
 

 

כמה הערות על ויכוח  –אחריות, אקדמיה, כלכלה, היסטוריה 

 מעשי-אקדמי

 אודי מנור

  .א

 הוא חסר משמעות אםהמושג אחריות טומן בחובו דבר והיפוכו. מצד אחד ברור כי 

ציווי הרווח "קח אחריות!". מצד יד לא מקבל על עצמו באופן אישי את ההאדם היח

שני, ככל שהמציאות המודרנית נהיית מורכבת יותר, ובהינתן עובדת החיים הבלתי 

ניתנת להפרכה שכל אחד מאיתנו תלוי לקיומו בזולת באופן מוחלט, ברור שלמושג 

 ציבורי רחב.-"אחריות" יש ממד חברתי

די ביטוי מובהק בתחום הכלכלי, המתאפיין אף הוא פרדוקס זה בא לי

חשיבותה של הכלכלה ברורה וניכרת בפרדוקס עוצמתי כמו מושג האחריות. מצד אחד 

לכל תחום. מצד שני, עושה רושם כי רמת ההבנה של אופי הפעולה הכלכלית בקרב 

כזו במציאות  האזרחים יורדת ככל שהפעולה הכלכלית נעשית אקוטית ומורכבת יותר.

עולה התלות של כל אחד  –אולי יותר מבכל תחום אחר  –לא פלא כי בתחום הכלכלי 

מאיתנו במומחים שיבארו עבורנו או לפחות יסייעו לנו להבין מה בדיוק קורה שם 

 דרכים לניהולו הרצוי והראוי של המשק.  בכלכלה, תוך שהם משרטטים מפות

אינה : מדיניות כלכלית 1122ץ דבר אחד ברור בישראל של אחרי קי לפחות

. "כל אחד יחיד ומיוחד"או  "העיקר הבריאותכלליות כגון: "אמירות ניתנת להערכה ב

כי בנושא המדיניות  ,לפחות לרוב הישראלים ,ברור 1122לים אחרות, מאז קיץ יבמ

ויכוח הזה ניתן למקם את מושג והכלכלית מתקיים ויכוח קוטבי. במרכזו של ה

אחריותו של מי לנהל את הכלכלה ומהי הדרך הנכונה  :ך היאהאחריות. השאלה לפיכ

  ?לעשות זאת

היבט אחד של הנושא, כפי שהשתקף לפני הביקורת המוצגת כאן תתייחס ל

פרס נובל, על מילטון חתן פול קרוגמן, הכלכלן מאמר הספד ארוך שכתב בכמה שנים 

ל. שני עניינים עומדים חתן פרס נובופרידמן, עמיתו ובר הפלוגתא שלו, גם הוא כלכלן 

עצם הוויכוח על אופן לקיחת האחריות של המדינה על הכלכלה )דוקו!  :דיוננובמרכז 

והאופן בו מחליט איש , !("אם"ולא  "איך"ויכוח על עצם המעורבות! השאלה היא  אין

 אקדמיה דגול לוותר על אחריותו האקדמית כשהוא בא לקדם סדר יום פוליטי.

 

 

 

 אורנים, המכללה האקדמית לחינוך ,ד"ר אודי מנור



 

 

 ב. 

הלך לעולמו מילטון פרידמן. במרכז הספדו הפנה קרוגמן את תשומת  1112בנובמבר 

מדיניות של כלכלן מקצועי, יזם  בחייו: תפקידים" שמילא פרידמן"שלושת ההלב ל

"פרידמן האידיאולוג, הפופולריזטור הגדול של דוקטרינת השוק החופשי". פוליטית ו

מן אמנם לא היה איש האקדמיה הראשון שלקח על עצמו אחריות לפעול בשדה פריד

הפוליטי והציבורי. אלא שכפי שקרוגמן מראה, הפער בין פרידמן הכלכלן לפרידמן 

 הפוליטיקאי והתועמלן היה גדול, גדול מדי.  

הוא פרידמן עצמו  שאל קרוגמן, והשיב כי "האם מדובר באותו אדם?"

 הדוגמטי פרידמן איש המדע השקול, לבין פרידמן הפוליטיקאיאחראי לפער שבין ה

השטחי. כיאה לכלכלן מקצועי, הביא קרוגמן כמה וכמה דוגמאות  הפופולריזטורו

היא האופן בו דן פרידמן  שבהןהאקדמית של פרידמן הכלכלן. הבולטת  ולאחריות

ם שכל ו  בש   מעשיואת  כביכול , אותו יצור רציונלי המכלכל"האדם הכלכלי"במושג 

שקולות שניתן לחזותן. בדומה לכלכלנים רבים אחרים, גם פרידמן ידע  חלטותהומקבל 

כזה איננו קיים, אך כפי שהסביר קרוגמן מדובר בכל זאת במושג מועיל,  "אדם כלכלי"ש

להשליט מעט " המאפשרת ""הפשטהשבדומה למושגים אחרים במדעי החברה מספק 

 יים המורכבים". סדר אינטלקטואלי בחיים הכלכל

" מונטריזם"אלא שהמושג המרכזי הקשור בתורתו של פרידמן הוא ה

(Monetarism)פי ההשקפה המונטריסטית, אחריותה המרכזית של הממשלה היא -. על

טען באובססיביות גדלה  כמות הכסף במחזור. פרידמןל, כלומר היצע כסףל לדאוג

, כמעט ללא קשר למציאות של ממוןהזרמה קבועה  נכון הוא "מונטריזם"והולכת, כי 

ליברלית(, פרידמן האמין בכוחות השוק -על. כבעל תפיסה ליברלית )או נאוהכלכלית בפו

 . הזקוקים להיצע כסף על מנת להפעיל את הכלכלה לרווחת כולם

מה שיפה בכלכלה הוא שניתן למדוד את צדדיה היפים והמכוערים גם יחד. 

חרים במדעי החברה, כמו לימודי תרבות למיניהם, לים אחרות, בניגוד לענפים איבמ

 זה בדיוק מה שקרוגמן עשה., ותזות כלכליות ניתן להעמיד במבחן התוצאההרי ש

והמיתון , 2111-שהחל ב השפל הגדול) צות הבריתקרוגמן הביא שתי דוגמאות מאר

 אחתדוגמה , ו(שנה מאוחר יותר 01 צות הבריתהכבד והאינפלציה הגבוהה שהיכו באר

המונטריזם הדוגמטי מהסוג שהציע פרידמן  ,(. בשלושת המקריםתשעיםמיפן )שנות ה

למרות זאת המשק נקלע למיתון חריף ושלון חרוץ: היצע כסף היה בשפע, ינכשל כ

 משתמע ממנה. השפירושו אבטלה על כל 

, לעומת זאת, שלוש שנים 2191-פרידמן היה בסך הכל ילד. ב 2111-נדגיש כי ב

כמו מדינות , ו בפרס נובל, מעמדו כיועץ וכיזם מדיניות היה ללא עוררין. יפןלאחר זכיית

רבות בעולם )כולל ישראל כמובן( התפתתה ללכת בדרכו של הפופולריזטור הגדול של 

תה יכוחות השוק, והתוצאות היו בהתאם. מה שהוציא את הכלכלות הללו מהבוץ הי

בתחומי המדינה לקחת אחריות הרעיון שעל עמד במרכזה שהמדיניות הפיסקלית, 

 המיסוי, ההשקעות והתקציב.



 

 

 ג. 

בדומה לאקדמאים רבים אחרים בימינו, פרידמן לא נתן לעובדות לבלבל אותו. נאמנותו 

פרידמן הליברלית הפכה כאמור לאובססיה, ופרידמן הכלכלן הזהיר פינה מקומו ל

ר לקידום הרעיון לפיו , שרתם את כל מרצו וכושרו האינטלקטואלי המזהיפופולריזטורה

זה השתלם בכמה מקרים, כשפרנסיהן של המרץ האמנם, וכוחות השוק יפתרו הכל. 

מסחר בחינוך, או את ה אוצ'ריםושיטת הואימצו את  צות הבריתמדינות רבות באר

בראשם  - רעיונות אחרים של פרידמן ,. למרבה המזלבזיהום אוויר כתחליף לפיקוח

 נדחו.  -ייצור התרופות ההצעה לבטל את הפיקוח על 

שנה בערך ובקצב  011זה  –כלכלת ימינו אכן, )ואלא שמנקודת מבט גלובלית 

משמע של -היא גלובלית(, נזקי האינדוקטרינציה חסרת האחריות תרתי -הולך וגובר 

הוכיחה ""ממקסיקו ועד ארגנטינה" כתב קרוגמן, פרידמן היתה חמורה פי כמה. 

יניות שמכר להם פרידמן: חופש מסחר, הפרטת תעשיות המציאות את חוסר השחר במד

הלאה  !יחי השוק החופשי', פי פרידמן-בשורה עלבניגוד ל ".רגולציה-לאומיות ודה

 תה המשך המיתון וגידול בפערים החברתיים. יהתוצאה הי, '!הממשלות

תנו  - Liassez Faire]פר" -"האבסולוטיזם המחשבתי של פרידמן בעניין הלסה

קרוגמן, "יצר את האווירה של אמון בשווקים  כתב [להתנהל מכוח עצמםלדברים 

ורתיעה ובוז לממשלות, זאת למרות המלכודות שהציבו העובדות". כך "מיהרו מדינות 

למרות אזהרות שצעד זה עלול לחשוף אותן  ןמתפתחות לפתוח את שוקי ההון שלה

משלות הללו ולא את למשברים פיננסיים. כשזה קרה מיהרו להאשים את תפקוד המ

 זרימת ההון הבינלאומי".  גרמה לוחוסר היציבות ש

 רגולציה-עקרון הדה הדגיש בדבריו כי אין סיבה לדחות על הסף את קרוגמן

, הוכיח את עצמו. הכל לפי הענייןהעיקרון , היו מקרים בהם ה)הסרת הפיקוח(. אדרב

-להסיק שדה" נו של קרוגמן:ובלבד שהעניין הוא העניין ולא סדר היום הדוגמטי. בלשו

רגולציה היא תמיד ובכל מקום רעיון גרוע פירושו אימוץ אותו דפוס חשיבה 

ואמנם, עם השנים הסביר  המגרעת הגדולה ביותר של פרידמן". אבסולוטיסטי, שהוא

"העולם הלך והתרחק מהכיוון שהציע לו פרידמן: פרוטקציוניזם ולא סחר  :קרוגמן

 שוק".-מוכתב-רגולציה; מו"מ קיבוצי ולא שכר-החופשי; רגולציה ולא ד

הוא שבתפקיד "סיכם קרוגמן,  ,"מה שמוזר באבסולוטיזם של פרידמן"

מדוע לא גילה את אותו סוג של [ ...] הכלכלן של הכלכלנים הוא היה דוגמא לריסון עצמי

ריסון עצמי בתפקידו כאינטלקטואל הפועל בספירה הציבורית?" תשובתו של קרוגמן 

היא שפרידמן מצא [ ...] וטה בתכלית וכאמור איננה מיוחדת לפרידמן. "התשובהפש

פרידמן הכלכלן יכול היה להרשות לעצמו לבטא ספקות.  [...] עצמו לכוד בתפקיד פוליטי

יתה להטיף לאמונת האמת, ולא יאבל מפרידמן, אלוף השווקים החופשיים, הציפייה ה

 לאפשר קולות של ספק". 



 

 

פק לקח על עצמו אחריות רבה כשהחליט לתרגם את תלמודו פרידמן ללא ס

ויתורו על תלמודו האקדמי לטובת דוגמה והאקדמי לשפת הפוליטיקה והחברה. אלא ש

, הוא ביטוי חמור של חוסר שלון חרוץירעיונית שהוכיחה עצמה פעם אחר פעם ככ

.אחריות



 

 

 


