
 
 

  2014-4-9, חגי קוטהרצאה מאת 

  ?עם אילו בעיות סביבתיות אנחנו מתמודדים בעולם

 )באטמוספרה הכפילה את עצמה CO2כמות ה(התחממות גלובאלית , שינויי אקלים -
 מפעלים י"זיהום ע ,)חקלאות, ביוב, שאיבת יתר(המלחה  -זיהום מים -
מין שנעלם ). בהרבה מבעברבקצב גבוה (מנים נכחדים  - פגיעה במגוון הביולוגי -אבדן שטחים פתוחים -

ובגלל מורכבות המערכת האקולוגית אנחנו לא יודעים מה תהיה ההשלכה של , לא ניתן להחזיר אותו
הדבורים חלק משמעותי בשרשרת : ב"בשנים האחרונות קריסת כוורות בארה -דוגמה. מיןשל כחדות יה

 .מפרות ירקות ופירות, המזון
 חור באוזון -
 מדבור -
 חמצון של הים -

שמשתמשים בו לתעשיות  CFCהמצאה של : דוגמאות. פעילות כלכלית אנושית? גורם לכל הבעיות האלהמה 
  ).עסקה עם תחנת הדלק - נסיעה באוטו(דלקים פוסיליים , קירור והייטק

התיאוריה בעקיפין או במישרין גורמת לבעיות הללו . מאחורי הפעילות הכלכלית עומדת התיאוריה הניאו קלאסית
  .עיות סביבתיות הרות אסוןוגורמת לב

מה  ,חושבים על טובתנו ועושים לטובת הציבור הישראלי בהנחה שהמנהיגים של הכלכלה שלנו, מבחינה כלכלית
בראשם  .הקטנת גירעון, 2-3%בגובה  ואינפלציהנמוכה אבטלה , קבועה צמיחה ?המטרה המרכזית שלהם

  .צמיחה

   .מונחי תוצר לנפשב ,ה כקובעת רמת חייםבעיני קובעי המדיניות והכלכלנים נחשבת הצמיח

  ?מהי צמיחה

ערך הכספי של כל הסחורות והשירותים המוגמרים המיוצרים במשק במשך (=ג "גידול מתמשך בתמ= צמיחה
  )שנה

שמשפיעה על כניסת נשים (ילודה גבוהה , אבטלה, עוני: הצמיחה נתפשת כתרופת פלא לכל הבעיות הכלכליות
  ).מדינות מתפתחות שבהן אין גופים שידאגו לסביבה(הידרדרות סביבתית , )והעבודהלמעגל ההשכלה 

ככל  כל מה שנקנה = ג"תמ): איכות חיים, רמת חיים, עושר(=ההיגיון מאחורי צמיחה כמדד מהימן לרווחה 
  .טוב יותר, שקונים יותר

חיים הרמת ל שאלות הנוגעות נו עלהעבירו שאלון וכולם ע. במחקר שנעשה ביפן חקרו את רמת החיים של אנשים
 כלכלישנה מצבם ה 20כעבור  .פ תפישתו של כל נשאל"בהתאם התקבלה תמונת מצב של רמת החיים ע .שלהם

רמת החיים שלהם התוצאות הראו ש. שנה 20אחרי , הם נדרשו למלא את אותו השאלון .של הנשאלים השתפר
  !וד קשה למדודזה משהו שמא )רווחה(חיים רמת  .נשארה אותו הדבר

  .רווחה שאינה כלכלית+ רווחה כלכלית = רווחה

  .'ייעוץ וכו, כרטיס לסרט, אוטו -מה שאנו משיגים בשוק הכלכלי -רווחה כלכלית

  .רווחה שמאוד קשה למדוד. כישורים, השכלה, קהילה, חופש, זוגיות, הגשמה עצמית -רווחה שאינה כלכלית



 
 

, פשע, חינוך, איכות סביבה, אבטלה, עוני: וצר לנפש לבין מדדי רווחה כמוקיימת אמונה שיש קורלציה גבוהה בין ת
  .וכאלה שמבקרים אותה, קיימים מחקרים שתומכים באמונה זו. 'התאבדויות וכו, אלימות

  :ג כמדד לרווחה"מה לא הגיוני בתמ

 יכול להיות שהפעילות הכלכלית מנוקזת בידיהם של מיעוט .לא מתאר את רמת השוויון - ג לנפש"תמ -
עלייה בפשיעה או  -לא לוקחים בחשבון את הרווחה הלא כלכלית :ג גדל מדברים הפוגעים ברווחה"התמ .1

 .אבל בפועל הרווחה האישית יורדת. ג הגדל"התמ -מייצרות צמיחה -מצב של מלחמה
a. ג"קניית מערכות אבטחה תורמות לתמ -פשע. 
b. 2004-נכון ל(ג "מהתמ 2.5%בישראל  - ללא נפגעים בנפש דרכים תאונות( 
c. אסתמה, ג"דיאטות מוסיפות לתמ -מחלות 
d. טיפול לילדים, דירות, ד"עו -גירושין 

 ג עיוור לדברים שכן מוסיפים לרווחה"התמ .2
a.  0=זמן פנוי וזמן משפחה (פעילות משפחתית( 
b. פעילות קהילתית 
c. פעילות התנדבותית 
d.  ג רק בעלויות הגולמיות של הגרגרים והבצל"חומוס שאני מייצר מחושב בתל: דוגמה(ייצור עצמי ,

מזהמת ומחושבת במחיר השוק , לעומת חבילת חומוס אחלה שאינה בריאה באותה המידה
 )שגבוה בהרבה מהמחיר של הייצור העצמי שלי, שלה

 :לא מתחשב בטבע .3
a. האבקה ועוד, מים ואויר נקיים, אקלים, אוזון -לא סופר לחיוב שירותים תומכי חיים של הטבע. 
b. זיהום . ג"פעולות בעקבות אסונות אקולוגיים מגדילים את התמ -גדל כתוצאה מפגיעה בטבע

העברת (ניקוי הזיהום פעם שנייה , שימוש חקלאי פעם ראשונה - דשנים: נספר שלוש פעמים
 -משאבים דילול. טיפול באנשים שנפגעו בריאותית מההתעסקות בזיהום, )הבעיה למקום אחר

. זו לא צמיחה שתמשך לנצח. הכול מכריתת יערות -1970בשנה מאז  7%אינדונזיה צמחה 
 .'כבישים וכו, בניית גשרים -ג"עלייה בתמ - בעקבות שיטפון

  .טריליון דולר 7כ -הנזק משינויי האקלים: ח סטרן"דו

על כל שקל שלא . 1929דומה לשפל של ההתעלמות משינויי אקלים עלולה להוביל למשבר כלכלי בקנה מידה 
  .נשים היום כדי לטפל בבעיות הסביבתיות נצטרך בשנים הקרובות לשים פי כמה

כפול   סכום :התוצאה...). גשמים, חידוש אדמות, האבקה( נעשתה הערכה כספית של שירותים סביבתיים 
 .ג האנושי"מהתמ

 )ג"רים בתמלעומת מים בבקבוק שכן נספ( 0= מים נקיים = אויר נקי -
גם בכמות וגם . העוני יכול להמשיך לעלות .העשירים נעשים עשירים יותר. לא מתחשב באי השוויון -

 בחומרה
  .שוטרים, ס"עו, חינוך, בתי דין -ג"התמוטטות חברתית תורמת לתמ -

  :מדד לרווחה -ג"התפתחות התמ

אמר שזה לא כלי , ג נהפך לכלי למדידת רווחה"כששמע שהתמ. 1932-ב simpn Kuznetsי "פותח ע -
 .מתאים

 .אז ויתרו עליו, ג"תמלדומה כ בצורה "סההתנהג ב, פיתחו מדד אחר 70- בתחילת שנות ה -



 
 

נזקים  -מחיקת סעיפים/ג והתאמת"לקיחת תמ: cobb & cobהחישובים של  - ISEWפותח מדד ה -1994 -
ניתן  לא -א"על המק הביקורת). "מד קדמה אמין לישראל"ל חגי קוט אל שקיים מחקר על ישר(סביבתיים 

  .חשיבות בהשוואה בין השנים במדינה עצמההמון אבל בפועל יש . להשוות בין מדינת

  

  :הכלכלה הניאו קלאסית

מעגל "לתהליכים עסקיים ול ים החיצונייםמניעב עוסקת לא. כ התייחסות לסביבה"אין בד. מערכת העל - כלכלה
התייחסות שולית עד לא . והזיהום הזבל -כותוכן ההשל, )מתחות, מים, אנרגיה(הסביבה ": )שוק-צרכנים( הכלכלי

  .קיימת למשאבים טבעיים וזיהום

יש משאבים  -מכירה ביחסי הגומלין בין הסביבה לכלכלה) שונה מהכלכלה האקולוגית(הכלכלה הסביבתית 
כל המשאבים בכדור הארץ . הגישה היא צעד טוב אבל לא מספיק. אבל עדיין הרצון לצמיחה שריר וקיים. ופסולת

  .הם בכמות סופית

   :יש צורך בחשיבה חדשה

 .של סביבה סופיתרואה בכלכלה תת מערכת פתוחה בתוך מערכת שגישה  -
  .ביולוגיים הנהוגים בפלנטה שבה אנו חיים- משלבת את הכלכלה בחוקי המשחק הפיסיקליים -
חברה  ביוספרה  .י הסביבה"הכלכלה מוגבלת ע). הסביבה(הכלכלה היא תת מערכת בתוך הביוספרה  -

 סרטון  .כיוון שיש מערכת סופית שסוגרת אותה, הכלכלה לא יכולה לצמוח עד אינסוף. כלכלה
https://www.youtube.com/watch?v=gLBE5QAYXp8 

  :הכלכלה האקולוגית

  :שאלות 3שואלת הכלכלה האקולוגית 

ולא , לשנה שנהעל צמיחה מ רק מדברים. )סביבה(להיות הכלכלה ביחס לאקוסיסטמה  כמה גדולה צריכה -
 . האדם מפעילים על הסביבה העומס האקולוגי שבני? היכן לעצור? עד לאיפה

 צרוך וכמה להשאיר לדורות הבאיםיכמה נכון שהדור שלנו  -גם תוך דורית וגם בין דורית - שאלת החלוקה -
 )שובההכי פחות ח(שאלת היעילות  -

  17פעילות כלכלית פי , 11אנרגיה פי , 4אוכלוסיה גדלה פי : שנים גדלו 10ב

  :מהקהל שאלות

  ?מה מונע את התקדמות הכלכלה האקולוגית? 

אין שום ) קבוצות הלחץ ביניהם הטייקונים(לבעלי כוח . וכן בתי הספר לכלכלה, שמרנות של המערכת האקדמית! 
  .או גישות שיפקפקו בעמדת הכוח שלהם, שהם גורמים להם) למשל זיהום(אינטרס שנתעסק בדברים הרעים 

  ?האם הויכוח סביב כלכלה אקולוגית הוא ענייני או פוליטי? 

ביניהם (ועדיין בכירים . אין יותר מידי מקום לויכוח עם כדור הארץ וההבנה הבסיסית שהמשאבים בו מוגבלים! 
ג עדיין את הדרך "רואים בתמ, נזקים הסביבתיים לא גדולים מאודשה, חושבים שזה לא מאוד משמעותי) כלכלנים

  הטובה ביותר למדוד רווחה

  ?יש מקום לאופטימיות? 



 
 

בארץ . יש יותר לימודי כלכלה סביבתית בעולם .)לא מושלמת(תיאוריה כלכלית מפותחת בנושא קיימת . בהחלט! 
אמנם לא (ג "דים משלימים לתמן מקדמת מדממשלת ישראל כ -יש חקיקה בתחום. ברמה מספקת בכלל עדיין לא
 .יש דיבור עולמי על קיום אמנה בתחום). שחגי רואה בו את אלו

  

  הרצאות  4 כלכלה בת קיימא - www.ecoeco.org.il -מידע נוסף

  http://www.ecoeco.org.il/node/37 מאמר של חגי קוט על כלכלה אקולוגית שבסופו הפניות למאמרים נוספים

 להתעניין ולפרוץ דרך, ניתן לקרוא -זה מעורר בנו ענייןוכמובן שמי ש


