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  ? מדע או אידיאולוגיה-כלכלה: נושא ההרצאה
  23/3/09נערכה בתאריך 

  
  .העברית' האונ, המחלקה לכלכלה, פרופסור יוסף זעירא: המרצה

  
  פוניהמיכל : ימללהת
  

המחלקה לכלכלה יושבת אצלנו במדעי החברה אך ?  איך הייתם מגדירים את הכלכלה–אני אשאל אתכם 
  ?מהו בעצם מדע הכלכלה .מתייחסים לכלכלה כמדע, כלומר, ל יושבת במחלקה למדעים ואומנויות"בחו

  ?מי מחלק) פוזיטיבי(?עולםאיך מקצים משאבים היום ב) נורמטיבי(?האם זה חוקר איך להקצות משאבים
  

  .הכלכלה מתרחשת בחברה
 הגדלים הם כמותיים ולכן – כמה משמעויות –מדע הכלכלה חוקר כיצד מקצה החברה האנושית משאבים 

  . ניתן להשתמש בכלים מתמטיים או סטטיסטיים
, ורולוגיהמטא(בכלכלה קשה לעשות זאת אך גם במדעי טבע, היכולת לבודד משתנים= היכולת לבצע ניסוי 

  . או רגרסיה" ניסוי מבוקר"לכן משתמשים ב)   גם מדע היסטורי כמו כלכלה–אבולוציה 

  תקופה ,  והלאה 1500מדבר על התקופה של . של דיאמונד" רובים חיידקים ופלדה "–ספר מומלץ
 .המופיעה בניתוחים כלכליים

  
  :שאלה

  )פופר(?  האם מדע הכלכלה ניתן להפרכה
  : זעירא

  .תיאוריה ויש עובדות ומתקיים דו שיח מתמיד ומקדם ביניהן יש –קון 
  

 מודל סולו מדבר על צמיחה כתלויה בצבירת הון ולאחר מכן - מלמד את מודל סולו ואת הפרכתויכאשר אנ
זה פתח פתח לדיון מתפתח ומתמשך המנסה . סולו עצמו מסביר מדוע רוב הצמיחה נובעת דווקא מהפיריון

  ' להסביר את הפריון וכו
התבדה כיום כאשר משבר הנזילות , לוקאס שחשב שמחזורי עסקים ניתן למנוע על ידי מדיניות מוניטרית

  . חזר30-עליו דיבר קיינס בשנות ה 
  

  : נתחיל מהיסודות של הכלכלה
  

  .הקצאה של השוק והקצאה ציבורית: המסגרת הכללית היא שהחברה מקצה משאבים בשתי דרכים
  ' העירייה וכו\וועד הבית\ם במסגרות קטנות כגון המשפחההקצאה ציבורית מתבטאת ג

המשפיעות וקובעות " הלאמה\הפרטה"ישנו קו גבול בין הקצאה ציבורית להקצאת שוק שניתן לקרוא לו 
  .את קו הגבול הזה

למשל בשווקים ארוכי טווח יש מורכבויות , הקצאה על ידי שוק ניתנת לניתוח אך עדיין בצורה חלקית
  . יטוי במודל הפשוטשאין להם ב

  .אנחנו במצב בו זה לגיטימי לא לדעת הכל על המשבר ופתרונותיו
  

  ?האם מדע הכלכלה עומד במשימתו
  .  השפעות כמו חינוך–יש תחומים בהם יש הבנות רבות ויש תחומים בהם התשובות הן חלקיות 

 עשירות ועניות ולאו דווקא אם אנחנו רוצים להיות כנים עם עצמנו הפערים הגדולים באמת הם בין ארצות
בתחום הזה ההבנות הכלכליות אינן מספיקות או משכנעות אך התחום נמצא . בתוך המערכת המדינית

  .בפיתוח ומחקר מתמידים
למשל . יש נושאים רבים בכלכלה בהם הביקורת היא גם על הנחות המחקר ולא רק על התיאוריה עצמה

בחלק מהשאלות הכלכליות בהם אנו .  אגואיסט ורציונליהמניחה אדם" פונקציית תועלת"הנחות כמו 
  . רוצים לעסוק ולחקור ההנחה שאנשים אגואיסטים היא בעייתית

 איך הכלכלה מתמודדת ? האם מנטליות של עמים מסוימים היא זו שמונעת מהם להתפתח: שאלה
 ? עם זה

 המון היפותזות ואין יש , לנבא דבר אלא יותר לחקור את העבר וההווהאני לא מתיימר : תשובה
 the end of" (קיצו של העוני "–פרי סאקס ' ספר מומלץ של הכלכלן ג–פיתרון פשוט וקל 

poverty/sachs (הגישה שהוא מציע לחוסר התפתחותה של אפריקה הוא סיבות גיאוגרפיות . 
וד יותר יפגע במדינות חלשות ע(בין המדינות עוד  יותר משבר לא ירחיב את הפערים אני מקווה שה

  )מבחזקות



 תרבותי לבחון את השפעת התרבות על -ב עליהן נערך ניסוי כלכלי"יש אוכלוסיות מהגרים בארה
  .ההתנהלות הכלכלית

תפקידנו ככלכלנים הוא לבחון את ,  גם אם הסיבות להבדלים בין הארצות נעוצות בתרבות–נסכם 
  . דיינו–הכלכליים לפערים ההשפעות הכלכליות ואם נצליח להסביר ולו במעט את הגורמים 

  
  
  

  ?האם הכלכלה תומכת בכלכלת שוק
ניתן לטעון שהתיאוריה הכלכלית מראה כי בתנאי תחרות מסוימים הקצאת משאבים על ידי השוק היא 

וכמעט אינה משליכה על העולם ,  ההגדרה ליעיל היא צרה–עם זאת ההגדרות הן מסוייגות . יעילה
  . וך הנחה של תחרות משוכללת שגם אינ קיימת במציאותכמו כן המשפט יוצא מת. האמיתי

חינוך בריאות ביטוח : לכן בתחומים רבים יש דווקא גידול במעורבות הממשלתית מאז עליית הקפיטליזם
המצאת שוק ההון והקפיטליזם מאפשר להשקיע מלבד את הונך האישי גם כסף של אחרים . חברתי ועוד

התפתחות . הון הוא תנאי הכרחי להתפתחות הקפיטליזם. ליםוליזום באמצעותו פרוייקטים גדו
  .  סמית וריקרדו כתבו לפני המהפכה התעשייתית- השנים האחרונות200הקפיטליזם ב

–בטחות פנים ,  צבא-מה שמעניין הוא שבטרם התפתחות הקפיטליזם המדינה היתה מעורבת רק בביטחון
  ).י מידס"ל פיתגורס שנתמכה עהאקדמיה ש(תשתיות ותמיכה במדע, שופטים, רשויות

 על מנת לשרת את המערכת –יטליזם המדינה נשאבה למעורבות גדולה יותר כמו חינוך ]מאז עליית הק
  .התעשייתית יש צורך בחינוך איכותי יותר שיכול להיות מאורגן וממומן על ידי המדינה בלבד

  .משכנעזה , הגידול במעורבות הממשלה מומחש בטבלה עתירת מספרים במצגת
  
  

  :ואידאולוגיה מדע להפריד הצורך על
 על. זה מסוג השלכות עם להיזהר יש אך פוליטיקה או למדיניות מכלכלה מסקנות להסקת להגיע מאוד קל

 שאמורות הנחות , למשל רוצה הציבור מה על יסוד הנחות להניח יש לחברה" כלכלי "ניתוח לבצע מנת
  .בלבד לפוליטיקאים ידועות להיות
  .דעות לנו יש עליהן בשאלות עוסקים החברה מדעי
 צריך. משמעות בעלת היא ההתכוונות אפילו, לנסות חייבים? ראפש האם? ממחקר דעה מפרידים כיצד

 וניאו מרקסיזם (הזיקו קודמים נסיונות, להתאמץ חשוב. שלנו המחקר על ישפיעו לא שהדעות להשתדל
  )ליברליזם

  
  :דרכים בשתי תושג ההפרדה

  .מחקרנו על להשפיע דעתנומ למנוע-
  .דעתנו על להשפיע ממחקרנו למנוע -
  

 ולהגדלת לצמיחה תורמת אינה הישיבה תלמידי השכלת כי הוכח – הישיבה תלמידי דוגמת למשל? למה
 ממחקרנו להשתכנע אסור כך. בסדר זה ראוי ערך ישיבה תלמידי במימון רואה הציבור אם אך, ההכנסה

  .  ליעילות מעבר דרך המתוות שונות ערכים מערכות ויש ומצומצם דאח צד מראה שהמחקר מכיוון
  

 לאוניברסיטאות בהשוואה גם צרה טמב נקודת מביאים מגמתיים: (לכלכלה המחלקה  על שאלה מהקהל
. נורמטיביות אמירות וללא שאלה סימני להשאיר, השטנצים את ללמד לא משתדל אני : תגובה) אחרות

  .ספקנות של גבוהה רמה עם תמיד תבואו, ספק כדורי לכם משאיר אני
  

  "הנכונה הכלכלה "נגד
  

 החלטות את שחוקר עןמד. המדע מצד גם אלא המדיניות מצד רק לא בעייתית כלכלית עמדה קביעת
  . מדי יותר עליהן להשפיע ינסה ולא בענווה כלפיהן שינהג הראוי מן הציבור

 לתרום יכולים הכלכלנים. הפוליטיקאים, שליחיו רךד הציבור ידי על נקבעת חברתית-הכלכלית המדיניות
  . המחליט הציבור את להחליף לא אך ההחלטה לתהליך ידע
  .וכך כך לנהוג יש הכלכלה מדע לפי לומר לדעתי אסור לכ
   עצמן בעד מדברות המחקרים תוצאות אם גם -מהשפעה להזהר יש
  

  !האוניברסיטה אבל
  ). וכו וכו וללמד ולהכשיר (האינטלקטואלי סקרנותנו את לספק כדי קיים הזה המוסד

  
  ?כלכלן מהו

  .כלכלה של מדויקת הגדרה אין מוזר באופן



 רק. (לכלכלה ראשון בתואר הכשרה אין ב"בארה א האמריקאיות הלימוד מתכניות נשאבים הקורסים כל
  )כללי כידע
  )יותר כזה קורס אין(? בהקצאה מומחה הוא כלכלן האם
 ולא משתנה הוא לכלכלה ראשון תואר בוגר איתו שמגיע המדעי הידע לא? וץלייע משמש  המדעי הידע
   ?נלמד
  ?ספנס? למוכשרים מסננת בעיקר מעניקים הכלכלה לימודי האם

  ? נאמנותו נתונה למי. כלכלן של יקהתא הוא במיוחד רשחס מה
  . אתיקה לימודי ואין מעשיים לימודים אין

  
  

  .וחברתית כלכלנית לשמרנות תקשרי הכלכלה מדע כי חשש יש כללי באופן
   המשלימות לגישות לתרום עלול בעולם ועושר עוני יש מדוע להבין המנסה מדע

  
  :ושאיפה הבנה
 ךוומת ניסויים ערכו. לעוף מהרצון התייאש לא האדם אבל לרחף אפשר אי למה הסביר הכביה חוק ניוטון
  .הבעיה תוביל לפתרונה הבנת. וויוןושי כלכלה עם גם כך. מטוס בנו העובדות עם והיכרות הבנה

  
   

, אדוארד גיבון, על ההיסטוריה אמר היסטוריון האנגלי הגדול :'וסיימנו בציטוט של ישעיהו ליבוביץ
גיבון אמר את האמת אך לא אמר . 'הטירופים והאסונות של המין האנושי, דברי הימים של הפשעים'שהיא 

אך היא גם דברי הימים ; טירופים ואסונות, ים של פשעיםאמנם ההיסטוריה היא דברי הימ: את כל האמת
  .של מאבקי האדם נגד הפשעים נגד הטירופים ונגד האסונות


