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עשתגדעון

ישראלכלכלתשלהאבסולוטיהיופי

תל·אביבמאוניברסיטתכלכלןרובינשטיין,אריאלפרופסורערךשניםכמהלפני

שלעתיםמהסוגכלכליתרחישלפניהםהציגהואבסטודנטים.ניסויישראל,פרסוחתן

הכלכלית.ההאטהעקבברווחיםירידהישמסויםבמפעלהכלכלית.בעיתונותמתואר

מציגההייעוץחברתחולים.בעסקיםהמתמחהייעוץחברתשוכרתהמפעלהנהלת

כוללותרובינשטיין,שלהניסוימציעכךהחלופות,חלופות.שלשורההחברהלמנהלי

העובדים,כלאתיפטרואםהצפוי.והרווחהמפוטריםמספראחת:כלמספרים,שני

שביןבתחוםנעותהחלופותיתרירד.הרווח-אחדאףיפטרולאאםיפסיד.המפעל

בניסויהוצמדהמפוטריםשלכמותלכלאחד.אףפיטורילביןהעובדיםכלפיטורי

לדעתךמההאחת,מרכזיות:שאלותשתיעללהשיבהתבקשוהסטודנטיםרווח.תחזית

בסטודנטיםהתמקדרובינשטייןהמועדף?הפתרוןמה-השנייהההנהלה?תחליט

ישאםלבדוקוביקשולפילוסופיה,למתמטיקהלמשפטים,עסקים,למינהללכלכלה,

לשאלוןבלימודיהם.בחרובהלהתמחותבהתאםהסטודנטיםשלהתשובותביןהבדל

לפיטוריביחסבהעדפותיומותנההנבחןבוחרשבוהפתרוןנכון"."פתרון 1כמובן Iאין

ורווחים.עובדים

עליההתשובההמפעל?"הנהלתתעשהלדעתך"מהחיתהכזכור,הראשונה,השאלה

חיתהשההנהלהלתשובהקלעהרובהתרגיל.אתהבינוהסטודנטיותהאםמלמדת

לאלהלכלכלההסטודנטיותשלהתשובותביןהבדלנמצאלאדיוק:ליתרבוחרת.

היוזאת,לעומתהמנהלים.התנהגותלגבילתחזיתבאשרלפילוסופיההסטודנטיםשל

הסטודנטיםידם.עלהמוצעלמהלךבאשרהסטודנטיםבתשובותממששלהבדלים

למינימוםלצמצםיהיההנכוןהפתרוןלשיטתם,מכולם.ה"חברתיים"היולפילוסופיה

למשפטים,הסטודנטיםלמפעל.סביררווחלהשאירזאתובכלהמפוטריםמספראת

הימניבקצההפילוסופיה.לתלמידות"מימין"התמקמוומתמטיקהעסקיםמינהל

המפעלאתמביאהיהכאמור,זה,כולם.אתלפטרהציעולאהןולא,הכלכלניות.ישבו

המרבי.הרווחאתהתואםכזהיהיההמפוטריםמספרשלפיהבחלופהבחרוהןלהפסד.

אתקיבלההראשונהתת·קבוצות;לשתיחולקוהמתמטיקהתלמידיכילצייןחשוב
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הקבוצהתתמילולי.באופןהוצגהואכלומרהסטודנטים,לכללזההבניסוחהתרגיל

מתמטית,פונקציהשלבצורהכלומרמתמטי,בניסוחהתרגילאתקיבלההשנייה

התשובותצפויים.לרווחיםהמפוטריםמספרביןהקושרתלטיניות,באותיותהמנוסחת

הכלכלנים.שללאלהדומותהיוהזוהקבוצהתתשל

מתמטיבאופןקושיותפותריםשהכלכלניםמהעובדהלהתבשםכמובןאפשר

כלומרלכלכלה,האולפנהבבתייותר.פשוטהשהאמתאלא"מדעי".כלומר"טהור",

שליסודיכללמלמדיםתיכוניים,ספרבבתיכלכלהומגמתמכללהאוניברסיטה,בכל

כלכמעטשעשתהמהבדיוקזהשלו.הרווחאתלמקסםהיאהמפעלמטרת"יעילות":

היאעובדים.ראתהלאהיאהפונקציות.בשפתמנוסחשאלוןקיבלהאשרמתמטיקאית

שלסוגהיא(הגזירה"לגזור"יששפונקציהיודעמתמטיקהתלמידכלפונקציה.ראתה

שלערכיםאילומחשביםהגזירהבתהליך"לצמצם"),כמומשהומתמטית,מניפולציה

וזהמינימליים.אומקסימלייםערכיםלקבלכדיבפונקציהלהציבישומפוטריםרווח

מפעל.שלהעסקיהיעדהואמקסימלישרווח-לכלכלהבחוגיםשמלמדיםמהבדיוק

נקודתי.דעתשיקולהפעילולאהכלכלניםכימלמדרובינשטייןשלהיפההניסוי

התעניינובאמתעסקים,מינהלתלמידיואפילווהמשפטנים,שהפילוסופיםבעוד

עובדים,ראולאהכלכלהתלמידיהרווח,עלהפיטוריםובהשפעתהמפוטריםבמספר

כפיהמקצועית,חובתםאתביצעורקהםבהם.התעניינולאובעיקרעובדים,שמעולא

ואםהרווח.אתהאפשרככלולהגדיל"יעילים"להיותבאוניברסיטה:נלמדתשהיא

צריךלעשות.מהאיןעשרה,ולאעובדיםעשריםיפוטרוהמרביהרווחיצירתבתהליך

לא?יעילים,להיות

אבסולוטי?יופימהו

הענייןאינדוקטרינציה.מתבצעתכיצדללמדכדיהכלכלהלימודיכמושאיןנדמה

(מודל,התנהגותיתקונספציההואבאוניברסיטההלימודיםמנחיליםאותוהמרכזי

הצרכניםויצרנים.מצרכניםבנויהעולםהזאתהקונספציהפיעלהכלכלנים).בלשון

אורווחתםאתהאפשרככללהגדילבחיים:מטרהלהםשישאוטונומיים,יצוריםהם

רציונלייםוהםמסביבם,בעולםקורהמההיטביודעיםהםרווחיהם.אתאותועלתם

עגבניות,שליצרנים.וישמרבית.תועלתלהפיקשמטרתןשלהם,בהחלטותמאוד

מאודהםוגםמרכולתם,אתלמכורהמוכניםמשפטיים,שירותיםושלטלוויזיותשל

לפעולוליצרניםלצרכניםמניחיםאםרווחיהם.אתלמקסםבשאיפתםרציונליים

גםאידיאלישהואמצבמתקבל-חופשיתתחרותלזהקוראים-מטרתםלהשגת

יופימעיןמחשבתי,מבנהבוניםהאינדוקטרינציה:לתהליךלבשימולאלה.וגםלאלה
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המודלאתעליהוכופים-יפהפחותהרבהשהיא-למציאותחוזריםואזאבסולוטי'

יום·יום,יאמרכלכלהומוסמךבוגרכלתוצאה:אותהתמידהיאהתוצאההמחשבתי.

איגודיםאצלנוהיוואלמלאתחרות.הואמצוקותינולכלהפתרוןכיאדוק,כמתפלל

ואבסולוטי'יפההיהעולמנו-לתחרותכמפריעיםהידועים-וממשלהמקצועיים

 •המחשבתיהמודלכמוממש

באותההביקושיזומות.חשמלהפסקותשלשבועעלינועברהאחרוןהאביבבשלהי

כלומרה"מומחים",מרביתלספק.יכולהחיתההחשמלשחברתמזהגבוההיהעת

כמהלפניבקליפורניהלמשלקרהומהתחרות.איןהסיבה:מהבדיוקידעוהכלכלנים,

השוואותבאיטליה?קרהומהחשמל.הפסקותשםהיוזאתובכלתחרות,יששםשנים?

חשובזאת,עםעובדות.עםלבלבלאפשראיהכלכלניםואתהזה,במודלעובדותלא

בריתמין-תחרותאיןשבהבמדינה"תחרות"שלהחברתיתהמשמעותאתלהבין

לחברה,האחריותאתהעבירהתחרותהעדרהאלההקומוניסטיםאצלשכזו.המועצות

אזי"תחרות"הואהעולםכאשרבסדר.לאהממשלהאזעגבניות,איןאםלממשלה.

חברתיתהתארגנותכלומר-ממשלהצריךשלארקלאוהקפיטליסטיתהחדשהבפולין

שקיימתשלממשלהאלא-בהםענייןיששלציבורהענייניםהסדרתלצורךמודעת

במצבכלומרתחרות,שלבמצבבעגבניות.מחסורייווצרבמקרהאםאחריות,כלאין

החופשי".הכלכליהשוקשלהכללי"הרצוןאתמשקףהעגבניותהעדרהזה,המחשבתי

בכלל.בעיהלאזואז-עגבניותאיןואם

במצבקולקטיבית.מאחריותלהתנערהרצוןהתחרות:תאוותמאחורישמסתתרמהזה

הראשונותבשניםאירופהבמערבשהונהגבנוסחהרווחהמדיניות(לרבותקומוניסטי

לאתחרותשלבמצבאחריות.מוטלתועליהמדינהישהשנייה)העולםמלחמתלאחר

 1אחריות.איןולכןמפריעה)רק(היאממשלהצריך

ברירהדיירכיקובעהחוקהציבורי.הדיורחוקהוא(מרצ)כהןרןח"כמתגאהבהםהענייניםאחר 1

מתגוררהואבהחרירהאתלרכושיכולמוגן,דיורשמספקותהחברותושארעמיגורעמידר,של

הישראלי.השמאלמטעםחקיקתיתלהצלחההבולטותהדוגמאותאחתאתמהווההחוקמוזל.במחיר

התבונהביקורתמולמתגמדתאחר)עניין(וזההחוקבענייןהממשלהשלהמטופשתהתנהגותהואולם,

דירות.מפריטהשמאלבנקים,מפריטהימיןכאן?לנוישמהכיודומיו.כהןרןשלהסוציאליסטית

ציבורילקנייןאיןהדוגמאותבשתילמכירה.המוצעהפקרציבורי:רכוששלזילותישההפרטותבשתי

ציבורי.כסףעודבולהשקיעאוהדיור,מצבאתלשפרהשמאלשללדרישהמקוםואיןקיום,זכות

התיאולוגיהאתהשמאלבלעכךהליכוד,שלהימניהחכםעםמרצשלהשמאליהחכםמסכיםכך

המזרחית""הקשתשלמאבקההיההמענייניםהמשפטייםהמאבקיםאחדבודד.מקרהזהואיןהימנית.

(לאציבוריתקרקעהמנהלהגוףישראל,מקרקעימינהלומושבים.קיבוציםשלהקרקעותתאוותנגד

אתלשנותלחקלאות,קרקעשחכרלמושב,אולקיבוץלאדם,המתירההוראהלחוקקביקשפרטית),

משווירבעבערך-מהמרינה"פיצוי"כךבגיןולקבלמסחר)ושטחיקוטג'יםלבנייתכלל(בדרךייעודה

שוויפיעלמדועמגיע,ואםחקלאי?להיותלהפסיקהחלטתועל"פיצוי"לחקלאימגיעמדועהקרקע.

באחתלבג"ץ.המזרחית""הקשתשלהעתירהמהותחיתהזוהחקלאית?התפוקהשוויולאהקרקע,
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וםדרחוקשלעניין

המשק""ראשינפגשיםשבומתמשךקיסריהכנסבמעיןובשלווהבשקטמתנהלזהכל

לתחרותנותניםולא"מקולקלים"עדייןאנחנובדיוקאיפהבשאלהראשבכובדודנים

ביטחון.זהבישראלכלומרלביטחון.שמגיעיםעדראויה.היאלוהמכובדהמקוםאת

הקנייןהואהללוהתחרותמשקילכלהמשותףאבלוסדר.חוקזההבריתבארצות

ומלמדהלומדהכלכלןאללרגענחזורהבההזאת,הנקודהאתלהבהירכדיהפרטי.

שבו,מצבלעצמנונתארהתועלת.מיקסרםלמעןהפועלזההצרכן,שלהאוטונומיהאת

כיהמחליטשכזה,אוטונומי·תועלתניצרכןאיזהכאןהתבגראפילו,תמוהמוזר,באופן

צבא·בשםידועהגנותיצרןשמספקההגנהאתרוצההואאיןכלומרביטחון'רוצהאינו

הקרויהמוצראתלצרוךרוצהאינוכישלנוהתמהוניטועןתחילהההגנה·לישראל.

ההואהצמחוני:שמקבללזהדומהיחסהתמהוני,ממשיךלי,מגיע"ביטחון",או"הגנה"

גםישלפעמיםוזהו.רוצה,לא"ביטחון",לצרוךמחויבלאואניבשר,לצרוךמחויבלא

לאכלומרהזה.הביטחוןאתלאאבלביטחוןלצרוךרוצהאמנםהואאחר.מסוגתמהוני

מעשיריאחדלמשלכמוצה"ל.בשםהידועהיצרןשלתפוקתופרישהיאההגנהאת

לקנותרוצההואגםפרטית,שמירהחברתלושישאחרת,מוצלחתשכונהאוסביון

שידועבעודצה"ל,בשםממונופולביטחוןלקנותעליוכופיםמדועאחר.מיצרןביטחון

מתועב?דברהואשמונופול-החשמלחברתמקרהראו-

מופלאיםתירוציםשלועולםהמצוי'הכלכלןאלהזאתהטענהאתקחועכשיואחה,

שהיאככליותר,"תחרותית"שהמדינהככלמראש:ידועההריהתשובהבפניכן.ייפתח

ככלאזרחיה,בחייהממשלהשלמעורבותהובצמצוםצרוףבקפיטליזםיותרתומכת

תקציביגםלהישאזי-ממלכתיתופנסיהזיקנהקיצבאותשונאתיותר,ימניתשהיא

מנהיגיהשלעולמםשהשקפתהמדינהדווקאמה,משוםיותר.גדוליםומשטרהצבא

הברית,ארצותאותהדווקאמהמשוםהאבסולוטי'היופילמודלביותרהקרובההיא

הזאתהבריתלארצותומשטרה.צבאעלבעולםביותרהגבוהיםהסכומיםאתמוציאה

מההשלישי.ג'ורג'המלךשלחייליוממנהגורשומאזממששלאויביםאפילוהיולא

טוב.דברהיאומשטרהצבאשלממשלהכאןמשנה?זה

זכוויחדלממשלה,המשפטיהיועץלתמיכת"הקשת"זכתההישראליבמשפטהדרמטיותהפרשיות

בוניחקלאיםכשהםגםפרטייםליזמיםהפקראינולמדנו,ציבורי,קנייןהעליון.המשפטבביתבניצחון

המזרחית""הקשתמבכיריכמהביןהמשפטי,הדיוןכדיתוךשנרקם,מהלךזכהפרסוםלפחותארצנו.

הקיבוציםואילוהעתירה,עלה"קשת"ויתרהלפיההסכמההושגהזהבמהלךהקיבוצית.התנועהלראשי

זה?מכללמדיםאנחנומהמצוקה".ושכונותפיתוח"עיירותעםה"פיצוי"בסכומילהתחלקהסכימו

ובלכד-הכסףויחיציבורי),(קנייןהעיקרוןשלעזאזלחשבוהמזרחית""הקשתמאנשיחלקשאפילו

מהעוגה.כיסתקבלשליהבוחריםשקהילתחשובקשקוש.ציבורי?קנייןליקירנו.ילךשהוא

 7מטעם



 111ישראלכלכלתשלהאבסולוטיהיופי

שידות)(אומוצרכלומדציבורי","מוצרהואביטחוןלמשל,מדובים.התירוצים

גםלמשל,תופס,זהאבלמשהו,בזהישאינדיווידואלי.באופןאותולצרוךאפשרשאי

עלולתרופה)לקנותכסףלושאין(נניחבבריאותומקפידשאינומילבריאות.ביחס

שבומובןבאותוציבורי""נזקפעמיםהרבההןמחלותשכנו.אצלגםלמחלותלגדום

במערכתלצדדלכלכלהלמומחיםמפריעזהאיןזאתובכלציבורי"."מוצרהואביטחון

מחפשיםהללוהכלכלניםהעגבניות.מערכתכמוויעילה""תחרותיתפרטית,בריאות

אסלאםעםבעיותכידוע,לנו,ישהדידחוקות.הןהיותרלכלשבובמקוםהצדקות

ונו'.פונדמנטליסטי·טדודיסטי·אש"פיסטי

~א!:נטשלוהקנייןהירשזוןשלהקניין

מדועובמשטרה?בצבאדווקאהקלוקלתהמדינהשלהמונופולנשמדמדועזאת,ובכל

הקניין.עלבהגנהתפקידהזהלמונופולשישמשוםמונופולי?לארגוןהצדקהיששםדק

כלאתלמכור"החופשית",התחרותחובבהקפיטליסט,מוכןהקנייןעלהגנהבשביל

בעולמםלהגנהראויקנייןכלשלאמובןהפרטי.הקנייןלמעזגזההתחרותעקרונותיו.

להגנה.יזכה-שיופרטאחדידקלהפרטה.ראוילמשל,ציבורי,קנייןהכלכלנים.של

אותוויעבידואותוישנאושהבלכדייקולקל,ובעיקריבוזהיקולל,הוא-שיופרטועד

ותחרותיות.יעילותפרטיות,לידיים

ספדשביתנכוןלהפריטו.ראוילכןמבוזה.קנייןשלכזהסוגהואציבוריחינוך

הוכחההואפרטיספדשביתונכוןציבורי'ספדמביתיותרהרבהלמשתמשעולהפרטי

הילדים),אתלחנךכסףלהםאין(כלומדבוסראכלואבותכיהקובעלכללניצחת

הכלכליתהתחרותכזהשבמקדהונכוןעניים),יותרעודיהיו(והםתקהינהבניםושיני

בעולמםשולייםפרטיםהםאלהאבלשונות,מוצאבנקודותנפתחתנחוצההכל·כך

הםעודכלדקמוזנחיםובריאותחינוךהזה,העולםערכיפיעלהכלכלנים.של

ואתשבפרטיהתועלתאתשהבנואחדיהבא,בשלבהזה,הכלכלניבעולםציבוריים.

והתחרותי.היעילהפרטי,למעזציבורישנשארמהאתלהפעילעלינושבציבורי,הנזק

באפטרודןעשיר,אמריקאירכשבהעיסקהאותההיאביותרהמאלפותהדוגמאותאחת

ודטהיימדמשפחתבבעלותשנמצאישראלימתכותלעיבודמפעל-~ד ',?f :אתשמו'

דולר.מיליארדארבעהתמורת-

העיסקההכל,אחדידב.שללבעיסקהמוצאתהתקשורתמדועלהביןהיהאפשר

הגויהנהכילאומית,גאווההמוןבהחיתהסלבדיטאים.כלומדעשירים,ביןנחתמה

טובזהכמהשכותבים·משדדים·מפדשניםעיתונאיםוישישראלי'מייצורמתלהב

הפרשהעלשדיווחוהעיתונאיםדובאידכאןלספרמיותרלאאבללנו.כלומדל"משק",
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הזמינההנאמנההמשפחהורטהיימר.משפחתהמוכרת,בידיומומנותודרכוהמופלאה

שראוימהעלוראויהוגןדיווחלהבטיחכדיהמלך,כידואירוחמלוןבתיטיסה,כרטיסי

עיסקה,עללדווחיוכללאהעיתונאיהריכיושלום,חסבשוחדמדוברלאלא,שיהיה.

המניות.שועיושארגייטסונילבאפסעםבקוקטייליעמודלאאם

הממשלה,ראשמשרדמנכ"לשלעדותופיעלכאן.הסיפוראיננההעיתונותאבל

לשםולאלפירסומה.קודםחודשייםהעיסקה,על ,ורטהיימרבידי ,ד~וחווהבוסהוא

קצתהענייןולא.לאהנרקח.עללאולמרטורטהיימרסיפרחיונימידעאורכילות

אפשרכיצדייעוץ:אוצר)שרגם(שהיההממשלהמראשביקשורטהיימרמזה:פשוט

כזו.ישבכללאם-המסחבותאתלמינימוםלצמצם

רשותמנהלאתהסודיודעילרשימתרתמוומנכ"לוהממשלהראשהיה.כך ,ואכן

המס.בתשלומילצמצםאיךוייעצונברושהתייעצו,ההשקעות,רשותומנהלהמסים

בודקהריהואהמסים,גבייתבהעמקתתומךהמסיםרשותשמנהללחשובאמנםמקובל

עשהכאןתמיד.לאאחה,למיניהם.מעלימיםלגלותכדיחשבונותובספריבקבלות

נניחמסים,פחותלשלםשמבקשאזרחישואםנאמן.ציבורמשרתשלעבודההמנהל

המסיםרשותשמנהלידענולאשאנחנוזהואיךייעוץ.לונותניםאזפחות,דולרמיליארד

הנכונים.הקטלוגיםאתקראנושלאכנראהמסים?תשלומיבמניעתייעוץמעניק

הכלכליתהמפהאתלעצבשאמורכנסאותוקיסריה",ב"כנסהאוצרשראמרכך

'ישקר',עסקתעלבגאווההתבשרנושבועותמספרלפנירקבכך,דילא"אםשלנו:

עםקבלביטוי,נתןובכךלבן','כחולסמלרכשבאפס,רודןמרבעולם,המשקיעיםגדול

שימוהמפה!",עלנמצאתהישראליתהתעשייהומרגישים:יודעיםשכולנולמהועולם,

כלומר ,הירשזוןממריקבלהגדולבאפסמררקאמנםברכישה.גאים"אנחנו"כמהלב:

שחושבומי"שלנו".היאהגאווהאבלמס,בהטבותדולרמיליארדמ"איתנו",באמת

מיליארדלושתעבירשלמהממשלהתיחמןהוארקכיגאה,להיותצריךבאפסרקכי

אנחנוכךמשוםאוליבנו.שבחרגאיםואנחנוגדול,משקיעהואבאפסטועה.-צנוע

דולר.מיליארדלושהבטחנואחריבנו,בחרהואזעירה:עובדהמצניעים

המודלשלהאבסולוטיהיופימידהבאיזוולשאוללמקורות,לחזורראויזהכלאחרי

 .אבסולוטיוכל·כךיפה,כל·כךבאמתהואהתחרותיהכלכלי

מלפפוןעולהכמה

ג'וזףהאחד,"חריגים".לשניבכלכלהנובלפרסישניהוענקוהאחרונותבשנים

בתחרותאמיתית.תחרותאיןהמשומשותהמכוניותבשוקכיומצאחקרסטיגליץ,

המוכרשלהידעכמות ,האבסולוטיהיופישלהמחשבתיהמודלמןהלקוחהזואמיתית,
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רציונליתהחלטהביצועלצורךהדרושהיסודיהתנאיזהושווה.היאהמוצרעלוהקונה

שלה.אושלוהאישיתהרווחהאוהכסף,אוהתועלת,מקסוםלעברבמסעוהקונה,מצד

כךזהאיןאבלכך.זהאיןהמאושר,הפרסחתןהראהכךהמשומשות,המכוניותבשוק

עלמאשריותריודעאניחדשהמכוניתעלהאםהמשומשות.המכוניותבשוקרקלא

בשורותכלוחםליוקרהזכההעולמי,בבנקסוררכלכלןלשעברסטיגליץ,משומשת?

ארצותאותהכישטענומאלההיההואהאבסולוטי","היופימודלשלהאופוזיציה

פועליםאינםאלהכלהעולמי,והבנקהבינלאומית,המטבעוקרןאמריקה,שלהברית

עליהן.שפרלאשגורלןמדינותשלהכלכליתלטובתן

המתעקשתלאסכולהשיירהואיותר.הרבהמענייןכהנמן,דניאלהשני,הפרסחתן

המצויאקונומיקוסהחומרנדיר.עוףהואתועלות,הממקסםהרציונלי,שהאדםכךעל

הרציונלי.היופיבמבחןלעמודמתקשותהיומקבלשהואוההחלטותאהבל,יותרהרבה

נמנעיםיותרארצייםשכלכלניםעניין-אדםבבניניסוייםעורכיםזובאסכולה

יצוא,אינפלציה,גולמי,מקומיתוצרכמויצוריםמעדיפיםהאחרוניםמלעשות.

האנושיתהרציונליותלטיבהמבחניםאחדובכן,לא.-אדםבניאופציות.השקעה,

מחירלדעתםמהואותםשואליםמלפפון.נניחמוצר,נבחניםבפנימציביםכזה:הוא

~תנותשיבו,בטרםאנא,אךהמצורף.הניירדףעל~תנואנאהתשובה"אתהמלפפון.

פשוטהניסוי.כלזהשלכם."הזהותתעודתשלהאחרונותהספרותשתיאתבבקשה

פעמים.רבבותונוסהואלגנטי

ינקובקטנות,שלוהזיהוימספרשלהאחרונותהספרותששתימיובכן'הממצא?מה

המלפפון.מחירבהערכתיפריז-גדולותשספרותיומילמלפפון.נמוךבמחירכרגיל

המצויהפסיכולוגטובה.שאלההזהות?תעודתלמספרהמלפפוןמחירביןהקשרמה

תעודתמספררישום-זהבמקרהלו.שקרההאחרוןמהאירועמושפעאדםכייענה

בחברפוגשולפתעמלפפון,לקנותהולךהצרכןאםבעיה.זוהכלכלןמבחינתהזהות.

שהמחירפיעלאףב·ו,מלפפוןלקנותיסכיםהוא , 700בפיסהרוויחכילושמספר

אינפלציההיאוהתוצאהבדיחה,היאבשוק'והתחרותרציונליאיננוהצרכן . 2הואהנפוץ

להתגלגל.יכולזהכללאןתאמינוולאהריבית.שעריעלאולישתשפיעמלפפונית

ריבית?עלעלבוןמשפיעואיך

מסע'אתאומן'ישראלאחרנובלפרסחתןתיארלכלכלההישראליתהאגודהשלבכנס

 100נניח,ומקבל,בחדר,פלונייושבזהבמשחקהאולטימטום.משחקשלהייסורים

השנייםהסמוך.בחדרהנמצאשנימשתתף-אלמונילביןבינולחלקםשעליושקלים

ולמעטלך), 10%לי 90%כמו(משהוההצעההגשתולמעטרעהו,אתאישמכיריםאינם
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משאאיןלבטחהשניים.ביןתשדורתכלעוברתלאמסכים),לא(אומסכיםהאמירה:

אומסכיםהואאםלומרהשניהמשתתףחייבהכסףלחלוקתההצעהמשהוגשהומתן.

דבר.יקבללאמהםאחדאף-מסכיםשאיננויאמראםמסכים.לא

הניסוייםבמסגרתאנשיםרבבותבוושיחקובלבד,אחדסיבובבעלמשחקזהו

איךהיטביודעהמרביתהתועלתמודלבעלהרציונליהכלכלןאדם.בבניהכלכליים

לשקלכןיאמרהואאפס.שאיננההצעהלכלכןיאמרהשניהמשתתףהמשחק:יסתיים

לוהיהשלאמשהויקבלכןיאמרכאשרכימדוע?אחר.מספרולכלשקלים-10לאחד,

 .כלכלימצבלשיפורהאולטימטיביתההגדרהזוהי-לכןקודם

 • 3 5%מ·הקטנההצעהלכלמסרביםאנשים ,אומןסיפרבממוצע, .עובדזהאיןבפועל

עלבון.היאהמקובלתהתשובהרציונלית?לאכל·כךבצורהמתנהגיםאנשיםמדוע

הזהההסברהאםנותנה.אתלהעניששמחואףמתנה,לקבלמסרבאדםעלבוןשלבמצב

בצרהנמצאיםהכלכלניםאזיבכלכלה,תפקידמשחקהעלבוןאםלדעת.קשהנכון?

הרווחה?ועלהאינפלציה?ועלהריבית.עלמשפיעהעלבוןאיךתדעלךצרורה.

בקיצבאותלקצץ"צריךבסגנוןכלכליתטענהבפרהסיהמתיזמצויכלכלןכאשר

שלפיההטענהעלהשארביןמסתמךהואלעבוד,"הקיצבה)מקבלי(אתאותםולשלוח

עלבוןשמשקללמיעלבון.בגלללאבטחשקלים, 10בןלמתתיסרבולאאנשים

כלכלניםהקיצבה·עבודה.לטענתמתחתהקרקעאתשומטהכלכלית,בהתנהגות

המתעקשתמציאותעלמשליכיםהםשממנהבעייתית,תיאוריהעלאפואנשענים

להשיבכלכלןכלידעספורותשניםלפניעדבתיאוריה.שנקבעמכפיאחרתלהתנהג

פשוטה:תשובהבעזרתהמחירים?"עלהריביתהעלאתמשפיעה"כיצדהשאלהעל

מלפפון,למחיריכסף,דרךריבית,מתגלגלתשבוהמכניהתהליךכמובן."הכסף,"דרך

חומקהכסףבישראל,לבטחמקום,בכלשכמעטמענייןאבלבמיוחד.מעניינתאינה

לריבית, 1מספרהמומחהפישר,סטנליישראל,בנקנגידנשאלמכברלאהזה.מהסיפור

זהאבלעובד,זהאיךיודעלא"אניביושר:השיבוהואריבית-אינפלציההקשרעל

זהאךמדעי.בסיסנטולותטענותטועניםכלכלניםמקריםבהרבהובתמצית:עובד."

הטוב.ובשםהיעילות,בשםהמדע,בשםמדבריםשהםלטעוןלהםמפריעלא

שלטוןבימיפעם,התחרות.הואהמקובלתהכלכליתבהטפההיסודממושגיאחד

כשסוףעכשיו,המקובל.התיאורטועןלפחותכךרע,והיהתחרות,חיתהלאמפא"י,

תחרות,צריךלקפיטליזם)דתםאתהמירורובם(שהרימהמפא"יניקיםנפטרנוסוף

ללמדשמתעקשיםקלושהתיאוריהמאותהחלקזהיודעים?איךטוב.שיהיהכדי

כלכלה.לעניינימלומדיםפרשניםבאמצעותלכולנוולהטיףבאוניברסיטה
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מחשמלתתחרות

תחרות Iובכןתחרות?שישיודעיםאיך .אחדכליבעזרתנמדדתתחרותאותהבתיאוריה,

שלנולמציאותנחזורהבה .המוצרמחירעללהשפיעיכולאינויצרןאףשבומצבהיא

בסחראוליקורהזהקשה.המחיר.עלמהשפעהמנועהיצרןשבואחדמקוםבהונחפש

יכולאינוהיצרןשבוהיחידהמקוםמסתיים.גםזהיותראופחותכאןאבלהמלפפונים,

כאנטיהמוגדרמצבמפנילהתגונןכדיבמונופול.הואשלוהמוצרמחירעללהשפיע

לקבועיכולתםאתהמונופוליסטיםמהיצרניםהשולליםחוקיםהכנסתחוקקהתחרותי,

שתעשהמיםרשותתוקםובעתידהכנסת,שלועדהקובעתהמיםמחיראתוכך,מחיר.

שלבםפקידיםבידיהמנוהלציבוריגוףחשמל,רשותקיימתשניםכברובחשמל,כן.

במקוםהאבסורד:הנהלמדי.נמוךמחירקובעהואולכןהחשמל,חברתשללסבלהאטום

שאפשרתחרותדמויהכיהמנגנוןמתקייםחשמל,אספקתבתחוםתחרותי,פחותהכי

הקשקושבתחומיהתחומים,שארבכל .המחירמקביעתמנועהיצרןהדעת:עללהעלות

סלולרי?בטלפוןתחרותעלשמעתםחוגגים.היצרנים-תחרותאצלנוהקרויהשקרי

כללשנותמצליחותומידם,ופלאפון,ופרטנר,סלקום,פלאבאורחאךיש,סיפורים

תחרותי.נסשלהן.המוצרמחיראתהזמן

במתודהשינויהלאומית,התפוקהנמדדתשבהבדרךשינויבוצעלאחרונה

כל·כךלאהתוצאהמודדים.שכלכלניםדבריםמיניכלמודדיםשבההסטטיסטית

שנה,באותה . 2002בשנתישראלאתשפקדהמשבראתהאירההיאאבלמעניינת,

האוצר.שראתוהחליףחדשהממשלהשרוןאריאלהקיםלכנסת,הבחירותלאחר

נתניהוהציגמכןלאחרחודשייםנתניהו.בנימיןלתפקידמונהשלוםסילבןבמקום

קוראיםאםבעדה.הצביעהוהכנסתאותה,אישרההממשלהכלכלית.חירוםתכנית

לנושהיההכתובמןמביניםבעיתונים,כלומרהעתים,ימיבדברישנכתבמהאתהיום

כלכלית.משואהאותנוהצילוותכניתונתניהווכימשבר,

היה.לאמשבראחד:דברעלמלמדעתהשנעשההלאומיתהתפוקהנתוניעדכון

האוצר,לשרמונהשנתניהולפנירבזמןהחלההתחוללה,שאכןמההאטה,והיציאה

למדיקשהזאת,ובכלעניים.שלעורוקיצוציעוררקמהשתכניתולפניהרבהוהרבה

הציללאוביבימשבר'היהלאטעיתי'סליחה,ויאמר:יקוםאשרכלכלןהיוםלמצוא

ספקן·שמאלןואפילומושיענו.הואונתניהוהיהשמשברנשבעוכולםכמעטהריאותנו.

הזאת.המנטרהאתולשנןמלחזורנלאהאינולונדון'ירוןנוסחמקומי'

המציאותנעהכךתיאוריה.שלפנטזיהבתוךהכלכליתהתודעהלהנעהוכך

ישומציעים.מנמקיםמסבירים,המומחיםקלוקלת.תיאוריהשלבערפלהישראלית

המקצועי,האלוהיםבשםהמדבר-המקצועייםהכלכלניםשלקולם-אחדקולרק

 7מטעם
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אתרואיםבעולםהקלון?נחשףלאכיצרעובד?זהאיך .מקצועיואיננואלוהיםשאיננו

שישענייןאינםוכחכמן)(סטיגליץלכופריםנובלפרסישניזו.חשיפהשלהניצנים

אחרירקכאןתופסתאופנהכלממילאיותר.קשההולךזהבישראלראש.בולהקל

למועד.חזוןעודובכן,יורק.בניומשתרשתשהיא

 7מטעונ




