מדיניות כלכלית דניאללוי

שוק

חופשי טוב

לא רק לחזקים

הקריירהשלנו.
המרגישות את גורמי השוק-ביקוש,
גיא רולניק טוען (״אפקטיביות,
טענות
בכלכלה
פריון,
היצע ומאמץ בעבורה ,אך הם נוטיםלהתע־
$TS1$להתעלם$TS1$
תעשייה
רכיב
$DN2$להתעלם $DN2$מדיון בפערי פריון ,ומהקשר שבין פריון
$TS1$מהשיה $TS1$לם
בי ״הלקגדול מה־
9.02
$DN2$כמרכיב $DN2$מרכזי .התפלגות הכנסות קוטבית וחו־
$TS1$וחוסר$TS1$
MarkerWeek
משמשים כהוכחה
$DN2$וחוסר $DN2$שותפות כפירות צמיחה
סר
לדוגמה ,בסקר שברק
עבורה ותמורה
$DN2$מהשיה $DN2$הציבורי מבקשלהתעלם מסוגיות של
שיה
לעבודה.
את מידת אופטימיות הציבור ,נמצא כי כל־
$TS1$כלכלנים $TS1$לטוענים שגודל העוגה אכן קבוע ,ומגבירים
אפקטיביות ויצירתיות,
הדשנות,
פריון,
ולכן ,מדיניות כלכלית
את תחושת האי־צדק.
$DN2$כלכלנים $DN2$היו יותר מודאגים מהציבור רק בנושא
ולהתמקד רק בחלוקת המשאבים״ .בדאי כלנים
שמתמקדת בהגרלת העוגה אינה מספקת ,יש
שיעורגידול הפריון.
אחר
להרחיב מעט טענה מעניינת זאת.
שהתמקדות הדיון הציבורי להתייחם גם לאופן חלוקתה כרי להבטיח
לוודאי
קרוב
פול רובין ,כלכלן אמריקאי ,טבע את
שכולם ייהנו מפירורי העוגה התופחת.
המונח ״כלכלהעממית״ ,המוגדרת ככלכלה
בנושא חלוקת עושר והכנסות אכן נובעת
הדרך הטובה ביותר לכך היאלהגביר את
ואולי
האידיאולוגיים שלישראל,
״מהשורשים
שמתמקדת בחלוקת
נאיבית ואינטואיטיבית
לחזירות של עירן הטייקונים
זו תגובת נגר
התחרותיות על ירי תיקוןהעיוותים הרבים
מהקשר שבין תמרי־
$TS1$תמריצים$TS1$,
הכנסות ,אך מתעלמת
והתייעלות המגזר הציבורי ,כך
בשווקים
יעילות ופריון .כלכלה עממית שואלת
צים,
$Dתמריצים$DN2$,
השורדים״ ,כפי שסבור
רולניק .אני משער
שהיתרונות של שוק חופשי אמיתי אכן ית־
$TS1$יתממשו$TS1$
שימוש
שיש קשר בין הכשלים הרבים שאנו רואים
איךלהיות צרכן חכם ,ואיך לעשות
במשק וחשדנות הציבור כלפי כוחות השוק.
ממשו
$DN2$יתממשו$DN2$
נבון בהכנסהמוגבלת למקסום התצרוכת.
וכך נתקן במעט את הרושם המוטעה
לחזקים.
ששוק חופשי טוב רק
מנקודת ראות
בכלכלה עממיתהעולם הוא משחק סכום־
$TS1$סכוםאפס$TS1$,
אבולוציונית ,רובין טוען
במקביל ,יש להמשיךלהסביר ,ללמד,
$DNסכוםאפס $DN2$,שבו השוק והמחירים קובעים חלוקת כי לארם הקדמון שחי בקבוצות קטנות וללא
אפס,
ששוק חופשי
יעילה .כלכלה
עושר ,אך לא חלוקת משאבים
התמחות ,היתה מעט מאור אינטראקציה עם לשכנע ולחנך את הציבור
אנשים אחרים.
וולו־
$TS1$וולונטרית$TS1$
אמיתי ,שבו פריון עבודה קובע את רמת
חליפין
עממית לא תמיר רואה שעסקת
החיים ואת חלוקת ההכנסות ,הוא לטובת כו־
$TS1$כולם$TS1$
מועילה לשני הצורים ,ואינה מאמינה
בנוסף ,לאורך מרבית ההיסטוריה ,האדם
נטרית
$DNוולונטרית$DN2$
כפי שהעיתונות הכלכלית עושה ,אם
בעיקרון ששיתוףפעולהיכוללהגדיל את חיבעולם סטטי ,עם צמיחה כלכלית מעטה ,לם
$DN2$כולם$DN2$
אם בכלל .מכיוון שלא היו לו הזדמנויות כי אין די התמקדות בנושאים הבסיסייםהלא־
$TS1$הלאפופולריים$TS1$
העוגה.לפי תפישהזו,גודל העוגה נתון,ולכן
$DN2$הלאפופולריים $DN2$מהסוגשרולניק רן בהם במאמרו.
$TS1$ובחליפין $TS1$פופולריים
ולהעריך אתהתועלת שבהרריות וב־
ללמוד
להגבילו.
יבוא הורם תעשיות מקומיות ויש
$DN2$ובחליפין) $DN2$מעברלקבוצה שאליה השתייך) כא־
$TS1$כאמצעי$TS1$
כמה מחקרים תומכים בעקיפין בטענות חליפין
אחרת ,יהיה קשה לשכנע את הציבור בית־
$TS1$ביתרונות$TS1$
$DN2$ביתרונות $DN2$שווקים פתוחים ותחרותיים .רק אחרי
רונות
$DN2$כאמצעי$DN2$להתמודדות עם מחסור ,הוא לא פיתח
כלכלנים ,נוטים
אלה .למשל ,חוקרים שאינם
מצעי
שהציבור ישתכנע שהוא שותף ,לפחות באופן
חושים אינטואיטיבייםלהערכהולהסתגלות
להתמקד במערכת מחירים כגורם שקובע
לדעתו ,היכו־
מי מקבל מה ,אך לא כגורם שמכוון שימוש למצבי שיתוףפעולה רחבים.
שהשוק מייצר ,הוא יהיה מוכן
$TS1$היכולת $TS1$חלקי ,בעורף
לתת אמון בשוק ,בכוחותיו ובמרכיב המרכזי
לפריון תפקיר
$DN2$היכולת $DN2$לראות שוק כסביבה שבה
יעיל במקורות .מחקרים אלה מראים כי הם -לת
מערכת המחירים.
מרכזי בקביעת חלוקת הכנסות אינהמולדת ,שלו
פופולריים להתפלגות עושר
ברים עממיים
הכותב הוא פרופסורלכלכלה
אך בהחלט אפשר לרכושוללמד אותה,וחלק־
$TS1$וחלקנו$TS1$,
ולפערי הכנסה,לעתים קרובות
לא שוויונית
באוניברסיטתבר־אילן
$DN2$וחלקנו $DN2$,הפרופסוריםלכלכלה ,עוסקים בזהלאורך
אידיאולוגיות ,או על נו,
מבוססים על טענות
עממית ,צדקחלוקתי נתפש כמ־
$TS1$כמרכיב$TS1$

