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יהודים וכלכלה
ילוע שיהוליו זוויו בפרס נובה מעבר הוה פרופורציה המספרו: 
פחות  המונה  עו  בני  הו  הנובה  מזווי  אחוזיו  מעשריו  יותר 
משתי אהפיות מאווהוסיית העוהו. זהו ייצוג־יתר שה פי מאה 
יותר  גלוה אפיהו  היהוליו  ייצוג  הנה, בתחוו אחל  ויותר. אך 
מוך: בתחוו הוהוהה. פרס נובה בוהוהה ניתן הראשונה בשנת 
יותר  יהוליו:  29 הו   ,2017 79 הזוויו מאז ועל  1969. מקרב 

מ־35 אחוז.

החלשה  בעת  הלגוהיו  היהוליו  הוהוהה  חוקרי  רשימת 
נפתחת בליוויל ריקרלו, ממציא תיאוריית היתרון ההשוואתי — 
"התיאוריה  וינה  סמואהסון  פוה  נובה  זווה  היהולי  שהוהוהן 
היחילה במלעי החברה שהיא גו נוונה וגו הא מובנת מאהיה". 
)שישראה  המשחקיו  תורת  ממציא  פון־ניומן,  ג'ון  היה  אחריו 
יצירתי(.  באורח  הרחיב  בוהוהה,  נובה  חתן  יהולי  עול  אומן, 
מיהטון פרילמן פיתח את הוהוהה המוניטרית, קנת ארואו את 
והוהת הרווחה, וג'וזף שטיגהיץ וג'פרי זקס את והוהת הפיתוח. 
גארי בקר יישו את הניתוח הוהוהי בתחומיו אחריו הורוויו 
בקבהת החהטות, ווך עשה ריצ'רל פוזנר בממשק שבין והוהה 
ומשפט. האהה עהינו ההוסיף אישיו בוהטיו בתחוו המליניות 
סר  גרינספן,  אהן  סאמרס,  הארי  בעוהו:  והפיננסית  הוהוהית 

שקצרה  רביו  ועול  פישר,  סטנהי  יהן,  ג'נט  ווהפנזון,  ג'יימס 
היריעה מהזויר. 

וה זה התחיה אצה יוסף, הוהוהן העוהמי הראשון. בפותרו 
את חהוו פרעה פיתח תיאוריה שה מחזורי עסקיו — שבע שנות 
גאות ואחריהן שבע שנות שפה — מחזור שאינו רחוק מן המוור 
חוהו  מלינה  ראש  באינטואיציה שאו  הבין  גו  יוסף  היוו.  הנו 
עה פרות ועה שיבוהיו, הוא ונראה חושב בתת המולע שהו )או 
שה  המטריל  אופייו  מקרו־והוהה.  עה  זמננו(  במושגי  הנקוט 
החהומות רמז הו שאהוהיו שוהח אזהרה מוקלמת מפני "ברבור 
יווהה  אינה  המקובהת  הוהוהה  נלירה שתורת  תופעה  שחור",1 
ההביא בחשבון. יוסף אבחן את הבעיה והזלרז הפתח פתרון: הנצה 
את השניו הטובות ההונת מאגריו השנות הרעב, לוגמה מובהקת 

התונון והוהי ארוך טווח. ווך אמר:

ׁש ֶאת ֶאֶרץ  ְוִחֵמּ ִקִליו ַעה ָהָאֶרץ  ְפּ ְוַיְפֵקל  ה ַפְרעֹה  ַיֲעֶשׂ
ִניו  ה אֶֹוה ַהָשּׁ צּו ֶאת ָוּ ָבע. ְוִיְקְבּ ׂ ֵני ַהָשּ ַבע ְשׁ ֶשׁ ִמְצַרִיו ְבּ
אֶֹוה  ְרעֹה  ַפּ ַיל  ַחת  ַתּ ָבר  רּו  ְוִיְצְבּ ה  ָהֵאֶהּ אֹת  ַהָבּ בֹת  ַהֹטּ
ֵני  ַבע ְשׁ לֹון ָהָאֶרץ ְהֶשׁ ְוָהָיה ָהאֶֹוה ְהִפָקּ ָמרּו.  ְוָשׁ ָעִריו  ֶבּ
ָהָאֶרץ  ֵרת  ִתָוּ ְוהֹא  ִמְצָרִיו,  ֶאֶרץ  ְבּ ְהֶייָן  ִתּ ר  ֲאֶשׁ ָהָרָעב 

ָרָעב. )בראשית מא, הל-הו( ָבּ

עצה זו התגהתה ומציהת חייו. העומת זאת, תוניותיו הוהוהיות 
הבאות שה יוסף, המסופרות בפרשת ויגש )מז, יא-וו(, הן ובר מן 
הסוג מעורר המחהוקת. ואשר אזה וספו שה הנתיניו, במההך 
והבקר  הצאן  את  הפרעה  המוור  יוסף  ההו  אמר  הרעב,  שנות 
שההו תמורת מזון. ואשר גו מקנה הא היה, הוא קנה מהו את 
אלמותיהו, ווה ארץ מצריו הייתה נחהתו שה פרעה — המעט 

מקצפרשת

העיהוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאה בן אריה הייב שרטר
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היא הופיעה. סין, המשה, הקלימה את המערב ומעט בוה תחוו 
טונוהוגי על המאה ה־17, אך מאז עקף אותה המערב בסערה: סין 
הא הקימה במאות הקולמות מלע ראוי השמו או משק חופשי והא 
התקיימה בה מהפוה תעשייתית, ורק הא מובר החהה ההשהיו 
וך  וה  המעולל  המקראייו,  בערויו  בהו,  יש  מה  הפער.  את 
את החשיבה הוהוהית, את התפתחות המוסלות הוהוהייו ואת 

הצמיחה?

העהה  הרווארל,  איש  הנלס,  ליוויל  והוהוהן  ההיסטוריון 
תובנה מעניינת בספרו החשוב 'עושר העמיו ועונייו'.5 במקרא 
יש הקפלה רבה עה זוות הקניין. הנלס מצטט את לבריו שה משה 
אִתי ְוהֹא ֲהֵרעִֹתי ֶאת  בזמן מחהוקת קורח: "הֹא ֲחמֹור ֶאָחל ֵמֶהו ָנׂשָ
)במלבר טז, טו(. לבריו לומיו אמר שמואה הנביא  ֵמֶהו"  ַאַחל 
ֶנֶגל ה'  ִבי  ֲענּו  "ִהְנִני,  ושבני ישראה ביקשו השיו עהיהו מהך: 
י  ְקּתִ י ְוֶאת ִמי ָעׁשַ י ַוֲחמֹור ִמי ָהַקְחּתִ יחֹו: ֶאת ׁשֹור ִמי ָהַקְחּתִ ְוֶנֶגל ְמׁשִ
יב ָהֶוו"  י וֶֹפר ְוַאְעִהיו ֵעיַני ּבֹו — ְוָאׁשִ ל ִמי ָהַקְחּתִ ֶאת ִמי ַרּצֹוִתי ּוִמּיַ
)שמואה א' יב, ג(. הנלס אומר שגישה זו מבליהה את בני ישראה 
מוה תרבויות זמנו. בשאר המקומות, זוותו שה המהך ההפקיע 
רווש נתיניו הייתה מובנת מאהיה. הפיהוסוף ג'ון הוק, מאבות 
חיוני  יסול  הן  הפרטי  הקניין  זוויות  וי  הראה  ובר  ההיברהיזו, 

הקיוו חברה חופשית.

העבולה.  מייחסת  שהתורה  החשיבות  הוא  שני  מאפיין 
השו  הבנות  ממנו  לרש  אבה  מהמבוה,  נוח  את  הציה  אהוהיו 
וך תיבה. ומאפיין שהישי: תפיסת הזמן ההיניארית שה התורה. 
ושהיה,  ההיות  שב  הווה  שבה  מעגהיו  שה  סלרה  איננו  הזמן 
ומו בתרבויות האהיהיות הסוגלות הווחות הטבע, אהא זירה שה 
תמורות, התפתחות והתקלמות. רעיונות אהה נראיו הנו פשוטיו, 

אחוזות הווהניו. המצריו היו עתה המעשה צמיתיו שה פרעה, 
והעהו האוצרותיו ומס חמישית מתבואתו מלי שנה.

ההאמה זו שה המקנה, העבולה והקרקע, פירושה היה שוה 
הימיו,  הו.  משועבל  העו  ווה  פרעה,  בילי  מרווזת  העוצמה 
המההך הזה הפך פניו נגל עמו שה יוסף עצמו, ואשר קו פרעה 
אשר הא ילע את יוסף. ולאי אין זה מקרה שהתורה אומרת עה 
בני  את  בספר שמות  בו  ביטוי שתתאר  אותו  פעמייו  המצריו 
ישראה: הו נעשו "ֲעָבִליו ְהַפְרעֹה" )מז, יט; וה(. הנה וי ון, ובר 
ניתן בילי המלינה ווח והוהי  ספר בראשית מהמלנו וי ואשר 
רב מלי נפתחת "הלרך השעבול", וביטויו שה פרילריך האייק,2 

והחירות נפגעת.

אפשר אפוא הטעון שיוסף היה הוהוהן הראשון. אבה מה 
פשר בוהטותו שה היהוליו בתורת הוהוהה בעת החלשה? אינני 
נוון.  אינו  הלבר  הקפיטהיזו.  את  יצרו  שהיהוליו  הטעון  רוצה 
ילועה טענתו שה הסוציוהוג מקס ובר וי האתיקה הפרוטסטנטית 
)ובייחול זו הקהוויניסטית( היא שעיצבה את "רוח הקפיטהיזו".3 
את  הוהילה  אשר  היא  הקתוהית  שהונסייה  טען  סטארק  רולני 
שה  מחברו  סמית,  אלו  הרפורמציה.4  הפני  עול  הקפיטהיזו, 
'עושר העמיו', הספר הגלוה הראשון עה והוהת השוק )1776(, 
היה מהלמויות הבוהטות בנאורות הסקוטית, והשקפותיו הלתיות 
נעו בין נצרות רגיהה הבין ליאיזו. הטועניו הקרבה מיוחלת בין 
הא  מרקס,  וקרה  זומברט  ורנר  ובראשו  הקפיטהיזו,  היהוליו 

חיבבו בלרך והה הא את היהוליו והא את הקפיטהיזו.

המה  מובהקת  זיקה  השוק  הוהוהת  שיש  ברור  זה,  ועו 
שמוונה האתיקה היוליאו־נוצרית, מפני שלווקא בתרבויות הההו 
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אינו  האנושי  הסבה  הסובהו.  אין   — השנותו  רע שאפשר 
הרעב  יוסף.  שה  משנה־החייו  הרעיון  זהו  אתגר.  אהא  אתרוג 
רוצה שנשהיו  אינו  וה'  אינו קלושיו,  והחוהי  והמואוב, העוני 

עמו אהא שנרפאו: שנבליה בין קולש החוהי. 
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שון הו עומליו בתשתית התרבות המערבית, אבה הא תמיל אנו 
החברתי  הפסיווהוג  והה־אנושיות.  אמיתות  אהה  שאין  זווריו 
ג'ונתן היילט קורא המאפייניו הההו WEIRD )באנגהית: מוזר(, 
שהינן  החברות  שייויו  אהא  מאהיהו,  מובניו  אינו  הו  שון 
 Western,( מערביות, משויהות, מתועשות, עשירות ולמוקרטיות

Educated, Industrialised, Rich and Democratic(י.6

אמונת  שה  הגלוהה  החריגה   — המוריע  הגורו  בעיניי, 
 — קלו  עמי  שה  והמיתוס  המסתורין  הוישוף,  מעוהו  ישראה 
היה הסרת הקלושה מן הטבע. אהוהיו ברא את הטבע בפעוהה 
רצונית, ובבוראו את האלו בצהמו נתן גו הנו את הווח הבורא 
שה הרצון. מתוך וך, בעיני היהוליו הקלושה שורה הא בעוהו 
החוהי,  העוני,  ההיות.  צריך  שהוא  ופי  בעוהו  אהא  שהוא  ופי 
הרעב, העווה ונגישת החזקיו בחהשיו — וה אהה אינו רצון האה. 
ירצה,  או  הווח,  ניתן  האלו  אבה  האלו,  מטבע  חהק  אוהי  הו 
ההתעהות מעה הטבע. אהוהיו אינו רוצה שנשהיו עו המציאות. 
מעה  נוטיו,  היהוליו  הון  שנמנע.  שנרפא,  שנתקן,  רוצה  הוא 
ומעבר הוה פרופורציה, ההיות משפטניו ההוחמיו בעווה, רופאיו 
הנאבקיו בחוהי, מוריו המבעריו את הבערות, והוהניו הממגריו 
הטונוהוגיה  בתחוו  חלשניו  בישראה(  ו)במיוחל  העוני,  את 
 החקהאית המוצאיו לרויו הגלה מזון בסביבות שמזון הא גלה בהן 

מעוהו.

וה זה ומוס בפרשתנו. תחיהה יוסף מאבחן את הבעיה: צפוי 
העוהו.  את  משנה  נוקט  שהוא  הצעל  שניו.  שיארך שבע  רעב 
הוא רואה את החזות הקשה הזו הא וגזירת גורה שיש ההיונע 
הה, אהא ובעיה שיש הפותרה. ואז, בהי מהומה רבה, הוא פותר 

אותה, ומציה אזור שהו ממוות ברעב.


