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יום יבוא ובפרס נובל בכלכלה יזכה ביולוג
 עבודותיהם של שני הזוכים בפרס נובל לכלכלה השנה עוסקות

 איל' פרופ. בקו התפר שבין כלכלה לבין משפטים ומדע המדינה
 וינטר סבור כי בעצם בחירתם בעת המשבר הכלכלי שיגרה ועדת

 כדי להבין ולמנוע משברים כלכליים וחברתיים: הפרס מסר חשוב
 ראוי להביא תובנות מתחומי מחקר שונים 

 איל וינטר' פרופ

הופתעו רבים מכך , זכה בפרס נובל לכלכלה, דניאל כהנמןכש, 2002בשנת 
השנה למדנו שכלכלה יכולה להיות גם . שכלכלה יכולה להיות גם פסיכולוגיה

אוליבר וויליאמסון , עבודותיהם של שני הזוכים בפרס. מדע המדינה ומשפטים
עוסקות בקו התפר שבין כלכלה לבין מדע המדינה , ואלינור אוסטרום

 . ומשפטים
  
  אוסטרום וויליאמסון: 2009זוכי פרס נובל בכלכלה �
  האתר הרשמי -זוכי פרס נובל בכלכלה �
  

כגון , במחקרים שערכה אלינור אוסטרום על ניהולם של משאבים ציבוריים
היא השפיעה רבות על המחקר בכלכלה ודרכו , ואוויר נקי, יערות, מקורות מים

 .על תחומי מחקר אחרים במדעי החברה
  

בשנים האחרונות התעורר עניין רב בניסויי מעבדה על משאבים ציבוריים 
. מדע המדינה ומשפטים, שהתחילו בכלכלה והתפשטו לתחום הפסיכולוגיה

מהעיסוק הספציפי של ניהול מקורות מים התפתח הנושא לכיוון של שאלות 
כיצד יוצרים בני אדם מערכות יחסים של שיתוף : כלליות וחשובות בהרבה

לעבודותיהם של . וכיצד ניתן לגשר בין אינטרס הפרט לאינטרס הכלל, פעולה
ממשיכיה היתה השפעה רבה גם על המחקר בנושא פתרון סכסוכים ויחסים 

 .בינלאומיים
  

אוליבר ווליאמסון נחשב על ידי רבים לאחד ממייסדיו של תחום תורת החוזים 
ווליאמסון . רוב מחקריו הוקדשו להבנת המבנה הפנימי של הפירמה. בכלכלה

חלקן פורמליות וחלקן , הכיר בכך שהפירמה מורכבת ממערכת חוזים מורכבת
 . בין הפרטים השונים המרכיבים את הפירמה, תרבותיות

  
למחקריו של . היררכיה ארגונית היא דוגמה למערכת חוזית מסוג זה

שעמד בראש היחידה להגבלים עסקיים במשרד המשפטים , וויליאמסון
לא . היתה השפעה על מדיניות ההגבלים העסקיים, 60-האמריקאי בשנות ה

אלא גם על תחום , במפתיע השפיעו מחקריו לא רק על תחום הכלכלה
 . המשפט ומינהל העסקים

  
טשטוש קווי הגבול בין התחומים השונים במדעי החברה הוא אחד המאפיינים 

כתבי העת . העיקריים של המחקר בתחום הכלכלה בעשורים האחרונים
המובילים בכלכלה עוסקים יותר ויותר בשאלות שמקומן הטבעי הוא בכתבי 

עם תחומי המשנה החשובים בכלכלה . חינוך או פסיכולוגיה, עת בסוציולוגיה
. וכלכלה ומשפט, כלכלה התנהגותית, כלכלת חינוך, כלכלה פוליטית: נמנים

בעיקר המודלים האקונומטריים והמודלים של (השיטות האנליטיות בכלכלה 
מאפשרות לפעמים ניתוח טוב יותר מהשיטות המצויות ) תורת המשחקים

 . בתחומים אחרים של מדעי החברה
  

 אין בהחלטה סטירת לחי לשוק החופשי
הפרס . הנטייה הבינתחומית של ועדת הפרס גם היא אינה תופעה חדשה

ולחוקר מדע ישראל אומן למתימטיקאי , 2002-לפסיכולוג דניאל כהנמן ב
כמו גם ההסטוריונים הכלכליים דוגלס נורס  2005-המדינה טומס שלינג ב

בשנים . הם כולם חלק ממגמה זו 1993-ורוברט פוגל שקיבלו את הפרס ב
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