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 תקציר

חברה לתאר תהליכים מרבים חוקרים מתחומי מדעי הבשנים האחרונות 

מבלי לרדת מושג זה ברבים משתמשים , עם זאת". תלויי מסלול"פוליטיים כ

דינמיקה  בעלכתהליך חברתי " מסלולהתלות "את מאמר זה ממשיג . לעומקו

תוך סקירה של הספרות העדכנית בתחום , המאמר מראה ".עולות תשואות"של 

במרחב הפוליטי סביר  כי, הכלכלה והצעת התאמות שלה לעולם הפוליטיקה

חקר הגורמים לתהליכים כי ו ,עולותתשואות תהליכים של שיימצאו לא מעט 

חקירה של . מוצקיםיסודות אנליטיים כאלה וההשלכות שלהם מבוסס על 

מסגרת מדוקדקת לפיתוח חלק  להציעכולה י עולותשואות ם של תתהליכי

: בתחום המוסדיות ההיסטורית המחקר העדכנישל  ם המרכזייםטיעוניהמ

ת וטווח רחב של תוצאייתכן ; ורצף יש חשיבות עיתוילדפוסים ספציפיים של 

כיווני  ;השלכות רחבותלאירועים נקודתיים או מקריים יכולות להיות  ;חברתיות

 ;מרגע שבוחרים בהם, וימים יכולים להיות כמעט בלתי הפיכיםפעולה מס

רגעים או ב צופיםרהתפתחות פוליטית תהליכים של , ל אלהוכתוצאה מכ

  . צמתים קריטיים שמעצבים את קווי המתאר של החיים החברתייםב



 מבוא. א

חברה לתאר תהליכים מרבים חוקרים מתחום מדעי הבשנים האחרונות 

הן בעבר טענות בנוגע לתלות מסלול הופיעו  ."מסלול תלויי"פוליטיים כ

ליפסט  כגון הניתוח של, בעבודות קלאסיות בתחום הפוליטיקה ההשוואתית

הן ו, גות האירופיתשל מערכת המפל) Lipst and Rokkan, 1967(ורוקאן 

באמריקה הלטינית  עובדים התאגדויות נושאים כגוןבם יותר יבניתוחים עכשווי

)Collier and Collier, 1991( , התוצאה של תהליכי בניית מדינה באירופה

)Ertman, 1996 (שונותמערכות בריאות של ההתפתחות השוואת ו )Hacker, 
כדי לתמוך בכמה טענות בדרך כלל הרעיון של תלות מסלול משמש ). 1998

לתנאי פתיחה זהים ; לדפוסים ספציפיים של עיתוי ורצף יש חשיבות: מרכזיות

לאירועים נקודתיים או מקריים  ;ת חברתיותוטווח רחב של תוצאיות יכול לה

, מרגע שבוחרים בהם, מסוימיםכיווני פעולה  ;השלכות רחבותיכולות להיות 

פוליטית ההתפתחות ה, וכתוצאה מכך ;יכולים להיות כמעט בלתי הפיכים

של הבסיסיים צמתיים קריטיים שמעצבים את קווי המתאר ברגעים או רצופה ב

 Krasner 1989; Collier and Collier 1991; Ikenberry(חיים החברתיים ה
של הצגת  מקובלותכל המאפיינים הללו עומדים בניגוד חד לצורות ). 1994

" גדולות"לסיבות " גדולות"הנוטות לייחס תוצאות , טיעון והסבר במדע המדינה

 חוסראת  ,וצפויות תוצאות פוליטיות ייחודיותשל את השכיחות  מדגישותו

היכולת של שחקנים רציונליים לעצב וליישם את ו, הרלוונטיות של עיתוי ורצף

עמן שלבעיות  )שלהם מגבלותבו שאביםבהתחשב במ(פתרונות אופטימליים 

של  נרחביםתחומים לאכן מתאימים  אם טיעוני תלות מסלול. הם מתמודדים

תחומי משנה רבים  זעזעלאזי בכוחם , כפי שטוען מאמר זה, החיים הפוליטיים

 . של חקר הפוליטיקה

-איהניתוח מתחיל בדיון כללי בתלות מסלול שתכליתו להבהיר כמה 

אני מציג ובוחן את המאפיינים  לאחר מכן. הקשורות למושגמהותיות  בהירויות

 ותתשוא"מכנים שכלכלנים  החשופים למה ם לתהליכים חברתייםיהייחודי

על ככאלו המבוססים חיובי או  ל משובכתהליכים ששאפשר לתאר גם , "ותעול

הן המקור לתלות עולות תשואות  יקניםטעבור חלק מהתיאור .חיזוק עצמי

אתמקד כאן . ורה אחת של תלות מסלולעבור אחרים הן מייצגות רק צו ,מסלול

והן , הן בשל החשיבות החברתית הגדולה שלהם עולותתהליכים של תשואות ב

נה מתחילים לפתח טיעונים מדוקדקים מדיהמדע חוקרים בתחום משום ש

בניגוד לתפיסות כלליות יותר ( עולותבנוגע לסיבות ולהשלכות של תשואות 

שני  מביאות לידי ביטוי עולותדינמיקות של תשואות . )של תלות מסלול

בפירוש האינטואיטיבי של תלות מסלול מרכזיים שהם מרכיבים ליבה מרכיבי 



יות והעל ת כיצד בהקשרים חברתיים מסוימיםראומ ןה ,ראשית. בעיני חוקרים

וקשור , שנית. ר לאורך זמןבאופן ניכ דלוה יגיחלופה אחת לשניממעבר של 

יוצרות הבחנה בין ו, םלב לנושאים של עיתוי ורצף זמני תשומת ותמסב ןה, לכך

ליך בתה. ליםמסלושל רגעים או צמתים מעצבים ובין תקופות שמחזקות פיצול 

 ;קורההדבר מה קורה אלא גם מתי השאלה אינה רק , תעולושל תשואות 

 .נושאים הנוגעים לממד הזמן עומדים בלב הניתוח

תחום ב תשואות עולותבא סוקר את ההתפתחות של טיעוני החלק ה

כפי . כלכלה: את מרבית תשומת הלב לוקיבלו טיעונים אבו שמדעי החברה 

גם בשדה מחקרי , רבים לטיעונים אלו יש יישומים אפשריים, שעולה מהסקירה

 יישומיםה, חשוב מכך. לות עוינות כלפי הרעיוןגממנו ל מצפים וינשאולי הי

ביותר בנוגע אנליטיים דיונים הל הם הבסיסטיעונים אלו של הכלכליים 

הבהירו את ההשלכות המרכזיות של תלות כלכלנים לא רק ש. עולותות אלתשו

של סביבה חברתית ייחודיים ה מאפייניםגם זיהו רבים מההם אלא  ,מסלול

 . מסוימת שמייצרת תהליכים כאלו

הדיון בסוגיות הנוגעות לכלכלה סולל את הדרך לחקירה של המאפיינים 

תופעות בנוגע ל םמייטיעונים קיליישם עלינו לא רק . הייחודיים של הפוליטיקה

מאפיינים של העולם  אילולשקול גם אלא , פוליטיותתופעות  לעכלכליות 

. מסלול בטענות של תלות כדי שיוכלו לשמשהתאמות יטי מצריכים הפול

ם להבנה של פוליטיקה ירלוונטי עולותאדגים כיצד טיעונים של תשואות 

גורמים , ואכן. אחרים של מדעי החברה תחומיםלפחות כמו שהם רלוונטיים ל

תפקיד המרכזי של מוסדות ה, בפוליטיקה קולקטיבית כמו הבולטות של פעולה

סמכות פוליטית כדי ב שתמשהאפשרויות לה, עמידים בפני שינויו יםרשמי

והעמימות הגדולה שמלווה רבים  את האסימטריה של הכוח גדיללה

הופכים את המרחב כל אלה  – פוליטיים והתוצאות הפוליטיותהמהתהליכים 

תשואות ים של כיתהלבמיוחד לד עָ מוּ הם הפוליטי למרחב של החיים החברתיי

 . עולות

לתרום הטיעונים הללו יכולים ש מהדן בשל המאמר ק האחרון החל

 קלות ותמסקנהגעה למפני זהרה חשוב אתמרור הם מספקים . לניתוח פוליטי

. הבלתי נמנעת או הפונקציונליות של תוצאות נצפות" טבעיות"מדי בנוגע ל

ת ואלמנטים של יעילות או פונקציונלי דברענות בהטבהתחשב בשכיחות 

. תיקון חשוב ותילה העצמלכשתכונה זו של הטיעונים האלה יכולה , בפוליטיקה

מצדיקים היא שהם , יותר תמשמעותיו, תרומה נוספת של טיעונים אלה

ן ניש בכוחם לכוו. אל מעבר לאופקי הזמן פוליטיהניתוח את ה חמאמצים למתו

ובכך לתרום להערכה עשירה , מדינההמדע שואלים חוקרים באת השאלות ש



. ת בחיים הפוליטייםנוּ המרכזיות של תהליכים היסטוריים ביצירת שוֹ יותר של 

 שערותתשומת לב לעבר משתנים מסוימים ולהציע ה הפנותהם גם יכולים ל

תצורות כמה מבטיחות בנוגע למקורות של יציבות פוליטית ושל שינוי פוליטי ב

ך מדגישים את הצור עולותטיעונים של תשואות , למשל. ותנפוצ ותפוליטי

האפשרות שרצף זמנים מסוים  –לשקול השערות שמבוססות על סדר זמנים 

. שונותהסבר תוצאות ב של אירועים או תהליכים יכול להיות מרכיב מרכזי

יכולה לסייע במובנה השכיח ההשלכות של תלות המסלול  בנתה, לבסוף

יש היאמרו , ציפיות בנות השגהמדע המדינה לעבר יצירת חוקרי בהכוונת 

 . וניבוי במסגרת חקר הפוליטיקה דיוקהשגת לבנוגע לאפשרויות , ותענוצ

 

 עולותתלות מסלול ותשואות . ב

אבל , מסלול תמושג של תלוב לעשות שימושחוקרים נוטים יותר ויותר 

בין  ענבמושג השימוש , בפועל. שלו הגדרות ברורותנדמה שקשה למצוא 

מושג תלות  ,רחבההבגרסה . צרה יותר משמעותל המשמעות הרחבה שלו

על . המסלול מתייחס לרלוונטיות הסיבתית של שלבים מקדימים ברצף זמנים

תלות מסלול היא , למשל, )Sewell, 1996: 262–263(ויליאם סיוול פי 

מה שקרה בנקודה מוקדמת יותר בזמן ישפיע על התוצאות ש"האפשרות 

כזה  שימוש ."ןרים בנקודה מאוחרת יותר בזמקורצף אירועים ששל האפשריות 

להיסטוריה "שימושית ש מאודלא הו הרשלניתבטענה  להיות כרוך במושג חייב

אם ניקח . באופן מדוקדק יותר ולהציגגם  אפשראף על פי ש, "יש משמעות

המשמעות העכשווית של , )Abbott, 1983: 131(דוגמה שהציע אנדרו אבוט 

מידה רבה בשאלה ב ההחברים הפוטנציאליים בקבוצה תלויסך מ 40% ארגון

יין כי ההגדרה של סיוול יש לצ. 10%או  100% היה בעבר בה החברות שיעוראם 

ננו ישא הוא טוען ;ממנו שקשה יותר לצאתמסלול מסוים יש מניחה ש אינה

כיצד הוא "יכולים להבין את המשמעות של משתנה חברתי מסוים מבלי להבין 

ועים קודמים ברצף הזמנים איר. המסלול שהוא עברכלומר מהו  –" הגיע לשם

תנועה משום שהם גורמים למשפיעים על תוצאות ונתיבים אבל לא בהכרח 

ה להיות משמעות יכול ,מהבחינה הזאת, מסלול עצמול. מוגברת באותו הכיוון

 .בדיוק משום שהוא נוטה לייצר תגובה בכיוון אחרדווקא 

 

 



 ):Levi, 1997: 28(הגדרה חלופית וצרה יותר מרגרט לוי הציעה 

חייבת  ,אם בכלל יש לה משמעות, המשמעות של תלות מסלול

חזרה העלויות , במסלוללנוע שמדינה או אזור התחילו להיות שברגע 

אבל הסדרים , יהיו עוד נקודות בחירה אחרות. לאחור גבוהות מאוד

מקשים על חזרה לאחור הם כובלים במידה כזו שהם מוסדיים מסוימים 

דווקא אולי המטפורה טובה ביותר לכך היא  .הבחירה הראשוניתלאחר 

ענפים שונים וענפים קטנים מתפצלים מאותו הגזע . מסלול ולא, ץע

הכרחי אם הדבר אף ו – ענף לענףלעבור או לטפס מ אמנם אפשר. רבים

הענף שבו מתחיל הטיפוס הוא זה אך  – ומת תייבשהבחרת שהענף 

 .הטיפוסמסלול יקבע את על פי רוב ש

 

צעדים מקדימים בכיווון מסוים לפיה ש ,ל תלות מסלולהתפיסה ש

מגולמת היטב ברעיון של תשואות  ,מעוררים תנועה מוגברת באותו הכיוון

צעדים נוספים באותו  ינקטויההסתברות ש, עולותבתהליך של תשואות . עולות

 תועלותהזאת משום ש. באותו המסלול ככל שמתקדמיםהמסלול גוברת 

 גדלותפעולות אפשריות אחרות לבהשוואה  נוכחיתהשל הפעילות  היחסיות

 מעברשל כלומר  – מהמסלוליות של יציאה והעל, במילים אחרות. עם הזמן

אפשר לתאר . גדלות –אפשרות חלופית קודמת אחרת שמתקבלת על הדעת ל

משוב חיזוק עצמי או כתהליכים של ליכי גם כתה עולותתהליכים של תשואות 

 . חיובי

או צרה של תלות בפני בחירה בין המשגה רחבה אפוא אנחנו ניצבים 

ע גם בנויאינם מפורשים דיכותבים שמשתמשים במושג לרוב . מסלול

, על מנת להשיג בהירות רבה יותר. הם מתכווניםשלו שאליהן למשמעויות 

תהליכים במובן של כלומר , חיבור זה עושה שימוש במונח במובנו הצר יותר

את השימוש במושג  ההעמימות שאפיינ. עולותת שמדגימים תשואוחברתיים 

ההגדרה  עזרתבב יותר שהתאפשר חשהטווח הר מרמזתבמדעי החברה זה 

 נפל המושג תלות מסלול. ירות האנליטיתעל חשבון הבהגבה מחיר רחבה ה

 ,concept stretching"; Sartori"" (מושג תמתיח"מה שכינה סארטורי לקורבן 
מיוצרים באופנים זמן החברים על ציר תהמפים סוגים שונים של רצ. )1970

יש ). Abbott, 1983; 1990; Pierson, 2000b(שונים ויש להם השלכות שונות 

שנכרכו בכפיפה , חברתייםסוגים מובחנים אלו של תהליכים להפריד בין 

ות מסלול המושג של תל הגבלת. באופן שיטתילנתחם ו, מושגית אחת

בשום אופן את החקירה של דרכים  תמייתר האינעצמי  קלתהליכים של חיזו



, אם כבר. ש משמעות בהסבר תוצאות פוליטיתבהן לרצפי זמן ישאחרות 

  1.לטענות מובחנות יחסר ברוב ןהצגת טיעו תמעודד הגבלה כזו

ות בדרך זו או צירת מושגים בסופו של דבר נפתרשל י הכאל בעיות

מת לב מיוחדת לתהליכים יש שתי סיבות משכנעות דיין להעניק תשוו ,אחרת

 תהליכים כאלו מאפיינים חלקים, ראשית .תשואות עולותבעלי אופי של 

חברה מפתחים תיאוריה ה חוקרי מדעי ,שנית. חשובים רבים בעולם החברתי

 עולותתשואות תהליכי השלכות של הסיבות והשל  בחינהת את הכשהופ

ללו מפותחות שתי הסיבות ה. פוליטית לתחום מבטיח במיוחד של חקירה

 . בחלקים מאוחרים יותר של המאמר

את ההיגיון הבסיסי שמאחורי תהליכים של תשואות  אפשר להסביר

דמיינו כד גדול מאוד שיש בתוכו שני  2.מתמטית פשוטה עזרת דוגמהב עולות

, הוציאו כדור אחד ואז החזירו אותו לתוך הכד. אחד שחור ואחד אדום, כדורים

מה . חזרו על התהליך הזה עד שהכד מתמלא. תו הצבעמלווה בכדור נוסף באו

או על ? אנחנו יכולים לומר על ההתפלגות הסופית של צבעי הכדורים בכד

בהם אנחנו ממלאים את הכד ואז מתחילים מחדש שוב שסדרה של ניסיונות 

 ?פעמים 100ושוב במשך 

מים בכל ניסיון בודד אין לנו מושג מה יהיה היחס הסופי בין כדורים אדו •

כל נתון אחר  וא, אדום 0.01%או , אדום 99.9%ות יכול להי הוא; לשחורים

סביר להניח שהיינו , ניסיונות 100אילו הרצנו . בין שתי האפשרויות הללו

 .תוצאות שונות 100מקבלים 

הוצאות ל. בסופו של דבר לשיווי משקליגיע היחס  בודדבכל ניסיון  •

תהיה השפעה קטנה מאוד על  המאוחרות יותר בסדרה של הוצאות כדור

 .תוצאה יציבהכדי לאפוא ההתפלגות מתגבשת . התפלגות הכדורים בכד

 ןשה, להוצאות הראשונות בכל ניסיון. קריטי לפיכךרצף הזמנים הוא  •

שיווי המשקל שיתפתח על  גדולה מאודיש השפעה , אקראיות במידה רבה

  .מבין אלה האפשריים בסופו של דבר

 שלה סוגים-להבחין בין תת ,משגה הרחבה של תלות מסלוללהשתמש בה היאאסטרטגיה נוספת   1
עם ). Mahoney, 2000(שלהם שונות ההשלכות ה ואתנוצרים  את האופנים השונים שבהם הםולבחון 

האפשרות הזו נראית , פעמים רבות הבהרות נוספותמצריך שהמושג תלות מסלול  אחרמ, זאת
הנקודה המהותית . ותפתיר בלתי ותגדרות נשארמחלוקות בנוגע לה, בסופו של דבר. יותר בעייתית

להכיר ו ,כשהם עושים שימוש במושג כוונתםבהירים ועקביים בנוגע ל להיותחוקרים על א שיה
 .ה בין תהליכים שונים ומובחניםדלשל הב הבחשיבות

ת אוסף של חיבורים פורצי דרך על תשואו, )Arthur, 1994(על ארתור  מידה רבהנשען ב שלהלןהדיון   2
 .ותלות מסלול עולות

                                                           



 

מדגים שילוב וא ה. )Polya( "כד פוליה" ם לכך תהליךקאים קוראיימתמט

הסתברויות נוכחיות בין  קשרשמכלל החלטה עם  מקריותלמנט של אשל 

תהליכים  3.ובכך ייחודו, )אקראיים באופן חלקי(קודמים  םלתוצאות של רצפי

כל צעד לאורך מסלול . חיובי משובאו  עולותמדגימים תשואות  "כד פוליה" של

 .באבסיבוב היותר  לול לאטרקטיביהשלכות שהופכות את המסמסוים יוצר 

שיכול (רב עוצמה יוצרות מעגל הן מתחילות להצטבר כאלה השפעות כאשר 

 . עצמי חיזוקשל  )להיות גם מסוכן

 ,Arthur(שארתור , מעניינים למדימאפיינים יש  עולה התהליכי תשואל
 : הזסיכם באופן ) 113–112 :1994

לאירועים קודמים יש השפעה גדולה והם שמאחר . חיזויל ניתנים אינם הם .1

לחזות  אפשר-אי. תוצאות רבות יכולות להיות אפשריות, אקראיים בחלקם

  . ו מהאפשרויות הסופיות יושגולמראש אי

ממסלול  עבורתקדם כך קשה יותר למככל שהתהליך . גמישים אינם הם .2

לטכניקה ניתן למימון ש, תחום הטכנולוגיב אתאם ניישם ז. אחד לשני

הוא יינתן את התוצאה הסופית אם יהיה סיכוי גבוה יותר לשנות  מסוימת

תנועה . חסיתמאוחר י ולא בשלבהפיתוח הטכנולוגי של בשלב מוקדם 

הביא להעדפה לאורך מסלול מסוים יכולה בסופו של דבר לארוכה דייה 

  4.פתרון אחד בלבדשל 

מוקדם יותר ברצף  קוריםאירועים מקריים ה .לאחור חוזריםאינם  הם .3

כלומר ( "רעש"כ אליהם התייחסל אפשר-אי. בטליםתמ אינםהזמנים 

אירועים . בחירות עתידיותמשפיעים על משום שהם , )להתעלם מהם

 . אינם נשכחיםקטנים 

בו ההסתברות של הוצאה ש, עולותהמקרה הזה מדגים סוג ספציפי של תהליכים של תשואות   3
מראה שלחלק ) 1994(ארתור . ה הקיימתיק ליחס בין שתי החלופות שבאוכלוסיומסוימת שווה בדי

קל יחסית למדל  .אבל לא לכולם, כולים להיות יישומים רביםזה ימסוג  תהליךגדול מהמאפיינים של 
מודלים כאלה  .)Hilly, 1997לדוגמה ( רק שני שיוויי משקלשיש להם של תלות מסלול  תהליכים

 . מסלול רבים בעולם החברתי ייהמהויות של תהליכי תלומצליחים כנראה להתקרב לייצוג מהימן של 
תהליכים ל עולותהיציבות המסתמנת הזו מייצגת הבחנה קריטית בין תהליכים של תשואות   4

עם , זוההמושגית השונה למדי לדיון מעניין במסגרת . שיווי משקל-שעלולים לייצר אי, כאוטיים
 .Fearon, 1996ראו , יישומים לתחום הפוליטי

                                                           



 שעליה נתבייתהתוצאה , בטווח הארוך .יעיל לא להיות עלול המסלול .4

חה זנשכבר נ פה אחרתעלולה לייצר החזרים נמוכים יותר מאלו שחלו

 . הייתה מייצרת

חוקרים במדעי עניין מיוחד ל וכללי שיש במאפיין להוסיף אפשר לאלו 

אירועים קודמים . אלו הם תהליכים שבהם הרצף ממלא תפקיד קריטי: החברה

. לייצר תוצאות שונות שוייםולפיכך רצפים שונים ע, יותר ממאוחרים פיעיםמש

 . יש משמעותכן אם כאלו להיסטוריה יבתהליכ

עולם הפוליטי אזי הם טומנים בחובם ב נפוציםאם המאפיינים הללו 

לסוג הן חנו צריכים לשאול ואנהן לסוג השאלות ש, השלכות מהותיות

הם מעלים את הצורך להתמקד בממד , מכךחשוב . סביר שנמצאהתשובות ש

ם לחשוב על גורמי עלינובחיפוש אחר הסבר . הזמן של תהליכים חברתיים

הסברים בולא להתמקד באופן בלעדי , ים רבות מופרדים בזמןוהשפעות שפעמ

כדי לחקור את ). Harsanyi, 1960; Stinchcombe, 1968(ניים רוסינכ

 ותעל תשוא שנעשו לאחרונהסקירה של עבודות אביא להלן ההשלכות הללו 

 . בכלכלה ותעול

 בכלכלה עולותטיעונים של תשואות . ג

משקל  יקד באופן מסורתי בחיפוש אחר שיוויתחום הכלכלה התמ

יכולת חיזוי מציע עולם שלם של שהוא מפני  אטרקטיביזהו יעד  5.יםייחודי

העדפות העל ו זמינות גורמי הייצור עלידע מ ינתןבה. ותות פוטנציאלייעילו

יתרה . יחידהניתוח של שיווי משקל יצביע על תוצאה אופטימלית , קיימותה

בר יעד זהו , יורדתשולית  הנים מניחים הקשר של תשואשכלכל מאחר, מזאת

שיוביל , יגרמו למשוב שליליפעולות כלכליות  במצב של תשואה יורדת. השגה

מחקר , דיוןה חדה במחירי הנפט מעוררת יליע. ניתן לחיזוילשיווי משקל 

כל צעד . במחירי הנפט שיובילו לירידה, רגיה אחריםוחיפוש אחר מקורות אנ

, ארתור פי שמסכםכ. וי משקל הוא קשה יותר מזה שלפניושיורחק ממתה

על תלות  דיוניםל גם הם נמשכו, )Gould(גולד ' סטיבן ג משלכמו ל, חוקרים במדעי החברה כמה  5
 ;Krasner, 1989ראה במיוחד (לוגיה אבולוציונית ויק בביצמתים קריטיים ושיווי משקל מדו, מסלול

Spruyt, 1994 .(שימושית התחלה  תזאת נקודלדעתי , מבלי להכחיש את הרלוונטיות של הספרות הזו
מנגנון אין בנמצא  של הפוליטיקה תחומיםרוב הב. עולותבתשואות  םשל הכלכלניהתמקדות מהפחות 

אם כי יש יוצאים מן הכלל (תיאוריה הדרוויניסטית ת המניע אטבעית שהבררה דומה למנגנון ה
למבנים , מעבר לכך. )לאומיים ומאפיינים מסוימים של מערכות בחירות-ןיחסים ביכמו , חשובים

הם אך  האבולוציה יתאמיתיות בתיאורי מקבילותנורמות ומוסדות פורמליים אין חברתיים כמו 
בתהליכים חברתיים מרכיב חשוב הם , בהמשך ראהשנ פיוכ, של הפוליטיקה תכונות חשובות ביותר

 .עולותהנתונים לתשואות 

                                                           



בידי שכל שינוי מהותי יאוזן מאחר  כלכלהנוטה לייצב את ה] שלילי[משוב "

התוצאה  שיווי המשקל מסמן את ]...[ בעצמו מייצר אותן התגובות שהוא

השימוש וההקצאה היעילים ביותר : תהאפשרית תחת הנסיבו 'הטובה ביותר'

 .)Arthur 1994, 1( "משאבים לש

 יורדתה המסורת התשואהתמודדה שנים האחרונות ה 15לאורך , עם זאת

. עולותעניין הולך וגובר ברעיון של תשואות ביעו כלכלנים ה. מורכבם אתגר ע

כולל המיקום  –בטווח רחב של נושאים טיעוני תלות מסלול נעשו רווחים 

הגורמים לצמיחה כלכלית , ילאומ-ןההתפתחות של סחר בי, המרחבי של הייצור

 אינםהרעיונות שהתפתחו במסגרת המחקר . של טכנולוגיות חדשות ופעהוהה

זרם ם מוכרים השייכים לאבל הם אומצו ופותחו על ידי כלכלני, לגמרי חדשים

זכתה לתשומת לב ניכרת בכתבי עת  בתחום זההעבודה ו ,המרכזי של המחקר

התפתחות את  תוחוטיעונים כאלו בני הדגישש, )North(דאגלס נורת . מובילים

 . זכה בפרס נובל לכלכלה, הקפיטליזם המודרני

חקר הטכנולוגיה סיפק את הקרקע הפורייה ביותר לטיעונים המבוססים 

 ,David(וויד יודי) Arthur, 1994(כמו שהדגישו ארתור . עולותעל תשואות 
ת תנאים מתקיימים פעמים רבו ידעמבוססי בסקטורים מורכבים , )1985

אף , היותטכנולוגיה מסוימת יכולה להשיג יתרון משמעותי על פני מתחר שבהם

 את משוםז. לה ביותר בטווח הארוךיבהכרח החלופה היע היא אינהש על פי

שכל טכנולוגיה מייצרת החזרים גבוהים יותר לכל משתמש ככל שהיא הופכת 

, עולותשל תשואות הליך נתונה לתכאשר טכנולוגיה חדשה . להיות רווחת יותר

 כתהופ) תאונה היסטוריתבגלל ולו ( יוצאת לשוקהיכולת להיות הראשונה ש

לשחקנים יש תמריצים חזקים להתמקד  עולותתשואות במציאות של . תקריטי

 עשוכבר נ ראשונייםרגע שצעדים מלול ספציפי סבחלופה יחידה ולהמשיך במ

 ותחיובי יכול שובשל מ יוהשפעות, יתרון ראשוני כאשר מושג. בכיוון הזה

 מסלולטיעוני תלות . מהמרוץהמתחרים לסילוק הטכנולוגיה ו עדפתלההביא ל

הסטנדרטית התפתחות המקלדת הסבר של בכל הנוגע ל ,למשל ,יושמו

של כור הגרעיני המבוסס על מים קלים  ההתבססות, )QWERTY מקלדת(

מחשבים ובין  VHS-וידאו של בטאמקס ו בין מקליטי תחרותה, ב"בארה

מכוניות מוקדמים וסטנדרטים  יעיצוב, ומבוססי מקינטוש DOSמבוססי 

  6.מתחרים לזרמים חשמליים

לפיה טענה האמפירית ששהתנגדו למבקרים ספגו ביקורת מצד  חלק גדול מהדוגמאות הללו  6
הביקורות הללו מעלות נושאים רחבים יותר בנוגע שמאחר . יצאו מהשוק וגיות מתקדמותטכנול

 . זה חלקשל  אדחה את הדיון בכך לסופו, תשואות עולותלשימושיות של טיעוני 

                                                           



ארתור . לוגיותוכל הטכנת את ומאפיינ ןאינ ותעול ותתשוא, עם זאת

נאים שמאפשרים תמתייחס לא רק למאפיינים של תהליכים כאלו אלא גם ל

ה של התנאים הללו היא ההבנ, כפי שנראה. )Arthur, 1994( את צמיחתם

נסיבות דומות מבחינה נוצרות לעתים קרובות  פוליטיקהבמשום ש מהותית

דבר השערות בלפיתוח  פיינים של ארתור מספקים בסיסהמא. נליטיתא

  .בעולם החברתי עולותים של תשואות תהליכ התנאים שיכולים לעודד

יוצרים ר אשארבעה מאפיינים של טכנולוגיה והקשר חברתי מונה  ארתור

 :)Arthur, 1994: 112( עולותתשואות 

 ותאלה יוצרעלויות כ. גדולות או עלויות קבועות ותהקמה גדול עלויות .1

ייצור הסדרות כאשר . מסוימת היהחזר גבוה להשקעות נוספות בטכנולוג

וכך , רבה יותר קבועות על פני תפוקהההוצאות את ה פזרלאפשר  גדולות

הקמה או העלויות הקבועות הן העלויות אם . יורדת העלות פר יחידה

אפשרות אחת עם תמריץ חזק להזדהות יש ארגונים ללפרטים ו, גבוהות

 .הב דבוקול

מגדיל גם הוא ידע שנצבר בהפעלת מערכות מורכבות . למידהההשפעות  .2

כיצד להשתמש  ללמודאנשים השימוש המתמשך מאפשר ל. את התשואה

שלהם עשויות לדרבן חידושים  והחוויות, במוצרים בצורה יעילה יותר

 .נוספים במוצר או בפעילויות נלוות

 תועלותה אםלתיאום יש השפעה חיובית על התשואה . תיאוםההשפעות  .3

כאשר אחרים מאמצים את אותה ות מפעילות מסוימת עול פיקשפרט מ

אז , אם טכנולוגיות מגלמות השפעות רשת חיצוניות חיוביות. פעילות

וך לאטרקטיבית יותר ככל שיותר אנשים ישתמשו טכנולוגיה קיימת תהפ

 יוחד כאשר טכנולוגיה צריכההשפעות תיאום הן משמעותיות במ. בה

; חומרהצריכה להתאים לה תוכנ, למשל( רלוונטיתלתשתית  תאיםלה

). ותחנות תדלוק מוסכים, כבישיםמתאימה של תשתית זקוקות למכוניות 

של וב, הקשורה אליה תשתיתשימוש מוגבר בטכנולוגיה מעודד השקעות ב

 .מושך משתמשים נוספים לטכנולוגיה כך

מצליחות אינן אפשרויות שאותן ליתגלה בעתיד שאם . ציפיות מותאמות .4

להרגיש צורך  עשוייםאנשים , על המשתמשים יש חסרונותלהתקבל 

קשורה להשפעות במקרה כזה הדינמיקה  ."הסוס הנכון על להמר"

התחזיות  :נוטות להגשים את עצמןשציפיות היא נובעת מכך אך , תיאוםה

 עוזרותבדרכים שלפעול אנשים ל גורמותבנוגע לדפוסי שימוש עתידיים 

 .להגשים את הציפיות הללו



של  מערךטכנולוגיה הוא חשוב בעיקר משום שהוא מבהיר בהדיון 

יוזמות חברתיות . אופייניות לאינטראקציות חברתיות רבותהמערכות יחסים 

כרוכות בדרך כלל בעלויות  –של ארגונים או מוסדות  הקמהגון כ – חדשות

של  תועלותה ;ייהשע באמצעותלומדים , כמו גם ארגונים, אנשים; ניכרות הקמה

תאמות או והפעולות מאם  לרוב גדלותהפעילות הפרטנית שלנו או של ארגון 

לעתים קרובות חשוב להמר על ; לפעולות של שחקנים אחרים" מתאימות"

הציפיות שלנו לגבי מתאימים את הפעולות שלנו לאור ולכן אנחנו , הנכון הסוס

 .מעשיהם של אחרים

בהקשר של יותר בהמוכרים טיעונים בנוגע לטכנולוגיה הם כנראה ה

עקרונות של תהליכי ניתוח על פי השתמשו בכלכלנים אך , תשואות עולות

 ,Krugman(קרוגמן . של הקשרים כלכליים בטווח מרשים ותעול ותתשוא
על התפקיד של שניהם מצביעים ) Arthur, 1994: 49–67(וארתור ) 1991

ית זחשיבות של קרבה פיהלאור . במיקום המרחבי של הייצור עולותתשואות 

לִמרּכּוז הפעילות הכלכלית יש יותר ויותר , בהיבטים רבים של החיים הכלכליים

לפעול כמו מגנט מרכזים ראשוניים של פעילות כלכלית עשויים . השפעות

של שחקנים כלכליים הנוגעות למיקום ולהשפיע על ההחלטות וההשקעות 

שירותים פיננסיים , כוח עבודה מיומן, חברות מבוססות מושכות ספקים. אחרים

גורמים האלה עשוי ריכוז כל ה. ומשפטיים מיוחדים ותשתית פיזית מתאימה

מייצרות מוצרים חברות אחרות העבור מיקום מסוים לאטרקטיבי להפוך 

החלפה קלה של מידע המאפשרות , רשתות חברתיותבמקרה של כך גם  .דומים

של  םעוזרים להסביר את שכיחות עולותתשואות טיעונים של  .ומומחיות

ועד מעמק הסיליקון , הממוקדת בתחום מסויםשל פעילות כלכלית  "כיסים"

אם יש תחום אחד : "קרוגמן מסכם. בצפון איטליה לית של טקסטיליעהיצרני 

תחום הגיאוגרפיה  וזה, תלות מסלוללטעות בקיומה של  איןשל כלכלה שבו 

להחלטות היסטוריות על מיקום הייתה . המיקום של הייצור במרחב –הכלכלית 

 –מהקטן ביותר ועד הגדול ביותר , השפעה עצומה על הייצור בכל קנה מידה

לאורך מיליון בני אדם  60ריכוז של ועד ץ חברות תכשיטים בפרובידנס בממק

 .)Krugman, 1991: 80( "מסילת הרכבת בצפון מזרח ארצות הברית

תחום , לאומי-ןשל סחר בי עדכנייםלניתוחים  דומות מאודטענות אלה 

המחקר בתחום  .עולות ותיש הסכמה רחבה לגבי קיומם של תהליכי תשואשבו 

אוריית ימבט של תהתמקדות במגמות כלכליות שנראו חריגות מנקודת ההחל ב

תעשייתי לאחר מלחמת -סחר הביןשל ה ובראשן הפריחה –הסחר המסורתית 

של " טבעיות"נוצר מתכונות  יחסיאם יתרון ). Krugman, 1996(העולם השנייה 

היה להניח שרוב הסחר יתקיים בין מדינות שונות  אפשראז , מדינות שונות



. חומרי גלם תעשייה תמורת דרום של מוצריל צפוןבין הכמו למשל סחר , למדי

וכולל , צפוןלמדינות אחרות ב צפוןבין מדינות ב מתקייםרוב המסחר , אולםו

למה : חידהדפוס מעורר זהו . בתוך תעשיות מסוימות יםסחר נרחבחילופי 

המבוססים במיוחד על  יחסייםמפתחות יתרונות  תמדינות דומות יחסי

 ?תיותהתמחויות ניש

פועלים לעתים ידע  בוססיתחומים מב. עולותהתשובה טמונה בתשואות 

, להוביל בתחום מסוים מצליחותמדינות של. משוב חיוביקרובות מנגנונים של 

התוצאה . לאורך זמן שלהןיתרון את הלבסס יש סיכוי טוב , מכל סיבה שהיא

 ותדומ התחלתיות יכולותאפילו מדינות עם . היא רמה גבוהה של התמחות

 אינו דבריתרון יחסי . ומגוונים של עוצמה כלכליתשונים  תחומיםמפתחות 

 .נוצר לעתים קרובות באמצעות רצף של אירועים לאורך זמןאלא , נתון

שתואר לעיל כדי לגזור סחר הבמחקר יש מי שהשתמשו חשוב לציין כי 

יתרונות לראשוניּות יש אם . מדיניות צעדיכמה השלכות שנויות במחלוקת על 

מדיניות אופטימלית עבור מדינה  אינור חופשי שסח ייתכן, משמעותיים

בתנאים מסוימים . ששותפי הסחר שלה מוכנים לסבסד מגזרים מתעוררים

יכולה  עידוד סקטורים מסוימיםשל  ממשלתית מדיניותדווקא ) ומוגבלים(

עדיין יש  .)Tyson, 1993; Krugman, 1996( תכלכלימבחינה  ניתלהיות הגיו

התערבות עבור יות של הזדמנויות כאלו המשמעו לגבימחלוקת רבה 

 משוםלא , טוען שהן יופיעו לעתים רחוקות יחסית, למשל, קרוגמן. אסטרטגית

את  שהממשלות לא יוכלו לזהות מראש מאחר לאשתלות מסלול היא נדירה א

הרלוונטיות של תהליכי , אם כן. הסקטורים שתמיכה בהם תועיל לכלכלה

השלכות בלי קשר ל, מקובלתכיום עובדה  לכלכלת הסחר היא עולות ותתשוא

  7.הרצויות שלה על מדיניות

כדי לדון באופן רחב גם  עולותטיעונים של תשואות השתמשו בכלכלנים 

 עלבדיונים האחרונים  ביותר תהבולטההתפתחות . יםכלכלי יםשינוייותר ב

 ;Romer, 1986" (מיחה האנדוגניתצה"ת יתיאורימסגרת בהיא  תצמיחה כלכלי
צמיחה השיעורי להסביר את כלכלנים התקשו  שמוניםבשנות ה. )1990

בעיקר במדינות מפותחות אחרי מלחמת העולם (הגבוהים במדינות מסוימות 

תשומות בשנמדדו עליות ה שחרגו הרבה מעבר למה שהיה צפוי לאור, )השנייה

אפשר להסביר לפחות חלק רומר ואחרים טוענים כי . עבודההוהון ה

מופיעה במערכת הסיווג של האגודה הכלכלית האמריקנית למאמרים מכתבי עת כי רוגמן מציין ק  7
מודלים "קטגוריה הלצד " ותחרות לא מושלמת תשואות עולותמודלים של סחר עם "כיום הקטגוריה 

 ).Krugman, 1996: 109–110( "קונבנציונליים של סחר

                                                           



יישומים  המאפיינים ות עולותהזו באמצעות תהליכי תשואמהאנומליה 

 נטולי תחרות היבטים רבים של ידע הם, שלא כמו הון ועבודה. ידעכלכליים של 

. ם במקום אחרהמונע את השימוש ב אינובהם על ידי חברה אחת השימוש  –

ם מילהיות מיוש יםיכול, ולו ברמה מינימלית, הגדלה או עדכון של הידע

צמיחה כלכלית יוצרת . ולהוביל לשיפור דרמטי בפריון אופנים רביםבו סביבותב

שונה במקצת ניתוח . עולותשל תשואות  חיובי המגדיר תהליכיםהמשוב את ה

של פעולות  מדגיש את החשיבות ותעול ותתשואעל המבוסס של צמיחה 

פעילויות כלכליות שונות . )Milgrom and Roberts, 1990(משלימות 

שיפורים . משלימות פעילויות נלוות אחרות) לדוגמה, ית מידעבטכנולוגי(

חלקים של הכלכלה למקומות אחרים ולשפר יכולים לגלוש  הליבפעילות ב

שיפורים ). הפחתת עלויות או הגדלת תפוקהדרך (הקשורים לאותה פעילות 

 . עשויים להגדיל את האטרקטיביות של פעילות הליבה ,םבתור ,אלה

רחב של  בטווח ותעול ותתשואטיעונים של כיום ם מיישמים כלכלני

מיישם טיעונים כאלה בדיון נורת האופן שבו אבל , חשובות תופעות כלכליות

עבור מי  חשוב ביותרההוא אולי  הקמה ובהתפתחות של מוסדותו בשל

כל אפשר ליישם את טוען כי נורת . שמעוניין לבחון לעומק תהליכים פוליטיים

טכנולוגי תחום הב עולותל תשואות ע חקרהמבמסגרת  זיההארתור שהתכונות 

חברתית גומלין בהקשרים של תלות . )North, 1990a: 95( מוסדותל גם ביחס

 גבוהותהקמה  בעלויותלעתים קרובות כרוכה מוסדות חדשים הקמת , מורכבת

השפעות כאלה אפשר גם להבחין במוסדות בו, גבוהותקבועות או בעלויות 

 מבוססים מוסדות .ציפיות מותאמותבהשפעות תיאום וב ,למידה משמעותיות

פיתוח  מעודדיםו ם שלהםהמחזקים את יציבות עוצמה-רביתמריצים  מייצרים

 .נוסף

. עולותתשואות תהליכי ירה לנורת מדגיש שלא רק מוסדות יחידים הם ז

, צורות ארגוניות משלימות יכולים להביא להופעתן שלים יהסדרים מוסד

חברה המדעי חוקרים ב. ות משלימים חדשיםות לייצר מוסדשבתמורה יכול

מה בפעמים רבות עוסקים  התפתחות מוסדיתמתעניינים במסלולים של ה

הוא , המטריצה הזו". תין של מטריצה מוסדילרשת תלות הגומ"שנורת מכנה 

, פעמים רבות. )North, 1990a: 95( "ותעצומ עולות ותתשואמייצרת ", מדגיש

ברמת הארגון או המוסד החזקים ביותר לא יופיעו  י המסלולם תלויתהליכיה

של  יםמשליממערכים שמערבת  ,רמת מאקרו גבוהה יותראלא ב יחידה

 .)Katznelson, 1997; Hall and Soskice, 2000(ארגונים ומוסדות 

נורת להיסטוריה  הגורפת שלהמחודשת פרשנות ה בלב עומדטיעון זה 

נורת נוגעת להתכנסות המוגבלת של ביצועים השאלה המרכזית של . הכלכלית



מדינות  ,קלאסית-אוריה הניאויהתעל פי . לאורך זמןשונות מדינות בכלכליים 

מדינות את שיטות העבודה של ברצון לאמץ אמורות  דיין שאינן מפותחות

וביל להתכנסות והדבר אמור לה, שהביצועים הכלכליים שלהן טובים יותר

, לדברי נורת. בפועל אין זה כך, ואולם .לדפוס אחיד מהירה למדי של הביצועים

 פעריםהמסלול של מטריצות מוסדיות מסביר את האנומליה של  יפיתוח תלו

ויש להם , לאחר הקמתם מוסדותלשנות  קשה .בביצועים כלכלייםהמתמשכים 

אנשים . השפעה עצומה על האפשרויות לייצר צמיחה כלכלית מתמשכת

אם המטריצה המוסדית יוצרת תמריצים . דות קיימיםוארגונים מסתגלים למוס

להפוך לפיראטים כדי  םמאמץ ומשאביאנשים ישקיעו , נורתמציין , לפיראטיות

להיות שיגרמו לאנשים ספק תמריצים מצליחים לכאשר מוסדות אינם . טובים

 .תהיה גבוההסביר שהצמיחה הכלכלית אין זה , מבחינה כלכלית יםיצרני

שתי עבור חוקרי מדע המדינה מ משמעות-רבתהיא התובנה של נורת 

הוא מדגיש את הדמיון שבין מאפיינים של טכנולוגיה , ראשית. סיבות

בהקשר זה ראוי לציין כי . ומאפיינים מסוימים של אינטראקציות חברתיות

אלא , טכנולוגיה עצמהב אינם עוסקיםשל ארתור בנוגע לטכנולוגיה  טיעוניו

מסוימות של  תכונותעם  כאשר היא באה במגעה מאפיינים של טכנולוגיב

נורת מדגיש בצדק כי , שנית. הקשורה לאותה טכנולוגיהפעילות חברתית 

ייתכן שעבור חוקרי מדע , ואכן .ותעול ותהוא תהליך של תשוא פיתוח מוסדי

של תלות מסלול הוא להסביר דפוסים של המשמעותי ביותר התפקיד המדינה 

 .י מוסדיוות מוסדית ושיניציב, ת מוסדותוהיווצר

מהסוג  נלהבבכלכלה הוא שיח  העולותנושא התשואות  סביבהדיאלוג 

כלכלנים מדברים על תיאוריית צמיחה . של פרדיגמהלווה את הולדתה המ

ים כולן מבוססות על טיעונ –וכן הלאה " חדשה"תיאוריית סחר , "חדשה"

טיעונים כאלה  למרות שכיחותם של, ובכל זאת. עולותתשואות  הכוללים

טווח שיש סיבות מצוינות להאמין , וההתרגשות האינטלקטואלית המלווה אותם

מו כלפחות רחב צריך להיות בתחום הפוליטי של טיעונים אלה יישום ה

טיעוני ההתנגדויות העיקריות לאת הבה נבחן , כדי להבין מדוע. בכלכלה

מה הם יבהיר  כזהדיון  .כלכלהתחום השצצו לאחרונה ב העולותהתשואות 

להוציא חברתיים שעלולים המנגנונים לתלות מסלול ויזהה את המקורות ה

אנליטי שימושי לחקירת תלות הבהרה זו מספקת גשר . תהליכים כאלו מאיזון

 . מסלול בפוליטיקה

בביקורת מעלים ) Liebowitz and Margolis, 1995(ליבוביץ ומרגוליס 

שני היבטים של . העולותאות כמה שאלות קשות על ספרות התשותקיפה 

שניתנת " הם מדגישים כי רק לתלות מסלול :הטיעון שלהם רלוונטיים לעניינו



מנגנוני שוק מבטיחים שתלות כי ו, יש באמת משמעות תיאורטית "לתיקון

אמסון ליבעקבות וי 8.ניםטיעואחד מהכל להלן אנתח . כזו היא נדירה מסלול

)Williamson, 1993( ,בין תלות מסלול שניתנת  ניםיוליס מבחמרגליבוביץ ו

 בהווה, ורים אפשריים במסלולפכאשר אין שי. לתיקון וכזו שאינה ניתנת לתיקון

בעת כי קו" תלות מסלול שכזו .תלות המסלול אינה ניתנת לתיקון, או בעבר

 ,Liebowitz and Margolis" (מגדילות את השגיאהזמניות -השפעות בין
ובכל . נבחרת יתהאחרת הי השחלופ מעדיפיםהיינו , במבט לאחור. )207 :1995

יש לסוג כזה של תלות מסלול ש בכךמפקפקים ליבוביץ ומרגוליס , זאת

הרי , זמיןשהיה אז מידע ה לאורכמיטב יכולתנו  נואם פעל. השלכות עמוקות

. הגדרת התוצאה כבלתי יעילה לא תהיה הגיוניתו, הטעות הייתה בלתי נמנעת

השלכות  שיש לו מסלולהסוג היחיד של תלות שס טוענים ליבוביץ ומרגולי

 . מסלול שהיא בת תיקוןהוא תלות  חשובות

מציין כמו ש? משכנע ניתנת לתיקון אינהל של תלות מסלול שהאם הביטו

 ה להיות סטנדרט ראויעשוי תיקוןהת אפשרו ,)Williamson, 1993(ויליאמסון 

סייע ל היכול אינה מסלולות הכרה בקיומה של תלהעצם . למטרות מדיניּות

טיעון של אבל ה 9.מראש התואיודעים לזהות  אינםקובעי מדיניות אם הם ל

 –אולי בדיעבד  –היא להבין אם המטרה שלנו  ומכוחמאבד ליבוביץ ומרגוליס 

ואת ההשלכות של  נעים בכיוונים מסוימיםשל חברות מסוימים מדוע היבטים 

של המרכזי העיסוק  ןהעל סיבתיות  הכאלת בדיוק שאלו, וכמובן. תנועות כאלה

 .מדעי החברההחוקרים ברוב 

של ליבוביץ ומרגוליס הוא הטענה שתלות מסלול  בביקורתםהחלק השני 

אם אחת משתי אפשרויות עדיפה  :הטענה שלהם פשוטה. בת תיקון היא נדירה

את  בדרך כללהשוק יבטיחו  כוחותאזי , אך לא בטווח הקצר, בטווח הארוך

 את מהותן היכולת של שחקנים פרטיים להבין. ימוץ של החלופה העדיפההא

גם אפשרויות שיש . תשואות מהשקעות לטווח ארוך מונעת בחירות רעותשל 

לכך דואגים  –להן החזרים נמוכים בטווח הקצר יקבלו את התמיכה הראויה 

 .הוןהשוקי מגוון האפיקים בפטנטים והכללי , זכויות קנייןב העוסקיםמוסדות 

יסחפו יהעתיד ולכן לא סביר שמביאים בחשבון את שחקנים כלכליים 

תלות מסלול ל. שני חלקי הטיעוןאמיתותם של שהביקורת של ליבוביץ ומרגוליס תלויה בלכך  שימו לב  8
ניתנת אם תלות מסלול שאינה : אחד מהשנייםרק גם אם מתקיים חברה המדעי יש משמעות ב

 .תיקוןהניתנת לתלות מסלול אם יש בנמצא  או, לתיקון היא רלוונטית
על  כלליותשמעלים טענות  מילים ספק בטיה הזו קרוגמן ואחרים מהסיבמבדיוק , כפי שצוין לעיל  9

 .מדיניות סחר לע עולות ותתשואשל ההשלכות של טיעונים 

                                                           



בטווח הקצר על חשבון מקסם רווחים להתנהגות קצרת רואי שתכליתה ל

 . טווח הארוךה

של  םתלויה בחוזקשלו מידת התועלת אבל  10,יש מן האמת בטיעון זה

. "פשייםנוסעים חו"להתגבר על חשיבה לטווח קצר או על  ושנועדהמנגנונים 

לגבי היכולת של מנגנוני במידה לא מבוטלת  שאנניםאמנם בוביץ ומרגוליס יל

שתי יש , ואולם. לכלכלנים ולהשאיר נושאים אלזה נבון אך יהיה , שוק השוניםה

יכולת טיעונים בנוגע לנראה כי , ראשית. לטיעון זה התנגדויות חשובות ביותר

. מסלול בכלכלהסוימים של תלות סוגים מלגבי רק  תקפיםשל השווקים  החיזוי

ליבוביץ ומרגוליס מתמקדת בהחלטות של חברות להשקיע של ביקורת ה

הדוגמאות שנדונו לעיל ברוב , עם זאת. בעיקר בטכנולוגיות או במוצרים

ות של עלמהתו ותרב, )צמיחה אנדוגניתוהתמחות סחר , מרחבבמה מרכוז גלדו(

משקיעים פרטיים ו ,ואליותדביידלחברות אינ יותחיצונ ןה עולותתשואות 

זיהו ומרגוליס  ץהמנגנונים שליבובי לכן. ןאובמללהבינן ויזמים אינם יכולים 

שהתוצאה הטובה ביותר לטווח הארוך היא זו ככל הנראה אינם יכולים להבטיח 

 . בחרישת

 ,ואולי החשובה יותר, לטיעון של ליבוביץ ומרגוליסההתנגדות השנייה 

ם הגם נתונים ש, להתפתחות של מוסדותבמיוחד נטי ורלוהיא שהוא אינו 

לעשות שימוש יכולים  אינםשחקנים פרטיים  .עולותתשואות תהליכי ל

הטמון כלכלי הרווח בטווח הארוך מה יהנותטים או בהון סיכון כדי לבפטנ

הטיעון של ליבוביץ ומרגוליס פשוט , ואכן. בניית מוסדות כלכליים מרכזייםב

כמו כן נראה שהטיעון . ל מוסדות שתומכים במנגנוני שוקמניח את נוכחותם ש

רלוונטי לטיעון של נורת בנוגע לנוכחות של מוסדות וארגונים  מאוד אינושלהם 

 אינםהעובדה שהם אפילו . רשתות של משטרים מסוימיםבבמטריצות או 

נורת טוען שתהליכים . מצטטים את העבודה של נורת היא סימן בפני עצמו

התפתחות של כלכלות שוק של התפתחות מוסדית הם קריטיים לל תלויי מסלו

יש יכולת מוגבלת  ראייה לעתידהמאופיינים בשווקים פיננסיים ל. מסוימות

 . רים שלהצרבה מאוד הם דווקא התו במידה ;התפתחות מוסדיתלגרום ל

לטפל בנושאים של התפתחות מוסדית אינם מצליחים בוביץ ומרגוליס לי

גם אם נקבל את הניתוח . מצביע על התנגדות בסיסית יותר נםוכישלו, בכלכלה

לטיעונים שלהם יש עדיין רלוונטיות מוגבלת , תחום הכלכליהשלהם לגבי 

אחר ההשלכות שלה  רת אינוהוא הידוע לי אם כי ככל , באופן מפורש באפשרות הזומכיר ארתור , אכן  10
 . )11הערת שוליים , Arthur, 1994: 28( באופן שיטתי

                                                           



הם כמעט , חזקים ככל שיהיו ,"מבט לעתיד" לשמנגנוני שוק . מדינההלמדע 

 .החלק הבא מסביר מדוע. בפוליטיקההרבה יותר דאות חלשים ובו

 

היישום של  אפשרות: ה לפוליטיקהעוברים מכלכל. ד
 עולותטיעוני תשואות 

כלכלית שופכת אור על תכונות חשובות של הנוף -מיקרוהתיאוריה ה

היווצרות של , מפלגתית-מחקר על תחרות ביןמגוונים כמו הפוליטי בתחומים 

" ייצוא", עם זאת. התנהגות בוחרים וחקיקה, קבוצות אינטרס ותנועות חברתיות

יהיו ממדעי המדינה  "יםמייבא"אם הכליות יהיה מועיל יותר תיאוריות כל

: בנושאטרי מו מו שקובע כ". מקומית"של הסביבה הלמאפיינים מודעים היטב 

פוליטיקה מהותיות של התכונות את אותן הבעיה האמיתית היא לנסות לזהות "

שיכול לנצל את הכלכלה החדשה  בסיס, אוריהילשמש כבסיס לת יותשעשו

 :Moe, 1990( " יא תשתלט עליו או תסיט את הדיון למקום הלא נכוןשהמבלי 
 מדיהשונה לחייבים להיות רגישים לטבעו שנשענים על כלכלה טיעונים  ).19

 ).Lindlblom, 1977; Moe, 1984; 1990; North, 1990b( של העולם הפוליטי

כדי לעבור בהצלחה מכלכלה . הפוליטיקה שונה מהכלכלה במובנים רבים

אילו היבטים הם הרלוונטים  פוליטיקה בדיון על תלות מסלול יש לבדוקל

סיכום  אביא בהמשך. ביותר לחקירה של המקורות וההשלכות של תלות מסלול

הדיון לשני ולאחריו יתחלק , קצר של המשימות המובחנות של הזירה הפוליטית

 ,ליטיקהשל הפו ההראשון דן בארבעה היבטים עיקריים וקשורים זה לז. חלקים

) 1( :זה שמעודד תהליכי תשואות גוברותחברתי הזה לכהשהופכים את המרחב 

) 3(; של מוסדותהגבוהה צפיפות ה) 2(; התפקיד המרכזי של פעולה קולקטיבית

) 4( ;כוחבסמכות הפוליטית כדי להגביר אסימטריות של  השימושאפשרויות 

ה קצרה של כל לאחר סקיר .של הפוליטיקהת יהמורכבות והעמימות המובנ

כל אחד מהמאפיינים הללו . אחד מאלו אדון ברלוונטיות שלהם לתלות מסלול

  .בפוליטיקה יםלשכיח עולה ההופך תהליכים של תשוא

המנגנונים המקלים שמזהים ליבוביץ  שני אני מסביר מדועבחלק ה

תלות  צמצוםביעילים  אינםלעתים קרובות ומרגוליס במערכות כלכליות 

את התמונה באופן משנים שלושה מאפיינים של פוליטיקה . טיקהבפוליל מסלו

או , של תחרות ולמידה שתכליתם לשפר יעילות היעדר מנגנונים: משמעותי

אופקי זמן קצרים יותר של שחקנים  ;חולשתם של מנגנונים קיימים כאלה

שהיא בדרך כלל מאפיין מובנה של  סטטוס קווחזקה של  הוהטיי ;פוליטיים



 ותעול ותשל תשוא םתהליכי ותכל התכונות הללו הופכ. ליטייםמוסדות פו

בגללן קשה הרבה יותר להפוך את כיוונם . בפוליטיקה לאינטנסיביים במיוחד

הם  עולותשל תשואות תהליכים  .ששחקנים כבר התחילו בהם של תהליכים

ות הללו יהיו רווחות שהדינמיקטענתי היא ו, בתיאוריה הכלכלית כיום מרכזיים

 . וליטיובדרך כלל קשות יותר לתיקון בתחום הפוד מא

יסית של הפוליטיקה היא עיסוקה התכונה הבס, לצורך מאמר זה

אופי הם ה כאלוטובין המאפיינים הייחודיים של  11.יםבאספקת טובין ציבורי

 מושפעותאינן מושפעות או  יןטובה לשייצור העלויות ( המשותף של ההיצע

אפשר למנוע את השימוש -שאיהעובדה ו) בפועלממספר הצרכנים  קלות בלבד

אלו ששילמו לרק או בלתי אפשרי להגביל את הצריכה מאוד יקר ( בהם

קשה מאוד לספק , מודרנייםהמאוד בחיים  ותנפוצה, תכונות אלהבגלל ). םעבור

באמצעות  – הסביבה תהגנוכלה בהחל מביטחון לאומי  – יםאת הטובין הציבורי

, חופשיים נוסעיםתמריצים ל יוצראת השימוש בהם  קושי למנועה. שווקים

הם תורמים לייצור שבין  יםתועלות של הטובין הציבוריב יזכופרטים שר מאח

השוק הפרטי ייצר ש ומשמע היצעשל ה משותףמאפיין הה. שאינםובין  הםשל

רק את הביא בחשבון שחקנים פרטיים נוטים לשכן , טובין כאלה בחסר

 .קותועלות שהם עצמם יפיה

עוזרים להסביר מדוע התכונות  יםהמאפיינים הללו של טובין ציבורי

על מנת לספק את . אינן נתונות לבחירתןהמרכזיות של מערכות פוליטיות 

עם מערך  דרך כללשמשולבת ב, הפעלת סמכותהטובין לכלל החברה נחוצה 

סמכות ולהעניק לה מורכב של מוסדות משלימים שנועדו להגביל את ה

הבסיס לפעילות רק  אינםים מבחינה משפטית כללים מחייב. יהלגיטימצ

פוליטיקה המהותה של מ לא פחותהם  ;)כמו זכויות קניין בכלכלה(פוליטית 

)Lindblom, 1977; Moe, 1990 .( כמה למאפיין מרכזי זה של הפוליטיקה יש

להערכה של  תרלוונטי ןמה אחתכל ו, פוליטייםהחיים השל  אופייםהשלכות על 

 .מסלולטיות לכיוון תלות נה

 הקולקטיבי של הפוליטיקה אופיה. 1

פעולה הראות עד כמה ל השווקים כלכליים יכולהשוואה מהירה עם 

בוס מעצבן ה ךבמקום העבודה שלש נניח. הקיבפוליטשכיחה קולקטיבית 

עובדה שמסבכת את הניתוח  –" יםטהור" יםטובין ציבורי אינםהטובין שעל הפרק , מקריםרוב הב  11
וכן , Mueller, 1989 אצל 2פרק  בנושא ראון לדיו. שלי משנה את הטענות הבסיסיות אינהאבל 

Cornes and Sandler, 1996. 

                                                           



חברות ה תלחפש עבודה באח: ברורהשבידך אפשרות ה. משכורת גרועההו

ממקום עבודה אחד  עבורהיכולת שלך ל. עסק משלך להקיםאו בשוק אחרות ה

כמה יקבעו עד תחרותיות ה חלופותהאך , תלויה במצב שוק העבודהלאחר 

כמה נמוכה יכולה להיות מעצבן הבוס שלך יכול להרשות לעצמו להיות ו

 . המשכורת

לקבל גיבוי  היכול בהנחה שאת. נהדרומוצר חדש  הממציא או נניח שאת

 היצע זמיןוהשוק מייצר , זה כאמור רעיון נהדר –לקרות  דבר שאמור(פיננסי 

כנס לעסקים יהעוצר אותך מל אינודבר . הסיכויים שלך טובים, )של הון סיכון

יוצא מעולה וה המוצר החדש, כך או כך. אחר או למכור את הרעיון למישהו

 .מניבה רווח ניכר עבורך החדשנות שלךו לשוק

מתעצבת לפי פעולותיהם , רי הלימודפלפחות לפי ס, סביבת הצרכניםגם 

תלויות  אינןבאופן עקרוני  כלומר ההחלטות שלי. הפרטים בההנפרדות של 

אין צורך בניסיונות  12.בציפיות שלי ביחס לבחירות של צרכנים אחרים

השוק פשוט צובר את ההחלטות המבודדות של  ;מפורשים לתאם התנהגות

 .הפרטים השונים

הנזילות של ו לו ממחישות את הגמישותסוגננות האהדוגמאות המ

, לעומת זאת. ואת רגישותם להחלטות של פרטים בודדים, ים כלכלייםשווק

, בפוליטיקה. בדרך כלל רחוקים מלהיות גמישים ונזילים פוליטיים" שווקים"

מה . ההשלכות של המעשים שלי תלויות במידה רבה במעשיהם של אחרים

במה ) בעיקר( לאא, מה שאני עושהתלוי לא רק ב" שוק"מהשאני מקבל 

) Olson, 1965(בעקבות עבודתו פורצת הדרך של אולסון . שאחרים עושים

 ."היגיון של פעולה קולקטיבית"בשל התחום הפוליטי  חוקריםהכירו זה מכבר 

קשה להגביל את ; שמיוצרים בפוליטיקה הם טובין ציבוריים" טובין"רוב ה

כך לאנשים תהיה משום . באספקתם לקחו חלקלאלה שרק הצריכה שלהם 

פעולה קולקטיבית  שבהםיצירת תנאים . ך לנוסעים חופשייםנטייה חזקה להפו

 .פוליטייםההיא נושא עיקרי בחיים תהיה עדיפה 

. ציבוריים טוביןהבעיה אינה מוגבלת לעובדה שהמגזר הציבורי מייצר 

יבית פוליטיקה על מנגנונים של החלטה קולקטהבהתחשב בהסתמכות של 

ציבוריים למי שנהנה  טוביןחוקים עצמם יש אופי של ל, סמכותמגובה על ידי ש

לעתים , ללמש. הבחנות חשובותדרושות כאן כמה אבל , הבדל קריטי בין כלכלה לפוליטיקה וזה  12
פי כ. את הבחירות של הצרכן לתלויות יםשהופכ, קרובות צריכה מושפעת רבות מגורמים חיצוניים

, טכנולוגיה עיליתישימים למוצרי לרוב אינם צריכה בלתי תלויה שמאפשרים התנאים , יתשכבר ציינ
 וים הללו ראלדיון טוב בכמה מהסיבוכ. השפעות רשת חיצוניותלעתים קרובות צריכתם קשורה בש

Hirsch, 1977. 

                                                           



, )Marwell and Oliver, 1993: 42( ואוליבר מרוול של הםבמילותי. מהם

בהיצע שיתופי כמעט תמיד  מאופיינתעל מדיניות הממשלה  ההשפעה"

 בעיותהפעולה הקולקטיבית מביאה עמה  ,אלההנסיבות הבשל  ".במיוחד

 .חמורות

. יש סיבה נוספת לכך שפעולה פוליטית לעתים קרובות דורשת תיאום

הכול או "של אופי יש מנסים להשיג לרבים מהיעדים ששחקנים פוליטיים 

פוליטיקאים המעוניינים קושרי קשר ו, לוביסטיםניצחון או הפסד של ( "כלום

 ,ם כלכלייםבניגוד לשווקי). חקיקההצלחה או כישלון בהעברת  ;להיבחר מחדש

אין כמעט חשיבות למי  בפוליטיקה, שבהם יש בדרך כלל מקום לחברות רבות

הדוגמה הראשונה ו –מאוד  יכולה להיות בעייתית תכונה זו. שניהמקום לגיע שמ

שלי תלויה  היעילות של הפעולות, שוב. 1917-בש היא המנשביקים שעולה ברא

זה פחות של הפוליטיקה  היבטים מסוימיםב. מידה רבה בפעולות של אחריםב

אפילו , עם זאת. הצבעה בבחירותבעל סקר דעת קהל או מענה בכמו  –נכון 

) יחסיבהעדרה של מערכת טהורה של ייצוג (" עדרי"יש אופי תוצאות בחירות ל

מכוונים את פעולותיהם לפי  םאת קול" לבזבז" משום שאנשים שאינם רוצים

  .יעשואחרים מה שהם מצפים ש

א הוהפעולה הקולקטיבית בפוליטיקה צורות רוב וב מאוד של חש מאפיין

יש פעולה קולקטיבית ל, במקום זאת. תוצאהארי בין מאמץ ויהיעדר קשר לינ

 ,Marwell and Oliver( תורמות למשוב חיובירבות התכונות לעתים קרובות 
בזירה שבה . מותאמותהיא השכיחות של ציפיות לכך סיבה מרכזית ). 1993

שחקנים חייבים , להיות עלויות גבוהות מאוד ותסוס הלא נכון יכולב לבחירה

. לציפיותיהם מפעולותיהם של אחריםאת התנהגותם ללא הרף להתאים 

 בהצטרפות, מפלגה חדשהמאמץ בהקמת  להשקיעהבחירה של שחקן 

להיות  העשויאינטרס משאבים לקבוצת  בהספקתלקואליציה פוטנציאלית או 

. כמוהו ויעשאחרים  רביםשבכך  ביטחון של אותו שחקןב תבמידה ניכר התלוי

, ותגבוה הקמה ולקטיבית כרוכים בעלויותסוגים רבים של פעולה ק, כמו כן

) יםאו תרבותי ייםחומר(ניכרים  םמשאבייש להשקיע בארגון הראשוני שמשום 

 . ממן את עצמהלפני שהקבוצה מצליחה ל

לעתים נתונים יטיקה העובדה שתהליכים של פעולה קולקטיבית בפול

פתעים פעמים חברה מוה מדעיחוקרי מסבירה מדוע  עולותלתשואות קרובות 

עבודתם של . של דפוסים של ניוד פוליטי לאורך זמן סיתרבות מהיציבות היח

על מפלגות פוליטיות באירופה ) Lipst and Rokkan, 1967(ליפסט ורוקאן 

שסעים פוליטיים  יצרויים מתי מפתח היסטורוצ: מדגימה את הדינמיקה הזו

לאחר . לגות פוליטיותמפהתארגנו לכדי המחלוקות הפוליטיות הללו . מרכזיים



ציפיות תהליכים של ומניעות ות יות הקמה הראשוניועל עלשהן מתגברות 

מה שמייצר מערכות , זמןעם המחדש מיוצרות המפלגות הללו , תאמותומ

 ". קפואות"לגתיות פמ

מספק ראיות חזקות  )Skocpol, 1999(ופול ערך לאחרונה סקמחקר ש

בחן  סקופול .יכול לגרום הארגונית שמשוב חיובי משכיותהבנוגע לנוספות 

ם ארגוני 58זיהה , מספר גדול של ארגונים מבוססי התנדבות בארצות הברית

מכך  או חצי( 1830מאז מהאוכלוסייה האמריקנית  1%-מ שנרשמו אליהם יותר

התוצאות חושפות  .לאורך זמן עקב אחריהםו )דר אחדשפנו רק למגארגונים ב

 1%-ה את סף וחצ ארגונים םמאות שחלקאף על פי  :בולטת המשכיות ארגונית

 16, מבין אלה. נשארו מעליו עד היום הארגוניםמ 26, לתקופה קצרה יחסית רק

. יותרהרבה הגיעו להישג זה מוקדם  כמה מהםו, 1940 עד 1%-רף ההגיעו ל

להשאר בה במשך עשורים  ואך הצליח, מהרשימה ואמנם נשרים רבארגונים 

במשך  1%-עברו את סף ה 19, 1900הארגונים שהוקמו לפני  40מבין . רבים

עדיין מעל נמצאים ארגונים  40אותם ה מתוך עשר. עשורים חמישה לפחות

, חברתייםהשינויים הלמרות , בקצרה 13.יותר לאחר היווסדםשנים ומאה , הסף

דינמיקות של , המשמעותיים שקרו בעשרות שנים אלהפוליטיים הו כלכלייםה

שלארגונים יש  גורמות לכךחיזוק עצמי הקשורות לתהליכי פעולה קולקטיבית 

 . התמסדותםלאחר  ישאר פעיליםנטייה חזקה לה

 של הפוליטיקה הצפיפות המוסדית. 2
שחקנים בין לתאם על מנת , המחקר העכשווי במדע המדינהעל פי 

של מוסדות  צורך בהקמה יש לעתים קרובותובין ציבוריים להשיג טבקשים המ

יכולים לחול על  שכופים המוסדות האלההאילוצים , מהרגע שהוקמו. רשמיים

, נשעניםוהם  – מסכימים עמםכמו גם אלו ש םמעמסכימים  אינםאלו ש –כולם 

, של השוקכל כך לפעולתו המרכזית , אפשרות היציאה. על כוח, של דבר בסופו

לשחקנים שמרגישים שלא ) או יקרה להחריד(לעתים קרובות אינה זמינה 

אילוצים , בפוליטיקה. קיבלו את השירות הראוי מהסדרים פוליטיים קיימים

, לקבועפוליטיקה כרוכה במאבקים על הסמכות . מוסדיים נמצאים בכל מקום

. מסוימת לאכוף ולשנות את הכללים המסדירים פעולה חברתית בטריטוריה

הן המוסדות . ןפיוליחעל ולא על סמכות  הפוליטיקה מבוססמחלק ניכר 

קבוצות רבות שמאחר , הארגונית אינה מבטאת במלואה את ההמשכיותיש להדגיש שהעובדה הזו   13
רגונים גדולים התקיימו כא ןהייתכן ש, כמו כן. מאודמונות חברים רבים עדיין  1%-שלא הגיעו לרף ה

 . לפני שחצו את הסף ותארוכ ותתקופבמשך  למדי

                                                           



מאוד את מגבילים ציבורית הוהן המדיניות ) כגון הסדרים חוקתיים(הרשמיים 

 .םיימשפט ההתנהגות באמצעים

מדיניות חשוב לכלול בתפיסת ההסדר הזו  אך, אין זה שגרתיאמנם 

לשנות  יותרקל בדרך כלל ). Pierson, 1993(ציבורית כמו גם מוסדות רשמיים 

מדיניות זאת אך למרות , של מוסדות רשמיים מדיניות מאשר כללים מכוננים

מדיניות מעוגנת כאשר . מגביל בולט מאוד של הסביבה הפוליטית ןמאפייהיא 

לשחקנים מה צריך ת מאותתהיא של המדינה כוח הכפייה בחוק ומגובה על ידי 

בית התגמולים והעלויות וקובעת את מר, שותלע אפשר-אילעשות ומה 

 ,Rose(רוב מתווי המדיניות הם עמידים להפליא . עולות מסוימותלפ הקשורים
את התמריצים והמשאבים  מן היסודמעצבים  מקיפיםהסדרי מדיניות  .)1990

 . במיוחד בחברות מודרניות, של שחקנים פוליטיים

ם המאופיינים להתרחש תהליכימוסדות כאלו נוטים בהטענה ש

חוקרים . המחקר העכשווי על מוסדותמחלק ניכר מ משתמעת עולותתשואות ב

רבות להתגבר על דילמות מדגישים כיצד מוסדות יכולים לעזור לשחקנים 

את ם יתאהלבמיוחד הצורך  –קולקטיבית  השל בחיר הנובעות ממצבים

עם . םשל אחרי תםהתנהגוהציפיות לגבי  יסוןההתנהגות שלהם באמצעות ר

ים אלו יוצרים הכרה בכך שמאפייניהמחקר אינו עוסק די הצורך ב, זאת

 . תהליכים של התפתחות מוסדית שהם תלויי מסלול

 מניעיםמוסדות כיצד  מתאר בהרחבהורת נ, עילכפי שכבר נדון ל

המסלול מאבד עם הזמן של כיוון הבעטיים היפוך שתהליכים של חיזוק עצמי 

, מורכבתגומלין חברתית בהקשרים של תלות . ת שלויותר ויותר מהאטרקטיביו

פעמים הם יוצרים ו, מדיניות חדשיםמתווי וחדשים מוסדות ר ויקר מאוד ליצ

מוסדות ומדיניות . תאמותויפיות מצהשפעות תיאום ו, השפעות למידהרבות 

את להעמיק , ם מתמחיםבכישורילהשקיע וארגונים עשויים לעודד אנשים 

וליטיות עם אנשים וארגונים אחרים ולפתח זהויות פם שלהיחסים המערכות 

הפעולות הללו מגבירות את האטרקטיביות של  14.וחברתיות מסוימות

כששחקנים . טיותתלחלופות היפו בהשוואהההסדרים המוסדיים הקיימים 

אינה , תאינטואיטיביאף שהיא , טרמינולוגיה זו. להשלכות כאלו כעלויות שקועות מקובל להתייחס  14
שאין ואפשר להשיב -משתמשים במושג זה כדי לציין הוצאות קודמות שאיכלכלנים . מתאימה כאן

תלות המרכזי של  רעיוןה, לעומת זאת. בהווה בין החלופות הקיימותלהביא בחשבון בעת בחירה 
במקרים של . רלוונטיות לפעולה הנוכחית דווקאהקודמות הללו פעמים רבות  א שהבחירותומסלול ה
שחקנים ייתכן ש. ותכמתמש תועלות ניבותהתאמות חברתיות מייצגות השקעות שמ, עולותתשואות 

רק משום שדרושה השקעה חדשה בהיקף גדול מאוד על מנת שחלופה חלופה נוכחית מקובעים על 
 . תניב תועלות גדולות יותר, תהעדיפה מבחינה תיאורטי, אחרת

                                                           



יציאה העלות , חברתיים מתחייבים על בסיס מוסדות ומתווי מדיניות קיימים

 .מתייקרת באופן דרמטירך כלל בד ים קיימיםמהסדרשלהם 

 כוחאסימטריה של סמכות פוליטית ו. 3

משנות השישים והשבעים של המאה ויכוח המפורסם והבמסגרת 

 ,Bachrach and Baratz(בכרך וברץ , אודות עוצמת הקהילההקודמת על 
היא  אסימטריה של כוחטענו באופן משכנע ש) Lukes, 1974(ולוק ) 1962

הוא הגדול  כוחהשוויון בחלוקת ה-במקום שבו אי ;העיןלפעמים חבויה מן 

הביקורת הפלורליסטית טענה . בגלוי את הכוחאין צורך להפעיל  לרוב, ביותר

 ,Polsby( הערכה שיטתית של טענות כאלו היא בלתי אפשריתלעומתם כי 
1963; Wolfinger, 1971.(  בנטה ג, ממסגר את הנושא בדיוק כך אינושהוא אף

)Gaventa, 1980 (לשקף את הפעולה של  היכולשל כוח  השאסימטרי מדגים

 עולוותתהליכים של תשואות . תקופות משמעותיות לאורךתהליכי משוב חיובי 

שבו קבוצה אחת של שחקנים , יחסית מאוזןסכסוך להפוך מצב של יכולים 

של הפן הראשון ("על קבוצה אחרת במישרין  העדפותיהאת  לכפותחייבת 

שווים במידה כזו שתגובות הופכים לבלתי  הכוחלמצב שבו יחסי  ,")העוצמה

הפן השלישי של ("ומניפולוציה אידיאולוגית ") הפן השני של העוצמה"(צפויות 

חיובי  ובשמש מכאן. הופכים את הסכסוך הפוליטי הגלוי ללא הכרחי") העוצמה

 כוחובמקביל הופך את יחסי ה את האסימטריה של הכוחלאורך זמן מגדיל 

 . גלוייםלפחות ופחות 

ההקצאה של סמכות פוליטית לשחקנים מסוימים היא מקור עיקרי של 

מאלו השונה למדי תלות מסלול למקור זהו , אכןו. משוב חיובי מסוג זה

כאשר שחקנים מסוימים נמצאים בעמדה שבה הם . ארתור ונורת דנו בהםש

חיזוק עצמי לל להוביהשימוש בכוח עשוי , יכולים לכפות כללים על אחרים

)Mahoney, 1999 .(שנות שחקנים יכולים להשתמש בסמכות פוליטית כדי ל

הן דרך מוסדות רשמיים והן דרך מתווים שונים הנקבעים (כללי המשחק את 

פערים קטנים יחסית . שלהם באופן שיגדיל את כוחם) של מדיניות ציבורית

ב לאורך זמן במשאבים פוליטיים בין קבוצות מתמודדות עשויים להתרח

 . מתחיל להשפיעובאופן דרמטי ברגע שהמשוב החיובי 

 פוליטיקההשל  המורכבות והעמימות. 4

שימושית ה הגדול סביב ההנחה הכלכלית בנויה בחלקהאוריה יהת

ושהם שואפים להשתפר ולהגיע לאופטימום ששחקנים דעת המתקבלת על הו



המדד ו ,קסם רווחיםעל מנת למ פועלות עסקיות חברות. טובים בכך תיחסי

טומנים בחובם מידע  מחירים. יחסית לביצועים טובים הוא פשוט ושקוף

כיצד מאפיינים שונים של הסביבה הכלכלית שמאפשר לנתח בקלות יחסית 

רבים מהמאפיינים האלה ניתנים . עסקית חברה ם שלביצועיהעל  משפיעים

להשיג מידע  וליםועובדים יכ, משמעיים-חדו גלויים מדדיםלכימות באמצעות 

גם . מציעות תנאי העבודה שחברות שונותלבנוגע למשכורות ו למדיטוב 

רוב ההיבטים של העולם בין בניווט  –לפחות באופן סביר  –צרכנים מיומנים 

צפויה  עבודה חדשה: בדרך כלל קשר בין בחירות ותוצאות ברורה. הכלכלי

איכות . חשבון הבנקבתקטין את היתרה מכונית קניית  ;ההכנסה להגדיל את

ורכישות חוזרות מאפשרות לצרכנים , בדרך כלל תוך זמן קצרמתבררת הטובין 

 . לדגום חלופות

רחב כמובן להוסיף סיבוכים רבים לתמונה הפשוטה הזו של המאפשר 

שחקנים  ,עם זאת. מורכב מאוד ומבלבלהשוק לעתים קרובות ו ,הכלכלי

שלהם לאורך זמן בזכות מאפיינים במרחב הכלכלי יכולים לתקן את הטעויות 

השכיחות של אינטראקציות  ;המידע הטמון במחירים :שאת חלקם מנינו לעיל

 היחידשל היעדר צורך בתיאום של רוב ההחלטות הכלכליות  ;חוזרות ונשנות

אשר  ,בין בחירות ותוצאותוהקשר הסיבתי  ;עם אלו של שחקנים אחרים

  .מתברר בדרך כלל במהירות יחסית

 ,Moe, 1990; North( מעורפלת סביבה הרבה הרבה יותריטיקה היא פול
1990b( . ה מאפיין בעל תפקיד דומה לזה שהמחיר משחק בסביבה באין

, יתרה מזאת. מגוון של מטרות מנסים להשיגשחקנים פוליטיים . העסקית

היבטים חשובים של הביצועים הפוליטיים לעתים קרובות אינם גלויים או 

עדיין , שמערכת אינה מתפקדת היטבגם אם אנחנו מאמינים . קשים למדידה

כך ל םאחראיש םות המורכבות הללו הכתוך המערב רכיבים לוקבוע אילקשה 

כדי להתמודד עם מצבים של . ואילו התאמות יביאו לתוצאות טובות יותר

, בחירה קולקטיבית בפוליטיקה אין בררה אלא להסתמך על נהלים מפורטים

 ,Mueller(סקה ִע הכלומר מגדיל מאוד את עלויות , שקיפותע בפוג הדבראבל 
1989; Cornes and Sandler, 1996.( כמו גם  ,בפוליטיקה מטרותה מורכבות

הם שהופכים את התחום , בין פעולות ותוצאות והעמומים קשרים הרופפיםה

 . מיסודויטי למעורפל הפול

תהליכים דרך ר פושי, לזהות טעויות או כשלים בפוליטיקה אפשרגם אם 

משתתפים רבים בפוליטיקה . רחוק מלהיות אוטומטישל ניסוי וטעייה 

. באופן לא סדירעוסקים בפעילות פוליטית ) חברי קבוצות אינטרס, מצביעים(

של כל כך כמו המכשיר הקהה , גסים מאודלעתים קרובות הכלים שבידיהם 



בין הפעולות . תוולפעולות שלהן יש השלכות רק כאשר הן מצטבר, ההצבעה

לא פעם פערי זמן גדולים  פרידיםהפוליטיות האלה לבין תוצאות פוליטיות מ

 אינןוטעות לעתים קרובות הבנות מולכן  ,ושרשראות סיבתיות מורכבות

 . מתוקנות

אלא  ,מתרחשת בפוליטיקהאין כוונתי לומר כאן שלמידה לעולם אינה 

יש במקום זאת . תתרחשפשוט להניח ש אפשר-אישהלמידה היא קשה מאוד ו

בהסתמך . הבנות של העולם הפוליטי עצמן כרגישות לתלות מסלוללהתייחס ל

טוענים  חוקרים, יה ארגוניתאוריתבהן בפסיכולוגיה קוגניטיבית והן  מחקרהעל 

שחקנים הפועלים בהקשר חברתי של יש הטיה משמעותית באופן שבו ש

" מפות מנטליות"אותו ב ומשבציםמסננים מידע  ותגבוהועמימות מורכבות 

מידע הם נוטים להטמיע  :)Arthur, 1994; North and Denzau, 1994(קיימות 

פרשנויות חברתיות של . מידע סותרלסנן החוצה ו שמחזק את המידע הקיים

ההתפתחות של . משוב חיובימאופיינות בסביבות מורכבות כמו פוליטיקה 

; השפעות למידהבגבוהות ו ההקמהבנות חברתיות בסיסיות כרוכה בעלויות 

משותפות עם שחקנים חברתיים אחרים בדרכים הבנות אלה לעתים קרובות 

מפות מנטליות ב שתמשהצורך לה. תאמותושיוצרות השפעות רשת וציפיות מ

, ברמה הקבוצתית הןברמה האינדיבידואלית והן  – עולותתשואות למוביל 

 לוגיה דומהויצרות אידיאות ומיקפעמים רבות חול" קהילות שיח"שמכיוון 

)Wuthnow 1989, 5(.15 

 תרבות פוליטיתחוקרים של שמחזקים את מה המחקרים האחרונים 

של המדעים  ותואמים גם את ממצאיהם העדכניים, טוענים זה שנים רבות

ועד החל מאידיאולוגיות  – השקפות בסיסיות על פוליטיקה 16:הקוגניטיביים

לות או נטיות כלפי קבוצות פוליטיות או הבנות של היבטים מסוימים של ממש

 17.הן תלויות מסלול. בדרך כלל אינן משתנות לאחר שהתבססו – מפלגות

, תושל ההתפתחות ההשוואתית של אידיאולוגי )Wuthnow, 1989(ו אתנשל וו מתוחכםהניתוח ה  15
רים ואז רתהליכים שבומתרחשים  שאחריהןתקופות קצרות יחסית של פתיחות היסטורית  המדגיש

 הרעיוניתגרת במידה רבה את המס םתוא, ממסדים מסלול מסוים של התפתחות אידיאולוגית
 .ת כאןעהמוצ

: ותרבחיבורו המפורסם על דו) Mannheim, 1952: 298(את הצהרתו של מנהיים ראו לדוגמה  16 
כל כך  החשובים 'רשמים ראשונים'לחוויות שיצרו את אותם יש חשיבות ניכרת בהיווצרות התודעה "
 ". של העולם תפיסה טבעית כדירשמים מוקדמים נוטים להתמזג ל ]...[

השפעות קוגניטיביות תלויות מסלול ניכרות גם בעולם , יודעים היטב אנשי שיווקכפי ש, ואכן  17
אלו שטרם , את תשומת הלב של צעירים חומדיםמפרסמים משום כך . פחות של הצריכהמעורפל ה

היא מאמץ השיווק של ליגת מרשימה מהעת האחרונה  הדוגמ ).וגמישות(בחירות סופיות בחרו 
. כדורגללשנבהלה מסימנים לכך שבני נוער נמשכים יותר ויותר לכדורסל ו, )NFL(ית הפוטבול הלאומ

: עולותמדבר בשפה של תשואות  NFL-באירועים מיוחדים מפיק שכעת  MTVברשת  בכיר לשעבר
. אם אפשר, בן ששילד . מוקדם ככל האפשרידיים של ילד ב ]...[פוטבול  שיםלבסופו של דבר צריך "

                                                           



במקרים  ההיתפוליטיים החיים לסיבות משכנעות להאמין ש אפוא יש

סביבות בארבעה תהליכים מרכזיים . עולות דינמיקה של תשואותרבים 

, פיתוח מוסדי, פעולה קולקטיבית: מאופיינים בנטייה למשוב חיובי פוליטיות

בכל אחד מהמקרים הללו יש סיבות לצפות . הפעלת סמכות ופרשנות חברתית

מסקנה זוהי . שצעדים בכיוון מסוים יכולים לעורר דינמיקה של חיזוק עצמי

מושג קריטי  הן עולותהיא מסבירה מדוע תשואות , עצמהלכש :חשובה ביותר

. שינוי פוליטישל ופוליטית ות של יציבות להבין את המקור שמבקש מיעבור 

, ה מן היסודהכלכלחקר  מטלטלת אתתהליכי חיזוק עצמי חשיבות של הכרה ב

צריכים גם הם להביא בחשבון את ההשלכות של תהליכים מדינה המדע חוקרי ו

 . אולי אפילו יותר מהכלכלנים –אלה 

תים פוליטיקה הן לעעל האלה של תהליכים כשפעות ההשגם ייתכן 

קשה לרוב פרק זה אני דן בשאלה מדוע  ךבהמש .קרובות אינטנסיביות במיוחד

כלכלנים טוענים כי השוק מספק . יותר לשנות כיוון בפוליטיקה מאשר בכלכלה

 לחצים. תחרות ולמידה: שני מנגנונים רבי עוצמה ליציאה ממסלולים בעייתיים

שים עם מבנים ארגונים חדגורמים להתפתחות של תחרותיים בחברת שוק 

אופטימליים שאינם בסופו של דבר יחליפו ארגונים  אשר ,יעילים יותר

)Alchian, 1950 .(להוביל  םגם ה יםיכול עסקיות תהליכי למידה בתוך חברות

אפשר לסמוך על , )Williamson 1993, 116–117(לדברי ויליאמסון . לתיקון

כלה מייחסת לשחקנים לכהש" הרציונליתרוח ה"על או " הנטייה להרחיק ראות"

בלתי שהיו עד כה  תוצאותהאת לאחר ששחקנים אלה מבינים " :כלכליים

טמע לתוך יואילך וההשלכות יוכלו לה עתהמיהיו צפויות  יהןהשפעות, צפויות

והרווחים הבלתי צפויים  ,עלויות לא רצויותכך יופחתו בעתיד . הארגוני המערך

 .)שם" (כלכליים טובים יותר ביצועיםהתוצאה על פי רוב תהיה . יגדלו

ת תיקון בהקשר של תשואואינם מבטיחים המנגנונים הללו שני , כמובן

לאורך  ןאת עצמ יתרון התחלתי יחזקו שיגואפשרויות שי, במקרים רבים. עולות

שמנגנוני התיקון של להדגיש יש , עם זאת. חמורים חסרונות ןגם אם יש לה, זמן

מחברות בשווקים  אנחנו עובריםכאשר ות פחיעילים  אפילויליאמסון הם ו

 Moe 1984, 1990; Pierson( פרטיים אל עולמם של מוסדות פוליטיים
2000a (– בהם שנדירים המקרים . מנגנוני תחרותב ובמיוחד כאשר מדובר

, מוסדות מתחריםסביבה צפופה של נאלצים להתמודד עם מוסדות פוליטיים 

ימשכו אליהם את הלקוחות , ל מתחריהםשירוויחו מיד מביצועים לא יעילים ש

אפשר להשתמש . של אותם מוסדות כושלים ויביאו אותם לפשיטת רגל

או מקל הוקי , כדור פוטבול בידיים שלהם לפני שמישהו ישים כדורסל בידיים שלהםאתה רוצה לשים 
 ).Seabrook, 1997: 47( "או מחבט טניס או מחבט גולף

                                                                                                                                        



כגון (כמה היבטים חשובים של פוליטיקה כדי להבין מודלים של תחרות ב

שסביבות פוליטיות הן בדרך בכך ספק אין אבל , )ובחירותלאומיים -ןבייחסים 

 .)Krasner, 1989( יותסביבות כלכלמ" תומתירני"כלל יותר 

מקשות פוליטיקה ההמורכבות והעמימות של , כפי שמעלה הדיון שלעיל

לטעון שפוליטיקה ייתכן שאפשר . טיעונים של למידהמאוד על השימוש ב

תגובות לבעיות ציבוריות כיוון שה, תהליכי למידהבגם לפעמים כרוכה 

אין זה , ואולם). Heclo, 1974; Hall, 1993(ניסוי וטעייה מאופיינות לעתים ב

מנגנון של סלקציה המשפר את היעילות של שחקנים כפי שעושה התחרות 

שהמציאות הפוליטית מורכבת  מאחר .בכלכלה או הבררה הטבעית בביולוגיה

לו מהאפשרויות תהיה יא לקבועוביצועים ציבוריים כל כך וקשה מאוד להעריך 

 .ש לרוב מגבלותתיקון עצמי ילמגנון מעין זה של  ,רהטובה ביות

. מכשולים נוספיםניצבים בפניה , אכן מתרחשת גם כאשר למידה

למידה עדיין חייבת להיות , )Williamson 1993, 117(במילותיו של ויליאמסון 

החסמים לשינוי במערכות הנתונות כל  ."מערך הארגוניתוך הלמוטמעת חזרה "

ול מסוים תגדיל את מסלממושכת בתנועה : הופכים רלוונטיים עולותלתשואות 

שינוי , בפוליטיקה, יתר על כן. העלויות של מעבר לחלופות שכבר נזנחו בעבר

ים אופקי הזמן הקצרים של שחקנים פוליטי: שני מכשולים נוספיםייתקל בכזה 

כללי קבלת ההחלטות שרוב המאפיינת את סטטוס קוו חזקה לכיוון  הוהטי

ההשפעות של תלות  ,ורמים אלהגבשל . מתנהלים לפיהם המוסדות הפוליטיים

 . במיוחד בפוליטיקההן לעתים קרובות חזקות מסלול 

מנהל , )Stockman(וויד סטוקמן יהצהרה המיוחסת לדיה .אופקי זמן

היא יוצאת דופן בקרב מקבלי החלטות , בתקופת ממשל רייגן יםתקציבבאגף ה

יש  יצדכ 1981כשנשאל על ידי יועץ בשנת . פוליטיים ולו בשל הכנות שלה

סטוקמן , של המימון לטווח ארוך של הביטוח הלאומי תלטפל בבעיות הקשו

הרבה הון "הוא הסביר שיש לו עניין מועט בבזבוז . סףהדחה את הרעיון על 

 ,Greider אצלמצוטט ( "2010-הבעיה של מישהו אחר במה שיהיה פוליטי על 
1982: 43(. 

התערבויות מורכבות  בעיקר –פוליטיות  החלטותרבות מההשלכות של 

. רק בטווח הארוך טאותמתב – או רפורמות מוסדיות גדולותבאמצעות מדיניות 

לעתים קרובות דווקא מתעניינים , ד פוליטיקאיםוחיביו, שחקנים פוליטייםאך 

להשפעות ארוכות טווח נוטים להתייחס ; בהשלכות לטווח הקצר של מעשיהם

 מאחר. אלקטורליתהפוליטיקה ה שלההיגיון היא הסיבה העיקרית . בביטול

נוטים  נבחרי ציבור, בטווח הקצר הםההחלטות שלבוחרים מחליטים את ש



הם יפנו תשומת לב להשלכות . להזניח סוגיות בעלות משמעות בטווח הארוך

הם אינם חוששים או כאשר יש להן חשיבות פוליטית ת טווח רק כאשר וארוכ

בטווח , ן מיינרד קיינס ציין פעםו'כפי שג. קצרהבטווח הבוחרים " נקמת"מ

לפוליטיקאים במשטרים דמוקרטיים יש סיבה מיוחדת ; הארוך כולנו מתים

 .את המסר הזהאמץ ל

. הנושא של אופקי זמן לא זכה לתשומת לב רבה במחקר במדע המדינה

הניסיון של שחקנים  – "התחייבויות אמינות"בנושא ספרות מעניינת מתפתחת 

הארכת אופקי  באמצעותשיתוף פעולה  המאפשריםרים פוליטיים ליצור הסד

אנו ). North and Weingast, 1989; Shepsle, 1991; North, 1993(זמן 

יודעים מעט יחסית על אופקי הזמן של שחקנים פוליטיים שונים או על 

הרלוונטיות הפוליטית של כדי להגדיל את  דרושיםה יםהמוסדי יםההסדר

כגון בנקים (מערכים מוסדיים מסוימים  ,עדכנייםים מחקרעל פי . עבורם העתיד

, בנקאים(המעצימים סוגים מסוימים של שחקנים פוליטיים ) מרכזיים עצמאיים

 .אופקי זמן בפוליטיקה להאריךעשויים להצליח ) למשל

בפוליטיקה מאשר פחות יעילים בדרך כלל מנגנונים כאלה הם , ואולם

במיוחד  –ים חזקים להארכת אופקי זמן לשוק יש כמה מנגנונ, כאמור. בכלכלה

. הרבה יותר המנגנונים בפוליטיקה הם בדרך כלל חלשים. זכויות קניין ושוקי הון

 על פי רובביצוע הם הלנטר התנהגות פוליטית לאורך זמן כי מדדי קשה 

 – לרובהאופטימי  –גדול מהדיון חלק שאין זה מקרה , משום כך. מאודמוגבלים 

בפוליטיקה התמקד בנושאים " התחייבויות אמינות"של  בבחירה רציונלית

). מדיניות מוניטריתוגירעונות תקציביים למשל (יחסית שקופים כלכליים 

נושאים אלה הם . התנהגות עקוב אחרקל לוביצוע ברורים הבמקרים אלה מדדי 

אולם שונים מאוד מהנושאים שהפוליטיקה עוסקת בהם ואינם , חשוביםאמנם 

פרט לקושי המיוחד לנטר . לעיל וינוסיבות שכבר צמ, כלל משקפים אותם

בשל התחלופה התכופה של בעלי תפקידים בעמדות מפתח , התנהגות פוליטית

, בקצרה. קשה גם להצביע על השחקנים האחראים לתוצאות מסוימות

חלטות של הקשר בין ל ותמאפשרש "קנייןהזכויות "נעדרות פוליטיקה מה

לביסמארק מיוחסת . תחום הכלכליה פיינות אתהמא, שחקנים לאורך זמן

 . קאי שחושב על נכדיוילפיה מדינאי הוא פוליטשהאמירה 

. לטבעם השונה של אופקי זמן בפוליטיקה ובכלכלה יש משמעות רבה

של הביקורת של ליבוביץ בחינה מחדש  להיווכח בכך באמצעות אפשר

הם מצביעים . מסלולתלות ה לע )Liebowitz and Margolis, 1995( ומרגוליס

מסוימים  סוגים(נגד ) חלקית(הגנה אשר מספקים מוסדות שוק מרכזיים  לע

נניח (אחת  לאפשרותשהשוק סבור אם . תלות גומלין בת תיקון) של



אמורים לנוע משקיעים  יאז, הארוך בטווח רבים יותר יש יתרונות) קום.אמאזון

טובים פחות  ויהישלה  טווח הקצר הביצועיםבגם אם , כיוון האפשרות הזוב

את הם טוענים שמנגנוני השוק צריכים לאפשר . חלופה קיימתאלה של מ

 . יעילה יותרהתוצאה ה

נניח שמי שמקבל את . בפוליטיקה התוצאה עשויה להיות שונה

. שנתייםבבחירות שוב בעוד תמודד יההחלטות המכריעות הוא פוליטיקאי ש

ב בהשפעות שיבואו לידי ביטוי ייתכן שהוא יבחר שלא להתחש, זההבהקשר 

טווח הקצר יבחר שיקבל ב תגמולבפוליטיקאי שמתמקד  18.לאחר הבחירות

להבדל זה . משקיעים כלכליים מרחיקי ראות יבחרובאפשרות שונה מזו ש

אפשר , אם אופקי זמן נוטים להיות קצרים. באופקי זמן יש השלכות עמוקות

ה השפעה מוגבלת על המסלול לצפות שלעלויות ולתועלות לטווח הארוך תהי

יש בדרך לשחקנים פוליטיים , דרך מסוימתב בחרוש לאחר, יתר על כן. הנבחר

עלויות החלפה לרוב יש לשאת ב. תמריצים חזקים להישאר באותו המסלולכלל 

של  בקדנציהכלומר , רק בטווח הארוךמצטברות התועלות  ילובטווח הקצר וא

 .מישהו אחר

באופן בלתי רגיל קשה  .וסדות פוליטייםהסטטוס קוו של מהטיית 

רק צריך חדש אדם עם רעיון למוצר , בתחום הכלכלי. הסדרים פוליטייםלשנות 

ימצא חן  אםהמוצר יצליח . אותו בשוקהנדרש כדי להציג מימון את הלהבטיח 

אפשר ). בלתי תלויבאופן  בוחריםש(צרכנים של מספיק מספר גדול  בעיני

 מחזיקיםש מי, בדומה לכך. מוצרים קיימיםעם חרות שינוי באמצעות תליצור 

הארגונים שלהם לעצב מחדש את בדרך כלל יכולים זכויות קניין על חברה ב

מקבלי קרוב לוודאי שכל ו, ברוריםהם סמכות ה גבולות. בקלות יחסית כרצונם

 .קסום רווחיםאותה מטרה של ִמ שותפים להחלטות הרלוונטיים ה

ציבורית מדיניות  –של החיים הפוליטיים צורות המרכזיות ה, מנגד

באופן  ותמעוצבבדרך כלל ו ,לשינויים ותעמיד ןה –) בעיקר(רשמיים ומוסדות 

עצב מוסדות ממי של, ראשית .משתי סיבות מרכזיות ,שינוישמקשה על 

לדברי מו . אלו שיבואו אחריהם שלאת ידיהם  כבולליש אינטרס ומדיניות 

)Moe, 1990( , בניגוד  ."ודאות פוליטית-אי"את הבעיה של זה משקף מצב

שיריביהם הפוליטיים להניח שחקנים פוליטיים חייבים , לשחקנים כלכליים

כדי להגן על עצמם הם עשויים ליצור . בקרוב השלטוןתפוס את עשויים ל

השפעות ארוכות טווח אלו אם שחקן שיש לו אופקי זמן ארוכים יותר פוליטיקאים יבחרו להתחשב ב  18
למשל באמצעות תרומות לקמפיין , םיותר עבור להפוך אותן לרלוונטיות צליחוי) כמו קבוצת אינטרס(

קי ההון ושל ש זול להתקרבבכלל יכולה מנגנונים כאלה היעילות של השאלה היא אם . או קולות
 .נושא שראוי לתשומת לב רבה ואבל זה, פקפק בכךיש סיבות חזקות ל לדעתי. בתחום הכלכלי

                                                           



) 125 ,שם(מו מנסח זאת כמו ש 19.קיימיםהההסדרים יקשו על שינוי כללים ש

 .יריביםשל  םייפלו לשליטת 'שלהם'סוכנויות השרוצים  אינם"המתכננים 

בדרך , קצה ופועלת בדמוקרטיהואופן שבו הסמכות הציבורית מובהתחשב ב

במקרים . אם הם בולמים גם את עצמםרק את היריבים  בלוםהם יכולים לכלל 

 ."יכולים לשלוט בהם אינםמבנים שאפילו הם במכוון רבים הם יוצרים 

 לכבול את ידיהםגם ם פוליטיים נאלצים שחקני, במקרים רבים, שנית

היא " התחייבויות אמינות" על ספרותהת של והמרכזי ותתובנאחת ה .שלהם

בטווח הקצר , יותר יםהגיע לביצועים טובשחקנים יכולים ללעתים קרובות ש

תוך אפשרויות מסוימות ממבטלים מראש אם הם , טווח הארוךבכמו גם 

 מהר יותר אם צמחמדינה תה תכלכל, לדוגמה. רפרטואר העתידי שלהםה

להימנע מהפקעת כמות מוגזמת של עושר  באופן אמין להתחייב יוכל השליט

רק לעשות זאת  אפשר. )North and Weingast, 1989( נתיניו הרוויחו ביזעש

 .המיסויח ואם הוא נעתר לשליטה פרלמנטרית על כ

שולים גדולים מעצבי המדיניות יוצרים מכ, כדי להגביל את עצמם ואחרים

כמו , רפורמה עשויים להיות גבוהים מאודבפני המחסומים . לשינוי מוסדי

הצורך ברוב מיוחס וות דעים בהצבעות באיחוד האירופי למשל דרישות לתמימ

מעודדים צורות המכשולים הללו , כמובן. כדי לשנות את החוקה האמריקנית

, עם זאת .יםי אפשריבלת היושאחרת שונות של חילופין ושל שיתופי פעולה 

הטיית הסטטוס קוו הזו שאופיינית למערכות הנקודה הרלוונטית כאן היא ש

ממסלול שכבר  הלא מבוטלים הכרוכים בסטייהאת הקשיים  גדילהת מופוליטי

, מנגנונים תחרותייםהחוסר בהטיית הסטטוס קוו עם שילוב של הבשל  20.גובש

אופייניים ה יםהקצר זמןהאופקי עם של תהליכי למידה ו תםחולשעם 

אחרי שהסיעה שלהם מפסידה לשחקנים המעורבים אכפת ממה שהממשלה עושה ש זאת בהנחה  19
ככל הנראה תדאיג ודאות פוליטית -איהבעיה של  ,)וכפי שמציין מו(מסיבות שצוינו למעלה . בבחירות

 .פוליטיקאיםקבוצות אינטרס יותר משתדאיג 
שהפוליטיקה היא מערכת רבת  מאחר. מאפיין חשוב של מערכות פוליטיות עומד בניגוד לטיעון זה  20

 באמצעות. ממסלול אחד למשנהו" קפיצה"לתכנן ממשלות עשויות לעתים , ייהכוח כפעוצמה לניוד 
ממשלת , הלדוגמ. יוכלועולם לא לבאופן ששווקים  שינוייםלתאם  ותיכול ןה, הטלת סנקציות

השוק  או בלתי אפשרי להנדס דרך מנגנונימהלך שהיה קשה , בריטניה חוקקה מעבר לשיטה המטרית
ממשלות מסוגלות לבצע , במקרה של ניוד משאבים. פרדות של הפרטיםהמתעצבים לפי פעולותיהם הנ

 היאהמטרית דוגמה ה. להגזים באפשרויות הללוכדאי שלא , עם זאת. שינויים דרמטיים יותר במסלול
הבעיה העיקרית ; עלויות ההחלפה היו נמוכות יחסית. תלות מסלולכיוון של דוגמה צנועה של היפוך 

הסמכותית היכולת , צורך כךל. רום לכולם לעשות את השינוי באותו הזמןלגכיצד  – תיאוםההייתה 
כאשר עלויות המעבר גבוהות , נוומסיבות שכבר ניד. לעזר רב הממשלה לקבוע את הכללים היאשל 

מקרים של רפורמה יסודית או . ייתכן שממשלות לא ירצו או לא יוכלו לתכנן מעבר למסלול אחר
כל  נדירים םמשום שה בדיוקאת תשומת לבנו  מושכיםממוסדות היטב  מהפכניות במערכות פוליטיות

 .כך

                                                           



הן לעתים קרובות בהתפתחות פוליטית  עולותלתשואות נטיות  ,לפוליטיקה

 .במיוחד אינטנסיביות

ליישם כלים של ניתוח  ןהניסיו. רבים מובניםפוליטיקה שונה מכלכלה ב

בין שני הבדלים האלא אם כן , מסוכן כלכלי על התחום הפוליטי עלול להיות

תשומת לב , קרה של טיעונים על תלות מסלולבמ. היטבנשקלים התחומים 

העולם הפוליטי נוטה באופן  :עניינתתוצאה ממציעה לאופי של הפוליטיקה 

העוצמה של תהליכים של  הןהשכיחות ו הן. עולותיוצא דופן לתשואות 

להציע תובנות  יםתלות מסלול יכול ינועימצביעות על כך שט עולותתשואות 

 .וליטיתחשובות להבנה של דינמיקה פ

 

 תלות מסלול וחקר הפוליטיקה. ה

של או  עולותתהליכים של תשואות פועלים בסביבות שבהן , לסיכום קצר

 : נו בארבע תכונותיהחיים הפוליטיים יאופינצפה שתלות מסלול 

תשואות ל מובילראשוניים התנאים כאשר מערך ה. יםמשקל מרוב ישיווי .1

של רחב טווח ולעתים  –אפשריות  תוצאותיש בדרך כלל כמה , עולות

 . אפשריות תוצאות

 ותיכול, אם הם מתרחשים ברגע הנכון, אירועים קטנים יחסיתל. תתליוּ  .2

 .להיות השלכות גדולות ומתמשכות

 בושהזמן  עולותבתהליכים של תשואות  .רצףלו עיתויתפקיד קריטי ל .3

יש חלקים קודמים ברצף לש מאחר. מתרחש אירוע עשוי להיות מכריע

עלול " מאוחר מדי"אירוע שקורה  ,מאוחרים חלקיםלמיותר  בההשפעה ר

 ילוחשיבות רבה אשהייתה יכולה להיות לו  אףלהיות נטול השפעה 

 .העיתוי היה שונה

 שוימשוב חיובי ע, מבוסס עולותשל תשואות ברגע שתהליך . אינרציה .4

 . עמיד לשינוי, בתורו, שיווי המשקל הזה יהיה. אחד להוביל לשיווי משקל

 

נפוצים  עולותיש סיבות טובות לחשוב שתהליכים של תשואות , כמו כן

, קולקטיבית פעולהל, תמוסדי התפתחותלשכן הם יהיו אופייניים , בפוליטיקה

 .העולם הפוליטיאופן שבו אנו מבינים את להפעלת סמכות ול



יש לכך כמה , בפוליטיקהנפוצים  עולותשל תשואות אם תהליכים 

שואלים אנו שאלות ש את סוגי הןלשנות  עלינו. חשובותתיאורטיות השלכות 

 השלכהה, לשאלותבאשר . תשובות שאנו מייצריםאת סוגי ה הןעל פוליטיקה ו

גורמים הספציפיים בא הצורך להתמקד בנקודות הסתעפות והיהחשובה ביותר 

נושא הרגעים הקריטיים . ובנקודות אל תחיליםשמם מסלוליהמחזקים את ה

טיקה השוואתית והתפתחות פוליטית של פולי חוקריםרב מעסיק זה זמן 

מה שקולייר וקולייר ל היא הבסיס עולותתשואות הדינמיקה של . אמריקנית

)Collier and Collier, 1991: 31 ( מבטאים  אשר, "מחדש ייצורמנגנוני "מכנים

פעמים . זמןלאורך את ההשפעות של צומת קריטי  – מגביריםולעתים קרובות  –

, על צמתים קריטייםבין דיונים ו מסלולל תלות עדיונים מבלבלים בין  רבות

. ההבחנה ביניהם עלחשוב לשמור  ,)Hacker, 1998(שהדגיש האקר  פיכאבל 

מדוע לצמתיים היסטוריים מסוימים יש  מסבירים מסלולתלות  בדברטיעונים 

ם שנראה שטענות על צמתים קריטיי אף, ובכל זאת. השלכות ארוכות טווח

לא ברור מדוע הצומת  תאחר( עולותתהליכי תשואות על טענות של נשענות 

על משוב  יםהמבוסס ת מסלולטיעוני תלו. אינו תקףהטיעון ההפוך , ")קריטי"

; השלכות גדולותיש " גדולים"אירועים לחיובי מצביעים על כך שלא רק 

יות גם להיות השלכות משמעות ותקטנים שקורים בזמן הנכון יכוללאירועים 

 .כן

יה חזרה ימצדיקה פנ עולותהתמקדות בתהליכים של תשואות 

 :יש משמעותעי החברה מסכימים שלהיסטוריה מדהעוסקים בכל . יסטוריהלה

באו לעולם בדרך , המשפיעים על תוצאות חברתיות נוכחיות, תנאים נוכחיים

עים רום להבנה מלאה של אייתהליכים מוקדמים אלו הם רלוונטי. כלשהי

בבטחה בצד לשים שברוב המקרים אפשר  נהוג להניח, ואולם. בהווהרתיים חב

לבעיה המוכרת של רגרסיה  רק תוביללאחור  התבוננות. אלהנושאים כ

למסקנה כי חלק חקירה של כל אחד מהאירועים הקודמים מובילה  .אינסופית

. וכן הלאה, הכרחייםמשרשרת אירועים מהמופעים הקודמים היו גם הם חלק 

ההיסטוריה של הרצף המתמשך צריכים לפרוץ את  חברהה מדעיב םקריחו

. נקודה טובה לעשות זאת כמו כל נקודה אחרת וההווה הוא, באיזושהי נקודה

 יםמוקש ישוללמצבם של את זמשווה  )Homans, 1967: 92–93(הומאנס 

מטען שכזה נובע . ספינהכל של את המטען המגנטי לדעת כים שצרי, חיל היםב

אולם . של הספינה הברו במשך חייהצטגורמים קטנים שח אינסופי של מטוו

למדוד את המטען  אפשר: אמצעי פשוטב אפשר להשתמש למטרות מעשיות



הפגיעות של הספינה מידת אם המשימה היא להבין את . הנוכחי של הספינה

 21.ר הגורדי של רגרסיה היסטוריתאפשר פשוט לחתוך דרך הקש, מוקשיםל

במדעי החברה יש לעתים קרובות . זוהי הגישה הנכונה במקרים רבים

כלומר לנסות להבין כיצד  –סיבות טובות להתמקד בסיבתיות הסינכרונית 

אולם . השונות במשתנים נוכחיים משפיעה על התוצאות החברתיות הנוכחיות

, ות עולותכאשר תוצאות אלה מושפעות משמעותית מתהליכי תשוא

נשענים על  ותעול ותטיעוני תשוא .ת בעייתיתאסטרטגיה כזאת עלולה להיו

 :Harsanyi, 1960; Stinchcombe, 1968" (סיבות היסטוריות"הרעיון של 
108–118; Ikenberry, 1994( , כלומר הרעיון שרגע מארגן מקורי אחד היה

והפעילות שהוא יצר משוכפלת שוב ושוב אף , הגורם לדפוסים מסוימים

אמנם בתנאים של תלות מסלול הנסיבות . תרחששהאירוע המקורי כבר אינו מ

אך התמקדות , לתוצאות הנוכחיות" גורמות"הנוכחיות במובן מסוים 

הדבר דומה . בהתרחשויות הסימולטניות האלה עלולה להיות מטעה ביותר

התנאים . לשימוש בתמונות סטילס במקום שבו עדיף להשתמש בתצלום וידאו

המחקר  ימושא. התקיימו בעבר ההכרחיים לקבלת התוצאות הנוכחיות

ומת קריטי או אותם אירועים שהסיטו את אותו צהם כעת ביותר  יםהחשוב

גורמים  –והמכניזם של חיזוק המסלול הנוכחי , ההתפתחות למסלול מסוים

שעשויים להיראות במבט ראשון בנאליים או לכל הפחות לא מעניינים מבחינה 

 .אנליטית

יכולה לשנות לא רק את השאלות  עולותמודעות לתהליכים של תשואות 

, במילים אחרות. נותנים להןאלא גם את התשובות שאנו , שאנחנו שואלים

יכולה להיות מקור פורה להשערות לגבי המקורות  עולותהבנה של תשואות 

היא שהם  עולותתועלת אחת של טיעוני תשואות . של תוצאות חברתיות

, ברים פונקציונליים במדע המדינהתקבל על הדעת להסממספקים טיעון נגד 

טיעונים פונקציונליים נפוצים . אשר לעתים קרובות מתקבלים ללא עוררין

, למשל, הם נפוצים. גם אם אינם מנוסחים מפורשות ככאלה, מדינההבמדע 

בקרב מי שמדגישים את הבחירות הרציונליות של שחקנים בודדים העומדים 

יעיל למדי של תגובות קולקטיביות הטבע האת ו ,בבסיס פעילות פוליטית

 Keohane, 1984; Shepsle, 1986; Weingast and(לצרכים חברתיים 
Marshall, 1988.( 

, למשל מוסד( Xתוצאה : זוטיעונים פונקציונליים מנוסחים בצורה 

בעולם של שחקנים . Yקיימת כי היא משרתת את פונקציה ) מדיניות או ארגון

 .Knapp, 1984: 43–45 ולדיון על הטיעון של הומאנס רא  21

                                                           



כלשהו כלשהו יש קשר השפעות של מוסד לשבהחלט ייתכן , תכליתיים

ים את הסכנות גמצי עולותתשואות  טיעוני, ואולם. המשך קיומולהופעתו ול

משרת מטרה  הואש ווןכימ הופיעמוסד לפיה שבהנחה הטמונות  חמורותה

ארגון  או מדיניות, במונחים פונקציונליים על מוסד חשיבה. שימושית במיוחד

הנמקות אבל , ותה לגזור השערות סיבתילהיות דרך טוב החברתי עשוי

חלופות רבות . יחידות שמתקבלות על הדעתהמלהיות  פונקציונליות רחוקות

 עולותיקה של תשואות ודינמ, הנחקרת היו יכולות להיות אפשריותלתוצאה 

גורמים  אותםגם אם או , ימת גם אם היא נוצרה בטעותחלופה מסו לקדםיכולה 

במקום להניח . כבר מזמן חלפו מן העולםקורי מאת היתרון ה ההעניקו לש

הכרה באפשרות , כך .אנחנו צריכים לחזור ולחפש, יעילות יחסיתשההסבר הוא 

לחקירה של  חברהה מדעיחוקרים בבהכרח מושכת  מסלולשל תלות 

 .לו רק כדי להעריך את תוקפן של טענות פונקציונליותו, ההיסטוריה

יכולה לספק בסיס לפיתוח  מסלולת חקירה של תלו, בצורה חיובית יותר

כפי שכבר . ושינוי פוליטיפוליטית השערות חשובות על המקורות של יציבות 

 מפנירק  לאפורצת דרך א יה עולותתשואות על עבודתו של ארתור , ציינתי

תנאים היא מזהה את ה ;את המאפיינים של תהליכים אלה תמתארשהיא 

בהתבסס על , ית של מאמר זההשאיפה העיקר. מסלוללתלות  מוביליםש

התאמת הטיעונים הללו לחקר היא להתחיל בתהליך של , עבודתו של נורת

על מנת לעשות כן נדרשת תשומת לב קפדנית למאפיינים . פוליטיקהה

השכיחות של , הטבועה בועמימות הכגון , של העולם הפוליטיהמובחנים 

והסיכויים  תקולקטיביפעולה של הבולטות של בעיות , עמידים לשינוימוסדות 

כל ההיבטים בלא . כוחסימטריות של אלשימוש בסמכות פוליטית כדי להגביר 

יתר על . עולותתשואות יכולים להתרחש תהליכים של פוליטיים החיים השל 

ספציפיות יותר של סביבות פוליטיות המאמר זה הדגיש את התכונות , כן

. עולותהליכי תשואות תשל הופעתם והתחזקותם של להשפיע על  ותשעשוי

או  מאפשריםחדשות על התנאים ש תטענולפיתוח והי קרקע פורייה ז, רהצבק

 .סוגים שונים של שינוי פוליטי מעכבים

נושא בולט במחקר העכשווי בכלכלה פוליטית  :לכךדוגמה הנה 

במערכת גומלין התלות אף ש ."סוגים שונים של קפיטליזם"השוואתית הוא 

מייצרת לחצים לכיוון היא נראה שו, הולכת וגדלה יתלאומ-ןביהכלכלית ה

ותיים הבדלים מהב עדיין מאופיינותחברות תעשייתיות מתקדמות , התכנסות

 Berger and Dore, 1996; Hollingsworth(ן במבני הליבה המוסדיים שלה
and Boyer, 1997; Hall, 1999; Soskice, 1999( . הייתה ספרות לעד כה

 ת הגורמיםבהסבר וון מאשרהמגשל תיאור בזיהוי וב הצלחה גדולה יותר



 התקדמו )Soskice and Hall, 2000(והול  יססוסק .אותו שמריםומ יםמייצרש

 רווחיםה. תפקיד של המשלימים המוסדייםאת ה םשיצעד חשוב קדימה בהדג

אם הם פועלים בסביבה  יםמסוימים גדלוארגונים של מוסדות כלכליים 

 .ימים של מוסדות וארגוניםסוגים מסובמאוכלסת ה

 ימאיר באופן משכנע שיווי" סוגים שונים של קפיטליזם"הניתוח של 

משקל הי יכיצד שיוו עוסק בשאלה אינואבל , בכלכלות שונות ניםמשקל מובח

מדוע מערכות הייצור  מבהירהניתוח הנוכחי . המובחנים הללו נוצרים

 עלויות. עולות ואותתשכפופות ליהיו המשוכללות של כלכלות מודרניות 

עבור יותר  בסיסיבאופן  לא גםא, חברות חדשותעבור לא רק  –קמה עצומות הה

, ארגונים. שחקנים פרטייםבין מוסדות המרכזיים המקשרים הארגונים וה

המסייעים ) הציבוריים ופרטיים(בלתי פורמליים הסדרים הפורמליים והוה

ים מטריצות מוסדיות רציו, שלהם עם סביבתם להבנות את האינטרקציות

הסדרים חוקתיים  הן(ארגונים כלכליים וחברתיים ומוסדות פוליטיים . סבוכות

במשך זמן  אלולצד  אלוהתפתחו ) מדיניות ציבוריותשל מסגרות  הןבסיסיים ו

הם הגיוניים בשל מסוימים פעולה  כיווני ;נפוצותהן השפעות תיאום . רב

ת פיתחו אסטרטגיות מתוחכמות חברו. של אחרים במערכת צפויותפעולות 

כלומר , הם מתמודדים התאשהמסוימת המוסדית  מתאימות למטריצהש

במערכות מורכבות אלה הצטברו לאורך זמן כמויות עצומות של ידע שמקורו 

 ןה ;במידה רבה ות מסלולמערכות כלכליות לאומיות הן תלוי, בקיצור. בעשייה

זעזועים חיצוניים  לנוכחאפילו , עמידות משמעותיתלהפגין  ותצפוי

 .שינויים האחרונים בכלכלה העולמיתה מומשמעותיים כ

או  שמייצרים משוב חיוביייחודיים להדגשת תהליכים סיבתיים  פרט

תשומת לב להשערות  פניםגם מ עולותטיעונים של תשואות , משמרים אותו

, תנאים שתורמים לתלות מסלולב. ורצף זמנים עיתויהמבוססות במפורש על 

עשויה להיות השפעה ) או מלחמה מיתוןלמשל זעזוע חיצוני כמו (לאותו אירוע 

 Collier and(רצף של אירועים תוך בעיתוי התרחשותו שונה התלויה ב
Collier, 1991; Ertman, 1996( .נקוסקוור )Skowronek, 1993(  טוען באופן

ות שנשיא האילוצים והדריש, יכולים להבין את ההזדמנויות יננומשכנע שא

שתומכים  משטרי נשיאותמבלי למקם אותו בתוך רצף של  עמםמתמודד 

טיעוני תלות . או מתנגדים לה קואליציה הדומיננטית של תקופה מסוימתב

 הלפיש ,)Tilly, 1984: 14( של טילי ענתומסלול מספקים בסיס חזק יותר לט

 ."ריםהם קובו אופן שהרצף משפיע על תוך דברים קורים בהעיתוי שבו "

את החשיבות התיאורטית הרחבה יותר של טיעוני  יםמדגיש כל אלה

באופן ברור  לחשובחברה המדעי חוקרים בהם יכולים לעזור ל: תלות מסלול



ו זה. בניתוח חברתי – ההיסטוריהשל ו – הזמן של תפקידהומפורש יותר על 

י במדע" היסטורית תפנית"טוענים שאנחנו עדים להחיוני משום שיש  סיוע

 תפניתלגבי המשמעות של רב אבל יש בלבול , )McDonald, 1996(החברה 

עבור . תוצאות היסטוריות מסוימות הן עניין מהותי, מהחוקרים עבור חלק. כזו

מקרים ה אוסףדרך להרחיב את , ניתוח היסטורי הוא למעשה שיטה, רבים

. ים כביכוליכדי להמחיש מודלים תיאורטיים כללשאפשר להשתמש בהם 

היבטים יש ש מכיווןאנחנו צריכים לפנות להיסטוריה  :הטענה כאן שונה לגמרי

שהדרך הטובה ביותר להבין אותם היא חשובים של מציאות חברתית 

 לאאהוא החשוב לא העבר כשלעצמו , עבור התיאוריה. כתהליכים זמניים

 .של תהליכים לאורך זמן פרישהה

תמיכה  תומכים עולות המאפיינים העיקריים של תהליכים של תשואות

 "היסטוריים-מוסדיים"רבות מהטענות העיקריות של ניתוחים במשמעותית 

זהו ביטוי מוצלח משום שהוא לוכד שני נושאים קריטיים . במדע המדינה

עבודה היסטורית משום שהיא מכירה בכך שיש להבין זוהי . בחנו כאןנש

סדית משום שהיא והיא מו ;התפתחות פוליטית כתהליך שנפרש על פני זמן

ים זמניים מדגישה שרבות מההשלכות הפוליטיות העכשוויות של אותם תהליכ

 .מבני מדיניות או נורמות, אלו חוקים פורמלייםשבין  – במוסדות ותטמעמו

 רבהבדרך כלל לתשומת לב זכה צד המוסדי ה, ולהלאלמנטים השני מבין 

 ,Skocpol, 1992; Skowronek(יוצאים מן הכלל בולטים כמה למעט . יותר
1993; Orren and Skowronek, 1994; Katznelson, 1997; Thelen, 1999( ,

או , מוסדי-של תהליכים זמניים בניתוח היסטורי םלרוב ממעיטים בחשיבות

מסורת זו במסגרת עבודה אמפירית , זאתלמרות . שהיא נותרת מרומזת

תוצאות פוליטיות מדגישה את הצורך לבחון תהליכים זמניים כדי להסביר 

לעתים קרובות רגעים קריטיים היסטורי מדגיש -מחקר מוסדי. חשובות

 מקשיםאת המאפיינים הקשיחים שכן ו, רצפי התפתחות ייחודייםובפוליטיקה 

 . תוובר הוכהמסלולים ששחקנים חברתיים לברוח מעל 

על  נשענות תהיסטורי מוסדיותהעבודות האחרונות בתחום של , כמובן

הפנייה אל ההיסטוריה . ל תשומת לב להיסטוריה במדעי החברהמסורת ש

טיות תשובות לשאלות קרי שמחפשיםמי בקרב במיוחד נפוצה  נעשתה

רצף , נושאים של תזמון. של משטרים אמיתיים ןהניסיושצומחות מתוך 

שתי דוגמאות קלאסיות הן מחקרו . בגוף מחקרי זה בולטיםוצמתים קריטיים 

על תיעוש ובניית מדינה והניתוח של  )Gerschenkron, 1962( ןושל גרשנקר

ההיווצרות של מערכות  לגבי) Lipst and Rokkan, 1967(ליפסט ורוקאן 

 עולותלשאול אם שילוב המושגים של תשואות  מן הראוי, ואכן. מפלגתיות



דיבר  גלה שכל חייומש דםאאותו ל משולותלות מסלול בחקר הפוליטיקה 

 ?ול היא רק שם אופנתי לרעיונות ישניםהאם תלות מסל. פרוזה

תרומתם תסתכם במיקוד ל תלות מסלול יהיו בעלי ערך גם אם עדיונים 

רלוונטיות בתובנות ובהמועדת לאופנות חולפות  תשומת הלב של דיסיפלינה

יכול הזה  מושגאין ספק שה, עם זאת. המתמשכת של גוף מחקרי מוקדם זה

סייע ל היכול עולותליכים של תשואות הדינמיקה של תה הכרת. יותר תרוםל

ולמה  ,הם קריטיים) היבטים שלהםאילו ו(מדוע צמתים מסוימים לנו להבין 

רוב העבודה הקודמת . לעיתוי יש לעתים קרובות חשיבות כה רבה בפוליטיקה

אף שכדי להוכיח זאת יש  ,)Pierson, 2000b( הייתה מעורפלת בנוגע לנקודה זו

הם יפיים של משוב חיובי המאפיינים הספצ. ורטתסקירת ספרות מפצורך ב

של יציבות והתפרצויות של שינוי המפתח להבנת התערובת המורכבת 

חקירה של , טענתי לעילכפי ש. רבים כל כך שמאפיינת תהליכים פוליטיים

המבוססות על , יכולה ליצור השערות חדות יותר עולותתהליכים של תשואות 

בנוגע למקורות של מסלולים מתפצלים , ותרי ברוריםמנגנונים חברתיים 

 . ואינרציה חברתית

טיעונים של תשואות הטמונים בקשיים חשובים גם כמה יש כמובן 

, הראשון הוא מתודולוגי. בקצרה ולו – שניים מהם דורשים תשומת לבו ,עולות

תלות  ם מורכבים שלהשערות המבוססות על טיעוני בחוןוהוא נוגע לקושי ל

מיעוט מקרים מוחרפת והבעיה של משתנים רבים  Geddes, 1997.(22(מסלול 

שמצריכים מאיתנו להעריך רצפים של כמה , בטיעונים של תלות מסלול

 . משתנים לאורך זמן

 אפשר אםתוצאות בעיה זו אינה אמורה להקשות מאוד על מחקר של 

פעולה ). למשל ההיווצרות של קבוצות אינטרס(ליצור מקרים רבים 

ת וההתפתחות של המפות המנטליות של השחקנים בפוליטיקה קולקטיבי

הבעיה של משתנים רבים ומיעוט , ואולם. נראים כמו אזורים מבטיחים למחקר

הפועלים  עולות ותתשואטיעונים של בפני מעמידה קשיים מקרים אכן 

הייתה מדוע פוליטיקה השוואתית  מסבירהצורך ליצור יותר מקרים . במצטבר

ניתוח . )Collier and Collier, 1991( דגיש צמתים קריטייםתמיד תחום שמ

יותר ויותר עבור גם הוא כלי חשוב נעשה ) counterfactual(שמנוגד לעובדות 

אנליסטים יכולים , יתר על כן. )Tetlock and Belkin, 1996(מחקרים כאלה 

עם אתגרים קשים אם תהליכים אף הוא מודד תלציין שהמחקר הסטטיסטי המקובל ייש , ואולם  22
תהליכים על ההנחה ש תמבוססורבות מהטכניקות הכמותיות שמאחר , מסלול הם נפוצים ייתלו

 ).Jackson, 1996(אינם שכיחים  כאלה

                                                           



 יביחס לתהליכים תלוישלנו ההולכות וגדלות להשתמש בהבנות התיאורטית 

התמקדות בשלבי  באמצעותלמשל , יותרבולטות לול כדי ליצור השלכות מס

יש דרכים להתמודד , )Geddes, 1997(כפי שטוען גדס . אלה ביניים בתהליכים

מחקר גם . מחקרתכנון זהיר של ה ותדורש ןאבל ה, עם בעיית מיעוט המקרים

 ותשתוכנן בזהירות עלול להתאים רק לטיעונים פשוטים ביותר של תשוא

 . עולות

 תמונהמציע  עולותסכנה שהמושג של תשואות היא השנייה הבעיה ה

של  "כד פוליה"תהליכי , המחשה בוטהלשם . מדי של העולם החברתי תסטטי

. מפסיקיםעל שיווי משקל מסוים ולאחר מכן בעצם ולם כמתייצבים ארתור 

" קפיסו"יוצרים רגעים קצרים בלבד של  עולותתהליכים של תשואות ש דמהנ

 מסלולשל תלות  חשיבותה סבורים כי רבים. במידה רבהקפוא בנוף חברתי 

 . חברתייםהחיים הברורה של ההדינמיות על ידי  מופרכת

ת מסלול תלושל ניתוחים מאבל ). Thelen, 1999( בעל ערךזהו אתגר 

לתוך מסלול של מתקבעת לצמיתות חלופה מסוימת בהכרח ש אין משתמע

לעתים לנו להבין מדוע  מסייעחיזוק עצמי  ם שלליכיזיהוי תה. חיזוק עצמי

זוהי תכונה  –נהוגות במשך שנים רבות ארגוניות ומוסדיות קרובות פרקטיקות 

טענה ה. היא מאפיין בולט של העולם החברתי הזוהמשכיות שהמשום  הכרחית

 אינהוזו אכן , אינה הגיונית לצמיתותהנוף החברתי להקפיא את  אפשרש

או שוחק עד שמשהו  – וגבלשינוי מ ואבל זה, לקרות י ממשיךהשינו. הטענה

 :North, 1990a(נורת . שמייצרים המשכיותמחדש את מנגנוני הייצור  מגביל
בכל צעד לאורך הדרך יש " :את הטענה המרכזיתהיטב מסכם ) 99–98

תלות . חלופות אמיתיות ]...[ ותהמספק –ות וכלכליפוליטיות  –] אפשרויות[

קבלת בין קשר להבחירות ו מערךאת  מושגיתמבחינה דרך לצמצם  היא מסלול

ו העבר חוזה באופן סיפור של הבלתי נמנע שב אינו וזה. החלטות לאורך זמן

בשלב  ישימותאפשרויות שהיו  ,טיעוני תלות המסלוללפי  ".מדויק את העתיד

, מוקדם יכולות להיות חסומות לאחר תקופה ממושכת של משוב חיובי

גבילו שינוי ויביצוע קשו על ילרוב ויות מצטברות על המסלול הקיים והתחייב

 .יתרחשופויות חדשות את הצורה שבה הסתע

 ,Thalen(ותלן  )Mahony, 2000( לאחרונה מהוני דגישוכפי שה, ואכן
) "מגנוני הייצור מחדש"או (של מעגלי המשוב המסוימים פעולתם זיהוי , )1999

לסוגי האירועים או התהליכים בנוגע הותיות מספק לעתים קרובות תובנות מ

, צמתים כאלה בדרך כלל מיוחסים. בהמשךשעשויים לייצר נקודות שינוי 

לכך שלעתים לצפות עלינו , ואולם". זעזועים חיצוניים"ל, פעמים רבות בדיעבד



 מוטטיםמשבשים או מאשר תנאים חדשים הן תוצאה של נקודות שינוי קרובות 

 . יפיים שבעבר ייצרו מחדש את המסלול הקייםאת המנגנונים הספצ

למדע מלא עניין סדר יום מחקרי  ציעיםמטיעונים של תשואות גוברות 

חוקרי להשיא תרומה נוספת ל ההבנה של תהליכים אלה יכול, כמו כן. המדינה

, מאז עלייתו של הזרם הביהביוריסטי. מנה בריאה של ענווה: מדינההמדע 

שאיפות נשגבות לפיתוח מדע של  טיפחוינה מדהמדע חוקרים רבים של 

במשך ארבעה . כוח ניבוי רביש לו הכללה ובופשטות מעוגן ב אשר, פוליטיקה

. לא נגוזוהשאיפות האלה אך , בתחוםהישגים צנועים עשורים הושגו רק 

מתנערים בטענה שתהליכים כאלה אורכים זמן רב או שיש כישלונות המ

היכולת לייצר הכללות  חוסראבל , ותביישום של שיטות מתאימלהתמיד 

אם השכיחות של תהליכים . ניבוי נותר בגדר חידההמאפשרות בעלות עוצמה 

את חיפשנו כנראה , פוליטיקהההיא אכן תכונה מגדירה של  עולותשואות תשל 

הבעיה העיקרית נעוצה באופי של העולם הפוליטי . נכון במקום הלאההסבר 

 .עצמו
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