
 
 

  19-3-2014, נילי מארק הרצאה מאת

  .ממש נדבר מסביב" כלכלה"לא נדבר על 

על , מה שצריך להסתכל עליו יותר ברצינות, אומר כמה דברים כלליים על מה שאני חושבת שהיה צריך ללמד
  .אתמקד בהיבט אחד .על מצבה העגום של הדיציפלינה, מלחמות העולם בין המומחים

וגם גרמו , הם מסרבים ללמוד מההיסטוריה. והיהירות שלהם מאוד בולטת, הם מאוד יהירים, הכלכלנים במבוכה
  .ברור שצריך משהו לשנות. הרבה נזקים

אני , הניצנים שלו כבר התחילו קודם, למעשה 29המשבר של  -אדבר קצת על משברים ועל שינויי תפיסות עולם
  .מהאמריקאים היו מובטלים 45%קרוב ל, רוצה להדגיש שבשיאו

אבל אם אני לא מספרת את . היו סימנים שהיה אפשר ללמוד מהם, זה גל הגלובליזציה הראשון, א ארוךהסיפור הו
אחרי מלחמת העולם הראשונה המדינות , היתה תקופה מאוד ממושכת שהאבטלה הלכה וגדלה, כל הסיפור

  .התחילו להגן על עצמן מיבוא

והחלו את המודלים של המיקרו על , ת המיקרוכיוון שאז דיברו רק בשפ? מה אמרו הכלכלנים לנוכח האבטלה
  .כלכלה ליברלית, "השוק יסדר הכל. "מאקרו -המאקרוף לא היה עוד תחום כזה

  .אבל הכלכלנים המשיכו לטעון שהשוק יסדר הכל, והכלכלה לא סידרה את עצמה, שנה 20עבור 

ם שאמרו לו שהוא יהרוס את הוא עמד מול כל הכלכלני -ב הוא עשה מעשה אמיץ"כשרוזוולט הפך לנשיא ארה
  .תציעו דבר אחר, זה לא עובד –ב ואמר "כלכלת ארה

יש פה "אומר , לא כלכלן, ב"נשיא ארה. קיינס כותב את הספר שלו - באותן שנים התחילו לנשב רוחות חדשות
  ".צמוהשוק יסדר את ע, זה יהרוס את הכלכלה"והכלכלנים אומרים לו , "תיאוריה חדשה ואני רוצה לחשוב עליה

, מ באבטלה"משפט המפתח של קיינס שיכול להיות שו, באומץ לב נדיר הוא השתכנע שהשיטה של קיינס הגיונית
והיא אבטלה של חסר , מ של אבטלה"אם יש שו. והשוק לא יסדר את עצמו לבד, אבטלה שנובעת מחוסר בביקוש

  .יש לגיטימציה להתערבות ממשלה - בביקוש

רוזוולט הצליח להבין שצריך . זה היה מהפכני, תן לגיטימציה להתערבות ממשלהזו הפעם הראשונה שמישהו נו
  .לעשות משהו

העיקרי . על פרויקטים ריאלים גדולים, רוזוולט קם והחליט על הגדלת הצריכה הציבורית -דיל-הוא עשה את הניו
שקעה באוכלוסייה בכל כי מאז מיעטו בה, שהיום הן מתפוררות, ב"בהם הוא רב האוטוסטרדות הגדולות של ארה

  ...).חינוך, בריאות(התחומים 

  . אין סטגפלציה, אין את מערכת שערי המטבע הניידים, הכלכלה של אז היא לא הכלכלה של היום

  .יהיה רע מאוד -יגידו שצריך לעשות משהו אחר, שעד שלא יקומו ויעשו משהו אחר, אבל היום יש בעיות חדשות

בספרד היו מצבורים של זהב . הגדילו את כמות הכסף, פעם שהיה יותר זהב כל -כמו הסיפור של בסיס הזהב
וזו היתה אחת  -בלי שקרה משהו ריאלי בשוק, כל פעם שהביאו זהב חדש הדפיסו עוד כסף, מאמריקה

  .האינפלציות הגדולות בהיסטוריה

  .ריות כלכליותרואים את זה בשינויים של תיאו. הרבה מאוד רעיונות שנראים לנונכונים לא עובדים



 
 

  .לכן זה כל כך חשוב -לכלכלה יש תהודה רבה והשפעה על החיים של מיליוני אנשים

רוזוולט קיבל רגליים קטנות וצמצם את  30-אבל בשנות ה, האבטלה קטנה, הכלכלה השתקמה -נחזור לרוזוולט
לשוק העבודה פעם  נשים יצאו - ואז פרצה מלחמת העולם השנייה. ושוב היתה אבטלה שהלכה וגדלה, התקציב
  .וזה מה ששיקם את הכלכלה האמריקאית, הגברים השתתפו במלחמה, ראשונה

ולכלכלה הקנסיאנית יש , אולי רוזוולט היה מבין שהצמצום בתקציב גרם לאבטלה? אם לא היתה פורצת מלחמה
  .חשיבות באותה תקופה

  .השוק החופשי קיים ויש לשאוף אליו ,המודלים באמת מתקיימים - בשביל חלק מהכלכלנים המודלים הם כמו דת

בואו , לכן. המציאות יותר מורכבת, יש הנחות שלא מתקיימות, אבל יש כל כך הרבה כשלים, המודל הוא מודל
נשקיע את מירב המאמצים לחשוב על פתרונות ועל הדרך בה נוכל לבחור מבין הכלים האפשריים את זה שהכי 

  .הכי פחות מזיק, פחות פגוע ביעליות

  .אם נבין את המודל של השוק החופשי, בכל זאת? איך נמצא כלי מתאים? איך נעשה את זה

למה המודל הזה שהוא כל , להבין מהי תחרות משוכללת, מבחינה מחשבתית מאוד חשוב להבין לעומק את המודל
להאמין בו כי הסיפור הזה שאנשים צעירים לומדים אותו ומתפתים , כל כך יפה, כך יפה מבחינה אינטלקטואלית

  .הכל נהדר, הכל הכי יעיל, מסתדר כמו פאזל, הוא באמת מודל שלם

ולצאת , כי צריך להבין את התהליך, בסיס חשוב. הרבה שנים לוקח להבין שהמודל הזה הוא רק בסיס למחשבה
לא . תאנחנו צריכים להבין את החריגו, המציאות היא בעיקר חריגות מהבסיס, אנחנו מבינים את הבסיס -לדרך

זה , ואז נוכל להפעיל שיקול דעת אם יש לנו אופציה לבחור בכמה כלים, נבין את החריגות בלי להבין את המודל
  .יעזור לנו לבחור את הטוב ביותר

  . זאת נקודת המוצא שלי

  . אבל קשה לי לראות איפה זה לא קיים במציאות, המודלים באמת יפים: שאלה מהקהל

אי אפשר לא . קניתי כל מה שאמרו לי. חוג מיתולוגי. היו שם ענקים ממש. העבריתאני יצאתי מהאוניברסיטה 
יש , זה מדעי החברה - אלא להגיד, לא שהמודל לא נכון, לקח לי הרבה זמן להבין. המוקדמות 20-לקנות בשנות ה

ם בסוף שנות האם אנחנו רוצים לעמוד במצב של הכלכלנים הליברליי? מה אנחנו מציעים להם, בני אדם ומדינות
  ?שעומדים מול אבטלה ואומרים הכל יסתדר 20-ה

לא צריך . אבל אם רוצים לעשות משהו לתועלת האנשים צריך לפתוח את הראש, המקצוע הוא חגיגה לשכל
איך אנחנו רואים אחרת את  -עכשיו צריך להגיד. מושגי יסוד, תשתית, יש פה לוגיקה - לשפוך את התינוק עם המים

אם יש אי שוויון שפוגע בצמיחה  - כל נקודה היא טובה לשוק. מ לטווח ארוך"לא יודע לתת שו השוק. המציאות
  .הוא אל רואה את זה, בסוף

  .קודם צריך להבין את כשלי השוק

באמת משתמשים במודלים , איפה שמקבלים את ההחלטות, ברור לי שזה לא יעבוד במציאות: שאלה מהקהל
  ?חנו לא לומדיםהאלו או שיש להם כלים אחרים שאנ

שהשקפת העולם האידיאולוגית , הדבר הראשון שקורה שם, כשמדברים על עיצוב מדיניות. זו שאלה קשה
יש , לחלק מהדברים את הוכחות, חלק מהדברים אל ניתנים למדידה. חברתית מכתיבה את המהלכים- כלכלית

האנשים באוצר אמונים בדרך . ובהאם האקונומטריקה ט, הרבה דברים שאפילו מתווכחים אם התוצאות ראויות
  .חשיבה שקשה להם להגיד שהם טועים



 
 

  . והם לא רוצים להתבלבל עם העובדות. יש להם גישה והשקפת עולם, אין להם מודלים

יש הרבה , יש תחומים שזה פועל יותר טוב ולהפך. המגזר הפרטי לא פועל יותר טוב מהמגזר הציבורי, למשל
  .והמגזר הפרטי לא יעשה טוב, ופן טבעי זה ברור שהממשלה צריכה לעשות אותםיש מוצרים שבא, קומבינציות

אנחנו לא רוצים שהיא תייצר  -יש תחומים שהמגזר העסקי לא עושה טוב ואנחנו לא רוצים שהממשלה תעשה
  .כל הסיפור הוא מה נובע מהשקפת עולם. גרביים

מה שקובע . נטייתו תהיה להעביר הכל לפרטי, מי שהשקפת העולם שלו היא שהמגזר הפרטי תמיד יותר טוב
  .במידה רבה זה איך שלמדת

מ הכלכלנים הצעירים "אחרי התפרקות בריה. הם עושים שגיאות אדירות, אני מסתכלת על מוסדות בינלאומי
בלי קשר לגודל המדינה , מהרווארד הגיעו עם תפריט זהה לכל המדינות ואמרו להן איך מגיעים לכלכלה חופשית

ואז האוליגרכים השתלטו שם על , אחרי שנים של קומוניזם מפוקפק, הם הגיעו כך גם לרוסיה. סטוריה שלהוההי
  . מה האופי שלה, להבין מה ההיסטוריה שלה, ולשבת עם המדינה,  במקום להבין שהמודלים הם מודלים. הכל

למה אין קורסים ? ימודיםלמה לא משנים את תכנית הל, תכנית הלימודים היא הרבה שנים אותו דבר: שאלה
  ?אחרים

אבל לימדתי קורס של כלכלת , אני כבר בפנסיה, גם בתל אביב יש אנשים שחושבים אחרים. יש קצת ניצנים
איך אני מעיזה לאמר  - הסטודנטים חשבו שאני האויב, בשנים הראשונות שעשיתי את זה. ישראל שונה לחלוטין

  ?הגדרת היעילות איך אני מעיזה לערער על? נגד השור החופשי

י "המטרה היא רווח כלכלי ואתה משיג אותו ע. פיטורי עובדים? איך מגדירים היום יעילות בעיתונות הכלכלית
נניח שיש חברה ששיפרה את שורת הרווח כי היא פיטרה ? איפה מדד היעילות שהיו צריכים למדוד אותו. פיטורין
, הוא סגר סניפים, כי הוא פיטר עובדים" התייעל"ישראל דואר ! היה צריך למדוד אותה לפי השירות, עובדים

אבל את התוצרים האלו שהם אדירים אף אחד . יש פה אבדן תפוקה אדיר? זה יעילות. ואנשים עמדו שעה בתור
  .מסתכלים רק על שורת הרווח, לא מודד

לא , בעל החברה בלבד זה היעילות מבחינת. לא שורת הרווח, מושג היעילות הוא מה שצריך לדבר עליו, כלומר
  .מבחינתינו

אבל בואו , זה יפה מה שלמדתם"היה להם לקשה את האמירה . בהתחלה הסטודנטים היו כמו אויב, ניסינו לשנות
האם הממשלה תממן  -הדילמה המרכזית. אתה צריך לדעת מה אתה בוחר, מרגע שיש כשל שוק". נפרק את זה

יש גם . כמו בריאות או חינוך? ה האם היא צריכה לספק שירותיםהשאל, בשירותים ציבוריים אין שאלה? או לא
המדינה , בגדול במקרה הזה המוצר הוא פחות טוב. מיקור חוץ -אבל לא תספק, אופציה שהמדינה רק תממן

  .אבל התמורה לא שווה את זה, משלמת הרבה

  ?מממן ומי מספקהשאלה היא מי . המודל כבודו במקומו מונח, הבעיות האלו הן הבעיות האמיתיות

יקרה , ב המערכת פרטית"בארה. מערכת בריאות ציבורית טובה היא יותר טובה ממערכת פרטית -עוד בעיה
  .יש מחקרים שמראים שמערכות חינול ובריאות ציבוריות הן טובות. וגרועה, יחסית לעולם

ואם ? ואם היא לא טובה - ואז צריך לשאול אותן, התיאוריה מלמדת שהמדינה צריכה לספק אותן. אבל מפריטים
  ?ואם היא עושה החלטות לא טובות? היא מסובכת פוליטית

ויש  מערכות פוליטיות עם ערכים אחרים כמו , אם תרבות של שמירת חוק, יש חברות בעולם שהן די סולידריות
  .הממשלה לא צריכה לקחת אחריות -אחריות הפרט לגורלו ושם יגידו



 
 

אבל גם , העסקי לא עושה את זה טובהמגזר  - ואז יגידו לי, שאני רוצהכמה  אפשר להגן על מערכות ציבוריות
  ?ומה הלאה. הממשלה לא

  .אבל ברגע שמתחילים ללכלכך את הידיים זה קשה, המודל נותן פתרון חד ערכי. זה הרבה יותר מורכב

  .היו חייבים להפריט... אבל שטייניץ שפך כספים והגדיל גרעון: שאלה

שנים היתה הורדת מיסים  5משום שבמשך , אף פעם זה לא הכל, א שהגרעון נוצר בעיקרהסיפור האמתי הו
  . הורדת המיסים יצרה את הגרעון. מסיבית לשכבות החזקות

  . אבל זה מעולם זה לא קרה, פ תיאוריה הכלכלה המחלחלת"הורדת המיסים היתה ע

וזו היתה . צריך להפריט -שר להגיד לאזרחיםואז אפ, הגרעון הפך לאדיר, ב בוש האב והבן הורידו מיסים"בארה
  .המטרה היתה לגרעון אדיר כדי להגיד למי שלא הורידו להם את המיסים ולקצץ להם את השירותים! המטרה

  .אני רוצה לדבר על מה שיותר מהותי בעיני, לא נדבר על כולם... נדבר קצת על כשלי שוק

  ?להתבצע איך זה צריך? מתי נדרשת מעורבות ממשלה: השאלות

  . על אינפורמציה לא סימטרית, אתם בטח למדתם בעיקר על מונופולים, יש המון כשלי שוק

ברור שהממשלה צריכה להתערב וגם הקיצוניים ביותר מימין יודעים שצריך , זה ברור -על מונופולים לא נדבר
  .לחוקק חוקים נגד מונופולים וקרטלים

   -מוצר ציבורי

אם הממשלה , )אי אפשר לומר כמה כל אחד צורך(לא ניתן לחלוקה : את התכונות הבאותמוצר ציבורי טהור יש לו 
  .אי אפשר למנוע טרמפיסטים, לא ייצר אותו אף אחד לא ייצר אותו

  .גינה ציבורית, פנס רחוב, מדרכה, כביש פתוח, בטחון לאומי: לדוגמא

זה לא כדאי , אף אחד לא ירצה, אותם כיוון שאי אפשר למנוע מאנשים להשתמש בזה רק הממשלה יכולה לספק
  .כלכלית

התארגנו כמה כפרים , עם חוף סלעי במיוחד, התאגדות של כפרי דייגים באירופה - הדוגמא הראשונה היא מגדלור
אבל , אנחנו נממן את זה - אבל בפרוטוקול כתוב. שםחות סירות יתנפצו, להקים מגדלור כדי שפחות דייגים יהרגו

  .תהנה מהאור הזה, גם שהדייג לא שילם, וכל סירת דייגיםהאור יאיר למרחקים 

אפשר להתווכח כמה פנסי .  הרי אם הממשלה לא תייצר אף אחד לא יצר, לגבי מוצר ציבורי טהור אין כמעט ויכוח
  .אבל עקרונית אין ויכוח', רחוב וכו

  ?איפה הבעיה האמיתית

, מישהו כן ייצר -אם הממשלה לא תייצר. קיימות כאןלא כל התכונות שראינו קודם מת: מוצרים ציבוריים למחצה
  .העלות השולית לא תמיד אפס, הוא ניתן לחלוקה. אבל יציע מוצר כזה, אחרת

מישהו , מפעלים, י כנסיות"החינוך בתחילתו סופק ע. בריאות וחינוך: הדוגמאות הכי מדוברות. כאן מתחיל הסיפור
איזה מוצר היא ? האם החברה רוצה לספק את זה -השאלה ואז נשאלת. בלי הממשלה, הציע את המוצר הזה

  ? רוצה



 
 

 - אבל כאן לא נגמר הסיפור. יש מערכות חינוך ובריאות ציבוריות, כ לא רוצות שהשוק יספק את זה"מדינות בד
  .וכן מספק חלק מהשירותים האלו, השוק הפרטי לוחץ

  : ך הזה בכמה שלביםבספרות מתארים את התהלי. בארץ יש יותר ויותר בתי ספר פרטיים

 .היא נפגעת ולא מסוגלת לספק חינוך -המדינה מקצצת את המערכת הציבורית .1
 ...'המורים לא טובים וכו, יש אלימות. מצד ההורים והתקשורת -אצבע מאשימה כלפי מערכת החינוך .2
סות הקהילות מתכנ. הקבוצות החזקות עושות ככל שהן יכולות לסדר לילדים שלהן פתרון מחוץ למערכת .3

. כי הן קהילות חזקות ומצליחות להשיג אישורים וגם מימון מסוים מהמדינה, לבתי ספר קטנים ופרטיים
 .מחוץ לגדר -הילדים האחרים. רב מקבלי ההחלטות הילדים שלהם מתחנכים שם

הרי  - זה תהליך של הפרטה שלא קוראים לה הפרטה. וזה לא מתרחש רק אצלינו, אנחנו כבר בשלב שלוש
  .ממשיכה לממן הממשלה

והיום , סגרו את האגף הזה, פעם היה אגף לפיתוח תכניות במשרד החינוך -יש הרבה מיקור חוץ במשרד החינוך
  .במכרזים, עושים את זה במיקור חוץ

אבל , בתחומים האלו זה ברור שהממשלה משלמת סכומים גבוהים במכרזים האלו, לפעמים מיקור חוץ זה בסדר
ואז , קשה למדוד את התפוקות, הוא לא כמותי, זה מוצר שקשה למדוד את האיכות שלו. מקבלת שירות פחות טוב

  . ואז יוצאים תכניות חינוך גרועות, ועושים מהר את העבודה כי רוצים את הרווח, לא לוקחים בעלי מקצוע טובים

את שורת הרווח  ואז התברר שכדי להגדיל. קשישים, ילדים בסיכון -היו מוסדות של חוסים שהמדינה הפריטה
  .ואז המדינה קמה והלאימה את זה בחזרה. תיעדו את זה, חסכו על החוסים

  ?מה היתה האלטרנטיבה להפרטה: שאלה

  .שהמדינה תעשה את זה ברמה יותר גבוהה

בעניינים של טיפול המדינה עושה את זה , אבל עדיין על פני שנים, אני לא רוצה להגיד ששום דבר לא מתפקד פה
. אבל לא בגלל הרצון לעשות רווח, אולי לפעמים היא עושה את זה לא טוב כי יש עצלנות או בטלנות - טוביותר 

  .הסיכוי לעשות נזק שהמטרה היא רווח הוא הרבה יותר טוב

  .היינו צריכים לוותר על משהו כדי להחזיק את זה ציבורי: שאלה

בהרבה מהמקרים הממשלה ? לספק לאזרחיםאיזו רמה של רווחה וחינוך אתה רוצה  -יש פה שאלה מוסרית
ואם צריך לפקח זה גם עולה , צריך לפקח על מוסדות מספיק -יש פה בעיה. ממשיכה למממן ואחרים מפעילים

  .לפעמים זה עולה בכלל יותר כסף, כסף

 מאין הם, אם אין מספיק משאבים -אתה שואל. ויש מועמדים רעים להפרטה, יש מועמדים טובים יותר להפרטה
  ?יבואו

אבל מי יחזיר את החוב עוד , אתה חוסך עכשיו, אם לא תשקיע בחינוך ובבריאות -התשובה שלי לא אופטימית
השאלה היא מה יקרה למנועי הצמיחה בטווח ארוך ובטווח . הטרייד אוף הוא בין הטווח הקצר לארוך? חמש שנים

  ?קצר

  .אבל בתי הספר הפרטיים טובים יותר: שאלה

, ומורים יותר טובים ולראות ציונים יותר טובים, בכיתות יותר קטנות, יש הורים עם משאביםזאת לא חכמה ש
  .ולהשוות את זה לילדים בפריפריה ממשפחות קשות יום



 
 

איך  - זה אידיאל, החכמה היא לספק חינוך טוב ואיכותי לכולם. בסוף התהליך, חכמה קטנה להשוות בסוף הסיפור
  .אליאיכותי וטוב ככל שניתן זה רי

  ?רים'מה עם מודל הואצ: שאלה

וילד , על פניו הילדים יכולים להירשם לכל בית ספר. אפילו מילטון פרידמן היה מסכים בערוב ימיו שזה לא מספיק
נסעו לבתי , מכיוון שהילדים עזבו את הבית, זה נכשל. יכול להתקבל לבית ספר טוב, מוכשר ממשפחה קשת יום

, חוסר יכולת להתמודד עם ילדים יותר עשירים, במערכת תרבותית שלא הכירו ,ונתקלו בבדידות, הספר האלו
  . רובם בחרו לחזור לבית הספר הקודם שלהם

  . מערכת החשמל וועדי עובדים, נמלים: שאלה

ונעשו שני ניסיונות מאוד ידועים , כיוון שהיא מונופול טבעי בייצור. היא מונופול טבעי, מתוך הגדרה, חברת חשמל
וככל , מה שקרה שהמערכות המופרטות היו פחות יעילות. קליפורניה ובריטניה -להפריט מערכת של חשמל בעולם

והיו , המחיר עלה ועלה, ובגלל אינטרס הרווח. שמפרקים מונופול טבעי העלות השולית עולה ככל שהפירמה קטנה
ב מצאו את "ואפילו ארה. רבהוהתושבים מצאו עצמם בלי חשמל ומשלמים ה, הפסקות חשמל יזומות כדי לחסוך
  .עצמם מלאימים את חברת חשמל

". רגיל"ושאר העובדים בשכר , זה מספר עובדים מצומצם' דור א. כולנו עצבניים על זה -ההתנהלות מבחינת שכר
הייתי שמחה שלא היו את . שופכים את התינוק עם המים - שכמו בהרבה מקרים אחרים, אני יכולה לומר

ולגבי מה שאומרים על שורת . למרות שזו אחת מחברות החשמל היעילות ביותר בעולם, ההתנהלויות האלו
, היא מגיעה להפסדים אם כמונופול טבעי מונעים ממנה לעלות מחירים, זו חברה ממשלתית -על ההפסדים, הרווח

  .וגם לא ממנים אותה, קובעים לה גם תעריפים. וגם לא ממנים אותה

אבל לשפוך את התינוק עם המים זה אומר הפרטה והסיפור של קליפורניה , כראני גם כועסת על התנהלות הש
  .ובריטניה

משקיעים בזה הרבה משאבים שאולי צריך להשקיע בדברים , מצד אחד -נמלים זה פחות מובן מאליו מבחינתי
רבה יותר חברת החשמל זה ה. ויש סכנה לחופים שלנו, לא ברור אם פרטי זה יפעל יותר טוב -מצד שני, אחרים

  .ברור

  .אינפורמציה מלאה? מה הנחת היסוד של תחרות משוכללת ויעילות שאיננה מתקיימת בבריאות

  -כשל אינפורמציה

  .כשל האינפורמציה מפיל את המודל יותר מכל דבר אחר

, החומרים, המחירים -אחת מהנחות היסוד של תחרות משוכללת היא שיש אינפורמציה מלאה על המוצרים
  .'וכוהשימושים 

המוכר והיצרן יודעים יותר מהצרכן כמעט בכל מוצרי . בעולם המידע שאנחנו חיים בו ההנחה הזאת לא מתקיימת
  .גם המומחים לא יודעים -ומי שחושב שהוא יושב באינטרנט יודע הכל. הצריכה

א יודע ולא יכול הצרכן ל... מה יש בתוך מכונת הכביסה או המחשב, ממה הוא עשוי, הצרכן לא יודע מה יש במוצר
  .לדעת

, אנחנו לא ידעים כמה ריססו - גם כשהולכים לקנות ירקות. הצרכנים לא יודעים את הכל על המוצר, באופן כללי
  ...מאיפה זה הגיע, באיזה מים השקו



 
 

  .  זה לא הגיוני. אנחנו לא רוצים שהממשלה תייצר הכל בגלל שאין אינפורמציה מלאה

  .וככל שהמידע נהיה מתוחכם האינפורמציה עוד יותר לא סימטרית, איםאנחנו במצב שבו המוצרים מיוב

מי . ואז נדע שמה שכתוב על התווית נכון, מכון תקין אמין ולא מופרט ונתון ללחצים. תו תקן אמין -יש פתרון חלקי
יותר מישהו עשה את העבודה בשבילו והנזקים של אינפורמציה לא סימטרית , עם תו תקן, שקונה במקום מורשה

מכונת כביסה זה לא חינוך ולא  -וזה גם לא נורא, זאת בעיה שלו -ואז מי שלא הולך לקנות במקום מורשה. קטנים
  .יש פה עניין של חשיבות. בריאות

ממשלות מאוד מתקשות , התאגידים יותר חזקים ממשלות, זה לא קורה היא הכלכלה הגלובלית היא תאגידית
והמדינות , מכתיבים לממשלות, דים לפעמים מממנים את הממשלותהתאגי. יש בעיית משילות -למשול

  .הדמוקרטיות מתקשות למשול

הם לא רוצים , החזקים מאיימים בנטישה. מתקשות בזה יותר ויותר, גם ממשלות שרוצות לקיים מדינת רווחה
רב  ,מהשכירים משתכרים מתחת לממוצע 70%אצלנו  -הם רבים מאוד, העניים, החלשים, לשלם מיסים

? אז מי ישלם מיסים. היא לא תשלם את המס, העניים לא מגיעים לסף המס. האוכלוסייה בישראל היא ענייה
  .בעיקר מעמדות הביניים

  . זו אחת התוצאות של הכלכלה התאגידית

יש הרבה סיפורים של . הסיפור של אינפורמציה לא שווה בין חולים לרופאים מחייבת מערכת בריאות ממלכתית
הוא יכול להשתמש בידע שלו , ברגע שהאינטרס של הרופא הוא כסף. וטיפולי חסר לעניים, יתר לעשירים טיפולי

אבל אז , אז הרופא יכול לעשות טעות, שהמערכת היא ממלכתית, כשהאינטרס הוא לא רווח. כדי לנצל את החולים
  .ויש הבדל גדול, לא כי הוא רוצה לעשות כסף, זה כי הוא לא מספיק חכם

  ?זה נופל באותה משבצת? ...מלח, מינרלים, גז? ומה עם משאבי טבע, זה קל לדבר על בריאות וחינוך: השאל

בין לתת את כל משאבי הטבע של המדינה ולהפריט את  -אבל פה זה עניין של דעה, זה לא ממש באותה משבצת
  .מכעיס זה מאוד, ושהמדינה לא תשאיר לעצמה נכסים ולא תקבל תמורה הולמת. כל המפעלים

  . אזרחי ישראל לא מספיק יהנו מהגז, אם ההיסטוריה תחזור על עצמה

שיהנה , יכול, מי שרוצה להפיק, שמשאבי הטבע של ישראל שייכים לאזרחי ישראל, לא ככלכלנית, אני חושבת
  .אבל שהאזרחים יקבלו את הרב - מרווחים יפים

  ?למה כולם כל כך מרוצים, ס רב אזרחי ישראל מאושרים למרות העוני"לפי הלמ: שאלה

אני מניחה שאדם שבא מישהו זר , לא כלכלכנית? למה הם עונים ככה. אנשים ממורמרים כל כך שאי אפשר לתאר
  .אני חושבת שזו בעיה פסיכולוגית. קשה לאדם להודות שהוא לא מאושר, ששואל אותו על האושר שלו

חסרי , ואני רואה אנשים כועסים, כל כך ראה עניים ואני חושבת ששר האוצר לא, אני רואה עניים בעיניים שלי
  .זה לא מתיישב עם הסקר הזה. מיואשים מהמדינה, תקווה

  ? מה דעתך על הפרטת שירותי המים: שאלה

  .זה ידוע, 3-ו 2המחירים שלו עלו פי , ובים ומשכורות עתק'ה קיבלו ג'כמה חבר. זה ברור לכולם

  ?חופשי ויש לה מדדי אי שוויון טוביםהאם יש מדינה שפועלת לפי שוק : שאלה



 
 

בגלל זה יש הרבה הרהורים . זה בפירוש נכשל. ב יש את מדדי אי השוויון הכי גרועות"בארה. התשובה היא לא
  .בעולם על זה שהשיטה לא טובה

יות וגם יש לה עוד בע, גם לוחצים עליה מאוד. יכול להיות שזה נכון - אומרים שגם מדינת הרווחה לא תחזיק מעמד
  .כמו ילודה נמוכה

זה לא אומר שזה מוגל . אבל יכול להיות היא לא תשרוד, במדינת הרווחה היא מודל טו, מתוך כך המודלים שיש
  .כמו את בעיית הילודה הנמוכה, אולי זה אומר שצריך לחשוב איך פותרים את הבעיות, לא טוב

זה . המדינה הזאת לא תצליח לשרוד, לידריות חברתיתבלי סו, כל הרעיון הציוני בנוי על סולידריות -דעתי לסיכום
  .גזר דין מוות לחזון הציוני


