in Syria: if 

you go in, and if there is a rebellion of good people against what you call "the brutal regime", 

and you go in to help the good people, you have to do three things: you have to pick a winner 

and make sure the winner you pick wins, you have to secure the arsenal of the old 

government (which we didn't do in Libya, so the weapons from Kaddafi's regime went to 

Mali, where it's produced a civil war, and to Gaza and Sinai), and we have to protect the 

people that become vulnerable by this situation. So in Libya it would be the Sub-Saharan 

guest workers who were treated very badly, and no one protected them. In Syria, if you'll 

overthrow Asad then there will be a Sunni government and then you'll have to guarantee 

the well-being of the minority. You can't do those three things without sending in an army. If 

you're not willing to send in an army, you should not go in at all. It's better that Kaddafi will 

rule or Asad will rule, than to create a civil war with endless brutality. 

We have 3 examples of interventions: Iraq, Syria and Libya. In Iraq there was a massive 

intervention, with the steps you mentioned: an army that entered, choosing a winner 

and trying to establish a government that was western-friendly, and it all kind of broke 

down. Now Iraq is the center of ISIS and world terrorism, and the whole country is in 

chaos.  So if you intervene, you get Iraq, and if you don't intervene, you get Syria.  

I was against going into Iraq. There were people on the left who favored intervention, but 

most of us were against it. It was a very bad intervention: we did everything wrong. We sent 

in an army of 150,000 soldiers, when we were supposed to send an army of 500,000. We 

disbanded the Iraqi army; we let in all kinds of American companies who had interests in 

making money. If you imagine America as an imperial power, we are radically incompetent 

imperialists, we even organized an election in 2005 in Iraq, and our candidate came in third. 

In the history of imperialism, that has never happen.   

If you're not willing to send in an army, you should not go in at all. 
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I have to tell you about a conversation between Zbigniew Brzezinski, who was Jimmy 

Carter's national security adviser and a teacher of mine, and King Hussein, back in the 1970s, 

when the Jordanian option was been discussed. I used to see Brzezinski when I came back 

from a trip in Israel. I would stop in his office and we would talk, and he told me he asked the 

king: "So what would happen if there were elections on the west bank?" The king said: "If I 

will run the election, I will win the election". So we ran an election in Iraq and lost the 

election. 

So what is your proposal? Should the UN have a mandate to take full responsibility of 

what happens there, or not intervene at all? 

I would not intervene until I was sure that there were Iraqis on the ground capable of 

governing the country. The classic example is the American Revolution. The colonists created 

a government in Philadelphia, and elected representatives, and created an army, and 

sustained a war. Washington ran away from the British soldiers, but they sustained the war, 

and then the French intervened and saved the revolution. Without the French intervention, 

the British would have won. But this was an intervention on behalf of a group of rebels that 

was capable of ruling the country. Until there will be something like that in Syria, I would not 

intervene. The dilemma that Obama faced in the beginning of the Syrian war was this: we 

had agents on the ground, and they told him that the good guys, the liberal-democrats, the 

secular, the people who called themselves pro-democrat, are not sunk in the ground. If you 

give them serious weapons, they would not be able to hold on. That's what he was told. You 

can't intervene on behalf of people who are not capable of winning, unless you are ready to 

get in there, pick a group and make them the winners.  

The situation in Syria is awful.  I wrote a lot in the past few years about Syria, and I think I 

took every possible position, because it is so confusing. I didn't see anything that is right to 

do, and yet it was not right to do nothing. It is very hard.  

You talk about all these situations from above, through American eyes – who to send 

where, whether or not to intervene, and I find it weird as an Israeli, to see that you 

think about the world like this. We wanted to ask you, philosophically, do you think 

that America has the right to decide about the future of those countries? 

I do not believe in regime change from America or 

from any other entity. Except – when I wrote in 

the 1970s Just and Unjust Wars, I defended 

humanitarian intervention. When there is a 

massacre going on, you should stop it, whoever 

can - should. It does not have to be America. And 

if the massacre is conducted by the state, then 

you have to create a new government. So what 

America did in Germany after World War II, that is 

You can't intervene on 

behalf of people who are 

not capable of winning, 

unless you are ready to get 

in there, pick a group and 

make them the winners.  
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justified. That is a regime change. So if there had been a western intervention in Ruanda 

against the Huto regime, then there should have be an occupation and a creation of a new 

government. That is a regime change on the limits, but not for its own sake. Not because this 

is an authoritarian regime and we do not like it. But the left can defend a regime change, we 

can support people in any country in the world who want to change their regime – we can 

give them moral support, political support, financial support. That I am in favor of. 

Do you think that it is okay to intervene in a country's politics in a nonviolent way? 

Giving funds to parties you are in favor of, for example. I'm asking because we have a 

lot of criticism about this here in Israel.  

States should not do that, but yes – I would think that an American union with a treasury, 

could help to fund a union in Bangladesh, even if the country is officially against unions. If 

there is a democratic party inside an authoritarian country, I would have no hesitation about 

contributing money to that party. The problem in Israel is that the complaints are only about 

people who support the left and not people who support the right.  

Let us talk about a kind of a parallel issue to immigration, which is also global: global 

warming and climate change. It is interesting because it seems that the most 

developed countries are the ones that are causing most of it, but the first to suffer 

from it would be developing countries. The difference from immigration is that at least 

for now it is a problem we can ignore. Trump, just a few days ago, withdrew from the 

Paris agreement, so we wondered what was the country's responsibility in this case. 

Does Trump have the ethical right to do that?  

He does not have the moral right to do it. The Paris agreement did not go far enough, but it 

did go as far as Obama was able to negotiate, and as Trump insisted to note – he did not to 

bring the agreement to congress. Developed countries have already done a lot of the 

pollution, so we do have an obligation to fund developing countries. And because of this, 

Trump said that the world is laughing at America, because we agreed to give money to many 

countries. we have a moral obligation to do it and it will be very, very hard to sell that to the 

tax payers in western Europe and America. Obama didn't even try. He signed an agreement 

that was the best agreement reached, but he was afraid to bring it to congress.  

 

we live in a world of sovereign states, and there are many reasons to 

defend that world. We will win eventually, the danger is that we will 

win too late. The problem with democracy is that you have to win.  
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But how do you settle it with the country's right for its own policy? If certain countries 

want to withdraw from the climate agreement, they are free to do so.  

Yes, we live in a world of sovereign states, and there are many reasons to defend that world. 

At the same time, we want agreements across borders, and we, American-liberals and 

lefties, have to fight for something better than the Paris agreement. The arguments are very 

good – we will win eventually, the danger is that we will win too late. Because as the effects 

of climate change become clearer, more people recognize what must be done. No one ever 

explained to Trump that the Trump tower will be underwater if he will not move forward in 

climate change. People have to realize it, and we have to make the best case for it. The 

problem with democracy is that you have to win. 

That is a big problem. In general, it seems that global processes emphasize 

individualism. It's weakening, in a way, national identity and making all of us citizens 

of the world. We were wondering if Brexit and Trump's election reflect processes that 

seem to take us back and strengthen national identity. Do you see it that way? 

Let us talk about the EU. In principal, the EU was supposed 

to, overtime, reduce the significance of Frenchness and 

Italianess and Polishness and Germeness, and create a 

European identity with a very strong commitment to 

individual rights. It's dependent on the development of 

European politics and the creation of coalition and 

unifications between Labour in Britain, and the socialists in 

France, and the social-democrats in Germany, and so on. Instead, giving the structure of the 

EU, it has produced a regime where German banks have more power, as we saw in the Greek 

crisis. Than you realize the significant of the project, because the nation's states is the only 

political space within the left was able to win victories, and European social democracy is the 

highest form of politics that has yet have been achieved. By the way, European social 

democracy, especially in Scandinavian countries, does more foreign aid than any capitalist 

right wing country. So this is the political space that is friendly – we are not always winning, 

but it is a friendly political space. The EU political space turns out not to be friendly. 

Now I was against Brexit, but I think we have to recognize that you can’t have an economic 

union without some form of social democratic governments. Otherwise you have a 

reputation of the laisses-faire politics of the early 19th century, which is brutally exploited 

them. So I would want to fight for Europe but for a more democratic Europe. A more 

democratic Europe will also be less radically individualist. It will recognize the rights of the 

public against the rights of individual entrepreneurs. This is the crucial issue for the left 

today – globalization didn't produce a political space in which we can work effectively. The 

crucial question for a left position is can we create political spaces of that sort, and will an 

international version of civil society - with groups like Human Rights Watch or Amnesty 

international –gradually create a space within which we can act. 

globalization didn't 

produce a political 

space in which we 

can work effectively. 
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It's funny that you say that the state is a friendly political space for the social 

democrat, because globalization encourages individualism, in some way that you see 

mostly the left and the socialist that pushing toward globalization when the right wing 

pushing more for the Trumps slogans – make America great again .  

Well, corporate union is in favor of the big trade agreements that are very good for their 

interests. Brexit was a right wing project, it had some left supporters who thought the state 

is the only place where they can win, but the corporate world and the new globalized 

professional world were very much against it. So yes – I recognize that there is a right-wing 

nationalist reaction, but it was able to win politically because of people who were left 

behind and were hurt by globalization, that lacks social democratic oversight.  

But will that kind of government be possible in a global world? Will they gain enough 

support?  

It will have to come originally locally?, it won't come globally any time soon. The EU was 

supposed to be a model for the Latin American union, and at the moment it is not an 

attractive union, and the Greek case spells out why it is not attractive. But the central issue is 

– can we find a way of winning in these new political spaces. And I don't know the answer. In 

any case, it is going to be younger people than us, who are going to decide whether it will be 

a success or a failure.  

Do you think we are standing before a turning point in globalization? Do you think that 

globalization processes are ending?  

You know the joke about the shtetel in Poland that hire someone to sit outside and watch 

for the messiah? They wanted someone who would notice. Somebody asked that guy – what 

kind of a job is that? And he said – well, it does not pay very well but it is a steady work. Left 

politics is a steady work. And I don't think we are at a crossroads, I think that we face a 

steeper climb than we expected.  

One we hopefully can climb. Thank you very much for your time. 
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You have talked about a revolt between the people that take loans and the creditors, 

and you said that there is a disconnection between politicians and the people 

experiencing economic difficulties; you also linked this disconnect with phenomena 

such as Trump's election and Brexit, for instance. It sounds like the world is going to be 

a very bad place. It will either end in a war or with a different economic model. It's like 

what they had with Keynes after the big depression. 

We need a different economic model! Why? How much are you in debt already in your life? 

Actually in Israel, higher education is pretty cheap, so we don’t take loans, I think most 

of us, but it is hard to save money, yeah. 

One of the few places left that don't have that, the US has 1.2 trillion dollars in student loans. 

Those are guaranteed by federal government, so there is no risk of default, it is illegal to 

default, and yet the private bankers that lend this money are earning four or five percent in a 

zero inflation environment, that is extortion, pure and simple. It is not a loan, there is no risk 

of default, and it is indentured slavery. Go back to the 1980s, when finance was released and 

globalization became a thing, we had very high inflation rates and very high interest rates to 

compensate. Over the next 30 years, inflation rates and interest rates both fell basically to 

zero. At the time of the crisis in 2008 there is no inflation. When there is no inflation, 

inflation cannot reduce the value of your debt. The trick that your parents played in the 

1970s in Israel and everywhere else is they bought houses, at a time when inflation was 10%, 

so the loan was 5%, the inflation rate was 10%, after 15 years, half the value of the house had 

been eaten away by inflation. So inflation can be a good thing, it redistributes some creditors 

to debtors. In a world in which there is no inflation, the value of debt goes up, but your 

ability to pay it back goes down, because in a globalized world there is no way for you to get 

a wage increase, because if you want a wage increase I can just send your job to Thailand. 
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So you take on debt under presumption that your wages in the future will be higher than 

they are now, so you can pay it back. But what we find over the past 25 years is that wages 

for the bottom 60% of the income distribution everywhere, including Israel, haven’t raised, 

but your debts have, and you're meant to do more with less all the time. Remember the big 

middle class uprising in Israel in 2011, about the cost of living? No one can afford an 

apartment you can live in, in Tel Aviv, right? This is a long time in the making, and is in every 

country in the developed world in different ways. So the fact that France elected Macron is 

good, but it means that one in three French people voted for Fascism. We should always 

remember that, this is not going away anytime soon… 

But does it mean we all end up in a war? Absolutely not. It means that politicians need to 

wake up and recognize that the interests that they need to serve are those of the people 

who elect them, not the corporations who have more profits now than they have had at any 

given time since the 1960s. They're making money for doing nothing; they're sitting on their 

gigantic piles of cash, refusing to pay tax. Your parents pay an effective tax rate of 40%, the 

corporations in the US are meant to pay 35%. Last year Apple paid less than 1%. There is 

something you can do there to redress that balance, it's not that difficult. It just means that 

the politicians need to take their noses out of the backside of the corporations for a change. 

You mentioned the elections in France. Do you think that electing Macron means that 

there is some moderation of all these processes? 

Yes, absolutely. Look, there are two stories. I just told you what you might call the structural 

story. This won't go away any time soon. But there is the cyclical stuff which says "Europe 

had a long session. Maybe it was bad policy, maybe it was bad luck, maybe it was the fact 

that these countries weren’t good enough for the EURO itself, but now unemployment is 

going down and now jobs are being increased, and everything is fine, look they are not 

voting for the populous. That might be true, there might be an effect where everyone looks 

at Trump and says "let's not do that", that could happen, and they could look at Brexit and 

say "let's not do that", and that's wise and that's good. And having lived through Fascism and 

having historical memory of it, it's good that the European countries reject these people, I 

applaud them. 

My worries are that few points of inflation and few points of growth over the past six 

months are not enough to relief pressures that has been building up for 10-15-20 or longer 

years, because what if we are going to a recession? Then what happens? If the Germans 

you're meant to do more with less all the time... So the fact that 

France elected Macron is good, but it means that one in three 

French people voted for Fascism... they're sitting on their gigantic 

piles of cash, refusing to pay tax. 
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disappoint the French demands from Macron to renegotiate what the Eurozone is about, to 

focus on growth, to have a European treasury, to have higher compensation, more 

investment. And actually, they have - if you read the press - just said, "no, thank you, we're 

doing fine, we sell BMWs to the Chinese, we're ok, and everyone else can do what they 

want." We could be back here in a year, so we will have to see where it goes. 

There is a lot of criticism directed at the World Bank and at the IMF. You have 

mentioned it and so has Stiglitz, and so have other economists. In your opinion, does 

the world need an international institution to run the economy, and if so, how should it 

manage it differently? 

Well, you have to think about the history of these 

organizations. Let's do a count of facts here, let's 

imagine a different world, imagine a world in which 

there never was a World Bank and there never was an 

IMF. That means that everybody, wherever you are in 

the world, has to rely upon private capital markets. So 

there is no public funding, there is no public 

underwriting. So any loans that you took on would be 

more expensive. 

Now, on the one hand, that could be good, because it 

could be the basis of moral hazard problems, when 

countries take on loans because they know that the 

World Bank will ultimately bail them out, and this 

creates moral hazard. And if you have to take a private 

market debt, you would be more sensitive to that and you wouldn’t load up as much, but the 

fact of the matter is with bad government structures all over the world, the incentives are 

for leaders and weak states to take as much money as they can and run with it. So the other 

side of all the legal stuff inside structural adjustment agreements is making it slightly harder 

for people to run off with billions of dollars. So, it's not clear to me right off the bat that a 

world without such organizations would necessarily be better. 

Can those organizations do better? Well, let's look at the IMF in particular. Its job until about 

1974 was to help countries with balance of payments problems by giving them liquidity, 

loans, so that they could basically trade. It hardly ever did that, and it was going to go out of 

business, when the Brett and Wood system collapsed and the whole world went off the wall. 

And then it recalibrated itself as a kind of surveillance police of the world economy. If you're 

going to have globalization, you have to know what different countries are doing in order to 

make trade stable, etc. and there were always crises. So it started with Mexico, went from 

Mexico in '82 all the way through Latin America until Mexico in '94, then there was the East 

Asian crisis, which culminated in the global financial crisis. So there is a way in which you can 

tell a conspiracy theory that says the IMF allows Wall Street to lend people money which 

bankrupt their economies and then they bail them out and suck the life out like vampires. 

So there is a way in 

which you can tell a 

conspiracy theory that 

says the IMF allows Wall 

Street to lend people 

money which bankrupt 

their economies and 

then they bail them out 

and suck the life out like 

vampires. 
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But I think that confuses causation, for every borrower there is a lender, and private sector 

lenders follow each other as herds into what they call emerging markets. Everything is the 

next best thing, the new big thing. So they over-lend and push too much money into week 

financial economies, and those economies can't absorb them and they end up building lots 

of office blocks nobody needs, and then everyone panics, the money flies out, and the whole 

thing goes to hell. At which point the IMF shows up and says, I can give you a loan; the 

alternative is you won't have any money for importing basic food stuffs in three weeks. 

Again, would we be better off without them? Good question.  

Third version: By the time of the crisis in 2008, 

everything was going so well, we didn’t need 

them anymore and then the world blew up, and 

suddenly we needed them again, because it 

turned out everyone had over-lent, everyone had 

over-borrowed. So far, as long as you have a pro-

cyclical global capital full mechanism from private 

banks, you're going to a piling in debited 

countries. If you don’t have something in the middle of that to smooth things out, the 

counter factor in the world could be even worse than it is now. And finally, if we look at the 

Greek crisis, it is absolutely true that the IMF is taking a hard line on Greece, but it’s a much 

better line than the one that the Germans have taken. So when we criticize the IMF or the 

World Bank, these organizations, it is always important to say, yes, they have done some 

shitty things, but partly that was the state of knowledge, partly that was the way the world 

was seeing it that time, it was always emerging markets that had crises, so they were always 

the bad ones that needed to be punished so they didn’t do it again. When it happened to all 

the rich countries, of course, it was as much money as you need in whatever terms you need. 

So, yes, there is hypocrisy, yes, there is politics, but what would the world look like if we 

didn’t have such public institutions? We would be entirely reliant upon pro-cyclical private 

markets with all of the hysteria, rationality, irrationality that goes along with that. 

If you were Tocks or Merkel, what would you try to do in order to improve the economy 

in Greece and Spain instead of the austerity that they try to enforce on these 

countries? 

Well, recognize that what saved you was central bank liquidity, when Mario Draghi became 

the head of the central bank; we have a currency zone that has no treasury. The countries 

cannot print money, so if they're in trouble they cannot inflate, and they cannot devalue, so 

either they default and ball everyone up, or alternatively they continue to shrink internally, 

and if everyone shrinks at the same time the economy gets smaller and the net stock of 

debts gets bigger. So imagine a world in which the numerator is 100, and the denominator is 

100, so you are in 100% debt to GDP, and let's say that everyone cuts 20% of their total 

spending, so you’ve just went to 80 out of 100; so what has just happened to your debt 

So, yes, there is hypocrisy, 

yes, there is politics, but 

what would the world look 

like if we didn’t have such 

public institutions? 
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stock? 100 over 80, it went to 120% to GDP, and nobody issued anymore debt because the 

economy shrunk. And that was what was happening to Europe. Now, the Germans keep 

doing it and they can do it because they have got incredibly flexible markets, very good 

supply chains in Eastern Europe at very low cost producers, and everybody wants to buy their 

BMWs, so they can play that trick. It’s a bit like Switzerland, the only reason Switzerland is 

Switzerland is because everyone else is not Switzerland. The only reason that Israel is able to 

be Israel where it is, is because all of your neighbors are definitely not Israel. Not everybody 

can play that game, and the Germans don’t understand that, or they refuse to admit it, so 

they're on a giant surplus against the rest of the world, and expect everyone else not to have 

a deficit, but all deficits and surpluses are zero. So what you can do is stop worrying about 

the French deficit, the Italian deficit and the Spanish deficit. It's called the automatic 

stabilizers in basic macroeconomics. You are allowing them to work. The only reason these 

countries are growing, even marginally, is because they are running deficits.  So you have 

time, but you're running out of time. You have to allow these economies to adjust. You have 

to allow them to run deficits so they can basically allow the automatic stabilizers to kick in, 

and then increase consumption in the economy, increase demand in the economy, and keep 

going until you create a 

positive spiral, where you 

begin to get back to your 

growth. 

You can also incentivize 

investment and have all 

your labor intensive 

activities. There is a green 

revolution that needs to 

happen; it's expensive to 

redo the entire electricity 

grid of Europe, so start now. 

That public investment is 

never cheaper. Interest rates 

are zero, it doesn’t get any 

cheaper than zero; your bond over zero is negative, they are paying you to borrow the 

money, so there are lots and lots of things that can work them. But unfortunately they don’t 

run for it. 

On a more political note, considering Brexit and Trump, is the social democratic left 

that has such a strong say in countries like England and France, is it going to disappear? 

Are we verging on a new kind of politics or will it come back in a different version 

where people can connect to it again? 

So, Hillary Clinton was a horrible candidate, 

nobody believed in what she said, 

particularly because she didn't see why it 

was a problem for someone who was going 

to be regulating the banks, to charge 675 

thousand dollars for a speech to Goldman 

Sachs, like you are going to tell Goldman 

Sachs something they don't know about 

finance? That's like me going to a physics 

conference and telling them something 

about quantum physics. It's ridiculous. 
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I honestly don’t know. Part of this is built out of failure of leadership. So let me ask you about 

the labor party in Israel, everyone I meet in Israel, probably because I circle amongst people 

in the left, everyone I meet says they vote for labor and yet they never won an election. This 

has been going on forever. And you have got no labor party in Britain; the labor party in 

Britain is very responsive to its member. Korbyn is unelectable in the eyes of the rest of the 

public. So, Hillary Clinton was a horrible candidate, nobody believed in what she said, 

particularly because she didn't see why it was a problem for someone who was going to be 

regulating the banks, to charge 675 thousand dollars for a speech to Goldman Sachs, like you 

are going to tell Goldman Sachs something they don't know about finance? That's like me 

going to a physics conference and telling them something about quantum physics. It's 

ridiculous. 

So there is a trust problem, a leadership problem, and maybe it's just that, but I think it's 

deeper than that. There is a friend of mine called Bou Rosting, and he teaches at Oxford. He 

used to be in Gothenburg in Sweden, and Bou always says exactly what he thinks and he is 

lovely because of that, and he said something that everyone was thinking but no one was 

saying and it goes like this. The old alliance in Sweden - if you take the social democrats, they 

ruled the country for 44 years - was based upon organized labor that was able to strike to 

hurt capital if needed to, so capital was willing to share the profits. With globalization that 

has disappeared. All that the unions do now is protect their members while everyone outside 

the union gets screwed even more. People like him, like you, like me, people who were the 

middle class of intellectuals, we formed alliances with those workers because they had 

power. Now, they no longer have power, and we have much more in common with each 

other, and everyone else is in the top 10-20 percent of the income distribution, then we’d do 

it with them. So now we live with them, we feel them, we hire them to be our nannies. But 

they're too expensive, and we’d rather have immigrants. So there is no community of 

interest between us anymore. They're looking for a mirage, a fantasy of coming together 

with a working class that no longer exists and no longer has power, and yet feels alienated, it 

feels cooed on, it feels abused, it feels ignored. And we refuse to acknowledge that because 

we think everything’s fine. 

So we could help Hillary Clinton as a candidate, a candidate that drives these people to 

despair. We could help people like Korbyn, and they'll say, "All he gives a shit about is being 

mean to Israel and American imperialism. I don't care about that, what are you going to do 

for me with jobs?" And he is unable to articulate that. So there is a version of this where you 

are actually seeing a transformation of party politics. And as ever in these moments of 

stress, the opportunists, the political entrepreneurs, the ones who can just walk into a room 

and say what everyone's thinking that the leaders are unable to say, they're the ones who 

win. That is Trump. 

So what you are saying is that the middle classes' sympathy changed from being with 

the lower class to the upper class and that made the lower class angry.  
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No, the lower class has every reason to be angry, and the middle class has every reason to be 

angry as well. This goes all the way up to about the 80th percentile. Think about it this way. 

When you bail out the global financial system, you're bailing out the assets and income of 

everyone who has assets and income. That's the top 20th percent and above. If you look at 

the way the wages have grown, the returns to assets over time, the way that income 

distributions are being shaped, it's all going to the top 20 percent and above. Now the top 20 

percent is actually a large number of people, and believe it or not, it's you and it's your 

parents. And they have done fine, which is why you're at university. And then there are other 

people who are living in public housing, who went to shitty schools, for whom university 20 

years ago might have been a possibility, but now it's an impossible dream. Because their 

family doesn't have a bank account, because they've been bankrupt, because one of them is 

in prison, because they don't have complete financial record so they can't apply to get in to 

school even if they have the grades. And it used to be the case that we all sat in the same 

school as them, but your parents decided to buy houses in a nicer area, so you only live and 

go to school with everyone else who lives in the same nice area, so you're all nice kids and 

you all earn well and you all go to school together, and we replicate these little bubbles of 

class & advantage without even thinking about it. So it's not a question of whether they are 

aligned with this, there's a very large part of the distribution that basically is not doing well. 

Did you watch Ken Loach's new movie – "I'm Daniel Blake”? 

No, I didn't. I call that kind of stuff “welfare porn”. I can't watch welfare porn, it's like Mike 

Leigh's movies, or like Less Than Zero and Naked, and it's just like rubbernecking on poverty. I 

find no merit in it whatsoever. Because these characters, although they're tragic, become 

heroic in some sense, and it's absolutely true that their lives are a struggle and therefore 

there is heroism in it, but it's a completely unnecessary tragic heroism that's driven by 

society that doesn't have to be hit this way. So I think that when you focus on these 

characters it misses, in some cases, the very important drivers, the structural forces that 

compel  these people into the subject positions they find themselves in. so I can't watch that 

stuff. 

So it's not just the case of poor people getting fucked, everyone is 
getting fucked. Why are we getting fucked? Because we're all working 

all the time. And why are we all working all the time? Because we're 

compelled to, because we want the best for our kids. Why do we want 
the best for our kids? Because we no longer pay taxes, because we've 

escaped that. Because taxes are bad, and because of that the schools 

are bad. Well, because the schools are bad, I need to send my kids to a 

private school, so I need to work more, and so on. 
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Well, we find that it is a very strong experience. We are trying to relate between that 

and what you mentioned, and to understand how the rise of neoliberalism and 

globalization and the changes in the past few decades influences the lives of 

individuals, not in a macro-economic point of view. 

Yeah, so a really good book to read on 

this that came out a few years ago is 

called "The Spirit Level" by Wilkinson 

and Pickett. It basically makes an 

epidemiological case for why inequality 

makes us sick, both individually and 

collectively. It has incredible statistics 

on everything, from teen pregnancy, to 

income inequality and the relation to 

public health, and obesity as it is related to inequality, etc. And basically what it shows is 

that when you take an income distribution which is relatively normal and you skew it to the 

top, the bottom suffers, but the top suffers as well, right? So it's not just the case of poor 

people getting fucked, everyone is getting fucked. Why are we getting fucked? Because we're 

all working all the time. And why are we all working all the time? Because we're compelled 

to, because we want the best for our kids. Why do we want the best for our kids? Because we 

no longer pay taxes, because we've escaped that. Because taxes are bad, and because of that 

the schools are bad. Well, because the schools are bad, I need to send my kids to a private 

school, so I need to work more, and so on. So we create this neoliberal treadmill, where it's 

definitely bad for the bottom, for your Daniel Blake, but it's actually not even good for the 

top. I know people who are incredibly well off, and they're miserable. It doesn't bring you 

happiness. And the wonderful thing about the book is it shows you how inequality makes us 

all ill. So I would recommend reading that. 

So far, globalization has served the top 10-20 percent. Do you foresee a shift where the 

lower class could take advantage of globalization processes or are they seeking to end 

it completely? 

Well, let's start with the word “they”. First of all they are not organized. They don't know 

who they are. Sometimes they're mobilized by a “Trump”, sometimes they're demobilized by 

a “Macron”. But they're there and they're angry and it's not getting any better, at least not in 

the short term. So how does that play out? That is the American CSD 64,000 Dollar question. 

We don't know. It depends on politics, it depends on who mobilizes them. So here are two 

things to think about with regards to that. One of them has to do with technological 

transformation. So imagine a world in which 10 years ago you were teenagers, you went to 

the mall and you took your money and over the year you probably spent about the 

equivalent of 1000 Dollars. So you bought clothes, you bought games, you bought jeans, you 

bought shoes, that sort of stuff, right? These days when you go to the mall, when you're a 

Don't like immigration? Don't like 

foreigners? Oh well, then we won't 

have immigration. But someone 

needs to tell these people they 

can’t have both. They can't have no 

immigration and big pensions. 
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teenager, you walk into the Apple store, you spend 700 Dollars on a phone, 150 Dollars on a 

data plan, and spend the rest of the time walking around the mall not buying anything, and 

you text your friends and post on Snapchat instead. That’s why all the stores are shutting 

down, because you don't have any money left because you spent it all on one thing. So 

there's a technological story embedded in all this that we don't think about. Now let's do the 

generational story. Who has all the money? Old people. The following is true: It's absolutely 

true that not all old people are rich. It is also absolutely true that all rich people are old, so 

Baby boomers, the generation above me - and you are millennials, so you are a generation 

below me - they have 85 percent of all financial assets. And they're going to spend it all, as 

they try and live forever. And the ones that are really well off, who have got 80 percent of 

that 85 percent, they're going to leave most of that to their kids. So there are people who go 

to university with you who shouldn't even be there, because they don't need it, because 

they're going to inherit 3 million dollars in assets. That's the new “patrimonialism” that 

Thomas Piketty worries about in his book. Now on the one hand, we've got technology 

destroying businesses, because you guys aren't spending any money, and you don't have any 

money, and you're not earning any money; and on the other hand, you've got a whole bunch 

of old people who are going to spend it all on healthcare trying to live forever in a refutable 

attempt to stave off death, and then they're going to leave it to about 1 in 9 of you guys. 

That's what's going to determine politics over the long term. Those forces. 

 

Sounds like we're deteriorating into a state of monarchy, or something that is not 

democracy. 

Piketty called it the "new patrimonialism". We don't have to do any of this. This is the most 

important thing to remember, we really don't have to do any of this. It's about leadership 

and politics responding to these things. Recognizing that they're there, recognizing that they 

are problems and mobilizing. And the key thing here is your generation, because your 

generation is hopeless. You simply don't vote enough. Baby Boomers vote twice as much as 

millennials. And in the US there are no more Millennials than there are baby boomers. So 

they have all the money, they vote twice as much, what do you think politicians are going to 

do? They're going to give them whatever they want. So all pensions are sacred. Well, in order 

to pay those pensions we need more workers, and that means we need immigration. 

Who has all the money? Old people. The following is true: It's 

absolutely true that not all old people are rich. It is also absolutely 

true that all rich people are old, so Baby boomers, the generation 

above me - and you are millennials, so you are a generation below 

me - they have 85 percent of all financial assets. And they're going 

to spend it all, as they try and live forever. 
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Don't like immigration? Don't like foreigners? Oh well, then we won't have immigration. But 

someone needs to tell these people they can’t have both. They can't have no immigration 

and big pensions. It's not going to work out that way. So how are you going to play it? That's 

where you kids come in. You should be making that argument. You should be taking over 

these shells of these political parties and making it about something that works for your 

generation, because my generation is stuck between the two. Some of us have done okay; 

some of us have really been hurt. But your generation is going to inherit everything. You're 

going to inherit climate change that hasn't been abated, you're going to inherit huge 

amounts of debt because we made promises to old people we never should have made. 

You're the ones that are going to inherit 5, 10, 15, 20 years of populism, eating away at the 

fabric of society. So you need to get together and demand that the politicians of today do - 

their - shit! and get it together! And if they don't, vote them out, take over the organizations 

and do it, because ultimately it's your world. We will all be dead; you will be swimming in it. 

The problem in Israel, for instance, is that every time we try to make any change, our 

prime minister can pull out the “security” card, there will always be Iran, and other 

threats, and that makes it very hard.  

Yeah, with terrorism, absolutely. In the US, you have got a greater chance of being shot by a 

toddler than by a terrorist. More people are getting shot by 3-year-olds than by terrorists, 

right? That is the reality of it. But you have to challenge the way it's played in Israel. You have 

to basically “call bullshit” on it. But if you guys are going to just pass fake news on to each 

other on Facebook, you are your own worst enemy. 

Economically speaking, do you have some tipsfor Israel? We haven't experienced the 

full repercussions of the economic crisis, but right now it seems like we are suffering 

slowly with the housing crisis, the rising in prices, and we can't afford an apartment 

like our parents. 

Well, these are the same problems that everyone in your generation faces right now across 

the developed world, so like I said, it's a question of not allowing old people to just play the 

security card. What's the point of having security if I have to live on the street? That's a 

different type of insecurity. What's the point in spending all this money defending our 

borders, if we can't defend ourselves internally? You just have to make that argument. 

Politics is always about mobilization and organization, it's not about tweeting. So you have 

got to get passed that. Okay, folks? 

Thank you very much for your time, we really appreciate it. 

 

But your generation is going to inherit everything. You're going to 

inherit climate change that hasn't been abated... inherit huge 

amounts of debt because we made promises to old people we never 

should have made... inherit 5, 10, 15, 20 years of populism, eating 

away at the fabric of society. 
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צמצום התלות של אירופה בגז הרוסי: סיבות, חלופות 
 והמשמעות הגיאופוליטית

  רותם שניר

   מבוא: גז ויחסים בינלאומיים

כאשר מיקרואורגניזמים מתים, כמו אצות ופלנקטון, שקעו , הגז הטבעי נוצר לפני מיליוני שנים
בקרקעית הים. במשך הזמן הם התכסו בשכבות רבות של אדמה וסלעים והפכו לפחמימנים. תחת 
לחץ גבוה וטמפרטורות וללא חמצן, מרכיביהם האורגניים הומרו בהדרגה ליחידות גז קטנות, בעיקר 

מם בהדרגה דרך נקבוביות בשכבות הסלע, עד מתאן. הגז הטבעי שנוצר בקרקעית הים התרו
 .(?WINGAS Website- What is Natural Gas)שנתקל בשכבה בלתי חדירה והחל להצטבר 

 ) עם חלק קטן של אלמנטים כבדים יותר: אתאן,99%-ל  75%הגז הטבעי מורכב ברובו ממתאן (בין 

ימנים כבדים הוא מתואר כ"רטוב", ואתילן. כאשר קיים בגז שיעור גבוה יותר של פחמ בוטאן פרופן,
היות שבלחץ גבוה הגז יכול להפוך לנוזל בקלות יחסית ולעבור עיבוד לשימושים אחרים. בוטאן 

  ופרופן, למשל, משמשים דלק לגזיות (שם).

גז טבעי ממקורות מסוימים מכיל מימן גופרתי ודו תחמוצת הפחמן. הוא מתואר כגז "חמוץ" וצריך 
שיעובד. ללא טיהור הגז עלול להזיק לצינורות ולמתקני הייצור. גופרית היא תוצר לעבור טיהור לפני 

לוואי הנובע מתהליך טיהור זה, וניתן להשתמש בה כחומר גלם בתעשיית הכימיקלים. כמה מאגרי גז 
  טבעי מכילים גם הליום, שערכו רב (שם).

את המאגרים ולהפיק מהם את  רוב מצבורי הגז הטבעי נמצאים עמוק מתחת לפני האדמה. יש לגלות
הגז הטבעי לפני שניתן לספק אותו לצרכנים, בתהליך הכרוך במאמץ ובהשקעה. הגז נאסף מתחת 
לשכבות בלתי חדירות המונעות ממנו להתרומם, לפעמים כמה קילומטרים מתחת לפני הקרקע. גז 

ף על גבי הנפט הגולמי טבעי ונפט גולמי נמצאים לעיתים קרובות במאגרים אלה, כאשר הגז הטבעי צ
  הכבד. במהלך ההפקה הגז מבודד מהנפט ומעובד בנפרד (שם).

 24%-הוא סיפק כ  2011הגז הטבעי הוא עמוד תווך חיוני של אספקת האנרגיה עבור האנושות. בשנת 
), ובאופן 30%) ומפחם (33%מעט פחות מנפט ( - מהאנרגיה העיקרית הנצרכת ברחבי העולם 

מאספקת  13%-כוח גרעיני ואנרגיות מתחדשות, אשר יחד תורמות רק כ משמעותי יותר מאשר
  ).Natural gas in the energy mixהאנרגיה העולמית (שם, 

ממקור האנרגיה  29%-, משקי הבית הגרמניים לבדם צרכו כ2011גז טבעי מספק חום וחשמל. בשנת 
 23%-ו 25%ל, אשר צרכו הזה. כמו כן, נעשה בו שימוש נרחב על ידי מגזרי התעשייה והחשמ

מההיצע הכולל, בהתאמה. אולם הדרך שבה אנו משתמשים בגז טבעי צפויה להשתנות בעתיד. 
מהגז הטבעי ישמשו לייצור חשמל. לעומת זאת, חלקו  40%-יותר מ 2040מומחים צופים כי עד שנת 

ות ואפשרויות של הגז הטבעי בצריכה הביתית צפוי לצנוח הודות למערכות חימום מודרניות יעיל
  בידוד טובות יותר (שם).

התחזיות העולמיות צופות כי גז טבעי ישחק תפקיד חשוב יותר ויותר כמקור אנרגיה בעולם. הצריכה 
שיעור צמיחה שנתית גבוה בהרבה מאשר  - 2030בשנה עד שנת  2%-הגלובלית צפויה לעלות בכ

בר מתארת את השנים הקרובות כתור ). הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה כ1.2%) ופחם (0.8%נפט (
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הזהב של הגז הטבעי. הוא יהיה זמין במחירים סבירים בעתיד הנראה לעין עם עתודות מוכחות 
  שנה יהפוך למצרך נדיר (שם). 40שנים, בניגוד לנפט גולמי, אשר כבר בעוד  230-הצפויות להספיק ל

רמים השלובים זה בזה הפכו אותו לגז הטבעי כיום תפקיד מרכזי בדיפלומטיה העולמית. מספר גו
, צמצום השימוש בכורים גרעיניים 49למצרך מבוקש: פרוטוקול קיוטו להפחתת הפליטה של גזי חממה

והדרישה ההולכת וגוברת ברחבי העולם לאנרגיה זמינה. הביקוש לגז הופך אותו למשאב כלכלי 
  ).6, 2015(רז  ראשון במעלה ולכלי במאבקים גיאו־פוליטיים אזוריים ובינלאומיים

מרזרבות הגז בעולם.  8%-את מאגר הגז הגדול ביותר בעולם חולקות איראן וקטאר, והוא מהווה כ
). למרות מאגרי הגז העצומים 5המאגר השני בגודלו מצוי ברוסיה והוא בבעלות חברת גזפרום (שם, 

הטכנולוגי של  . הפיגור1%-על פחות מ 2012באיראן, חלקה בסחר העולמי בגז עומד נכון לשנת 
איראן בתחומי הפקת והולכת הגז מביא לכך שהיא מייבאת יותר גז מכפי שהיא מייצאת. קטאר, 
לעומתה, מובילה מזה שנים את הסחר העולמי בגז טבעי נוזלי. על אף העלות הגבוהה של הולכת גז 

  ).6נוזלי, הוא הפך למקור אנרגיה משמעותי בשוק העולמי (שם, 

רות גז ונפט, לא ניתן להתעלם מהמציאות הגיאופוליטית באזור. זמן ההקמה של כאשר עוסקים בצינו
פרויקטים בתחום הגז נע בין חמש לעשר שנים, ולכן משקיעים בתחום הזה דורשים בדרך כלל 
התחייבויות לאספקת גז למשך עשרים שנה ואף יותר. החלטות המתקבלות עכשיו ישפיעו על שוק 

  ).6-7שם, הגז בעשרות השנים הבאות (

תחום האנרגיה תופס מקום נכבד ביחסים הבינלאומיים. מעבר לסכומי 
העתק הכרוכים בו והפוליטיקה המקומית, הוא יוצר יחסי גומלין ותלות בין 
מדינות, הנסובים סביב הצורך במשאבי טבע וניצולם. לכן הוא תחום בעל 

  חשיבות רבה למערכת הבינלאומית בעבר, בהווה ובעתיד.
  

התלות ההדדית בתחום היחסים הבינלאומיים והפוליטיקה העולמית מתייחס להשפעות מונח 
ההדדיות בין מדינות, או בין שחקנים שונים בתוך המדינות השונות. התלות ההדדית היא זרם 
סחורות, כסף, חומרי גלם ובני אדם, הנעים דרך מדינות שונות. הזרמים הללו התגברו מאז שנות 

ום האנרגיה. זרמי הגז והנפט שמגיעים ממספר גודל של יצרנים, מזינים את השבעים, בעיקר בתח
). מדינה המייבאת את כל האנרגיה שהיא צורכת Gullo and Tuñón 2009, 178הכלכלה העולמית (

ממדינה זרה, תהיה תלויה יותר וחשופה יותר לאינטרסים של המדינה המייצאת. במקרים מסוימים, 
-זה אשר נמצא במצב של חסרון אסטרטגי יחסי. תלות א -ת הקשרים שחקן יחיד יישא בעלויו

סימטרית היא מצב שבו העלויות אינן מחולקות בצורה שווה בין המדינות השונות. במצבים כאלו יש 
הנחה ששחקן יחיד פועל בהתאם לאינטרסים שלו, ואילו שאר השחקנים מחויבים להתאים את עצמם 

  .)178-179לאינטרסים הללו (שם, 

אבחן את התלות האירופאית באספקת גז מרוסיה ואת האתגרים העומדים בפני היבשת,  במאמר זה
השואפת לצמצם תלות זו. לשם כך, אתאר תחילה את הרקע של הגז הרוסי וכיצד נוצרה התלות בו, 
תוך סקירת המשמעויות הגיאופוליטיות של תלות זו. הפרק השני יעסוק בשאיפה האירופאית 

לות ובסיבות המרכזיות לכך. בפרק השלישי אסקור את החלופות העיקריות לגז הרוסי לצמצום הת
המופיעות בזירת האנרגיה האירופאית, ואבחן את המשמעויות הגיאופוליטיות של כל אחת מהן. 

  לבסוף אדון בחלופות תוך בחינת הרלוונטיות שלהן לעתידה של אירופה. 

                                                            
  באתר האינטרנט של  האו"ם: ,A Summary of the Kyoto Protocolלקריאה נוספת:  49

  http://unfccc.int/kyoto_protocol/background/items/2879.php 
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ז הרוסי, ומהן המשמעויות הגיאופוליטיות : כיצד נוצרה התלות האירופאית בג1פרק 

  של תלות זו?

הגז שיחק תפקיד מכריע באירופה החל משנות השמונים. מדינות רבות החליטו להשקיע בו במטרה 
לגוון את גישתם לחומרי גלם ולצמצם את התלות המסורתית הגבוהה בנפט, בעקבות חוסר היציבות 

עם השנים, השימוש בגז טבעי באירופה הלך ). 179Gullo and Tuñón 200 ,9הקבוע במזרח התיכון (
מיליארד מ"ק  490המדינות החברות באיחוד האירופי הייתה  27-הצריכה ב 2012והתרחב. בשנת 

מיליארד  550הצריכה הצפויה היא  2020-בשנה, כך שב 1.5%-בשנה. מחקרים חזו צמיחה של כ
מגיע מאירופה, אך כמות זו צפויה לרדת עד  מיליארד מ"ק של הגז הנצרך באירופה 160מ"ק. כיום, 

כיוון שהיקף הייצור המקומי יורד, מדינות האיחוד האירופי תלויות יותר  .2020מיליארד מ"ק עד  140

 WINGASויותר ביבוא מאזורים אחרים בעולם כדי לענות על הדרישות ההולכות וגדלות לגז הטבעי (

Website- Where does Europe get its natural gas?(.  

על רקע המגמות הללו, רוסיה עושה מאמצים רבים לשלוט בשוק האנרגיה של אירופה. עם הסיבות 
השחקן המרכזי בתעשיית  -לייצוא הגז נמנים מניעים פוליטיים וכלכליים. נכון להיום, חברת גזפרום 

גז הרוסי היא מצריכת הגז של אירופה. התלות הגדולה של אירופה ב 30%-מספקת כ -הגז העולמית 
ימיים והיבשתיים, שבהם שולטת גזפרום, הפכה לכלי מרכזי -עובדה ידועה, ורשת הצינורות התת

. המכון הישראלי 6, 2015לאומיים (רז -במדיניות החוץ של רוסיה ולסוגיה מרכזית ביחסיה הבין
  ).2014לאנרגיה ולסביבה 

בים הרוסיים ופירקו אותם עם התפרקות בריה"מ השתלטו אנשי עסקים על המשאבים והמחצ
, עם עלייתו של ולדימיר 2002-לצרכיהם. רק עסקי הגז במדינה הצליחו להישאר כיחידה אחת. ב

ויתר האוליגרך רומן אברמוביץ' על חברת  2005-פוטין לשלטון, הוחזרו המשאבים למדינה. ב
  ).2014עדי (זונדר סיבנפט ומכר אותה לגזפרום. זו הולאמה, ובאמצעות חקיקה הפכה למונופול בל

כיום גזפרום היא החברה הרוסית הגדולה ביותר, מעביר הגז הגדול ביותר בעולם, והיא החברה 
 15%-מהתוצר המקומי הגולמי הרוסי, ל 5%-השלישית בגודלה בעולם בשווי שוק. היא אחראית ל

ז בעולם. מכמות הג 16%-מההכנסות הממשלתיות. הרזרבות שלה מהוות כ 20%-מהייצוא שלה, ולכ
גזפרום היא הספקית הבלעדית של מדינות כמו בוסניה הרצגובינה, אסטוניה, פינלנד, מקדוניה, 

 86%מהגז בהונגריה,  89%מהגז בבולגריה,  97%-ליטא, מולדובה וסלובקיה, ובנוסף היא מספקת כ
 40%, מהגז באוסטריה 65%מהגז בטורקיה,  67%מאספקת הגז של צ'כיה,  75%מהגז בפולין, כמעט 

 ,Gullo and Tuñón 2009מהגז בצרפת ( 25%-באיטליה, ו 27%מהגז בגרמניה,  36%מהגז ברומניה, 

183-184. Stern 2005, 56,21.(  

-מערכת הצינורות של גזפרום להעברת הגז היא הארוכה בעולם, ופרישתה מוערכת כעל פני יותר מ
ביטוח, בחברות בסקטור של תקשורת  ק"מ. בנוסף, היא שולטת בחברות בנקאיות, בחברות 150,000

חברות תפוקה עצמאיות (כמו  ).Gullo and Tuñón 2009, 183-184ההמונים, חברות בנייה וחקלאות (

  ).Stern 2005, 8( תן חברות נפט), תלויות אף הן בתוואי הצינורות של גזפרום כדי למכור את תפוק

לנשיא הפדרציה הרוסית חולל שינוי קיצוני באסטרטגיה של  2000-של ולדימיר פוטין ב בחירתו
גזפרום לעתיד, שכללה שימוש במשאבי האנרגיה ככלי ללחץ במדיניות החוץ. הגז הרוסי הפך לכלי 
להשבת גדולתה וביסוס חשיבותה של רוסיה. אחת האסטרטגיות העיקריות במדיניות החוץ של 

דד התקרבות, ולהצליח לשלוט ולהשפיע על כל מדינות בריה"מ לשעבר במרכז פוטין הייתה לעו
אסיה. התקרבות זו אפשרה לרוסיה לשלוט באמצעות גזפרום על חלוקת מקורות האנרגיה הרבים 

). אסטרטגיות הייצוא  למדינות מחוץ לחבר המדינות Gullo and Tuñón 2009, 181,184במדינות אלו (
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ות את מאמציה של גזפרום להפחית את התלות במעבר דרך בלארוס העצמאיות (חמ"ע) כולל
  ).Stern 2005,113( ואוקראינה ע"י בניית צינורות לאורך הים השחור והים הבלטי

, בשיא 2006הגז הרוסי זורם לאירופה באמצעות חמישה צינורות גז החוצים את אוקראינה. בינואר 
לכאורה בשל ויכוח על  -ה למשך כמה ימים החורף, הפסיקה רוסיה את אספקת הגז לאוקראינ

). מדינות 6, 2015מחירים עם ממשלת אוקראינה. כתוצאה מכך נותקה אירופה מהגז הרוסי (רז 
אוקראיני היו אלו התלויות ביותר בגז הרוסי. -אירופה שהושפעו במידה הרבה ביותר מהמתח הרוסי

אירופאית משותפת, כדי לעצב עמדה תרחיש זה של משבר האיץ בממשלות לקדם מדיניות אנרגיה 
 ,Gullo and Tuñón 2009חזקה יותר בשולחנות המו"מ, גם מול רוסיה וגם מול ספקי אנרגיה אחרים (

177.(  

"מלחמת צינורות הגז" משקפת במידה רבה את החזרה לעידן המלחמה 
הקרה בין המערב לרוסיה והפכה לנושא מרכזי בתקשורת העולמית. 

למערב על השליטה בשוק הגז מסתיר מחלוקות פנימיות המאבק בין רוסיה 
  ).7, 2015 (רז  עמוקות בקרב שני הצדדים בנוגע למדיניות שיש לנקוט בתחום

  

  : השאיפה האירופאית לצמצום התלות: מדוע וכיצד?2פרק 

האיחוד האירופי הוא היבואן הגדול ביותר בעולם של גז טבעי. הגיוון במקורות הגז הכרחי הן 
- י. כלאבטחת האנרגיה והן לתחרותיות. הגז הטבעי מהווה כרבע מצריכת האנרגיה באיחוד האירופ

משמש לתעשייה. השאר משמש ברובו למגורים ובמגזרי  23%-וכ מהגז משמש לייצור חשמל 26%
לקראת העתיד מתכננת באיחוד השירותים (בעיקר חימום בבניינים). מדיניות האנרגיה המתגבשת 

האנרגיה בחימום ובתעשייה  בתחוםטכנולוגיים ש בגז, בעיקר בגלל שיפורים השימולהפחית את 
(European Commission 2016).  

בתקופה הפוסט סובייטית נוצרה בעיה של העברת גז לאירופה דרך מדינות בריה"מ לשעבר ובעיקר 
תחילת -2008וף , וס2006דרך אוקראינה. הקונפליקט הפוליטי הכפול בין אוקראינה לרוסיה (חורף 

), הדגיש את עמדת החולשה המובנית של האיחוד האירופי, הן במונחים של הקצאות של חומר 2009
הגלם הזה והן במונחים של אלטרנטיבות לרוסיה כספקית אנרגיה. במשברים הללו הוכח כי ברגע 

הקשה  שצינור הגז המרכזי המספק דלק לאירופה יצא מכלל שימוש, אירופה תוקפא במשך החורף
). במהלך המשברים Gullo and Tuñón 2009, 177 2014. כון הישראלי לאנרגיה ולסביבהביבשת (המ

נאלצו מדינות אירופה לא רק להתערב ברזרבות האסטרטגיות שלהן, אלא גם, במקרים מסוימים, 
להישאר ללא חשמל וללא חימום בהמתנה לפתרון, ובדאגה לקראת העתיד שבו, כנראה, אירופה 

  ).Gullo and Tuñón 2009, 177תהיה תלויה יותר ויותר בגז הרוסי לאספקה עצמית ולצריכה פנימית (

המשברים סביב קווי האספקה השפיעו מאוד על אסטרטגיית הייצוא של גזפרום. החברה החליטה 
לאכוף אי תשלומים והפצה בלתי מורשית, אך התברר שאין ברשותה כלים אפקטיביים, ולכן היא 

), שעובר דרך בלארוס ופולין ומגיע Yamalבתמיכה ובהאצה של פיתוח חלופות: צינור יאמאל ( החלה
לגבול המזרחי של גרמניה, נועד להפחית את התלות של אירופה בגז הרוסי העובר דרך אוקראינה, 
ולאותת לאוקראינה שהיא עלולה להפסיד את ההכנסות ממעבר הגז בשטחה (המכון הישראלי 

ביבה). צעדים אלו לא השפיעו על המדיניות האוקראינית, ובמקביל גם בבלארוס נוצרו לאנרגיה ולס
משברים שהפריעו לתנועת הגז. גזפרום תמכה בפיתוח מספר מערכות חלופיות של העברת גז: הזרם 

  (שם). )South Stream) והזרם הכחול (Blue Stream), הזרם הדרומי (Nord Streamהצפוני (
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הצפוני (שותפות של מספר חברות גז בהובלת גזפרום) הניח שני צינורות להעברת  קונסורציום הזרם
. בזרם 2013-והשני ב 2011גז מרוסיה לצפון גרמניה דרך הים הבלטי. הצינור הראשון נחנך בנובמבר 

-, שהחל לפעול ב)Turk Stream ("טורק סטרים" - הכחול הונח צינור דרך הים השחור לטורקיה 
יום הזרם הדרומי עובד על מערכת צינורות שתתחיל בשדות הגז של רוסיה, תעבור . קונסורצ2003

(המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה  דרך הים השחור, בולגריה, יוון ואיטליה, ותסתיים באוסטריה
  ).7, 2015. רז 2014

הזרם רוסיה דחתה את מאמצי האיחוד האירופי לכרסם במעמד המונופול שלה, ועודדה את שותפות 
). האירופאים, מצדם, Stern 2005 ,113הדרומי על ידי רכישת נכסי חלוקה במדינות אירופאיות רבות (

הגיעו בעקבות המשברים למסקנה שעליהם לגוון את מקורות הגז שלהם. אחת הדרכים להחליש את 
נאבוקו" הדומיננטיות של גזפרום בשוק הגז הטבעי הייתה באמצעות התוכנית להניח את צינור הגז "

)Nabucco הצינור אמור היה להתחיל במרכז אסיה והקווקז ולהסתיים באיחוד האירופי. יש לציין כי .(
התוכנית הראשונית הייתה שצינור נאבוקו יעביר גז איראני לאירופה. לאחר שהאופציה הזאת ירדה 

מאזרבייג'ן.  לאומיות על איראן, הוחלט שהצינור יעביר לאירופה גז-מהפרק בשל הסנקציות הבין
פרשה אזרבייג'ן מפרויקט נאבוקו בעקבות הלחץ הכבד שהפעילה עליה  2013אולם באמצע יולי 

על ביטול  2014). לאחר שפרויקט נאבוקו ירד מהפרק, הודיעה רוסיה בדצמבר 7-6, 2015 רוסיה (רז
אבוקו פחת הפרויקט להנחת צינור "הזרם הדרומי" שאמור היה להתחרות בנאבוקו. נראה שבהיעדר נ

מה גם שעלותו עלולה הייתה להכביד מאוד על הכלכלה  -העניין של רוסיה בצינור "הזרם הדרומי" 
  ).7הרוסית (שם, 

 TAPאולם אזרבייג'ן לא ויתרה על הכוונה לייצא גז לאירופה והודיעה על התוכנית להניח את הצינור 

)Trans Adriatic Pipelineלדרום איטליה דרך טורקיה, יוון,  ), שאמור להוביל גז המופק בשטחה

TANAP )-Transיש תכנית להניח בעתיד צינור נוסף בשם  TAP-אלבניה והים האדריאטי. במקביל ל

Anatolian (Gas Pipeline שם. פרל) למרץ).  18, 2015, שיעביר גז מאזרבייג'ן לאירופה דרך טורקיה
ם קיבולתואה לצינור נאבוקו, גם משום שהשושני הצינורות האלה מעוררים פחות התנגדות ברוסיה ב

  ).7, 2015קטנה יותר וגם משום שאת הפרויקטים האלה לא מובילים האמריקנים והאירופאים (רז 

, לאחר המשבר הפוליטי באוקראינה וההשתלטות הרוסית על קרים, נערכה אירופה 2014בשנת 
לאוקראינה לאחר שהמו"מ בין  עצרה גזפרום את האספקה 2014ביוני  16-לשיבוש נוסף באספקה. ב

הצדדים על תמחור וחובות, בתיווך האיחוד האירופי, הגיע למבוי סתום. הייצוא לאירופה המשיך 
לרדת. בנובמבר של אותה שנה נחתם הסכם זמני בין רוסיה לאוקראינה המסדיר את אספקת הגז 

עדיין רחוקה מפתרון במשך החורף תמורת תשלום חובות, אבל בעיית שינוע הגז דרך אוקראינה 
  ).2014קבע (המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה 

החשש הגדול בקרב המוסדות הציבוריים והמדינות האירופאיות הגדולות 
הוא שבעוד כעשור יתרוקנו הרזרבות הקטנות של הגז הטבעי באירופה, 
הנמצאות בים הצפוני ובהולנד, ומדינות היבשת יהיו נתונות לחסדיהם של 

  ).Gullo and Tuñón, 185(וסי ולהחלטות הקרמלין הענק הר
  

עם זאת, ירידת מחירי הגז בשנים האחרונות מסייעת למינוף החלופות ולצמצום התלות ברוסיה. החל 
ירדו באופן ניכר מחירי הגז בשוק הגלובלי. ערן אזרן מסביר כי הסיבה המרכזית לכך היא  2015-מ

ולמי לשנים הבאות. העודף נגרם בעיקר מכניסתן עודף היצע משמעותי של גז טבעי בשוק הע
המאסיבית של שתי שחקניות גדולות ומשמעותיות לתחום ייצוא הגז הנוזלי: ארה"ב ואוסטרליה. על 
פי האנליסט עוז לוי, עלויות ההפקה הפכו זולות יותר כתוצאה משיפורים טכנולוגיים, מה שהגדיל 
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בסוף שנת  50כן, החלטות ועידת פריס לנושא האקלים ). כמו2016משמעותית את ההיצע בעולם (אזרן 
, להקטנת השימוש בדלקים פוסיליים לצמצום פליטת הפחמן, הביאו להרחבת השימוש 2015

). אמנון פורטוגלי מונה סיבות נוספות לירידת 2015, פורטוגלי 2016באנרגיות מתחדשות (יפת 
ארה"ב, הארכת משך הסובסידיות המחירים: הרחבת הפקת הנפט והגז הנלווה אליו מפצלים ב

לאנרגיות חלופיות בארה"ב לחמש שנים וייצוא גז טבעי מארה"ב לאירופה (שם). כמו כן, לוי מסביר 
כי השכלול במשק הגז הגלובלי הוא עליית שלב המהדקת את הקשר בין שווקים שונים ברחבי 

ת של רוסיה בייצוא הגז העולם. השכלול הביא להורדת המחירים באירופה וערער את הדומיננטיו
  ).2016ליבשת (אזרן 

  

  : החלופות העיקריות ומשמעויותיהן הגיאופוליטיות3פרק 

 (LNG). גז טבעי נוזלי 3.1

הגז הנוזלי הוא גז טבעי (מתאן ברובו) שעבר תהליך הנזלה לצורך אחסון או שינוע. התהליך כולל 
מעלות צלזיוס והסרת זיהומים כמו אבק ופחמן דו חמצני. כנוזל, הגז  -162קירור של הגז לסביבות 

, ללא פחות נפח מאשר גז בלחץ אטמוספרי רגיל. כך ניתן לשנע אותו למרחקים ארוכים 600תופס פי 
צורך במערכת צינורות, בדרך כלל בספינות המיועדות לכך או במכליות. כאשר הגז מגיע ליעדו, 

  .(European Commission 2016)הופכים אותו חזרה לגז והוא מופץ דרך מערכת צינורות 

גז נוזלי מגיע ממגוון של מדינות ספקיות ברחבי העולם. הגז הנוזלי יכול לתת דחיפה משמעותית 
וון אספקת הגז של האיחוד האירופי ולשפר במידה ניכרת את אבטחת האנרגיה באיחוד. כיום, לגי

אירופאיות שיש להן גישה למסופי הגז הנוזלי ולשווקיו, עמידות הרבה יותר בפני -המדינות המערב
  שיבושים באספקת הגז מאשר אלו התלויות בספק גז יחיד (שם).

ם היא קטאר. ספקיות גדולות אחרות הן ניגריה, מלזיה, ספקית הגז הנוזלי הגדולה ביותר כיו
מייבוא האנרגיה לאיחוד האירופי,  10%-אינדונזיה ואוסטרליה. בשנים האחרונות היווה הגז הנוזלי כ

ומרביתו הגיע מקטאר, מאלג'יריה ומניגריה. שוק ההנזלה העולמי צפוי לצמוח באופן דרמטי עם 
  יצטרפו לזרם (שם).מקורות חדשים בארה"ב ובאוסטרליה ש

. עד כה היא הצליחה לייצא רק לדרום אמריקה, 2016-ארה"ב החלה לראשונה לייצא גז טבעי נוזלי ב
אך המטרה הסופית והעיקרית שלה היא לייצא את הגז לאירופה. עד לפני שנה וחצי, עמדו מחירי הגז 

זאת, עומד כיום מחיר . בארה"ב לעומת )MMBTU(דולרים ליחידת חום  11-15הטבעי באירופה על 

 6.9דולרים ליחידה, וספקי גז בארצות הברית יכולים למכור גז לאירופה במחיר של  2-הגז על כ
  ).2016דולרים ליחידה (לאחר עלויות הנזלה, שינוע וגיזוז) (כהן 

כלומר, לאיחוד האירופי יש הזדמנות לשפר את הבטחת האנרגיה שלו ואת התחרותיות הודות 
חיוביות בשוק העולמי של הגז הנוזלי. ואכן, הבטחה שלכל חברות האיחוד תהיה להתפתחויות ה

 Europeanגישה לשווקי הגז הנוזלי ולמגוון מקורות אספקה היא אחת ממטרות המפתח של האיחוד (

Commission 2016.(  

  

  

                                                            
  , באתר האינטרנט של האו"ם:November 2015 -Paris Climate Change Conferenceלקריאה נוספת,  50

  http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.php 
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  . גז פצלים3.2

לאחרונה לאנגליה גז הפצלים משנה את זירת האנרגיה: זהו דלק המופק בעיקר בארה"ב ומתפשט 
, טוענת כי 51ולאסיה, בעיקר בסין. חברת קידוחים בניהול ג'ון בראון, שהיה מנכ"ל בריטיש פטרוליום

מיליארד חביות נפט. משמעות הדבר היא שניתן להקטין את  35-גילתה רזרבות גז המוערכות בכ
עיקרית לאירופה התלות ברזרבות הגז של רוסיה, אשר מעניקה לה עוצמה פוליטית כספקית הגז ה

  ).2011(חדשות האנרגיה 

גז הפצלים כלוא בשכבות אבן צפחה בעומק האדמה. טכניקת ההפקה היא התזת זרמי מים בעוצמה 
רבה המרסקים את הצפחה ומשחררים את הגז הכלוא. למים מוסיפים כימיקלים שונים וחול. 

שנה. כמו כן, הגז פולט  25ד הרזרבות שהתגלו עד כה בארה"ב צפויים להספיק לצרכיה המלאים לעו
כשליש עד מחצית דו תחמוצת הפחמן לעומת פחם, ולכן גז הפצלים הנחשף לאחרונה יכול להקטין 

  במידה ניכרת את פליטת גזי החממה בעולם (שם). עם זאת, התהליך אינו חף ממפגעים סביבתיים.

ם וייבוא הגז הטבעי בעקבות ההצלחה המסחררת בארה"ב, שבה כל צריכת הגז מסופקת מגז פצלי
 Cuadrillaובסין. החברה הבריטית  -בעיקר באנגליה  -נפסק לחלוטין, החלו חיפושים באירופה 

Resources  גילתה מבנה הקרויBowland Shale  המכיל כמויות דומות לאלו שהתגלו בארה"ב. יתרה
באזור פצלי הגז  מזאת, ישנם דיווחים כי עובי שכבות פצלי הגז שהתגלו גדול פי עשרה מהעובי

הגדול בפנסילבניה, הקרוי מרסלוס. החברה הבריטית קואדרילה קיבלה מימון להפקה מקרן 
  ריברסטון הולדינג שמנהלה הוא ג'ון בראון (שם).

  . גז מהמזרח התיכון3.3

מעתודות הגז בעולם. אחת החלופות של אירופה היא יבוא גז  40%-במזרח התיכון נמצאים יותר מ
מהמזרח התיכון. כדי למנוע זאת מנסה רוסיה לשלוט על נתחים גדולים ככל האפשר מהגז ישירות 

). סוריה היא צומת מרכזי ברבות מהתוכניות להזרמת גז בצינורות מהמפרץ 5,11, 2015באזור זה (רז 
 , הקפיץ את כמות הגז המצויה בידי2011-ב הפרסי לאירופה. כמו כן, גילויו של מאגר גז גדול בסוריה

האם ראוי שאסד  -סוריה. על כן, למחלוקת בין ארה"ב לרוסיה על עתידה של סוריה יש היבט גלוי 
). בהקשר זה ברור לכול כי קטאר, 8והיבט סמוי, שבו ממלא הגז תפקיד מפתח (שם,  -יישאר בשלטון 

ו של כספקית גז, וטורקיה, כצומת מרכזי של צינורות גז לאירופה, עשויות להרוויח מנפילת משטר
  ).11אסד (שם, 

, וההסכמים להסרת סנקציות שבאו 2015הסכם המסגרת בין המעצמות לאיראן שנחתם באפריל 
בעקבותיו, החזירו את איראן לזירה האנרגטית כמקור אספקה משמעותי. לפני החמרת הסנקציות של 

ברוסיה הן המערב הייתה איראן שחקנית מרכזית בשוק האנרגיה. כעת חזרתה לזירה עשויה לפגוע 
 5, 2015בגלל הירידה הצפויה במחירי הנפט והגז, והן משום שתתחרה על לקוחות של רוסיה (פרל 

לאפריל). סטניסלב מיטרחוביץ', אנליסט בכיר של קרן הביטחון האנרגטי של רוסיה אמר כי "איראן 
(שם). הוא  שניים הקרובים".-עלולה להחליף את רוסיה כיצואנית המרכזית של גז לאירופה בעשור

הסביר, כי "זה איום ממשי מאוד משום שהמערב להוט להיפטר מהגז הרוסי" (שם). הרוסים הם בני 
ברית של איראן ומחזיקים במנופים דיפלומטיים וכלכליים מול טהרן. איראן אף החליפה את אירופה 

צרת המערב ביצוא סחורות רבות לרוסיה, כמו פירות וירקות, לאחר הטלת האמברגו הרוסי על תו
. אלא שעל פי הערכות של אנליסטים רוסים, איראן תוותר בקלות על הסחר בהיקף 2014בספטמבר 

  מיליארד דולר עם ארה"ב (שם). 5-מיליארד דולר מול רוסיה לטובת סחר בהיקף של כ

                                                            
  bp.html-http://www.bp.com/en/global/corporate/aboutת בעולם. לקריאה נוספת: חברה בריטית לגז ונפט, מהגדולו 51
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השתלטות המדינה האסלאמית על שטחים נרחבים בעיראק ובסוריה בלמה את כל הפרויקטים 
שמגישה  צינורות גז מהמפרץ הפרסי לאירופה דרך שתי המדינות האלה. קטאר, הגדולים להנחת

להעביר גז דרך  -אם ינצחו  -סיוע נרחב למורדים נגד אסד, כנראה מקווה שאלה יאפשרו לה 
- הפרו "). מדו"ח שפרסם מרכז המחקר של "אל ג'זירה9, 2015שטחיהם לטורקיה ומשם לאירופה. (רז 

כוונותיה ארוכות הטווח של האמירות. מסקנת הדו"ח היא שקטאר צריכה קטארי, ניתן ללמוד על 
ויכולה למלא את התפקיד של ספקית הגז המרכזית של אירופה במקום רוסיה, וכי רצוי שהאספקה 
תיעשה בצינורות ולא במכליות להובלת גז נוזלי. המלצתם של מחברי הדו"ח היא להניח צינור נפט 

ציינים שהאופציה הזאת אינה מעשית כל עוד נמשכת מלחמת מקטאר לטורקיה, אך גם הם מ
  האזרחים בסוריה (שם).

). היא 2016באשר לישראל, ניתן לומר שהיא "ננס אנרגטי" בשוק תחרותי שבו שולטות מעצמות (יפת 
אינה מעניינת את אירופה כעתודה אסטרטגית, אך קרבתה לאירופה מציבה אותה כשחקנית נוספת 

ז מהמזרח התיכון. כאשר בוחנים את האפשרות הזו, בולטים האתגרים וחוסר בין יצואניות הג
הכדאיות הכלכלית של ייבוא גז מישראל מבחינת האיחוד האירופי. שותפויות מאגרי הגז בישראל, 
תמר ולויתן, חתמו על הסכמי כוונות עם חברות אירופאיות שיש להן מתקנים להנזלת גז במצרים. אך 

עסקה סופית עם אף אחת מהחברות, ויתרה מזאת, המחירים לחברות בינתיים לא נחתמה 
 13-עמד מחיר הגז הממוצע באירופה על כ 2015האירופאיות כבר אינם משתלמים. בעוד שבשנת 

דולרים. עלות יבוא הגז מישראל למצרים,  7-הוא כבר עמד על כ 2016-דולר ליחידת אנרגיה, ב
כל אלו הופכים את העסקה ללא  -והחזרה למצב גז בתוספת עלות ההנזלה, ההובלה לאירופה 

    ).2016, ספונסר 2015כדאית מבחינה כלכלית (כהן 

מסביר כי אם יונח צינור גז מישראל לאירופה, התוואי שלו יהיה בעייתי מאוד.  52ד"ר צ'ארלס אלינס
סייסמית.  קילומטרים באזור פעיל מבחינה 3-הוא יעבור באזור של מים עמוקים מאוד, בעומק של כ

הנחת הצינור תהיה מאתגרת ותיקון של הצינור, אם יידרש, יהיה קשה עוד יותר. בנוסף, עומק המים 
יגביל את קוטר הצינור, כי עליו לעמוד בלחץ חיצוני. הספק הצינור יהיה קטן או דומה להספק של 

גז. על פי יפת, ה"טורק סטרים," ולכן החזר ההוצאות יהיה חייב להיות במסגרת הכמות הזאת של ה
אם יתגלה בישראל גז נוסף, והתוכנית היא לייצא אותו לאירופה, ברגע שהכמות תהיה גבוהה 

  ).2016מההספק של צינור אחד, יהיה צורך בהנחת צינור נוסף (יפת 

  . שדות גז בים השחור3.4

ה. על בים השחור צפויים לשנות דרמטית את מפת האנרגיה של אירופ 2015- מרבצי הגז שהתגלו ב
פי הערכת אנליסטים בכירים בתחום, שדה הגז דומינו, שהתגלה בים השחור לחופי רומניה, יספק גז 

, והפך לפרויקט 2009-קמ"ר, החל לראשונה ב 9,900זול וזמין לאירופה. פיתוח המתחם, שגודלו 
 ,2020חיפוש הגז הגדול ברומניה. באיחוד מצפים שלאחר הכשרת השדה, שצפויה להסתיים עד 

 24, 2015מהצריכה היומית של אירופה (פרל  10%-כ –מיליון מ"ק גז ביום  19רומניה תוכל לייצא 
  לאפריל).

הים השחור נתפס בשנים האחרונות כאזור בעל פוטנציאל למרבצי גז, והוא משך משקיעים בתחום 
מובייל", האנרגיה שניסו את מזלם בקידוחים במים עמוקים. חברת הנפט האמריקאית, "אקסון 

שגילתה את השדה, משקיעה מאות מיליוני דולרים בחיפוש אחר גז ונפט בים השחור. גם חברת הנפט 
ההולנדית "של" משקיעה בחיפושים בצדו הטורקי של הים השחור, ו"טוטאל" הצרפתית מכשירה 

דה שדות גז בצדו הבולגרי. ראשי האיחוד מקווים שגילויי הגז האחרונים בים השחור, ובראשם ש
דומינו, ינגסו בנתח השוק של רוסיה. גם בולגריה הודיעה על מכרז לזיכיונות במים הכלכליים של הים 

  ).2015השחור אשר בשליטתה, בשני מוקדים שונים (שם, חדשות האנרגיה 

                                                            
  ).2016. (יפת )CNHC(  קפריסין מנכ"ל חברת הנפט והגז הלאומית שלבעבר  52
 



  
 

 2018 48תשע"ח | •    3גיליון •  כתב עת פכ"מ  

 

  . אנרגיות מתחדשות3.5

 אנרגיות מתחדשות מופקות ממגוון מקורות, הכוללים רוח, שמש, מים, גאות ושפל, אנרגיה
גיאותרמית, שריפת חומרים אורגניים ועוד. על ידי שימוש ביותר אנרגיות מתחדשות לצרכיו, האיחוד 
האירופי מפחית את תלותו ביבוא דלק והופך את ייצור האנרגיה לבר קיימא. תעשיית האנרגיות 

 ,European Commissionהמתחדשות גם מניעה חידושים טכנולוגיים ותעסוקה ברחבי אירופה (

Renewable Energy.(  

השימוש באנרגיה מתחדשת מסייע לקידום מדיניות של איכות הסביבה בכמה דרכים: אנרגיה 
מתחדשת פולטת פחות פחמן דו חמצני, והיעדים והתמריצים מעודדים פיתוח ירוק על חשבון 

צים טכנולוגיות נקיות או כמעט נקיות, כמו אנרגיה גרעינית ולכידת פחמן. כמו כן, יעדים ותמרי
לשימוש באנרגיה מתחדשת יתרמו להפחתת הפליטות בעזרת מנגנון המייקר את השימוש בדלק 

 Devogelaer( פחמימני ובד בבד מפחית את הביקוש לאנרגיה בגלל מחירן של הטכנולוגיות החדשות

and Gusbin 2009, 25-26.(  

ה למטרה שעד שנת ההנהלה המובילה את תחום האנרגיות המתחדשות באיחוד האירופי שמה לעצמ
מהצריכה תהיה ממקורות של אנרגיות מתחדשות. לצורך כך, התחייבו מדינות האיחוד  20% 2020

בשוודיה. אנרגיות  49%במלטה ועד  10%-לעמוד במטרות המקומיות שלהן בתחום, הנעות מ
. 2020מתחדשות ימשיכו לשחק תפקיד מרכזי בזירת צריכת האנרגיה של האיחוד האירופי גם לאחר 

מצריכת האנרגיה באיחוד תהיה  27% 2030מדינות האיחוד כבר הסכימו על יעד שלפיו בשנת 
  ).European Commission, Renewable Energy(מבוססת על אנרגיות מתחדשות 

  . אנרגיה גרעינית3.6

כורים  130-מהחשמל המיוצר באיחוד האירופי. ישנם כ 30%תחנות כוח גרעיניות מייצרות כמעט 
ממדינות האיחוד. כל מדינה באיחוד יכולה להחליט האם לכלול אנרגיה  14-ניים הפועלים בגרעי

גרעינית במרכיבי האנרגיה שלה, אם לאו. השימוש באנרגיה גרעינית לצרכי שלום בתוך האיחוד 
שייסדה את הקהילה האירופאית לאנרגיה אטומית. יחידה זו  1957האירופי מעוגן באמנה משנת 

  ).European Commission, Nuclear Energy( וד האירופי, אך נשלטת ע"י מוסדותיונפרדת מהאיח

בתהליך של ביקוע גרעיני: גרעין אטום מתפצל לגרעינים קטנים יותר תוך אנרגיה גרעינית נוצרת 
פליטה של נויטרונים. תגובת שרשרת של ביקוע גרעיני הוא הבסיס לפעולתו של כור גרעיני, והיא 

מבוקרת ואיטית. למעשה, בכורים הגרעיניים מופק חום המניע תחנת כוח המייצרת  נעשית בצורה
). כור גרעיני מייצר אנרגיה עצומה ביחס לכמות הדלק שהוא צורך. תהליכים 2010חשמל (ברק 

כימיים, כמו בעירה של פחם, בשונה מתהליכים גרעיניים, צורכים כמות דלק גדולה. מבחינה כלכלית 
כורים גרעיניים זול בהרבה מהחשמל הנוצר בתחנות כוח המבוססות על פחם או החשמל המיוצר ב

החומרים שבהם משתמשים בכורים גרעיניים הם חומרים רדיואקטיביים כמו אורניום או  .על גז
פלוטוניום. כור גרעיני אינו מזהם את הסביבה מכיוון שהוא אינו פולט חומרים לאטמוספירה. זאת 

  (שם). .כוח מבוססות פחם לדוגמא בניגוד מוחלט לתחנות

אולם, כתוצאה מפעילות גרעינית כמו ייצור חשמל, רפואה ומחקר, פסולת רדיואקטיבית נוצרת. 
הוועדה לניהול פסולת רדיואקטיבית של האיחוד האירופי התקינה תקנות לסילוק בטוח של חומרים 

בסוף מחזור החיים שלה הוא הכיבוי והפירוק של תחנת כוח גרעינית  רדיואקטיביים משומשים.
 ,European Commission( תהליך ארוך ויקר, שהוועדה מבקשת למצוא לו מימון מתקציב המדינות

Nuclear Energy.(  

המועצה האירופאית מתמודדת עם שלושה היבטים מרכזיים בתחום האנרגיה הגרעינית: בטיחות 
וניהול הפסולת הרדיואקטיבית; אמצעי גרעינית בפעילות המתקנים, הכוללת גם הגנה מפני קרינה 

הגנה גרעיניים להבטחת השימוש בחומרים גרעיניים אך ורק למטרות המוכרזות על ידי המשתמשים; 
  ובטיחות גרעינית הקשורה להגנה הפיזית על החומרים הגרעיניים והמתקנים מפני מעשי זדון (שם).
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  דיון בחלופות
  

ישנן משמעויות גיאופוליטיות, כלכליות וסביבתיות,  מסקירת החלופות עולה כי לכל אחת מהן
יתרונות וחסרונות. כל אלו משפיעים על היותה מועמדת ראויה, או לא ראויה, להוות נתח מצריכת הגז 
האירופאית. בבואנו לנתח את יעילות החלופות השונות, יש להתייחס לשאיפה של האיחוד האירופי 

יעדים משותפים, ומנגד למציאות בשטח ולפוליטיקה,  לגבש מדיניות אנרגיה משותפת ולהשיג
לכלכלה ולהיבטים הסביבתיים המשתנים בין מדינה למדינה, שיכולים לקדם מדיניות מקומית דווקא 

  על פני מדיניות אזורית.  

משחק תפקיד משמעותי באספקת הגז לאיחוד האירופי, ויכול להיות חשוב אף  הגז הטבעי הנוזלי
ת, עם צמיחת השוק העולמי של הגז הנוזלי ועליית התלות האירופאית ביבוא. יותר בשנים הבאו

האטרקטיביות של הגז הנוזלי תהיה תלויה במגוון גורמים, הכוללים למשל את עלות ההנזלה 
והשינוע, שערי החליפין של המטבע, וכמובן מאזן הביקוש וההיצע העולמי של אספקתו. דרישה 

  .)(European Commission 2016העלות מחירים במקום אחר בעולם גבוהה באסיה, למשל, יכולה ל

בנוסף להיתכנות של התייקרות הגז הנוזלי, יש להביא בחשבון את עלות הקמת התשתיות ומאגרי 
האחסון, ואת הצורך בשיתוף פעולה בין מדינות אירופה לצורך מימון ותיאום. המועצה האירופאית 

שונים באירופה, ואת הצורך להנגיש את שוק הגז הנוזלי הבינלאומי מזכירה את הפערים בין אזורים 
מערב אירופה -לכל חברות האיחוד, בין אם באופן ישיר, ובין אם דרך מדינות אחרות. בעוד שבצפון

השווקים תחרותיים ומקושרים היטב, עם גישה למגוון של מקורות גז כולל מספר טרמינלים 
מזרח -מזרח אירופה, בדרום-י הגז במדינות הבלטיות במרכזהמסוגלים להעביר גז נוזלי, שווק

  מערב אירופה מפותחים פחות (שם).-אירופה ובדרום

עוד מזכירה המועצה את השאיפה ליצור קשרים עם שותפים בינלאומיים כדי לקדם שווקי גז נוזלי 
ועתידיים  עולם, חופשיים ונזילים. משמעות הדבר היא יצירת קשרים עם ספקים עכשוויים-חובקי

ועם מדינות צרכניות אחרות כדי להבטיח שהגז הטבעי הנוזלי נסחר בחופשיות בשווקים בינלאומיים 
  (שם).

על אף המורכבות, הסיכונים והעלויות, נראה שהגז הנוזלי מהווה כבר 
  עכשיו חלופה רלוונטית ביותר לגז הרוסי בזירת האנרגיה האירופאית.

  
בבריטניה עוררה תגובות מנוגדות באירופה: מצד אחד, התומכים  גז פצליםמציאת מצבורי 

באפשרות להשתמש במקורות אנרגיה נוספים, ומן הצד האחר, המתנגדים להפקה של גז הפצלים 
מסיבות של הגנת הסביבה. בארה"ב לא הצליחו ארגוני הסביבה למנוע את התפשטות גז הפצלים, 

יונות הפקה. בצרפת נאסר ההליך לחלוטין (חדשות אולם באירופה הצליחו כבר למנוע שני ניס
  ). 2011האנרגיה 

התגובות המנוגדות וההצלחות של ארגוני הסביבה למנוע ניסיונות הפקה משקפות, לטענתי, קושי 
אפשרי וממשי ביצירת מדיניות משותפת שתקדם את גז הפצלים כמקור אנרגיה משמעותי. עם זאת, 

צליחו לקדם לבדן ובתחומן את החלופה הזאת, ובייחוד בריטניה, לא מן הנמנע שמדינות מסוימות י
  עם פרישתה מהאיחוד האירופי וההיתכנות שגם בתחום האנרגיה היא רואה את עצמה כעצמאית. 

, לא מן הנמנע שאירופה תאמץ בהמשך חלופה זו בהדרגה, אך כרגע גז מהמזרח התיכוןבאשר ל
וא ממדינות בעלות משטרים שאינם יציבים, ושבחלקן בולטים דווקא הסיכונים שבהסתמכות על ייב

ישנם אזורים הנתונים למתקפות טרור. אין המדובר כאן רק על עיראק וסוריה שחוו כיבושים של 
המדינה האסלאמית, אלא גם על מצרים, המחזיקה בשדות גז משלה ומהווה מוקד לחברות 

גרפי והפוליטי בין המזרח התיכון אירופאיות המקימות בה מתקנים להנזלת גז. מיקומה הגיאו
לאירופה עשוי היה לאפשר לה מינוף בזירת האנרגיה, אילולא התהפוכות הפוליטיות והחברתיות 

  ). 2015שחוותה בשנים האחרונות (כהן 
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ייבוא מישראל כפי שפורט, כרוך בחוסר כדאיות כלכלית הנובעת מעלויות שינוע הגז לאירופה, בין 
זלה או באמצעות צינור על קרקעית הים שהספקו ועלויות ההנחה שלו אינם אם דרך מצרים לאחר הנ

  תחרותיים. 

קטאר ואיראן הן שחקניות אסטרטגיות גדולות בתחום האנרגיה, אך הייבוא מהן לאירופה כרוך בשני 
זירה הפוליטית הבינלאומית המשתנה. כפי שמזכיר דו"ח של מרכז המקרים באתגרים שמקורם ב

ג'זירה, עד שלא תסתיים מלחמת האזרחים בסוריה, לא ניתן יהיה להניח צינור גז המחקר של אל 
מקטאר לטורקיה, וגם אז ניתן יהיה להניח אותו רק בתנאי שהמורדים, הנתמכים על ידי קטאר, ינצחו 

  ).9, 2015ויאפשרו לה להעביר את הצינור בשטחם (רז 

, תהיה תלויה אף היא בפוליטיקה העולמית האפשרות לייבא גז מאיראן, שנראה היה שחוזרת לזירה
המשתנה. לפני בחירתו של טראמפ לנשיאות ארה"ב נראה היה כי עומדים להיות שינויים ביחסה של 

מתקופת כהונתו של אובמה הוטל בספק,  ארה"ב לאיראן. תוקפם של ההסכמים להסרת הסנקציות
לסמן אותה כשחקנית מבטיחה בזירת ובהנחה שעלולות היו להיות מגבלות על איראן לא היה ניתן 

האנרגיה. אך כיום, לאחר שנת כהונה, ההסכמים להקלה בסנקציות עדיין תקפים ואף חודשו 
עם זאת, להנחתי, יהיה זה מוקדם מדי לתלות . (Wadhams 2018, DiChristopher 2018)לאחרונה 

לא ניתן לצפות בביטחון  באיראן את תקוות האנרגיה של אירופה; במיוחד כשמדובר בנשיא טראמפ,
  את עתידם של הסכמי הגרעין עם איראן.

אם כן, האפשרות לייבא גז מהמזרח התיכון היא כבעבר לא יציבה ותלויה במשתנים פוליטיים. 
בנוסף, על אף ההתפתחויות וכניסתם של שחקנים נוספים, היא כרוכה בעלויות רבות. לאור הסוגיות 

הווה חלופה רלוונטית מרכזית. ייתכן שבהמשך היא תובא בחשבון, הללו, כיום האפשרות הזו אינה מ
 בהינתן קיומם של תנאים מסוימים, כחלק מן המענה של אירופה לצורך בגיוון מקורות האנרגיה שלה.

צפוי להיות מוקד למשקיעים בתחום האנרגיה, אם ההערכות בנוגע לכמויות  אזור מערב הים השחור
הכשרת המרבץ להפקת גז טבעי תהפוך את רומניה, שהשדה מצוי הגז ופיזורו בשטח נכונות. 

בשטחה, לספקית גז מרכזית באירופה שתציע גז זול בהרבה מהספקים הנוכחיים, בעיקר רוסיה 
  לאפריל). 24, 2015ואזרבייג'אן (פרל, 

אם אכן תהפוך רומניה לספקית גז, ייתכן שתהיה זו החלופה האידיאלית לגז הרוסי. מיקומה 
הגיאוגרפי, ההסתמכות על תשתיות קיימות ואף הקמת תשתיות חדשות בעלות נמוכה בשל מיקומה 
הגיאוגרפי, לצד ההזדמנות הכלכלית של רומניה לייצא אנרגיה והצורך המידי של שכנותיה ליבשת 

כל אלו יוצרים מצב שבו כל הצדדים מרוויחים. תנאים אלו עשויים לייצר מחירים  -בחלופה 
  ים שיכולים להוות חלופה תחרותית מוצלחת בשוק האנרגיה האירופי.אטרקטיבי

מייצור החשמל  80%-משמשת כבר שנים כמקור עיקרי לחשמל בצרפת. קרוב ל האנרגיה הגרעינית
השנים האחרונות. לצד הפחד הטבעי והמובן  30-בצרפת מגיע מכורים גרעיניים, שנבנו בעקביות ב

רונות עצומים מהחלטתה ההיסטורית לעבור לייצור כמעט מאנרגיה גרעינית, צרפת מפיקה ית
מוחלט של חשמל מגרעין. היא נהנית מאספקת חשמל זולה ואמינה, והיא המדינה המתועשת 

צרפת לקחה סיכון גדול יותר ממדינות אחרות  .שפולטת את הכמות הנמוכה ביותר של גזי חממה
 ).2011רים לה יתרונות כלכליים גדולים (צור בהפעלה של כורים גרעיניים כה רבים, אבל בתמורה נוצ

בגרמניה, ההתנגדות הציבורית להפעלת כורים גרעיניים החריפה מאז אירועי הצונאמי ביפן ודליפת 
הכורים בעיר פוקושימה. כיום, כרבע מהחשמל המופק בגרמניה מגיע ממקורות גרעיניים, ואין זה 

בה חשמל בתוך כעשור (שם). ההחלטה עניין של מה בכך למצוא מקור חלופי לכל כך הר
האסטרטגית של צרפת גרמה לכך שהיא כמעט המדינה המערבית היחידה שהמשיכה לבנות כורים 
חדשים, גם אחרי אסון צ'רנוביל, לכן יש לצרפת כורים מודרניים יותר מבחינה טכנולוגית, מה 

ות כורים חדשים כבר במדינות כמו גרמניה, שבה הפסיקו לבנ .שמשפר את רמת הבטיחות שלהם
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מי שלא בנה כורים חדשים לפני שנים, המצב פחות טוב (שם). על פי צור, נוצר כאן מצב אירוני, שבו 
זמן רב בגלל התנגדות ציבורית ופחד מוצא את עצמו עם כורים בטוחים פחות, ישנים ולא 

 (שם). מתקדמים, מה שמגדיל מאוד את הסיכון ואת ההתנגדות להפעלתם

שמל בגרמניה או עלות גבוהה של ייצורו יביאו לכך שהמדינה תקנה יותר חשמל מחסור בח
מצרפת למשל, או מצ'כיה, שגם היא בונה תחנות גרעיניות. במצב כזה, גרמניה לא תייצר  -משכנותיה 

חשמל גרעיני בשטחה בגלל התנגדות הציבור, אבל היא תקנה חשמל ממקורות גרעיניים אחרים 
כמה עשרות קילומטרים מגבולותיה. צור מעריך כי אין ביטחון שגרמניה אכן מתחנות שנמצאות רק 

תוותר בסופו של דבר על אנרגיה גרעינית, ובמקרה של צרפת, ברור שמדיניות האנרגיה הגרעינית 
תישאר בתוקף (שם). בכל מקרה, נראה כי באשר לשימוש בכורים גרעיניים כמקור לאנרגיה הדעות 

  באירופה עודן חלוקות.

אנרגיות כל מדינות האיחוד אימצו את תכנית הפעולה הלאומית לעל פי המועצה האירופאית, 
. התכניות כוללות מטרות אזוריות לחשמל, לחימום וקירור ולהובלה, צעדי מדיניות 53מתחדשות

מתוכננים, שילוב בין טכנולוגיות שונות של אנרגיות מתחדשות ותוכניות לשימוש במנגנונים משותפים 
)The European Commission for Renewable Energy.(  

מדי שנתיים האיחוד האירופי מפרסם דו"ח על תהליך האנרגיות המתחדשות. הדו"ח האחרון בעת 
ממדינות האיחוד צופות כי הן יגשימו את מטרותיהן לשנים  25, מכריז כי 2015כתיבת המאמר, משנת 

מכלל צריכת  15.3%-צריכת האנרגיות המתחדשות כ היה חלקה של 2014בתחום זה. בשנת  2013-14
  (שם).האנרגיה באיחוד האירופי 

חלופה זו עשויה להיות רלוונטית ביותר. הקמת התשתיות כרוכה אמנם בעלויות גבוהות, אך ההפקה 
והשימוש לאחר מכן זולים, כיוון שמשאבים כמו רוח, מים ושמש לא עולים כסף. החסרונות, מעבר 

ה, הם הקשיים העלולים להתעורר כאשר מסתמכים על תופעות ומשאבי טבע, כמו לעלויות ההקמ
התלות בכמות הרוח ובאור השמש, והצורך להקים תחנות במקומות ספציפיים, למשל סמוך למקור 
מים זורמים או על הר גבוה החשוף לרוחות. כמו כן, יש להביא בחשבון נזקים סביבתיים כמו שינויים 

שעלולים להתרחש. נזקים אלו הם, לטעמי, מזעריים לעומת חלופות אחרות. ולכן,  של הנוף וזיהומים
למרות החסרונות, כחלופה המוגדרת כיעד של האיחוד כולו, האנרגיות המתחדשות יכולות להוות 

  נתח משמעותי מצריכת האנרגיה האירופאית. 

   

                                                            
53 National renewable energy action plans, https://ec.europa.eu/energy/node/71 
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