טבלה  :1רגעי הרס ויצירה של 'ניאו ליברליזם קיים בפועל'

אתר הרגולציה
יחסי שכר

תבנית של תחרות בין-
קפיטליסטית

רגע של הרס

רגע של יצירה

• דה רגולציה תחרותית:
• תקיפה של עבודה מאורגנת
משא ומתן מחודש על רמות
והסכמים לאומיים של משא
שכר ותנאי עבודה משולב
ומתן קיבוצי
בשיקול דעת ניהולי רחב
• פירוק השכר המשפחתי
והתפשטות חוסר ביטחון כלכלי • צורות חדשות של שכר חברתי
• הורדת רגולציה לאומית
המבטיחה :שוויון הזדמנויות
תעסוקתי ,ביטחון תעסוקתי,
בטיחות וזכויות עובדים

וחלוקה מגדרית חדשה של
העבודה
• קידום צורות חדשות של
"גמישות" העבודה

• נסיגה סלקטיבית של
המדינה מתמיכה בתעשיות
לאומיות מובילות
• הרס/פרוק של מדיניות הגנה
לאומית

• צורות חדשות של תמיכה
ממשלתית עבור תעשיות עולות
• הרחבה של שוקי סחורות
עולמיים באמצעות מדיניות
סחר חופשי שהוסדרה בארגון

• הרס/פרוק של חסמים
לאומיים להשקעות זרות
ישירות.

הסחר העולמי ,קרן המטבע
הבינלאומית ,האיחוד
האירופי ,הסכם הסחר
החופשי של צפון אמריקה
וגופים על – לאומיים אחרים.
• הקמת שוק ההון הגלובלי
דרך מו"מ ( GATTהסכם
המסדיר את
הסחר הבינלאומי)

תבנית של רגולציה מוניטרית
ופיננסית

• פירוק המערכת העולמית

• יצירת שוקי מטבע מונעי

המוניטרית של הסכם 'ברטון
וודס' ודה-רגולציה של שוקי
הכספים.
• שחיקה ברמת היכולת
הלאומית לשלוט בשערי
חליפין
• פירוק מגבלות רגולטוריות
שעיכבו ספקולציות מוניטריות

ספקולציה ו"כספים חסרי
מדינה" שמחוץ לשליטת
הרגולציה הלאומית
• תפקיד מורחב של גופים
רגולטורים גלובליים (כגון:
הבנק להסדרי סליקה בינ"ל-
BANK OF INTERNATIONAL

 )SETTLEMENTSלניטור של

ופיננסיות בשווקים

עסקאות פיננסיות גלובליות.

בינלאומיים
• הפרדת תזרימי כספים
ואשראי ,ממקורות
ׁשקעָ ה
פרודוקטיביים של הַ ָ

• יצירת מרכזים פיננסיים חוץ
מדינתיים ,שירותי בנקאות
בינלאומית ,ומקלטי מס.

• נטישת צורות קיינסיאניות
המדינה ,וצורות ממשל אחרות של ניהול הביקוש
• התפרקות הממשק המסורתי
לאומי של אספקת שירותי
רווחה

• "גלגול קדימה" של צד
ההיצע ותוכניות
מוניטריסטיות של התערבות
המדינה
• האצלה של פונקציות רווחה

חברתי ת לרמות נמוכות יותר
• "ריקון" של יכולות המדינה
הלאומית להסדיר :כסף ,סחר ,של ממשל ,כלכלה חברתית
ומשקי בית.
ותזרימי השקעה
• גיבוש אסטרטגיות לקידום
• ביזור של צורות מסורתיות
היררכיות של פיקוח ממשלתי תחרותיות טריטוריאלית
• התפרקות המסר של שליטה חדשנות טכנולוגית,
ובינלאומיות.
דמוקרטית ברמה הלאומית
• הקמת שותפויות פרטיות-
והתת  -לאומית
ציבוריות ו"רשת" של צורות
• אסטרטגיות "ריקון"
ממשל
הכלכלה הלאומית
האוטוצנטרית מהיותה מטרה
להתערבות המדינה
• שחיקת פונקציות הניהול
המסורתי של חלוקה מחדש
ברמה הלאומית והתת לאומית
• הטלת צעדי צנע פיסקליים
מכוונים להפחתת
בזבוז/הוצאות ציבוריות.
• צמצום התעסוקה במגזר
הציבורי.

• יצירת מגנון מדינתי
"סמכותני חדש"
ו"QUASI- "QUANGOS
AUTONOMOUS NON
GOVERNMENTAL

)ORGANISATION
שמנותקים מאחריות ציבורית
ושליטה דמוקרטית עממית
• שינוי קנה"מ להתערבות
כלכלית של המדינה למתן
זכויות יתר למרחבי צבירה
אסטרטגיים על ותת לאומיים
• חיתום עלויות השקעה
פרטית באמצעות סובסידיות
ממשלתיות.
• העברת צורות מיושנות
של תעסוקה ציבורית
אל הסקטור הפרטי דרך

פרטָ ה
הַ ָ
תצורה בין-לאומית

פיתוח מרחבי לא אחיד

• ביטול המרכוז של קנה
המידה הלאומי של צבירה,
רגולציה ,ומאבק חברתי -
פוליטי
• חתירה תחת סטנדרטים
רגולטוריים ,על פני יישובים,
אזורים ,מדינות לאומיות
ואזורים כלכליים על –
לאומיים.

• "רלטיביזציה של קני-מידה"
כיחסים בין צורות מוסדיות
תת-לאומיות ,לאומיות ועל
לאומיות מוסדרות מחדש
באופן שיטתי.
• הצגת מדיניות לקדום יחסים
מתווכי שוק ,תחרותיים בקרב
רמות תת-לאומית של כוח
מדינתי (אזורי ומקומי).

• נסיגה סלקטיבית מתמיכה
ממשלתית באזורים וערים
בתהליך התדרדרות.
• הרס המסורת של מדיניות
אזורית לפיצוי וחלוקה מחדש
(קיינסיאניזם מרחבי).

• גיבוש צורות חדשות של
מדיניות המדינה לקדום
ניידות הון בתוך גושי סחר על
– לאומיים ועידוד השקעת הון
(מחדש) ב-ערי-אזור
אסטרטגיות ובאזורי תעשייה.
• יצירת צורות חדשות של אי-
שוויון חברתי-מרחבי,
קיטוב ,ותחרות טריטוריאלית
בקני מידה – גלובלי ,לאומי
ותת לאומי.

