
מבלבלהכלכליהמידע״עודף

החרדה"סףאתומעלהאנשים
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מכווןמכוונתכנובעותטבעיותלתופעותומתייחסיםלתוצאהסיבהביןמבלבליםשהםומראיםבהם,שפוגעותפיננסיותפעולותמבצעיםאנשים

נוימןרת נוימןרת

הכת־אתקוראיםאתםאפ

בה

$TS1$הכתבה$TS1$

$DN2$הכתבה$DN2$,שא־טוכסיכויישהזאת

תם

$TS1$שאתם$TS1$

$DN2$שאתם$DN2$ובעולםככלכלהמתעניינים

משקיעיםשאתםייתכןהפיננסי.

בהלעשותשוקליםאוכבורסה

יש־אתםאםראשונים.צעדים

ראלים

$TS1$ישראלים$TS1$

$DN2$ישראלים$DN2$טוכסיכוייש30גילמעל

די־לקנייתמשככתאשלקחתם

רה,

$TS1$,דירה$TS1$

$DN2$,דירה$DN2$ולרככ,לדירהכיטוחלכםיש

לעתידחוסכיםגםאתםואולי

ילדיכם.ועכורעכורכם

הכתבהאתקוראיםאתםאם

שאתםטובסיכויגםישהזאת,

ממהפחותהרבהבכלכלהמבינים

המ־אופן,בכלזו,חושבים.שאתם

סקנה

$TS1$המסקנה$TS1$

$DN2$המסקנה$DN2$שערךמהמחקריםשעולה

לפ־מהמחלקהלייזרדורפרופ׳

סיכולוגיה

$TS1$לפסיכולוגיה$TS1$

$DN2$לפסיכולוגיה$DN2$גו־בןבאוניברסיטת

ריון.

$TS1$.גוריון$TS1$

$DN2$.גוריון$DN2$בקבלתעוסקיםאלהמחקרים

הבנהעלברגשכלכליות,החלטות

מביניםאנשיםשבווהאופןנאיבית

בכלכלה.סוגיות

שישמראיםשלי״המחקרים

מצפיםאירועים.שלשגויההבנה

מבי־לאהםאבללהבין,מאנשים

נים״,

$TS1$,מבינים״$TS1$

$DN2$,מבינים״$DN2$חוסררקלא״זהלייזר.אומר

מוט־והבנהמעוותירעאלאירע

עית

$TS1$מוטעית$TS1$

$DN2$מוטעית$DN2$.ברב־גםמתבטאזהמהיסוד

רים

$TS1$ברברים$TS1$

$DN2$ברברים$DN2$אותנושמעסיקיםהפרטברמת

עו־שבוהאופןבהבנתוגםביומיום,

ברת

$TS1$עוברת$TS1$

$DN2$עוברת$DN2$הלאומיתהכלכליתהמערכת

והבינלאומית.

עלמשלהםהבנהלאנשים״יש

למשל,בארה״ב,הכלכלי.העולם

הריבית.אתשעברבשבועהעלו

המש־אתהבינובאמתאנשיםכמה

מעות

$TS1$המשמעות$TS1$

$DN2$המשמעות$DN2$ההשלכותמהןכזה?צערשל

כשכותביםוארוך?קצרלטווחשלו

שיקוליםעלמדבריםפנסיהעל

מהקוראיםכמהאבלאקטואריים,

הזה?״המושגפירושמהמבינים

מביאיםהכלכליתבעיתונות

החלטותכמולאירועיםפרשנויות

ישגםהאחרונותובשניםריבית,

בתקשורתיותררבההתעסקות

שרלוונ־פיננסייםבענייניםכולה

טיים

$TS1$שרלוונטיים$TS1$

$DN2$שרלוונטיים$DN2$.לאשזהסבורלייזרלכולנו

התוצאהלדבריו,לעתים,מספיק.

שאנימה״לפיבלבול.דווקאהיא

התקשו־ההתעסקותסביבי,דואה

רתית

$TS1$התקשורתית$TS1$

$DN2$התקשורתית$DN2$סףאתהעלתהרקבכלכלה

ושואליםאליפוניםאנשיםהחררה.

לט־החסכונותעםלעשותמהאותי

ווח

$TS1$לטווח$TS1$

$DN2$לטווח$DN2$אומר.הואשלהם״,ארוך

נושאאתלדוגמהנותןלייזר

קבו־באמצעות״חקרתי,הפנסיה.

צות

$TS1$קבוצות$TS1$

$DN2$קבוצות$DN2$אנשיםמהושאלונים,מיקוד

מצאתיהפנסיה.לגבימבינים

מתייחסיםאנשיםכללישבאופן

הואהאחרשגויים:מודליםלשני

קופהיששלפיוהחזרזיר,מורל

ובגילכסףבהשמיםחורששבכל

וזאתהכסף,אתמוציאיםפרישה

החוזי,המורלהואהשניהפנסיה.

שתע־לךאומרתהמרינהשלפיו

בוד

$TS1$שתעבוד$TS1$

$DN2$שתעבוד$DN2$40אחוזאיזהתקבלואזשנה

השכרלהיותשיכולמ׳משהו',

שלך.הממוצעאוהאחרון

תמצאולאכלכלנים,״למעט

לכךשמתייחסיםאנשיםכמעט

כמומגורמיםמושפעתשהפנסיה

ההשק־עלתשואההחיים,תוחלת

עות,

$TS1$,ההשקעות$TS1$

$DN2$,ההשקעות$DN2$עםשותפותבהשישובעיקר

מגיעאדםואזבקרן.אחריםאנשים

המוטעיתההבנהעםפרישהלגיל

דברים.מיניכלשקרולוומסבירים

הפנ־קרןשהשיגה״התשואה

סיה

$TS1$הפנסיה$TS1$

$DN2$הפנסיה$DN2$מספיק,גבוהההיתהלאשלו

השתנ־הגילאיםשלהפירמידה

תה

$TS1$השתנתה$TS1$

$DN2$השתנתה$DN2$ולכןהחיים(,בתוחלת)עלייה

שצי־ממהפחותהרבהמקבלהוא

פה.

$TS1$.שציפה$TS1$

$DN2$.שציפה$DN2$וחושבזהאתמביןלאהחוסך

היההריהיום.לאוראותוששררו

בחזרזירהכסףאתשםהואחוזה.לו

הואשלו.אתעשההואחורש,כל

ואיצדקחוסרשלתחושהמקבל

התפי־כסף.לושגנבווחושבאמון,

שה

$TS1$התפישה$TS1$

$DN2$התפישה$DN2$מייצרתהמציאותשלהמעוותת

הגופיםלביןאנשיםביןאמוןחוסר

והרגולטור״.המוסריים
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האומללהמינוח״בגלל

-אנשיםפיטורים׳פיצויי

מהפנסיה״3070מפסידים
האחורימהטוהמשך

ביטויליריבאהלקויהתפישה

שליההפיצוייםלקופתביחסגם

חו־בכלכספיםהמעסיקמפריש

רש.

$TS1$.חורש$TS1$

$DN2$.חורש$DN2$%3.8-%6הפיצוייםרכיב

המעביריריעלמופרשמהשכר

שלבמקרההעוברעללהגןונוער

המרעבודה.החלפתאופיטורים

שייךהפיצוייםשרכיבהיאסכמה

להתפטרבחראםביןלעובר,

שאתשבעוררקפוטר.אםובין

המדינה,משלמתהאבטלהדמי

משלםהעוברהפיצוייםרכיבאת

אותוצורךהואכלומר,לעצמו

הפי־רכיבהפנסיוני.מהחיסכון

צויים

$TS1$הפיצויים$TS1$

$DN2$הפיצויים$DN2$מה־בכשלישלרובמסתכם

חיסכון

$TS1$מהחיסכון$TS1$

$DN2$מהחיסכון$DN2$,שמושךמיולכןהפנסיוני

אופיטוריםשלבמקרהאותואת

מוחקהפרישה,לפניהתפטרות

מהפנסיה.שלישבאחתלעצמו

מח־עכשיומתחילים״אנחנו

קר

$TS1$מחקר$TS1$

$DN2$מחקר$DN2$אנשיםפיצויים.משיכתעל

לביטוחכמולפיצוייםמתייחסים

וכראישאפשרפיצויתאונות

היהלאממילאהואכילהוציא,

אנשיםהרגיל.מהתקציבחלק

הפיצויים,כספיאתמושכיםרבים

בפנ־פוגעיםשהםמביניםולא

סיה

$TS1$בפנסיה$TS1$

$DN2$בפנסיה$DN2$.שלההיסטוריהגםהעתידית

נותניםהאומללהמינוחוגםהמושג

עלבפיצוישמדוברהרושםאתלהם

הכ־אתלוקחיםהםלכןהפיטורים.

סף

$TS1$הכסף$TS1$

$DN2$הכסף$DN2$מושגלהםואיןמטבח,ומשפצים

מהפנסיה.3070מפסידיםשהם

במח־בורקיםעכשיו״אנחנו

קר

$TS1$במחקר$TS1$

$DN2$במחקר$DN2$השםאםההשפעהתהיהמה

פיצויים׳׳משיכתובמקוםישתנה,

שלמוקרמת׳משיכהלזהיקראו

זההאםבאישור'פנסיהכספי

ולאאחרת,לנהוגלאנשיםיגרום

הפיצויים?״כספיאתלהוציא

אמוןלהגדילחשוב

רא־תוארבעלהוא63לייזר,

שון

$TS1$ראשון$TS1$

$DN2$ראשון$DN2$מהאוניברסיטהבמתמטיקה

בפסיכולוגיהורוקטורטהעברית

שימששםז׳נווה,באוניברסיטת

ההת־הפסיכולוגשלמחקרעוזר

פתחותי

$TS1$ההתפתחותי$TS1$

$DN2$ההתפתחותי$DN2$הואפיאז׳ה.ז׳אןהנודע

כמ־שיקאגובאוניברסיטתלימד

רצה

$TS1$כמרצה$TS1$

$DN2$כמרצה$DN2$מקםבמכוןעמיתוהיהאורח

שהצטרףלפניבהולנד,פלאנק

1979ב-גוריוןבןלאוניברסיטת

החטיבהכנשיאמכהןהואבנוסף,

באגורהכלכליתלפסיכולוגיה

יישו־לפסיכולוגיההבינלאומית

מית

$TS1$יישומית$TS1$

$DN2$יישומית$DN2$IAAP.)

מפת־אנשיםכימסבירלייזר

חים

$TS1$מפתחים$TS1$

$DN2$מפתחים$DN2$שנותנתברבריםרדודההבנה

ההטיותאחתהבנה.שלאשליה

״דב־נקראתבמחקריושמצא

רים

$TS1$״דברים$TS1$

$DN2$״דברים$DN2$יחד״הולכיםטוביםGood

Begets Good.)אנ־זובהטיה

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$כלכלייםמשתניםמסווגים

וחושביםו״רעים״,ל״טובים״

כל־״טוב״כלכלימשתנהשכאשר

שהו

$TS1$כלשהו$TS1$

$DN2$כלשהו$DN2$,גםעלייהשתחולהרי״עלה״

שמו־אחריםכלכלייםבמשתנים

גדרים

$TS1$שמוגדרים$TS1$

$DN2$שמוגדרים$DN2$.הדבריםוכמובן,״טובים״

ההפוך.בכיווןגםיפעלו

״כששאלנודוגמה:נותןלייזר

אינפלציהביןהקשרעלאנשים

מה־%58ש-לנוהתבררלאבטלה

נשאלים

$TS1$מהנשאלים$TS1$

$DN2$מהנשאלים$DN2$בא־עלייהכיסבורים

בטלה

$TS1$באבטלה$TS1$

$DN2$באבטלה$DN2$באינפלציה.עלייהגוררת

״שלי־פרמטריםשניהםכימדוע?

ליים״

$TS1$״שליליים״$TS1$

$DN2$״שליליים״$DN2$אלאיחד.הולכיםהםולכן

הקשרהמקריםבמרביתשבפועל,

באב־עלייהכשישהפוך.דווקא

טלה

$TS1$באבטלה$TS1$

$DN2$באבטלה$DN2$העלאותמקבליםלאאנשים

והלחציםיורד,שהשכראושכר,

השאלהנחלשים.האינפלציוניים

אחרותבמדינותגםנבדקההזאת

תובנהזוממצאים.אותםוהתקבלו

כלכליות״.מקרוהשלכותלהשיש

שא־מכךנובעתנוספתהטיה

נשים

$TS1$שאנשים$TS1$

$DN2$שאנשים$DN2$והש־מטאפורותמחפשים

וואות.

$TS1$.והשוואות$TS1$

$DN2$.והשוואות$DN2$להשוותנוהגים״אנשים

שמו־לכלכלהמרינהשלכלכלה

כרת

$TS1$שמוכרת$TS1$

$DN2$שמוכרת$DN2$המשפחה.כלכלתלהם

לנהלשצריךהיאשלהםהמסקנה

בצורהוההוצאותההכנסותאת

אתיקבלולאכלכלניםמאוזנת.

לפע־מדינהשבכלכלתמאחרזה,

מים

$TS1$לפעמים$TS1$

$DN2$לפעמים$DN2$ולפעמיםיותרלהוציאצריך

ההכנ־המשק.במצבתלויפחות,

סות

$TS1$ההכנסות$TS1$

$DN2$ההכנסות$DN2$בלתיהןביתבמשקוההוצאות

יכולהממשלהאבלבזו,זותלויות

אתלהמריץכריכסףיותרלהוציא

שונות,השקעותלבצעהכלכלה,

גבוהותהכנסותלהייצורוהדבר

הע־דברשלבסופוממסים.יותר

לייה

$TS1$העלייה$TS1$

$DN2$העלייה$DN2$לסייעדווקאיכולהבהוצאות

ביעדיה״.לעמודלמרינה

מד־שלייזרהשלישיתההטיה

בר

$TS1$מדבר$TS1$

$DN2$מדבר$DN2$להביןלאנשיםגורמתעליה

כוונתיות.שלבמונחיםכלכלה

תהליךמביניםלאאנשים"אם

להתרחשו־הסיבותואתכלכלי

תו,

$TS1$,להתרחשותו$TS1$

$DN2$,להתרחשותו$DN2$גרםשמישהולהניחייטוהם

תחילה.בכוונההתהליךלתוצאות

אחדכלמאוד.אנושיתנטייהזו

כוונתית,לחשיבהנוטהמאתנו

לפעמיםהכלכלי.בתחוםרקלא

כשהמצבלא.ולפעמיםנכוןזה

למה,גרםמהברורולאמורכב

מר־שמישהולהניחייטואנשים

וויח

$TS1$מרוויח$TS1$

$DN2$מרוויח$DN2$וגרםשיקרהרצהולכןממנו

גםהזאתההטיהאתברקתילכך.

עלנבדקהוהיאובשווייץ,בארה״ב

שגםהתבררבצרפת.אחריםירי

קיימת״.היאאלהבמדינות

מתקש־גםהציבורשלההבנה

רת

$TS1$מתקשרת$TS1$

$DN2$מתקשרת$DN2$למ־רוחששהואהאמוןלרמת

רינה.

$TS1$.למרינה$TS1$

$DN2$.למרינה$DN2$חשובציבורית״במדיניות

אתהאזרח,אתהלקוח,אתלהבין

המסראתלשח־אפשרהנישום.

׳יחטוף׳,מסיםישלםשלאשמי

שח־להביןלאנשיםלגרוםואפשר

שוב

$TS1$שחשוב$TS1$

$DN2$שחשוב$DN2$נהניםהםגםכימסיםלשלם

מממנים.שהמסיםמהשירותים

קיבלנולמשל,ירושלים,בעיריית

רשי־ובהחוברתשעבדהבשנה

מה

$TS1$רשימה$TS1$

$DN2$רשימה$DN2$הוצאושלשמןהמטרותשל

רואיםאנשיםכךהארנונה.כספי

יותרוקלשלהם,הכסףהולךלאן

בזמן.ארנונהלשלםאותםלשכנע

שח־מצאומסיםבעניינימחקרים

שוב

$TS1$שחשוב$TS1$

$DN2$שחשוב$DN2$לה־לאועדייןאמוןלהגריל

רפות

$TS1$להרפות$TS1$

$DN2$להרפות$DN2$.מהאכיפה״

nyswrmהציפיותשל

התנהגותי.מרעהיאכלכלה

כל־תיאוריותבוחניםהחוקרים

כליות

$TS1$כלכליות$TS1$

$DN2$כלכליות$DN2$שלהתנהגותבאמצעות

להעדפו־אותהומייחסיםאנשים

תיהם.

$TS1$.להעדפותיהם$TS1$

$DN2$.להעדפותיהם$DN2$שלשהאמונותסבורלייזר

הציפיותוגםכלכלה,לגביהציבור

ההתנהגותעלמשפיעותשלהם,

ההתנהגותכך,שלהם.היומיומית

משפיעהבחברהפרטיםהרבהשל

הכלכלה.שלכיוונהעלגם

למזגרומהאינה״כלכלה

״העובדהלייזר.אומרהאוויר״,

לאחמסיןשלליוםמצפיםשאנחנו

אויהיהשבסוףהעובדהעלתשפיע

הדבריםבכלכלהחמסין.יהיהלא

ישהציבורשללציפיותכישונים,

מושפ־כלכלייםמשבריםהשפעה.

עים

$TS1$מושפעים$TS1$

$DN2$מושפעים$DN2$במער־השחקניםשלמהאמון

כת.

$TS1$.במערכת$TS1$

$DN2$.במערכת$DN2$לאינפלציהמצפיםכשאנשים

שכךהסיכויאתמגרילזהגבוהה

בהתאםמתנהגיםהםכייקרה,אכן

המשברלאחרמחירים.ומעלים

רבהבמידההיה2008שלהכלכלי

ני־וכשאנשיםאמון,שלעניין

סו

$TS1$ניסו$TS1$

$DN2$ניסו$DN2$למשברהסיבותעםלהתמודד

כיוונוספונטניבאופןאותם,שפקד

עלולאאנשים,אלמאשימהאצבע

תרשים(.)ראוהמערכתמבנה

התחי־כלכלנים״לשמחתי,

לו

$TS1$התחילו$TS1$

$DN2$התחילו$DN2$שבהלדרךברצינותלהתייחס

מפתחאונתוניםמביןהציבור

לאעדייןדבריםהרבהציפיות.

מנסיםחוקריםוהרבהלנוידועים

הצי־איךללמודהאחרונותבשנים

בור

$TS1$הציבור$TS1$

$DN2$הציבור$DN2$הכלכליהעולםאתמביןהרחב

אח־ביטוייםגםלכךישסביבו״.

רים;

$TS1$;אחרים$TS1$

$DN2$;אחרים$DN2$נשיאבהיסטוריה,״לראשונה

מגיעקים,יונגג׳יםהעולמי,הבנק

הואכלכלה.שאינומקצועימרקע

ארם.חוקרבהשכלתו,אנתרופולוג

רו״חותהוציאשכברמבריקאישזה

מה־כחלקהתנהגותיתכלכלהעל

ראייה

$TS1$מהראייה$TS1$

$DN2$מהראייה$DN2$.הכוללת״

האוצרבמשרדכימצייןלייזר

מהפתרוןשכחלקהבינוהישראלי

חשובהציבור,שלההבנהלבעיית

לנתוניםנגישותיותרשתהיה

האוצרמשרדמידע.שלושקיפות

במרכזמחקריםבמימוןשותףגם

פיננסיתואוריינותביטוחלפנסיה,

שהוקםגוריון,בןבאוניברסיטת

עומרים,המרכזבראששנה.לפני

ספיבקאביהפרופ׳גםלייזר,לצר

המ־ולשעברלכלכלהמהמחלקה

שנה

$TS1$המשנה$TS1$

$DN2$המשנה$DN2$והאקטוארישראל,בנקלנגיד

יוסף.רמיפרופ׳

מבינים,לאאנשיםאםעושיםמה

אותם?מלמדיםאיך

וכ־פיננסיתאוריינות״לימור

לכלית

$TS1$וכלכלית$TS1$

$DN2$וכלכלית$DN2$אבלכמובן,ומבורכתנחוץ

ברובמציאותיים.להיותחייבים

אמיתית.הבנהתושגלאהמקרים

העיוותיםאתלהכירהרגולטורעל

עלניצולמפניהציבורעלולהגן

במק־אינטרסנטיים.גורמיםירי

ביל,

$TS1$,במקביל$TS1$

$DN2$,במקביל$DN2$לקבללאנשיםלעזורצריך

נבונות״.החלטות

ייעוץשרקסבורלייזר

המ־אתלהשיגיכולאובייקטיבי

טרה

$TS1$המטרה$TS1$

$DN2$המטרה$DN2$.כיוםחובה״בבריטניההזאת

למעשהזהפנסיוני.ייעוץלקבל

למצבבניגודהמרינה.במימון

מצדבעיניהכרחיכיום,המקובל

אתשמוכרשמילדאוגהמרינה

שנו־זהיהיהלאהפנסיוניהמוצר

תן

$TS1$שנותן$TS1$

$DN2$שנותן$DN2$במליםאולחוסך.הייעוץאת

לךלמכוריוכללאהיועץאחרות,

אכןזהבפנסיהלהביןדבר.שום

לרעתצריכיםואנשיםמסובך,

ייעוץולקבלמביניםלאשהם

אובייקטיבי״.

נוימןאפרת

ברצינותלהתייחסהתחילו״כלכלנים

מפתחאונתוניםמביןהציבורשבהלדרך

העולמיהבנקנשיאלראשונה,ציפיות.

הואכלכלה.שאינומקצועימרקעמגיע

אדם"חוקרבהשכלתואנתרופולוג

מנורים:מקום63גיל:כלכליתלפסיכולוגיהפרופ׳עיסוק:

תחביבים:נכדיםבנות,נטוי,משפחתי:מצבירושלים

חובבוקוסםמיםבצבעיומצייררושם

אשמיםהאנשים

?*2008שלבמשבראטםמי

09אנשים
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