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האגודהמטעםשהתקיים״,1986בכלכלה״״עיוניםבכנסשהוצגומחקר,עבודותמכילזהקובץ
הכנסיםמספרשנשמטומאמרים,שניבונכללוכמו־כן.1986בפברוארבירושלים,לכלכלההישראלית

.1984ו—1982

״.03,11161'3.1־63(17"בשיטתהופקהואזה,ספרשללאורההוצאהתהליךאתולקצרלהוזילכדי
אוהגההעריכה,כלללא-מחבריהםמידישנתקבלוכפיומתפרסמיםמצולמיםהמאמריםזובשיטה
גםאלאהמאמרים,לתוכןרקלאבאחריותהנושאיםהםשהכותביםמכאןההוצאה.מטעםהדפסה
מילויעללהבאנקפידהבאים,הכנסיםבספריבהדפסהאי־האחידותאתלמנועכדיולצורתם.לסגנונם
המאמרים.להדפסתהנוגעותהדרישות

"בנקלאומי","בנקדיסקונט","בנקהכנסים:במימוןחלקשנטלוולגופיםלמוסדותנתונהתודתנו
החברתיתהמדיניותלחקרו״המרכזלישראל"הראשוןהבינלאומי"הבנקהפועלים","בנקהמזרחי",

בישראל".

העורכים





מקרו-כלכלהא.





-לזעזועיםהישראליהמשקהסתגלות
השבעיםשנותמולהשמוניםשנות

שכמורוב*ויוחנןרוזנברגיעקב

מערכיהשוניםמשתניםשללסטייתםלגרוםיכוליםהמשקאתהפוקדיםזעזועים
כוחותשקיימיםההשערהאתמעלההכלכליתהתיאוריהאולםשלהם.המשקלשיווי

משקללשיוויההתכנסותמשקל.שיווילרמתאלהערכיםשיחזירובמערכתפנימיים
מבטמנקודתיותר,שחמור\מהמסובךלהיותשיכולדינמיתהליךהיא

אחרת.לתקופהאחתמתקופהשונהלהיותיכולהואאקונומטרית,

ביןלווכוחהדוקקטרקשורהבהםוהשינוייםהפיגוריםמבנהטלזושאלה
חוקשלבמדיניותוהתומכיםלההמתנגדיםלביומגיבהכלכליתבמדיניותהמצדדים
(.1977)ופרסקוטקיידלנד(,1972)אוקוולמשל,ראהקבוע,

המדיניותעלמאדיקשהמשתנים,אכוההתאמהותהליךהפגוריםמבנהאם
כלכליתמדיניותשדוקאמאדייתכןהיציבות.הגברתשלבכווןלפעולהכלכלית
שלהעיקריתהטענהזוהיואכןהיציבות.חוסראתתגבירהמשקטללמצבוהמגיבה
השינויבעיתהועלתהלאחרונהלמשל.הכסף,בהצעהקבועהגדולשעורמצדדי
המודלטלבפרמטריםשינוייחוללפיהכלליתהשערהבמסגרתהפגוריםבמבנה
הכלכלי.במשטרמשינויכתוצאההכלכלי

בדרךצפיותיהםאתהבוניםשפרטיםנטען(1976)לוקאםשלהידועבמאמרו
תחוללזותגובהבהתאם.ויגיבוהכלכליתבמדיניותהשינוייםאתיצפורציונלית

היתהנהוגהבהבתקופה,שנאמדמודלעללסמוךניתןשלאכךבמקדמיםשינוי
אחרת.כלכליתתכניתבאמצעותולהתוותכדיאחת,כלכליתתכנית

סערהעוררהבכללותה,הרציונליותהציפיותשלהגישהגםכמוזו,טענה
האמפירייםהמודליםבוניאתחייבהלוקאםשלה״בקורת"כלכלה.המקרובתחום
הניבוילכושרמשכנעכהסברנשמעהשהיאמשוםבמיוחדעבודתם,אתמחדשלבחון

בר-אילן.אוניברסיטתעסקים,ולמינהללכלכלההמחלקה*
תשמ״ו,בטנתישראלבכלכלתעיוניםבכנסזהמאמרעללמתדייניםנתונהתודתנו ירושלים.ישראל,מבנקמלניקרפילמרובמיוחד
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באג)ראה:הטבעיםשנותארועילגביכלכלייםהמקרוהמודליםשלהירוד

שלהפרקטיתהחשיבותאתלבחוןנסיונותנעשולוקאםשלמאמרובעקבות[(.1982]

[(.1984])סיילורטענתו

חלהאםהיא:אותנושעניינההשאלהעבודתנו.גםמשתייכתזהעבודותלסוג

השמוניםשנותלעומתהשבעיםבשנותכלכלימקרומודלשלבפרמטריםשינוי

הראשונות.

מחיריעליתהכפורים,יוםמלחמתחזקים:זעזועיםהמשקעברהשבעיםבשנות

תוצראחוזי5-6מ-שעלההממשלתיהגרעון,1974בשנתהיבואומחיריהדלק

בעקבותשבאההמסיביתההזרמההמלחמה,שלאחרבשניםתוצראחוזי•15-20ל-

שלאהתנהגותאפיקיבמשקהפרטיםבפנישפתח1977בשנתהכלכליהמהפךהגרעון,

החריפותבקפיצותשהתבטאהאינפלציוניהזעזועכולםועלכן,לפניקיימיםהיו

)ועד1978שנתבסוף110%מ-למעלהשלברמהוהתייצבותההאינפלציהבשעורי
(.1983לסוף

שלהזעזועים"קליטת"לאחרהשמונים,בטנותהפגוריםשמבנההיאהשערתנו

המודלשלבפרמטריםהשינוייםעלאכןמרמזכזהשינויישתנה.השבעים,שנות

הכלכלי.

טלתיאורטיממודלשערכנוהאמפיריתהבדיקהשלהעקרוןאתנגזור1בסעיף

בתוצאותנדון3ובסעיףהאמפיריהמודלאתנציג2בסעיףהעבודה.שוק

האמפיריות.

העבודהבשוקפגוריםמודל.1

האמפירית.הבדיקהנגזרתשממנולמודלכדוגמאאפשרימודללהלןנציג
ע״יהנקבעיםוהתעסוקההריאליהשכרשלמשקלשיוויערכישלקיומםמניחהמודל
הארוך.לטווחנכוניםאלהערכיםאולםהעבודה.בשוקוהבקוטההצעעקומות

עת.בכלהארוךלטווחהמשקלשיוויהשגתאתמונעותבשוקטוגותקשיחויות

רחבותשביתותכגוןריאליזעזועאוצפויהבלתימחיריםעליתכגוןבמשקזעזוע
מהירותהארוך*.בטווחמרמתןטוניםיהיווהתעסוקהשהשכרלכךגורמותהיקף

הסכמיבתיאוריתלאחרונהעוגנההקצרבטווחקבוענומינלישכרשלהנחח*

במספרבסיסיתהנחהמשמשתוהיא(,1980)טיילור(,1979)טיילורעבודה,

התנגדות(.1980)בלנשרד(,1983)ורוזנברגכץ(,1977)פישרכגוןעבודות
((.1977))ברוברושלבמאמרוהובעהזולגישה
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שלההתאמהבמהירותתלוייםוהתעסוקההשכרטלהתכנסותםומסלולההתאמה

ובעלויותעבודההסכמיסלהמשטרבהיקףבפועל,למשתניםהצפוייםהמשתנים
איסיים.שינוייםלעומתמהירההתאמהעקבהנגרמותולפרטיםלפירמות

פגוריםמבנהלהניחשאפשרכךקבועיםנשארוהאיטיתההתאמהשגורמיבהנחה

(:2ו-)(1)משוואותבאמצעותההתאמהתהליךאתלתארניתןקבוע

*־)ן^.!
)!(.ן״־ן_^=3/(־־6(1

^,(1-"
(2)1.,־־ן-ן־י=-)ן_^+3(1

בהתאמהבפועל,התעסוקהורמתהריאליהשכרהם,1כאשר
"_ן

ערכי,

הארוך.הטווחשלהמשקלשיווי
וחיוביים.קבועיםפרמטרים3ס,,מ,3

השכרסלההתאמהאתמציג(2ו-)(1)משוואותעל-ידיהמתוארהתהליך

עלהריאליהשכררמתעלהמשפיעבמשקלזעזועכתגובההמתחוללתוהתעסוקה

הופעתלאחרמספיק,ארוךזמןחולףכאשריחד.גםהמשתניםשניעלאוהתעסוקה

=0אזיהזעזוע
=1-1ן

י
מצבעבורנקבל(2ו-)(1)וממשוואות

=1ז***־*״״זה:
:ז

־1

כלשלההתאמהמסלוליהיהוהמחירים,הריאליהשכרברמותזעזועיחולכאשר

בפערתלוייהיהוכןהמשקלשיווימערךעצמושלובפערתלויהמשתניםמךאחד

הריאליבשכרלשינויגורםבמשקהזעזועאם(2)ציורלמשלהאחר.המשתנהשל

לעליההעבודהבשוקהלחציםיפעלואזיהנקודהעל-ידיהמיוצגובתעסוקה

משוםגםשלוהמשקלשיווימערךנמוךשהואמשוםהאנכי()החץהריאליבשכר

התעסוקה,רמתגםתושפעעתבאותהואולם"הנומינלית".מרמתה"רחבה"שהתעסוקה

בעודימינה(מכווןהאפקי)החץהתעסוקהלהגדלתלוחץמדי""הנמוךהשכר

להקטנתה.לחציםיוצרתמדיהגבוההשהתעסוקה

השכרהפוכים:בכווניםהשכרעלהפעריםפועליםזאת,לעומת£בנקודה

השכר.שללהגדלתולוחצתמדי""הגבוההוהתעסוקהלהקטנתולחציםיוצרהגבוה

עלהקטנה־כווןבאותולהשפעה,0בנקודהפערים,אותםגורמיםזאתלעומת

(.0מנקודההיוצאיםהחיצים)ראההתעסוקה
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המתאימיםהעבודהבשוקהמשקלטיוויכערכי1בציורמתואריםאלהערכים

)$(.העבודההצעעקומתעם)ם(לעבודההבקוטעקומתטללמפגטה

התעסוקהסמיקתדי
אשכרדינמיקת

מראה(2)-(1)במטוואותהגלוםהדינמיהתהליךטלהיציבותבדיקת

יביאהמטקיגיעאליהנקודהמכללאמיר,גלובלית,יציבותיציבשהתהליך
משקל.טיווילערכילחזרהזמןלאורךהתהליך
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השוטפתבתקופהמשתנהכלשלרמתואתלרשוםנוכלהמתוארתהמערכתמך

בפגור:הואאףהאחרהמשתנהושלבפגורמשתנהאותושלכפונקציה

ל1ן_.ן
+

(3)^=6+-ו(3_^)ן

ן
־01/

ן
(4).ן-!=ש+(1-0)1.

תז=+61*-:|6=3*/•\-61*כאשר:

אתמייצגותבמחירים(השינוישעורמשוואת)בתוספת(4ו-)(3)משוואות

זהבסעיףשהוצגשהמודלולצייןלחזורחשובואולםאמפיריתשנאמרוהמשוואות

הבדיקהשלביסודההמונחבהתאמההפגוריםרעיוןאתלהסבירשנועדהדוגמאהוא

דוקא.מסויםמודלמניחהאינההאמפיריתהבדיקההאמפירית.

האקונומסריהמודל.2

\//\6ה-מודלהואבושהשתמשנוהאקונומטריהמודל

עלשכןלעניינו.ביותרמתאיםזהבמודלהשימוש(.1/60106\/7ט660665510100

שביןהסטטיסטייםבקשריםשינוייםחלוהאםלבחוןמבקשיםאנוהשאלהנסוחפי

יהיה.אשרמאחוריהםהעומדהמבניהמודליהיההתקופות,ביןהמשתנים,

המשתניםמהםאחת:לשאלהתשובהרקהתיאוריהמןמקבל\ש6ה־מודל

משתנהכלשבהרצתמניחהואואילךמכאןהדדיים.קשריםשללקיומםהרלבנטיים

תיאוריהמצומצמת,בצורהמתמצית,ופגוריהםהאחריםהמשתניםועלפגוריועל

בעקבותבעיקרהאחרונותבשניםלפופולריתהפכהזוגישההמשק.מבנהטלמורכבת

שלהפרמטריםאת"נכונה"לאמודהיכולתאתבספקהמעמידהלוקאס,שלה״בקורת"

גרנג׳ר(,1980)סימם(,1983)טכמורובראה,המשקשלמסויםמבנההמייצגמודל
(1969.)

כאלה.משוואותלמערכתרגרסיתאוטומשוואהטלהרחבההיא\ש8ה-טכניקת
יהיה

^
=ק(,1)וקטור:7

^
השינוישעורהם:הוקטוררכיביכאשר7

(.6)שכירמשרותומספר״\(0הריאליבשכרהשינוישעור(,6)במחירים

( 6 ) ץ ז

12

, 1

ץ -ז + £

הן:הנאמדותהמשוואותאזי
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הטעות.גורמיהןשרכיביווקטור£ו-3x3מסדרמטריצותהןכאשר

(7)

נע ממוצע יע"

=״£.0.8.
1-110=1

להצגהניתנת(6)המערכת

שצורתו:א(0או/\0/\\/£8\/8£0£ק8£5£וז\/־וא0)א

גםבצענו(.6)שבמשוואהמןישירלחישובניתנות8.המטריצות

סימםעל-ידישהוצעהבדרךהמשותפתוהשונותהשונותמטריצתשלאורטוגונליזציה

(1980.)

האמפירייםהממצאים.3

כולליםישראל,ומבנקלסטטיסטיקההמרכזיתמהלשכהשנתקבלוהנתונים,
1971.1לתקופהמחיריםומדדישכירמשרותהשכר,סך־הכלשלחודשייםנתונים

ניתךמהםשוניםענפיםעבורהורצושלהווריאציות(6)המשוואה.1985.9ועד

ענף.כלעבורהתקופותשתישלהפרמטריםביןהשוואהלקבל

תתייחסשהעלינוףהשערהובחינתהתעשיהענףעלבדווחנתרכזזהבמאמר

התקופותביןשינוייםרקלאלבחוןיהיהניתןיותרהמורחבתבעבודהזה.לענף

התפוקהשלהסיטונאייםהמחיריםאיפואהםהמחיריםענפים.ביןשינוייםגםאלא

בתעשיההשכרהואהריאליהשכרהתעשיה.בענףהןהשכירומשרותהתעשייתית

התעשיתית.התפוקהמחיריבמדדמחולק

מבחניבמודל.מבנישברנקודתלאתרהיאבפנינושעמדהראשונהשאלה

מכאן.1978,1היאזושנקודהנמצאפיהועלזובקביעהאותנוהנחו0א0^

הן:הקודםבסעיףשהעלינוההשערהבחינתלצורךלהשוותעלינואותןשהתקופות
(.1979-85)1979,2-1985,9והשניה:(72-78)1972.1-1978.1

שעורמשוואתעבור2.635הם:הזוהתקופתיתהחלוקהעבור080/^מבחןערכי

עבור4.75ו-הריאליבשכרהשינוישעורמשוואתעבור3.92במחירים,השינוי

בין)הפער.1%מ-הגבוההמובהקותברמתמובהקיםשהםערכיםהתעסוקה.משוואת
שניתןכךבמודלחודשייםפגורים12שלמקיומםנובעב'לתקופהא'תקופהתום

מעבר(.תקופת1979,1-1978,2ה(זקופהאתלכנות

שמשתנילהווכחנוכלהלוחמןהשונות.למשוואות£ערכיאתמציג1לוח

-השכרבמשוואתהתעסוקהמשתניואילומובהקיםהםהתעסוקהבמשוואתהשכר
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/\£8סלבמודליםוהמועסקיםהסכרהאינפלציה,ואותבססוזערכי:1לוח

79.2-85.9 73.2-78.1 72.2-85.9
1

ב'תקופה איתקופה התקופהכל 1
1.948 0.536 3.24 ק| ק ואת|-משו

(0.055) (0.867) (0.00)
1

ן.

0.652 0.721 0.625
1

|\*/

(0.785) (0.716) (0.816)
1

ן.
1.197 1.062 1.419

1

1

(0.316) (0.433) 0.167) 11

1.69 1.25 1.77 ק! ק |משוואת

(0.103) (0.31) (0.06) 1

ן.
2.88 2.34 3.934

1

|\^

(0.005) (0.04) (0.00) 1

ן.
2.465 1.07 1.147

1

11

(0.015) (0.42) (0.329)
1

1.956 0.302 1.39 ק| ואה|מטו

(0.054) (0.98) (0.17)
1

ן.
3.423 1.44 2.33

1

1

(0.0014) (0.218) (0.01)
1

8.671 5.013 17.31 11

_|

(0.00) (0.00) (0.00)
1

1

1

*
המובהקות.רמתנתונהבסוגריים
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עלעדותמשוםבכךשישנראהמובהקים.אינםא'ובתקופההכוללתבתקופה

משפיעהמאשריותרהתעסוקהעלהמשפיעהואהשכרסימס-גרנג׳ר:נוסחסיבתיות

סרג׳נטושל(1978)נפטשישלהממצאיםעםעקביתזותוצאההשכר.עלהתעסוקה

האמריקאי.במשקותעסוקהשכרביןהקשראתשבחנו(1978)

הראשונהבתקופההתעסוקהמקדמישסכוםנווכחהשכרמשוואתבמקדמימעיון

הואדברשלפירושוהשניה(.בתקופה0.102לעומת0.0021)יותרקטןהוא

מאשרקצרה-בתעסוקהשינוילכל־השכרשלההתאמהתקופתהיתההשניהשבתקופה

הראשונה.בתקופה

שבתקופהמזהגבוה1972-78בתקופההשכרמקדמיסכוםהתעסוקהבמשוואתגם

בתקופההתעסוקהשלשההתאמהנראהבתעסוקהשגםכך(141.63לעומת228.77)ב'

המקדמיםכוונילגבידומותתוצאותיותר.מהיריםיהיובשכרלשינוייםהשניה

^/\8ה-כאשרוהןהנומינליהשכרמחליףהריאליהשכראתכאשרהןמתקבלים

המחירים.משוואתללאמשתניםשנירקהכוללתלמערכתמצומצם

שלזויותר,המאוחרתבתקופהכי,שהעלינובהשערהתומכיםאלהממצאים

יותרמהירההתאמהעלשיעידוהפגוריםבמבנהלשינוייםנצפההשמונים,שנות

השבעים.שנותטלהכלכליתוהמדיניותהאינפלציהלזעזועיהמערכתהסתגלותבגין

עיוןעל-ידיהמערכתתגובותאתנבחןזומעניינתתופעהעללעמודכדי
(1980)שסימסכפילעיל(.(7)משוואהעל-ידיהמבוטא)ה-מ\/ו־(שלההנעבממוצע

המערכת.התנהגותעלתפיסתנואתמקלה־מ^במקדמיעיוןטען,

במשוואתהשגיאהבמרכיבאחתחיוביתתקןסטיתשלבגודלזעזוענבצע

מוצגזוסימולציהעבור1\/\8ה-והתעסוקה.השכרעלהשפעתהאתונבחוןהמחירים
2בציורשנים(.6)חודשים72לאורך1בציור

השכרעבורא£8ה-מוצגאי

המקווקו(.)הקוהשניההתקופהלעומתהרציף()הקוהראשונהבתקופההריאלי
בתקופהיותרחריפותלתנודותיגרוםכזהשזעזועהיאהריאליהשכרעלההשפעה

לרמתבזעזועשמקורםההתאמהשתהליכיכןאםנמצאבשניה.מאשרהראשונה

בשכריותררבלזעזועהשבעיםבטנותהביאההתעסוקהאלהשכרדרךהמחירים

בשכריותרקטניםלשינוייםיגרוםהשמוניםבשנותכזהזעזועואילוהריאלי

הריאלי.

נווכחכאןגםהתעסוקה,עלזעזועלאותוהתגובהאתמציגב'2ציור
בחריפותה.יותרמצומצמתתהיהלזעזועהתעסוקהתגובתהשמוניםשבשנות

18



והתעסוקה.הסכרדרךבמחיריםלזעזועהסכרתגובתא:2ציור

והתעסוקה.הסכרדרךבמחיריםזעזועעלהתעסוקהתגובתב:2ציור

.1979-85-מקווקוקו . 1972-78 רציףקומקרא:
19



והתעסוקההמחיריםדרךבשכרלזעז-ועהשררתגובתא:3ציור

והתעסוקה.המחיריםדרך בשכרלזעזועהתעסוקהתגובת ב:3ציור

.1979-85-מקווקווקו.1972-78-רציףקומקרא:

20



והמחירים.השכרדרךלזעזועיבתעסוקההשכרתגובת י׳א:ציור

והמחירים.השכרדרךבתעסוקהלזעזועהתעסוקהתגובתי׳ב:ציור

.1979-85-מקווקוקו .1972-78-רציףקומקרא:
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ציורלעיל.התופעותמשתניםאיומשתנה,האורטוגונליזציהסדרכאשרגם
במשוואתהתעסוקהואלהמחיריםאלמהשכרזעזועשלהמקרהאתמציגיםו-ב'א'3

הואהזעזועכאשרהמערכתאתבוחןו-ב'א'4וציורבהתאמהוהתעסוקה,השכר
ולמחירים.לשכרוממנהלתעסוקה

רגישותבלתיהםהתוצאותהאורטוגוגליזציה,בסדרתלותשללאכן,אםנמצא
נמוכיםזעזועיםבעלהואהשמוניםבשנותההתאמהשתהליךושוב,הללו,לשינויים

השבעים.בשנותמאשריותר

סיכום.4

במבנהשינוייםחלוהטמוניםשבשנותההשערהאתהצדיקוהאמפירייםהממצאים
בתעשיה.והתעסוקההריאליהשכרשלהפגורים

התעשיהממבחןשהעלינולמסקנותדמיוןמראהאחריםענפיםלגבידומהבדיקה

לגביכאןשדווחהשהתופעהלנונראהנסתייםטרםאלהתוצאותסכוםכיואף
כולו.המשקלגבינכונההתעטיה

זעזועים-השבעיםבשנותהמשקשעברשהזעזועיםהואהממצאשלפרושו
בעיקרושהתבטאוכלכליות,תכניותבהפעלתשמקורםוזעזועיםבחוץ־לארץשמקורם

זעזועהשמונים.בטנותלהםמוכןהמשקאתמצאואינפלציונייםבזעזועים
זעזועאותושגרםמאלהיותרקטניםריאלייםזעזועיםהולידבמחיריםשהתחולל
השבעים.בטנות

שבשנותבכךגםזהממצאלהסבירניתןהמשקלושרכשההתאמהלכושרפרט
היההשבעים

הטמונים.בטנותמחלקםיותרהרבהניכרההצעזעזועישלחלקם־
במשתניםלשינוייםגורםהצעשזעזועהידועההתוצאהאכןמתקבלתשהגצגבמודל

הריאליים.
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-בישראלהלאומייםהתקציביםשלהתחזיותטיב
1983עד1959

לבון*אבי

הממצאיםעיקר

בישראל.הלאומייםהתקציביםשלהתחזיותטיבאתלכתרוהיאזועבודהמטרת

היבוא,עודףהתל״ג,השימושים,סך-מרכזייםמשתכיםשמוכר,שלהתחזיותכבדקו

1959שמ-לתקופהוזאת-והיבואהיצואההשקעות,הציבורית,הצריכההפרטית,הצריפה

עיקרלהלן1983עד1974ו-1973עד1959תקופות:תתלשתיהמחולקת,1983עד

הממצאים.

היתר,אוטורגרסיבי(במודל)שמקורהכאיביתתחזיתוהיצוא,הפרטיתהצריכהלגבי(1

התל״גהיבוא,עודף-כוספיםמשתכיםשלושהלגביהלאומי.התקציבתחזיתעלעדיפה

השימושים,לגביורקברורה,עדיפותהלאומיהתקציבלתחזיתאין-ציבוריתוהצריכה

הכאיבי.המודלשלזועלהתקציבתחזיתעלתהוהיבואההשקעות

התחזיתטיבמכרוכתוצאה,1973שגתאחריגברההוודאותאיכיהרושם,למרות(2

בשלהזמןעםישתפרהתחזיתטיבכיאחרת,ציפייהלכך.הוכחותבגתוגיםאין-גפגע,

כהר,ראשוהתקופהמתתשיפור-מהכיכרזאתעםהופרכה.היאגם-בחיזויוןכיסיצבירת

הציבורית.הצריכהשלבמיוחדהמשתכים,רובשלבתחזיתלשכייה

הצריכה)כלומרהאקסוגגיהמשתכר,תחזיתטיבביוקשרכחגלהלאלציפיות,בגיגוד(3

האגדוגגיים.המשתגיםתחזיתלטיבהציבורית(

כמוךהמיתאםאולםלמציאות,התחזיתביןחיובימיתאםקייםמהמשתגיםאחדבכל(4

וביצוא.הפרטיתבצריכה
קטגיםשיכוייםלחזותהיתר,הכלליתכטייתםשמרבות:שלרבהמידהגילוהחזאים(5

ולפסימיותוהיבואהצריכהלגבילאופטימיות)ביטויבמציאותמאשראבסולוטית,יותר,

איןבהםהשיכוייםעצמתשלגביוההשקעותהתל״גזהמכלליוצאיםהשימושים(;סךלגבי

)ביטויבמציאותמאשריותרגדוליםשינוייםהיובושגחזושהשינוייםוהיצוא,הטיה,

האוצר.במשרדהמדינההכנסותמינהל



שפן,1973עדשלילייםבשיגויים"להאמין"החזאיםהתקשוכךעלכוםו<לאופטימיות(.

השפים.ברובהסדרותגדלואזעד

מבוא

משתניםהמקשרלא-פורמלי,כלכלימודלעלמבוססבישראלהלאומיהתקציב

הממשלה(של)ביקושיםמדיניותמשתניהאוכלוסייה(,שלגידולה)שיעוראקסוגניים

תקציבשלתרגוםקובעהמדיניותמשתניאתפרטית(.)צריכהאנדוגנייםומשתנים

העברה,תשלומיציבורית,)צריכההלאומיתבחשבונאותהמקובליםלמונחיםהממשלה

תקציבה,שלהכלכליותההשלכותאתהממשלהלפניהלאומיהתקציבמחאו־כךמסים(.

בעולםנחוןבמצבבהתחשבלדוגמא:למטרותיה.המדיניותאמצעיאתלהתאיםלהומאפשר

צעדיםהממשלהנוקטתהיבוא(,עודף)הקטנתמטרותיהולפיוליצוא(ליבוא)ביקוש

)האצההרצויותהתוצאותאינןהמדיניותתוצאותאםנומינלי(.)פיחותכלכליים

האמצעים.ו/אוהמטרותישונוהאינפלציה(,בשיעור

אתלצמצםהלאומיהתקציבעשויהממשלה,מדיניותלניתוחככליתקפידועלנוסף

ביןהפעולהשיתוףאתולהרחיבכלכלי,המקרוהפרטי.בתחוםהסקטורשלאי-הוודאות

דיוקדרושאלהמתפקידיואחדבכלהלאומיהתקציבהצלחתלשםהשונים.הסקטורים

ותפגעהממשלהמצדלא-מתאימיםאמצעיםלנקיטתתביאמשמעותיתטעותשכןבתחזית,

לתקציב.הפרטיהסקטורשרוחשבאימון

זהלצורךמודעותהעבר.מטעויותלמודהואבעתידהתחזיותלשיפורמוקדםתנאי

בארה״ב,ביותרמפותחתשהיאונראה,ביבליוגרפיה(,)ראההמערב"ארצותברובקיימת

13שלביצועםהמשווה,14,1981אס605)ראהועולההולךלחיזויהמכוניםמספרשבה

וידועהעקיב,באופןתחזיותמפרסמיםישראלובנקהאוצרמשרדרקבישראלחזאים(.

לעבודתועדכוןאפואהיאעבודתנו(.1972)לויתן-אותםשבדקהאחתעבודהרקלנו

הרקעבניחוח.השמוניםשנותותחילתהשבעיםשנותשלהתחזיותשלהכללתן-לויתןשל
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נקודתהיא1973כאשרלויתך,בדקשאותןהשישים,שבותשלמזהשוגהאלולתחזיות

ההטיהאםנשולוכןטוב,פחותהחיזוימשתניםאלולגבינבררובעולם.בישראלמפנה

התשלומים(,במאזןשיפוראוגבוהתוצרלהציגהרצון)כמופוליטייםמאילוציםנובעת

אי-הוודאותאםמכן,לאחו־עומדות1973עדהתחזיותטיבמניתוחהעולותהמסקנותאם

התחזיות.טיבירדמכךכתוצאהואםהשבעים,בשנותגברה

ובה(,1966)7א£11,שפיתחזוהיאאלושאלותעללענותכדיהמקובלתהשיטה

)"מדדהתחזיתטעותריבועיממוצעמדדים:שלשורהבאמצעותהתחזיותטיבנמדד

למציאות.התחזיתכיןהמיתאםומקדםהמפנהנקודתטעויותמספר"(,7א£11.

)ראהואחריםלויתןכמו,7א£11,בעקבותהלכנוזהבמאמר

שלאנקודותשתיהדגשנואולם1980,ת*16־ז1,55^0015110,^£5,1973תזץזמ

בעבודותיהם.הצורךדיהובלטו

ללא-עתיחסדרהשלמניתוחמתקבלתנאיביתתחזית"נאיבית":תחזיתיצןרת(1)

תפקידההלאומי.התקציבלתחזיתבניגודהחזאי,מצדדעתשיקולוללאתיאורטיביסוס

התקציבתחזיתשללהצלחתהמדהקנהלשמשהואשלנוהנאיביתהתחזיתשלהראשון

ולפיכךהתקציב,לעורכיאתגרהיוולאלויתןשהציגהנאיביותהתחזיותהלאומי.

התקציבתחזיתאתלהחליךהואהנאיביתהתחזיתשלהשניהתפקידאותן.לשכללניסינו

מידהבאיזולבדוקכדיבארה״בעבודותבכמהנעשהנאיביתבתחזיתכזהשימושהלאומי.

א0א2611061,665,־)ראה:עלותם.אתמצדיקיםהגדוליםהאקונומטרייםהמודלים

.א(61301,ו718־672

נאיבית(לתחזית)בניגודכלכליתתחזיתיצירתתהליך:8כ<?זב36ו-2x^0ז6חזיתת(2)
משתניזה)ובכללהאקסוגנייםהמשתניםשלהערכיםקביעת)א(שלבים:משלושהמורכב

-הגולמיתהתחזיתתיקון)ג("גולמית";תחזיתויצירתהמודלהפעלת)ב(מדיניות(;

מטרתאםלמודל.שמחו׳ץגורמיםבחשבוןלהביאכדיאוסבירה,נראיתאינההיאאם

אמינותה.מדתעלבתחזיתהמשתמשאחולהעמידהחזאישלהצלחתואחלבחוןהיאהניחוח
-£(x:זח*6)תחזיתהלאומיבתקציבהמתפרסמתזוהיאלבדיקההרלבנטיתהתחזיתאזי
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ו-ג'(,א')שלביםהחזאימהשפעתלהתעלםנצטרךעצמו,המודלאתלבחוןנרצהאםאולם
שלבפועלהערכיםשנקבעולאחרהמודל,מהרצתהמתקבלתהגולמית,התחזיתאתולבדוק

נקודותבזיהוילחזאילעזורבאהזוגישה(.8ב1?051)תחזיתהאקסוגנייםהמשתנים

הנוכחיתבעבודהלכןבתחזית.המשתמשיםאתישירותתענייןלאוהיאבמודל,חולשה

התקציבהשנייה.השאלהעלגםנשיבאךלויתן()כמו:<ח*זנ6£בתחזיתהבדיקהאתנמקד

ננסה?א03£זתחזיתליצורכדילא-פורמלי;מודלעלכאמור,מבוסם,בישראלהלאומי

התקציב.להכנתברקעשעמדמודלאותובמפורטלאמוד

הלאומי,התקציבבתיאורנפתחו-ב'א'בפרקיםפרקים:לשישהמחולקתהעבודה

משתנהכלשלוו**16£התחזיתטיבאתנבחןו-ד'ג'בפרקיםהמחקר,שיטתאתונציג

בנפרדנדוןד'ובפרק1983עד1959כולה,לתקופההבדיקהתיערךג'בפרקבנפרד.

©זח*א£,הניתוחנשליםהיבפרק(.1983*ד19ד4ו-1973עד1959)תקופותחתבשחי

מודלאתלפרשננסחההאחרוןבפרקהזמן.פניעלבכללותההתחזיתמערכתאתונבחן

*£.1י03:זהתחזיתבטעותונדוןהלאומי,התקציב

ערקנתוניהלאומי:בהתקציא.

החולפת.בשנההכלכליותההתפתחויות)א(סעיפים:שלושהכוללהתרהלאומי

ההתפתחויות)ג(ואמצעיה.מטרותיה-הבאהבשנההממשלהשלהכלכליתהמדיניות)ב(

הבאה.השנהבמשךהצפויותהכלכליות

הבאהלשנהותחזיותהחולפתלשנהראשונייםאומדניםמוצגים)ג(ו)א(בסעיפים

מאזןוהשימושים,המקורותוהתעסוקה,האוכלוסייההבאים:בתחומלם*1משתניםלכמאה

2) עריכתבזמןהקייםהמידעעלמבוססיםהאומדנים.העברהותשלומיהמסיםהתשלומים,

אחלשפראמורהדברהחולפת.השנהעלמידעיותרנאסףמתעכבת,וככל.שזוהתקציב,

ה',בפרקנראה,אולםהתקציב(;פרסוםתאריכי,1נספח)ראהוהתחזיותהאומדנים

משמעותי.היהלאזהששיפור

מסגרתהיתר,הראשונותשבשניםלאחרוגדל,התחזיותפירוטהלךהשניםבמהלך(1
יותר.מצומצמתהתקציב

שדןבפרקמוניטריים.משתניםשלתחזיתבתקציבשאיןלציין,המקוםכאן(2
התחוםביןהקשריםאךהמוניטרית,המדיניותעלהצהרותאמנםישהכלכליתבמדיניות
כמותית.מוערכיםאינםלריאליהמוניטרי
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־0x1*81100)הרצופיםהקרוביםבשיטתבערכתהתחזית
שבה(,511006931116??*1

הנזשתגיםבדברמוקדמותהבחותסמךעלערכםאתמקבליםיםגגיהאבדוהמשתגים

המשתפיםלגבישגקבעותעדאיטרציות,כמהעוברהתחזיתתהליךהאקסוגבייס.

.(1972לויתן,ראה)לפירוטהמערכתאתהסוגרותסופיות,הפחותהאקסוגגיים
ולכןפורסם,לאהוא1982וב-1968ב-;1959ב-לראשוגהנערן•הלאומיהתקציב

השפים23את.1983ו-1981עד1967,1969עד1959השפיםאתהפיתוחתקופתתקין*

סייםלויתן.1983ועד1974ומ-1973ועד1959מ-משפה:תקופותלשתיקיבצפוהאלה

יההשגיהתקופהאתלהתחילמקוםלכאורההיהההשוואהולצורך1970ב-בדיקתואת

שפתהיא1973שכןיותרמשמעותיתלגופראיתלעילהמוצגתהחלוקהזאת,עם;1971ב-

ות.בלבליהמקרוהסדרותברובשבר

מהם,שמוגהרקגכלולזובעבודהמשתפים.כמאהכאמור,מציג,הלאומיהתקציב

הפרטית,הצריכההיבוא,עודךהתל״ג,השימושים,סךהלאומיים:החשבוגותאתהמסכמים

מתרכזתהתחזיתטיבבדיקתעבודותבכמהוהיבוא.היצואההשקעות,הציבורית,הצריכה

פקודותלזהותרכיביובדיקתמיועדתכאןהתל״ג(.כלל)בדרךאחדמצרפיבמשתפה

המיצרפיהמשחגר.בתחזיתמחקזזוחהרכיביםבתחזיתטעויותמידהבאיזוולבחוןחולשה,

(.1973*3ת55ז071נ*)ראי׳

המחקרשיטתב.

איגפורמציהעלבהתבססהחזאי,
^1,

מערכתמייצרהתקציב,עריכתבזמןהקיימת

עלבהתבסס.1)ק(,רווחהשלהפסדיגרוםבתחזית,אי-דיוק.1+1לשפהתחזית
מ

מידע,אותו
^.

אופטימליתתחזית-1
^

למיגימוםהרוור*־,הפסדאתהמביאהזוהיא?

איןאולם-הלאומיהתקציבשלהתחזיתטיבאחימדוד1ל-)?(,1)?(•ביןהיחס.1)?(■

לכןהאופטימלית.התחזיתעללהצביעדרךואיןומוסכמתיחידה1,רווחהפוגקציית

תחזיתביצועוהשוואתאחדממדדביותרשימוש-אלטרפטיביןתרופי7א£11,פיתח

3) השוגים,המדדיםאחכאןגגצי.גאיביותתחזיותלביצועהתקציב

יובפועל,השיפוישיעוראחמסמל0המשתפים.אח-1ו-השפיםאח1מסמלבהמשך(3
ביןההשוואההשיפוי.שיעורשלהנאיביתהתחזיתאחו-עבתקציבהחזויהשינוישיעור

רשימת)אחו-יע,'?,0'הלוגריתמיהשינוישיעורבסיסעלנערכתולתחזיותהמציאות
.(.2בנספחראההסמלים
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נאיביתתחזית.1

שהיאפיווןעתיות.סדרותמפיתוחהמתקבלתכתחזיתמוגדרתע,נאיבית,תחזית

מתחזיתפחותתצליחהיאכיפצפה,החזאי,לרשותהעומדמהמידעבחלקרקמשתמשת

4) פאיבית.לתחזיתאלטרנטיבותבחמשבחרפו,אפשרויותאיפסוף<מביוהתקציב.

(0)0=

יץ
ז 0' 1-1 ( 0 )

5
־1:01/5.'.)א(

1-11
4

'׳י=1״/£0,'(0)
1

1
1

•ע
ז

* •ג
-ז1 )ז(

מהרגרסיה:מתקבלו-*='*,109)*(בפועלהסדרהלוגריתםהואי*

ג=מ+

אךהחזאי,בפפימיוחדאתגרמעמידהאיפה(0)אי-שיפוישלההכרותצומח,במשק

המודליםארבעתלויתן(.ז,11£11).אחרותבעבודותשכיחההיא.כיכאן,אותר.פביא

עלהתבססהזהתחזיתאח^עלשפוסחלציין,ראויכלשהי.מגמההמשךמגיחיםהאחרים

הרגרסיה)מקדמיהתקציבעורכילרשותעמדשלאמידע
^

עלהמשוואהמהרצחהתקבלו8

לגיטימית,התקציבלתחזיתמידהכקפהאלותחזיותשלהעמדתן(.1983ע^־1950התקופה

זאת,עםיחדהסדרות.שלארוכת-הטווחהתנהגותאתככרכהלהעריךמהחזאיםנבקשכי

המשוואהאחלהריץעלינוהתקציב,לתחזיתכתריליחהנאיביתהתחזיתאתלהציענרצהאם

הסכום.בפרקיידוןזהנושאהתקציב.עריכתמועדעדמחדש,שנהכל*

*

פ.0ת@פ-א1ז1וז5שיטתהיאארוכות,סדרותמחוסרשנדחתההאפשרויות,אחת(4
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התחזיתלסיבכמותייםמדדים.2

1בודדלמשתכר.תחזיתהדיוקמדד)א(

טעותבגללהגגרסהרווחההפסדאתמודדלמציאותהתחזיתביןהמרחקריבוע

)^מושלמתכשהחחזיתהתחזית.
=?י

טיב,0ע?ט<<1פש-ע?ט.=0נקבלז(,לבל0.^'

להפך.->/י?ט1וכש-הנאיבית,התחזיתטיבעלעולההתקציבתחזית
וי•

התחזית:לטעותהסיבות)ב(

רכיבים:לשלושהע?טהמדדמונהאתנפרק

(
2♦52(1־ז־2

ס-יז(2+(1-5-5) קסס

)52א/5
2א/5+(1-1־2

1=?(י-6)'2א/5+(1-5־5)
ססס

מהמגכור.יהר,סטיפרופורצייתכקרא ?אט
המרכזית.

2 והרכיבהרגרסיה,פרופורצייתנראה?מט,(1-5־5)א/5 השניהרכיב
סס

22 המקרי.הגורםפרופורצייתהוא?סט=(1-1־)5א/5האחרון
ס

השנוישלכפונקציהבפועלהשינויכתיבתידיעלהמוצגתהחלוקהאתלהביןניתן

מקרי:אלמנטושלהחזוי

יהיו?יו-0'ביןהרגרסיהקושלושיפועהחיתוךשנקודתידאגהחזאיכינצפה,
כלומר(,1לכל0^'=י?)שבההמושלמתהתחזיתקושללאלהקרובים
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מצטמצמתהטעותושכל=>מ(ט=?מט,0ש-מבטיחיםאלהתכאיס=ס.ז(5/5־)1=*,0
סנ!

תשבגהתחזית-מציאותהפקודותשכלנצפהלא)כיחמורההפחותהטעותשהיאסט,1=י1ל-

מסוגהתחזית,שלליגיאריתיקוןהדבר,כןלאאםז(.2*1-הרגרסיהקועל

יורדהיהע?טוהמדדהתקציבתחזיתטיבאתמשפרהיה

2ל-

*

?סט*ע?ט=ע?ט.1/

ז:בודדתלשפההתחזיתמערכתטיבמדד)ג(
טעויותריבועיממוצעהואשפים1במשך1בודדלמשחפההתחזיתלדיוקמדד

22הי2 לדיוקהמדדא,5ל-בדומה.1=(0'),,'?־,כש-מ5.=1ח/התחזית: 1X1^ 1 ^ 1^

יהיה:1לשכהמשתכיס*בתהתחזיתמעו־פת

״/5!
־!"1יי/=יי/״=]1^־/0י״'^'2

1ג111

התחזית.מערכתלטעותשווהתרומהמשתפהשלכלמבטיחההמתאיםא5ב-^החלוקה

הפאיבית:התחזיתמערכתדיוקלמדד?זאתפשווה
2
׳(?־׳"•."־״יי״י!ן.׳£״יי־״י״ן1

הקושי)השפעתעזעםויגדלבחיזוי(,פיסיון)השפעתהזמןעםיקטןש-?זופצפה

י(.זושבחי

התחזיתלטיבםאיכותיימדדים.3

לטעותישלמציאות,התחזיתשביןלמרחקמעברפקודות_המפנה:טעויותמספר)א(

איפומגמהכששיפויחלההטעותמבטא.איפוע?טשהמדדמשלה,חומרההמפפהפקודת

ו-ס?כשסימפיכלומר-(8)טעותאירעשלאמגמהשיפוישבחזהאו*<()מעותבחזה

המשקית,הפעילותתפודתיוחאתשתגבירמדיפיוחלפקטיתלהביאעלולההטעותשוגים.

יהיההתקציבמתחזיתהמתקבלהמספר■פקודתטעויותשמספרגצפה,רווחה.להפסד-ולכן

הנאיבית.מהתחזיתהמתקבלמהמספרקטן

בנקודתטעותחלהלאשבהםבמקריםהשינויים:שלחסרואומדןתרימדןאו)ב(

לעומתהשינוייםשלחסראויתראומדןלחזותשווההסתברותלמצאנצפההמפנה,

לסטייה.הסברלמצואנצטרךכןאלמלאהמציאות.
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1983עד1959ד:דהבוהמשתנהתחזיתטיבג.

התקציבתחזיתעלתה,1983עד1959שבשניםמראה,1לוחהתחזית:דיוקמדד.1

עדיפותאולם<ע?ט(;1)הנאיבייםמהמודליםאחדכלשלזועלבממוצע,הלאומי,

הכישלוןרצפתאתנורידואםבלבד,שוליתזהאוטורנרסיביהמודלעלהלאומיהתקציב

עדיפהזהנאיביתשהתחזיתנקבל-התקציבעריכתבעלותלהתחשבכדי>ע?ט,0.9ל-

??ט(.=0.97)

משתניםלפיתחזיותהדיוקמדדי:1לוח

1983עד1959

ז?ט /?ט ?ט0 >!ט0 ט1>0 חמשתכיס

0.74 0.58 0.57 0.54 0.29 השימושיםסך.1

0.93 0.69 0.75 0.66 0.34 התל"ג.2

0.89 0.79 0.56 0.85 0.82 היבואעודף.3

1 . 16 0.98 0.86 0.99 0.47 הפרטיתהצריכה.4

0.96 0.85 0.69 0.89 0.75 הציבוריתהצריכה.5

0.79 0.68 0.76 0.74 0.72 ההשקעות.6

1.42 0.98 0.80 0.91 0.50 היצוא.7

0.83 0.72 0.54 0.75 0.55 היבוא.8

0.97 0.78 0.69 0.79 0.55 חמשתכיםממוצע

ומשתנהמשתנהכלשל חשיבותו אתנכוןאלמבטאאינו אריתמטישממוצעמובן,

זהבממוצעלראותיש מוספמת, וחד.רו פונקצייתבהעדר אר ־המדינותמעצביבעיני

דיוקשמדד, נקבל,? במודלנתרכזאםבנפרד.משתנה בכל ולדוןמסכם,אינדיקטור
-השנייההרצפהואת>ז?ט(,1)הפרטיתובצריכהביצואהראשונההרצפהאתעברהתחזית
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)סךהאחריםהמשחביםבארבעתזאתלעומת>ז?ט(.0.9)ובתל״גהציבוריתבצריכה

הבאיבי.המודלעלעדיףהתקציבוהיבוא(השקעותהיבוא,עודףהשימושים,

הסדרותבהתבהגותהגלוםהמידעבכלהשתמשולאשהחזאיםלומרניתןזר,בשלב

התחזיתמטילותאחוזים40ב-הגדולהבאלותביצוא,לדוגמאכתקבלה,ולפיכךבעבר

העובדה,זהמשתבר,לגבירצון.משביעהאיבה-הציבוריתהצריכהתחזיתגםהבאיבית.

תקציבאתבכוןקראולאשהחזאיםמראהדיוקרמתאותהמשיגההיתר,באיביתשתחזית

היאהציבוריתהצריכהמועטת.תקציבהביצועעלהממשלהשלששליטתהאו-הממשלה

תחזיתעללרעהלהשפיעעלולבתחזיתאי-דיוקכלולכןהמרכזיהמדיביותמשתבר.

פרק)ראה?א03£זר,באלותאחלהלןבבדוקזהגורםלבטרלכדיהאבדוגביים,המשתבים

וי.(
לצייןראויוהיצוא.ההשקעותהצריכה,משתבישלכסכוםמתקבלהשימושיםסך
פחותשבחזהבתל״גכןלאמרכיביו.אחדכלשלמזוטובההזההמיצרפיהמשתכר,שתחזית

כזהויות,מתקבליםוהתל״גהשימושיםשסךבכון?א05£זומהיבוא.השימושיםמסךטוב

שעורכילקבוע,אפשרלפיכךחד-כיווכי.איבורכיביהםלביןביבםהקשראך

אם-רכיביהםתחזיתבערכתמכןולאחרהמצרפיים,_המשתכיםבתחזיתמתרכזיםהתקציב

השימושים.סךלתחזיתהתל״גתחזיתביןהדיוקברמתהגדולההבדלאחלהסבירקשהזה

אחוזים4ש-מראה,,2בלוחהמובאהתחזית,באלותפירוקהתחזית:באלותסיבות.2

מפרופורציות-אחוזים3ו-?אט,הסטייהמפרופורצייתבובעיםבממו*מל,מהטעות,

שלחסרלאומדןהיתר,שההטיהמלמדת,ו-?אסאהממוצעיםביןהשוואה??ט.הרגרסיה

אחהמבססממצא-(5<5)התקןסטיותביןקייםקשראותו<'?(!0)'הרמה
קס

האיכותי.(בביתוחלהלן)ראהשמרכייםר,י>שהחזאיםהבאלכה,

להתבטאצריךוהדברהטעות,מסךאחוזיםדרקמהווה)??ט+?אט(השיטתיתהטעות

מהצפוי,משמעותיתשוביםאיבםהרגרסיהמקדמי,3לוחואמבם,'לפיהרגרסיה.בתוצאות

מגיעההשיטתיתהטעותוכי*ס1ו-8*0כיבמצאהפרטיתבצריכהרק.1=כ8,1=0כלומר

מורידהיה'?ס+^ק()כלומרהפרטיתהצריכהתחזיתשלליביאריתיקוןאחוזים.20ל-
1/2

*??ט(.?סט)1.04ל-1.16מ-הדיוקמדדאת
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(
*

משתניםלפיהתחזיתתטעופרוק:2לוח
(1983עד1959התקופה:)כל

0'
(1)

י?
(2)

80
(3)

5?
(4)

מ
(5)

?אט
(6)

?מט
(7)

?סט
(8)

המשתפים

6ד 62 43 34 0.85 0.04 0.02 0.94 השימושיםסך.1
63 63 3ד 28 0ד.5 0.00 0.00 1.00 התל"ג.2
53 11 198 91 0.59 0.06 0.02 0.91 היבואע\דח.3
66 58 35 30 0.46 0.05 0.15 0.80 הפרטיתהצריכה.4
ד6 46 120 49 0.53 0.08 0.02 0.90 הציבוריתהצריכה.5

31 43 126 ד8 0.69 0.02 0.01 0.9ד ההשקעות.6
101 103 68 39 0.44 0.00 0.02 0.98 היצואד.
דד 62 83 51 0.69 0.06 0.01 0.93 היבוא.8

הוכפלו יםתמי יגרוהל השינוייםשל 5ו־
ק

8התקן וסטירת?
בלוח.

ו-'סיהממוצעים*(
הצגתםלצורך1,000ב-

י? 0'ביןסר.יגרהר תוצאות:3 לוח
(1983עד 1959)

1(1־כ1) 1(1=נ0) 1ג 1(0=0) 3 ז מ2 משתפים
)ל( (6) (5) (4) (3) (2) (1)

0.65
41*

)**

.ד39 1.09 -0.11 0.00
♦ 4*

54.61 0.72 השימושיםסך .1

-0.05
**
5.21 0.99 0.01 0.00

* *
27.14 0.56 גהתל" .2

0.73
**
3.34 1.28 1.12 0.04

* *
11.15 0.35 היבואעודף .3

*-2.92 2.40 0.54 *2.29 0.03 *5.75 0121 הפרטיתהצריכה .4
0.6ד

4(*
2.89 1.30 0.56 0.02

*4־
8.37 0.29 הציבוריתהצריפה .5

0.39
**
4.32 1.10 -0ד.4 -0.02

**
18.69 0.47 ההשקעות .6

-0.65 *2.27 0.78 0.56 0.02 *5.15 0.20 היצוא .7
0.44

4(4־
4.32 1.11 0.38 0.01

**
18.69 0.4ד היבוא .8

ו-ז(.?.)מבחנים5%מובהק'ב-*(
.1%ב-מובהק**(

להצלחתםמוקדםמבחןלרשותם.העומדהמידעבכללהשתמשהיאמהחזאיםהדרישה

היאכזאתתחזית(.1=>1ו-81=0לחילופין:)או,לאפסהשיטתיתהטעותשלקרבתההוא

אח>ז?ט(,1)טובר,אינהלדוגמה,היצוא,תחזיתאופטימלית.בהכרחלאאך"יעילה"

ו-?סטז?טביןקשרנמצאלאכן:עליתר?סט(.ע;1)המוקדםהמבחוןאתעוברתשהיא
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אך5ו-ז?טביןקיבלנותוצאהאותהמאפם(.משמעותיתשונהאינומיחאס)מקדם ס

לעומתהתחזית(.עללהקשותעלולהגדולהתקןשסטיית)כיווןחיובילקשרשציפינו

8ל-המושלמת(התחזיתלקוההתאמה)מודדזיזטביןמשמעותישליליקשרקייםזאת

ו-'?(.0'ביןהרגרסיהלקוההתאמה)מודד

המפנהנקודתוטעותיתראומדןחסר,דןאומ.3

מחולקמציאות-תחזיתהציור.1דיאגרמהנותנתהתחזיתטיבשלמשלימהתמונה

מתודולוגי.(נספח)ראהו-יק0'ביןהקשרלפיאזוריםבשישה
מציאות-תחזיתציוך:1דיאגרמה

*
1983עד1959הלאומייםהתקציבים

ס¬

לאותוהשייכותהתצפיותאחוזהןהציורמאזוריאחדלכלהמצורפיםהמשקלות"(

אזור.
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3)אזוריםהמפנהכקודחטעויותהיואחוזים13ש-מתברר,התצפיותכללמבחיגת

חסר¬אומדכי-אחוזים55ו-(4ו-1)אזוריםיתראומדגיהיואחוזים32(,6ו-

משקלעלהשליליים,היובפועלהשינוישיעורישבהבתת-קבוצה,(.5ו-2)אזורים

אחוזים.7ל-זהמשקלירדגדלו,כשהסדרותואילואחוזים,4ל-דהמפכהכקודחטעות
שמרכותעלמעוריםוהם*,3ת55ו-תזץ*©תז11שלבעבודותהתגלודומיםממצאים

החזאים:

הטווחארוכתלמגמהכשבהמשך-0<0כש-במיוחדשכיחההמפנהכקודחטעות)א(

בסדרות.גידולנחזה

השינויים.שלחסראומדןלחזותכטיהקיימת)ב(
נחזתהולאשהיתר,מפנהנקודתביןלהבדילענייןישהכלכליתהמדיניותמבחינת

טורראה-0)טעותהתממשהולאשנחזתהמפנהלנקודת(4בלוח8טורראה-)טעות

(0^>^0)ביצואגידולאחרילדוגמה,כך,(.4בלוח10
גידולושלהמשךחוזים

(0
=^.<
הטעותאך<^נ<(,0)יורדהיצואבפועלעידודו.אתמגביריםאיןולפיכך(1

ירידה,עלמורהשהתחזיתבמקרהזאתלעומתמה;לזמןהמדיניותשינויאתתעכב
5 עולה,4מלוח.היצואלעידודדרושהלאמדיניותתופעלעולה,היצואכשבפועל

שלברמה.6לטעותטעותביושווהבאופןהטעויותמתחלקות1983עד1959שבתקופה

אחוזים80)וביבואבהשקעותהיבוא,בעודךהמפנהנקודתטעותהתרכזההבודדהמשתנה

יבואבעודך(:7)טוראלהבסדרותסימןהחלפותשלהרבמשקלןמפגיזאתמהטעויות(,

בצריכהגםפעלזהשגורםלמרוחזאת,לעומת.8וביבוא,6בהשקעותפעמים,14

לציון,ראויהזוהצלחההמפנה.נקודתטעויותרובאתלמנועהחזאיםידעוהציבורית,
בתחזית2לעומת,5הציבוריתבצריכההטעויותמספרהיהז,הנאיביתהתחזיתלפישכן

התקציב.תחזיתעלעולהאךאושווההיתר,זהתחזיתהאחריםהמשתניםבכלהתקציב.

טעויותאחוזי13ל-גורמותהיוהתקציבתחזיתוהןהנאיביתהתחזיתהן-לסיכום

שולית.אפואנמצאההתקציבעדיפותז?טמדדלפיכמוהמפנה;בנקודת

הביאהעצמהשהמדיניותלהיותיכולנכוןשהדיוןכמובן,(5
ט(.)טעותאותהמנעהאו<־()טעותהמפנהלנקודת
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:4לוח

המפנהנקודתטעותו_חסרןמדוא,יתדאומדן

1983עד1959)

מפני.נקודות
שנחזו שאירעו

"כסדי
תצפיוח

סה״כ
טעויות

מזה:
לא
וארע סר."כ

מזה:
לא

נחזו ה״כ0
סגיז

>•;*ון־יז-־י^־1 0- ס

(12) (11) (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)

25 5.1 .5 1 3 1 0 0.5 0.5 15 6 השימוטיססך.1
25 0 0 1 0 1 0 0 0 0 12 11 התל״ג.2
25 8 4 14 4 14 3 5 2 5 7 1 הינואעודף.3
23 1.5 0.5 1.5 1 2 1 0 0 0.5 14 7.5 הפרטיתהצריכה.4
23 2 1 7 1 6 2 2 1 0 13 5הצינוריתהצריכה.5

23 5.5 2.5 5.5 3 6 3 4 0 2.5 8.5 5 ההטקעות.6
23 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7.5 15.5 היצוא.7
23 6 5 8 3 8 4 1 0 2 12 4 היבוא.8

184 24.5 11.5 40.5 13 41 14 12 3.5 10.5 89 55 הכולסר
מזה:

112 10.5 3.5 11.5 7 15 8 2 1 2.5 58.5 40 1959־73
72 14 8 29 6 26 6 10 2.5 8 30.5 15 1974-83

100.0 13.3 6.2 22.0 7.1 22.3 7.6 6.5 1.9 5.7 48.4

באחוזים:

29.9הכולסר
100.0 9.4 3.1 10.3 6.2 13.4 7.1 1.8 0.9 2.2 52.2 35.7 1959-73
100.0 19.4 11.1 40.3 8.3 36.1 8.3 13.9 3.5 11.1 42.4 20.8 1974-83

נחשבההציר עלתחזית .0-או זה הציריםעלהממקטותמתצפיות נובעיםבלוחהחצאים*(
יזיז)או_<_<צלתצפיתחסר.אומדןוכחצייתראומדן,כחצי

וכחציהמפנהנקודתטעותכחצינחפכה(

כהתאמה(.יתר)אוחסראומדן

4לוחלפילשמרנוחו.שייחסנונטייהחסר,אומדנילחחהחזאילנטייתנחזור

ניסהלויתןהיצוא.בתחזיתהפוכהנטייהוקיימתהתל״גבתחזיתכזאתהטיהאין

כמשקלהוגדרהאופטימיותמדדבשמרנותו.ולאהחזאיבאופטימיותהתופעהאתלהסביר

)היבוא,משתניםכמהלגבי(6ו-5.1אזוריםכלומר>?,0)הרמהשלהיתראומדני
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הוגדרהשלפיותיקון,הוכנסהיבוא(ועודףהפרטיתהצריכההציבורית,הצריפה

בינומיתהליךלראותביתןתחזיתביצירת.*6הרמה.שלחסרכאומדןהאופטימיות

תחזיתתתקבלכיההסתברותשבותחזיות(,שלגדולמספרלגביבורמלילתהליך)שמתקרב

אחוזיס55היוהגסקרתבתקופהפסימית.תחזיתתתקבלכילהסתברותשווהאופטימית

היצוא,בתחזיתרקמשמעותית.איבהההטיהואולם(5לוח)ראהאופממיוחמהתחזיות

לפסימיות.היתר,ההטיההשימושיםסךבתחזיתואילומובהק,האופטימיותמדד

התחזיתאיסנוימיוסמדד:5לוח

1983עד1959
עד1974
מדד1983

האופטימיות
(5)

עד1959
מדד1973

האופטימיות
(4)

מדד
תרהאופטימי

(3)

מזה:
תחזית

אופטימית
(2)

מספר
התחזיות

(1)

״*11 36 **26 6 23 השימושיםסך.1
56 43 48 11 23 התל"ג.2
67 57 61 14 23 היבואעודף.3

00# 54 63 14.5 23 הפרטיתהצריכה.4
56 *71 65 15 23 הציבוריתהצריכה.5
67 43 52 12 23 ההשקעות.6
67 *68 *67 15.5 23 היצוא.7
67 57 61 14 23 היבוא.8

58 53 55 102 184 המשתניםסך

הערות:
וכאומדן7ו-6,2,1למשתנים)ם>?(הרמהשליתרכאומדןהוגדרהאופטימיתתחזית.1

האחרים.למשתנים)נז<?(חסר
)באחוזים(.התחזיתכלבסךהאופטימיתהתחזיתמשקלהואהאופטימיותמדד.2

=5%ב-מובהקתאופטימיות*
=5%ב-מובהקתפסימיות**

תח-תקופותלפיתוצאותהבודד:המשתנההחזיתטיבד.

הואט,הצמיחהקצבוהעולמית:הישראליתבכלכלהשברנקודתכאמור,מציינת1973

לשתיהתחזיתטיבניתוחחלוקתהחריפה.התשלומיםמאזןובעיית.הוא׳ץהאינפלציהקצב

הפרטית.הצריכהלגביזהתיקוןהכניםלאלויתן(6
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שלהניחוחתוצאותמידהבאיזולבדוקבאה(1983עד1973,1974עד1959)תקופותתת

6לוחתת-התקופות.ביןמשמעותייםהבדליםמכסותהקודם,בפרקשהוצבוכולה,התקופה

התוצאות:אתמסכם

ביןירדו,מהמשתניםאוזו־כלשלהתקןוסטייתהממוצעבפועל:יהשינויעורי!..ש

העומדותהסדרותהתנהגותשלפיההטענה,המחזקדברלשנייה,הראשונהתת-ריתקופה
השינוימשיעורנובעמהירידהחלקכיזו,מסקנהלמתןצריךאומנםשונתה.לחיזוי

* חהציבוריוהצריכה היבוא עודף, היבוא תבסדרו 1973ב-שנרשםהגבוה

משתנים:י( לפי לי_וק_התחזיח_ופירוק_הטערח מדד: 6לוח

??ט 0' י? 5 5 ס 8 ?אט ?מט ס?סט ס
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1973 עד1959ראשונהתקופהתתא.

0.80 92 86 34 16 1.5 0.70 0.06 0.09 0.85 השימושיםסך . 1

0.93 82 82 35 14 1.2 0.51 0.00 0.02 0.98 גהתל" .2
0.92 102 49 198 84 1.2 0.52 0.09 0.01 0.90 היבואעודף .3
0.96 75 79 30 17 0.9 0.49 0.02 0.01 0.97 הפרטיתהצריכה .4
1.01 127 68 110 29 0.2 0.05 0.22 0.03 0.75 הציבוריתהצריכה .5
0.78 67 82 133 54 1.7 0.70 0.02 0.15 0.83 ההשקעות .6
1.53 128 126 68 26 0.2 0.07 0.00 0.09 0.91 היצוא .7
0.87 111 92 80 34 1.2 0.52 0.07 0.01 0.92 היבוא .8

1983עד 1974יה_שניתקופהתתב.

0.60 29 26 23 17 0.9 0.63 0.02 0.02 0.95 השימושיםסך .1
0.95 32 34 12 19 0.5 0.83 0.03 0.64 0.33 התל״ג .2
0.84 -23 -49 172 65 1.4 0.54 0.03 0.03 0.94 היבואעודף .3
1.34 52 27 39 15 0.7 0.27 0.31 0.01 0.68 הפרטיתהצריכה .4
0.77 -3 11 88 54 1.1 0.70 0.04 0.01 0.94 הצייבוריתהצריכה .5
0.84 -26 -17 88 73 0.7 0.61 0.02 0.07 0.91 תההשקע׳ו .6
1.10 59 67 41 25 0.5 0.30 0.03 0.09 0.87 היצוא .7
0.73 23 15 54 35 0.9 0.56 0.03 0.01 0.96 היבוא .8

.2בלוחהערהראה*(

דברשלפירושו,0.90ל-0.98מ-בממוצע,ירד,??טהמדדהתחזית:דיוקמדד.2

התחזיתטיבשיפורמשולית.יותרהיאהלאומיהתקציבעדיפותהשנייהשכתת-התקופה

בעודףיותרוקטןוהיצוא,היבואהציבורית,הצריכההשימושים,סךבמשתניםגדול
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והצריכהההשקעותתחזיתואילושוגה,איגוהתל״גתחזיתטיבזאתלעומתהיבוא.

משמעותית.במדההורעההפרטית

אחתבכלמתקיימותכולההתקופהמגיתוחשעלוהמסקגוחרובהשיגוייס,למרוח

-היצואותחזיתהמשתביס,מכלביותרהטובההיאהשימושיםסךתחזיתמתת-התקופות:

אתלשגותכדיבוישהציבוריתהצריכהבתחזיתשחלהשיפורזאתלעומתביותר.הגרועה

הקודמות.המסקגות

התחזית,יעילותאתהמודדת?סט,המקריחהטעותפרופרציית:תחזיתהטעותתסיבו.3

דרמטית,היאביעילותהירידהבממוצע.,0.82ל-0.89מ-השנייהבתת-התקופהירדה

התל״גתחזיתטיבמשפרהיהליניאריותיקון(,0.33ל-0.98)מ-התל״גבתחזיתבמיוחד

מסוגתיקוןשלמשמעותואולם?סט(.המדד)כשורשאחוזית40בכ-השנייהבתת-התקופה

ולכן(,6בלוח5טור)ראהזמןלאורךקבועיםהיולאהרגרסיהמקדמיכימוגבלת,זה
קשרהעדרמקום,מכלבהווה.התחזיתאתלתקןכדיהעברבמקדמילהשתמשאפשרותאין

1983עד1959בתקופההתחזית(דיוק)מדדל-??טהתחזית(יעילות)מדד?סטבין

השינויים)שונות5ביןמתקייםקשרחוסראוחוהתקופות.מתתאחתבכלגםנמצאה
ס

תקופהבאותהמסבירים5ולא?סטלאלכןו-??ט.התחזית("קושי"אחשמודדבפועל
0

התחזיתבדיוקשיפורלשנייההראשונהשמתת-תקופהנמצא,זאתעםז?ט.המדדאח

ירידהשבהםוההשקעות,התל״גלמשתני)פרטהתחזיתבקשיירידהתואםב-??ט()ירידה

למשתני)פרטהתחזיתביעילותועלייהבתחזית(הרעהמנעהלא5התקןבסטיית
ס

והיצוא(.ההשקעות
אחריםאינדיקטוריםזמן.לאורךקבועיםאינםהרגרסיהשמקדמיהזכרנו,כבר

של?סט()או??טביןמשמעותיקשרנמצאלאהחזאים:שלעקיבותאיעלמורים

בדיוקשהשיפודומכאןהשנייה,תח-התקופהשלמדדיםאותםלביןהראשונהתת-התקופה

המשתנים.כלאתהקיףלאביעילותה()אוהתחזיתשל

לוח)ראההשנייהבתת-התקופההוכפלהמפנהנקודתטעותמשקלהמפנה:נקודתטעות.4

החטיאוהראשונהבתקופהבהרכבו.אלאעצמובמשקללאהואהבולטהשינויאולם(,4
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וברוב(4בלוח8ו־7טוריםראה-)טעותשהיוהמפכהמנקודותמחציתהחזאים

כאשרטובה"אסטרטגיה"היתר.זאת(.6)טורבפועלשירדובסדרותגידולחזוהמקרים

החזאיםמהמקרים;אחוזים25ב-הסדרותירדו,1973לאחרהזמן.רובגדלוהסדרות

שעלובסדרותגםירידותוכחזויתר,התאמתבוצעהאולםזה,לשינויעצמםאחהתאימו

.(3)ט^רבפועל

החזאיםנשארוהראשונהבתת-התקופהכמוהשינויים:שליתרואומדןחסראומדן.5

חריגים.שינוייםחזוולאשמרניים

החזאיםבאופטימיותעלייהישלשנייההראשונהתת-התקופהביןהאופטימיות:מדד.6

השנייהבתת-התקופההבולטיתהשינוייםמשמעותית.אינהההטיההתקופהבכלכמואולם

הציבוריתהצריכהבתחזיתההטיההפסקתהפרטית,הצריכהבתחזיתאופטימיוח-יתרהם

השימושים.סךבתחזיתהפסימיותוהתגברות

זמןהפנילעהתחזיתמערכתטיבה.

)דיוקו-ז־דבודדת(בשנההתקציבתחזיתמערכת)דיוק?מ־המדדיםמוצגים7בלוח

כך,מוגדריםו-ז־ד?ידשבתחזית(.הקושישלמדדשהואהנאיבית,התחזיתמערכת

או?ז()לגביהדיוקיורדכןעולים,שהמדדיםככל.1ל-שיוויםהםשנתישבממוצע

זז(.)לגביהקושיגובר
1967 ,1966 ,1961 ,1959 -שכיס בחמשבמיוחדהחזאיםנכשלו?ז־ מדדלפי

1969 ,1966 , 1963 ,1960 ־שגיס בשמונהבמיוחדוהצליחו-?־ך( >1:4)1973ו-

(.1?•<0.6)1979ו-,1970,1974,1976

?ז:המדדהתנהגותלהסבירהעשוייםגורמיםארבעה

להשתפר.התחזיתדיוקעשוייקטן,ש-זז־ככלהתחזית:קושי)א(

ישניסיון,יותרצובריםהלאומיהתקציבשעורכיככלהחזאים:ניסיון)ב(

ישתפר.התחזיותשטיבלצפות
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שנים
:7לוח

לפיהתחזיתדיוק מדד

?ד ינז־ שנה

1.61 0.46 59

0.36 0.54 60

1.44 0ד.4 61

0.69 0.13 62

0.30 0.64 63

0.63 0.63 64

0.28 0.51 65

2.83 2.18 66

2.32 2.06 67

0.38 0.72 69

0.50 0.99 70

0ד.6 1.46 71

1.09 1.11 72

3.82 4.18 73

0.29 0.44 74

1.02 0.37 75

0.55 1.61 76

0.85 0.7ד 77

0.63 0.16 78

0.24 0.40 79

1.06 2.01 80

0.61 0.31 81

0.62 0.45 83

ביוהתקציבהוכןהשביםשבמשךא',בפרקראיבוהתחזית:עריכתמועד)ב(
התחזיות.אתלשפרעשויההתקציבשלעריכתודחייתומארס,דצמברהחודשים

טיבאתשמודדסד,בביגול-?ד,בדומההמדיכיות:משתבר,שלהתחזיתטיב)ד(

לידילבואצריךזהמשתבר,שלהתחזיתשיפורהזמן.במשךהציבוריתהצריכהתחזית
ו-סזכש-?ד,זדהבאה,הרגרסיהאתהירצגולסיכוםכולה.המערכתבשיפורביטוי
ת:תמיגרילובצורר.הוכבסו
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?־ד*?ר,?ז($0,5.1)

4מ--התקציבעריכתמועדאתמסמלו-ם(1983)23עד(1959)1מ--הזמןאתמסמל1

)מארס(:1עד)דצמבר(

0.36■
2

ת"!)?ד(-=0.06♦10.40*1)זז■(-10.01♦0.06ס♦1X5)1*0.071)זו
חקו()סטיית(0.61)(0.19)(0.02)(0.08)(0.16)

מאפם.משמעותיתשוכר.זז־משתכר.מקדםרקאךהציפיות,אתתואמיסהמקדמיםסימכי

ל-זז:•דדביוהרגרסיהלכתובוכתו
2 1*1(17)>=-10.49+0.12ו*)זז׳(*=0.30

(0.16)(0.14)

,1966בשכיסמובןהתקציבחזאישלכישלוכסהתחזית,קושיאחבחשבוןכביאאם

,1962,1979השכיםלגבי.1961ו-1969בשכיםלהסבירוקשר.עדייואך,1973ו-1967

איןזאתלעומתזז׳.המדדשלהכמוכהרמתולמימאכזב,ביצועםכראה1981ו-,1978

להוסיףוישהפרק,בתחילתהכזכרוחהשכיםבשמוכהמהצלחתםמפחיתההתחזיתקלות

בתחזית.כרוךשהיההקושילמרות,1980וב-1971ב-הצלחתםאתגםלרשימה

מאפס:משמעותיתשוכיםאיכםהאחריםהמשתכיםמקדמי

אםהתחזיות.טיבלשפרכדיבהאיוחודשיםבכמההתקציבעריכתדחיית)א(

ישלמארס,דצמברביןהנאסףבמידעמשתמשיםאיכםהחזאיםכיהיא,הדברמשמעות

האפשר.ככלמוקדםלהגישולשאוף

במדדברורהמגמהאיןכןכמוזמן;לאורךבתחזיתהרעהאושיפוראיו)ב(

)?זהתחזיותהשתפרולשכייההראשוכהתת-התקופהשביוכראה,אולם-התחזיתקושי

יורד)זז־שבתחזיחהקושיתמהקליותררבזהושיפור(,0.65ל-1.22מ-בממוצעירד

(0.73ל-1.17מ-
ד
.

התחזיות,מערכתטיבאחמסביראיכוהציבוריתהצריכהמשתנהתחזיתטיב)ג(

איכההאכדוגכייםהמשחכיםעלהאקסוגכיבמשחכההטעותשהשפעתדברשלופירושו

החיזוילקושייחסיתהתחזיתשיפורכשמר,1973שכחאחמהניתוחנוציאאס(1
ירדזזואילו,1983עד1974ב-0.75ל-,1972עד1959ב-1.17מ-ירד?זכי)מתקבל

.(0.85ל-1.10מ-
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8ברורה
המשתפיםתחזיתוטיבעצמו,התקציבממודלכובעתהתחזיתטעותבו,אם.

הבא.בפרקזהפושאפברוק!ח*צ£.6טיבםעליעלהלא2x^03זיםגפיהאפרו

?<נ031£ת_יזתחהביטו.

עליפוולכןאקופומטרי,מודלעלמתבססותהלאומיהתקציבתחזיותאיןכאמור,

.8זב?051תחזיותליצורכדיבוולהשתמשהחיזוי,תהליךברקעשעמדהמודלאתלשחזר

ליפיאריקשרשקייםהפחפוובקירובביותר,קטפיםמודלאותולזהותהסיכוייםאולם

.'?:האחרים,המשתפיםשבעתלתחזית'?,הציבורית,הצריכהתחזיתביו
31

1110י?=8.+6.י?*טעות
הציבוריתהצריכהלתחזית(1ת*ןב1)@1האפדוגפיהמשתפהתחזיתשביוהיגרםמהר

השלבמובהקים.יצאוההשקעות,לתחזיתפרטשכולם,-המשוערהמודלמקדמיאתקיבלפו

התחזיותויצירת,0'בפועלהציבוריתהצריכהשלהשיפוישיעורהצבתהואהשפי
0

0
ש־

1
+1ג

1
־-

1
?־

שלאאחרים,אקסוגפייםמשתפיםהלאומיבתקציבישהציבורית,הצריכהעלפוסח

להציגאפשרולכןהאוכלוסייה,גידולשיעורהואמהםאוזדכאן.עדבפיתוחכללפו

המשוער:התקציבלמודלשפייהאלטרפטיבר,

*־0^♦'?^ע0++כיעייי
1

?

לתחזיתשהאלטרפטיבהמכאןהאוכלוסייה,שלגידולהשיעורתחזיתהואי?כאשר
>ז

היא:£1?081
מ

.?=*<♦08׳♦1.0■
1!110>ז

בטיבשחלהשיפוראתתואםר,שפייההתקופהבתתהתחזיותבמערכתהשיפוראולם(8
די(.פרק)ראההציבוריתהצריכה
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שלפימורות5?*081התחזיותלטיב5מ*!1•התחזיתטיבביוההשוואהתוצאות

טובה5x1*081התחזיתשלגביוהיבואלעודףפרטעדיפה,התחזיתז?טמדד

המשתביםלגבימוטעותמהנחותנבעהלאהתחזיתשטעותהיאהמסקנה(.8לוח)ראהממנה

המודלכיביותר,מצומצמותהמסקנההשלכותאולסעצמו.מהמודלאלאהאקסוגנייס,

האמיתי.התקציבמודלאתלייצגמכדיפשטניהמשוער

:8לוח
(1959-83)??טדדמלפי5x1*081ו-5x11016זיתתחהיבט

5^נ?051

?

_1
ת_תחזי

?

5x*016תחזית

?

1.19 1.59 0.74 השימושיםסך.1
1.47 2.09 0.93 התל"ג.2
0.79 0.79 0.89 היבואעודף.3
1.41 1.90 1.16 הפרטיתהצריכה.4

- - 0.96 הציבוריתהצריכה.5
1.02 1.11 0.79 השקעות.6
1.61 1.94 1.42 היצוא.7
0.83 0.87 0.83 היבוא.8

ומסקנותסיכום

1959בתקופהבישראלהלאומייםהתקציביתשילהתחזיותטיבאתבדקנוזובעבודה

בהעדראותו,למדודקשהשאמנםרווחה,להפסדגורםבתחזיתאי-דיוק.1963עד

הפסדפונקצייתבחרנו,1־8511,ובעקבותלכן,ומוסכמת.יחידהחברתיתרווחהפונקצית

שילבשורההניתוחאתוהשילמנולמציאות(,התחזיתביןהריבועי)המרחקאחתאפשרית

הושםהדגשהראשון.במדדביטוילידיבאוש׳לאבעיותלזהותשמטרתםנוספים,מדדים

כללהניתוחהתקציב.עורכישיללהצלחתםמידתאמתששימשונאיביות,תחזיותיצירתעל

1973עד1959תת-תקופות:לשתיוחולרהלאומיתהחשבונאותשלמרכזייםמשתניםשמונה

הלוגריתמים.השינוייםבסיסעלבוצעוהמדידותכל.1984עד1974ו-
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אוטורגסיבימודלעלהתקציבעדיפותהיתר.,1983עד1959התקופה,בכל(1

היצואבתחזיתהחזאיםנכשלוהתחזית,דיוקמדדלפיבלבד.שוליתעדיפותנאיבי

ועודףהתל״גהציבורית,הצריכהבתחזיתמועטההצלחהלהםוהיתר.הפרטיתוהצריכה

זאתנאיבי;במודלהתקציבתחזיתאתלהחליףראויכילהסיק,איןמכאןאולםהיבוא.

סיבות:מכמה

הואאיןולכןמהמשתנים,אחדלכלנפרדותואותממשובנויהנאיביהמודל)א(

הכלכלית;לתיאוריההתאמהמבטיחואיניהחשבוניותהזהויותעלשומר

עלעדיףהתקציבכינמצא,והיבואההשקעותהשימושים,סךתחזיתלגבי)ב(

הנאיבי;המודל

עריכתבזמןקיימתהיתר.שלאאינפורמציהעלהתבססההאוטרגרסיביתהתחזית)ג(

אמדנונוסףבניסיון(.1983עדהמודלמהרצחהתקבלוהרגרסיה)מקדמיהתקציב

שנהבכלהציבוריתוהצריכההפרטיתהצריכההיבוא,עודףהתל״ג,משוואותאת

התקציבלחזאיברורהעדיפותאזנוצרהואולםהתקציב,עריכתמועדעדמחדש,

נצפהאםזאת,עםבהתאמה(.,0.74ו-0.62,0.92,0.72ל-ירדז?ט)מדד

אתכלומרהסדרות,שלארוכת-הטווחההתנהגותאתנכוןאליעריכוכימהחזאים,

המודלעורכישלמזופחותהאכןהצלחתםכינמצא,הרגרסיה,מקדמי

הקי-ים.האוטורגרסיבי

אולםלשנה.משנהמתמידשיפורולאהרעהלאנתגלולאהתחזיתבדיוק(2

למצופה,בניגודנבע,מהשיפורוחלקלשנייה,הראשונהמתת-התקופהשיפורחלבממוצע

בפועלהשינוייםשל5תקןבסטיית)ירידהבתחזיתהכרוךבקושיהיחסיתמההקלה
ס

זז־(.הנאיביתהנחזיתדיוקובמדד

אךהעיקרי,המדיניותמשתנהזהוהציבורית.בצריכהחלביותרהמשמעותיהשיפור

מיתאםנמצאלאשכוכולה,התקופהלגביעקביכאופןפעלהלאהתחזית׳שמערכתנראה

התחזיתטיבגם)ראההציבוריתהצריכהתחזיתלדיוקכולההתחזיתמערכתדיוקבין

^ז.(1י051
אםחיובי,והתחזיתהמציאותביןהמיחאםמקדםהיההסדרותמשמונהאחתבכל(3

המקרימהגורםנבעהתחזיתבטעותהמכריעהמשקלנמוך.היהוהיצואהפרטיתבצריכהכי

47



החיתוך)כקורתהרגרסיהקומיקוםואילוהרגרסיה(,לקוסביבהתצפיותפיזור)כלומר

בלבד.הפרטיתהצריכהבתחזיתאלאהמושלמתהתחזיתמקושוגה,היהלאוהשיפוע(

התקןסטיותגםשמרבות:שלרבהמידהגילוהתקציבעורכיתת-התקופוחבשתי(4

ברובגםבמציאות.מאשריותרקטגיסכללבדרךהיוהתחזיותשלהממוצעיםוגם

רקבפועל.השיגוימשיעורימוחלטבערךקטבים,החזוייםהשיכוישיעוריהיוהתצפיוח

קשורה,זותופעהכלל.הטיההתגלתהלאבחל״גואילולאומדן־־יתר,הטיהך,יתהביצוא

והיצוא.היבואהצריכה,משתכילגביהחזאיםבאופטימיותכנראה,

שליליים,שיבויבשיעורי"להאמין"החזאיתהתקשוהראשוכהבתת-החקופה(5

90ב-שכןלשמרגותם,קשורהזותופעההמפכה.בקורתטעויותרובחלומכךוכתוצאה

למדויההשביבתת-התקופההסדרותהתכהגותשיגויעםהסדרות.גדלומהמקריםאחוזים

בפועל.אירעושלאשלילייםשיגוייםחזוגםאךזה,עיוותלתקןהתקציבעורכי

לאותוגורמההיתר,זהבאיביתשהתחזיתלציון,יותרחשובבתחזיותהמשתמשיםלצורכי
ולכן(,1983עד1974ב-14ו-1967עד1955ב-11)המפכהדתבקושלטעויותמספר

הצליחההבודד,המשתכר,בסיםעל.(1מסקכה)ראהעדיפות.התקציבלעורכיאיןבממוצע

1983עד1974בתקופההציבוריתבצריכה.רקהכאיביתמהתחזיתיותרהתקציבתחזית

הצריכהתחזיתבדיוקשיפורהתואםדברז(,לתחזיתטעויותארבעהלעומתאחת)טעות

.(2מסקכה)ראהתקופהבאותההציבורית

שתיים:גדגישלעילהסיכוםמןהעולותבמסקנות(6

לדיוקהמביאהבתחזית,האפשר,במדתיבחרובתחזיותהמשתמשים)א(
9 מקוררקקייםשבישראלכיוון.המפכהנקודתטעויותשלמזעריולמספרמירבי

זוההשוואהלפינאיבית.לתחזיתהתקציבתחזיתאתלהשוותנאלצנואחד,תחזי(ז

1983עד1959בתקופהוהיבואההשקעותהשימושיםסךשלהתחזיתאי>כותהיתר.

היתר,הציבוריתוצריכההיבואעודךהתל״ג,תחזיתשלשאיכותו־,בעודלמדי,טובה

והיצוא.הפרטיתהצריכהבתחזיתנכשלוהחזאיםנמוכה.
המשתנים,רובשלהתחזיתטיבהשתפר1983עד1974ל-1973עד1959בין

בצריכהורקמשתנות,אינןהמסקנותאולםולהשקעות.הפרטיתלצריכהפרט

מתאימיםהתחזיתדיוקמדדאו?סטהתחזיתיעילותכמדדאחרים,מדדים(9
תחזיתם.אתלשפרהמבקשיםהחזאיםלצרכייותר
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המשתביםשבישביןלהדגישראוילטובה.משמעותישיגויבמדדהציבורית

החל״ג.תחזיתעלעדיפההשימושיםסךתחזיתהמצרפיים

צריכיםהחזאיםבלבד.שוליתהיתר.האוטורגרסיביהמודלעלהתקציבעדיפות)ב(
בעתיד.תחזיתםלשפרכדיהסדרות,שלהסטטיסטיותלתכוגותמודעותםאתלהגביר

בולראותמקוםאיןלעיל,שצויגוהגאיבי,המודלשלמגבלותיובגללזאת,עם
הלאומי.לתקציבתחליף
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:1נספח

הסמליםרשימת

בפועלדרותס(1

מוחלטים.בחוגים*

המוחלטים.הנתוניםל111לוגריתםי*

ב-%שינוישעול(2

בפועל.0

התקציב.חתחזי?

,ז(.x,0,0,0אלטרנטיבות:5)נאיביתתחזיתע
השינוישללוגריתם.3

0=109(1+0בפועל0'
='?109(1)**♦התקציבתחזיתי?
='ע109(1+0גאיביתתחזית7'

שוגיםמדדים(4
בפועל.הלוגו־יתמיהשיגוישלממוצע0'

החזוי.הלוגריתמיהשינוישלממוצעי?

בפועל.הלוגריתמיהשינו-ישלתקןסטיית5
ס

החזוי.תמיגריהלוהשינוישלתקןסטיית5
ס

?.,ו-0'ביןתאםהמימקדםז
בודד.למשתנההתחזיתטיבמדדא5

א.5שלשורע(8א5

ת.ניווו.איי-שומדד?ט7

א.5ב-הסטייהפרופורציית?אט

א.5ב-השונותפרופורצייתט5?

א.5ב-המשותפתהשונותפרופורצייח?סט

א.3ב-הרגרסיהפרופורציית??ט

א.5ב-המקריהגורםפרופורציית?סט

בודדת.לשנההתחזיתטיבמדד?־ד

בודדת.לשנההתחזיתקושימדדע?
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הפירמהעלהשפעתה-אבטלהבכיטיהטיפולמדיניות

רוזנברג*ויעקבכץאליקיםהילמן,אריה

גםאלאבמשקמלאהתעסוקהעללשמוררקלאממשלהנדרשתקרובותלעתים

המתפתחתלאבטלהכלל,בדרךמתייחס,זהמושגאבטלה.כיסישלהווצרותםלמנוע

במיוחד.הממשלהרגישהשלגביומסויםבאזור

שלחשיבותואובאזורהאוכלוסיהסוגשלתוצאהלהיותיכולההרגישות

כמעטבישראלהפךאבטלהבכיסישטפולנראהגיאוגרפית-מדינית.מבחינההאזור

הממשלות.שלמוצהרתלמדיניות

בסוףהגיע-1980משנתהחלעליהסימנילגלותשהחלבישראלהאבטלהשעור

בהסתדרותבממשלה,האבטלהעלהדיוניםואולם,.8%ל-המתקרבלשעור1985

דוקאולאוהאבטלהטלבהתפלגותהבעיקרמתמקדיםהאחריםהשלטוןובמוסדות
רגישיםובאזוריםהפיתוחבערימתרכזתשהאבטלההיאהמוצגתהבעיהברמתה.
אלה.באזוריםהאבטלהשלהתרחבותהלמנועהממשלהעלולפיכך

פירמהעלאבטלהכיסימניעתמדיניותטלההשפעהאתלחקורהעבודהמטרת

כזו.מדיניותמופעלתשלגביובאזורהממוקמת

ונקלעתבקשייםהנתקלתלפירמהסיועטלצורהלובשתשהמדיניותמניחיםאנו
שהסיועפיעלאףהממשלה.החלטתלפיסלקטיביבאופןניתןהסיועלהפסדים.

טלהתנהגותועלהדברמשפיעבאזורפירמהלכלניתןואינותמידניתןאינו

שהסיועמוכיחהנסיוןאםכן,עליתרהסיוע.לקבלתההסתברותדרךהפירמות

אתתצמצםאותסגרהפירמהאם-שייפלטוהעובדיםמספרטלהשיקולמןמושפע

החלטתדרךלאנדוגניתהסיועלקבלתההסתברותתהפךאזי-ניכרתבמידהחפוקתה

תעסיק.שהיאהעובדיםכמותעלהפירמה

הכפוףבאזורהממוקמתלסכוןהניטרליתפירמהטלמודלמוצג2בסעיף
הארציבשוקנקבעלתנודות,הנתוןשמחירו,מוצרמייצרתהיאהממשלה.למדיניות

התקופהבמשךקבועיםולהוןלעבודההנומינליתשהתמורהבעודהבינלאומי,או

בר-אילן.אוניברסיטתלכלכלה,המחלקה*
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הגורםמחירהפירמהבפנילהעמידיכולהאפשרייםהתפוקהמחיריטווחהנדונה.
שהממשלהלכלידועואולםהמפעל.ייסגרממשלתיסיועוללאניכריםלהפסדים

הפירמהגדול.הואבפירמההעובדיםמספרכאשרבמיוחדכזאתלהתפתחותרגישה

האבטלה.כיסימניעתמדיניותשלמקיומההמתחייבלפיהחלטותיהאתמתאימה

והתפוקהההוןתעסוקתהעובדים,תעסוקתלגביהתוצאותמוצגות3בסעיף
הממשלה.מדיניותהשפעתתחתשאינהלפירמההשוואהתוךבפירמה

בסעיףנבחנתהבינלאומי()אוהארציבמחירהשונותלהגדלתהפירמהתגובת

התעסוקהשלהאופיקוילאור,5בסעיףנבחנות,הנתוחמןהעולותהמסקנות.4

סכום.הוא6וסעיףהפתוחבערי

המודל.2
נקבע)ק(שמחירומוצרהמייצרתמסוים
אקראיתהמשתנהזהמחירעלשליטהאין

(1)יז=ק+ץ0

באזורלסכוןניטרליתפירמהלפנינו
לפירמההבינלאומי.בשוקאוהארציבשוק
)?(:מסויםממוצעסביב

התחתוןגבולו,9(0)היאשלוהצפיפותשפונקציתמקרימשתנההוא0כאשר

השונותאתהמייצגפרמטרהוא׳ך>0לאפם.שווהותוחלתו0העליון,0הוא
במחירים.

הגדליםנקבעיםהתקופהבראשיתלתקופות.מתחלקתהפירמהפעילות
זאתלעומתהתקופה.במשךקבועיםנשאריםוהםלהוןולתמורהלשכרהנומינליים

שהיאוההוןהעובדיםכמויותאתהתקופהבמשךעתבכללשנותהפירמהיכולה
1

.התקופהבראשיתשנקבעולהוןוהתמורההשכררמתעלשמירהתוךמעסיקה

(ז1)^,<ו,לגודל:קבועהתשואהובעלתקמורההפירמהשלהייצורפונקצית
שלקבועהכמותו-^בהתאמהוהון,עבודהטלהמועסקותהכמויותהםו-*1;1כאט

שלישי.ייצוךגורם

שהשכרהיאהבסיסיתההנחהעבודה.בשוקהעוסקתבספרותמקובלותאלההנחות1 ראהמראש.מסויימתלתקופהבהסכםנקבעיםהייצור(גורמימחירשלנו)ובמקרה
(.1983)ורוזנברגכץ
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לאלפעול,ממשיכהוהיאלפירמה,רווחהמחירמותירעודשכלמניחיםאנו
לרמההמחירירדאםאולםממשלתית.לתגובההעובדיםבתעסוקתהשינוייםגורמים

וכלהמפעלאתזותסגורלעזרתה,תחלץלאוהממשלהלפירמה,הפסדיםהגורמת
ייפלטו.העובדים

הממשלה.רגישהשלגביוהאבטלהכיםהתפתחותאתמייצגתכזואפשרות

הפירמהשלהרווחמתאפסבההמחירהואק+ש-*£ץ■כך*£אתעתהנגדיר

על-ידי:לכןיוגדר)•(*£=זל(.0)
(2)זז=)*£ץ-+ק(_ן(ק(י<ן״י)-_ןא-ח-<ן0=0

שמקורןהקבועותוההוצאותלהוןהתמורההשכר,בהתאמה,הםוס־זו\,כאשר
הקבוע.הייצורבגורם

0בגודלקבועהוןמעסיקהשהפירמהנניחהמחירהגדרותאתלהמחישכדי
>1.

1-הייצורגורםבעזרתהמיוצרתהתפוקהעבורההוצאהעקומותאתמציג1ציור

0)ו-
1כגוןתעסוקה,רמתעתהנבחר(.1< *אזי,0

ירמתנבחראם=*£.0ס
אזי־ו

*.£*=€
ו

נכנסתץ־+ק0מ-*נמוךהמחירכאשרץ+?0לבין-ץ+יז0ביונעיםהמחירים
תסייעשהממשלהגםייתכןאולםשעריה.לסגורעלולהוהיאלהפסדיםהפירמה
לפירמה.
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טלמלאכסויעל-ידיזאתעוטההיאלפירמהמסייעתהממטלהטאםמניחיםאנו

)החיובייםהרווחיםהם\(ו)הפירמהטלהצפוייםהרווחיםלכןההפסד.
טיימנעוהצפוייםההפסדיםפחותהאפטריהמחיריםתחוםמכלהצפוייםוהטליליים(

ואותםההפסדמחירימתחוםמתקבליםהללוהצפוייםההפסדיםתתערב.הממטלהאם
(.8)הממטלהלהתערבותבהסתברותלטקלליט

(3) £*)•(£
=71)־(ז£9^)£(־6/^)^(!!)•(זו

££

כלומר:

והאיברממטלתיתהתערבותבהעדרהצפויהרווחהוא(3)בהראטוןהאיבר

כזו.התערבותעל-ידיהנמנעהצפויההפסדהואהטני

טמספרככליותרגדולההממטלהלסיוע

(1)6-8(4)

טההסתברות

0'8

ומניחיםמוסיפיםאנו
יותר:גדולהמועסקים

על-ידי(3)טבמטוואהל-מקסימוםקביעתאיפואהיאהפירמהטלפניהבעיה
הייצורגורמיםכמויותאתיכתיבזהמקסימום.1ו-ב-<ומתאימיםטינויים

2
.האופטימליייםהייצורהיקףואתהמועסקים

התפוקהוהיקףהייצורגורמיתעסוקת.3

האופטימליתהעובדיםכמות.1
2

לכמותטהפתרוןמתקבל0ל-התוצאהואתוהטו1לפי(3)ואהבמטועמגזירת

ותפוקה.)-^(אפקטיביריאליטכרטלבמונחיםלנסוחניתנתהאופטימליתהעובדים

הוא:אופטימליתעובדיםלתעסוקתהתנאי(.8)*^אפקטיביתטולית

(5) 81"

בנספחמופיעים(12ו-)(10)(,5)למטוואותוההוכחההמקסימוםבעיתפתרון•2

המחברים.מאתלקבלוטניתןלעבודה
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הוא:*קו־*ק כדללןמן,מוגדרים(5) במשוואה ק
1

( 6 )

כאשר:

ההפסד.מחיריבתחוםז,5הצפויהמחירמןהסטיות,ממוצעהוא£<0

£*
)£(^££9/=£

£

מ-*£:הנמוכים£ערכילקבלת)המצטברת(ההסתברותהיא0*<1

£*
( 8 ) 0* = /

£
מוגדר:(5)במשוואה*^ז

(9) \-ו(*ק3)*ש

הצפוי(.)ההפסדההפסדמחיריבתחוםהרווחיםממוצעהואזז<0כאשר

)^ן(האפקטיביהריאלישהשכרמתקבל(9ו-)(6)ומההגדרות(5)משוואה
גבוהה)*.ק(האפקטיביתהשוליתוהתפוקה)-(הממוצעהריאלימהשכרנמוך

?1

גבוהשהשכרכרעובדיםמעסיקההפירמהאחרות:במלים.ק()השוליתמהתפוקה
גבוההמועסקיםמספרעובדים."עודף"ישובפירמההשוליתהתפוקהשלהשוקמערך
(.6=6'=0)הממשלתיתההתערבותללאנקבעשהיהמזהיותר

2,10קבוע.בציורההוןכינניחהתוצאההמחשתלצורך
העובדיםכמותהיא

הסתברותקיימתכאשרהכמותהיאו-*_ןממשלתיתהתערבותללאבפירמההמועסקים
נתון(.<ו)עבור1צשלפונקציההםו-*^ז*קממשלתי.לסיוע
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זו:היא(5)תוצאהטלהמטמעות

מעתהנותנתטהפירמהמטוםמ-קגבוההייצורגורמיתעסוקתאתהמכוון*ק

בתחוםממשלתיתתמיכהלקבלתהסכויבגללההפסדמחירילתחוםיותרקטןמשקל

זה.

הממשלהלתמיכתבהסתברותתלוייהיה(6)משוואה)ראהל-*קקביןההפרש

הסטיותלקבלתובהסתברותץ(6)ההפסדמחיריבתחוםהסטיותבממוצעוכן:(8)

(.0)*הפסדלנ)חיריהגורמות

משווהאותוהעובדים.כמותלקביעתהאפקטיביהריאליהשכרהואלפיכך

השוליתהתפוקה(:9משוואה)ראהשהיאהאפקטיביתהשוליתלתפוקההפירמה

הממשלתית.התמיכהלקבלההסתברות"בייצור"השוליתהתפוקהועודהמוצרבייצור

הצפויההפסדובגודל8'שלבגודלותלויהאחרונההשוליתהתפוקהשל"עהכר."

)יז(.
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השוליתהתפוקהמערךהגבוהשכרשללתופעהשלנו,המודלמןהמתקבלההסבר

משקלשיווילחוסראמפיריותראיותשמצאוחוקריםשללהתלבטותםלעזוריכול

[(.1972]ואורבך[1968]ברונולמשל:)ראהכזה.

המועסקתההוןכמותב.

האופטימוםתנאיאתנמצאהעובדיםתעסוקתעבורהאופטימוםלתנאיבדומה
2

ניתנתהחישובתוצאת.לאפםוהשוואה<ו,לפי(,3)גזירתעל-ידיההוןלהעסקת

:להוו)*זן(אפקטיתריאליתתמורהשלבמונחיםלהצגה

(10)_!_ק
*ק*

(.6)במשוואהמוגדר*ק>יזכאשר

־
1

־
1. המועסקתההוןשכמות(8)ממשוואהלמדיםנמצאנו-קמ-נמוך־*קש־מכיוון

השוליתתפוקהטלהשוקוערךממשלתית,התערבותבהעדרנבחרתשהיתר.זועלעולה

לאבטלתרגישהשהממשלהשהנחנולמרותמתקבלתזותוצאהלהון.התמורהמןנמוך

הון.לאבטלתולאעובדים

המוצרבייצורהשוליתלתפוקהמושוויתההוןטלהאפקטיביתהריאליתהתמורה

טללטובתהלהתערבהממשלההסתברותאתלהגדילתכונהאיןשלהוךמשוםבלבד

העבודה.לגבישאיךמההפירמה,

התפוקההיקףג.

תפגקתהאתתגדילהפירמהאזינחותיםייצורגורמיאינםוההוןהעבודהאם

בסעיפיםקבלנוואמנםהפסדים.שלבמקרהלהתסייעשהממשלהמצפההיאכאשר

ההסתברותללאמועסקתשהיתר.ות1לכנמעברתגדלהייצורגורמיטתעסוקתהקודמים

ממשלתית.להתערבות
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שקובעהממוצעהתפוקהשמחירמוכיחות(,5)משוואהגםכמו(,10)משוואה
מדי"."גדולההפירמהתפוקתדהיינוהשולית.ההוצאהמןנמוך)ק(השוק

הייצורגורמיבתחלופתההטיהד.

ולאעובדיםלאבטלתהממשלהרגישההנחותינושלפיכךעלו
בעובדים.הוןלהחליףהנטיהוצרתושבפירמהנצפהמכךכתוצאה
נקבל:(5ב-)(10)משוואה

עמדנכבר
הון.לאבטלת
מחלוקתואמנם

( 11 ) \!__ ׳
ח(1-80)-•'1

־ז

באגף—ל-הנוסףהאברעל-ידימיוצגעובדיםהעסקתלטובתלהטיההגורם
־
1 הפירמהאללהסבהעובדיםטלמכושרםנובעזהגורם(.11)משוואהשלהימני

וההסתברותשההסתברותככליותרגבוההתהיהזותכונהטלהשפעתהממשלתי.סיוע
וככליותר,גבוה)זו(הצפוישההפסדככליותר.גבוהים,3ו־8בשוליים,

(.0*על-ידי)מיוצגתיותרגבוההההפסדמחירילהופעתשההסתברות

במחירהשונותהשפעת.4

ששינוייםנצפהלאכללבדרךהתפוקה.מחירשלהשונותאתמייצגץ■הפרמטר
3

מסקנהאיןשלנובמקרהאולם.לסכוןהניטרליתפירמההתנהגותעלישפיעוב-ץ־
להגדלתגורמתהפירמההפסדיאתותמנעתתערבשהממשלהההסתברותנכונה.זו

יותר.גבוההבמחירשהשונותככלוהתפוקההתעסוקה

הקטנתעל-ידיבמחירהשונותהגדלתעלכמובןתגיבסכוךשונאתפירמה■3
(.1971)סנדמוראה-התפוקהתקטןיותרגדולההסיכוןששנאתככלהתפוקה.
(.1983)כץראהשליליםלהיותיכוליםהרווחיםבושלגובמקרה
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לתעסוקתהאופטימוםמתנאיאותהלגזורהיינוצריכיםזוטענהלהוכיחכדי
כמחיר?נגדירעקיפה.בדרךנלךולכןמסובכתזוגזירהאולםהייצורגורמי

שלהצפויהההתערבותאתהכוללהצפויהמחירהואהאפקטיביהמחיראפקטיבי.

משוםומושפע-האופטימוםבנקודתהאפקטיביהמחירשהואל-*קבניגודהממשלה.

הייצור.גורמישלקבועותכמויותעבורקמוגדר-ו־_ןב-<ןהשינוייםמןכך
<והןהאפקטיביהמחיראתלחשבמבקשיםאנועבורןהייצורגורמישכמויותנניח
0-י׳ לאפם.הפירמהרווחישוויםבהתקיימואשרכמחיר)-!,*(?להגדיראזנוכלו-*ו.

2 יהיה:האפקטיבישהמחירלהראותניתן

( 12 ) ז5=(?1־80)*-8ץ66+2ס0*

בהתאמה.(,6ו-)(7)במשוואותמוגדריםו-0£*כאשר

ץ:לפי(12)אתנגזור
(13) 8_ק

ב^)
-3ק־ק(0 ־מ

7***
יהיה:(8ו-)(,7)משוואותלפי

(14)
*80

8ץ- 9(0*)
*88

8ך
*8£=80

8׳ןי
8ץ^

ונקבל:(13ב-)(14)אתנציב

0+'יי:£'):׳ש(")371״
=יק

7^(13)

0=?+ץ־0*שכןלאפםשווה(13)במשוואהבסוגרייםהבטוי
הגדרתפיעלק

ולכן:(.2)במשוואה0*הגדרתפיועל

=־60>0
(14)ץן־

נטיר,ותווצריותרגבוההאפקטיביהמחיריהיר,יותר.ש-׳ךגבוהככלדהיינו
התפוקה.ואתהייצורגורמיכמויותאתלהגדיל
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הפיתוחבעריהתעסוקהיציבות.5

עםהשוואהתוךפיתוחבעיירותהתעסוקהשלאחדיםאופיקוינציגזהבסעיף

שהצגנו.המודלמןהמתקבלותהמסקנות

עתהששיםשנותלמחציתעדמהירבקצבגדלההפיתוחועיירותעריאוכלוסית

השבעים.בשנותקבוענשארזהשעורבמדינה.האוכלוסיהמן15ל-הגיעה

העליתלגליישירקשרקשורהפיתוחבעריהאוכלוסיהשלהגידולשעור

הזדמנותוהששיםהחמישיםשנותשלבעליותמצאוהמדיניותקובעיארצה.שהגיעו

לעיירותשהופנוהעוליםהמרוחקים.הארץבאזוריההתישבותלעיבויחוזרתבלתי
חדשההתיישבותשלהאתגרעםלהתמודדואמצעיםהכשרהרקע,חסריהיוהפיתוח

ההגירההיתהכתוצאה,חריפותן.במלואהופיעותעסוקהובעיותמרוחקיםבאזורים

הפיתוח.אזוריאל-פנימהלהגירהנלוויתתופעההפיתוחמעיירות

להסברתהעיקריהגורםהיההאבטלהששעורמראים(1973)וקירשנבאוםקומי

אחריםבמחקריםגםשאושרוממצאיםהפיתוח,מעיירותההגירהבדפוסיההבדלים

[(.1986]ולוייוסטמןגבריאל,[,1978])צוקרמן־בראלי

יעדהפיתותערישלהנטישהובמניעתהאוכלוסיהבפזורהרואההממשלה

הפיתוח.לערימפעליםשלוהעברההקמהלעודדכדיישירהבצורהמתערבתלאומי,
תוצרתעלמגןממכסיהחלשונותצורותולובשכולההתקופהבמשךמתקייםהסיוע

התבטאהשבעיםבשנותומיסוי.השקעהבתמריציוכלההפיתוחבאזוריהמיוצרת

המיקוםאתהקובעהון,השקעותלעידודהחוקבאמצעותבעיקרלמפעליםהסיוע

מאושר.כמפעלהכרהלקבלתהתנאיםמשניכאחדפיתוחבישוב

כסוילתמריץדומההוןהשקעותלעידודבחוקהגלוםהאפקטיביהתמריץאם
בצדמענינת:תוצאהשלנוהנתוחמןתתקבלאזיזובעבודההמתוארההפסדים

מטרתעםעקביותשהןמדי","הגדולההעבודהועתירותמדי""הרבההתפוקה

הופךהכלכלית,ביעילותהפגיעהלמרות-פיתוחמאזוריהגירהלמנועהממשלה

הקודםשבסעיףנזכוריותר."מסוכנים"למפעליםיחסייתרוןלבעלהפיתוחאזור

התפוקהלהגדלתהנטיהתהיהבמחיריםהשונותיותרגדולהשבהםשבמפעליםהוכחנו

הפסדיאתותמנעתתערבשהממשלהההסתברותבהינתן־יותרגדולהוהתעסוקה

יציבותבחוסרהגידולעםיחדבאבתעסוקהשהגידולדברשלפירושוהפירמה.
אתיעדיפומפעליהםאתלמקםהיכןהשוקלותפירמותכן,עליתרתעסוקתית.
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תופעהיותר.גדולהמפעליםבהצלחת)האובייקטיבי(שהסיכוןככלהפיתוחאזורי
בתעסוקה.היציבותחוסרלהגברתתורמתהיאאףזו

יציבותעל.האמפירייםוהממצאיםפיתוחבאזורילמפעליםהסיוע
שהעלינו.בטיעוןכללי,באופןתומכים,אלה

עלהמחקרים
באזוריםהתעסוקה

השקעותלעידודבחוקהגלוםהאפקטיבי,ץ
יותרגבוההפיתוחבערילהשקיע"שהתמריץ

ו/אומבוססאינועדייןהכלכלישמצבם

התמריאתחישבה(1985)שוורץ

ומצאה:הפיתוחבאזורילהתמקםהון,
מוכריםבלתיחדשיםליזמיםדוקא

כדאיים".פחותבפרויקטיםלהשקעות

ש״הגורםמצאוח
האבטלהולשיעור
והנובעתהפיתוח
ובו'".

הפתבעריהתעסוקתיתהיציבותאתשניתח(1986)שלוםאיש

השייכיםמסךעבודהמחפשישליותרגבוהליחסהמביאהמכריע
בעריהמקומיותבתעסוקותהקיימתהתחלופההיאיותרהגבוה
תכופותלעתיםונסגריםשקמיםממפעליםזמניות,תעסוקותמרבוי

הפיתוחבערי
שמקורומחדש
הדמיוןמפאת

4
.מהבפרוט

ההתרחשותהיאבתעסוקההיציבותלאימענינתאמפיריתדוגמא

תיעושהללוהפיתוחעריעלעברזובתקופההשבעים.בשנותבנגב
מועד.לאותועדהעיקרייםהתעסוקהספקישהיובמפעליםבקשיים

הארועיםאתנסקורשלנוהניתוחשצופההדגםלביןההתרחשויותבין

התעסוקהספקהטכסטילתעשיתהיתר!בנגבהפיתוחבעריההתישבותבראשית
5

השישיםבשנות.נוספיםותמריציםגבוההמכסהגנתניתנהזולתעשיההעיקרי.

תעסוקהכענפיאל-מתכתייםמינרליםועיבודוהחציבההכרייהענפיגםנוספו
חומריהמלח,שביםהאשלגבנגב:שנתגלוהמחצביםניצולעלהתבססואלהחשובים.

נחושת.ומכרותולזכוכיתלבניהגלם

שלביתרונותיהשנראוהתכונותלכת:מרחיקישינוייםחלוהשבעיםבשנות

אפשרולאהסחרוהסכמיהעולמיבשוקההתפתחותלרועץ.להעמדוהטכסטילתעשית
בשוקהנחושתמחיריהטכסטיל,תעשיתעלהאינטנסיביתהמכסבהגנתלהמשיך
וההתפתחותבבניההיחסיתההאטהתמנע.מכרותסגירתאתוחייבוירדוהעולמי

(.1985)יוסטמןעל
סחרומדיניותכלכליותשאינןמטרותביןהגומליןיחסי

(1978.)

מבוססתלהלןהסקירה.4
שלכלליתתיאורהעל.5

וסריניווסןבגווטיראה
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הביקושאתצמצמוזכוכיתמיכליבמקוםמפלסטיקמיכליםבייצורהטכנולוגית

רביםמפעליםנסגרוכתוצאהאל-מתכתיים.מינרליםהמעבדיםהמפעליםלתוצרת
מעמיק.מבנישנויעוברתהחלההפיתוחעריותעשית

בנגב,הפיתוחבעריהתעסוקהליציבותאינדיקטורים:1לוח
(1) 1981עד1972,עיקרייםענפיםלפי

המועםקים|במספר
|1972לעומת

יור.שנ|
|1981

אחוז
הישרדות(2)

|מועסקים|אחוז

|197211981|

הענף
1 78 94 | 6.6 7.7מחקלאות|גלםחומרי|עיבוד
|

-433 71 | 6.4 10.1 | וחציבה|כךייה
| 322 83

| 5.7 5.2 | |
וטבקמשקאותןומז

־1221
| 62

| 16.1 26.3 | |טקסטיל
| 1695 44 | 16.7 11.2 | הטבל|ה

| 2663 91 | 20.1 11.0 | כימיים|מוצרים
|

-317 67 | 6.9 10.1 | אל-מתכתיים|מינרלים
1 751 76 1 10.7 9.0 | מתכת|מוצרי
| 3538 71

1 89.2 90.6 | כ"ה|ם

המועסקים.מן5%מ-למעלהשהעסיקוענפים(1)

.1972ב-שהתקיימואלהמבין1981ב-ששרדוהמפעליםאחוז(2)

(.1985)יוסטמןשלבמאמרוהלוחותעפ״יעיבודמקור:

ענפישלחלקםניכר.היההעשורבמשךהמבני-ענפישהשינוימראה1לוח
ענףשלוחלקו13%ל-20%מ-ירדבתעסוקהאל-מתכתייםומינרליםהכרייה-חציבה

בענף60%שלבשעורמפעליםבסגירתלווההתהליך.16%ל-26%מ-ירדהטכסטיל

בממוצע.30%ו-הטכסטילבענף40%ההלבשה,

בעיקרממשלתימסיועשנהנוחדשיםמפעליםקמומפעליםשללסגירתםבמקניל

המסורתייםהענפיםהיושלאבענפיםהתרכזואלההון.השקעותלעידודהחוקדרך

ובמינרלייםבכרייה-חציבהבטקסטיל,שאבדוהעבודהמקומותבמקוםהפיתוח.בערי
בעמודה)ראהמתכתובמוצריבהלבשהבכימיקלים,חדשותמשרותנוספואל-מתכתיים

אחוזים46.5מ-ירדבתעסוקההותיקיםהענפיםשלושתטלחלקם(.1בלוחהאחרונה

אחוזים.29.4ל-

טלבתיאוריהכללי,באופןתומכים,האמפירייםשהממצאיםלטעוןאיפואניתן

זה.במאמרשהצגנוהכפיהפיתוחבעריהאבטלהכיסימניעתהשפעת
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מסקנות.6

ממשלתיתמדיניותשלההשפעותאתלגלותעוזרזובעבודהשפותחהמודל

כזו.מדיניותמופעלתשלגביובאזורהפועלתפירמהעלאבטלהכיסילמניעת

היאומשמעותוהעבודהעתירותוהגדלתהתפוקההגדלתבכווןהןההשפעות
אף־על-פיכן,עליתרלעבודה.סמויהוסובסידיההאזורילמפעלהניתנתהגנה

המוצרמחירשלשהשונותככליותרגדולהההגנהתהיהלסיכוןניטרליתשהפירמה
יותר.גבוההבינלאומי(אוארצי)מחיר

בהסתברותהפירמהבפניהמופיעה-הממשלהשמדיניותאיפואהיאהמסקנה
-הפירמהטלהתעסוקהממדיניותהמושפעתהסתברות-הפסדיםבעתלהלסייע
מחירישלהשונותגדולהבהםובענפיםעבודהעתירותבשיטותייצורתעודד

המוצרים.

בהכרחאינהמדי""גדולהעבודהועתירותמדי""רבהתפוקהשלהתוצאה

המדיניותעםאחדבקנהעולהזותוצאהלמשלכךהממשלה.למטרותמנוגדת
שלנוהנתוחמןואולם,האוכלוסיה.ופזורפתוחאזוריעדודשלבישראלהמוצהרת

גבוההמחירשונותעל-ידיהמאופייניםמוצריםהמייצריםמפעליםשדוקאמשתמע
ספקיהםאלהשמפעליםמכיווןהפתוח.באזורילהתמקםיותרחזקמניעימצאו

התוצאההיציבות.חוסרהגדלתטלבכווןהטיהנוצרתהעיקריים,התעסוקה
בגללבתעסוקההיציבותחשובההפתוחבאזוריפרדוקסלית.בודאיהיאהאחרונה

הואבאזורהנוצרהיחסיהיתרוןוהנהמידייםאלטרנטיבייםפרנסהמקורותהעדר
יציבים.בלתישמחיריהםמוצריםבייצורדוקא
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בישראלואבטלהאבטלהביטוח

מכנסויפהאברהםישראל

אבסלד•ביסיחסוקא.

לקבוצותאבטלהביטוחטלתכניותלהנהיגהחלועשרההתשעהמאהבסוף
אולם,1911בשנתבבריטניהלראשונההונהגחובהביטוחעובדים.שלמסוימות

בתחילתהגדולהכלכלימהשפלכתוצאהמוגבל.ענפיםמספרעלרקבתחילהחלהוא

ביטוחחוקהמערבי.העולםבמדינותאבטלהביטוחתכניותהתרחבוהשלושיםשנות
ירידהבעתאוטומטיכמייצבלמשקיםושימשמעבודתםשפוטרולפרטיםדאגאבטלה
המיצרפי.בביקוש

פניעלהמובטליםבעיניעדיפהממשלתיביטוחשלבמסגרתאבטלהדמיקבלת
ולאששולמהלפרמיהבתמורהחוקיתכזכותניתניםשהםמכיווןסעד,תשלומיקבלת
בנזקקיםלהחשבשלאבכדיסעדקצבאותמלבקשנמנעורביםמובטליםבעברכחסד.

לבריות.

השכיריםכלמבוטחים.1973שנתמראשיתהחלאבטלהביטוחחוקנוהגבישראל
והתשלומיםלאומילביטוחבעבורםלשלםחייביםמעסיקיהםאשר65עד18בגילאים
משוחרריםחייליםאבטלה.ביטוחלענףפרמיהגםכולליםלאומילביטוחלמוסד

שכירים.עובדיםאינםאםגםמצה״לשיחרורםלאחרהראשונההשנהבמשךמבוטחים

וחציבשנההימיםלמחציתבקירובטווהאבטלהבדמיהמזכהההכשרהתקופת
לאבטלה.שקדמו

כדלקמן:המובטלשלהממוצעהיומיהשכרלפינקבעוהאבטלהדמי

האבטלהדמיאחוז המובטלטלשכרו

80%

50% במשקהממוצעהשכר3/4ל-ועדלמחציתשמעלהשכרמחלק(2

במשקהממוצעהשכרלמלואועד3/4ל-שמעלהשכרמחלק(3

למכסימוםועדבמשקהממוצעהשכרמלואשמעלהשכרמחלק(4

במשקהממוצעהשכרלמחציתשעדהשכרמחלק(1

45%

40% אבטלהדמילתשלוםהשכר
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הנומינלייםהאבטלהדמיהיוהשבעיםשבשנותבעוד1983ב־נהגואלומדרגות
בשנה,פעםרקבמשקהממוצעהנומינליהשכרעודכן1980שעדאלאבמקצת,גבוהים

שונותשיצרההיאהאינפלציההאבטלה.דמיאתהאינפלציה•שחקהלמעשהולכן
האבטלהדמיהגיעו1979שבשנתבעודזמן.לאורךהאבטלהדמישלהריאליבערכם

הנומינליהשכרעודכן1980מ-הריבמשק,הממוצעמהשכראחוזים28.5ל-בממוצע
מהשכראחוז40לכדי1980ב-האבטלהדמיהגיעומכךוכתוצאהבשנה,פעמיםארבע

במשק.הממוצע

לפיעלוולאבמשקהממוצעהשכרמחציתלפיחושבומשוחררלחיילאבטלהדמי
מדמיבמקורניכהלאומילביטוחהמוסדליום.המינימוםמשכראחוז80עלהחוק

בןובתעסוקתילדיובמספרהזכאי,שלהמשפחתיבמצבובהתחשבהכנסהמםהאבטלה
זוגו.

ולאהמתנהכתקופתנחשביםחודשיםארבעהמכלהראשוניםהאבטלהימיחמשת
אבטלהלדמיזכאיאינומרצונועבודתואתשהפסיקמיאבטלה,דמיבעדםישולמו

לקבלה.וסרבמתאימהעבודהלושהוצעהמיוכןהראשונים,הימים30בעד

בהםהחודשים12תוךיום138שללתקופההיותרלכלישולמואבטלהדמי

ישולמותלוייםשלושהבושישאו45מ-גבוהשגילובמקרהכמובטל.רשוםהמבוטח
יום.175עדשללתקופהאבטלהדמילו

ואבטלהאבטלהביסוסביןהקשרעלסקירהב.

והיצעמחד,שלוהעבודהלשרותיהמעבידבביקושתלויהשכירשלהעסקתו
על-ידינגרםאבטלהלמצבבשכרתעסוקהשלממצבהמעברמאידך.העובדשלהעבודה

כולו,בעולםרווחתהאבטלהאתמעודדאבטלהשביטוחהדעההצדדים.משניאחד
לגרוםאולהתפטרהעובדהחלטתועלעובדלפטרהמעסיקהחלטתעלמקלהביטוח

חיפושמשךאתמאריךכןועללמובטלהפנאימתיראתמוזילהביטוחלפיטוריו.

עולהשאינוקבועכסכוםהאבטלהדמיאתלתתכןעלהציע(1982)וניבהעבודה,
אומצה.טרםזוהצעהאולםהאבטלה,משךעם

כיומצאמבוטחיםולאמבוטחיםשלהאבטלהמשכיאתהשווה(1975)מרטסון
אחוזים.16-31ב-האבטלהמטךאתהאריכהאבטלהדמילקבלהזכות
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אבטלהביטוחביןברורחיוביקשרעלמצביע(1979)0£0סשלוחשבוןדין

הביטוחשלההשפעהגודלשנבדקו.המדינותעשרמתורבשבעהאבטלהשיעורלבין

המדינות.ביןשונההאבטלהשיעורעל

ודמיהאבטלהשעורשביןהפונקציונליהקשראתבבריטניהבדק(1979)ניקל
המבנהלפי1.0ל-0.6ביןמובטליםגבריםבקרבהגמישותאתואמרהאבטלה,

שנאמד.הקשרשלהפונקציונלי

אבטלהביטוחלחוקשישההשלכותעלהבריתבארצותהצביע(1976)פלדשטיין

אבטלהדמיהמקבליםעובדיםקבוצותשישמצאהואומעסיקים.שכיריםהתנהגותעל

פירמותכיצדהראההואהקודם.למעסיקםאבטלתםתקופתתוםלאחרוחוזרים
ביתעקרותכללבדרךהםהעובדיםמהחוק.נהנותעונתייםלעובדיםהזקוקות

בפנאי.ומעוניניםיחסיתגבוהלאבשכרמסתפקיםאשרוסטודנטים

מהםמונעשהואבכךעבודהמחפשיעלמגןאבטלהביטוחחוקהעולםבכל

להאריךמקריםבהרבהלהםמאפשריםהאבטלהדמילרוחם.שאינהעבודהמלקבל

בואשרבעיניהםעדיףעבודהמקוםלמצואהסיכוייםאתלשפרובכךבחיפוש,
מטךאתיאריךשהביטוחסביריותר.גבוהובשכריותרארוךזמןמשךיעבדו

ואוקסקהארנברגיותר.גבוהההעובדיםתפוקתתהיההארוךבטווחאולםהאבטלה
הם.1966-71בשניםבאבטלההתנסואשרעובדיםטלמדגמיםמספרבדקו(1976)

בקרברקהאבטלהתקופתלאחרמעבודההכנסותעלמשפיעיםהאבטלהשדמימצאו
עלחיוביתהשפעההאבטלהלדמיהיוהמדגמיםבכלמעסיקים.החליפואשרמובטלים

יותרגבוהותהכנסותלהשיגהאבטלהדמיסייעוהמבוגרים,בקרבהאבטלה.משך
לאאךחיוביתההשפעההיתההצעירותהגילקבוצותעבורהאבטלה.תוםלאחר

הוותקעליתעםבעתידתתבטאהצעיריםבקרבוהתוצאהיתכןסטטיסטית.מובהקת
בעבודה.

על-האבטלהשיעוראת(1975)וספינדלרמקיהסבירובריטניה,עלבעבודתם
ממגמתוסטיותהאלטרנטיבי(השכרוביןבינם)היחסהאבטלהדמישיעורידי

הביקושאתהשניוהמשתנהלמובטלהפנאימחיראתמודדהראשוןהמשתנההתוצר.
זוושונותהאבטלהדמיוהוכפלוכמעטשםשנחקרוהשנים24ב-במשק.לעבודה
האבטלהשיעורגמישותנאמדהזמןלאורךבחתךהסטטיסטית.האמידהעלהקלה

נאמדהמקי,השתתףבהקנדה,עלאחרתבעבודה.0.62ב-האבטלהלדמיביחסהכולל
.0.69שלגמישות
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הולןערכוהשונות,המדינותביוהבריתבארצותשוניםהביטוחותנאימאחר
דמיהשפעתאתמדדוהםרוחב.חתךבעזרתהשוואתימחקר(1976)והורוביץ

העיקריהגורםכימצאועוד.0.72שלגמישותואמרוהאבטלההיקףעלהאבטלה

הזכאות.תנאישלהאכיפהמידתהואהאבטלהושיעוראבטלהביטוחשביולקשר

עםהישראלילמשקהצפוייםוהחסרונותהיתרונותעלעמדה(1972)ליבנה

שביוהקשראת(1984)איש-שלוםבדקהחוקהנהגתלאחראבטלה.ביטוחחוקהנהגת

שביןליחסהאבטלהגמישותאתאמדהואבישראל.האבטלהושעוראבטלהדמיגובה
השניםביובאבטלהמהגידולשישיתבכךוהסביר,0.25ב-וההכנסהאבטלהדמי

1979-80.

מערכתובודקתוגילמיולפימפרטתאולםאיש-שלום,שללזודומהעבודתנו

יותר.מגוונתקשרים

הנתוניםמקורג.

אשרהעבודהלשכותהןראשוןמקורמגוונים.הםשלנוהנתוניםמקורות

הזכאיםומובטליםעבודהדורשיכלנרשמיםאלובלשכותהמדינה.קוםמאזפועלות

רווחיםהתקבלותמידשלאמצוין1987הסטטיסטיבשנתוןאבטלה.דמילקבלת
שהתקבלוהנתוניםבסיבושונותבנתוניםחסרבחשבוןלקחתישולכןמהלשכות,

שונים.מאזורים

לפחותהעבודהבלשכותנרשמואשרהאנשיםמוגדריםהעבודהבלשכותכרשומים

המספרחלוקתעל-ידימחושבלמובטלבחודשהאבטלהימיממוצעבשנה.אחתפעם

חודש.באותוהרשומיםהמובטליםבמספרהחודשבמשךהאבטלהימישלהכולל

לביטוחלמוסדומדווחתאבטלהלדמיזכאותבודקותאשר*(לוהןהלשכות
שנהככלשניתנוהאישוריםמספרעלרשומיםבידינוזו.זכאותעללאומי

תקציבית.

כדמישילםאשרהסכומיםעלתקציביתשנהכלדווחלאומילביטוחהמוסד

שולמואשרהאבטלהדמיחושבואלודווחיםסמךועלזכאים,למובטליםאבטלה

שונות.לקבוצות
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לביטוחוהמוסדהעבודהלשכותדווחיאתמעבדתלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה

נשאליםוהנחקריםמדגםעלמבוסםהסקראדם.כחסקרשנהמדיעורכתוכןלאומי,

תעסוקה.בדבר

מביניהםאלונוספות,שאלותנשאלועבודהכמחפשיעצמםהגדירואשראלו

בשניםעבודתם.הפסקתסיבתעלנשאלוהאחרוניםהחודשים12ב-בישראלעבדואשר

אופןעלנשאלוגםהנחקריםשפוטרו.וכמחציתשהתפטרוכרבעטענו1982-86
שרותדרךעבודהשחיפשודווחומועסקיםהבלתיכמחציתרקעבודה.חיפוש

וכד*.ידידיםעתוו,באמצעותוהאחריםהתעסוקה

לשיעורטווההאחרוניםהחודשים12ב-בישראלעבדולאאשרהמשיביםשיעור

עבדושלאאלומביורבעלסקר,שקדמוהחודשים12ב-בישראלעבדושכןהמשיבים

בצה״ל.שרתו

שלאורךמצאנו1987הסטטיסטימהשנתוןעבודה.חיפושלמשךנשאלוהנחקרים

מהמשיביםאחוזים43מ-למעלהעבודה.חיפושבמשךעליהמגמתיש80ה-שנות

שבועות.14מ-למעלהעבודהחיפשו

מועסקיםהבלתימספראךאיש,203,695העבודהבלשכותרשומיםהיו1986ב-

עבודהלדבריהםחיפשוכמחציתםורק,104,000ל-רקהגיעאדםכחסקרילפי

1985/6התקציבבשנתהגיעאבטלהדמימקבלימספרהעבודה.לשכותבאמצעות

לאאבטלהלדמיזכאותלהסדירבכדיללשכהשפנורביםשכהיתכןהאם.61,800ל-

שוניםממקורותהנתוניםבשילובקושישישספקאין"חיפוש"?שםברישוםראו

יסודית.בדיקהדורשביניהםוהתאום

ולאעבודהכדורשיעצמםלהגדירהעדיפורביםנשאליםהחוק,שבזכותיתכן

הגיעושטרםפנסיונריםלילדים,אמהותלדוגמא:העבודה.לכחשייכיםכבלתי
הנמדד.האבטלהבשיעורלגידולכשלעצמומביאבהגדרההטוניועוד.65לגיל

אתואךבלשכותהרישוםאתמגביראבטלהדמילקבלזכאילהיותהרצון

הכשרה.תקופתלהשלמתימיםחסריםולמובטלבמקרהלעבודהלצאתהנכונות

שלהמודלשיחרורם,לאחרחודשים12אבטלהלדמיזכאיםמשוחרריםחיילים

עלתדריךהחיילמקבלטיחרורוטרםמשוחרר.חיילשלבמקרהמשתנההחלטותקבלת

מרביםשצעיריםנמצאהעולםבכלמירכי.באופןינצלןשהואלהניחוישזכויותיו
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אינוהמשוחררהחיילשכןבמיוחדהבעיהחריפהבישראלהאבטלה.דמיאתלנצל
לומקנהלעבודהמכניסההמנעותועצםזכויות,צבירתלצורךתחילהלעבודצריך
אבטלה.לדמיזכות

זו,רגישהקבוצהלגביספציפייםנתוניםבידינואיןבטחונייםמטעמים
.18-24גילאיבמסגרתהתנהגותםלבדוקנאלציםואנו

דמישקיבלומועסקיםהבלתיביןהיחסזמןלאורךנשמראדםכחסקרילפי
הןנגרמתואבטלהמאחראבטלה.דמיקיבלולאאשרמועסקיםוהבלתיאבט£ה
הדחףאתמעלההאבטלהבדמישיפורהריהמעסיקים,על־ידיוהןהעובדיםעל-ידי

לפטרהמעסיקלהחלטתגורםהכלכליתבפעילותששפלבעודהעובד,מצדפנאילצרוך
עבודהלהסכמיכבוליםהמעסיקיםמרביתחדשים.עובדיםמלקבלולהמנעעובדים
לקבלהזמנייםטלוסיכוייהםקבועים,שיפטרוקודםזמנייםעובדיםיפטרולפיהם
הקבועים.משלנמוכיםאבטלהדמי

השפלאבטלה.דמיבגובהניכרשיפורוכןלעובדיםבביקוששפלחל1980ב-

העליהאבטלה.לדמיזכאיםבלתירביםעובדיםמועסקיםלבלתיהוסיףבביקוש
אולפיטוריהם,לגרוםאבטלהלדמישזכאיםאלואתדוקאעודדההאבטלהבדמי

כךועל-ידילרצונם,בניגודופוטרובמקרההעבודהחיפושמשךאתלהאריך
הזכאיםמעובדיםמונעהמיתוןאולםבמובטלים.בסקרלהכללההסתברותאתלהגדיל
מקוםלמצואיצליחולאהפנאיתקופתשלאחרמחששלפיטוריהםלהביאאבטלהלדמי
להם.משישגרועעבודהמקוםימצאואועבודה

שלאומובטליםאבטלהדמישקבלומובטליםשביןביחסזמןלאורךהקביעות

היקףעלאבטלהדמיגובהשלהשפעההעדרעלמעידאינואבטלה,דמיקבלו

האבטלה.

מהכנסתםמרבע1980ב-עלהמשוחרריםחייליםזכובהםהאבטלהדמיגובה
אלא,שלוש,פיבקרבםעלההאבטלהשיעורממנה.אחוזים57לכדיהאלטרנטיבית

ירדנסיוןחסרילצעיריםוהביקושלעובדיםבביקוששפלחלכאמורזושבשנה
במיוחד.

וצדהביקושצדביןלהפרידהיאואחריםמקיעל-ידישהוצגהמודלמטרת
ביותר.מצומצמיםשבידינוהנתוניםאולםמטרתנו,גםוזוההיצע
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אקונומסריניתוחד.

בפועלהתוצרשביןההפרשבעזרתנמדודלעובדיםבביקושוהשפלהגאותאת
התלויהמשתנהשבהלינאריתרגרסיהעל-ידיחושבהקוהתוצר.שלהמגמהקווביו
הקלנדרית.השנההיההמסבירוהמשתנה1983במחיריהתוצרהיה

הקו:והתקבל(1973-83)שניםעשריםשלנתוניםעלהתבססנו

2
(1)אש8=71,224.4*8¥££83991.2=0.98

ח=20

.1983במחיריתוצר-קאש

קלנדרית.שנה-*8¥£

.8אש8ב-נסמןהנחזהוהתוצרבפועלהתוצרשביוהסטיותאת

הבאים:השנתייםבמשתניםהשתמשנוהאבטלהודמיהאבטלהלמדידת

.1973-1983בשניםאדםכחסקרילפיהאבטלהשיעור-081

הממוצעתלהכנסהיחסיתהנידונה,בקבוצהלמובטלששולמואבטלהדמי-08

בקבוצה.
הכנסות.וסקרילאומילביטוחהמוסדשלוחשבונותדיניםמתורהנתונים

שלכוללמספרחלוקתעל-ידימחושבלמובטלבחודשאבטלהימיממוצע-\/00

חודש.באותוהרשומיםהמובטליםבמספרהחודשבמשךהאבטלהימי
הסטטיסטיים.בשנתוניםופורסמוהעבודה,לשכותעל-ידיסופקוהנתונים

אדם.כחסקרילפילפחות,שבועותחמישההמובטליםשעור-£50
לכחהשייכיםלמספראבטלהבדמיהמזכיםאבטלהאישוריביןהיחס-ש

.100כפולהעבודה

ודמילעובדיםהביקושוביןמועסקיםהבלתישעורשביןהקשראתבדקנו
גםהינחנוהריהפונקציה,צורתעלמוקדםידעלנוואיןמאחרלמובטלים.אבטלה

הןתלויההעבודהשכמותמכיווןדוגלאם.קובמצורתכפליקשרוגםלינאריקשר
למציאות.יותרמתאיםמכפלהבצורתהקשרבהיצע,והןבביקוש
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וסידגילקבוצותעבורוכןכולההאוכלוסיהעבורהקשריםשניאתבדקנו
אדם.כהוסקריהעבודהלשכותדווחילפי

.2ובלוח,1בלוחמפורטתהקשריםמערכת

התוצר.ממגמתוססיהאבסלר.דמישלכפונקציההאכסלהשיעור:1לוח
כפולה.לוגריתמיתפונקציה

גילאי
35-54

גילאי
25-34

גילאי
18-24

1

1

1

נשים גברים

±
1

כלל

|
האוכלוסיה

תמשתנה
המסביר

1.27 0.60 0.96
1

1
0.75

1

1.08 | 0.92
1

08

(3.15) (1.18) (2.32)
1

ן

(1.69) |(3.70)

ן

(2.56) |

-5.03 -5.24 -5.62
1

1
-2.98

1

־4.38| -4.07 |
קאסק

(4.97) (4.09) (5.41)
1

ן

(2.67) |(5.93)

ן

(4.48) |

0.81 0.70 0.82
1

1

ן

0.55
1

0.86
|

ן

0.77
|

82

1.85 1.24 1.22
1

1
1.42

1

1.13 | 1.26 |
.^.ס

.1ערכיהםבסוגרייםהמספריםהערה:

בהרבהגבוההזותוצאה.0.92הואהאבטלהלדמיביחסהאבטלהגמישותאומדן

ישאחרות.בארצותלמחקריםדומהאךלינארי,מודלשהניחאיש-שלוםשלמהאומדן

סדרתי.ממתאםוהחששהמדגםשלהמצומצםהיקפובשלבזהירותאליהלהתיחם

רואיםאנומיןלפישמויינומהקבוצותאחתבכלהרגרסיותמהשוואת
כללבדרךהנשיםלנשים.בהשוואהגבריםבקרבגבוההאבטלהלדמיביחסשהגמישןת
כגברים.מידהבאותההאבטלהדמילגובהרגישותאינןולכןמשניות,מפרנסות

התועלתמועסקות.בלתילהיותלהביאןיכולהאבטלהבעתהכנסהלקבלהזכותעצם
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ולכןלגברים,בהסוואהגבוהההיאביוםיותררבותשעותבמשךבביתמהסארותן
פחותה.חשיבותבעלהואהאלטרנטיביהסכרהפסדגובה

מדמימושפעיםולכןוחובות,התחיבויותנטוליכללבדרךהם18-24גילאי

נמצאשלאבהיקףהןמשוחרריםלחייליםהמוקנותהזכויותמהממוצע.יותרהאבטלה

שעוריותר.גבוהההגמישותשגםלהתפלאאיןולכןאחרות,בארצותכמוהו

אחוז24ל-70ה-בשנותאחוז10מ-עלההמובטליםמביןהמשוחרריםהחיילים
.80ה-שנותבראשית

גילאיבקרבסטטיסטיתמובהקתובלתינמוכהאבטלהלדמיביחס•הגמישות
פורעיםכללבדרךאלוגילאיםהקבוצה.בצרכינעוצהלהיותיכולההסיבה.25-34

קטניםילדיםמפרנסיםכללבדרךהםדירה.לרכישתשקבלוהלוואותעקבחובות

מוגבליםאבטלהדמיבאמצעותהתמרוןאפשרויותלעבודה.לצאתמאימםהמונעים

עבורם.

מהטיהנובעממנהוחלקיתכןיחסית.גבוההגמישותנאמדה35-54לגילאי

קבועעבודהמקוםלמצואקושיישזו.תוצאהלהסבירבהחלטניתןאךסטטיסטית,

למובטליםאבטלהדמיקבלתמשךאתמאריךהחוקבכךבהתחשבבגיל.העליהעם

קבע,צבא)משוחרריפנסיהמקבליםכבראלוממובטליםחלק.45עלעולהשגילם

אשרעבודהלקבליאותולאהםמקצוע.רכשוכברורובםוכד'(נכיםמורים,

להמשיךיעדיפוהםיעלו,האבטלהדמיכאשרמתאימה.ובלתיזמניתלהםנראית

בארצות-הבריתמצאוואוקסקהארנברגמתאים.עבודהמקוםשימצאועדבחיפוש

לחפשהאפשרותאתהאבטלהמדמישהפיקוהןיותרהגבוהותהגילקבוצותשאמנם

כספיםחובותפחותכללבדרךישאלולגילאיםיותר.מכניםעבודהמקוםולמצוא
לצעיריםבהשוואהעבודהבחיפושרוחאורךיותרמכךוכתוצאהחסכונות,ויותר
מהם.

הקבוצות.בכלסטטיסטיתומובהקתשליליתהאבטלהעלמהתוצרהסטיההשפעת
הבוגרתהקבוצהמאשרבתוצרלתנודותיותררגישההצעירהשהקבוצהרואיםאנו

ראשוניםנפלטיםאשראלווהםבעבודה,צעיריםפחותנקלטיםטפלבעתממנה..
לינארי.שהקשרבהנחהיותרבולטתההשפעהעוצמתעבודתם.:ממקומות

אבטלה.דמילקבלזכאיםהיומהמובטליםאחוז60כ-שרקנוכחנוהסקריםלפי

סיבתנבדקההזכאות.בדיקותהוחמרווכןהזכאותבתנאישנוייםחלוהשניםבמשך

סמוי.באופןעובדאינו"המובטל"באםלבדוקחוקריםונשלחוהעבודההפסקת
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התוצר.ממגמתומסיחאבסלר,דמיסלכפונקציההאבסלהסיעור:2לוח
לינארי.קסר

35 ־54גילאי 25-34גילאי

1

18-24גילאי

1

נשים גברים

11

|המשתנה|

|
המסביר

|

11

0.07
| 0.08 |

1

0.32
| 0.11ן 0.10

11

1

ע6
1

(3.61) | (1.89) | |(2.89)

ן

(1.93) | (3.96)
11

ןן

|
־9.77 -17.70

|

1

-54.20 | -13.99
| -14.17

11

|
קאסק

ן

(5.64) | (4.75) | (5.36) |

1

(2.80) | (6.15)
11

ןו

0.85 | 0.77 |

1

0.83 |

ן

0.59 | 0.87
8ן

2
1

ןן

1.85
| 1.34ן

1

1.19
|

_1
1.44 | 1.13

11

ןסו\ן

_נ1
;ז.ערכיהםבסוגרייםהמספריםהערה:

אתמזכהזהאישורשהנפיקו.האבטלהאישורימספרעלדווחוהעבודהלשכות

אבטלה.דמיבקבלתבעליו

הכפול:הלוגריתמיהקשראתמצאנו

2
(2)חי081=-10.6+0.49ח108+0.15ח0מ=0.92

(2.35)(8.80).״.ס=1.47

ח=11

ימיממוצעהאבטלה.משךעלהזמןשלאורךמכיווןיחסיתנמוךששלהמקדם
זועליה.1986ב-11.0ל-1973ב-1.6מ-עקביבאופןעלהלמובטלבחודשאבטלה
אבטלה.דמילקבלתהזכאיםבמספרהעליהרקולאהאבטלה,בשעורלעליהתרמה
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עלהתוצרממגמתוהסטיהאבטלהדמיהשפעתעללהצביענסינורגרסיותבעזרת

£015.1-1כ-טהמוגדריםסטטיסטיםשניעל-ידינמדדהאבטלהמשךהאבטלה.משך

.3בלוחמובאותוהתוצאות

התוצרםמגמתוססיר.אבטלהדמישלכפונקציההאבטלהמשך:3לוח

המובטליםשעור אבטלהימי ממוצע

|
ויותרשבועותחמישה לחודש למובטל התלויהמשתנה

1.54 | טס\/

פונקציה
לוגריתמית

|
פונקציה

לינארית|
פונקציה
לוגריתמית

1

1

|
פונקציה

1
לינארית המסבירהמשתנה

0.42
1

0.82
|

2.93
1

1

1

0.40 |
אבטלהדמי -ט8

(2.55) (2.86) |

1

(3.10)
1

ן

(3.40) |

1

־2.44
1

-150.9 | -13.60
1

1

1

-55.98התוצר|ממגמתסטיה- ק^וסק

(5.90) (6.00) |

1

(5.71) 1

ן

|(5.73)
ו

0.84
1

0.86 |

ן

0.85
1

1

ן

1

0.83 |

1

8
2

1.27
1

1.06 |

1

1.14
1

1

1

1

1.45
|

1

0.^.

ז.ערכיהםבסוגרייםהמספריםהערה:

המצופה.בכווןמובהקסטטיסטיבאופןמשפיעיםהמשתניםששנינוכחיםאנו
הואאףתרםלעובדיםבביקושושפלהאבטלהמשךאתהאריכהאבטלהבדמיעליה

האבטלה.משךלהארכת

ומסקנותסיכוםה.

הפסדואתאבטלהכדמיששולמוהסכומיםאתרקלראותאיןהאבטלהבנזקי

אתהמתחיליםצבאלמשוחרריהנגרםהחינוכיהנזקאתגםאלאממנה,הנובעהתוצר

עלבהצביעולמחשבהנושאמעלהרקשלפנינוהמחקרבמובטלים.האזרחייםחייהם
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מחקרמצריךשהנושאספקאיןלגמישויות.האומדיםשליחסיתהגבוהיםהערכים

אוכלוסיהשכבותובקרבשוניםבאזוריםהנעשהאתלבדוקישומפורט.נרחב
מסוימות.

בינתייםחלפוהשנים.1973-83לשניםהתיתםשערכנוהסטטיסטיהניתוח
שנותבאמצעגםנמשכוהצבענועליהןהמגמותכימתבררנוספים.נתוניםונוספו

מקצועיתהכשרהמתןמזכיריםוגוברת.הולכתחשיבותמקבלהנושאכןועל,80.ה-
לגילאיבחנוךההשקעהלהקדיםשלאמדועאךהגיוניהדברארוך.לטווחכפיתרון
המובטליםבעיתפיתרוןעללחשובכךאםישלמכה.תרופהלהקדיםובכךתיכון,
מסייעאשראבטלהביטוחחוקבמסגרתרקולאכוללתמשאביםהקצאתבמסגרת
אבטלה.מונעלאאךלמובטל

80



ביבליוגרפיה

' עם122לכלכלה,רבעוןלאבטלה',כמאיץאבטלה'ביטוח(,1984)מ'איש-שלום,
.317-307

כרכיםלישראל,סטטיסטישבתון(,1987עד1973)לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה
ירושלים.,24-38

ירושלים.מיוחדים,פרסומיםסדרתאדם,כתסקר(,1985עד1973) _
בישראל',אבטלהביטוחהנהגתשלכלכליות'השפעות(,1972)נ'ליבנה,

־63661־£81034.8.0,8האוצר.משרדכלכלילתכבוןהרשרת x303, 8.1 ,״(1976,)ט'36מ1ק1ס7ז13331-330011630 ,

1)31*30103 01 11361 קס1ס71ז33,1630(836301(13630^3§03136,'(17716010071

?0071077110 ?011161). 66. .קנן754-766 .

?61(130613, 0116601:70661313701137
,.א(1976,)"16מ1ק01־31־

1)
,<0$101707101?־011-1-100.1?007107711/..קק937-957

ס6מ1ק1ס7םז6ס0י .

110163, 4. ־0^5.4.162,.(1976,)036101£11600166קם1ס7ש6ת8:8010

13331 /0101007101>,
־333306(£3101£11816111071־1136010306111630ק1ס7זז1630י

?טס0.71(1?00710171-1.08..קק403-431 .

113£1, .ס58ק13(1161,־2.4,.(1975,)'03601611600166קםז1ס71ם630
0 סס1ק638301ס101£306066033)36ו0ק1ס7ח01131630־81630־0,10313 x^061

?00710171-10 ?0 בן608..קק440-453 ־063363,,.!.ס(1977,)ז036קש1ס7ס133311630־333306(86313061־140106.

860131033', 1711118?■010.1 101100 ?610110718 ?60-161}. 30 (3317), קק .

505-517.
£108611, 3. (1979), '166 £11600 קנת1ס71פ33630(£613061(0103603863611031

066 831 ,?0071017110<89.10007101.(1431־06)קק
־10130103)3601ק1ס7גח630י .

34-49.
0£08. (1979), 1133 ק0ןי\6ז411311800131338־03תגמס110066,?716777^101/771671

?

0 ס71כף6718-?ס1ס071171?610161?777^101/771671??608110681̂/01107,?31־18 .

¥33111, 0., (1982), קת1ס7ח133311630־33863611033306(530661קק03610117'

£3601 ־£013301ק1ס76<1^01־£61,'־<010007101/ס!!?*!??17,00710771108,קק .

71-87.

81



האבטלהולשיעורלמחיריםשברהצמדת

זילברפרב*וגן־ציוןרוזנברגיעקב

היציבותחוסרספק,ללאהיא,למחיריםהשכרהצמדתשלהעיקריתבעיתה

עליתלמשל,כמוההיצע.בצדהואהמחיריםעליתשלמקורהכאשרבעטיההנגרם

העקיפים.המסיםעליתאוהמיובאותהתשומותמחירי

האצהעמהםוהביאוהשבעים,בשנותהעולמיהמשקאתשפקדוההיצעזעזועי

גםאךשכרבהצמדתמוגברתלהתענינותאמנםגרמובעולם,האינפלציהבשעורי

להתפלא,איןקריטית.לבעיהלגרום,ההצמדהשיכולההיציבות,איבעיתאתהפכו

ולולפתור,נועדואשרשונותהצעותהוצעוהאחרונותהשניםטלשבספרותלפיכך,
ההצמדה.שלזובעיהחלקית,

לפיייקבעהמדויקשגודלוחלקיהצמדהשעורלקבועהציעה(1976)גריי

חוסרהגדירהגרייריאלי.זעזועלעומתמוניטריזעזועישלהשכיחותמידת

מקרו-כלכליבמודלוהשתמשה-העבודהבשוקמשקלשיוויחוסרשלכמצביציבות

לעומתריאליזעזועינוכחיציבותלחוסרגורמתמלאהשהצמדהלהוכיחכדיפשוט

מוניטרי.הואהזעזועאםהמשקיציבותעללשמורתכונתה

עלהתבססה70%שלהצמדהשעורלקבוע(1975)וסמןזועדתשלהצעתהגם

ביןזוהצעהבישראלהופעלהכידועגריי.שללטיעוןהואדומהשבעיקרוטיעון
אתלהצמידהמליצה(1978)אדןעל-ידישהוצעהאחרתהצעה.1979-1975השנים

מלאההצמדהיוצרתכזוהצמדההכסף.בכמותהגידוללשעורהנומינליהשכר

ושעורהכסף(,בכמות)גדולביקושבאינפלציתמקורההמחיריםעליתאםלמחירים

הוצאות.אינפלציתהיאהאינפלציהאםאפםשלהצמדה

מבוססתזוהצעההנומינלי.לתוצרהשכרשלמלאההצמדההציע(1978)פזנר

גםאךמחיריםלעליתזהזעזועגורםבהוצאותמקורההמחיריםעליתשכאשרכךעל

במחיריםהעליהבשעוריעלהלאהנומינלישהתוצרכךהריאליבתוצרלירידה

בר-אילן.אוניברסיטתהמתקר,רשותמטעםבמענקבחלקהנתמכהזועבודה*
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זאתלעומתאפם.אףולעתיםמאחדקטןיהיהשיווצרלמחיריםההצמדהושעור

בלבד.המחיריםיעלובקוש,שלאינפלציהלנוכחכאשר,מלאההצמדהוצרתו

עוקצה.אתלהקהותאלאהבעיהאתלפתורמתלימרותאינןשמנינוההצעותכל
הואההיצעזעזועכאשרהבעיהאתפותרתאינהחלקיתהצמדהשלההצעהלמשלכך

כאשרקבועה,המחזורשמהירותסמוי,באופןמניחה,אדןשלההצעהבכיפה.השולט

אינהגםהיאאתה.יסכימולאבודאיהכלכלניםשרובהנחההכסף,כמותגדלס
על־ממומןשאינוהממשלתיבגדעוןבגידולמקורההמחיריםשעליתהמקרהעלעוגה
הרעשללבחירהמתייחסותההמלצותשכללכןברורהכסף.בכמותגידולידי

במיעוטו.

אחתשאףהואמסוימת,במידהמפתיעצדולדעתנוההצעות,בכלהשווההצד

שוקשלמצבואתבמישריןשמייצגלאינדיקטורהשכראתלקשורמנסהאינהמהן

ממצבתזוזהשלכבעיהמוצגתמלאההצמדהשלשהבעיהלמרותוזאת,העבודה.

העבודהשוקהואהבעיהלהצגתהמפורשהנתוחשכליולמרותזהבשוקהמשקלשיווי

ההצעותכל((.1978)ופזנר(1976)גריישלבעבודותיהםבמיוחדבולט)הדבר

שלבמקרההריאליהתוצרכמולמחירים,פרטנוסףלמשתנההשכראתלקשורמבקשות

המשתניםאדן.שלבהצעתוהכסףכמותכמולמחירים,מאשראחרלמשתנהאופזנר,

אליהםהשכרוהצמדתהעבודהשוקאתבמישריןהמייצגיםמשתניםאינםהללו

כזוהצמדהתקרבובקושהיצעזעזועימתחולליםשכאשרהתאורטיבטיעוןמוצדקת
העבודה.בשוקמשקלשיווישללמצבהשכראת

מהןשונההיאהקיימות.אלהעלנוספתהצעהלהעלותמבקשיםאנוזובעבודה

השכרשלהמלאהההצמדהשגורמתהעבודהבשוקהעיוותאתלתקןמבקשתשהיאבכך

גםהאבטלה.שעור-העבודהשוקשללאינדיקטורהתייחסותעל-ידילמחירים

הבעיהאתלפתורשהסתברותההיאטענתנובוודאות.הבעיהאתפותרתאינההצעתנו

לכאורה,קבוע.שעורבעלתהצמדהשלמקיוםיותרטובההיאולנ/יכךלמדיגבוהה
השכראתמצמידההיאשכןהבעיהאתפותרתאינההאבטלהלשעורהשכרהצמדתהצעת

שעוראתבמהירותמחזירהכזוהצמדהאםאולם,למנוע.רוציםאנ.ושאותהלתופעה
האבטלה.בשעורקלותלתנודותמעברהמשקיחרוגלאהנורמליתלרמתוהאבטלה
הראשוןבסעיףבהמשך.נדוןעליהאמפיריתשאלההיאההצעהשליעילותהלפיכך,
הפורמליהשכרבקביעתכמשתנההאבטלהבשעורלשמושהתאורטיהטיעוןאתנפרט

המשקנתוניעל־פיההצעהשללמעשיותהאמפירימבחןמוצגהשג*ובסעיף

הישראלי.
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האבטלהלסעורהריאליהסברהצמדת.1

השכרבהסכםהצמדהכמשתנההאבטלהכשעורלהתחשבבזהמביאיםשאנוההמלצה

וביןהעבודהבשוקהבקושעודףשביוהקשרבדברבספרותשפשטהההכרהעלמבוססת
תאורטיבסיםלמצואבבואו(,1960)ליפסילראשונהטעוכזהלקשרהאבטלה.שעור

ואחרים.(1970)פיליפסעל־ידייותרמאוחרשוכללזהוטיעוןפיליפם,לעקומת
ההפותזהאתוהמאשריםהרביםהאמפירייםהמחקריםמגליםזהלטיעוןרבהתמיכה

הויכוחכילצייןחשוב.הבקושלעודףטובאינדיקטורמהווההאבטלהשטעור
הקשרשלקיומובדברויכוחאינוהארוךלטווחפיליפםעקומתשליציבותהבדבר

שליליקשרבקיוםמודיםהארוךבטווחאנכיתפיליפםלעקומתהטועניםגםדלעיל.
עודףייעלםהארוךשבטווחטועניםשהםאלאהאבטלהושעורהבקושעודףביו

בשוקמשקלשיוויטללמצבהמתאימהה״נורמלית"לרמהישובהאבטלהושעורהבקוש

העבודה.

בעודלימיןמשמאליורדתהבקושעקומתהעבודה.שוקאתמתאר1ציור
ההצגה.פשטותלצורךרקהונחהההצעעקומתשלזותכונהקשיחה.ההיצעשעקומת

שכרהסכםעל-ידיהתקופהלמשךנקבעוהוא^הואהריאלישהשכרנניחאנו

למחירים.מלאההצמדההסדרהכולל

לעבודהוהבקושההצעבעקומותלתזוזותגרמוריאלייםשעזועיםונניחנוסיף

ההצמדהתפקידמשקל.שיווישלשכראינו*שהשכרכךבהתאמה,ול-^ס1ל-

יתאפם.הבקוששעודףכךהריאליהשכראתלהעלותיהיההאבטלהלשעור

)ו(

(:1ציור)ראהלרשוםנוכללעבודההבקוטגמישותהגדרתלפי

6 6( ;'ר

X)

6 = 6 • X או:

לביא(,1978)וזוסמןארטשטייןהם:הישראליהמשקעבורכאלהמחקריםי1
טוניםמדדיםשלהצלחתם"בבדיקתלעניננו:הקשוראתמדבריהםנצטט(.1976)

ביותרהטובותהתוצאותהתקבלובשכר,השינוייםבהסברתלעבודה,הבקושלעודף
השמוששלהמסורתית"הגישה(.22עמוד)א.ז.האבטלה"בשעורמשתמשיםכאשר

אינדיקטורבתורהדינמיתהשכרבמשוואתמסבירכמשתנההאבטלהשעורשלבהיפוך
(.64עם')לביא,למדי"כטובהעצמהאתהוכיחההעבודהבשוקהבקושלעודף
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העבודהשוק:1ציור

בתקופה,השוררהשכרמןמשקלשיווישלהשכרגדולבוהשעורהואץכאשר
הבקוש.שעור-עודףהואו-ס

מוסכםהבקוש.עודףושעורהאבטלהשעורביויציבקשרשקייםכאמורנסיח
(.2)כבמשוואהלבטאווניתןלראשיתקמורהבעקומהמתבטאזהשקשרבספרות

(2)0=,״-+ח ט

מעתהנניחאשרוחיובייםקבועיםגדליםזזו,ו-ח,האבטלהשעורהוא"כאשר

לנו.ידועיםשהם
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לבטאונוכל(2)במשוואה0אתנציבט=טו״/ח=כאשר:6=0ש-נווכח2מ-
00

כ:אותה

(3) 6=ש־)צ-( טי

לקבל:כדי(3ו־)(1)הקשריםשניאתלצרףאלאלנונותרלא

(4)ץ=£-(2)—
ם11

האבטלה.לשעורהריאליהשכרטלההצמדהנוסחתהיא(4)משוואה

הריאליהשכרצמודאליוהאבטלהבשעורהשינויושעורס/חחהואההצמדהמקדם

זו.משוואהשלבסוגרייםנתון

ש-נמצאכאשר
0

אתנעלהאזיהעבודה.בשוקבקושעודףשנוצרפרושוט<ט

לשיוויהריאליהשכראתתביאכזועליה(.4ב-)המחושבxבשעורהריאליהשכר
עלית:1ציורובמונחיל-^ט.וישתווהיחזורו-טייעלםהבקושעודףמשקל,

בשוק.משקלשיווישלמצבשהואל-^״ימ-העלאתופרושהxבשעורהריאליהשכר

השכראתלהורידשעלינוהרימ-^טגבוההאבטלהשעורכינמצאשאםברור

לפיהריאליהשכרהורדת.1בציורהשכרלרמתמתאיםכזהמצבשכןהריאלי
2

הריאליהשכרברמתדהיינומשקל,בשיוויהעבודהשוקאתשובתציב(4)משוואה

*׳"י.

אתלרשוםנוכלעל-פיההריאליבשכרהנדרשהשינויאתמציגה(4)משוואה

הנומינלי.בשכרהנדרשהשינוישעור

(5)א=

מצייןהמשתנהמעל

~טט- ק+)ס/ו״(-(2)_

\/והסימוןהמחיריםרמתק הנומינלי,השכרהוא^כאשר
שינוי.שעור

הנומינלי.השכרהצמדתמשוואתהיא(5)משוואה

86



האבסלהלסעורהשברחצסדתהצעתשלמעשיותה.2

עקרוניבאופןלאמור,מעמית.להפעלהניתנתשהצעתנולשכנענבקשזהבסעיף
איןהאבטלה.לשעורההצמדהשעוראתהקובעים6ו־הפרמטריםאתלגלותניתן

אלאהאבטלהלשעורהריאליהשכרהצמדתשלהספציפיתהנוסחאאתלהציעבכוונתנו

כדימחקרמאמצילהשקיעהראוימן'וכיעקרוני,באופןמעשית,זושהצעהלשכנע
כזו.לנוסחאלהגיע

שתוארהעבודהמשוקבמישריןמתקבלתההצמדהנוסחתאתנגזורממנההמשוואה
ועודףהבקושעודףלחציהעבודהבשוקפועליםזמןשלאורךבהנחההקודם.בסעיף
מקיימות:האבטלהבשעורהתנודותכילקבוענוכלההיצע

(6)ט=ז-/״\(1ר)ף()ז7י>0>יח0

השינוייםאתמייצגיםבווהשינוייםלעובדהריאליהתוצרהוא^כאשר
.1שבציורלעבודההבקושבעקומתהתזוזהאתדהיינוהעבודהשלהשוליתבתפוקה

תחרותשוררתבמשקואםקוב-דוגלםמטפוםהיאבמשקהייצורפונקציתאםלמשל,
ביחסהייצורגמישותהיא3כאשרף(ח)=3•^אזימקסימלילרווחושאיפה

לעבודה.

שנתייםחצימנתוניםאמדנואותה(7)משוואהאתנסחנו(6)משוואהפיעל
הישראלי.המשקשל

(_.ו0^,6>0
ט

1

2ףז_.3+
ז_.ומ-

^
1

מ0מ+
(7)ט.ן=

אםאקסוגניתנקבעיםו-ףש-א\סמויההנחהקיימתאחתמשוואהשלבאמירתה

רקהיאשמטרתנומכיווןאולםמוטים.(7ב-)המקדמיםיהיונכונהאינהזומנחה

מאפשרותהמתחייבתקוןבצענולאלמעטהלפעוליכולהההצמדה,שנוסתתלהראות

ההטיה.

באמצעותההמוסברתוהשונותמובהקים(7ב־)המקדמיםכלבהמשךשנראהכפי
אחוזים.90כ-היא
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האבטלה.לשעורהריאליהשכרהצמדתלצורךאותנולשמשיכולהזומשוואה

שוויהמייצגהנורמליהאבטלהשעורלמחירים,מלאההצמדהקיימתבמשקכינניח
במחציתהאבטלהלשעורההצמדההצעתאתלהפעילניגשיםוכיאחוז3הואמשקל

נציבס.הואלעובדוהתוצר3.5ל-מגיעהאבטלהשעורבה1980שלהראשונה
0

עבורונפתורי<=סט.=3ט,=3.5(7)במשוואה
-ן!--1-1101£

החל.1980שלהראשונהבמחציתלקבועעלינואותההריאליהשכררמתזוהי

הריאליהשכריהיהולכןאחוז3האבטלהשעורייהיו1980שלהשניהמן׳המחצית

)^(:הנדרש

( 8 )
2ן
מ+£

3־ו(6מ־)0

שלהנתוניםמןשנתקבלכפי(,7)המשוואהשלאומרוהיא(7)משוואה

(:8ב-)המוצגתהנוסחהלפיממנהחושבה(8)ומשוואה,1978-1968השנים

(7־) 11=0.45+0,35ט+0.28׳״\-0.140

11-11-11

(2.41)(3.04)(5.38)(23).

879.=1
2

).3.16=*•0

ז(ערכיהםבסוגריים)המספרים

(8י)=48.829+468.23״
8;ן

בין)באחוזים(הפערשהואהיחסאתחישבנו(8')משוואהעלבהסתמך
אחוזים3שלברמההאבטלהשעורלשמירתהנדרשלשכר*(,)בפועלהריאליהשכר

>*״<-

אתמציגהאחרוןט=-ט3ושל:׳״י/^(="״-)1של:מהלכםמותווה2בציור

אחוזים.3שלשעורלביןבפועלהאבטלהשעורביוההפרש
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)באחוזים(בנדרסוהסברבפועלהסכרביןהפער:2ציור
1978-1971אחוזים.3סללסעורבפועלהאבסלהסעורובין

גבוההיהאבטלהשעורכאשרל-ט.*ביןהקיימתבהתאמהנווכחהציורמן

וככלהנדרשהריאליהשכרמןגבוהבפועלהריאליהשכראףהיהאחוזים3מ-
השכרשלהסטיהגםיותרגדולהאחוז3שלהשעורמןהאבטלהשעורשלשהסטיה

הנדרש.השכרמךבפועל

השכרהיהשלולקבועניתךגבוהההסתברותשברמתהיא.זוטענהמשמעות

אחוזים.3טלברמהמתייצבהאבטלהשעוראףהיההנדרשלשכרשווהבפועל

ל־רגישותמבחןגםערכנו
מ
לומשתנהזההיהמידהבאיזועצמנואתשאלנו*

לשאלהמקבילהזושאלהיותר.קצרהיה(,7')רגרסיהנאמדהממנההתקופה,אורך

שהיההשכרוביןבינוהפערמה"הנכון"הנדרשהשכרהואש-^*בהנחהל.באה:

על¬שחושבהקבועהמשוואהשנתי,החציהשכר,קובעילרשותעמדהלובך.םכםנקבע

שנה,חציהשכרקביעתמיוםרחוקבהםשהאחרוןנתוניםעלהמבוססתרגרסיהפי

שחושבלביוביןשהסטיההראוהבדיקהתוצאותושנתיים.וחצישנהשנה,

קטןהואתצפיות(4)עדאחרונהתצפיתפעםבכלמהםשהחסרנוהרגרסיוו(על-פי

".ממ־אחוזיםא2.5היה1978-1968התקופהבלהסטיותטווחביותר.
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שלמאקסטרפולציהשהתקבלוהסטיותאת1בלוחהראינוזאתלהמחישכדי

בלוח.המפורטיםמקריםבשני

1לוח

)באחוזים גמ-של*הסטיה
1

האחרונההתצפית
1978.2 1978.1 1977.2 1977.1 הרגרסיהלאמידת
1.2 0.6 0.8 1.0 | 1976.2
-0.5 ־0.1 1977.2

לפחותלמדי,יציבההיא(8)האבטלהטמשוואתלטעוןלסייעבהןישאלהתוצאות

סיכוםאתהקובעיםלמקדמיםשנוגעבמה
ביןמלאה,כמעטלהסכמההכלכליהמחקרהובילבהםמקריםקיימים
באותםבמשק.מסויםקטעמוסברשבאמצעותוהתיאורטילמודלבאשרהכלכלנים,

עלהמבוסםאקונומטרימודלהכלכליתהמדיניותמבצעילרשותלהעמידאפטרמקרים

המשותפת.הדעה

לעבודה,הבקושעודףאתמייצגהאבטלהטטעורהחוקריםביןהכלליתההסכמה

לזוזומאדוהדומותבספרותהמצויותומחיריםשכרמשוואתשלהספציפיקציות
ופריוןריאלישכרטלבמונחיםמוסברותבושתנודות-האבטלהשעוראתהופכות

שציינו.למקריםהדומהלמקרה-

הצענוזו.בעבודהשהועלתהלהצעהמוצאנקודתשהיוותההיאזוהסכמה

במידהלפחותלתקן,כךועל-ידיהריאליהשכרבקביעתהאבטלהבטעורלהתחשב

למחירים.מלאהשכרמהצמדתכתוצאההעבודהבשוקהנוצרהעיוותאתמסוימת,

זוהוכחהמעשית.להיותיכולהכזוהצעהכיהוכיחזובעבודההאמפיריהחלק
האבטלה.לשעורההצמדהמשוואתאתשתקבענוספתמחקרעבודתלהצדיקנועדה

שבמטוואתהמדויקיםהפרמטריםאתלמצוארקלאצריכההנוספתהמחקרעבודת

על-ידיהנורמליתלרמתוהאבטלהשעורהלאמתשתהליךלהוכיחגםאלאהשכר,
מהיר.הואבשכרשינויים

90



בכלכלהעיונים

-״—1-מקורות

• ' רמינליתהנלהכנסהאוהכסףלהיצעהצמדה(>י1978)ב'אדן,
לכלכלה.הישראליתהאגודה,1977

ירושלים.וחשבון,דיןהיוקר,תוספתהסדרלבחינתהועדה(,1975)ד'זוסמן,

,1977 בכלכלהעיונים,רלתרצר'למחיריםשכר'הצמרת(,1978)א'פזנר,.

לכלכלה.הישראליתהאגודה

01-37, (1976), א3§1116(16 x31:1.011 - ^ 11301:0600301010 ^ קק1־03011,^011זץ1€11

0/ 140 ז16£<11י1)£00ז101-ת108.׳221-235,2 ק8.0,867.(1960,)010618613110117116. x663 ס36קפז107בז0£831611163311:631

0633^6 01 110367 א3§831636-^831:1:1161־^3317513,£.סס^׳חזסדוסס.27 ,

ק3,.5£.(1970,)>10367א3§133110733101036^3601־>131־861:ן(311161£*6611301?.381:7*1(61?

13: 01161 ק3(6:).!<{4-101,0600ד10זז1'10?01עי.ג10-10±ץ01/ונן71101£זזן16ץ1:(-0713 .

1 ז1£1<2£.{0ד272601ע1/,1101־1:03 .
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בישראלהמקומיותלרשויותוהבחירותהבלכליהמודל

רוזנברג*ויעקבדרוישתקוה

הכלכליהמודלטלהמרכזיתההשערהאתלבדוקוונסינעשהזהבמאמר

אתלהכריעהסובייקטיביתההסתברותתשפיעזוהשערהלפיבבחירות.לו(שתתפות

ההשתתפות.שעורעלאחד,פרטהצבעתעל־ידיהבחירות,תוצאות

בישראל,בישוביםההשתתפותביןההשוואהעלמבוסםזהבמאמרההשערהמבחן

לכנסת.בבחירותישובים,באותםההשתתפות,לביןהמקומיותלרשויותבבחירות

ההשתתפותשעורעלישפיעלאהישובשגודלהאחת,דרישות:שתיכוללהמבחן

תהיההמקומיותלרשויותבבחירותההשתתפותשעורעלהשפעתואךלכנסתבבחירות

יותרקשהאמפירימבחןבפניההשערהאתמעמידותאלודרישותמובהקת.שלילית

אחרים.במחקריםשנוסחומאלה

המבחןיפורט2בסעיףהכלכלי.המודלשלתמציתינסוחיוצג1בסעיף

סיכוםהאמפיריות.התוצאותיוצגו4ו-3ובסעיפיםהמרכזיתלהשערההאמפירי

האחרון.בסעיףיובאקצר

הכלכליהמודל.1

אםכזובהצבעהישתתףשפרטטוענתבבחירותלהשתתפותהכלכליתהגישה

כזאת.פעולהלבצעלויגרמועלות-תועלתחישובי

להשתתףאםהשוקלפרטעבורהבאהנסוחאתהציעו(1968)ואורדשוקריקר

מפלגות.שתימתמודדתבהןבבחירות

חיובית.היאמהשתתפותו(8

88=8(1)

הנקיההתועלתאםורק

0+ס

אםבבחירותישתתףהפרט

(:1)במשוואהמוגדר

בר-אילן.אוניברסיטתלכלכלה,המחלקה
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כאשר:
לטובתבבחירותלהכריעהפרטשל)הסובייקטיבית(ההסתברותהיא-8

מפלגתו.
המפלגהנצחוןלעומתמפלגתומנצחוןלפרטשתצמחבתועלתההפרש-8

היריבה.
תועלת(.)במונחיבבחירותההשתתפות-,עלות0
בבחירות.השתתפותשלהחברתיתהחובהממלויהתועלת-ס•

(.1)שבמשוואהבארגומנטיםבקצרהנדון

(0)תיתרבחההחובה1.1

אנואםבספרות.מחלוקתעוררההחברתיתהחובהממלויהתועלתמשתנההכללת

לטאוטולוגיה.להפוך(1)משוואהטלהנסוחיכוללמשנהומפרטשונהש-םמניחים
כלכלי.במודלזהמשתנהלכלולואחרים,(,1970)ברישללהתנגדותוהסיבהזוהי
בעקיפין,אובמישריןתלוי,אינוש-סמניחיםשכאשרברורהמודלמנסוחאולם

טאוטולוגי.הנסוחאין(0ו-8,8)האחריםבמשתנים

המשתניםהשפעתאתלבודדואורדשוק()ריקר80יכלוכזוהנחהבעקבות

שערכו.האמפיריתבבדיקההחברתיתהחובהממשתנה"הכלכליים"

הכלכלייםשהגורמיםכךהאחריםבמשתניםתלויאינו0ש-איפואמניחיםאנו

הנתונה.לרמתבבחירותההשתתפותעלמשפיעים

כדוגמת(0א18ו00_ו\/)יחידשיאבעלתהתפלגותמתפלג0ש-מניחיםגםאנו

.1בדיאגרמה8(0)ההתפלגות

8(0),,החברתית'"החובהמשתנההתפלגות:1דיאגרמה

(0)8
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לפי.ס>0-88טעבורםהפרטיםכלבבחירותישתתפו(1)משוואהלפי

לפונקציתמתחתהנמצאלשטחשווהבבחירותההשתתפותשעוריהיה1דיאגרמה

בעלות,עליהה-!.באוכלוסיה0-88שלהערךשהוא(088ל-.)ומימיוההתפלגות

ההשתתפות.שעוראתמקטינותבתועלתירידהאובהסתברותירידה

הבחירותתוצאותעללהשפיעההסתברות1.2

היאבודדפרטטלהצבעהעל-ידיבבחירותלהכריעהמתמטיתההסתברותחישוב

צ׳מברליןלמשל,)ראהפוליטי,לגוףבבחירותכשמדוברלאפםוקרובהמאדקטנה

תופעתמכונהלפיכך((,1973)ווילטטוליסון(,1980)מקנזי(,1981)ורוטשילד

כפרדוקס.בהצבעהההשתתפות

עלהמבוסםמזהאחרהחלטהמודללהציעאחדיםחוקריםהניעזהטיעון

עלהמבוססמודלהציעואחרים(.1974)ופיורידהפרג׳וןהמתמטית,התוחלת

רוזנברג.והעלות,התועלתלחישוביראשוניבסיםהמשמשיםקוגנטיבייםתהליכים

ההסתברותשלהגישהבזכותהמחבריםטועניםלעילשהוזכרה80טלבעבודה

הסובייקטיבית:

נס3ץתק60ק1116(311116ך>60£ז\.נ0£6?18(11§1ד61•13£1130
"...£01־

־6330031)16§1ז\6ח01£116ננ60£1ז\011:0116זז8111.13£30068^)601:6(0005£30££01
1

1־611110(161־£63£113£5)*\11110(11:6(031ז6£1111ץ86160£6(11)10£61:3ץ)000ז\0300£6£5

־13£63111£8)61ץ־6160£10001036...]?[1ת3ץ1)£11633111811336
1:61)61־1£11636

־£01£863ל6."^(0..קק38-93.)
ק10ק3830(13ט1

היאהסובייקטיבית,ההסתברותט-ק,הוא80טללטיעוןיותרכוללפרוש

האובייקטיבית.ההסתברותשלעולהמונוטוניתפונקציה

לנוידועהאינהלסובייקטיביתהאובייקטיביתההסתברותמןהטרנספורמציה
טרנספורמציהשזוההנחהאולםצרכה.כלברורהאינהלקיומההסיבהוגם

המודלבתחוםעדייואותנומותירההאובייקטיביתההסתברותטלעולהמונוטונית

הכלכלי-הרציונלי.

ההסתברותחישובלשםבעקבותיהםאףונלך80טלזוהנחתםאתנקבל

האובייקטיבית.
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להשתתףאםהשוקלהפרטאתלהוציאהפוטנציליים,המצביעיםמספרהוא/\אם

הוא:מפלגותשתישלבמקרההאפשריותהבחירותתוצאותמספראזיבהצבעה

/\(.+1)0+׳2/)2

ליצוראולהכריעהפרטיכולבואפשרויות+/\1יהיואלהאפשרויותמבין
לשבורהאובייקטיביתההסתברותתהיהשווה,הסתברותתוצאהשלכלבהנחהתיקו.

תיקו:ליצוראו

( 2 )

(3)

*ק 1_0)¥+
י+ע

+ע(1)+ו\(2/)2

כן:אםתהיההסובייקטיביתההסתברות

ק=)ע(ץ 0

גושיםשניביןלהכריעהפרטמבקשמפלגותרבוישלבמקרהשגםלהניחנוכל

(.3)משוואהאתבעבודתנוגםלאמץנוכלזוובדרופוליטיים

ההצבעהשלוהעלותהתועלת1.3

מרכזימשתנהמפלגתו,מנצחוןלפרט,התועלתמהווההכלכלישבמודללמרות

זה.משתנהשלהשפעתולבחינתאמפיריתעבודהנעשתהלא

זותופעהעלעומדיםעקיפהבדרךזהמשתנהלבחוןשניסו(1980)וקניפילר
הנהניםקבוצתאתלזהותיאפשרואשרמתאימיםנתוניםכהעדראותהומסבירים

ולפיכךדומהבעיהבפניעומדיםאנוגםהבחירות.שלאלטרנטיביותמתוצאות

ברשותשונהאינהיריבולעומתאחדפוליטיגושמנצחוןלפרטיםשהתועלתהנחנו

אחרת.מקומיתרשותלעומתאחתמקומית

העיקריתהעלותאמפירי.בטפולהעלותמשתנהזהההתועלתמשתנהלעומת

גבוההזושעלותומכיווןזולפעילותהמוקדשהזמןעלותהיאבבחירותבהשתתפות
הכנסותבעלישליותרנמוכהלהשתתפותנצפהגבוהותהכנסותבעליאצליותר

גבוהות.
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)למשל,הזוההשערהאתכלל,בדרךמאשרות,אינןהאמפיריותהתוצאותאולם

למעורבותנוטיםגבוהות,הכנסותשבעלינמצא((.1965)מילברך(,1972)פריי

הכלכליתשהגישהסבורפריינמוכות.הכנסותבעלישלמזוגבוההפוליטית

ולפיכךלהשערתהבנגודהעומדיםאלהמממצאיםמוטרדתלהיותצריכהלפוליטיקה

על-ידימתפצההגבוההההכנסהבעלשליותרהגבוהההעלותשלפיוהסברמציעהוא
גםהועלואחריםהסבריםהפוליטית.המעורבותבמעשר.שלהםיותרהרבההיעילות

גםאלאהכנסהרקלאמייצג"ההכנסה"שמשתנההטענההיאלהםהמשותףכך.

שעוראתלייחסישולהםההכנסהעםגבוהבמתאםהנמצאיםאחריםמשתנים

טוליסוך)ראה,הפוליטיבמעשההגבוההההכנסהבעלישליותרהגבוהההשתתפות
((.1973)ווילט

בעלישליותרהגבוההההשתתפותלהסברשהועלושהנמוקיםסבוריםאנו

לרשויותבבחירותבלבדהצבעהבאקטכשמדוברמשקלכבדיאינםהגבוהותההכנסות
ההכנסה.משתנהשלשליליתלהשפעהלתאוריה,בהתאםנצפה,ולפיכךמקומיות

ההשערותומבחןהרגרסיהמשוואת.2

ההשתתפותלשעורהבאר.הרגרסיהמשוואתאתנסחנוהקודםבסעיףהדיוןפיעל

המקומיות:לרשויותבבחירות

(4=ט+3״++6\/ x)

כאשר:

הישוב.שלהמקומיתלרשותבבחירותההשתתפותשעורהוא-/
בו.התושביםמספרלחלופין,אובישוב,הבחירהזכותבעלימספרהוא-/\
בישוב.הממוצעתההכנסה-ץ
אסיה-אפריקה.יוצאיאחוז-ן/

שבושישובכךכולהההכנסההתפלגותאתמייצגתהממוצעתההכנסהכיהנחנו

בבחירות,להשתתפותבאשרתושביו,התנהגותיותר,גבוהההממוצעתההכנסהרמת

יותר.גבוההתושביוכלשלההכנסהרמתשבולישובדומה

השפעתשלקיומהבבדיקתהואשהצגנוהכלכליהמודלשלהעיקריהמבחן

בבחירות.ההשתתפותעלההסתברות
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)אוחאוכלוסיהגודלמקדם6אתלבחוןנבקש(4)הרגרסיהמשוואתבמונחי

דרישות:שתיכוללהמבחןהבחירה(.זכותבעלימספר

ומובהק.שלילילהיותצריך8המקדםא.

לגלות:צריכהבכנסתהבחירותלגביישוביםובאותםרגרסיהאותהשלהרצהב.

לכנסתבבחירותההשתתפותשעורהוא(4)במשוואה,ץכאשראחרות,במלים.8=0

)אוהישובלגודלתהיהלא(4)כבמשוואהמוגדריםהמשתניםויתרישובבאותו

ההשתתפות.שעורעלהשפעהבו(הבחירהזכותבעלילמספר

אינםהבחירהזכותבעלימספראוהתושביםמספרברורה.זולדרישההסיבה
לכנסת.הארציותבבחירותלהשפיעפרטשלההסתברותבחישוברלבנטייםמשתנים

)למשל,אחריםאמפירייםבמבחניםגםמופיעהשלהוריאציהאוא'דרישה

((.1973)וסילברברגברזל

חזקמבחןמהווהזודרישהלדעתנוזה.למאמרהמיוחדתהיאב'דרישה

אשרהכלכלי","המודלשלההסבראתלהוציאהסבר,להעלותקשהשכןלתיאוריה.

יחד.גםהדרישותשתייתקבלוממנו

צבורימוצרהספקת)כמובבחירותשההשתתפותטוענת"החברתית"הגישהלמשל,

בה.חברשהבוחרהקטנההקבוצהמצדהמופעלחברתי"לחץ"שלתוצאההינהאחר(
בבחירותלהשתתפותמביאמעגליםמעגליםהבנויהחברהשלהעקיףהחברתי"הלחץ"

גדולות.בקבוצותגם

לעומתלרשויותבבחירותשונה6ל־נצפהלאזאתגישהנקבלאםאולם
ישוב.באותוכשמדוברלכנסתהבחירות

מהיכרותנובעיותרקטןבישוביותרהגבוהההשתתפות

במבחןעומדתאינההמקומית,הרשותלמועצתהמועמדיםאת

לרשויותבבחירותהכוללההשתתפותששעורתהיההטענהמן
משעורלכנסתבבחירותההשתתפותמשעוריותרגבוה

.1מלוחגםעולהזהממצאהמקומית.ת

ששעורהטענהגם
הצבורשליותרקרובה
המסקנהשהריאמפירי

להיותצריךהמקומיות
לרשובבחירותההשתתפות

לאמרשאפשרסבוריםאנוהדרישותשתינתקיימוהאמפיריתשבבדיקהמכיוון

נוספת.אמפיריתתמיכהקבלהכלכלישהמודל
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האמפיריותוהתוצאותהמדגם.3

לרשויותבחירותלמערכותגדרשיםאנוחמרכזיתההשערהבחינתלאפשרכדי

1950בשנתהבחירותאתלהוציאלכנסת.הבחירותמןבנפרדשהתקיימוהמקומיות

להןבמקביל.1983ובשנת1978בשנתכאלהבהירותמערכותשתיבישראלהתקיימו

.1984ובשנת1977,1981בשניםלכנסתנפרדותבחירותמערכותהתקיימו

משנתהחלהמערכותבכלבישראלבבחירותההשתתפותשעוריאתמפרט1לוח

1965.

בישראלבבחירותהשתתפותשעורי:1לוח

)אחוזים(

מקומיותלרשויות בחירות לכנסתבחירות הבחירותשנת
82.6 83.0 1965
79.0 81.6 1969
73.2 78.6 1973
- 79.2 1977

57.3 - 1978
- 78.5 1981

62.0 - 1983
־ 78.8 1984

הפנים.משרדונתונילישראלסטטיסטישנתון: המקור
ההשתתפותמשעורגבוה לכנסת בבחירותההשתתפות ששעור ניכרהלוחמן

פחותובולטתהנפרדות הבחירות במערכותבולטתזו תופעה המקומיות.לרשויות
שלנוהמדגםנתוניעם גםעקבי זהממצאהמשותפות. הבחירותבמערכותבהרבה

ישוב.כללגבי

בשעוריירידהבישראל ניכרתשלא,1לוחפיעל לאמר, ניתןכןכמו
והיל)קסלבאירופהלאאךהבריתבארצותשאובחנה תופעה בבחירות.ההשתתפות

.(( 1981 )
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(4)סטוואההרגרסיהתוצאות:2לוח

מ2 א 0 6 ץ־ 8 ]
01

טנת
בחירות

המוסד
הנבחר

0.562 46 .ס¬05
*

-2.63
(3.29)

-0.04
(4.26)

87.2
(9.19)

1 1978 רטויות
מקומיות

0.533 46 .ס¬04
*

-2.61
(3.16)

-0.05
(3.79)

86.4
(8.8)

2

0.491 62 * * -0.1$
(4.66)

-0.05
(4.5)

91.7
(18.1)

3 1983

0.482 62 * * -0.15
(4.46)

-0.07
(4.37)

91.0
(17.7)

4

0.503 108 27.4
(5.9)

* * 0.16
(5.14)

-0.05
(6.7)

64.8
(61.3)

5 83,78

0.490 108 27.0
(5.7)

** -0.15
(5.0)

-0.07
(6.4)

64.6
(60.6)

5'

0.362 46 -0.37
(4.9)

-2.05
(3.5)

־0.01
(1.4*)
109.1
(15.5)

6 1977 כנסת

0.362 46 0.37
(4.9)

-2.03
(3.4)

-0.02
*(1.4)

108.8
(15.5)

7

0.055 62 * * 0.03
*(1.75)

-0.01
*(1.0)

75.2
(26.3)

8 1981

0.055 62 * * 0.03
*(1.8)

-0.01
*(1.03)

75.0
(25.9)

9

0.033 108 -3.85
*(1.3)

* * 0.03
*(1.6)

-0.01
*(0.8)

79.2
(115)

10 81,77

0.033 108 -3.97
*(1.3)

* * 0.03
*(1.6)

-0.01
*(0.85)

79.2
(115)

10'
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המקומיותלרשויותבחירותנערכושבהםבישראלישוביםאיפואכללהמדגם

.1981ו-1977בשניםלכנסתובחירות1983ו-1978בשנים

מספרנפש.2000מ-גדולהשאוכלוסייתםיהודייםישוביםהםבמדגםהישובים

.2בלוח)א(התצפיותמספרהואבמדגםהישובים

המקדםהואלעניננוביותרהחשובהממצאהרגרסיות.תוצאותאתמציג2לוח

ומובהקשליליהואזהשמקדםהלוחמןלראותקלהפוטנציליים.הבוחריםמספרשל

שתיאתהולםזהממצאלכנסת.בבחירותמובהקובלתיהמקומיותלרשויותבבחירות

הכלכלי.המודלשלהאמפירילמבחןשנסחנוהדרישות

מקדםהם:המקומיותלרשויותהבחירותלגבי2מלוחהעוליםנוספיםממצאים

אסיה-וצאיי"אחוזומקדםהתיאוריהשצופהכפיומובהקשליליהואההכנסה

לכנסת.בבחירותומובהקשליליהואהאחרוןהמקדםמובהק.בלתיהואאפריקה"

בהמשך.נחזורזהלעניו

ללוחהסברים

ברגרסיההקבוע-מ

האוכלוסיהכגודלמוגדרן\כאשרן\מקדם-3
1

הבחירהזכותבעליכמספרמוגדרו\כאשרעמקדם-3
2

ההכנסהמקדם-ץ

אסיה-אפריקהוצאייאחוזמקדם-6

0=1,1978=1983לרשויות:בבחירותדמימשתנה-ס

0=1,1977=1981:לכנסתבבחירות

התצפיותמספר-א

8

*1

המרובההמתאםמקדם-2
מובהקלא-*
שלהמשתנהללאנעשתה(1983)ולרשויות(1981)לכנסתהרגרסיותהרצת-**

ואפריקה.אסיהיוצאיאחוז
ז.ערכיהםבסוגרייםהמספרים
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הכלכליהמודלסלוהרלבנטיותהנבחרהמוסד.4

מסוימיםשבמקריםהסברהאתהעלינו(1985)ודרוישרוזנברגאחרבמקום

עמדה.לנקיטתביטויהיאההצבעה

כאשרגםלפעםמפעםהמתעורריםבנושאיםעמדתםאתלקבועמבקשיםהבריות

האהדהשלהם.האישיתהתועלתלגבימורידיםואינםמעליםאינםאלהנושאים

הארץכדורעלשםאיפוליטיבסכסוועמדהנקיטתאומסויימתספורטלקבוצת

כאלה.לנושאיםדוגמאלשמשיכולים

לעיל,שהוצגבמובןהעמדה,לנקיטתהדרךהיאהנבחרלמוסדההצבעהאקטאם

מוסד.לאותובבחירותההשתתפותשעורלהסבררלבנטיהכלכליהמודליהיהלא

פיעלפרטטלההעדפותהטעמיםבניתאתלבחוןלנסיוןדומהזאתלעשותהנסיון

נתונים.והעדפותטעמיםטלבמסגרתהפועליםשקולים

ההיררכיהבעולםיותרגבוההנבחרשהמוסדשככלדעהגםהבענוהנ״לבמאמר

למשלכךמוסד.לאותובבחירותהעמדהנקיטתאלמנטיותרחשוביהיהכןהחברתית

בעלתשכונה)גםשכונהועדשללבחירותיותררלבנטיהכלכליהמודליהיה

מקומיתרשותשלובבחירותמקומית.רשותשללבחירותמאשרגדולה(אוכלוסיה

שהוצגהכלכליהמודלאתמציעיםאנושאיןהסיבהזולכנסת.בבחירותמאשריותר

רקהורצו6-9הרגרסיותלכנסת.בבחירותההשתתפותאתהמסבירכמודלזהבמאמר

לרשויותבבחירותהכלכלילמודלכמבחןלנוהמשמש8המקדםבדיקתלצורך

המקומיות.

בבחירותהרגרסיותמתוצאותלעיללאמוררמזיםלמצואאוליאפשרזאת,עם

אסיה-אפריקה","יוצאיהמשתנהטלוהמובהקהשליליהמקדם-ראשוןרמזלכנסת.

עמדהלנקוטזואוכלוסיהשלהפחותההנטיהמןהדברנובעלדעתנואלה.בבחירות

העמדהנקיטתאלמנטשלגביולמוסדהןהבחירותכאשרואולםפוליטיותבשאלות

טלההתנהגותמשוואתדומההמקומית,לרשותהבחירותכמוביותר,חשובאינו

כולה.האוכלוסיהלהתנהגותזואוכלוסיה

הממצאאיןנוספתתמיכהללאשכןבלבדכ״רמז"זהממצאהמסקנותאתכנינו

מצוייותרבולטואוליאחררמזלו.שהענקנוההסברעללהצביעיכולהזה

נעלמתלכנסתהבחירותעםבמשותףשנערכוהמקומיותלרשויותשבבחירותבתופעה

הכלכלי.המודלעםעקביתאותהשמצאנוההתנהגותכמעט
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המקומיותלרשויותהבחירותעבורשהתקבלהכפי(4)הרגרסיהאתמציג3לוח

לראותאפשרבמשותף.הבחירותהתקיימושבה1973בשנתלכנסתהבחירותועבור

עלהמשותפתהבחירותשלבמקרה"השתלטו"לכנסתהבחירותשלההתנהגותשדפוסי

מובהקלבלתי3שלבהפיכתובולטהדברהמקומיות.לרשויותבבחירותההתנהגות

ומובהק.שלילילהיותהופךש-בעודיותרקטנהמובהקותלבעלאו

שנמצאמזהבהרבהנמוךשהואהמתאםבמקדםמשמעותיתירידהחלהכן,כמו

.2בלוחוהוצגוהמקומיותברשויותהנפרדותלבחירותשהתייחסוברגרסיות

1973בחירות-הרגרסיהמקדמי:3לוח

1 *2 1

1 1

6 ׳ד 3
2

6
!

גס |המוסד|

1הנבחר|

1
ן0.22 -0.25 -0.99 -0.04 93.0 ||רטויות

1 1 (2.4) (1.2) (-1.9) (9.4) ||מקומיות

ן0.29| -0.15 ־1.1 2.5 92.5
1 1

1 1 (1.3) (1.2) (0.55)
1 1

ן0.22| -0.25 -0.99 -0.01 95.6 ת0|כנ
1 1 (3.19) (1.22) (1.5). (11.3) 1 1

ן0.22| -0.24 -0.56 1.96 91.0
1 1

1 1 (2.7) (0.81) (0.58) (11.2)
_נ1

ומסקנותסכום.5

הכלכליהמודלטלהמרכזיתההפותזהאתאמפירילמבחןהעמדנוזובעבודה

ההסתברותאתהמייצגהמקוםגודלטלטהמקדםנמצאבבחירות.להשתתפות

לרשויותבבחירותומובהקשליליהואהבחירות,תוצאותעללהשפיעהסובייקטיבית

לייצגיכולהזההמשתנהאיןשבהןלכנסתבבחירותמובהקואיננוהמקומיות
כזאת.הסתברות

בבחירותיותרגדולההכלכליהמורלשלטהרלבנטיותהסברהאתהעלינוכן

כיהמגליםהאמפירייםבממצאיםנתמכתזוטענהלכנסת.מאשרהמקומיותלרשויות
לכנסתהבחירותמןבנפרדשהתקיימוהמקומיותלרשויותבבחירותהרגרסיהמקדמי

הזההאופינעלםמוסדלאותושבבחירותבעודהכלכליהמודלמןהנצפהאתהולמים

לבדיקהראויהזואחרונהנקודהלכנסת.הבחירותעםבמשותףנערכותהןכאשר

ההצבעה.פרדוקסלפתרוןאפשרותבחובהטומנתהיאשכןיותרמעמיקה
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וכספיםבנקאותג.





שמשתקףכפיהלוות,הפירמותלסיכוןמדד
אמיתיבזמןהבנקבספרי

שנער*ויצחקגגעדח־

מבוא

אתלהעריךבבואםבקשייםנתקליםהפירמותשלהפעילותאתהמממניםהבנקים
שלהסיכוןאתזמונקודתבכללהעריךצריךהבנקאלה.לפירמותאשראיבמתוהסיכוו
אשראילהוסיףישהאםולהחליטבפירמההקייםהפוטנציאלאתלפירמה,נתןאשרהאשראי
הדוחותניתוחע״יהיאהלווההפירמהשלהסיכוולהערכתהמקובלתהדרךזו.לפירמה
הלקוח.שללפעילותו)הבורסה(השוקתגובותבדיקתע״יאוהפירמה,שלהכספיים

שללבניהגלםכחומררבותבעבודותמשמשהכספייםבדוחותהכלולהחשבונאיהמידע
פיננסיים,יחסיםבמספרמשתמשיםאלובמודליםהלווה.בפירמההגלוםלסיכוןמדד

ביוורהלווה.הפירמהשלהסיכוןמדדהנקראתשלהםלינאריתקומבינציהומגדירים
סיכוןפונקציתבניתלצורךפיננסייםביחסיםהשתמשואשרהראשוניםביוהיה(1968)

הסיכון,פונקציתאתלאמודכדיהמפלההניתוחבשיטתמשתמש(1981,1968)אלטמןזו.
ואורגלר(1978)תמריזה.לצורך:נסמ0£ה-ץקבפונקציתמשתמש(1974)לבשברירבעוד

אולסן(1982)וטפלר(1985)ווסטלינארית.רגרסיהע״יהפונקציהאתמוצאים(1980)
אתלאמודכריוהפרוביטהלווגייטבטרנספורמציותמשתמשים(1977)ומרטין(1980)

((.1986)פוסטר,שלבספרנרחבדיון)ראההסיכון,פונקצית
לאפשרכדיהפירמהשלרגלפשיטתלנבאהיתר.המטרהשצוטטו,העבודותבכל
נלקחוהפונקציהבניתלצורךרגל.פושטתבפירמהמהשקעהמועדבעודלהזהרלמשקיעים

הפיננסייםהיחסיםונבדקורגל,פשטואשרופירמותיציבותפירמות-שלקבוצותשתי
היחסיםכלומראלה.קבוצותשתיביןיעילהבצורהלהפרידניתןבעזרתםאשר

ביןביותרברורהבצורההמבדיליםאלההםהפונקציות,מבוססותעליהןהפיננסיים
היאהפירמותאתהמממןהבנקשלהמטרהאולם,יציבות.ופירמותרגלשפשטופירמות
ולכןרגל,פשיטתבתהליךשהןבמצבולאהרגילה,פעילותובמשךסיכונואתלהעריך
זו.למטרהמתאימותאינןהללוהסיכוןופונקציותיתכן

עלכלומרהפירמות,שלמאזניםעלמבוססותהללוהסיכוןפונקציותמזו,יתרה
שלמאזנייםנתוניםעלבלעדיתהסתמכותהפירמות.שלההיסטוריהעלהבנוייםיחסים

בעליהםהאינפלציהשיעוריבה׳בארץראשית,חסרונות.מספרבחובהטומנתהפירמות
בטיבשיבושוקייםמלאהאינפורמציהמכיליםאינםהפיננסייםהיחסיםגבוהה,שונות

הבנקים.עלהפיקוחישראל,בנק*

107



מעברעליהם.המבוססיםהפיננסייםהיחסיםבטיבמכךוכתוצאההכספיים,הרווחים

בממוצע.כסנהסלבפיגורהעיסקימצבהעלאינדיקציהנותןהפירמהמאזןזו,לבעיה

מקסיםוהאינפלציה,הנתוניםסלסהפיגורהריתכופיםכלכלייםסינוייםחליםבמסקאם

אתלהעריךלבנקמאפסראינואלובמודליםוהסימוסבהווה,הפירמהמצבניתוחעל

זמן.נקודתבכלהפירמהסלמצבה
סביוהקסראתהבודקיםבמחקריםנמצאתהפירמהסלמצבהניבוילבעיתסונהגיסה
(,1985,1986)סוארילמסל)ראהסלהך.הרגלפסיטתלביוהפירמותמניותסווי-סוק

הפירמה,סלקסייםבדברידיעותעלמגיבהסוקכימניחיםזובגיסה((.1986)ברניב

כלומר,זו.פירמהסלהמניותבמחירמתרכזתבפירמהבעיותעלהאינפורמציהוכל
מחיריבעזרתהפירמהסלהקרבההרגלפסיטתאתלחזותהאפסרותנבדקתאלובעבודות
פסיטתסלבסלבכטהיאהפירמה,סלהטרמינליהמצבלגביהיאהבדיקהסלה.המניות

רסמי.באופויצאטרםהדבראולםרגל,
העסקיםבמהלךהפירמהסיכוןהערכתטלהטאלהעלעונותאינןאלועבודותגם

רגל.פסיטתטלבתהליךנתונההפירמהאםלחזותמנסותהואלאהרגיל,
מתבטאטהואכפיהמלווהלבנקהלווההפירמהלסיכוןמדדנגדירזובעבודה

טלהסוטפיםבקבציםהנמצאיםנתוניםעלמתבססהמדדבבנק.היומיומיתבפעילותה

סמרעלהפירמהאתלבדוקלבנקמאפסרהואזמן.נקודתבכללחסבווניתןהבנק,

סלניתוחאמיתי.בזמוהפירמהלסיכוןכמדדומסמסהבדיקה,למועדעדבבנקפעילותה

התפתחותכיווניעלהפירמה,בסיכוןסינוייםעללהצביעיכולזהמדדסלעיתיתסדרה

להבראתה.דרכיםועלאפסריים
פעילותהניתוחעלהפירמה־פעילותסלבלבדאחדפועלבנויההמוצעתהסיטה

אואחרים,בנקיםעםהפירמהשלפעילותבחשבוןמביאההיאואיוהבנק,עםהסוטפת
ההוןאתכוללאינוהמדדכוכמוהבנקאות.למערכתמחוץפיננסיותמערכותעםפעילות

הפירמה.פעילותעלאורלשפודיכוליםאשרנוספיםפיננסייםויחסיםהפירמה,של

לאהבנקים,קובציעלשוטףבאופןהנמצאיםבנתוניםרקלהשתמששהחלטנוכיווןאולם,

זו.בעבודהאותםכללנו
הערכתבבעיותודניםהמודלאתמציגיםאנוהראשוןבחלקהחלקים:ארבעהבעבורה

בחלקמובאותהאמפיריותהתוצאותהמדד.אתנתארהשניבחלקבבנק.אשראיסיכוני

העבודה.שלהאחרוןבחלקהיובאוומסקנותסיכוםהשלישי.

המודל.1

האשראיכלאתמקבלתהיאממנובלבד.אחדבנקעםעובדתפירמהכלכינניחאנו

שלה.התקבוליםכלזורמיםואליולההנחוץ

מצבהיסודיים:גורמיםמשנינובעזולפירמהאשראיבהעמדתהכרוךלבנקהסיכון.1

טלההכספייםבדוחותהחלקיביטויואתמוצאאשרהפירמהשלוהכספיהעסקי

לפימסוקלליםכשהםלבנק,מעמידשהלווההבטחונותוהיקףהון(נזילות,)ריווחיות,
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אלהמתייחםבנקבהתחייבויותיה.עומדתאינהסהפירמהבמקרההנזלתםאפשרותדרגת

כעלהפירמהשלהכספיהדו״חעללהסתמרנאלץחי,כעסקהלווההפירמה
'מקור

קשריולגביהחלטותקבלתלצורךהפרמטריםאתלשאובניתןממנוהעיקריהאינפורמציה

הפירמה.עם
הנמוכה.זמינותםבשלהמבוקריםהכספייםהדוחותעלבלעדיתבהסתמכותקושיקיים.2

הנסחרותהחברות)בקרבלשנהאחתכללבדרךנערכיםמבוקריםכספייםדוחות

כיהעובדהבישראל(.רו״חלשכתשל43דעתגילויהוראותלפישנהלחציבבורסה־אחת
שהאינפורמציהכיוןבעייתיתהינהיותרגדולהבתדירותניתניםאינםכספייםדוחות

הינהלמשניהואחדדו״חפרסוםשביווהתקופההפירמה,שלעברהעלהיאבהםהגלומה
מהותייםשינוייםלהתרחשעשוייםזובתקופההפירמה.חיישלבמונחיםמאדארוכה

בדוחותלציבורהאינפורמציהגילוישלוהפיגורהפירמה,שלהעיסקיתבהתפתחות
הרובשהוהפרטיות,החברותבקרבהפירמה.אתהמממןלבנקקריטילהיותיכולהכספיים

עליהןחלותשלאכיוןיותר,עודגדולהכספייםהדוחותבהפקתהפיגורהישראלי,במשק
אתלאמודיוכלשהבנקכדילכן,כספיים.דוחותעריכתבדברנוקשותהוראותאותן

הסיכוניםלהערכתחליפייםאינדיקטיבייםכליםלמצואעליוהפירמהשלהסיכון
כךהדוחות,פירסוםבמועדפיגורקייםבנוסףכינזכורבפירמה.הגלומיםהמיידיים

הפירמהאתלנתחמעונייןהבנקבוהמועדוביןהדוחמסתמךעליההתקופהביןשהפער

יותר.עודגדול
דיוןנמצא((1985)ויסקיוןאו(1983)וכץגומבולהלמשל)ראהרבותבעבודות.3

סלה.רגלפשיטתניבוילצורךהפירמהשלהמזומניםבתזריםהשימוששלביתרונותנרחב

אולםהמזומנים,בתזריםהגלומהלאינפורמציהבאשרוויכוחקייםהשוניםהחוקריםבין
((.1986))פוסטרהפירמה,לפעילותטובאינדיקטורהואזהמדדכימסכימיםרובם

המתפרסמיםהכספייםבדוחותהמוצגתהחשבונאיתהריווחיותעלאףעדיףזהאינדיקטור

המזומניםתזריםאחרלעקובינסההפירמהאתהמממןשהבנקהדברטבעיכןעללציבור.

מהדוחותלהפיקניתןהפירמהשלהמזומניםתזריםאתאותה.יעריךובעזרתושלה,
אינדיקטוריםבמספרלהשתמטשניתןאולעיל,שתיארנוכפיפיגורעםהכספיים,
הבנק.בידישוטףבאופןהנמצאים

הםובכךבבנק,מנהלתשהיאהשוניםשבחשבונותבתנועותמתבטאתהפירמהפעילות.4

תזריםאתיעילהבצורהלנהלוליכולתההעיסקית,להתנהגותהאינדיקטוריםמהווים
שלה.המזומנים

קומבינציההינוזהמימוןסלעסקיה.אתהמאפייןמימוןסלישנופירמהלכל
קצר(לטווחשקליאשראידביטוריים,חוזרים)חשבונותקצרלזמןאשראיםסללינארית
וכוי.ספקיםאשראילקוחות,חשבוןעלהתחייבויותוארור,בינונילזמןאשראים
ומיעוטםקבוע,ברכושהשקעהלצורכיהפירמהאתמשמשיםוארוךבינונילזמןאשראים
כלומרחוזרלהוןכללבדרךמשמשיםקצרלזמןאשראיםהחוזר.בהוןפרמננטיתלהשקעה
ההוצאותביועיתויפערי)סגירתהפירמהסלהמזומניםבתזריםפעריםלגישור

למצבעיקריאינדיקטורמהווההדביטורי-החח״ד,החוזרשהחשבוןמכאןוההכנסות(.
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ולכוזה,בחשבוןמתנקזיםהפירמהשלהכספיםזרמיכלבנוסף,הפירמה.סלהנזילות
שלה.המזומניםתזריםאחרמעקבבקירוב,הינו,אחריומעקב

הקוגורללפירמה.הבנקשמעמידקצרלזמןאשראיקוהינוהדביטוריהחוזרהחשבון.5

הבנקוהפירמה.הבנקביוובמתןבמשאנקבעתאסרהמאושרתהמסגרתידיעלנמדד

נקודתבכלסיכון(פרמיתפלוס)הפרייםנתוןבמחיראשראילפירמהלהעמידמתחייב

פיעלהנקבעתלרמהעדהמאושרתמהמסגרתלחרוגלפירמהמאפסרהבנקזאתעםזמן.

ואינדיקטוריםהפירמה,סלהבטחונותוכמותטיבמחירם,לבנק,המקורותזמינות
צרכיהאתלשקףאמורההמסגרתהפירמה,מבחינתהפירמה.סללאיתנותהנוספים

בחשבוןהמביאהרגיל,עסקיםבמהלךוההוצאותההכנסותביופעריםבסגירתהמתחכננים

ובשיווק.בייצורעונתיותגם
ויכולהשלההמימוןצרכיאתרציונליתבצורהמנהלתהפירמהכימניחיםאנו
היאלפירמההחריגהאשראישעלותכיווןשלה.המימוןצרכיאתנכונהבצורהלחזות

מוקבועותמחריגותתמנעהפירמהכינצפההמסגרת,שבתוךלאשראייחסיתמאדגבוהה

ההוןעלמשלמתהפירמהאסרהממוצעהמחיראתמאדמייקרותאשרהמאושרתהמסגרת

חריגותמגלההחח״דחשבוןדרךהפירמהשלפעילותהאחרהעוקבבנקשאםמכאןהחוזר.
עלאוהפירמה,מצדלקויתכנוןעלמצביעהדברהמאושרת,המסגרתמןפרמננטיות

בעזרתהפירמהשלפעילותהאחרלעקוביכולהבנקכלומרשלה.המזומניםבתזריםקשיים

אמיתי()בזמןמיידיתאינדיקציהולקבלהפירמה,שלהחח״דבחשבונותהשינויים
בפעילותה.אפשרייםלקשיים
הישראליבמשקששררהכפיגבוההאינפלציהשלבתקופותכילזכורישזאת,עם

אותהמערכואינוהבנקאםהמאושרתהמסגרתשלהריאליערכהנשחקהאחרונות,בשנים

זילברפרבלמשלראהבפועלהניצולושיעורהמסגרתביוהיחס)עלשוטף.באופן

כיבחשבוןלהביאצריךהפירמהטלהחח״דההתפתחותאחרהעוקבבנקולכו((.1985)
אתלהגדילובכךהמאושרת,המסגרתמולחרוגעשויההפירמהאינפלציה,שלבתקופות

בתזריםבעיותעלבהכרךמצביעאינווהדברשלה,החוזרההוןטלהממוצעתעלות

סלה.המזומנים

הפעולותסכוםכלומרהזכות,מחזורהואהדביטוריהחוזרהחשבוןשלהשניהפו
כוללהואומהמכירות.מתקבוליםהפירמה,שלהרגילהמהפעילותהנובעהחשבון,לזכות

הקדמתכאלניתולהתייחסאליהםמכוונות,מקרנותאשראיכגוןקצרלזמןמימו.ניםגם

ומעקבהבנקיםבידישוטףבאופןנמצאזהנתוןכילצייןחשובממכירות.תקבולים
שינוייםהפירמה.שלהשוטפתפעילותהעלנוספתאינפורמציהלבנקמספיןאחריו

הפירמה,שלהעיסקיתבפעילותהלשינוייםבאינדיקטוריםלשמשיכוליםהזכותהמחזורי

הלווה.הפירמהשלמצבהעלללמודכדיעליהםלהסתמךיכולוהבנק
מחזורוביובחח״דהמשיכותגורלממוצעביוחזקקשרקייםכימניחיםאנו
יתרוםהואכינצפהולכןהפירמה,שלהחוזרלהוןכאלטרנטיבהמשמשהחח״דהזכות.
חדגידולטלה(.הזכותבמחזור)המתבטאיםבמכירותיהלגידולבעקיפיןאובמישרין
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אינדיקטורלתתכדיבוישהזכותבמחזורימקבילגידולללאהחח״דבחשבוןצדדי
הפירמה.סללקשייםראשוני

כךאמיתי.בזמןהפירמהסלמצבתמונתהנותניםנוספיםאינדיקטוריםקיימים

עלמצביעיםמוסף(עררמם)אוההכנסהמסלשלטונותהפירמהסלהשוטפיםהדוחותלמשל

זאתעםנזכורשוטפת.ופעילותמכירותקניות,הפירמה-סלעסקיותבהתפתחויותמגמות

הבנקיםבידיהנמצאיםאינדיקטוריםבאותםרקלהשתמשכמטרהלנוהצבנוזושבעבודה

זו.בקטגוריהנכלליםאינםאלוודוחותזמן,נקודתבכל
סלהפעילותענףכגוןקבועיםפרמטריםגםכלוליםהפירמהסלהסיכוןבפונקצית

סלה.ההתאגדותוצורתהפירמה
כלכלייםמקרולשינוייםהענףשלהרגישותממידתמושפעהפירמהסלהענפיהסיכון

הביקוששגמישותהבסיסיות,התעשיותבתחוםהפועלותפירמותלה.מחוצהואףבישראל
שעקומתמפירמותכלכלייםמקרומשינוייםשונהבצורהיושפעוקשיחה,למוצריהן

במחקרגדולותהשקעותהמצריכיםבענפיםהפועלותפירמותגמישה.למוצריהןהביקוש

יותר.מסוכנותמטבעוהינןופיתוח,
החברותמןחלקמוצריהן.שלהשוקלפיהינוהשונותהחברותביונוסףחתך

אתהמייעדתפירמהבינלאומיים.לשווקיםגםוחלקהמקומי,לשוקמוצריהןאתמייעדות

טונההיאהתחרותשבוהזההשוקאתלהכירחייבתבינלאומייםלשווקיםגםמוצריה
בשוקהצרכניםשלמזהשונהבצורהמשתנההצרכניםשלוטעמםויתכןבישראל,מהמקובל

מהםוהמרחקאלו,בשווקיםהקיימיםלסיכוניםצפויההמייצאתפירמהכלומרהמקומי.

שללסיכוןשוניםלשווקיםהמייצאותהפירמותנתונותכןזה.סיכוןלהגדילעשוי

אתמבטאאמנםהפירמהשלהפעילותענףכלומרצפוי,בלתיבאופןהמטבעותשערישינוי

הפירמה.שלפעילותהבתחוםהגלוםהסיכוןממוצע
השפעהלהשישכיוןהסיכוןפונקציתעלהשפעהישהפירמהשלההתאגדותלצורת

בפירמה.הבקרהמערכותעלמהותית
עלהבקרהשמערכתכיוןיותרנמוךסיכוןבעלותהינןלקונצרניםהשייכותפירמות

הפעילותאתמפזריםשהקונצרניםהעובדהבסלוכןמפותחת,הינהעיסקיותהחלטותקבלת

כימצפיםאנוכןשלהם.הענפיהסיכוןאתמקטיניםובכךענפים,שלבמיגווןשלהם
כלשלבאמינותיפגעשהדברהחששבשלרגל,לפשוטמחברותיולאחתיתןלאהקונצרן
השונים.מהבנקיםמימוןלקבלבאפשרותויפגעובכךהקונצרן,

הסטטוטוריותהמגבלותאולםיותר,מסוכנותהינןבבורסההנסחרותפירמות
עלזמןנקודתבכלולרווחבקרהמערכתלבנותאותןמחייבותהבורסהידיעלהמוטלות

לבורסה.החריגהפעילותן
בהכרחבהןקיימתשלאהעובדהבסלביותרהמסוכנותפירמותהןפרטיותפירמות

שתעבורמבלילהעטותיכולהפרטיותבפירמותההחלטותקבלתההנהלה.עלבקרהמערכת

החלטותוקבלתניהולשלבנושאאלה,בפירמותהגלוםשהסיכוןומכאןנוספות,בדיקות

ביותר.הגבוההוא
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המוצעהמדד.2

הפירמהסלהשוטפתהפעילותאתהמודדיםהפרמטריםחשיבותעלעמדנוהקודםבסעיף

החוזריםהחשבונותחשיבותאתציינובפרטלסיכון.באינדיקטוריםהבנק,עם
אלו.חשבונותסלהמסגרותוסל)החח״ד(,הדביטוריים
רגלמפשיטתכתוצאהלבנקיגרםאסרהמכסימאליהנזקכירואיםאנושהצגנובמודל

ע״ימכוסהאינואסרהאשראיכלומרסלה,הפתוחהאשראיבגודלהואהפירמהסל
הסיכוןאתלהעריךמעונייןשהבנקפעםבכלהבטחונותאתלשערךישכךלסםבטחונות.

זו.לפירמהשניתןבאשראיהכרוך
סלשערכםמכךנובעהדברהבטחונות.שלהמימושערךבשיערוךבעיהקיזמת

הסוררהכלכליבמצבתלויהואפרמטרים.סלגדולבמספרתלויכספייםהלאהבטתונות

ובמיקומםהבטחונותבסוגהבטחונות,ניתנושממנוהענףבמצבסיערוכם,בעתבמשק
לכןהפרמטרים.ריבויבשלגבוהההיאהסיערוךשלהשונותקרקעות(.סלבמקרה)בעיקר
למרותלכן,זמן.נקודתבכלהפתוחהאשראיובקביעתהבטחונותבהערכתרבקושיקיים

אתלשערךמעשיזהאיןלבנק,הפירמהשלהסיכוןבקביעתהבטחונותשלחשיבותם

שלהפתוחלאשראיעליוןכחסםלקחנולכןזמן.נקודתבכלהפירמהשלהפתוחהאשראי

.1ב־סומןאשרהלקוח,שלהאשראיסךאתהלווההפירמה

בפועלהחח״דיתרתוביןבינהוהיחסהמאושרת,החח״דמסגרתלעיל,שציינוכפי
אשראימשמעותההמסגרתמןחריגההפירמה.שלהחוזרההוןלמצבאינדיקטורמשמשים

פרמננטית,היאהחריגהכאשרהחוזר.להוןיותרגבוהמחירכלומריותר,גבוהבמחיר

היחסאת14ב-נסמןהקצר(.)בטווחחוזרהוןבקשיינמצאשהלקוחכךעלמצביעהדבר

גבוהזהשיחםככלהמאושרת.המסגרתלביןהחח״דשלהחודשיתהממוצעתהיתרהשבין
לבנקשהסיכווומכאןיותר,גבוהללקוחהמחיריותר,רבשבחריגההאשראימסקליותר,

יותר.גבוההואאףזהמלקוח
אשרפירמותראשית,אותנו.להטעותיכולהזההיחסשבהםמקריםמספרקיימים

בתחוםהפירמהשלהעיקריתהפעילותאםבנקים.במספרשהן.לוקחותהאשראיאתמפצלות

הריארוך,לטווחפעילותרקהזהבבנקמנהלתוהיאהזה,בבנקמתנהלתאינההחח״ד

מזו,יתרהסיכונה.עלאצלו,בחח״דזופירמהטלמהפעילותלהסיקיוכללאשהבנק
הריהפירמה,שלפעילותהאתמבטאאינוזהבבנקהפירמהשלהחח״דשחשבוןכיון

בעיותעלבהכרחמצביעותאינןאשראיממסגרתוחריגותרחוקותלעיתיםחריגהשפעילות
אינוזהיחםלכןמאד.גבוהלהיותיכולזאת,לעומתמהיחסזו.בפירמהאפשריות

כאשררקזהביחסלהשתמשממליציםאנוזו.פירמהשללבעיותאינדיקטורלשמשיכול

(.5%)למשלמסוייםאחוזעלעולהבבנק,הלקוחסלחבותובסךהחח״דמסקל
הבנקרב,סיכוןכבעליהבנקע״יכברהוגדרואסרפירמותלגביכימצאנואנו

ארוך.לטווחלאשראיוהמרתובחח״ד,שצברוהאשראיפריסתע״יחבותםאתמחרסבנה
שלאפשרילסיכוןכאינדיקטורלשמשיכולאינומהיחסאלהפירמותאצלכיברור

אתמכירהבנקכיזאתעםנצייןאלה.לפירמותהמוצעבמדדלהשתמשאיןולכןהאשראי,
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ע״יהנבדקתמהקבוצההוצאתוולכוזופירמותקבוצתשלהאשראיבתיקהגלוםהסיכון
לבנק.נזקגורמתאינההמוצעהמדד

נוסףאינדיקטורמשמשהפירמהשלהחובהלמחזורהזכותמחזורשביוהיחס
לחשבוןנכנםאשרהכסףכלכסרמוגדרהזכותמחזורלעיל,שציינוכפילפעילותה.
סדהינוהחובהמחזורהפירמה.שללפעילותהכאינדיקטורלראותווניתןהפירמה,

הזכותמחזורשביוהיחסהנדונה.התקופהבמשרהפירמהשלמחשבונההכסףמשיכות
שלוההוצאותההכנסותשביוהיחסאתמבטאהזההיחס.1כ-להיותצרידהחובהלמחזור

הפירמה.סלהעסקיםבמהלדקשייםלבטאיכולנמוךיחסהפירמה.
החובהממחזורנמודיהיהלקשייםהנכנסתפירמהשלהזכותמחזורכימשעריםאנו

מזומניםבתזריםדברשלבסופומתבטאותהפירמהשלשהבעיותכיוןזו,פירמהשל
ארוכה.תקופהלאורך,1מ-קטןיהיההיחסולכןסלילי,

סראתלקבלכדיהחודשימימספרכפולהממוצעתהחח״דיתרתאתלקחנובפועל

מחזורבתוספתבחח״דהמשיכותכסךמוגדרהחובהמחזורשהריהחח״ד,מחשבוןהמשיכות
החח״ד(.בחשבוןזכותביתרותהיתר.לאהפירמהשבו)במקרההזכות
נתוןלהיותיכולהואמסויימותבפירמותגדולות.לתנודותנתוןזהיחסכיברור

למועדיההוצאותמועדביוברורפערישחקלאיותבפירמות)למשלעונתיותלתנודות
ארוכה.תקופהפניעלוהחובההזכותמחזורבממוצעימשתמשיםאנולכוההכנסות(.
הפירמה-שלהפעילותענףשלכפונקציהמוגדראמיתיבזמןהפירמהשלהסיכוןמדד

של,1^לבנק-הפירמהשלהחבותגודלשל,01הפירמה-שלההתאגדותצורתשל,8^

שלהממוצעתהיתרהסביוהיחסושלם1הפירמה-שלוהחובההזכותמחזורביוהיחס

קבלהסהפירמההחח״דמסגרתוביוחח״דבצורתהאשראי

+-+
(1 0ין1 8י1 =(1£״1יס1י1

1*

.8הסיכוןלמדדאלומשתניםביוהקשריםכווןאתמבטאיםלמשתניםשמעלהסימנים

הומושפעהפירמה-שלהחבותבגובההוא1ה-מהפירמההבנקשלהמכסימאליהסיכון
שמחזורככלכלומרלהכנסות,יחסיתבהוצאותמגידולוהוהחח״דממסגרתמחריגות
ממסגרתשהחריגותככלוכןיותר,גדולהסיכוןהחובהלמחזוריחסיתנמוךהזכות

מהצורהקשרהנחנולכויותר.גדולהבנקסיכוןיותר,גבוהותהחח״ד

=
1*

ש-ככלמאדגדלהסיכוןמאידךיותר.נמוךהחבותסיכון,1מ-קטןף!1כאשרכלומר,

יותר.גדולאו>1^
מדדולכןמכפלתית,היאהענףוסיכוןהבעלות,סיכוןסלההשפעהכימניחיםאנו

הצורה:אתמקבלהסיכון

!"!ס
(1, 0)1(ח.1 8(ת)1 8!־(§1
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3)הפונקציותכאשר 0ו-)(§± ההתאגדותמצורתהנובעהבנק,שלהסיכוןאתמבטאות(ת1

ו-ת§הפונקציותלניתוחנכנםלאזובעבודהבהתאמה.הפירמה,פועלתשבוומהענף

הרבה.מורכבותובשל

הבודקהבנקעםהפירמהשלקשריהבדבראינפורמציהעלבעיקרמסתמרהמוצעהמדד

עםפעילותהמירבאתמנהלתהפירמהכיהיאהמדדבבניתשלנוהבסיסיתההנחהבלבד.

יעילמדדלשמשיכוליםבבנקהפירמהבחשבונותהפעילותזוהנחהותחתבלבד,אחדבנק

תמידלאולכןבנקים,מספרעםפועלותבארץהפירמותרובבפועל,הפירמה.סללמצבה

פעילותן.מכלולאתנכונהמבטאיםמסויים,בבנקבחשבונותיהןהגלומההאינפורמציה
בבנקהפירמהבחשבונותהמוצגתהפעילותכייותרחלשההנחהכועללהניחעלינו

תזריםכילהניחיכולהבנקכלומרהפירמה,שלהפעילותמכלולאתמייצגתהבורר

לואיואםגםאצלו,החח״דבחשבוןלפעילותהפרופורציוניהינוהפירמהשלהמזומנים

הבנקים.ביתרהפירמהסלהחח״דסדעלמלאהתמונה
חסרונו.ובכרהפירמה,שלפעילותהשטחיכלאתמקיראינוהמדדכילהדגישיש

מאזןמתורנוספיםומשתניםהפירמה,סלהוןמצבעלאינפורמציהמכילהואאיו

והםהשתנותם,עלשוטפתאינפורמציהאיולבנקאשרנתוניםשאלהכיווןהפירמה,

ישכיברורהיסטוריים.נתוניםהםומבחינתינוהכספייםהרוחותדרדבבנקנמצאים

יותר.מלאהתמונהעליהלקבלכדיהפירמה,שלמצבהניתוחבעתאלהנתוניםלשלב

במשרהתפתחותםעלמלאהאינפורמציהלנושאיוהיאזאתנתוניםהשלמתעםהבעיה

תורהפירמה,עלומעודכניםחלקייםנתוניםלקחתעדיףכילנונראהולכוהשנה,

הכוללמדדלבנותמאשרהרלוונטית,מהאינפורמציהבלבדחלקיתחוםמכסהשהמרדידיעה

מעודכנת.לאאולםכללית,אינפורמציה
זמן.לאורדהפירמההתפתחותאתהמתאריםנתוניםעלמסתמראינוגםהמוצעהמדד

המשדלגביהחלטותוקבלתהפירמהניתוחלצוידלבנקמאדחשובהזואינפורמציה

ניתןמשתני.רבלמדדולהופכולמדד,להוסיפהמקוםישכינראהעימה.הקשרים

לכלהמדדאתלחשבניתןשונותבתקופותכלומרזמן.לאורדגםהמוצעבמדדלהשתמש

ניתןכאוזמן.לאורדהשונותהפירמותביוהמדדהתפתחותאחרולעקובהפירמות,

התפתחותלתארובעזרתם(1984וגבעגבריאל)ראהכביפלוטשיטות.רב-מסתניותליישם

(.1986גבע)ראהזמןלאורדמשתניתרב

והתוצאותהנתוניםתאור.3

שלגביהםבנקיםשללקוחות139נלקחוהמוצע,המדדשלתקפותואתלבדוקכדי

מענףנרגמוהללוהלקוחותכלהמדד.אתלחשבכדימספיקיםנתוניםלנוהיו

הלקוחותסלהענפיהסיכוןאתכמותיתלקבועהצוררמולהמנעכדיוזאתהתעסיה,

אשראי)בעלירגיליםעיסקייםלקוחותהםשנבחרוהלקוחות.1שוניםפעילותבענפי

ענףבתורהענפיהסיכוןאתולמצואיתרלפירוטלרדתניתןכאןגםלמעשה1
זו.בעבודהנעשהלאזהדברהתעשיה.
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השייכיםלקוחותוכןבבנקהעניובעליאתהשמטנוכאשרומעלה(,דולאראלף250של
שונה.החלטותקבלתלמערכתצופיםאנואלהלקוחותשלגביכיווןלקוגצרנים,
מסגרתקביעתעניו,בעליולגביהקונצרנים,בתוךכספיתפעילותישנה)בקונצרנים

בלבד(.כלכלישאינובסיםעלהםהקשריםומערכתהחח״ד
הבאים:המשתניםנמדדולקוחכללגבי

חודשיםשלושהפניעלממוצעחודש,לסוףבבנקהלקוחשלהחוביתרת1^
עוקבים.

עוקבים(חדשיםשלושהפני)עלהחודש,במשךהלקוחשלהחח״דיתרתממוצע8^
חודשיםשלושהפניעלממוצעתחח״ד,למשיכתללקוחהמאושרתהמסגרת1,0^

עוקבים.
החודשבמשךהלקוחשללחשבונותההפקדותכסכוםהמוגדרהלקוח,סלהזכותמחזור2^

והפקדותפעילותובמסגרת)תקבוליםעוקבים.חודשיםשלושהפניעלבממוצע
משלוחים(.קרוכגוןשוניםממקורות
בתנאיםרביםשינוייםחלובהתקופההיתר,(1984תחילת1983)סוףהבדיקהתקופת
נכונה.לאתמונהלצייריכוליםאחדמקריחודשעבורלקוחותסלנתוניםהמשקיים.

המשתניםמןאחדכלמדדנועונתיות,שלאפשריתבעיהועלזו,בעיהעללהתגברכרי

הממוצע.אתמבטאיםוהנתוניםרצופים,חודשיםשלושהבמשך

לסתיהלקוחותאתחלקנוהלקוח,שלהחח״דלמשקלרבמשקלמייחסיםשאנוכיוון
2%מ-נמוךהיההחבותבסךהחח״דמשקלאשרלקוחותהיובראשונה-קבוצות

אתמבצעיםשהםוכנראהזה,בבנקהחח״דבחשבוןנמוכהפעילותמנהליםאלהלקוחות

לקוחותשלהחח״דבנתונילהשתמשאיוכןעלאחרים.בבנקיםהשוטפתפעילותםעיקר
מצבן.עללהסיקוממנהשלהו,המזומניםתזריםעלמהםללמודכדיזהבבנקהללו

.2%מ-גבוההחבותסרמתורשלהםהחח״דמשקלאשרהלקוחותאתכוללתהשניההקבוצה

ישולכןהנבדק,בבנקהשוטפתמפעילותםניכרחלקמבצעיםאשרלקוחותהםאלהלקוחות

בעזרתאפשריותלבעיותאינדיקציהולקבלהחח״דבחשבונותהתנהגותםאתלבחוןמקום
מסקלהיה1984ב-כיהיא2%שלהחיתוךנקודתאתשבחרנולכךהסיבהאלה.חשבונות
.4.4%כ-ממשלה,ללא־ישראללתושביאשראיה״כ0מתוךהחח״ד

שבדקנו.הלקוחות139סל8הסיכוןמדדסלההתפלגותאתמציגיםאנו1מם'בלוח
נעשבוהתחוםשלו.גבוהיםערכיםכלפימוטהוהיאסימטריתאינההמדדסלההתפלגות

.7הואהחציוניהעררכאשר(,0,1300)הואסבמדגםהלקוחות139עבורהמדד

מסילוח
הלקוחות139סל8הסיכוןמדדהתפלגות:1

10070-9060-7030-5020-3010-200-10+הסיכוןמדד

1244381593לקוחותמם'

משקללפיהלקוחות139פניעל8הסיכוןמדדהתפלגותאתמציגיםאנו2מסיבלוח

החבות.בסךהחח״ד
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הלקוחותפניעלאהסיכוןמדדהתפלגות:2מסילוח
החבות.בסךהחח״דמשקללפי

)באחוזים(החבותבסךהחח״דמשקל
1+52-50-2המדד
-מ

0-20263151
20-50137

+501640

החח״דמשקל)כלומרבבנקפעילחח״דחשבוןבעליהיושבמדגםהלקוחות139מבין87

לקוחותעבורהמוצעהסיכוןמדדאתלבנותניתןלכן(.2%מ-גבוההיהחברתםבסר
החח״דמשקלאשרלקוחותאצלמאידך,הפירמה.לסיכוןכאינדיקטורבוולהשתמשאלה,

כיונדגישנמוך,הסיכוןמדדהמקריםברובקבלנונמוך,היההבודקלבנקחבותםבסר
החח״דבחשבוןפעילותםאלאמסוכנים,אינםאלהשלקוחותכךעלמצביעאינוהדבר

לקוחותעלהמוצעבמדדלהשתמשאיןכןועלשלהם,הכספיםמחזוריאתמייצגתאינה
אלו.

אתנאתרמתוכםבבנק.שלהםהחח״דבחשבוןפעיליםאשרללקוחותרקכןעלנתייחס

כבעייתיים.החשודיםלקוחותאותם
אוונרכסו,לקשייםשנקלעוהלקוחות19התפלגותאתמציגיםאנו3מם'בלוח

בחבותםהחח״דמשקללפימיינואותם,2מם'שבלוחהלקוחות139מתוררגל,פשטו

בצורתבאשראיהשימושמידתביוהקייםהקטראתמציגזהלוח.8הסיכוןמדדולפי

.8הסיכוןמדדוביןהלקוחידיעלחח״ד

בסרהחח״דמסקלולפי8הסיכוןמדדלפיבקשיים""לקוחותהתפלגות:3לוח

החבות

בחבותהחח״דמסקל
2%-270%-.57.5%_+8המדד
0-20002
20-50321

+50380

האשראיאתניצלואשראלההםלקשייםנקלעואשרהלקוחותכירואיםאנוהלוחמתוך

5%מ-הגדולחח״דבעליהלקוחות49מתוךיחסית.גבוההברמההבודקבנק3חח״דבצורת

הנמוךחח״דבעליהלקוחות90מתוךואילו,26%כ-שהםבקשייםהיו13בבנק,מחבותם

הלקוחותבפרופורציתההבדלים.7%כ-לקשיים-נקלעו6רקבבנק,החבותמסך5%מ-

.1%סלמובהקותברמתמובהקים-אלואוכלוסיותשתיביןבקשיים

בפועלמצבםולפי8סיכוןמדדשלערכולפיהלקוחותהתפלגותאתמציגהבאהלוח
בקשיים(.לא)בקשיים,
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בפועלמצבםולפי8המדדלפ״יהלקוחותהתפלגות:4מס.לוח

11+5020-500-20המדד
1152בקשייםלקוחות
5955בקשייםלאלקוחות

201057הכלסר

טיבמבחן.מהסיכוןלמדדהלקוחמצבביומתאםקייםכיבברורנובעזהלוחמתוך

קייםכלומרמובהק,יוצאבקשייםהלקוחותמספרלביןהמדדביןהתלותלבדיקתההתאמה
כילאמרניתןכלומרמ.הסיכוןמדדגובהוביןבקשייםהלקוחותמספרביןברורקשר

גבוה.סיכוןפוטנציאלבעלילקוחותהםגבוהסיכוןמדדבעלילקוחות
מאזלקשייםנכנסושהלקוחותבעוד,1984תחילת-1983בסוףחושבהמדדכיהעובדה

בעתיד,לקוחותשלסיכוןניבוילצורךבולהשתמששניתןכךעלמצביעעתה,ועד

הזמןאתבדקנולאזובעבודההלקוחות.סיכוןשלאקס-אנטהלחיזוימדדזהוכלומר

שבההזמןנקודתלביןהלקוח,אצלפוטנציאלייםקשייםעלהאינדיקציהקבלתביןשחלף

קודמותלתקופותהמדדשלבבדיקהכדורהדברבקשיים.נמצאהלקוחאכןכימתברר

זו.בעבודהנעשהלאוהדבריותר,ומאוחדות

סיכום.4

השוטפיםבנתוניםשימושתוךהלווההפירמהשללסיכונהמדדפיתחנוזובעבודה

הפירמהשלהמזומניםתזריםאתהמודדמדדזהוזו.פירמהעלהמלווהבבנקהנמצאים

הממומנתפירמהעםקשריובמערכתהבנקסיכוןאתמבטאהואובכךבבנק,שמשתקףכפי

הואובעזרתםבבנק,שוטףבאופןהקיימיםהפירמהנתוניעלרקמבוססזהמדדידו.על

לסיכוןמדדזהוזומבחינההפירמה.עםקשריוממערכתהנובעהסיכוןאתמבטא
שהואהנתוניםומאגרלהפעלה,ופשוטקלהמדד.אמיתיבזמןמהפירמההסובייקטיבי

משתנים,שלקטןמספרעלמסתמךהואמלווה.בנקכלשלבמחשבנמצאעליובנוי

יתרוןבבנק.לווהפירמהכלשללסיכוןראשוניתאינדיקציהנותןהואובעזרתם
כולםכיוהעובדהמשתנים,שלהמועטהמספרהשיטה.שלהעיקריחסרונהגםהואהפשטות
פעילותהמכלולאתמשקףאינושהמרדלכךגורמתהמלווה,הבנקדרךהפירמהאתמציגים

המשתקףהסיכוןאתרקאלאהפעילותכלאתלשקףאמוראינוזהמדדואכןהפירמה.של

בנויעליהםמשתנים,שלזהמצומצםבמספרכימניחיםאנוזאתעםהבודד.הבנקבספרי
מימון,לקשיי)אינדיקטוריםהפירמה,לסיכוןחשוביםאינדיקטוריםלמצאנוכלהמדד,
הפירמה.(סללקויולתיפקודהפירמה,סלחוזרהוןלקשיי

החסודותפירמותלאיתורכמכשירהראשונה-דרכים-בשתיהמוצעבמדדלהשתמשניתן

בנקודתהלוותהפירמותמןאחתבכלהמדדשלערכואתלחשביש.זו,בדרךכחריגות.

לבדוקישואותןכמסוכנות,ה״חשודות"פירמותהןגבוה,מדדבעלותפירמותאחת.זמן

117



מוקדםהתרעהכמכשירהמדדמשמשזובדרךיסודית.יותרבצורההמקובליםבכלים

גבוה.סיכוןפוטנציאלבעלותפירמותלאיתור
פירמהלכלזהמדדנבנהכלומר,הבודדת.הפירמהאחרהמעקבהיאהשניההדרך

להשוואהנתייחסלאכאןבנפרד.פירמהכלסלבמדדשינוייםאחרונעקובזמן,לאורך

מחזורישליותררבההבנהיאפשרזמןלאורךהמדדאחרמעקבשונות.פירמותבין

הפירמה.התנהגותשלהניתוחאתיפשטובכךהפירמה,במימוןעונתיותוסלעסקים

)המבוטאחח״דבצורתהאשראיעלמשלמתסהפירמההמחירעלמבוסםהמוצעהמדד

סךועלשלה,הזכותבמחזורביטוילידיהבאההפירמהפעילותעלהמסגרת(,מןכחריגה

אתלסקולישכאןנוספים.משתניםהוספתע״יהמדדאתלספרניתןלבנק.סלהחבות

רחבההקפהשלהיתרוןעםעלותווהגדלתהמדדסירבולתוךמשתנים,הוספתשלהכדאיות

לחשבוסקלמשתנים,סלקטןמספרהמכילבמדדשימושלביןהפירמה,פעילותשליותר

עבורו.נתוניםמאגרילבנותצורךואין.שוטף,באופיו
הנתוניםבמאגריהנמצאיםנוספיםבנתוניםלהשתמשרצוילעיל,שציינוכפי
שלנזיליםבטחונותעלאינדיקציהלמדדלהכניסניתןלמשל,כךהבנק.שלהשוטפים

הבנק.שלהפקדונותבקבצינמצאיםאלהשנתוניםכיוןהלקוח
הבנקאותבמערכתהלווההפירמהשלהחבותסךעללדברקשהויותרמסובךיותר

וממנו,ישראל,לבנקגדוליםלוויםדווחיכאשרזמיןויהיהיתכןזהנתוןכולה.
זמין.אינוהפירמהשלהחבותסךעלהנתוןזה,לרגענכוןיותר.טוביםיהיו

כיוןהפירמה,שלהמאזןמתוךנתוניםהמוצעבמדדלשלברצויכילנונראהלא
הגדרתינו.לפיזמיניםהםואיןהבדיקה,בנקודתהפירמהמצבאתמבטאיםהםשאיו
והדברשוטף,אותובאופןולתחזקחדש,נתוניםמאגרלבנותישבהםלהשתמשכדיכלומר
עםשוטף.באופןבבנקהקיימיםהנתוניםסמךעלמדדלבנותהבסיסיתמטרתינואתנוגד

הרובצתהאחריותובסלהלווה,הפירמהשלהבדיקהממערכתחלקרקהואהמוצעהמדדזאת
במדדישתמשהבנקהאשראי,סיכוניאתלהקטיןכדישלוהאשראיתיקאתלבדוקהבנקעל

הלקוחות.סריקתלצוררבעיקרהמוצע
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אופטימלימיסוי

צדקה*אפרים

מבואו.
שנימשמשיםהאופטימליהמסויבנושאהמודרניתהכלכליתהספרותשלהמוצאכנקודת

,01100־!**(1957)מסז׳ונפ,(1958)למשל,)ראה,הרווחהכלכלתשלהבסיסייםהמשפטים
לביןמשוכללתבתחרותשווי-משקלשביןהקשראלמתייחסיםאלהמשפטיםס(.08מ0ט(1959)

•סז׳פמג?(-£1?־1ס1£1ן0¥פרטו)שלבמובןיעילות

יעילההיאהתחרותיתההקצאהחצוניות,השפעותבהעדרכיגורסהראשוןהמשפט
ישיריםוסוביסידיות,מסיםשלבמתכונתהממשלהשלהתערבותזאת,לעומתדפרטו.אליבא

פרטו.שלבמובןיעילהשאינהבמשקמקורותלהקצאתומביאהלעיוותיםגורמתעקיפים,או
הנקיההחפשיתוהכלכלההנעלמההידחסידישלהעיקריתהתחמושתהיאזוחשובהתוצאה
שלהמעשיתהמשמעותאתלנתחבבואנורחוקלהפליגלנואלאולםממשלתי."זיהום"מכל

אחדשבההקצאהגםראשית,דברים:שנילזכוראולילנוכדאיהראשון.הרווחהמשפט
דפרטו.אליבאיעילהלהקצאהנחשבתהרעבלסףמעברמאומהמקבליםאינםוהשארהכלמקבל
יעילות,לאלהקצאותהמשקאתומוביליםלעיוותיםגורמיםוסובסידיותמסיםאמנםשנית,
הואהנכוןכולם.לטובתיהיהאלהעיוותיםשלשביטולםלומרנכוןזהאיןאולם

גםוכךהאחרהחלקחשבוןעלמהעםחלקעםלהיטיבבהחלטעשוייםאלהשעיוותים
גמנקודהעוברהמשקוסובסידיותמסיםבעזרתכאשרו,בציורמתוארכזהמצבביטולם.
ראובן.שלחשבונוועלשמעוןלטובתפ,לנקודה

חברתיתמבחינהרצויהלאלהקצאהלהביאעשויהחפשיבשוקתחרותכאלוהטענהעל
קובעזהמשפטהשני.הרווחהמשפטלענותכביכולבאשויונית(לאמאודהקצאה)למשל,

ניתנתדפרטו(אליבאאחרתיעילההקצאהכל)אוחברתיתמבחינהביותרהטובהההקצאהכי
אתכןלפנימשנהשהממשלהבתנאיוסובסידיות(,מסים)ללאחפשיבשוקתחרותע״ילהשגה
יוצרתשאינה(1זט״41-י5זט45)גלובלייםהעברהתשלומימערכתבעזרתבמשק.ההכנסהחלוקת

להחלטהשנתוןכלכלימשתנהאינושבסיסםכאלההםזהמסוגתשלומים1עיוותים.כל
הכלכלית.בהתנהגותותלויאינומקבלאונותןשהפרטהתשלוםסךולכןהפרטבידי

ההכנסהחלוקתאתהמשניםגלובלייםשתשלומיםבכךהיאזהמשפטשלהעיקריתחולשתו
כזותשלומיםשלמערכתהגדרתם.מעצםכמעטבנמצא,אינםיותרשויוניבכיווןבמשק

יבינולאשהעשיריםלקוותזאתעםויחדמהעשיריםגבוהיםסכומיםלגבותלמשל,צריכה,
מדועהעשיריםיבינואםאחרת,עשירים.שהםמכיוןגבוהיםסכומיםלשלםעליהםנגזרכי

והאחרונההכנסהמסלמערכתשלנוהמערכתתיהפךגבוהים,כהסכומיםלשלםעליהםנגזר להעניקצריכההגלובלייםהתשלומיםמערכתאופן,באותועיוותים.חסרהאינהכידוע
נמוכה.שהכנסתםמכיווןעמםמיטיביםכייבינושהאחרוניםמבלילענייםהטבות

מסיםידיעלאלאבמשקההכנסותבחלוקתלהתערבאחרתדרךלממשלהאיןלפיכך,
נכונה,בצורהנעשיםאםאלה,עיוותיםאולםעיוותים.היוצריםלמיניהםוסובסידיות

אלה)כלרבותהקצאותישנןמראה,2שציורכפיהחברתית.הרווחהאתלהעלותעשויים
עדיפותהןאולםפרטו,שלבמובןיעילותשאינןבציור(המקווקוובתחוםהנמצאות
היאאופטימלימסויעלהספרותמטרתג(.)נקודההתחרותיתההקצאהעלחברתיתמבחינה
לא(0)הנקודההחברתילאופטימוםכמובן,אלה.הקצאותמביןביותרהטובהאתלמצוא
תשלומישלמערכתבעזרתרקאליולהגיע)נוכלהזההמסויבאמצעותלהגיעאמנםנוכל
מירביתבצורהאותנושתקרבזוהיאהאופטימליהמסוימערכתאולםגלובליים(,העברה
ו.אלי

תל-אביב.אוניברסיטתלכלכלה,החוג*
המחקר.1984מרץלכלכלה,הישראליתהאגודהבכנססקירהכהרצאתהוכנהזאתעבודה
כלכלילמחקרנור-משהקרןפורדר,י.ד״רע״שכלכלילמחקרהמכוןע"י•מומן
ואינןבלבדהמחברשלהןכאןהמובעותהדעותראוץ'.ע״שבכלכלהלמחקריםוהקרן

לעיל.שהוזכרוהמוסדותשלאילואתבהכרחמשקפות
שעוריחיצוניות,השפעותהעדרכמו:נוספיםתנאיםגםדרושיםזהמשפטשללקיומוו.

לגודל.עולהתשואהשלקיומהואיובצריכהביצורפוחתיםשולייםתחלופה
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ההוצאותלסימוןריאלייםמקורותגיוסוהיאנוספתמטרהגםישנהלמסוי
היעיללתיפקודוהכרחיתנאיכיאמרנוכאשרלעילבמרומזנזכרהזומטרההצבוריות.

מוצריםחיצוניות.השפעותשלהיעדרןהואמסז׳גפ((1958))ראההשוקשל)אי-כשלונו(
והשוקחצוניותהשפעותשלקיומןשלונפוץחשובמקרהמהויםצבורייםשירותיםאו

(1954)(,1955))ראהשלהםהאופטימליותהכמויותאתלספקיכולאינוהתחרותי

מטרהאיפואוזוהילמקורותזקוקההיאאותם,לספקהממשלהשתוכלבכדי.(5טאג£1,30א

שעלהצבוריהמוצרשלהאופטימליתהכמותמהינשאללאזאתבעבודההמסוי.שלנוספת

אופטימלית.בצורההדרושיםהמקורותאתלגייסכיצדנשאלרקאלאלספק,הממשלה

מקורות)גיוסהאלההמטרותשניעלעונההאופטימליתהמסוישמערכתיצויין
אותהלפרקאפשראיסימולטנית(.)בצורהאחתובעונהבעתבמשק(ההכנסהחלוקתושיפור

על—והאחרתהראשונההמטרהעללענותכביכולבאהמהןהאחתכאשרתת-מערכות,לשתי
אוכלכליצדקשיקולילביןיעילותשיקוליביןלהפרידאיןכן,כמוהשניה.המטרה
גםהשפעותמימונהודרכיסובסידיהאומסלכלישבמציאותהמסוי.במערכתהכנסהחלוקת

מתגלמיםהללוהשיקוליםסוגישניבמשק.ההכנסותחלוקתעלוגםהכלכליתהיעילותעל
(8.08,1947)אואסז׳גפ(1958))ראהחברתיתרווחהפונקצייתשלבצורתהאחתכמיקשה

.(57041)£1,30א

פונקצייתאתלמכסימום()מביאהשמשיאהזוהיאהאופטימליתוהסבסודהמסוימערכת
אתמכבדתזופונקציהכימניחיםאנוהקיימים.האילוציםבמסגרתהחברתיתהרווחה

נחשבאלמונישלחשבונועלבאשאינופלונישלבמצבושיפורכך,הפרטים.העדפות
פונקצייתאולםפרטו.שלהיעילותקריטריוןאתסותרתאינההזוהפונקציהובכךכרצוי
ביןהשוואהלעשותמוכנההיאקדימה:נוסףאחדצעדגםהולכתשלנוהחברתיתהרווחה
שמעוןשלטובתומתיכמו:שאלותעלמלענותמתחמקתואינהשוניםפרטיםשלרווחהרמות
להיטיבמנתעלבאחרוןלפגועכדאיהיקףובאיזהמתיולכןראובן,טלזופניעלעדיפה

ן.הראשועם
שלזופניעלהענייםטובתאתלהעדיףצריכהשהחברההיאהמקובלתההנחה

העשירההכנסה":שלהפוחתתהשוליתהתועלת"חוקעל-ידיניתנתלכךההצדקההעשירים.

אתדשקללכך,אייותר.נמוכהשוליתמתועלתנהנההענישלמזויותרגבוההשהכנסתו
על-ידיניתןזהל״חוק"בטויהעשיר.בידיאחדשקלמאשריותר"שוה"העניבידי

מהצורהחברתיתרווחהפונקצית
(1)א=־^—?ט!5,'0<£<00 1-6ח

1+£
יי

נעמודמשמעותושעלפרמטרהואו-£י>פרטשל)תועלתו(רווחתוהיא^טכאשר
£1,1א80א(1970)ש-כפיבהמשך.

שלההעברה"עקרוןאתמקיימתהזוהפונקציההראה,׳ג

יותר,לענימעניאופחות,לעשירמעשיראולעני,מעשיראחדשקלהעברתאסע/נ&ס":
בידישקליםל-סשקולהעשירבידיאחדשקלאחרות,במליםהחברתית.הרווחהאתמעלה
גדוללעיל:ג<(1ב-)שמופיעשבפרמטרתלויזה0!שלגדלו.ס>1?אשרהעני,

אתהחברההעדפתעצמתאתמבטא6ש-לומראיפואניתןיותר.גבוה£ש-יותר.ככל
לשויוניות.החברהכמיהתיותרגבוההכןיותר,גבוה£ש-וככלהעשירפניעלהעני

כלכליצדקושיקולייעילותשיקוליאלמתייחסתהחברתיתהרווחהפונקציתכאמור,•
שליותרטובההבנהלהשיגמנתעלזאת,עםיחדביניהם.מפרידהואינהאחתמיקשהכאל

פרטיםעםבמשקקודםנדוןאנואופטימלית,מסוימערכתשלבעיצובההכרוכותהבעיות
שיקוליתופסיםהתעניינותנוואתנופליםחלוקהשיקוליכזהבמשק(.2)פרקזהים

לאכזהבמשקצצה.החלוקהשאלתואזשוניםפרטיםעםבמשקנדון3בפרקבלבד.היעילות
ובעונהבעתבשניהםלדוןונצטרךחלוקהשיקולילביןיעילותשיקוליביןלהבחיןנוכל
נדון4בפרקבלבד.)לינאריים(קוייםוסובסידיותבמסיםנדוןהאלההפרקיםבשניאחת.

לא-קוי.במיסוי

הומוגניתחברה.2
מוצריםחקיימיםמייצג.בפרטלדוןאיפואשנוכלכךזהיםפרטיםעםמשקנניח
אותםונסמןקבועיםיצרןמחיריזובעבודההפשטותלשםנניחאנוושירותים.

ק,...,ח)ב-
1

,ף(=ן<.ף,...,)ב-יסומנוהמסים(את)הכולליםלצרכןהמחירים2ק(=ק.

בתנאיאךמשתנים,יצרןבמחירילדוןבהחלטניתןהכרחית.אינהזוהנחה.2
לגודל.קבועהתשואהלהניחשממשיכים
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ביןההפרש
הספציפייםהמסיםוקטורהוא*,...,^!(־ס־ק-ןז,)כלומר,ל-ק<5

x^)ף(2־.)ף(בנסמן3(.3?1701£5£01810)
1

.הנקיי'םהבקושיםאתx(=)ן<(

שליליביקושלפרטיששלופנאישלבמקרהלמשל,)כמו,היצעמהוהשליליבקושכאשר
הבאה:בצורהלהצגהניתנתהאופטימליהמסויבעיתעבודה(.שלחיוביהיצעלמעשההמסמל

(2)143אנן(.^ט+1,)•••+1))
1

5ט1ךנ1:0:601:

ת
(3)1ק(^ס+0=0

1=1

שלהאופיבבירורעולהזובעיהמניסוחהממשלה.הוצאותשלנתוןגודלהוא0כאשר
צורך.שהפרטבכמויותשולטתאינההממשלהזאת:לבעיהשיש(5£^08-נ^8£5^',)השניהטוב
המחירים.מנגנוןדרךביותרמוגבלתבצורהעליהןלהשפיערקיכולההיא

80צבזהותונשתמשהסדר-הראשוןתנאיאתנגזור,8ג08א*0£שלהבטויאתנכתובאם
כפיאופטימלי,למסוי8א*3£׳ו(1927)נוסחתאתלקבלנוכל,810£5-58יט1,5£¥ובמשוואות

:8אטג08-8831ם£081)(1970)וכןם1;1*1080-141888££5(1971)ידיעלמודרניבלבוששעוצבה

.א* _זע
(4) x

הנגרם1מוצרשל(810x3)לפיתחלופהשלאוהמפוצהבבקושהשנויהוא6x^זובנוסחא
1

מסוימערכתכיגורסתבעצםהנוסחההאופטימליות.והסובסידיותהמסיםשלבעטיים
המוצרים.כלשלהמפוציםבביקושיםשוהפרופורציוני.לשנויבקירובגורמתאופטימלית

אומסכידוע,האופטימלי.המסוילנוסחתפשוטאינטואיטיביהסברלתתניתן
רקמסמטילההממשלה^(.80£35ט8א£סם,£7מנט£108'1'8033)לנטל-עודףגורמיםסובסידיה

שהנטללהשתדלעליהכיאיפואברורבעזרתו.מגייסתשהיאלהכנסהזקוקהשהיאמכיון
המסיםשלהמתאיםהעירובאתלמצואהממשלהעללכן)מינימלי(.מזערייהיההעודף
דברהכנסותיה.הגדלתלביןהעודףהנטלהגדלתביןהנכוןלאיזוןלהגיעמנתעלהשונים

שלשולישקללכלמוצר,שלמסויועל-ידיהנגרםהשולי,העודףהנטלאםרקיושגזה
המוצרים:בכלשוהיהיהגובהשהואהכנסה

2מסשלהשוליהעודףהנטל
2ממסהשוליתההכנסה

תמסשלהשוליהעודףהנטל

תממסהשוליתההכנסה

שלשטחו.3בציורהמתואר8ג88£80£8(1964)משולשעל-ידימתואר1ממסהעודףהנטל

(1980)וכןם1ו*40א-םא0£םם*£8(1974)גם)ראה4ל-בקירובשוהזהמשולש
112י

1מסשלהשוליהעודףהנטל

וממסהשוליתההכנסה
(5)

יחידהלכלקבועבסכוםהנקבעיםספציפייםמסיםמסים:סוגישניביןמבחיניםאנו.3
ם^(^ע808£14)הערךלפיומסיםעגבניות(שלק״גלכלשקליםשני)למשל,המוצרשל

שלבשעורהמוטלמוסףערךמס)למשל,מסלאחראולפנימהמחירבאחוזהנקבעים
כלכלית.משמעותכללהואיןבלבדחשבונאיתהיאזוהבחנהמס(.לפנימהמחיר15%
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ממסההכנסה 014 ץ.בקירובהוא1מסשלהשוליהעודףהנטללכן.*?(2א£א-
בקירובהיאהשוליתההכנסהולכןהיא1

1
שלהשוליהעודףהנטלכך,משום5*•

01

איפואנובעת(4)נוסחאץ..צ/^בקירובהואממנוההכנסהשלשולישקללכל1מס

(.5)מנוסחא

שאריתותוקדששלהןחשובותהשלכותמספריש!א*מ5£צשלהאופטימליהמסוילנוסחת
זה.פרקשל

עקיףלעומתישירמסויא.
x<0)כלומר,עבודהאופנאיהוא(1מוצר)נניחאחדמוצרשבוזההואמענייןמקרה

1)

שלהתקציבמגבלתמסים,כלבהעדרצריכה.מוצריהם(1=2)ת.המוצריםיתרוכל

הבאה:בצורהלכתיבהניתנתהמייצגהצרכן
ת

)=£ק*
1

-(א
1?(6)

2=1

צדשלמסויתצרוכת.עלההוצאותסךהואימיןצדואילומעבודהההכנסההואשמאלצד
עקיף.כמיסוינחשבימיןבצדהמופיעיםהמוצריםשמסויבעודישירכמיסוינחשבשמאל
צורךבכללישהאםהשאלההיאהאופטימליהמסויעלבספרותהמעניינותהשאלותאחת

אםכיעולה(6ב-)התבוננותמתוךבלבד.ישירמסוילהנהיגמספיקאוליאועקיףבמסוי

)נניחאחידבשעורהםהצריכהמוצריעלהמסיםכל
להיותהופךימיןצדאזי(,%

ת

אחידבשעורעקיףמסויכיניוכחשמאל,לאגף1+דהעברתידיעל(.1+ז)1.סא.
11

2=1
מנוסחתכאשרלכן.1=מ-1(/1+)!כאשר,מבשעורהשכרעללמסלחלוטיןשקול

כלבואיןשאזיהריאחיד,בשעורלהיותחייבהעקיףשהמסוינובעהאופטימליהמסוי
הישיר.במסוילהסתפקואפשרצורך

אחידבשעורלהיותחייבהאופטימליהעקיףהמסויתנאיםבאילוהשאלהאיפואנשאלת
אחידבשיעורעקיפיםשמסיטכבראמרנופשוטה.דיהיאלכךהתשובההמוצרים.כלעל

מסוימערכתמהוהבלבדהשכרעלמסמתילשאולעלינולכןהשכר.עללמסשקולים
שוהיחסילשנוילגרוםצריךכזהמסויכיגורסתהאופטימליהמסוינוסחתאופטימלית.
הצריכהממוצריאחדכלשלהתחלופהגמישותכאשרהמוצרים.כלשלהמפוציםבביקושים

ועלהמפוציםהביקושיםבכלשוהיחסילשנוייביאהשכרעלמסאזישוה,היאלשכרביחס
היאלשכרביחסהצריכהממוצריאחדכלשלהתחלופהגמישותמתיאופטימלי.יהיההואכן

פרידותישנהכאשריקרהזהדברכיעולה00£ס14-א*02ו;מ*(1964)שלמהמחקריםשוה
הצריכהמוצריכללביןפנאי-עבודהביןהתועלתבפונקציית*£א(1ז8£*£^?811,1י)יצ?חלשה
כלומרקבוע,הואלתצרוכתההוצאהבסךהצריכהממוצריאחדכלשלהיחסיחלקווכאשר
לדוגמא,6(.3*£םג(1977)וכן5םאג140(1974))ראהלתצרוכתההוצאהבסךתלויאינוהוא

ביחס

להוסיףישכןועל

1

2
£
1

0**1

שלפונקציההוא

אתגוזריםשכאשרמכיוןקירובזהו.4

ל
־.^

ל'\ש-בחשבוןלקחתצריךז

.•3/)?^(3.זהבטויאת
.1112

.1ב-תלויהואגםx.ש־מכיוןקירובשזהולזכוריששוב.5

בצורהלכתיבהניתנתטהתועלתפונקציתאםיושגזהדברפורמלית,מבחינה.6
הבאה:

•••י)
2 9?)\,

1
2*•••>אח)=א(ט

א,
הומותטית.היאי*כאשר
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?0(085)או0088-00001^5מטפוסתועלתפונקציות 5085x1x0x10800א51*£081*511011צ
(,1,18£*8נ5¥858£801108££)א£זהקויתההוצאהמערכתזאת,לעומתאלה.תכונותמקיימות

אותן.מקיימתאינהלמשל,

שלבעבודהלמצואניתןלכךתשובהמתקיימים?לאלעילהתנאיםכאשרקורהמה

אםח(.=3)כלומר,צריכהמוצרישנירקישבוהמקרהלגבי£11-8,0081*00£(1954)
המוצרשלהמפוצההבקושהרישוה,אינהלשכרביחסהמוצריםשנישלהתחלופהגמישות

מסמוטלכאשרהאחר,המוצרמאשריותרגבוהיחסיבשעוריפחתיותרגבוההשגמישותו
אותועליותרנמוךבשעורמסלהטילצורךישלכןהשכר(.עלמס)=אחידבשעורעקיף
יותר.גבוההלשכרביחסשלוהתחלופהשגמישותמוצר

תצרוכתמסלעומתהכנסהמסב.
שאלתהואהקודםבסעיףשנידונההישירלעומתהעקיףהמסוישאלתשלפרטימקרה

רב-תקופתיניתוחמאפשרכהעדשהוצגהמודלתצרוכת.מסלביןהכנסהמסביןהבחירה
תכונותיהםלפירקלאהשוניםהמוצריםביןהבחנהעל-ידיוזאתוחסכון,תצרוכתיששבו

לערךשוההתצרוכתשלהנוכחיהערךכזהבמודלצריכתם.מועדלפיגםאלאהפיסיות
)למשל,התצרוכתסוגיכלעלזמןפניעלוקבועאחידבשעורמסלכןהשכר.שלהנוכחי

השכרעלממסשונההכנסהמסהשכר.עללמסשקולשלו(התצרוכתבגירסתמוסףערךמס
ההכנסותעלכלומרהחסכון,פירותעלגםחלשהואבכךהתצרוכת(עלאחידבשעורמס)או
ההכנסהמסהרימריבית,הכנסותעלחלשהואמכיון7וכוי(.דיבידנד)ריבית,מהון

)בגללהעכשויתהתצרוכתאתמאשרהעתידיתהתצרוכתאתיותרגבוהבשעורממסהלמעשה
בשעוריםלמסיםשקולההכנסהמסכך,משוםלצרכן(.המשולמתנטוהריביתאתמורידשהוא
עלאחידבשעורמסלהטילעדיףשבהםמקריםבאותםלכן,זמן.פניעלהתצרוכתעלשונים

מספניעלבלבד(השכרעלמס)אוהתצרוכתמסעדיףאי(,סעיף)ראההצריכהסוגיכל
ההכנסה.

היצורהוצאותלכיסוימחיריםקביעתג.
המייצרתפירמהשללמקרהגםישימה(3)-(2ב-)שהוגדרההאופטימליהמסויבעיית

מחיריםתקבעהיאאםכך,משוםמשמעותיות.קבועותהוצאותלהוישמוצריםשלרבמספר
והיאהקבועותהוצאותיהאתלכסותתוכללאהיאהריהשוליות,עלויותיהםלפילמוצרים
שמדוברגםנניחהשוליות.מהעלויותהגבוהיםמחיריםלקבועעליהלכןהפסדים.תצבור
וכויצבוריתתחבורהמים,חשמל,כמוצבורייםשירותיםאומוצריםהמספקתבפירמה

8081,10)צ 0x^^,^x)שיביאוכאלויהיריםלקבועעליהונאסרמחיריהעלפיקוחשמוטלוכן
הסטיהכגודל1.ואתהקבועותההוצאותכגודל0אתלפרשניתןהזהבמקרהרווחים.לה
שלהמותרתשהסטיהאיפואקובעת(3)מגבלהליצורו.השוליתמהעלות1מוצרמחירשל

בעייתלא.ותוהפירמהשלהקבועותההוצאותלכסוילהספיקנועדההשוליתמהעלותהמחיר
לפימחיריםמקביעתהאופטימליתהסטייהכבעיתלפירושאיפואניתנתהאופטימליהמיסוי
כלליםמציעהוהיאזאתאחרונהלבעיהגםישימה8*145£צנוסחת8השוליות.העלויות
(.8א*15£צ8018810180)£,זהבמקרהאופטימלייםמחיריםלקביעת

הטרוגניתחברה.3
להבחיןנוכללאזהבמקרהזהים.כולםשאינםפרטים8עםבמשקלדוןעתהנעבור

כמואחת.ובעונהבעתעמםלהתמודדונצטרךחלוקהשיקולילביןיעילותשיקוליבין
אנוכאןאולםאותם,מסבסדתאוהשוניםהמוצריםעלמסיםמטילההממשלההקודם,בפרק

זאתלעשותאפשרנפש.לכלמינימליתהכנסההבטחתשלמדיניותלנקוטגםלהמאפשרים
5אתלפרשניתן)למעשה,.5ברמהשלילי(להיותכמובן,)שיכול,גולגולתמסהטלתע״י

שלאהכנסהלצרכןישהזהשבמקרהיצוייןההכנסה(.עלליניאריתמספונקציתשלכחותך
תפרטשלהנקיהביקוש-.5ל-שוהיהיה1בדרך־כלל.1ב-אותהנסמןומעבודה

אתממספוטרשהואבזההכנסהממסשונהתצרוכתשמסהטענההיאנפוצהטעות.7
החסכון.אתפוטרהתצרוכתמסשאיןכךנצרךהחסכוןגםדבר,שלבסופוהחסכון.
החסכון.פירותאתרקפוטרהואלמעשה,

מחיריםמקביעתהאופטימלית"הסטיהנקרא8*01401,-88*08080(1970)שלהמאמראכן,.8
,08x114*1?148014*8018*88101800051,1"השוליות״:העלויותלפי 088*8x0885״

127



(7)

כדלקמן:זהבמקרהתהיההאופטימליהמסויבעייתב-יסומן1למוצר

( 8 )

זx^1א
,ז$

51נ1);נ6ז:<:סז

8ח
11+85=,.^ז0

,..,11ת
1=11=11

=ת1

_£1
1נ)}

11
ז(1׳

>א״11
ש¬)נזכור

פרטיםעםבמשקאופטימלילמסויא^א5£1זנוסחתאתלנונותןהזאתהבעיהפתרון
נסמןנוספים.סימוניםלמספרזקוקיםאנולהסבירהבכדים(.1אג0םא(1975))ראהרבים
מהכנסתולחברההצומחתהשוליתהתועלתאת8,=3/א31,£(3/״3,ט()30,/31.)ב-

תחתתת

עשירים.אצלונמוךענייםאצלגבוהיהיה8.המבוא,בפרקכאמור.8צרכןשל
ת

מספיקזהאיןהחברה,לתמיכתאלמונימאשריותרראויפלוניאםלמצואבכדיאולם
ןומכיזאתיותר.עשירמהםמילדעתמספיקאיןכלומרמהם,אחדכלשל8ה־מהולדעת

למעשה,ממנו.חלקרקאלאו)יפרטהכנסתשלהשוליהצלמחירמלואאתמודדאינוש-^פ

גםישלהגדלת^אולםא.על1^הגדלתשל()דרךהמיידיתההשפעהאתרקמודד8^

(1ב-^תלוייםשלושהביקושים)מכיוןישתנוי)פרטשלהמסיםתשלומיעקיפה:השפעה

הממשלהידיעלמקורותגיוסטלהצלמחיראתב-גנסמןאם.1^:ז3x/^3בגודל^!
1

המסויבבעית(8)הממשלהשלהתקציבמגבלתשלה-כופלהוא\)כלומר,
ד.,58,ג+1ז.^x/_,31הוא,8פרטהכנסתשלהשוליהצלשמחירלומרנוכלאזיהאופטימלי(, תת.11תת

1

ת.לפרטהחברהיחסאתשקובעזהאיפואהוא8ולאץהגודל

כללגביכיקובעתרביםפרטיםעםבמשקגא145£זילפיהאופטימלייהמסונוסחת
להתקיים:צריך1מוצר

(9)נ!2;-/יסס).א,ץ■(
תג,1

באוכלוסיההממוצעהואו-ץ■1למוצר8פרטשלהמפוצהבביקושהשנויהואכאשר
1(1
1-9ר

המשותפתהשונותהוא/יססץ(,x)ץ.=1,ץא/כלומרהטונים,הפרטיםשלים-זיה־של
11

ו(
כלומרים-וה-ים-,דח-שלבאוכלוסיה

1(1(1

עססא,זו()=-1,ץ(-)ץץ(-).^
1ת,ת1ת1

7)א/)כלומר!למוצרהממוצעהבקושהואx.כאשר x=א.) 11,18
ת

1)^שצריכתוכזההוא1מוצראםכיקובעת(9)נוסחא
שמשקלםפרטיםאצלמתרכזת*(

1מוצראםאחרות:במליםשלילי.להיותצריךאזינמוך,הוא()^זיהחברהבעיני

•ג=ץש-להראותאפשר.9
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צריכההאופטימליהמסוימערכתאזינמוך,עםבבדבדהולךגבוהש-אכךהוא

שצריכתםמוצריםלסבסד(אף)ואוליעםלהקלצריכהיהמסומערכתולהיפך:עמו.להכביד
הזכות״בחברהבעליזאתבכלהםשהענייםבהנחהבחברה.גדולהזכותבעליאצלמתרכזת
האופטימליהמסוישנוסחתלשערישהריל־^ד(,8^שבי!ההבדלעללעילהאמורכל)למרות

מוצרי)כלומרהעשיריםאצלמרוכזתשצריכתםמוצריםעלכבדיםמסיםלהטלתלמעשהקוראת
יסוד(.מצרכי)כלומר,הענייםאצלמרוכזתשצריכתםמוצריםאותםולסיבסודמותרות(

המסויבעייתמפתרוןשמתקבלתנוספתבנוסחאלמצואניתןזולהשערהחיזוק
(:8)-(7)האופטימלי

(10)/וסס,■ך(1=0
1

(£)כלומר,11פרטשלהמסיםתשלומיביןשליליקשרלהיותשצריךקובעתזונוסחא
1

יששלהםאלההםשהעשיריםבהנחה^ד(.שוב,)כלומר,לומייחסתשהחברהוהמשקל
העניים.עםולהיטיבהעשיריםעםלהכבידצריכההמסיםשמערכתנובענמוך,

יסוד,מצרכיולסבסדמותרותמוצרילמסותרצויכירומזות(10)-(9)נוסחאות
נוספות.בהנחותאלאזאת,להוכיחניתןלאלמעשהבמפורש.זאתמוכיחותהןאיןאולם
הסיבהוברורות.מוחשיותתוצאותלקבלקשהמזהזההשוניםרביםפרטיםבמשקישנםכאשר
נעלמיםאלהקשייםהשונים.הפרטיםביקושישלמהאגרגציההנובעיםבקשייםנעוצהלכך

במקרהלצרוך.שוליתנטיהואותהקויותאנגלעקומותישלפרטיםכאשרהגדולברובם
(1977)הצליחלחלוטין,קשיחיםהפרטיםשלהעבודההיצעיכינוספתובהנחההזה,

(.10)או(9)מאשריותרברורהצורהלובשתהאופטימליהמסוינוסחתכילהוכיחאסז׳גפם
כןכמוהממוצעת.ההכנסהאת״1וב-11פרטשלמעבודה()כוללהכנסתואת^שב-עתהנסמן
שהנחנומכיוןלהתעלםאפשרעבודה)מהמוצרצריכהמוצריהםהמוצריםתכלכיעתהנניח

חברתית"מבחינהמייצגת"הכנסההמושגאתגםהטביעאס^פסלחלוטין(.קשיחשהיצעו
מבחינההמייצגתההכנסהש.ב־זוהכנסהנסמן."(8001ג1,1צ,?££5£££א17'!1'£1/\1א00)"£א

)תז(ב-נסמןיותר.גדול€ש-בכלממנהומתרחקתהממוצעתההכנסהמןנמוכהחברתית
1
"

אסיד^סאזי•יי!היאשהכנסתופרטאצלתצרוכתעלההוצאהבסך1מוצרשלהיחסימשקלואת
ש-הראה

)!ת(ע.ש(.״-))ש(
0^ (11)-±——1=1״.

)ש(.א)ש(.״
0<11

במשק.הממוצעתההכנסהבעלפרטאצל1למוצרהמפוצהבביקושהשנויהוא)ש(^עכאשר

בסךחלקוכלומרמיחידתית,גבוההשלוההכנסהשגמישותכמוצרמוגדרמותרותמוצר
לגביהנכוןהואההיפךהעני.אצלמאשרהעשיראצליותרגבוהלתצרוכתההוצאה

מכיוןהעני.אצלמאשרהעשיראצליותרנמוךלתצרוכתההוצאהבסךחלקומוצר-יסוד:
כאשרוחיובימותרותמוצרהוא1מוצרכאשרשליליהוא)ש(^-))"^"אזיש<שש-

שלבצריכתםלפגועלהשתדלצריכההאופטימליהמסוימערכתלכן,מוצר-יסוד.הואמוצר! .מפוציםבביקושיםמדוברעודכלמוצרי-יסוד,שלצריכתםאתולעודדמותרותמוצרי
רגילים,בביקושיםמדוברהיהשאםמכיוןחשובה,היאמפוציםביקושיםעלכאןההדגשה

בצריכתםלודאיקרובתפגעלממשלה,ריאלייםמקורותלגייסהצורךמתוךהמס,מערכתהרי
השינוייםהמפוצים,בביקושיםמדוברכאשראולםהמוצרים.כלשלמפוצה()הלאהרגילה

לכןמתבטל(.ההכנסהגורם)כלומר,בלבדהיחסייםהמחיריםשינוייידיעלנקבעיםבהם
גבוהיםמסיםבשעורילשאתכנראהחייביםמותרותמוצריכיכךעלרומזת(11)נוסחא
האחרוניםושללפחותצריכה■הראשוניםשלהמפוצהצריכתםולכןמוצרי-יסודמאשריותר

לעלות.
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נעוצהלכךהסיבהאותה.מוכיחההיאואיןכזאתהשערהיוצרתרק(11)נוסחאאולם
האופטימלית.המסוימערכתממציאתהכרוךהחלוקהושיקוליהיעילותשיקולישלבעירוב
אלאולםמותרותמוצרשל)המפוצה(בביקושלפגועישכיקובעת(11)שנוסחאהואנכון
)וזוהיגדולה.תחלופהגמישותישמותרותלמוצרכלל,בדרךהיעילות:שיקוליאתנשכח
קטןבמסלנושמספיקנראהכך,במיוחד(.גדולעודףלנטלגורםעליומסמדועהסיבה
כך,משוםשלו.המפוצהבביקושיחסיתגדולהלירידהלגרוםבכדימותרותמוצרעליחסית
מוצריעליותרגבוהיםמסיםשיעורילהטילישכי(11מ-)חד-משמעיבאופןלהסיקאין

מוצרי-יסוד.לסבסד(אף)ואולינמוכיםמסיםושיעורימותרות

קויתהוצאהמערכתהניחה8*££1נ(,-(1979)שליותרמאוחרתעבודה
לפיהשוניםהמוצריםשלברורדירוגלקבועוהצליחה(£1*£א58זו8)א£־ד
יותרגבוהההמוצרשלהמותרותשמידתככלעליהם:החליםהאופטימלייםהמסיםשעורי

10עליו.להטילשישהמסשיעוריותרגבוהכןיותר(,גבוההההפנסהגמישות)כלומר,

נוכלמתיהקודם.בפרקגםשהועלתההעקיףלעומתהישירהמסוילשאלתעתהנחזור
במאמרניתנהלכךתשובהבלבד?הישירבמיסויולהסתפקהעקיףהמסויעללחלוטיןלותר
ישכאשרכלומר,הראשון.הפרקשללאלהזהיםבתנאיםאסז׳^ס:(1979)שליותרמאוחר

ממוצריאחדכלשלהיחסיחלקווכאשרעבודה,לביןהצריכהמוצריביןתלשהפרידות
העקיף.הסיבסודאוהמסויעללותראפשרקבוע,הואלתצרוכתההוצאהבסךהצריכה

הטרוגניתבחברהלא-קויימסו.4
ההכנסה.ברמתאוהצריכהברמתתלויששיעורוכזהמסהואא(0א£1ן£א18)לא-קוימס
צריכהרמותבעלישפרטיםהעובדהבגיןרביםקשייםמתעורריםתצרוכתמסשלבמקרה
הקניהבשעתכללבדרךמוחלשהמסמכיוןהזה.במקרהשוניםבשעוריםמסיםמשלמיםשונות

ביןלמסחראפשרויותכאןנוצרותהריבפועל,הצריכהלאקטצמודואינוהמוצרשל
חלשעליוהפרטעבורהמוצראתירכושנמוךמסשעורחלשעליוהפרטהשונים:הפרטים

נמנעיםהפרטיםכזאתבצורהמכך.כתוצאהשנוצרהרווחאתעמוויחלוקגבוהמסשעור
בגללקליםלאקשייםמתעורריםההכנסהמסלגביגםגבוה.בשיעורמסמתשלוםלמעשה
שלבמקרהכמוחמוריםכהאינםאלהקשיםכינראהאולםשונים,שולייםמסשעוריהחלת

חלקל״הדביק"יצטרךגבוהבשעורהכנסהמסמתשלוםלהמנעשירצהפרטתצרוכת.מס
היאהריאפשרית,היאכיאףזה,מסוגורמאותנמוךשוליבמסהחייבלפרטמהכנסתו

עובדהפנים,כלעלתצרוכת.מסשלבמקרהמאשרנדירהויותרלביצועקשהיותרהרבה
הכנסהבמסנעסוקזהבפרקלכןבעולם.ביותרהנפוץהמסהואלא-קויהכנסהמסכיהיא

קויים.עקיפיםובמסיםלא-קוי
לכן,ההכנסה.שלפוחתתשוליתתועלתכאמורהנחנובלבד.הכנסהבמסתחילהנדון

היהכדאיהריהכנסה,ליצורלפרטיםשלילייםתמריציםמגרימתחוששיםהיינולאאילו
שויוניתהכנסהחלוקתיוצרהיההאופטימליהמסכךלעני.ולתתמהעשירלקחתתמיד

סובסידיהמתןידיעלפרטלכל)ושוה(מסוימתהכנסהמבטיחהיההואלחלוטין:
הכנסתעלאחוזיםמאהשלשולימסומטילהמס(פונקציתשלשליליי)חותך.לגולגולת

היו)כולםכלשהיהכנסהליצורמתאמץהיהלאאישכזאת,שבמערכתהיאהבעיההפרט.
עללדברכמובןאיןכך,משוםמהממשלה(.מקבליםשהםלגולגולתבסובסידיהמסתפקים
למנועההכרחעל-ידיאיפואמוגבלתהכנסהמסשלהפרוגרסיביותמידתמלא.שויון

קיומםלמשק.הרסנילהיותשעשויכזהבהיקףהכנסהליצירתשלילייםתמריציםהיווצרות
מקבלהואאיןאםממנו.ונהנהפנאימעריךשהפרטמהעובדהנובעשלילייםתמריציםשל

לקבלפחות,לעבודיעדיףהואפנאי(עלמצידולויתור)כלומר,לעבודתו"מספקת"תמורה
שלהמקובליםהמדדיםאזיפנאי,מחשיבשהפרטןוומכיפנאי.יותרולצרוךהכנסהפחות

עלהשפעתהעלכללבדרךשמושםוהדגשנה(1£08550א(1976))ראההמסמערכתפרוגרסיביות■

אתגםמחשיבשהפרטבעודבלבדלהכנסהמתייחסיםהללובחסר.לוקיםבמשק•ההכנסהחלוקת

להניחחייבים)ואנוחשובהפנאיגםשבובעולםאופטימליתמסוימערתלכןהפנאי.
היצעעלהמסמערכתשלשלילייםתמריציםבחשבוןלקחתברצוננואםתועלתיששלפנאי
יוצרתבהכרחאינהוהיאהמקובליםהקריטריוניםלפיפרוגרסיביתכךכלאינההעבודה(
(.5םז/10ו(19765,197671))ראהבמשקשויוניתהכנסהחלוקת

א1£8£££5(1971)על-ידינעשוהאופטימליההכנסהמסבנושאהחלוציותהעבודות

מוצרים:שנירקשקיימיםמניחמציעיםשהםהמודל.58£581א5<נ1(1972,1971)וכן

(.1979)צדקהשלבעבודהגםמודגםזהכלל.10
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אלהוהבדליםעבודתםבפריוןמזהזהטוניםבמשקהפרטים.)*(ותצרוכת)ץ(עבודה בצורההפרטיםאתנדרגוב-י•פרטשלהשכראתנסמןשלהם.השכרברמותמתבטאים איפוא:תהיה)1פרטשלהתקציבמגבלת•<•••<!!׳״יש־כזאת
א=״1יץ-״(ז'1ן)ץ

התצרוכתרמתושלטלוהעבודההיצעשלהפרטשלהבחירההמס.פונקצייתהיא)•(זכאשר בעיתאתלנסחניתןבהתאמה.א1ןוב-)ז()?(^ץב-אותםונטמןהמסבפונקציתתלויהשלו הבא:באופןהאופטימלייהמסו

(12) ^3X #
1( • )

3ט1ךנ0זנ:סז

(13) 'נ)
11'[\ץ1ו(1

(1971)וחד-משמעיות,ברורותתוצאותהרבהממנהלקבלוקשהוסבוכהקשהזובעיה לסבסדכדאילאכלומרשלילי.לאלהיותחייבהשולישהמסלהוכיחהצליח#1881,665 שהואשונותסימולציותיועל-ידו.שהתקבלההיחידההכלליתהתוצאהזהולמעשהעבודה. קבוע(שולימסשעורבעל)כלומר,קויבקירובהואהאופטימלישהמסכךעלהצביעובצע שהוסברכפיגבוהות.הכנסהברמותלפחותהשוליהמסשעורשלמסוימתנטיהקיימתואף להפתיע.צריכהלאזאתתוצאהלעיל,

ברמותלאפסעדלפחותצריךהשוליהמסשעורכיהוכיח5*06*(19760)למעשה, פשוטההוכחהישראשון,במבטמפתיעהשנראיתזאת,לתוצאהביותר.הגבוהותההכנסה אתנעודדאםיפגע,לאאישולכןיפגעולאהממשלההכנסותנתון,מצבבכללמדי: ההכנסהתוספתכלשאתהבטחהתמורתהכנסהליצוריותרקצתלהתאמץביותרהעשירים שוםחשבוןעללאכאמור,)אך,לעשיריםיוטבזאתלעומתלעצמם.לשמוריוכלושייצרו הגבוהותההכנסהברמותאפסישוליהכנסהמסשלהמעשיתהמשמעותלמעשהזוהיאחר(.איש שאזמכיוןלמשל,בינוניות,ההכנסהברמותאפשריתאינהזומעין)"עיסקה"ביותר. הבינוניותההכנסהלרמותמעלהכנסותיהםעלאפסימסשעורלעשיריםגםלהבטיחנצטרך ממסים(.הממשלהבהכנסותפגיעהותהיה
עליהם.עקיפיםמסיםלהטיללממשלהונאפשרמוצריםשלוקטורהואxש-עתהנניח (1976)וכן1418111,665(1976)נותניםלכךתשובההעקיף?המסויעללותרנוכלמתי

תרולניתןעבודהלביןהצריכהמוצריביןחלשהפרידותישכאשר!*:,!זספאזז!-51101,1ך,2 בניגודשכאן,לבנשיםלא-קוי(.להיותיכולהאחרוןאם)גםהעקיףהמיסויעללחלוטין ההוצאהבסךצריכהמוצרכלשלהיחסישחלקודורשיםאנואיןהקובעים,הפרקיםלשני מוצרכלשלהיחסיחלקושללינאריותחוסרעלפשוט:לכךההסברקבוע.יהיהלתצרוכת לא-ליניארי.הכנסהמיסויבעזרתלכפראפשרלתצרוכתההוצאהבסךצריכה
הבא.באופןלהסביראפשרהעקיףבמסוילאי-הצורךהתנאיבדברהזוהתוצאהאת מהבדלינובעיםהשוניםהמוצריםשלהצריכהשהבדליבעצםהיאהחלשההפרידותמשמעות
העובדהאחרות,במליםעצמם.המוצריםלגביטעמיםמהבדלילמשל,ולא,בלבדהכנסה אינההענימאשרשונהבצורההשוניםהתצרוכתמוצריביןהכנסתואתלחלקעשוישהעשיר
)אויותרעובדשהואמכךאוהענישלמזהשונההתצרוכתמוצרילגבישטעמומכךנובעת במיסוילהשתמשצורךאיןלכןשונה.שהכנסתומכךורקאךאלאמהעני,פחות(אולי רקנובעיםאלהשהבדליםמכיוןהשונים,הפרטיםביןהצריכההבדליאתלנצלבכדיהעקיף לנצל.בעצמויכולהישירשהמסהכנסהמהבדלי

תוצאות•קיבללאקוית מסלפונקצית עצמו . 11
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ישראלבארץחקלאיותקרקעותמחירי
שונותהראשונה:העולםלמלחמתועדהעשריםהמאהבראשית

עיתיתודינמיקהגיאוגרפית

נוימן**ושושנהכץ*יופי

הםדקה

ראשיתמאזהחוקריםשלליבםתשומתאתריתקהומחירההקרקעערךשאלת
ובעשרותהקרקעערךלתורתהבסיסאתריקרדוהניח1821בשנתכברהקודמת.המאה
המואצים.העיורתהליכירקעעלבעקרבנושא,ההתענינותגברההאחרונותהשנים
צפויהשהיאוהשרותיםהמוצריםשל)המהוון(הערךעל-ידינקבעהקרקעמחיר
.תכונותיהמכלולשלפונקציההואהאחרוןוזהולספק,לייצר

הכלכליתההסטוריהשמחקרהריהקרקע,ערךמחקרשלהמתקדםלגילבניגוד
2

שלהיעדרם.לימיםצעירהינוהעותומניהשלטוןתקופתבשלהיישראלארץשל
מחקריםביצועעלמקשיםהקיימים,הנתוניםשלריכוזיותםואיכמותייםנתונים
מסתמכיםכלליים,הינםרבה,שתרומתםהגםהקיימים,המחקריםשיטתיים.כמותיים
מדעיתתקפותובעלותכלליותכלל,בדרךומסקנותיהם,משנייםמקורותעלבעיקר

וכלכלניםסטטיסטיקאיםשנה40כ-לפניכברהתייחסומאמרנולנושאמוגבלת.
התמקדוהם(.1939)וגרץגורביץ(,1938)גרנובסקי(,1938)בונהכמו:יהודים
)בעיקרחיצונייםוגורמיםמיקוםאתר,גורמיכיהטענהובהעלאתנתוניםבאיסוף
בניתוחיםעסקוולאטיעוניהםאתהוכיחולאהםאולםהטונות.עלהשפיעוזמן(

מחקרהינוזה,במאמרמוצגותשתוצאותיוהמחקרהשונות.גורמישלכמותיים
לבחוןבמטרהסטטיסטיים,בכליםונעזרראשונייםמקורותעלמסתמרהואראשוני.

בר-אילן.אוניברסיטתלגאוגרפיה,המחלקה* בר-אילן.אוניברסיטתלכלכלה,המחלקה**
עלהמשפיעיםאפשרייםגורמיםקבוצותשלושעלמצביעההתאורטיתהספרותי•1

לתכונותהקשוריםגורמים(1קרקעות:מחירישלוהעיתיתהגאוגרפיתהשונות
גורמים(3הקרקע,חלקתטלונגישותההיחסילמיקומההקשוריםגורמים(2האתר,

אתהדגישהקרקעערךלתורתהבסיסאת1821בשנתשהניחריקרדוחצוניים.
מאוחרהמיקום.תכונותאתהדגיש(1826)וון-טונןהרנטה.כמקורפוריותה

ויימר(,1964)אלונסו(,1924)הארדלמשל:רבותתאורטיותעבודותנכתבויותר
(.1973)וקלרק(1966)והויט

העותומניתהתקופהבשלהיישראלארץשלהכלכליתההסטוריהשלממצהסיכום•2
(.,ב1977א',1977)גרוםאצלראה
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,1914-1900בשניםישראלבארץחקלאיותקרקעותמחיריעלשהשפיעוהגורמיםאת

כלליותובדיקתתוךזאתזמן.לאורךוהשתנותםהמחיריםשלהגאוגרפיתשונותם
מחיריהושפעוהאםהשאלה:במיוחדמענינתהארץ־ישראלי.המקרהשלויחודו

-העיקרייםהביקוששיוצרימכךהנידונה,בתקופהבארץ־ישראל,הקרקעות

ע״ירבהבמידההונחואלאכלכליות,למטרותרקלאבקרקעחפצו-היהודים

מטרתבארץ־ישראל.הלאומיביתםהקמתלצורךהקרקע,גאולתשללאומייםשיקולים

התאורטיתבמסגרתישראליהארץהמחקראתלשלבכפולה:לכןהיאזהמאמר

וכןוזמן,מיקוםאתר,לתכונותקרקעותמחיריהמייחסתהקיימת,והאמפירית

לאומיים.בשיבוליםהמעוגניםיהודייםמסביריםמשתניםשלקיומםלבחון

ההדונייםהמחיריםשלהמושגיתהגישהעלמתבססבמאמרנוהכמותיהניתוח

התכונותאוסףעלקרקעותמחירישלרגרסיהבאמצעותהנאמדים^(6*10010ו־זק065)
3
.שלהן

בשניםישראלבארץקרקעותומכירתלקנייתההסטוריברקענתמקדהבאבפרק

המשתניםאודותההשערותאתומעלההנתוניםאתמתארהשלישיהפרק.1914-1900

לבחינתהמשמשהאקונומטריהמודלמוצגהרביעיבפרקהכמותי.בניתוחהכלולים

התוצאותונבחנותהרלבנטייםהמסביריםהמשתניםלביןהקרקעותמחיריביןהקשר

קצר.סיכוםמובאולבסוףהאמפיריות,

1914-1900בשניםישראלבארץחקלאיותקרקעותומכירתקניית

והכלכליתהכלליתבהסטוריהברורהיחידהמהווה1914-1900השניםתקופת

עשרותלאחרכלכלי,זינוקשלתקופהזוהיבעיקרההחדשה.בעתישראלארץשל

זוהיהראשונה.העולםמלחמתפרוץעםשנעצרזינוקשפל,שלשניםמאותואולי

היהודיתההתישבותמפעלשלוהתרחבותרבהיהודיתעליהשלתקופהגם

יהודיםעל-ידיקרקערכישותברבויהשאר,ביןביטוי,שמצאהבארץ־ישראל
4
של70ה-משנותבעיקרשהחלודומותלעסקותהמשךהיואלהרכישות.מערבים

והפעילותהלאומית-ציוניתהיהודיתההגירההתגברותעם,19ה-המאה
5

שאליהבתקופה.דה-רוטשילדאדמונדהברוןשלהיהודית-פילנטרופיתההתישבותית

גרסלמילון,(,1982)ורוזןבראוו(,1974)רוזן(,1971)גריליקסראה:.3

למשל:הןזובשיטהקרקעותמחיריהאומדותאמפיריותעבודות(.1984)ומולקי

(.1978)ו-ורומן(1964))פרוטקנטש
(.1978)ו-שמה(1978)אליאבראה•2.5בהערה\נרוס•4

140



עלהתישבותיים.וגופיםחברותע״יבעיקרקרקעותנרכשומחקרנומתייחם
"יק״א"ציונית(היתה)שלאיהודיתכלללעזרההחברהבעיקר:נמנוהרוכשים

)נוסדההירשהברוןשלמיסודו(4.0.\/.-46א\15ה0ס1!חס231חס!:\/55ס013ז1)חס
"חברת(,1905)נטעים""אגודת(,1902)"גאולה"הציוניות:והחברות,(1890ב-

הגופים.(1912)קרקעות"ומכירתלקנייתחדשהו״חברה(1908)הישוב"הכשרת
־ראשיתהציוניות:הלאומיותהמטרותאתלהגשיםבמטרהקרקעותרכשוהציוניים

בבעלותקרקעירובליצירתבדרךישראלבארץהיהודיתהאחיזהאתלהרחיב
היהודים.המהגריםיתיישבובהםחקלאייםישוביםלהקים-ושניתיהודית,
לתעסוקהבגולה,היהודיםעסקובהםוכספים,ממסחרהכלכליהבסיסבשינוי

ס העיקרייםמיעדיהאחדאתהציונותראתהאדמה,עבודתשלפרודוקטיבית

בדרךשישבוגדולותאחוזותבעליקבוצות:לשלושנחלקוהערבייםהמוכרים

קטנותאחוזותבעלילפלחים;קרקעותיהםאתוהחכירולארץ־ישראלמחוץכלל
אתהחכירהרובבחקלאות,ישירבאופןעסקמיעוטםרקאךישראלבארץשישבו

חקלאות.לצרכיהקרקעמניצולשהתפרנסו)פלחים(ערביםכפרייםקרקעותיו;

הרווחכילמסקנהשהגיעולאחרכלכליות,מסיבותכללבדרךקרקעותמכרוהערבים
יתקבלזמן,באותוישראלבארץשהיובנתוניםמהקרקע,שיפיקוהמקסימלי

הנידונהוהתקופהומאחרמוחלטת,הסכמהמתוךהיווהמכירותהקניותממכירתה.
ערביתהטפהכללבדרךהיתר■לאהלאומית,הערביתהתנועהשלהתגבשותהטרםהיא

9
אישוראתלקבלחייבותהיוהקרקעמכירות.ליהודיםקרקעותמכירתנגדמוסדית

עותומנייםלאנתיניםוכןחברותיכלולאהטורקיהחוקפיעלהטורקי.הממשל

קרקעותרכישתבאמצעותזהמכשולעלהתגברוהיהודיםהגורמיםקרקעות.לרכוש

עותומנית.נתינותלהםשהיתהיהודיםאינדיוידואליםשלמושאלים","שמותעל
הדבריביאשמאהיהודים,בידיישראלבארץקרקעותמריכוזחששהטורקיהממשל

היובודדיםזאתעםיחדאולםישראל,בארץציוניותמדיניותלתביעותבעתיד
10

בארץהחקלאיתהערביתשההתישבותמכיוון.רכישהאישורניתןלאבהםהמקרים

כללבדרךהיולמכירהשהוצעושהקרקעותהריההר,גבלאורךהתרכזהישראל

והגליל.יזרעאלעמקוהשרון(,)יהודההחוףבמישור

(.1978)ו-שמה(1977)אנגסטראה:על•6
(.1979)דוכן־לנדאו(,1983)כץראה:•7
(.209-203ו-181-179עמודים:,1979)אטינגר•8
(.1979)אבנרי(,1976)מנדל•9

*7*9

ואבנרי(1976)מנדל(,1979)לנדאודוכן10
(1979.)
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הםסביריםוהמחסניםהקרקעותתסירי

שהוצעושוניםבגדליםחלקות104שלקרקעואפיונימחיריםנתוניאספנו

"חברתשל:הארכיוניםמתוךלוקטואלונתונים.1914-1900השניםביןלמכירה

חדשהו״חברההיישוב"הכשרת"חברתנטעים","אגודתגאולה","חברתיק״א",

.בירושליםהמרכזיהציוניבארכיוןכולםהנמצאיםקרקעות"ומכירתלקניית

ישראליארץבשימושהעיקריהמטבעשהיתר•צרפתיים,בפרנקיםנקובהקרקעמחיר

נעוהמחיריםמרובע(.מטר919)אחדטורקידונםהינההשטחיחידתימים.באותם
מחירלביןבאר-שבע(העיר)בסביבותלדונםפרנק8שלמינימלימחירבין

המחירממוצעהירקון(.גדותעל-בחריה)לידצרפתייםפרנקים203סלמקסימלי

.5.65שלתקןסטיתעםצרפתייםפרנקים41.41הואהתקופה,לכל.לדונם,

גםכיהנחנוקרקעות,מחיריקביעת־בנושאהתיאורטיתהספרותבעקבות

גורמים:קבוצותשלושעל-ידיהקרקעותמחירינקבעוהנדונהבתקופהבארץ־ישראל

וגורמים(1ס03)חסוזהקרקעשלהיחסיהגאוגרפימילוומה(,5116)האתרתכונות
הרכישה.זמן-שעיקרםחיצוניים

החלקהגודלהפיזיות,ותכונותיההקרקעטיבאתכוללות-האתרתכונות

הפיזיותותכונותיההקרקעטיבהקרקעות.עלהבעלותוסוגלמכירההמוצעת
סלהכלכלי-חקלאיערכהאתוקובעיםותפוקתוהחקלאיהגידולסוגעלמשפיעים

הקרקעלטיבהאינדיקטורלמכירה.הוצעהשבומועדבאותוהטבעיבמצבההקרקע

גםובמילאביותר,לטובותשנחשבוהקרקעותבה.שנעשההחקלאיהשימושסוגהוא

אדמותהןטובותהפחותואילופרדסים,לנטיעתשהתאימואלוהיוביותר,היקרות

קצוותשניביןוזיתים.שקדיםבדרך־כלל-בעלמטעילנטיעתשהתאימוחוליות
רקכימתברריחד.גםונטיעותלזריעותאולזריעותשהתאימוקרקעותהיואלה

התאימו65%כ-פרדסים,לנטיעתהתאימונתוניםאספנועליהןמהקרקעות8%

בלבד.לנטיעותהתאימו27%וכ-יחדגםונטיעותלזריעותאולזריעות

היאלכךשהסיבהיתכןהמחיר.עםמתואםלהיותהואאףעשויהחלקה.גודל

והמוכר,הקונהביןומתןמשאניהולאינפורמציה,)איסוףהעיסקהשהוצאות
ולכןהחלקה,בשטחתלויותואינןקבועותוכו'(הממשלתיותברשויותרישום
במחקריםקטנות.חלקותממחיריותרנמוךיחסיתגדולותחלקותשלמחירן

מחירביןמובהקשליליקטרהתקבלמסביר,כמשתנההגודלנכללבהםאמפיריים,

.415,485,118^,208^,24ארכיוניות:חטיבות•11
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בארץ-למכירהשהוצעוהקרקעותשמחי.הסברלכךניתןלאכללובדרךלגודל
בתריה()לידטורקידונם71שלמינימלישטחביןנעו1914-1900בשניםישראל

סטיתעםדונם9631הואכשהממוצעיזרעאל()בעמקדונם50,000שללמקסימום

דונם.108.86שלתקן

הבדלקייםהפלחים.בידיאואחוזותבעליבידיהיתההקרקעעלהבעלות

היוהאחוזותבעליעל-ידישהוצעוהקרקעותהקרקע.סוגישנישלהמשפטיבמעמר
קרקעותואילושכזה(,למצבהטורקיתהמשפטיתההגדרה-)מפרוזהמלאהבבעלותם
אלאאחראוזהפלחשלומוחלטתמוגדרתבבעלותהיולאפלחיםעל-ידישהוצעו

הטורקיהמשפטיהמינוח-)מושעאבכפרהפלחיםכלשלמשותפתבעלותזוהיתה
שהמשאמשוםמשפטית,יותרובטוחהקלההיתההראשוןמסוגרכישהכזו(.לבעלות

ביתבפניהמכירהעלבעתידיערערשהמוכרוההסתברותיחידמוכרעםנוהלומתן

בבעלותשהיוקרקעותלרכישתברורההעדפההיתהאכן,ביותר.קטנההיתהמשפט
13 נבדוקמבעלי-אחוזות.נרכשומהקרקעות95%שלנו:בתצפיות-אחוזותבעלי

מחירן.לעליתהביאהאחוזותבעלישבבעלותלקרקעותבביקושההעדפההאם

הקרקעשלמיקומהמשתנים:שניכוללהקרקעשלהיחסיהגיאוגרפימיקומה

נמצאתבוהאיזורשלהגיאופוליטיתוחשיבותויהודיתלמושבהאולעירביחס

ומתוכןיהודיותמושבותבקרבתנמצאולמכירהשהוצעומהקרקעות78%כ-החלקה.
12מושבות.שתיביןחוצצות8% היהודיותוהמושבותהעריםערים.בקרבתנמצאו%

14 ובמילאלהםשישוהכלכלייםהכלליםהיתרונותכלעלמרכזיים""מקומותהיוו
מיוחדתחשיבותשקיימתלהניחיששבקרבתו.הקרקעותמחיריעלהדברהשפיע
יהודיתהעדפההיתהשכןמרכזי","מקוםשללהשפעהמעבריהודית,למושבהלקרבה
רצפיםליצורמנתעלקיימותיהודיותמושבותבקרבתקרקעותלרכוזברורה

בארץ-היהודיתהאחיזהאתלחזקהיתההמטרהיהודית.בבעלותטריטוריאליים
המושבותלהתבססותלהביאבארץ,היהודיםשלהפוליטימעמדםאתלחזקישראל,
הגובליםבכפריםהיושביםהערביםיסרבושבעתידאפשרותולמנועהקיימות
ציפיהמתוךאולשגשוגםהביאהלמושבותשקרבתםמשוםקרקעותשםלמכורבמושבות

15 .בעתידגבוהיםמחיריםתמורתהלהשיג

חקלאיותקרקעותמחירישבדק(11,8עמודים:,1985)דניאלסוןלמשל:ראה•12
קרולינה.בצפון

(.213-201עמודים,1983)כץ■13

1213

ראההמרכזיים""המקומותתאוריתעל•14
.15(.1933)קריסטלר

,1905)אוסישקין(,17.11.1903,30.5.1914)"הזמן"
,1908)"השילוח"(,4.7.1914)"הצפירה"(,114עמוד,1947)פלדמן(,22עמוד

עמודים,1914)נאוואראצקי(,62,63עמודים,1979)רייכמן(,465-463עמודים
364-5.)

143



עיקרייםאיזוריםבארבעהקרקעותונרכסולמכירההוצעוהנדונהבתקופה

מהקרקעות71%והגליל.יזרעאלעמקשומרון(,)כוללשרוןיהודה,בארץ־ישראל:

השפעתכימשעריםאנובגליל.8%ו-יזרעאלבעמק14%בשרון,7%ביהודה,היו

המבטמנקודתהאיזורשלהגיאופוליטיתבחשיבותוקשורההקרקעמחירעלהאיזור

הנוכחיים,בתנאיםכילמסקנההציונייםהגורמיםהגיעוזובתקופההיהודית.

הטובההדרוארץ־ישראל,כלעליהודיותמדיניותזכויותבהשגתהקושילאור

אוטונומיותהסגתבאמצעותהיאהציונותשלהמדיניותהמטרותלהשגתביותר
השגתלשםאלובאיזוריםההתישבותיתהפעולהרכוזע״יובגליל,ביהודהיהודיות

רצועתבאמצעותהאוטונומיותשתיאתלחברגםישהתכניתפיעלקרקעי.רוב

יהודהבחירתיזרעאל.ועמקהשומרוןהשרון,לאורךיהודיתבבעלותשתהיהקרקע

כברקיימיםשבהםמכךנבעהאוטונומיות,ליצירתהמועדפיםכאזוריםוהגליל

מסביבהשהוקמוהיהודיותובמושבותיפובעירהרוב.להשגתהבסיסייםהתנאים

הגדוליםהיהודייםהרכוזיםהיושמסביבך,ובמושבותוצפתטבריהבעריםוכן

לקשרהיתהשאמורההרצועהיהודית.בבעלותקרקעשלוהןאוכלוסיהשלהןביותר

היוובשומרוןבשרוןיהודים.בידיהקטןבחלקהרקהיתההאוטונומיותשתיבין
דונםאףדיוננו,תקופתערביזרעאל,בעמקאולםיהודיתבבעלותאחדותחלקות

16
לאומייםמשקוליםלכןנבעהיזרעאלעמקהעדפת.יהודיםבידיהיהלאאחד

יהודית.למדינהבסיםשיהווהיהודיתבבעלותקרקעירצףליצורהצורך-טהורים

לשורתקרובמשתנההמשמשהרכישהזמןהואשעיקרםחיצונייםגורמים

השניםתקופתהקרקע.מחיריהתפתחותשלהדינמיקהעלהמשפיעיםמשתנים

.1908-1900,1914-1908משנה:תקופותלשתיברורהלחלוקהניתנת1914-1900

53)והפוליטיים.הדמוגרפייםהכלכליים,בתנאיםניבדלותהתקופותשתי

השניםבתקופתהנותרות51ו-1908-1900בשניםבוצעובהןדניםשאנומהעסקאות

הגידולאחדות:סיבותבעקבותזאת,הביקוש.התעצםהשניהבתקופה(.1914-1909
יוצרידהיינוהחקלאית(היהודיתהאוכלוסיה)ובכללההיהודיתבאוכלוסיה
התבססוגםזובתקופההשניה.המישנהבתקופתיותרהרבהגדולהיההביקוש,

מחד,להתרחבלשאיפתוהביאהזועובדהרווחים.הציגוואףהיהודיותהמושבות

השאר^בעקבותביןחוץ־לארץ,יהודימצדקרקעותברכישתהתענינותעוררהומאידך

שנוי.הפרטיההוןבאמצעותבארץ־ישראלקרקעותלרכישתמיוחדיםגופיםהקמת
1908באמצעהצעירים""הטורקיםמהפכתבעקבותארץ־ישראלטלהפוליטייםבתנאים

אףהביאהקרקעבחוקיחיוביותרפורמותיחוללהטורקישהממשלוציפיות

עמודים,1936)רופין(,1.4.1908,20.5.1908,30.6.1908)"העולם"׳ראה:16
1
וכץ(51-47עמודים,א'1982)כץ(,52-50עמודים,1979)רייכמן(,7־
,2.4.1909)"העולם"ב'(,1982)כץ.17(.178-177עמודים,1983)

(.9-8עמודים,1913)שיינקין(,12.!*.1910
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בארץ-שלוהקרקערכישותאתהרחיבהציוניהממסדגם.הביקושלהגדלתהוא
כלפיהציוניתההסתדרותבגישתשנויבעקבותהשניה,המישנהבתקופתישראל
קודםהקייםהמפעלהרחבתאתששללהמגישה-בארץ־ישראלההתישבותיהמפעל
שעודדהלגישההעולם,מעצמותבהסכמתארץ־ישראלעלציוניצירטרשיתקבל
נתקלתהצ׳רטרשהשגתשהתבררלאחרההתיישבותיהמפעלשלמעשיתהרחבה

להגדלתשהביאווהדמוגרפיים,הפוליטייםהכלכליים,התנאיםשינוי.בקשיים19
המסביריםשהמשתניםגםייתכןהשניה.בתקופההמחירלעליתלהביאעשויהביקוש,
מהתקופות.אחתבכלשונהבעוצמהפעלוהשונים

הנתוניםוניתוחהאקינומסריהמודל

המשוואהאתהתצפיות104באמצעותאמדנוהמחירשונותאתלהסבירבמטרה

( 1 ) ק=
5 x x x

£•0 1 6 2
1>

3 . ..6 10
2 3 1 0

5 1 0 X . ¬ז¬

/\*0 1 • 1 •1

1כ. 1כ•

=ן2 1 1 1

הבאה:

11

כאשר:
לדונםצרפתייםבפרנקיםהקרקעמחיר-יז
קבוע-^
טורקיבדונםהחלקהשטח-0

)(1
מסוימתתכונהבעלתהיאהקרקעכאשר1הערךאתהמקבליםדמימשתני-ץ2/...

היא:מהמשתניםאחדכלעל-ידיהמתוארתהתכונהאחרת.0הערךואת
א2

יחד.גםולנטיעותלזריעותאולזריעותהמתאימהקרקע-
X

3
המשתניםפרדסים.אדמת-

אליההבסיסקבוצתהקרקע.טיבאתמתארים/3
בלבד.לנטיעותהמתאימהקרקעהיא:מתיחסיםהם
כאשר0-ואחוזותבעלימידישנרכשהבחלקהמדוברכאשר1הערךאתמקבל-/4

פלחים.הםהמוכרים
קיימת.מושבהבקרבתהנמצאתחלקה-א

למיקוםמתיחסיםהאחרוניםהמשתניםשנימושבות.שתיביןחוצצתהחלקה-
ממושבות.מרוחקותאדמותהיא:הבסיסקבוצתקיימות.למושבותביחסהקרקעשל

לעומתוחוצץקרובדמי:במשתניהשתמשנו)בק״מ(מדויקמרחקעלנתוניםבהעדר
רחוק.
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x-יחסי.מיקוםמודדזר.משתנהגםלעיר.קרובההקרקעכאשר1הערךאתמקבל
7

מדויק.מרחקעלאינפורמציהבהעדרדמיבמשתנהנעזרנובאךגם
יהודה,*--*הגיאוגרפי-איזורי.למיקוםהמתיחסיםמשתנים-xץ, 891088

ו־ושוטריושרון
10

הגליל.היאהבסיסקבוצתיזרעאל.עמק()_
הקרקע.שלהיחסיבמיקוםקשוריםכולםשכןנגישות.מודדים(ע..אהמשתנים

015 השניםבתקופתשבוצעהבעסקהמדוברכאשר1הערךאתהמקבלדמימשתנהז־

השניה,בתקופהבמחירשינוילבדוקנועדהזהמשתנההוספת.1914-1909השניה:

לעיל.שהוגדרובמשתניםמשינוייםנובעשאינו
(.6=2.718הטבעי,הבסיס-6)השגיאהגורם-ז

דהיינו:לגודל.ביחסהמחירגמישותאתאומד1נהמקדם

6
1

>ז0
ק_01

ק
י

800^
0

?6
-1;1=2...11הערכים:

ן
--הקרקעבמחירהיחסיהשינויאתמודדים6

זו-:*י;=2...10ע״י:המוגדרתהתכונהבעלתהיאשהקרקעמהעובדהכתוצאה
20

.)בהתאמה(

מחיריהאומדתהמשוואהלהגדרתביחסמושגיוכוחקייםבספרותכייצויין

כיטוען(1975,1977)הושק[(1])משוואהתכונותיהןשלכפונקציהקרקעות

במקוםהקרקעותוהיצעמאחרוזאתלקרקעותהבקושפונקציתהיאהמתקבלתהמשוואה

אולםקבועהאכןהקרקעשכמות(1977)ורומןטועןלעומתוקבוע.הואנתון

הנאמדתשהמשוואהומכאןלהשתנותעשויהקרקעותבעליעל-ידיהמוצעתהכמות

בקושכוחותהשפעתתוצאותאתהמסכמתפונקציהאםכיבקושפונקציתאינה

השפעתאומדנימתקבליםמקרהבכלסמנטי,הואזהוכוחיחד.גםהיצעוכוחות

מתענינים.אנוובכךהמחירעלהיחסיוהמיקוםהאתרתכונות

לעבורצורךישליניאריתרגרסיהבאמצעות(1)משוואהאתלאמודכדיי

הבאה:המשוואהומתקבל)טבעיים(ללוגריתמים

10
יזח=1+\/ח1נ•1ח0+1£ח1.נ+.^1ח1נ•1+1

(2)ק=1 י1"
ג=:2

x%סל
שעורהוא9כאשר,+ו9הגודלאת1נהמקדםמבטא•^=?5מהצורהבמשוואה
בשינוילמעשהמדוברדמי,משתניהםX.ו-מאחר^ליחידתקשלטינוי־ממוצע

ו־י.^שקייםמהעובדהכתוצאהקשליחסי
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שהמשתניםלכךגרםהשניההמשנהבתקופתהתנאיםשנויהאםלבדוקכדי

אינטרקציהמשתניהגדרנושונה,בכווןגםואולישונהבעוצמהפעלוהמסבירים
אותםוצרפנואינטרקציה(משתני10)המסביריםמהמשתניםאחדכלעםזשל

הבאה:המשוואההתקבלה(.2)למשוואה

01

1ח11+0ח1.כ+.\״1ח1כ•7+
1?=1+\/ח1כ•

(3)ק=11־
112=

1

1

01

1+.(0) + 1 0. (7 x X0(7\1ח+ 11.1
2=1

כאשר:
!0 ,7 x xהמקבילברכיב7שלרכיב)מכפלתהאינטרקציהמשתניהם7\1ח

בהתאמה(.x.או0של

המשתנהשלההשפעהבאופןמובהקהבדלפרושו:מובהקאינטרקציהמקדם

השפעהעלמצביעמובהקשאינומקדםולחלופין:הקודמת.לעומתהשניהבתקופה

מהתקופותאחתלכלהבקושמשוואותאתלגזורניתןהאינטרקציהממודלדומה.
7=0ההצבהבעקבותמתקבלת1908-1900בשניםלקרקעותהבקושפונקציתבנפרד.

הבקושמשוואתואילו^..סהפשוטים:המשתניםמקדמיהםמקדמיהדהיינו:
01

מהמשתניםאחדכלמקדםדהיינו:,7=1נציבאםתתקבל1914-1909לשניםהמתאימה
21

אתאמדנו.לוהמתאיםהאינטרקציהומקדםהפשוטהמשתנהמקדםסכוםהוא

מקדמימוצגיםהבאבלוחהפחותים.הריבועיםבשיטת(3ו-)(2)משוואות

ו-)ד()ב(בטוריםמובהקת.אינהשהשפעתםהמשתניםאתשחשמטנולאחרהרגרסיה,
חושבוו-)ו()ה()ג(,בטורים:)בהתאמה(.(3ו-)(2)משוואותאומדנימוצגים

22^ק )ה(ובטוריםהתקופהלכלממוצעותתוצאותמוצגות)ג(בטור.הגדלים

בנפרד.מהתקופותאחתבכלשינוישיעוריו-)ו(

מהתקופות.אחתלכלנפרדתבקושמשוואתלאמודנוספת:אפשרותכמובןקיימת•21
מתקבלתהמקדמיםביןההבדלמובהקותסיבות:משתיעדיפהנוקטיםאנובההדרך
שתימקדמיביןלהבדלהמתיחסותהשערותלבדוקצורךאין-מידיבאופן

יותר.גדולהחופשדרגותמספרמשוואות;
עבורהמתאים(.הרגרסיהמקדםהוא.ןח)ס6ח)1נ-1הבא:באופןמחושב•22

1סחקיים:1סחטלנמוכיםערכים
בקירוב-^שווהדהיינו:,6'ח1נ-1*

הרגרסיה.למקדם
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(1קח-מוסבר)משתנה1914-1900בשניםבארץ־ישראלקרקעותמחירי

)ו( )ה( )ד( )ג( )ב( )א(
שעור שעור מקדמי שעור שנוימקדמי שנוי הרגרסיה שנוי הרגרסיה המשתנים
ממוצע ממוצע מודלשל ממוצע המודלשל המסבירים

1914-1909 1908־1900 האינטרקציה 1914-1900 הפשוט

_ _ -0.1948 _ -0.1836 1ח0-הקרקעשטח

(-6.880) (-6.125)
הקרקעטיב

0.4431 0.2766 0.2442
(3.002)

לזריעותמתאימה

1.5148 1.5148 0.9222 2.2511 1.1790 לפרדסיםמתאימה
(7.128) (7.704)

0.4405 0.4405 0.3650 0.4646 0.3816 הםהמוכרים
(2.386) (2.361) אחוזותבעלי

למושבהקירבה
0.3036 0.3036 0.2651 0.2565 0.2283 למושבהקרוב

(2.223) (1.870)
0.3464 0.3464 0.2974 0.3249 0.2813 מושבותביןחוצץ

(1.727) (1.778)
לעירקירבה

1.4344 — — 0.6091 0.4757 לעירקרוב
(4.060)

גאוגרפימיקום
1.1185 1.1185 0.7507 1.0150 0.7006 יזרעאלעמק

(5.163) (4.633)
— — — 0.5385 0.4308 הרכישה:מועד

(5.937) 1914-1909בשנים

אינטרקציהמשתני
0.3668 — לזריעות*מתאימה
(4.926) 1914-1909שנים

0.8897 לעיר*קרוב
(5.366) 1914-1909שנים

4.2720 3.9090חותך
(13.090) (10.950)
0.6868 0.6613 8 2

0.6604 8 0.6288מתוקן2
1.6310 1.7120 0.^.

:ז.ערכיהםבסוגרייםהערכים
המשוואות)בשחיסדרתי.מתאםלבדיקתווטסוןדרביןשלהסטטיסטיהוא.^\.ס

סדרתי(.מתאםקייםלאהנאמדות
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ההשפעות:ניתוחלהלן
ככל-שליליתהיאהמוצעהשטחלגודלביחסהמחירגמישות:האתרתכונות

אחדאחוזשלתוספתיותר.נסוךמחירמקבלתהיאיחזר,גדולההמוצעתשהחלקה
23

0בכ-)בממוצע(מחירואתמורידהלשטח, . התקופות.בשתידומהזוגמישות.2%
מקבלותהמשנהתקופותבשתיהמחיר.עלמובהקבאופןמשפיעהואאףהקרקעטיב

לנטיעותהטובותקרקעותממהירי151%ב-הגבוהמחירלפרדסיםהמתאימותקרקעות
24
הטובותקרקעותממחיר44%ב-גבוהלזריעותהמתאימותקרקעותשלמחירן.בלבד

מובהקהבדלאין1908-1900בתקופההשניה.המשנהבתקופהרקבלבד,לנטיעות
גברהשניהשבתקופהבעובדהקשורההסיבותשאחתנראההסוגים.שנימחיריבין

שפקדהיינותבמחיריהמשבררקעעלבהן,לזרועשניתןלקרקעותהיהודיהביקוש

לעקירת,1906/7מ-החלבעיקרשהביא,המאה,בראשיתהיהודיותהמושבותאת
25

)בממוצע.וזריעותוזיתים()שקדיםנטיעותשלמעורביםלמשקיםולמעברגפנים
המתאימהקרקעממחיר28%ב-לזריעותהמתאימהקרקעמחירגבוהדו-תקופתי

עבורמקבליםאחוזותבעליכמצופה.משפיעהואאףהבעלותסוגבלבד(.לנטיעות
כפיהנראה,ככלזאתהפלחים.שמקבליםמהמהיר45%ב-הגבוהמחירקרקעותיהם
הרכישה.שלהמשפטיוהבטחוןרכישתןשלהיחסיתהקלותעקבששערנו,

וקרקעהקרקעמחיראתמעלה,קיימתלמושבהקירבהכמצופה,-היחסיהמיקום
מחירמקבלתהקרקעיהרצףאתומשלימהיהודיתשבבעלותחלקותשתיביןהחוצצת

רחוקהלקרקע)בהשוואה30%בכ-גבוההמחירהראשוןבמקרהיותר.עודגבוה
26

בבעלותקרקעייםרצפיםליצורהרצוןכינראה.35%בכ-השניובמקרהממושבה(
בקרקעותהביקושלהתמקדותשהביאההיאשבכך,היתרונותמערכתבגלליהודית,

כיווןראשית,אלו.קרקעותשלההיצעאתהערביםהמוכריםצימצמומאידךשכאלו.
יותרגבוהמחירהקרקעותתמורתלהשיגלכןוציפוהגבוההיהודיבביקוששחשו
למכורהצורךולצמצוםהכלכלילשגשוגםהביאהלמושבותקרבתם-ושניתיבעתיד

לא"...ובכןהתקופהבןמקורשלדבריוהםבמיוחדמעניניםזהבעניוקרקעות.

ליום.מיוםועולהמוסיףוהואהמושבותשבסביבותהקרקעותמחירשעלהכלליפלא
למכורהאחרוניםאלהנכוניםהערבים,הכפריםבקרבתעבריתמושבהאיןעודכל

שמכרואחריאבללעצמם,זהבדברמטיביםשהםיודעיםשהםמפניליהודיםאדמה

כןאםאלאחדשים,שטחיםמוכריםאינםנתיסדה,העבריתוהמושבהידועשטחכבר
מתיחסתהקלסיתהבקושגמישות)גודל(.בכמותלשנוייםהמהיר■תגובתיזוהי•2-3

0-=)5ל-שלנובמקרהושווהבמחיריחסישנויבעקבותבכמותיחסילשנוי . 2/)-1.
225%של-יותרגדולהבדלמתקבלהאינטרקציה,משתניללאהפשוק,במודל•24

ג(.טור
(.1983)כץ

למושבההקירבהלמידתהמתיחסיםהדמימשתנישנישלהרגרסיהמקדמי•26
חד-זנבית.היאהבדיקהשכן,0.05שלמובהקותברמתמובהקים
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רקהמחירעלמובהקתהשפעהלעירלקירבה.מבהיל..."באופןבמחירירבו

הקרקעעבורמשולםבהן,1914-1909בשניםדהיינו:השניה,המשנהבתקופת

לאהראשונההמשנהבתקופתזאתלעומת.143%ב-גבוהמחירהעירשבקרבת

שמקורנראהבטבלה(.מופיעאינו,1=0.914)מובהקבאופןגבוהמחירהתקבל

השניההמשנהתקופתבתחילתשהחלתהליך-תל-אביבשלביסודהנעוץההבדל

היולעיר""קרובותהמוגדרותהקרקעותשלרובןרובבמהלכה.והתעצם(1909)
לעליהשהביאההיאתל-אביבשלוהתרחבותההתפתחותהליפו-תל-אביב.קרובות

לעיר.הקרובותהחקלאיותהקרקעותבמחיריכללית
חשיבותוהשפעתהינושהעלינוחשובההשערההמאששסטטיסטיממצא

בתוכו.הנמצאותקרקעחלקותשלמחירןעלהגאוגרפיהאזורשלהגיאופוליטית
שניים,פימאשרביותרמובהק,באופןגבוהיםיזרעאלבעמקהחלקותמחלרי

ביהודהקרקעותבמחירימובהקהבדלאיןזאתלעומתבגליל.קרקעותממחירי

ייחסודיוננותקופתמתחילתכימתבררהגליל.לעומתשומרון()כוללובשרון
בעמקקרקעותלרכישתמיוחדתחשיבותקרקעותברכישתשעסקוהציונייםהגופים

היהבהםובגליל,ביהודההיהודיםוהמרכזיםהקרקעותביןמקשרבהיותויזרעאל,

השפיעיזרעאלבעמקלקרקעהמיוחדהבקושאוטונומיות.להשיגרבסכויליהודים

המחיר.עלכמובן

המשתניםלמכלולמובהקתחיוביתהשפעהיש-הרכישהזמן-חצונייםגורמים

מחירי.1914-1909בתקופההרכישהמועדהמשתנה:מאחוריהמאוגדיםהדינמיים

משתניהוספתבעקבותג(.)טורבממוצע54%ב-זובתקופהעלוהקרקעות

מופיעאינו,1=0.048)מתוכןהזמןמשתנהמתרוקן(,,)דבטורהאינטרקציה,

במשתניבטוילידיבאיםהתקופותביןשההבדליםכיווןזאתבטבלה(.

ומיקוםאתרמשתנישלמרכיביםבתוכוכוללהזמןשמשתנהמכאןהאינטרקציה.

משתניהוספתמהתקופות.אחתבכלסונהבצורהפעלוהתנאיםשנוישבעקבותיחסי

האתרלמשתניולהוסיפםלזהותםלנואיפטרההללו,המשתניםעםזמןשלמכפלה

המתאימים.והנגישות

משונות66.13%מסבירותוהזמן)נגישות(היחסיהמיקוםהאתר,תכונות

כאשר3%מ-)וביותר2.5%בכ-ההסבראתמשפרתהאינטרקציהמשתניהכללתהמחיר.

האתרגורמישלהשוליתהתרומהאתלבדוקכדיהמתוקן(.ההסברלמקדםמתיחסים

מתבררהחלקיים.ההסברמקדמיאת[(3]משוואהסמך)עלחישבנוהמיקוםוגורמי

(.1908)"העולם"בתוךסמולנסקי•27
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הוכנסוהנגישותשגורמיאחריהנוחרתמהשונות63.24%מסביריםהאתרשגורמי
בלתיעדייושנשארהמהשונות34.67%מסביריםהנגישותמשתניואילולמודל,
=(40.8)מובהקותאלהשוליותתרומותבחשבון.הובאושמשתני^האתראחרימוסברת

12ו- . זוועובדההשונותבהסבריותרגבוהמשקלהאתרלמשתני.בהתאמה(ז,7־6
חקלאיות.בקרקעותמדוברכאשרמפתיעהאינה

סיכום

מהבדליםנבעה1914-1900בשניםישראלבארץהקרקעותבמחיריהשונות

וחלקה.חלקהכלשללמכירהההצעהותאריךהיחסיהמיקוםהאתר,בתכונות

-המחירעלמרכזייםלישוביםוקרבתההקרקעטיבשלהמובהקתההשפעהמלבד
הקרקעעלהבעלותלסוגגםכילמדיםנמצאנו-בספרותומתועדותידועותהשפעות

יהודית,בבעלותוקרקעותיהודיםחקלאייםלישוביםביחסהחלקהשללמיקומהוכן
המחיר.עלמובהקתהשפעהיש

שלהגיאופוליטיתבחשיבותוקשורזהבמחקרשהתגלהבמיוחדמעניוממצא

אזור,באותוהחלקותמחיריעלמאדמשמעותיבאופןהמשפיעגורםזהוהאזור.
בתקופהבארץ־ישראלליהודיםשהיוהמיוחדותהלאומיות-מדיניותבהעדפותוקשור

זו.

(.169עמוד,1978)וקופרבקליינבאוםראהחישובנוסחאות•28
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תןרו!7ם

תל-אביב.,1948-1878הנישול,וטענתהיהודיתההתישנות(,1979)א״לאכנרי,
אודסרי.שלגו,העיוניתהפרוגרמה(,1905)מ'אוסישקין,
ירושלים.היהודי,העםשלההסטוריה(,1979)ש'אסינגר,
כשניםהעיונית:התנועהותקופתוהאיש-וולפסוןדוד(,1977)מ'אליאב,

1914-190 ירושלים.,5 ירושלים.,19,1917-1977ה-במאהוישובהארץ־ישראל(,1978)_
השיכוזבעיותבתוך:בארץ־ישראל',הקרקעמחירי'התפתחות(,1938)א'בונה,

ירושלים.הכלכלה,לחקרהמכוןלארץ־ישראל,היהודיתהסוכנותבארץ־ישראל,
ישראל,בארץ־העבריתהחקלאיתההתישכות(,1939)א'וגרץ,א',גורביץ,

ירושלים.ישראל,לארץהיהודיתהסוכנותשללסססיסטיקההמחלקה
.לאומיבנקתולדות-בהתחדשותהלאומהבנקאיאי(,1977)נ'גרום,

העותומנית',התקופהבסוףישראלבארץכלכליות'תמורותב'(,1977)

.2חוברת,

ירושלים.בארץ־ישראל,עבריתקרקעיתמדיניות(,1938)א'גרנובסקי,
בארץ־ישראל,קרקעותלרכישתהעיוניותהחברות(,1979)ל'דוכן־לנדאו,

ירושלים.
.17.11.1903"הזמן"

,1.4.1908,20.5.1908,30.6.1908,24.12.1908,24.2.1909"העולם"

2.4.1909,30.7.1909,12.1.1910.

.4.7.1914"העפירה"

(.1908)"השילוח"
.22-21חוברתקרקע,יזרעאל',עמקברכישת'שלביםא'(,19־82)י'כץ, חוברתקתדרה,',1917-1908בארץ־ישראל',האחוזות'מפעלב'(,1982■)--

22.

ותניוהעיותוהאגורהחברותשלבארץ־ישראלההתישבותיתהפעילות(,1983)

,לפילוסופיהדר'התוארקבלתלשםחיבור,1914-1900השניםניןהפרטיות
ירושלים.העברית,האוניברסיטה

הישובית,ותקופתוכתביוקורותיו,-אייזננרגאהרון(,1947)א'פלדמן,

תל-אביב.
ירושלים.נארץ־ישראל,בניןשנותשלושים(,1936)א'רופין,
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מחיריםו.





כלליתמחיריםהקפאתשלהאפקטיביות
1971-1972השניםולקחי

שפרמיכאל

אישיתהקדמה

בראשיתמעשור,למעלהלפנינערךהקוראים,לקהלכאןמוגשיםשממצאיוהמחקר,
באותםמופקדשהיההמחבר,שלהאישיתסקרנותואתלספקכדינערךהוא.1974שנת

עלהפיקוחשלהממשלתיהמנגנוןעלוהתעשיה,המסחרבמשרדהמחיריםאגףכמנהלימים,
ימיםבאותםנראושהללולפיהמחקר,ממצאיאתלפרסםבזמנוטרחלאהמחברהמחירים.
והמגמהכלל,הפרקעלאזעמדהלאמחיריםהקפאתגרידא.אקדמיענייוכבעלירחוקים
ליברליזציה.בכיווןהיתההכללית

כן,עלדומה,כללית.מחיריםהקפאתבחללמנסרתשובהרבים,בעוונותינועתה,
הציבורלידיעתממצאיואתולהביאישןמחקרמאותוהאבקאתלנערהשעההגיעהכי

כפיחסרונותיה(,כל)עלהמקורתבמתכונתהמוגשתלהלןהמובאתהרשימההמעוניין.
דבר.ממנהגרעתיולאעליההוספתילא.1974שנתבתחילתשנכתבה

המטרה.1

האפקטיביותמידתאתעובדתיים,ממצאיםניתוחיסודעללקבוע,זהבמחקרמטרתנו
עלולהצביע1972דצמבר-1971אוגוסטבתקופההמחיריםעלהממשלתיהפיקוחשל

עליה.שהשפיעוהעיקרייםהגורמים
בעקבות)הסדריםחירוםשעת"תקנותעלהתבססהאמורהבתקופההמחיריםעלהפיקוח

ברמתםבמשקהמחיריםכלאתהקפיאוהללוהתקנות".1971תשל"א-המטבע(,שערשינוי
עלהממונהמאתמוקדםבהיתרמחיריםהעלאתכלוהיתנו,1971באוגוסט15ביום

המחירים.
מתייחםהואביותר.מצומצמתמשמעותזהבמחקרישהפיקוח""אפקטיביותלמונח

להשיבמתיימריםאיננוהמחירים.עלהפיקוחהוראותאחרהיצרניםמילאובהלמידה
אתלמתןהפיקוחהצליחמידהבאיזויותר,המעניינתואפשרהרחבה,השאלהעלכאן

המחירים*־עליית

*

1
יותר.שאפתנייםלחוקריםנשאירזושאלה■*.

טלהרחבבמובנובישראלהמחיריםעלהפיקוחטלהאפקטיביותאתלהעריךנסיון(1)
על"הפיקוחראה:וייס.יורםבידיקודמתתקופהלגבינעשה"אפקטיביותהמונח

עמ',1971ינואר,37מם',ישראלבנקסקר",1956עד1949בישראל,המחירים
77-60.
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הסיטה.2

נערכהמהמצרכיםאחדכללגבימצרכים.כשלושיםשלמידגםעלמבוסםהמחקר

מחיריםלהעלאותההיתריםביו1972דצמבר-1971יוליהחודשים18לאורךהשוואה
שלהסיטונייםהמחיריםבמדדהמתאיםהסעיףלביןהמחירים,עלהממונהידיעלשניתנו

אחוזטללמונחיםהממונההיתריתורגמוההסוואהלצורךלסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכה
בנספח.מוגשיםהמחקרשלהבסיסייםהנתוניםמצרך.כללגביממוצעהעלאה

מובנותמסיבותהנתונים.זמינותעל-ידיורקאךהוכתבווהרכבוהמידגםהי^קף
שלהסיטונייםהמחיריםמדדעלנתוניםמלהמציאלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהנמנעת

מקריםבאותם)אלאמונופולייםכמעטאומונופולייםמפעליםעל-ידיהמסופקיםמצרכים

המדגםהיקףאתמאודצמצמהזומגבלהלכך(.המפורטתהסכמתםאלהמפעליםנתנובהם

שלנו.
למעשה.המחיריםהתפתחותאתמשקףהסיטונייםהמחיריםמדדכיהיאהנחתנו

קליםמהבדליםהתעלמנוהממונהלהיתריהסיטונייםהמחיריםמדדביןבהשוואה

איןהתקנותאחרבקפידהענףממלאאפילוכילהביוישמשמעותיים.בלתילנושנראו
קליםהבדליםהממונה.להיתריהסיטונייםהמחיריםמדדביומושלמתלהתאמהלצפות
אלה:גורמיםעל-ידימוסבריםלהיותעשוייםהשנייםביו

בדרךהכוללמסויים,מצרכיםסלעלכמובן,מבוסס,הסיטונייםהמחיריםמדד)א(

פריטיםמחירילהעלותלענףהתירהממונהאםהענף.ממוצריחלקרקכלל
הטונהבשיעורתהיההמדדעלייתכיבהחלטיתכןשונים,באחוזיםטונים

ההיתר.על-פיהממוצעתהמחיריםמהעלאת

מדגםעלגםאלאמצרכיםטלמדגםעלרקלאמבוסםהסיטונייםהמחיריםמדד)ב(

מחיריםהעלאתענףבאותולמפעליםהתירהמחיריםעלהממונהאםמפעלים.טל
בשיעורלהיותעטוייהבודדמפעלידיעלהמחיריםהעלאתשונים,בשיעורים

המדד.מעלייתטונה

הואהממונהלהיתריהסיטונייםהמחיריםמדדביולפערנוסףאפשרימקור)ג(
לדוגמא,זהו,כידומהלסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהטלמדידהליקויי
)ראהספורטיביותנשיםנעלישלהמחיריםמדדטלהתמוההלהתנהגותוההסןגר

נ&פח(.

העתוי.לגורםגםהדעתאתנתנוהממונהלהיתריהסיטונייםדייו•מדד-המחיריםבהשוואה
1971יולימחודשמחיריםעליותעלהמדדמצביעבהםהמקריםבכלכיראויזובנקודה

כניסתלפנידהיינואוגוסטאמצעלפניהנראהככלהיתה,העלייה1971אוגוסטלחודש
להלן(.הדיבוראתנרחיבכך)עללתוקפה.המחיריםהקפאת
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המימצאים.3

כללי3.1
בלוחמויינושבמידגםהמצרכים1.31בלוחמובאיםהמחקרשלהכלליםהמימצאים

עיווהסיטוניים.המחיריםלמדדהממונההיתריביןהתאמהמידתלפיקבוצותלשלוש
כילחשובישלמדד.ההיתריםביוטובההתאמהנמצאהמצרכים17לגביכימלמדבלוח

מצרכים6לגביהמחירים.עלהפיקוחהוראותאחרבקפידההמפעליםמילאואלהבענפים

למדד,ההיתריםביןמשמעותיותסטיותנתגלואלהבענפיםבלבד.חלקיתהתאמהנמצאה

התחשבואלהבענפיםכינראההשניים.ביומובהקתבזיקהלהבחיןעדייוניתןאולם

הנותריםהמצרכים8לגביבקפידה.אחריהםמילאולאאולםהממונהבהיתריהמפעלים

מןהיצרניםהתעלמואלהבענפיםכידומהלמדד.ההיתריםביןהתאמהכלנמצאהלא

המחירים.עלהפיקוח
1לוח

ביןההתאמהדרגתלפיהמצרכיםמידגםהתפלגות
המחיריםעלהממונהלהיתריהסיטונייםהמחיריםמדד

אי-התאמה

+

+

+

+

+

חלקיתהתאמה

+

+

+

+

+

סובההתאמה
+

+
+

+
+

+

+
+
*

+

+

+

גבריםנעלי
אלגנטיותנשיםנעלי
ספורטיביותנשיםנעלי
עליוןעור

ואשפרהצביעה
גפןצמר

גרביים
קיראריחי

מרצפות
חצץ

בטוןצינורות
זיכרוןנרות
הדברהחומרי
סיכהשמני

תח
אטריות
לבנהבירה
מאלטבירה
שמשדודי

מעליות
ברזלצינורות
חשמלמנועי

טלפוןמרכזיות
ומנעוליםבריחים
טלביזיהמקלטי
לרכבמצברים
כביסהמכונות
אווירמזגני

פורמאיקה
רהיטים
מברשות

8 6 17 ה״כ0
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ניכרהמחיריםעלהפיקוחסלריסומוכיייאמרהכללייםהמימצאיםלסיכום
נתגלהאלהמצרכיםלגביהמידגם.מצרכי31מתוךבלבד23שלהמחיריםבהתפתחות

אחרים.6-בובינוניתמצרכים17ב-גבוהההאפקטיביותדרגתכאשרכאפיקטיבי,הפיקוח
ניכר,בלתיבאורחהושפעהאוהושפעה,לאמצרכים31מבין8שלהמחיריםהתפתחות
בלתיהנראה,כפיהיה,הפיקוחאלהמצרכיםלגביהמחירים.עלהפיקוחעל-ידי

אפקטיבי.

הענפיםוריכוזיותהפיקוחאפקטיביות3.2

הריכוזיותהואהמחיריםעלהפיקוחאפקטיביותעללהשפיעהעשוייםהגורמיםאחד
במטרהמפעלים.סלקטןמספרבידיהענףתפוקתמרוכזתבההמידהכלומר,הענ׳ף,טל

לשלושהמידגםמצרכי31חולקוהפיקוח,אפקטיביותעלהריכוזיותהשפעת.אתלבחון

כדלקמן:קבוצות
המכירותטלמחציתלפחותבידיומרכזהמובילהעסקבהםענפים-מונופולים

המקומי;בשוק
מחציתלפחותבידיהםמרכזיםהמוביליםהעסקיםשניבהםענפים-אוליגופולים

הראשונה(;בקבוצהכלולים)ואינםהמקומיבשוקמהמכירות
הענפים.שארכל-יעילהתחרות

2לוח

דרגתלפיהמצרכיםמידגםהתפלגות
הפיקוחואפקטיביותהריכוזיות

מונופולים
|

אוליגופולים
יעילהתחרות|

|

גבריםנעלי
עליוןעור

גרביים
הדברהחומרי
אווירמזגני

מברשות

ואשפרהצביעה
חצץ

קיראריחי
סיכהשמני

תה
אטריות
לבנהבירה
מאלטבירה
חשמלמנועי

ברזלצינורות
רכבמצברי

פיקוח
אפקטיבי

אלג'נשיםנעלי גפןצמר פורמאיקה שמשדודיח.וק.יפ זיכרוןנרות למדיאפקטיבי
כביסהמכונות

טלביזיהמקלטי מעליות טלפוןמרכזיות פיקוח
ספור'נשיםנעלי בריחים אפקטיביבלתי

רהיטים ומנעולים
מרצפות
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אפקטיביותמידתולפיהריכוזיותדרגותשלוםלפיהמצרכיםמידגםהתפלגות
%

אפקטיביותביוההדוקההזיקהבלןחבולטת.2בלוחמובאתהמחיריםעלהפיקוח
הפיקוחמתגלה)מונופולים(ריכוזייםענפים13מתוך11ב-הענף.לריכוזיותהפיקוח

רקיעילה()תחרותריכוזייםבלתיענפים9טמביובעודביותר,כאפקטיביהמחיריםעל
הכלכלןכייצוייןמרעיט.חידוטאיואלהבמימצאיםאפקטיבי.הואהפיקוחבטניים
בארצותהמחיריםעלהפיקוחטלהיחסיתההצלחהאתבטעתוזקףגלברייתקנתהנודע
שלטורהונתןהתעשייה,ענפיריכוזיותלזכותהשנייההעולםמלחמתבתקופתהברית

(2ו .לכו'משכנעותסיבות

המצרךואחידותהפיקוחאפקטיביות3.3
המחירים,עלהפיקוחאפקטיביותעלהשפעהספק,בלילו,נודעתאשרשני,גורם

קליםלשינוייםהמצרךניתןבההמידהדהיינו,המצרך,)הומוגוניות(אחידותהוא
יותראפקטיבייהיההפיקוחכינותנתהדעתוכדומה.הסוגהצורה,האיכות,מבחינת

יותר\אחידשהמצרךככל

2

נעשה3בלוחיחסי.ענייוהיאמצרךאחידותכיברי^3
אתמאשרהלוחהאחידות.מידתעל-פיקבוצותלשלוטהמידגםמצרכי31אתלחלקנסיון

מצרכים14מתוךהמחירים.עלהפיקוחלאפקטיביותתורמתהמצרךאחידותכיההשערה
אותהאפקטיבי.כבלתיאחדלגביורקכאפקטיבי,הפיקוחנתגלה10לגביהומוגניים

לגביואילואפקטיבי,הפיקוחהיהאחדלגבירקהטרוגנייםמצרכים6מתוךשעה,
אפקטיבי.בלתיאחריםשלושה

3לוח

אחידותלפיהמצרכיםמידגםהתפלגות
הפיקוחואפקטיביותהמצור

הומוגנייםמצרכים
|

הטרוגניים|מצרכיםלמדי|הומוג'מצרכים
גבריםנעלי ואשפרהצביעה

גרביים
סיכהשמני
הדברהחומרי

מברשות
אווירמזגני

חצץ
קיראריחי

תה
איטריות

לבנהבירה
מאלטבירה
עליוןעור

חשמלמנועי
ברזלצינורות
רכבמצברי

פיקוח
אפקטיבי

אלג*נשיםנעלי
כביסהמכונות

שמטדודי רמאיקר.ופ
גפןצמר
זיכרוןנרות

פיקוח
למדיאפקטיבי

ספור'נשיםנעלי
טלביזיהמקלטי
רהיטים

מרצפות
בטוןצינורות
ומנעוליםבריחים
מעליות

טלפוןמרכזיות פיקוח
אפקטיביבלתי

־14(1^4(010(11(7711$¥£(ק1£55ראה:(2)
4.1.<□41.8(114,14111-1|־£0(1ץ□00881088(01601.,(1

1952,).קק10־27.
.252יעמ,75,מס.לכלכלהו1רבעהמחירים",עלהפיקוח"בעיותשפר,מ'ראה:(3)
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ביקושועודףהפיקוחאפקטיביות3.4

מירבייםמחיריםקובעתהמפקחתהרשותכימניחמחיריםעלפיקוחשלהקלאסיהדגם
הנמוךהרשמיבמחירחופשית.תחרותבתנאיבשוקנקבעיםשהיוהמחיריםמןהנמוכים

תחרותמתפתחתולכןבעין,המצוייר!מזוהגדולההמצרךשלכמותלקנותהציבורמבקש

מאמציאתלאללשיםנוטהזותחרותלמכירה.המוצעתהמצומצמתהכמותעלהקוניםבין

הרשות.אתלהכשילכדיאחתידעוטיםוהמוכריםשהקוניםלפיהרשות,שלהפיקוח

בקיצוב.ילווהאםאלאכאלהבתנאיםלהצליחיכולאינומחיריםעלפיקוח
ברובכאן.הנסקרתבתקופההישראליתהתעשייהענפילרוביפה•אינוזהדגם

אחדתחרות.בתנאינקבעיםשהיומאלהנמוכיםהרשמייםהמחיריםהיו.לאהענפים

ברובהגבוההריכוזיותשיעורהואהישראליתהתעשייהשלהבולטיםהאופימקווי

המחיריםהישראליהמשקבנסיבותאפקטיבית.תחרותהעדרמכךוכתוצאההענפים

המונופליים,מהמחיריםכללבדרךנמוכיםאמנםהמפקחת,הרשותשקובעתהמירביים,
גבוהים(אףנדירותלא)ולעיתיםנמוכיםאינםאךפיקוח,בהעדרנקבעיםשהיו

ענפיברובלפיכךחופשית.תחרותשלהיפותתייםבתנאיםנקבעיםשהיומהמחירים

יצרולאמחסור,טלתחושההנסקרתבתקופההמחיריםעלהפיקוחהולידלאהתעשייה

ענפים,מספרזהמכלליוצאיםהפיקוח.רשויותנגדוקוניםמוכריםטלקואליציה

עלביקושעודףהנסקרתבתקופההיהבהםהבנייה,לענףתשומותהמייצריםמאלהבעיקר

לענףתשומותהינםמצרכים7המידגםמצרכי31מתוךהרשמית.המחיריםברמתהצע

ומנעוליםבריחיםברזל,צינורותבטון,צינורותמרצפות,קיר,אריחי)חצץ,הבנייה

בשלושתהפיקוחהצלחתאפקטיבי.כבלתיהפיקוחנתגלהמאלהארבעהלגביומעליות(.

לעיל.כמוסברהענפים,טלהגבוההבריכוזיותלהערכתנו,מקורה,הנותריםהמצרכים

הפיקוחומשךהפיקוחאפקטיביות3.5

כעל,1972דצמבר-1971אוגוסטזה,במחקרהנסקרתהתקופהעלהשקפנוכהעד

עלהפיקוחאפקטיביותהשתנתהוכיצדהאםלבדוק,רבענייוישברם,אחד.זמןפרק

חלוףעםופוחתתהולכתהפיקוחאפקטיביותכיהיאההשערהזו.תקופהבמשךהמחירים

לעיתוןבראיוןבר-לבחייםדאזוהתעשייההמסחרשרהיטבזאתביטאהזמן.

"מעריב^:
נשימתו...אתלעצורהמשקיכולמוגבלתשלתקופהולהניחלקוותלכן"אפשר

ועםהמשרדעםולהסתבךהצובהפרתלהסתכןלהםכדאילאוהיצרניםהספקים

יהיהשלאלצפותאפשרחודשים.3טלתקופהבגללהכנסהמםועםהצרפנים

ארוכהתקופהעלכשמדוברלעטותשכדאידבריםאותםלעשותלהםכדאי

לתקופהחרט...בשםלוולקרואישןמוצרלקחתכדאילאבהם.ושהתנסינו

החוקעםלאלהסתברירצולאוהספקשהיצרןסבירסיכויישכזאתקצרה

ההתיקרות".אתויספגוהצרכניםעםולאהשרעםולא

.29.6.1973מיום"מעריב"(4)
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1971אוגוסטטוות:משנהתקופותלסתיהנסקרתהתקופהחולקהזוהשערהלבדיקת
הבדלבבדיקהנתגלהלאלמצופהבניגוד.1972דצמבר-1972ו-אפריל1972אפריל-

התקופות.שתיביוהפיקוחבאפקטיביותמשמעותי
שוות:בלתימשנהתקופותלשתיהנסקרתהתקופהחלוקתעל-ידישניתנבדקהההשערה

נתאמתהזובבדיקה.1972דצמבר-1971ו-אוקטובר1971אוקטובר-1971אוגוסט
לקראתהונהגהמחיריםעלהפיקוח)כזכור,הראשוניםהחודשיםשניבתקופתההשערה.

המידגםענפי31מתוךאחדבענףרקלהפליא.אפקטיביהפיקוחהיהאוגוסט(חודשסוף
הפיקוח.מתקנותמובהקתחריגהעלהנתוניםמצביעים)מעליות(

ספטמברלחודש1971אוגוסטמחודשהסיטונייםהמחיריםמדדעלייתכייצויין
יתכןהמחירים.עלהפיקוחמהוראותחריגהעלבהכרחמצביעהמצידההיתרללא1971
שהואבאוגוסט,15ה-לפניבוצעהספטמברחודששלבמדדהמשתקפתהמחיריםהעלאתכי

רמתאתמשקףהסיטונייםהמחיריםמדדהמחירים.הקפאתלענייןהקובעהתאריך
תתבטאהחודש,תחילתאחרישקרתהמחירים,עלייתולכןחודש,בכלהממוצעתהמחירים
מכן.שלאחרבחודשהמדדבעלייתבחלקה

הלקוחותוריכוזיותהפיקוחאפקטיביות3.6
נתגלההמונופוליסטייםהענפים13מביןאחדבענףרק.2בלוחשניתנתבונןהבה
-טלפוןמרכזיות-זהחריגענףלחלוטין.אפקטיביכבלתיהמחיריםעלהפיקוח
לקוחניצב"טלרד",יחיד,יצרןמולהלקוחות.בצדגםגבוההבריכוזיותמצטיין
ביעילותשלוהאינטרסיםעללהגןשידעכזהיחידקונהעלחזקההתקשורתמטרד-יחיד
בהתנהגותמוצאהיהגלברייתפרופ'ביותר.המוכשרהממשלתיהפקידמןאףיותררבה
פיעל^5.^00^ט7£8/\114_1סווז80או£8בדברהידועהלסברתואישורהטלפוןמרכזיותענף
בצדגבוההריכוזיות)לנטרל(לחיידנוטההקונהבצדגבוההריכוזיותסברהאותה

המסקנהתחרותי.ענףשלמאלהבהרבהשוניםאינםהענףשביצועיבאופןהמוכרים,
מחירים.עלפיקוחעלחטטללאלוותרניתןזהמסוגבענפיםכיהיאהמתבקשת

לקחים.4

מקוםשאיןהוא,שבכולםוהחטובהראשוןהלקחזה.ממחקרמתבקשיםלקחיםמספר
ודאיזותקופהביותר.קצרהלתקופהאלאהמשקבכלהמחיריםעלטוטאלילפיקוח
הפיקוחאתלהגבילראויזוקצרהלתקופהמעברשלושה.-חודשייםעלעולהשאינה
שלאחידות)ב(גבוה;ריכוזיותשיעור)א(אלו:תכונותבשתיהמצטייניםלענפים

לפקחנסיוןואילוחרם,להעלותסופוהטרוגנייםמצרכיםמחיריעלפיקוחהתוצרת.

וכל.מכלמיותרוגםקשהגםהואאפקטיביתבתחרותהמצטייניםבענפיםהמחיריםעל

4.*.4,041.884178^581041^048174115^1,(8006870^141551.11,^80570^1,יאה:(5)
0848758(,1952
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המחיריםלמדדמחיריםלהעלאתההיתריםביוהשואהנספח:

2
1972

1

1972
12

1971
11

1971
10

1971
9

1971
8

1971
7

1971 המוצר

112.2 111.0 109.6 102.8 102.4 102.4 102.4 100.0 ל.מ.ס.מדד.1
גבריםנעלי

111.0 111.0 111.0 111.0 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד

117.8 113.9 113.3 110.4 104.7 104.7 104.7 100.0 ל.מ.ם.גודד.2
אלגנטיותנסיםנעלי

108.5 108.5 108.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדר

103.4 105.0 104.1 102.7 102.7 102.7 102.7 100.0 ל.מ.ס.מדד.3
נשיםנעלי

ספורטיביות
111.0 111.0 111.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד

112.8 112.8 113.2 111.6 101.9 100.0 100.0 100.0 ל.מ.ם.מדד.4
עליוןבגד

114.0 114.0 114.0 114.0 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד

106.7 106.9 106.9 104.2 100.3 100.3 100.5 100.0 ל.מ.ם.מדד.5
ואשפרהצביעה

107.3 107.3 107.3 107.3 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד

113.1 113.1 113.1 113.1 101.7 101.7 100.0 100.0 ל.מ.םמדד.6
גפןצמר

119.8 119.8 119.8 119.8 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד

105.8 104.7 105.0 104.8 104.0 100.0 100.0 100.0 ל.מ.ם.מדד.7
גרביים

105.9 105.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד

109.4 109.4 109.4 109.4 100.0 100.0 100.0 100.0 ל.מ.ס.מדד.8
קיראריחי

109.0 109.0 109.0 109.0 100.0 100.0 100.9 100.0 היתריםמדד

114.9 114.6 111.1 109.3 103.8 103.4 103.4 100.0 ל.מ.ס.מדר.9
מרצפות

105.0 105.0 105.0 105.0 100.0 100.0 100.0 100.0 הכתריםמדד
1

103.0 103.0 103.0 103.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ל-מ^ס.מדד.10
חצץ

103.5 103.5 103.5 103.5 100.0 100.0 100.0 100.0 הלתריםמדדי

100.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ל.מ.ס.מדד.11
בטוןצנורות

105.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמרד
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לסטטיסטיקההמרכזיתהלטכהשלהסיטוניים

הערות 12
1972

11
1972

10
1972

9
1972

8
1972

7

1972
6

1972
5

1972
4

1972
3

1972

פיקווהסרת 145.1 147.2 147.2 142.7 134.9 127.5 127.7 123.4 114.3 112.2
באוגוסט

1972 124.3 124.3 124.3 124.3 124.3 124.3 124.3 124.3 117.5 111.0

פיקווהסרת 149.8 137.1 137.1 137.1 137.1 119.8 119.8 119.8 119.8 119.8
באוגוסט

1972 117.2 117.2 117.2 117.2 117.2 117.2 117.2 117.2 112.8 108.5

פיקווהסרת 128.1 117.1 117.1 117.1 117.1 102.4 102.4 102.4 102.4 103.4
באוגוסט

1972
122.1 122.1 122.1 122.1 122.1 122.1 122.1 122.1 116.5 111.0

זתפהסרת 168.4 168.5 168.2 163.0 161.3 134.0 133.6 133.6 133.6 116.3
באוגוסט

1972 135.7 135.7 135.7 135.7 135.7 135.7 135.7 135.7 135.7 114.0

123.0 123.0 123.0 123.0 120.1 106.7 107.0 106.7 106.7 106.7

123.9 123.9 123.9 123.9 123.9 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3

121.7 121.7 121.3 121.3 121.3 121.3 121.3 113.1 113.1 113.1

119.8 119.8 119.8 119.8 119.8 119.8 119.8 119.8 119.8 119.8

106.0 105.4 104.8 104.2 104.2 103.7 104.8 105.1 105.1 105.6

105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9

109.4 109.4 109.4 109.4 109.4 109.4 109.4 109.4 109.4 109.4

109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0

123.0 122.6 118.2 118.2 118־2 118־2 118־2 118.2 116.6 114.9

105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0

112.7 112.7 111.7 111.7 111.7 111.7 111.1 111.9 103.0 103.0

113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 103.5 103.5

124.6 114.3 111.4 111.4 102.8 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6

105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0
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2
1972

1

1972
12

1971
11

1971
10

1971
9

1971
8

1971
7

1971 המוצר

115.5 109.9 109.9 109.9 105.0 105.0 105.0 100.0 ל.מ.ם.מדד.12
זכרוןנרות

110.0 110.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד

111.6 109.7 110.3 107.6 100.2 100.2 100.0 100.0 ל.מ.ם.מדד.13
הדברהחומרי

112.0 112.0 112.0 112.0 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד

108.3 108.3 108.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ל.מ.ם.מדד.14
סיכהשמני

110.6 110.6 110.6 110.6 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד

105.7 105.7 105.7 105.7 100.0 100.0 100.0 100.0 ל.מ.ס.מדד.15
תה

114.3 114.3 114.3 114.3 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד

116.0 115.4 115.4 112.0 112.0 101.6 101.6 100.0 ל.מ.ס.מדד.16
גרם400איטריות

112.0 112.0 112.0 112.0 107.7 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ל.מ.םמדד.17
לבנהבירה

100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ל.מ.ס.מדד.18
מאלטבירה

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד

107.7 107.7 107.7 105.1 100.0 100.0 100.0 100.0 ל.מ.ם.מדד.19
שמשדודי

110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד

112.4 112.3 110.3 110.3 109.1 103.9 103.9 100.0 ל.מ.ס.מדד.20
מעליות

108.0 108.0 108.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדר

115.6 115.6 101.6 101.6 101.6 100.0 100.0 100.0 ל.מ.ס.מדד.21
ברזלצגורות

113.0 113.0 113.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד

108.8 108.8 102.1 102.0 100.6 100.1 100.1 100.0 ל.מ.ס.מיד.•22
חשמלמנועי

109.5 109.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד
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12'
הערות1972 11

1972

•

10
1972

9

1,972

-§-
1972

-7—
1972

-
1
—

1972

5

1972

4

1972 1972

122.7 122.7 122.7 122.7 122.7 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5

114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0

115.7 113.9 113.9 112.7 111.9 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6

117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 112.0 112.0 112.0 112.0 112.0

116.1 116.1 116.1 116.1 116.1 111.4 108.3 108.3 108.3 108.3

114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 110.6 110.6 110.6

120.1 120.1 120.1 120.1 120.1 120.1 105.7 105.7 105.7 105.7

122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 114.3 114.3 114.3 114.3

119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 118.6 116.0 116.0

120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 112.0 112.0 112.0

114.6 114.6 114.6 114.6 114.6 114.6 100.0 100.0 100.0 100.0

113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 100.0 100.0 100.0 100.0

122.1 122.1 122.1 122.1 122.1 122.1 100.0 100.0 100.0 100.0

120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 100.0 100.0 100.0 100.0

113.8 113.8 113.8 113.8 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7

110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5

128.0 128.0 123.6 123.6 123.6 121.9 121.9 118.6 118.6 116.5

108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108,0

123.7 118.1 118.1 118.1 118.1 118.1 115.6 115.6 115.6 115.6

133.4 118.1 118.1 118.1 118.1 118.1 113.0 113.0 113.0 113.0

115.0 113.4 111.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.5

116.1 116.1 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5
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2
1972

1

1972
12
1971

11
1971

10
1971

9
1971

8
1971

7
1971 המוצר

112.1 102.6 102.6 102.6 100.0 100.0 100.0 100.0 .6ל.מ.מדד.23
טלפוןמרכזיות

111.5 111.5 111.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד

112.3 111.4 109.7 107.4 103.5 103.3 101.7 100.0 .6ל.מ.מדד.24
ומנעוליםבריחים

104.5 104.5 104.5 104.5 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד
••כ•

111.0 110.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ל.מ.ם.מדל,25
טלביזיהמקלטי

106.2 106.2 106.2 106.2 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד

107.5 107.5 107.5 102.9 100.0 100.0 100.0 100.0 ל.מ.ס.מדד.26
מצברים

107.5 107.5 107.5 107.5 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדר

104.1 104.1 101.3 101.3 100.0 100.0 100.0 100.0 ל.מ.ם.מדד.27
כביסהמכונות

108.0 108.0 108.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד

102.5 102.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ל.מ.סמדד.28
אוירמזגני

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד

101.2 101.2 101.2 101.2 100.0 100.0 100.0 100.0 ל.מ.ס.מדד.29
רמאיקהופ

104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 100.0 100.0 היתריםמדד

106.8 104.2 104.0 102.5 101.3 100.0 100.0 100.0 ל.מ.ס.מדד.30
וארונותרהיטים

106.0 106.0 106.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד

110.4 110.4 110.4 110.4 100.0 100.0 100.0 100.0 ל.מ.ס.מדד.31
מברשות

110.0 110.0 110.0 110.0 100.0 100.0 100.0 100.0 היתריםמדד
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12 11 10 9 8 7 6 5 4 הערות3 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972

128.2 128.2 128.2 128.2 148.2 118.5 112.1 112.1 112.1 112.1

111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5

121.5 116.1 113.5 113.8 113.8 113.8 112.3 112.3 112.3 112.3

104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5

109.5 109.5 109.5 109.5 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.0

106.2 106.2 106.2 106.2 106.2 106.2 106.2 106.2 106.2 106.2

107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5

107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5

110.5 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 104.1

108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0

108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 107.1 102.5

109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 100.0

102.4 102.4 102.4 101.8 101.8 101.8 101.8 101.2 101.2 101.2

104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3

פיקחהסרת 122.0 119.0 118.2 115.3 113.7 112.8 112.6 112.6 107.6 108.3
72בספט.

106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0

119.9 119.9 119.4 119.4 119.4 110.8 110.8 110.8 110.8 110.4

119.9 119.9 119.9 119.9 119.9 119.9 110.0 110.0 110.0 110.0
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שוניםחליפיןשעריבמשטריהיחסייםהמחיריםשונות
1985עד1970בישראל,

מנזלי*יהודה

מבוא.1

הארצותחליפין:שעריבמשטרישינוייםבעולםהתרחשוהשבעיםשנותבמהלך
המרכזיים,הבנקיםידיעלמבוקרנייד,חליפיןשערלשיטתעברוהתעשייתיות

שערלשיטתקבועחליפיןשערשלממשטר1975ביוליעברובישראלואילו
מדיהנקבענייד,חליפיןשערמשטרהונהג1977באוקטוברזוחל.חליפין
ביומו.יום

כגוןמקרו-כלכליים,משתניםעלשוניםחליפיןשערימשטרישלהשפעתם
בהרחבהנדונהבמשק,התעסוקהומצבהתשלומיםמאזןמצבהאינפלציה,שיעור
יחםהואבספרות,לבתשומתלוניתנהשלאאחד,תחוםהמקרו-כלכלית.בספרות
המוצרים,שלהיחסייםהמחיריםלמבנהחליפיןשערימשטריביןהגומלין
זה.חלללמלאבאהנוכחיהמחקרבמשק.הייצורוגורמיהשירותים
במשךעצמו.האינפלציונימהתהליךמושפעבמשקהיחסייםהמחיריםמבנה

ייצור:וגורמימוצריםשלהמחיריםבעליותשונותנוצרתהאינפלציוניהתהליך
המחיריםרמתשלמזהשונהמסוימיםמוצריםמחירישלעלייתםשיעור

הממוצעת.
היאשמאאוזו,לתופעהשיטתייםהסבריםלמצואניתןאםהשאלה,נשאלת

תיאורטיתענפהמחקרספרותזהבתחוםהתפתחהלאחרונהמקריים.בגורמיםנעוצה
היחסייםהמחיריםשונותשביןהגומליןהשפעתעלבעיקרנסבהדיוןואמפירית.

ואולטורסקיוינינג(,1965)גלייזרלמשל,ראה,הכללי.האינפלציהלשיעור
(1984)ושפיגלמנזליציון,בן(.1982)וצוקרמן(,1978)פארקם(,1976)

היחסיים.המחיריםלשונותהריביתשיעוריביןהקשראתבדקו
הםהאינפלציהלשיעורהיחסייםהמחיריםשונותביןהגומליןקשרי
גורמיםאלולקבוע,כדידרושיםנוספיםומחקריםסיבתיים,בהכרחולאמורכבים

זהבמחקרהיחסיים.המחיריםבעליותהפיזוראתלהסבירעשוייםאקסוגניים
הממשלהשלהכלכליתלמדיניותהקשוריםמשתניםשלהשפעותלבחוןניסיוןנעשה

שוניםחליפיןשערימשטרישלהשפעותבבדיקתיתרכזהמחקרזה.פיזורעל
במשק.היחסייםהמחיריםמבנהעלבישראל

ההתנהגותעללהשפיעעשויהמסויםמוצרבמחיריחסיתגבוההעלייה
יכלהמידהבאיזוהשאלה,נשאלתבמשק.הצרכניםאוהפירמותשלהריאלית
שינוייםבאמצעותהכלכליתהמערכתעלריאליתלהשפיעהכלכליתהמדיניות
באמצעותמצליחה,הממשלהכיהיא,אחתקיצוניתהשערההיחסיים.במחירים
וכךהיחסיים,המחיריםאתלשנותעליהם,שליטהלהשישהנומינלייםהמשתנים
המחיריםשינוייאםלבדוק,חשובזהבמקרהבמשק.המקורותהקצאתעללהשפיע
אם)למשל,הכלכליתהמדיניותשלמטרותיהמבחינתהרצויבכיווןהםהיחסיים
יבוארכיבבעלימוצריםמחירישליחסיתתלולהלעלייההביאנומינליפיחות

המחקר.מחלקתישראל,בנקזי
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מבנהאתלשנותמצליחהאינההממשלהכיהיא,שנייהקיצוניתהשערהגבוה.(
שעריועוליםהכסף,שלהנומינליתכמותוגדליםכזהבמקרההיחסיים.המתירים
בשניםשינוי.ללאנשארתהריאליתהכלכליתשהמערכתכךוהמחירים,חליפין

אפואחשובתכופים;שינוייםהממשלהשלהכלכליתבמדיניותחלוהאחרונות
גדליםלשינויאלאהביאולאשמאאוריאליות,תוצאותלהםהיואםלדעת,

במשקשוניםענפיםבדיקתבאמצעותלהלן,נדונהזושאלהנומינליים.
הישראלי.

במחיריםהשינוייםעלהחליפיןשערימשטרישלסהשפעותיהםמתברר
הקבוע,החליפיןשערשלבמשטרמובהק:באופןמזוזונבדלותבמשקהיחסיים

השפעהלממשלההיתר.(,1977)אוקטוברהכלכליהמהפךלפניהישראליבמשקששרר
היתר,הנייד,החליפיןשערשלבמשטרואילובמשק,היחסייםהמחיריםמבנהעל

השינוייםולכןיותר,מהירההסערלשינוייבמשקהענפיםמחירירובסלהתאמתם
מעטים.היוהיחסייםבמחיריםהמדיניותשחוללה

המודל.2

תחרות.בתנאיהפועליםשווקיםבמסגרתמחיריםקביעתעלמתבססהמודל
ההשערותעלאותוניישםאנו(.1976)ברובידיבספרותפותחכזהמודל

זה.במחקרהנבדקותהכלכליות
מבוססתשתהיה,1ה-הענףאומוצרשלהמוצעתהכמותטלהלוגאת^8ב-נסמן
הבא:הקשרעל

(1)9!3=+3!5ק(1-^ת)־ק)+ש3

,1ה-המוצרמחירשלהלוג=כאשר
הציפיותשלהלוג=*ק

לרמתסבתקופההציפיותהן*ק=|!+;!?(1ר-)^הכללית,המחיריםלרמת
בתקופהבמשקלפרטיםשישהמידעעלהמבוססות)ציפיות6+1בתקופההמחירים

•>**
עלהמשפיעמקרי,גורם=ש3הצפוי;הריאליהחליפיןשערשללוג=6ק־

אתתגדילהענףפריוןשלעלייההפריון.אתהמבטאגורם=^הענף;שלההיצע
חיובי.הפריוןשלהמקדםולכןההיצע,

לציפיותיחסיתהמוצרמחירשלשעלייהמניחה,ההיצעמשוואת
במונחיהמיובאהמוצרשמחירמניחים,כןההיצע.להגדלתתפעלהאינפלציוניות

יחסיתהנומינליהחליפיןסערעלייתיחידתית.ברמהקבועהואחוץמטבע
ותפעלהמקומי,המוצרמחיראתיחסיבאופןתוזילהצפויהאינפלציהלשיעור
שלשליליתהשפעהאךחיוביים,הם(1)במשוואההמקדמיםכלההיצע.להקטנת
הואדלדוגמא,במשואה.המקדםלפניהשליליבסימןמתבטאתההיצעעלמשתנה
שערשלהשליליתההשפעתואתתבטאבמשוואהלפניוהשליליוהסימןחיובי

ההיצע..עלהחליפין
תהיה:הביקושמשוואת

)+•^ש
זי

6:ק-
1

<י+)-•!!״(!ש)*ק+:ו1(1(
-ק

3(1ק(11; 1
*=1!'9(2)

להלןנשתמשהצרכן.הכנסת=מהלוג.שלבמונחיםהמשתנים.מבוטאיםכאשר
המוצרשלהיחסיהמחירעלייתכימניחה,המשוואהת.1של,שוניםבאומדנים

הוא^שלו.הביקושאתתגדילההכנסהעלייתוכיהמבוקשת,כמותו'אתתקטין
חיוביים,המקדמיםכלזובמשואהגםהביקוש.עקומתעלהמשפיעמקריגורם

לפניהשליליבסימןמתבטאתהביקושעלהיחסיהמחירשלהשליליתוהשפעתו
3(!המקדם 1.
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וניקיוןתחרותשלמצבנניחאלובשווקיםכללימישקלשיווישלבמסגרת
הענפי,המישקלשיווימחירשלהלוגאתאפואנקבלדהיינוהשוק,
1ב-שנסמנו

ק.0

6=3*?!־31^1+־1(!6־:!)*ק+־;(״נ(!:()*ק+£
(3)3.בק!

31=315+31(1;ר־1ד=־15ז+1(51ש־־^ש5

הואאףחיובי-החליפיןשערומקדםחיובי,3!המקדםכילהעיר,יש
1!ל־ושוו.ה / 1־0/!31הואהאנפלציוניותהציפיותמקדם^.3 / הסימן.1-ן31
גמישותשלשסכומןבתנאיחיובי,הואהאינפלציוניותהציפיותמקדםשלהצפוי
מאחד.קטןההכנסהוגמישותהנומינליהחליפיןשער

שלפירושוהחלקית,ההתאמהשלהמודלסמךעלפועלת(3)ואהשמשונניח

הבאה:הנוסחהלפימתנהג1ענףמחירכידבר,

־?11-1=8!!?(!6־?11-1)
:11?(4)

:11כאשר
בפועלהמחירשלההתאמהשיעורהוא3ו-^לפירמה,הרצויהמחירהואק6
ככל.5ההתאמהמשיעור1האינדקסאתלהלןנשמיטהנוחותלשםהרצוי.למחיר

(3)בנוסחההרצויה.המחירלרמתבפועלהמחירהתאמתגדלה,1ל-מתקרב8-ש
6

משניונפחית(,4ב-)(3)משוואהאתנציבהרצוי.הגודללמעשההואק1:ז
נקבל:המשואה;צדי

-)!-^ק+81(2,1)-(1-8ק()1;ק-1:_1)
(5)־-*ק=(1-5ק()11..1

החליפין,שער-(3)במשואהלגורמיםמקוצרתנוסחההיא1(2,1)כאשר
האלו.המשתניםאתהכוללוקטוראפואהוא2המקרי.והגורםהפריוןההכנסה,
במחירהשינויאתהמסביריםמשתנים,שנימיתוספים,1מ-שונה8אם

-והשניהקודמת,בתקופההיחסיבמחירהשינויהואהאחדהיצרן:שלהיחסי

המשתנהמשמעותעצמו(.האינפלציהמשיעור)להבדילהאינפלציהבשיעורהשינוי

ביןלהפרשמסוימתבפרופורציהשלוהמוצרמחיראתיעלהשהיצרןהיא,האחרון
זההפרשאםהנוכחית.בתקופהלשיעורההקודמתבתקופההאינפלציהשיעור

הנוכחיהאינפלציהלשיעורהמוצרמחירביןההפרשאתהיצרןיצמצםיגדל,
1ב- - הגורמיםאחדהואהאינפלציהבקצבהשינויכימראה,זהניתוח.8

היחסיים.המחיריםשונותעלהמשפיעים
אתוכןגידולשיעורישלבמונחיםהאחרונההנוסחהאתעתהנחשב

השונות:
־)-,ק?2

(6)קס(11;

1(1>2,1)+(1-3)2קס(1:קס-ז)^..2.+0.6. =(1-3^\)1ק-;<.3+1^\2£

0.כאשר . גידולושיעוראתיסמן0ו-קהשוניםהמשתניםמכפלותשלזוגותהם,6
ק.של

רציונליותציפיותשלבהנחההמודלפתרון.3

נשאלתמשוכללת.תחרותשלמודלעםמחיריםהתאמתשלמודלשילבנוכהעד

אחתאפשרותבמודל.המונחותהאינפלציוניותהציפיותאתנאמודכיצדהשאלה,
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אחרתאפשרותאדפטיביות;ציפיותשלמהסוגלמשלאד-הוק,ציפיותלהניחהיא
רציונליות.ציפיותלהניחהיא

הבא:הכללפיעלמתפתחהחליפיןשערכינניח,זולמטרה

=6-ס8+1+:ו״
(7)6ת

המבטאקבוע,גורםהוא8הנומינלי.החליפיןשערשלהלוגהוא6כאשר
תנודותהמבטאמקריגורםהואו-טהצפוי,החליפיןבשערהשינויקצבאת

אפםממוצעעםנורמליתמתפלגזהשגורםהיא,ההנחהלשער.מסביבמקריות
2ושונות

אחריםבגורמיםתלויאינושהואמניחים,אנוכןכמו.0ע
במשוואות.
8ש־נניח הבאה:הנוסחהלפימתפתחההתאמה,גורם,3

5+קט 0=8 1(8)

8ההתאמהגורםשגםלציין,ישקבוע.גורםהוא80כאשר גורםהוא3
8ש-לשער,נ^יתןכךעלנוסחענפי. ולכוהאינפלציוניות,לציפיותקשור3
גבוהאינפלציהשיעורעתהצופיםשאםלשער,סביר'קט.־אתבנוסחההוספנו
יחסית.מהירבקצבהמחיריםאתהיצרניםיתאימויותר,

ציפיותשלבהנחההמודל,המודל.אתמסכמות(8ו-)(7)(4)(3)משוואות
<תט.161.61ר01ז16(006111016011:שלבספרותהמקובלתבשיטהייפתררציונליות,

אתונציגהמתימטי,הפיתוחעלנדלג(.1976)ברושמציגלזהדומההפיתוח
הבאה:הענפיתהמחיריםמשוואתשלהסופיתהתוצאה

(9)

( 10 )

+"2״1+ס׳־ינ״+״4?1-ס1+"52-ש1
1 ?16=״■08+"61-1

הוא:ל-זדהמתקבלהפתרוןהמודל.מפתרוןהמתקבליםמקדמיםהםזדכאשר

״0=!״2!״/!ש

־דק18)
=8!״(/!״ס+ש1

״1

״2=8(/!״ס3(!1־0)+©!יו

=((31ד/1זד)2
זד3

^זד=(1־30)

זו5=(3ד/!1זז)1

השונות.כלבסךהחליפיןשערשונותשלחלקהאת0מייצג(10)בנוסחאות
".ידיעל(9)בנוסחההמיוצגתש,המקריהגורםשללשונותנזקףהאחרהחלק
כלומר:(,1306015ז>31)^המקריהמהלךשלהכלללפימתפתחש-שהנחנו
המודל.פתרוןשלהכלכליתהמשמעותאתלהלןנפרט^ש.=ש:(.1+

הפתרוןאתמייצגים(10)בנוסחאותהמובאיםוהמקדמים(9)משוואה
במשוואההכלוליםהגורמיםרציונליות.ציפיותבהנחתהענף,שלהיחסילמחיר

הצפוי;החליפיןבשערהעלייהקצב=§הם:
1..6

1
=טבפיגור;החליפיןשער=

שונות=״הם:במשואההמשתניםיתרהחליפין.בשערהלא-צפויהשינויקצב
:<_1בפיגור;הענפיהמחיר=ק14;.1(;3במשואה)שהמקריהגורם

הגורם=ש
עלהממשלהשלהחליפיןשערמדיניותבהשפעתנתרכזכאמור,בפיגור.המקרי
הענפי.המחיר

במשוואתהחליפיןשערמקדםשהוא^ד,שלגודלוואתסימנואתנבדוק
3ש-ככלב־^ס־סש.ותלויחיוביהמונההיחסי.המחיר )ההתאמהיותרגדול0

פיחותיםכזהבמקרהיותר.גדול^זדיותר(,מהירההיצרניםשלוהתגובה
היא,,30ההתאמה,מהירותהיחסי.המחירעלייתאתמאיציםיותרגדולים
במהירותהענפיםביןההבדליםשיגדלוככללכן,לענף;הקשורגורםכאמור,
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החליפין.בשערלשינוייםכתגובההמחיריםבעלייתהשונותתגדלכןהתגובה,
ההבדליםהואהיחסייםהמחיריםבעלייתהשונותאתהמגדילנוסו•גורם

אתנפתחזאת,להראותכדיוההיצע.הביקושבגמישויותהבין־ענפיים
0+-4)נקבל:אזי=ק;0ו-50=1־שלמקרהןזד ןזדזהבמקרהןזד.=ז1(/1
ההבדליםפיעלהשוניםהענפיםביןשונהאבלמאפס,וגדולמאחדקטן

כאשראחדהערךאתויקבלןזד,יגדלמאפם,גדול^כאשראולםבגמישויות.
שלהגידולקצבהתגברותשעםהיא,המסקנה=!סהבא:הביטוייתקיים

להיווצרעשויהאינפלציוניות,לציפיותהתגובהמהירותועלייתהחליפיןשער
תפחתנהזהבמקרהבמשק.היחסייםלמחיריםהפיחותיםביןלאחדאחדשלקשר

המחיריםבעלייתלהבדליםהגורמותההיצע,אוהביקושגמישויותשלההשפעות
השונים.הענפיםבין

השפעהקיימתהאינפלציוניותציפיותהתגברותשלשבתקופהנראה,לסיכום,
בענפיםהמחיריםשלעלייתםשיעוריהענפים:למחיריפיחותיםביןלאחדאחדשל

שערשללזהקרובאודומההעלייהוקצבלאחידותמתקרביםהשונים
החליפיןבשערשינוייםעקבהיחסייםבמחיריםשינוייםכזה,במצבהחליפין.

אפשריים.אינםכמעט

השונותהמחיריםשונויותביןהקשר-ואמירתההיחסייםהמחיריםשונות.4

שלהסיטונייםהמחיריםמדרסעיפילפינאמרההיחסייםהמחיריםשונות
לצרכן.המחיריםמדדסעיפילפי-ולחלופיןמקומיים,ליעדיםהתעשייהתפוקת

הן:)>ךל/ג(היחסייםהמחיריםשונותלחישובששימשוהנוסחאות
־1)-ןק)2

(11)=2קס(^ו1:י

16 - ?^16ז!?("?111־1?^■1

היחסיים.המחיריםשונותבקיצוראוהיחסייםבמחיריםהעלייהשונות=
משקל=האינפלציה.שעור=.1ה־המוצרשלהמחיריםעליית=קס1:(

הסיטונייםהמחיריםבמדדהענפים.מספר=תבאחוזים.1־ההענן•אוהמוצר
במדדת.=116ו-השונים(,התעשייה)ענפית=17-חלוקותבשתיהשתמשנו
ושירותים.מוצרים60ל־בחלוקההשתמשנולצרכןהמחירים

הלוגריתמית:השונותהיאחלופהנוסחה
(12)=2^ג(1ק1ז.-)-ןק.!2

1=?*108-108!-:ן!?

1 - !ן?'!=108ז?־108?1

היחסייםהמחיריםשונותשלהשוניםהחישוביםביןהקשרמההשאלה,נשאלת
היא,,1בלוחהניתנתהתשובה,הענפים.שלהשונותוהחלוקותהנוסחאותפיעל
ביניהןקשורותהסיטוניהמחיריםמדדשלהשונותהחלוקותלפיהשונויותכי

הנוסחאותלפיהשונויותביןהדוקקשרישומדדמדדכלבתוךגםהדוק.קשר
הכלכליותשהתוצאותהיא,מכךהמסקנההשונות.הענפיותהחלוקותולפיהשונות
מדדיסעיפישלאחרתאוזובחלוקהתלויותאינןהאחריםבלוחותהמובאות
הקשרכינמצא,זאתלעומתהיחסיים.המחיריםשונותשלמסויםבחישובהמחירים

המחיריםמדדשלפיזווביןהסיטונימדדלפיהיחסייםהמחיריםשונויותבין
יחסית.רופךהואלצרכן
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בספרותהמכונההיחסיים",המחירים"שונותבמונחכילהדגיש,חשוב
השינויקצבילפיהמחושבתלשונותכוונתנו0£•!613ס1ז\6:!ק1065

הממוצע.האינפלציהלשיעורבהשוואההמוצריםמחירישל

כלכליתמדיניותוגורמיהיחסייםהמחיריםשונותהתפתחות.5
התפתחותהבקביעת

האינפלציוניותהציפיותאת(.6)משוואהאתאמפיריתנאמודזהבסעיף
המשתנים;ביוהאינטראקציותמןהתעלמנובעבר.מחיריםעליותמתוראמדנו
משתניביוהדוקמיתאםגורראנטראקציהמשתניעםהמשוואהאתלאמוד.יוו0ני

ריבועישלבמונחיםהתוצאותאתגםהצגנוהמקוריים.למשתניםהאינטראקציה
שלהסטיותריבועיאתהמבטאהתלוי,המשתנההיאשהשונותמשוםזאתהמשאבים;

ביחסגםבדיקהשערכנולציין,כדאיהאינפלציה.משיעורהמוצריםמחיריעליות
שונות.היולאוהתוצאותעצמם,למשתנים

נתוניםעלהמבוססות(,6)האמידהמשוואתשלהתוצאותאתהצגנו2בלוח
לתקופותהחלוקההתעשייה.תפוקתשלהסיטונייםהמחיריםמדדשלחודשיים
מסתיימתאחתמשנהתקופתהחליפין:שעריבמשטרהשינוייםעלמושתתתהמשנה
חריפיםשינוייםעםקבוע,חליפיןשערשלמשטרהתקייםשבה,1975ביולי
1977אוקטוברועד1975מיולימזו.זויחסיתרחוקותזמןבנקודותבשער,

חורש,בכלזוחליםפיחותיםבוצעושבוזוחל,חליפיןשערשלמשטרהתקיים
ובוממשלתית,התערבותעםניידחליפיןשערשלמשטרשרר1977ומאוקטובר

ביומו.יוםמדינקבעהשער
בשערהשינוייםקבועחליפיןשערשלשבמשטרהיא,2מלוחהעולההמסקנה

התקופהביומהותיהבדלניכרלאהיחסיים.המחיריםטונותאתמגדיליםחליפין
אתהצגנוכןעללאחריה.שבאההזוחל,הפיחותתקופתוביו1975יולישלפני

המטבעלניודהמעברעם.1977ב-הכלכלילמהפךעדהתקופה,לכלהתוצאות
שונותעלהחליפיןשערשלהחיוביתההשפעהמובהקבאופונחלשה1977ב־

היחסיים.המחיריםשלעלייתם
היחסייםהמחיריםשונותעלהאינפלציוניהתהליךהשפעתכילצייו,כדאי

עצמו.השיעורדרךולאהאינפלציהבשיעורהשינוידרךהמודל,לפיפועלת,
תקופותבכלהשפעתונןם.זנןס-.1;.1ב-בלוחותמסומןהאינפלציהבשיעורהשינוי
מובהקת.המשנה

לא-צפויהמדיניותושלצפויהכלכליתמדיניותשל.השפעותיהן.6
היחסייםהמחיריםשונותעל

אד-הוקהנחתעלמבוססתהיתההקודםבסעיףשהוצגההאמפיריתהבדיקה
רציונליותציפיותשלבהנחההמודלפתרוןהאינפלציוניות.הציפיותלגבי
לבדוקכדיצפוי.לאלשינויהחליפיןשערבמדיניותצפוישינויביומבחין
וההשפעהחליפיןשער-הכלכליותהמדיניותמשתניאתפירקנוזו>השערה

מחישובקיבלנוהצפויאתולא-צפוי.צפוירכיבים:לשני־המוניטהית
תשלוםאמצעיהמשתניםטלכפונקציההראשון,בשלבמשתנה,כלישלהרגרסיה,

הנתוןמהפחתתקיבלנוצפויהלאהנתוןאתשונים.בפיגוריםחליפיוי,ושערי
מובאותהתוצאותהראשון.בשלבמהמשוואההחזויאוהצפוי'הרכיבמןבפועל
המשנה,תקופותאתלקבועכדיהסיטוניים.המחיריםמדדעלהמבוסם,3בלוח

עדהראשונההתקופהבכלאחדהערךאתהמקבלס,דמהבמשתנההשתמשנו
עלייתוטס,המשתנהשלמובהקותובולטתהמשוואותבכלהכלכלי.למהפך

אתטשלהמקדםמייצגבמקבילהראשונה.בתקופההחליפיןשערשלהלא-צפויה
3בלוחנוסףמשתנההשנייה.בתקופההחליפיןשערשלהלא-צפויהעלייתוהשפעת

הגידולקצבעםמתואםזהמשתנה§.החליפין,שערשלהצפויהעלייתוהוא
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היתההיחסייםהמחיריםןוונותעלהשפעתואךהתשלום,אמצעישלהצפוי
מבוטלת.
שונותעלהשפיעהלאהחליפיןשערשלהלא־צפויהשעלייתומלמד,3לוח
שקשההעובדה,אתמבטאהדברהכלכלי.המהפךשלאחרבתקופההיחסייםהמחירים
לשינוייםהמחיריםהתאמתשבונייד,חליפיןשערשלבמשטרהציבוראתלהפתיע

החליפיןשערשלהלא־צפויההעלייההשפעתבולטתזאתלעומתמיידית.היאבשער
בהעלאותהציבוראתלהפתיעהממשלההצליחהכאשרהקבוע,החליפיןשערבתקופת
שההשפעהנראהזאתעםמזו.זוומרוחקותשונותזמןבנקודותהשערשלחריפות
הרגרסיהתוצאותהראשונים.בחודשיםהתרכזה
מתוצאותיותרחלשותהאפקטיביהחליפיןבשער
אחוזים(.10שלמובהקות)ברמתמובהקותעדיין

בהשערות,תומכותשהתוצאותאפוא,נראה
הרכיבמדידתכילהעיר,כדאירציונליות.
הצפויהרכיבשהערכתמשוםבלבד,אינדיקציהבתוצאותלראותישחד-משמעית:

בעבר.גידולקצבישלכפונקציההחליפיןשערשלרגרסיהמתוךאומדןרקהיא
שונותלהנחותביחסהתוצאותרגישותאתלבדוקכדישוניםפיגוריםכאןנוסו
בפתרוןשהועלוההשערותאתתואמותהאמפיריותהתוצאותאולםהפיגורים,על

רציונליות.ציפיותשלבהנחההמודל

המשתמשיםהרבעונייםבנתונים
הןכיאםהחודשיים,הנתונים

ציפיותבהנחתבמודלשהועלו
אינההלא-צפוילעומתהצפוי

ענפיותבדיקותשלאמפיריותתוצאות.7

שבתנאיםהיתה,רציונליות(ציפיות)בהנחתהמודלמפתרוןהכלליתהמסקנה
תלויההחליפיןבשערמשינוייםשתיגזרהמחיריםעלייתתהיהאינפלציונייםלא

במשוואתהחליפיןשערמקדםאחרות:במליםהענף.שלוההיצעהביקושבגמישויות
גבוהבושהמקדםענףוההיצע.הביקושלגמישויותבהתאםמאחד,קטןהמחירים
השערפיחותעליגיבבייצור(יותרגבוהיבואמרכיבבגלל)למשל,יחסית
גמישויותיששוניםשלענפיםכיווןמוצריו.מחירישליחסיתגבוההבהעלאה
שינוייםויחולודיפרנציאליות,מחיריםעליותבשערמהשינויתתחייבנהשונות,

הציפיותשבובמשקכאמור,משתנה,זומסקנהבמשק.היחסייםבמחירים
לאחת,להתקרבעשויהנ״להמקדםהאלהבתנאיםגבוהות.האינפלציוניות

יכוליםוההיצעהביקושבגמישויותההבדליםעקבבמקדםשנגרמיםוההבדלים
שינוייםיחולולאהענפים,ברובלאחדמתקרבהנ״להמקדםכאשרלהצטמצם.
שערעלייתתגבירזהבמקרההחליפין.בשערמשינוייםכתוצאההיחסייםבמחירים
הריאלית.הכלכליתהמערכתעלתשפיעולאהאינפלציה,אתהחליפין
כמספררגרסיות115חושבומהמודל,הנובעותהמסקנותאתלבדוקכדי
הענפיהמחירעלייתהואהתלויהמשתנה(.9)משוואהפיעלשבחלוקה,הענפים

והלא־צפוי,הצפויהנומינליהחליפיןשערעלייתהםהמסביריםוהמשתנים
התעשייתיהייצורכגוןוההיצע,הביקושבמשואותהכלוליםאחריםומשתנים

מקדמישלממוצעלגביהן4בלוחהמוצגותהתוצאותהמוניטרית.וההתרחבות
115ל-ממוצערגרסיה)מקדםהחליפין.שערשלוהלא-צפויהצפויהרכיבים

לתקופה0.96-בהסתכםהחליפיןשערשלהצפוילרכיבהממוצעהמקדםהענפים(.
תומכותבלוחהמוצגותהאמפיריותהתוצאות.1977ב־הכלכליהמהפךשלאחר

לאחדכולםשוויםהחליפיןשערשלהצפוילרכיבהענפייםשהמקדמיםבהשערה
שבתקופההיא,החליפיןשערשלהלא־צפויהרכיבלגביהמסקנהזו.בתקופה
ניכרולאיום,בכלהממשלהבידינקבעהשערכאשרהכלכלי,המהפךשלאחר
הסתכםהממוצעוהמקדםהשונים,הענפיםשלהרגרסיהבמקדםמשמעותייםהבדלים

כששערהקודמת,בתקופהזאתלעומת(.3)לוח0.1שלתקןסטייתעם0.28ב־
זובתקופההשונים.הענפיםביןמשמעותייםהבדליםניכרוקבוע,היההחליפין
הןהיצרניםאתהפתיעוגםמסוימתובמידה-חריפותשהיוהחליפיןשערעליות
השוניםבענפיםמחיריםשלדיפרנציאליותלעליותהביאו-בגודלווהןבעיתוי

היחסיים.במחיריםולשינויים

176



מפיחותיםהמתחייבתמחיריםלעלייתבפועלמחיריםעלייתביוהקשר.8

המחירים"שונותבקיצוראותהשכינינוהיחסיים,המחיריםעלייתשונות
המחיריםעלייתסביבהמוצריםמחיריעליותשלהפיזורעלמצביעההיחסיים",
לאחרלדוגמה,כךמאחרים.יותרעוליםמחיריםאלואומרתהיאאיוהממוצעת;

יבוארכיבבעלימוצריםאוהיבואמוצרישלמחיריהםכימצפים,היינופיחות
לבדוקמאפשראינוהשונותמדדאך-במיוחדגבוהבשיעוריעלויחסיתגדול
היבואמוצריאתייקראמנםהפיחותאםלקבוע,כדיהתממשה.זוציפייהאם

עלייתואתמהפיחותהמתחייבתמחיריםעלייתאתחישבנויחסית,גבוהבשיעור
המחיריםעלייתאתביניהן.הקשראתובדקנוענף,בכלבפועלהמחירים
)רכיבבענףהאפקטיביהיבוארכיבהכפלתידיעלקיבלנוענףבכלהמתחייבת

החליפיןשערבעלייתנטו(מיסיםכולליחד,גםוהעקיףהישיר-הכוללהיבוא
היבוא.עלבמסיםהשינוייםואתהפורמליהשערעלייתאתהכוללהאפל!טיב,י,

היא,נוספתהנחההמחיר.עלהפיחותהוצאותמלואשלגלגולהיאכאןההנתר.
יחסית,קיצוניתהנחהזוהיהענפים.לכלאחידההאפקטיביהשערשעליית
לכןתשומות.לגביאותהלהניחניתןאךלצרכן,המחיריםבמדדכשמדובר
מקבילהבדיקהערכנוולאהתעשייה,תפוקתשלהסיטוניבמדדורקאךהתרכזנו

,1977עדהראשונה,בתקופה.5בלוחמוצגותהתוצאותלצרכן.המחיריםמדדלפי מפיחותיםהמתחייבתמחיריםעלייתביןחיוביקשרהתקייםשבהםמקריםהיו
שלהאחרוןברביעהגדולהפיחותלדוגמא,)ראה,בפועל.מחיריםעלייתלביו
המחיריםעלייתביןקשרהיהלאזומתקופת-משנהבחלק.(1974

עלשהשפיעוהיבוא,עלבמיסויששינוייםנראה,שבפועל.זולביןהמתחייבת
עלהרצויבכיווןהשפיעולאזו,משנהתקופתבמשךהאפקטיביהחליפיןשער

שלמשטרהתקייםשבההשנייה,התקופהלגביהשונים.בענפיםהיחסייםהמחירים
עלייתביןמובהקשליליקשרהיהשבהםמקרים,מוצאיםאנונייד,חליפיןשער

גברהשבהזו,בתקופההמתחייבת.המחיריםעלייתלביןבפועלהמחירים
למתחייב.מעלמחיריםעליותשלהזדמנויותנוצלוניכרת,במידההאינפלציה

ומסקנותסיכום.9

במחיריםהשינוייםעלהחליפיןשערימדיניותשלהשלכותיהאתבדקנו
השינוייםעלהחליפיןשערימשטרישלשהשפעותיהםמתברר,במשק.היחסיים
החליפיןשערבמשטרמובהק.באופןמזוזונבדלותבמשקהיחסייםבמחירים
היתר.(,1977אוקטובר)עדהכלכליהמהפךלפניהישראליבמשקששררהקבוע,
שערשלבמשטרואילובמשק,היחסייםהמחיריםמבנהעלניכרתהשפעהלממשלה
מהירההשערלשינוייבמשקהענפיםמחירירובשלהתאמתםתהיהניירחליפין
מעטים.היוהיחסייםבמחיריםהמדיניותשחוללההשינוייםולכןיותר,
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1לוח

ומדדהסיטונייםהמחיריםמדדפיעלהיחסייםהמחיריםשונויותביו82מקדמי
1983עד1970לצרכו,המחירים

חודשיים()נתונים

5?3 5?2 5?1 5^4 3<\53<\52א1

1/ו00 .56 .62 .90 .99 .90 5א1
.54 .52 .57 .99 .89 5א2

.59 .57 .64 .89 5^3■

.55 .53 .59 5א4

.93 .95 5?1

.98 5?2

.0144 .049 .040 .028 .048 .026 .044 ממוצע

.0106 .031 .022 .018 .024 .016 .020 תקןסטיית

המחיריםמדד מנתוני לוגריתמית נוסחהלפיהיחסייםהמחירים שונות-5^1
.(12 )נוסחהענפים116ל-בחלוקההסיטוניים,

המחיריםמדד מנתוני לוגריתמית נוסחהלפיהיחסייםהמחירים שונות־5א2
ענפים.17ל-בחלוקההסיטוניים

המחיריםמדד מנתוני רגילהנוסחה לפיהיחסייםהמחירים שונות-5^3
.(11 )נוסחהענפים116ל-בחלוקההסיטוניים

המחיריםמדד מנתוני רגילהנוסחה לפיהיחסייםהמחירים שונות-5א4
ענפים.17ל-בחלוקההסיטוניים

המחיריםמדדלפילוגריתמיתנוסחהלפיהיחסיים׳המחיריםשונות-5?1
לצרכו.

לצרכן.המחיריםמדדלפירגילהנוסחהלפיהיחסייםהמחיריםשונות-5?2
לצרכןהמחיריםמדדלפירגילהנוסחהלפיהיחסייםהמחיריםנות1ש-5?3

המזון.בניכוי־סעיפי
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2חול

הרגרסיהמשוואות
הסיטוניים,המחיריםמרדלפיהיחסייםהמחיריםשונותהתלוי:המשתנה

חודשיים()נתונים

1970־85 1978־85 1970־77 1970־77 1970־77 1970־77 1970־77

002
5.3)

.003
(4.2)

.001
(3.1)

.001
(3.3)

.001
(4.2)

.001 .001
(4.4)

הקבוע

.04
( 2 . 6 )

.01
(.5)

.07
(2.9)

.11
( 6 . 8 )

.11
(6.7)

.11
(7.2)

2*"
6ס

-.31
(1.7)

-.5
( 1 . 1 )

-.07
(.3)

-.01
(.04)

.005
(. 01 )

.6
( 2 . 1 )

*ל*
*.111

.14
(4.3)

.13
( 2 . 8 )

.61
(2.4)

-.*?ם( ־^ס1)2

.24
(3.1)

.22
( 1 . 8 )

.06
(. 8 )

!-*יי״י

.25 .22 .40 .37 .36 .036 .37 מ2

1.92 1.9 1.94 2.0 1.7 1.75 1.7 אס

.0038 .0046 .0024 .0025 .0025 .0025 .0025

16.7 7.2 15.9 18.3 25.9 4.3 53.3 ס

189
2.0

90
2.0

90
.46

90
.2

90 90 90
מספר

התצפיות
11

ניכויידי עלמתקבל
האינפלציה.בקצב
הואהריאלי.החליפיןשער

השינוי
עליית

=)!..ןקס־^ס(

=6ז
האנפלציוניות.בציפיותהרשמיהחליפיןבשערהעלייה

כולליםהתשלוםאמצעיהריאליים.התשלוםבאמצעיהעלייה='''^ות
חיסכון.תכניותולמעטופתייםחובאיגרותבתוספתעו״שמזומנים,כאן

חודש.שלבפיגורהיחסייםהמחיריםשונות=
חופש.לדרגותמתוקןהמרובה,המיתאםמקדם=מ2
הרגרסיה.מקוהסטיותשלהמיתאםמקדם1:110ן.וטסווןדרבי=אס
הטעויות.שלהתקןסטיית=145£
שהמשתנהלמשוואה,אוטוקורלציהלבדיקתדרביןשלמקדם=ת

בסוגריים.םערכיהמסבירים.המשתניםכאחדבהמופיעבפיגורהתלוי
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3חול

והרכיבהצפויהרכיבשלכפונקציההיחסייםהמחיריםשונותרגרסיה:משוואות
הסיטונייםהמחיריםמדדלפיהחליפין,שערהלא-צפוי,

רבעוניים נתונים חודשיים נתונים
.003 .002 .0נו.2 .002 קבוע
(2.7) (2.4) (4.1) (3.9)
.007 .01 -.06 -.02 8(.9) (. 8 ) (.9) (.3)
.03 -.02 -.25 -.2 .)ם8 1 ) (. 1 ) (.5) (.4)
.02 .04 .01 .01 11(. 6 ) (1.3) (.7) (. 6 )
.26 .2 .11 .12 טס

( 2 . 0 ) (1.7) (3.7) (3.8)
.02 .01 )!..,קס-^קס(

(4.0) ( 2 . 6 )

.02 .03 קט
(3.8) (4.1)
-.002 -.002 -.002 -.002 (1.4)ס (1.3) ( 2 . 0 ) ( 2 . 1 )

.45 .5 .41 .41
(3.8)?^6־1 (4.2) (6.3) (5.9)

.48 .5 .315 .276 2.03מ2 2.15 2.0 2.0 0034.ן^ס .0033 .0036 .0037
8.8 9.2 13.1 11.0
59 59 185 185 39.-תצפיותמם' - 1.6 -.24 -.38

הנומינלי.החליפיןשערשלצפויהבלתיהעלייהקצב=ט
החליפין.שערשלהצפויהעלייהקצב=§
ועד1970משנתהכוללתלתקופה1הערראתהמקבלדמה,משתנה=ס

.1977ספטמבר

החליפין.שערשלהצפויהעלייהבקצבהדמהמשתנהשלמכפלה=§ס
החליפין.שערשלהלא-הצפויהעלייהבקצבהדמהמשתנהשלמכפלה=טס
עלנערכהצפויוהלאלצפויהחלוקהצפוי.הלאהאינפלציהשיעור=קט
בעבר.גידולקצבישלכפונקציההמשתניםשלהראשוןבשלברגרסיהחישובידי

שלפיגוריםושלושהתשלוםאמצעישלהגידולקצבישלפיגוריםשלושהנלקחו

.(2בלוחהערותגם)ראהבסוגריים.סערכיהחליפין.שערשלהגידולקצבי
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4לוח

)ממוצעיםהסיטוניים
הענפי(המחיר

המחיריםמדד
עלייתשיעור

לפיענפים115
־התלויהמשתנה

-ענפיותרגרסיהמשוואות
רגרסיה:מקדמישל

המסבירים המשתנים

טס ס8 11 8

-.11 -.38 00
0^1

מקדמישלממוצע
.96הרגרסיה

.2 .5 .1 .2התקןסטית

65 20 40
מקדםשבהםהענפיםמספר

100מובהקיצאהרגרסיה

3.52 1.9 1.23

לגביהומוגניותהשערות
הרגרסיהמקדם
.8?ערך

בענףחמחירעלייתשיעורהתלוי,המשתנה(.9)היאשנאמרההרגרסיהמשוואת
הם:המסביריםוהמשתנים

%
הצפוי.האפיןטיביהחליפיןבשערהעלייהקצב=

צפוי.הלאהאפקטיביהחליפיןבשערהעלייהקצב=ט
ערךמקבלהואהתקופותלשאר.1977לאוקטוברעד1עררהמקבלדמימשתנה=ס

אפם.
כמספררגרסיות,115חושבוהרגרסיה.מקדמישלהממוצעמובאבלוח

רגרסיהבכלהתעשייה.תפוקתשלהסיטונייםהמחיריםמדדשלבחלוקההענפים
הצפויההעלייההםהמסביריםוהמשתניםהענפיהמחירהואהתלויהמשתנה

הביקושבמשוואותהכלוליםהמשתניםיתרוכןהחליפין,שערשלוהלא-צפויה
התוצרשלהעלייהקצב,2בלוחשניתנהההגדרהלפיהתשלו־םאמצעי-וההיצע

שלממוצעיםרקמוצגיםבלוח(.9)משוואהבפיגורהענפיוהמחירהתעשייתי
ההשערהובדיקתשלהם,התקןסטייתעםהחליפין,לשערהקשוריםהמקדמים
שלשהמקדמיםבהשערה־לדוגמא.1.4הוא?שלהקריטיהעיראפם.־הואשהממוצע

.=?.7מתקבללאחד,שווים§
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5חול

המתחייבתהמחיריםעלייתוביובפועל
רבעוניים()נתונים1985

המחיריםעלייתביומיתאםמקדמי
עד1970מהפיחותים,

ההסתברות
לקבלת
האפסהשערת

מקדם
המיתאם

ההסתברות
לקבלת
והרביעהסנההאפסהסערת

מקדם
המיתאםוהרביעהסנה

.31 -.106 1978/1 .08 .18 19/0/11
008 -.27 1978/11 .02 .26 1970/111
.16 .145 1978/111 .048 .21 1970/11/
.001 -.32 1978/11/ .16 -.15 1971/1
.62 .051 1979/1 .12 -.16 1971/11
.45 -.08 1979/11 .86 .017 1971/111
.33 .102 1979/111 .01 .26 1971/11/
.02 .238 1979/11/ .50 -.071 1972/1
.88 .015 1980/1 .53 .06 1972/11
.36 -.095 1980/11 .81 .02 1972/111
.62 -.052 1980/111 .25 -.12 1972/11/
.42 -.083 1980/11/ .83 .02 1973/1
.04 -.213 1981/1 .24 .12 1973/11
.014 -.253 1981/11 .39 .09 1973/111
.34 -.1 1981/111 .80 .026 1973/11/
.93 -.01 1981/11/ .35 .098 1974/1
.14 .155 1982/1 .63 .051 1974/11
.77 -.03 1982/11 .99 .001 1974/111
.24 .122 1982/111 .05 .20 1974/11/
.14 -.151 1982/11׳ .31 .11 1975/1
.002 -.31 1983/1 .28 -.113 1975/11
.05 -.21 1983/11 .04 .210 1975/111
.60 -.055 1983/111 .16 -.147 1975/11׳

.0001 .425 1983/11/ .32 .105 1976/1
.13 .16 1984/1 .003 .306 1976/11
.65 -.05 1984/11 .23 .124 1976/111
.33 -.10 1984/111 .87 .017 1976/11/
.04 .209 1984/11/ .28 .112 1977/1
.63 .051 1985/1 .27 .116 1977/11
.75 .033 1985/11 .32 .105 1977/111

.49 .07 1977/11/

ועקיף()ישיר הכוללהיבוארכיבהכפלתיי עימתקבלתהמתחייבתהמאיריםעליית
בשערעלייה )הכוללהאפקטיביהחליפיןשער בעליית1977תפוקהתשומהלוחשל
בלוחהמשנה ענפיביוהתאמהנערכההיבוא(.עלהמוטליםנטויוהמסיםהפורמלי

תפוקתשלהסיטונייםהמחיריםבמדדהכלוליםהמוצריםוביותשומה-תפוקה
בכלזהההאפקטיביהשערשעלייתכאן,הונחענפים.94כוללתהחלוקההתעשייה.
היאתשומותלגביאךלצרכו,המחיריםלגבימציאותיתאינהזוהנחההמוצרים.
מאשריותרקטניםהיבואעלבמיסויהענפיםביוההבדליםבתשומותכיסבירה,

ההסתברותלצרכן.המחיריםלמדדמתאיםחישובערכנולאלכוהסופיים.במוצרים
המיתאם.מקדםשלהמובהקותמידתאתמבטאתהאפסהשערתתחת
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תעשייהז.





:1981-1963הישראלית,בתעשייההפריון
וגורמיםמגמות

לוסקי*וישראלויינבלשגי׳מי

מבואא.

מבחינההןרבהחשיבותבעלינושאיםהםזה,שםהנושאתהתופעהוהסברפיריוןמדידת
הקשוריםמדיניותלנושאידוגמאותשתישונים.במישוריםמדיניותלקביעתכאמצעיוהןאנליטית
מפתיעהון.השקעותלעידודומדיניותהשכרמדיניותהפיריון:נושאשלוהבנהבמדידהבמישרין
1בישראלזהבנושאמחקריםמעטורקאךנערכוהנושא,חשיבותשלמרות

.

הפיריוןמדדי.1981עד1963בשניםהישראליתבתעשיההפיריוןניתוחעלמתמקדזהמחקר
וכפיבעבר,נהוגשהיהכפימוסף,ערךבסיסעלולאתפוקה,נתוניבסיסעלמחושביםבהמשךהמוצגים
הואשהפריוןהיאזאתבעבודתנויסודשהנחתמכךיוצאבארץ.זהבנושאהעבודותברובשנעשה
גלם.וחומריעבודההון,ייצור,גורמיבשלושהשימוששלתוצאה

ומדד(1^3.1301ז?0(11ב011¥11)0העבודהפיריוןמדדפיריון,מדדישנינזכריםהכלכליתבספרות
מגמותשלניתוחונערךשניהם,מחושביםזאתבעבודה(.7013.1?30101•!?0(111011^11,7הכולל)הפיריון
תופעתליצירתוהתורמיםאותםהמרכיביםהגורמיםשלוכןלעיל,המוזכרתהתקופהפניעלבהםהשינוי
ואימוץבתעשיהההוןנצילותוהםבמיוחד,גורמיםשניעלהדגשמושםזה,אחרוןבנושאהפיריון.

חדשים.השקעהבמוצריהגלומותחדשותטכנולוגיות
העבודהאתלבצעחזקפיתויקייםאחרים(,כלכלייםבמחקרים)כמואמפירייםפיריוןבמחקרי

נוצרמכך,כתוצאההעסקי(.הסקטורברמתכולה)אוהתעשיהברמתלמשלביותר,האגרגטיביתברמה
לחשבבחרנואי־לכך,בו.השינוייםאתלהסבירהאפשרותלאיבודוהולכתהפיריוןתופעתשלטשטוש

שנראהכפיבמספר(.)חמישה־עשרראשייםתעשיהענפישלברמההתופעהאתולנתחהפיריוןמדדיאת
זהמידעאותו.המסביריםבגורמיםוהןהפיריוןבמידתהןהשוניםהענפיםביןגדולהשונותישלהלן,
ענפיחמישה־עשרלבחירתהסיבהיותר.אגרגטיביתגישהכאןנבחרתהיתהאילולאיבודהולךהיה

משנה,לענפיהנתוניםמסגרתנתונים.מגבלתויחידה:אחתהיאיותרמפורטתרמהולאראשייםתעשיה
וניתוחם.פיריוןמדדיחישובמאפשרתאיננההתעשיה,שלתלת־סיפרתיבסיווגהמסווגיםאלה

ג׳בחלקמגמותיו.ניתוחשלובמתודולוגיההפיריוןבמדידתעוסקב׳חלקחלקים:שלושהבעבודה
והסברלגורמיםפרוקםהכולל,הפיריוןהעבודה,פיריוןמדדיהאמפיריים:הממצאיםמוצגים

העבודה.שלסיכומההואד׳,חלקמגמותיהם.

הפיריוןמדידתב,

סולו(,11101ז5)היקסעל־ידיבמקורשפותחוגישותעלמבוססתהכלכליבמחקרהפיריוןמדידת
בחשבוןנלקחשבהניאו־קלאסיתיצורמפונקציתנגזריםלמיניהםהפיריוןמדדיואחרים.(8010-99)

כדלהלן:הכלליתוצורתהזמן,שלמרכיב

(1 ) ^
שבע.באר-בנגב,בן־גוריוןאוניברסיטתלבלבלה,המחלקה*

וחינוך.מחקרלקרנותהישראליתהאגודהבאמצעותשניתןבורד,מקרןמענקעל־ידימומןהמחקר

יוסףבן(,1983)ברגסן(,1981)קונדור(,1978)כזורבץשלהןזהבנושאבארץשנעשוביותרהבולטותהעבודות1

(.1983ובר־נתן)(1984)מצר(,1983)
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חומריתשומת-\4העבודה;תשומת-1,ההון;מלאי-1(טכנולוגי;מקדם-^תפוקה;-<3כאשר;

הזמן.אתמסמל*האינדקסהביניים.ומוצריהגלם
הכולל*.הפיריוןומדדהעבודה,פיריוןמדדעיקריים;פיריוןמדדישנירווחיםהכלכליתבספרות

היא:והגדררתוב-,??להלןיסומןהעבודהפיריוןמדד

(2)0<(=\/ג1),4

שמדדלראותקלהנדון.(המשתנהשלזמןיחידתעל־פניהשינוישיעוראתמציינתהמשתנהמעל)הנקודה

לעובד.התפוקהשלזמןעל־פניהשינויאתמבטאזה
היא;הכלליתוהגדרתוב-,???ללהלןיסומןהכוללהפיריוןמדד

(3),??^־=־־־

הייצור.הוצאותבסך(1=,1ה-הייצורגורםשל(811עג6חלקו)אתמסמל8;כאשר
בשינויחלקאותואומדןעלמבוססהכוללהפיריוןשחישוברואיםאנולעיל(3בביטוי)מהכתובי

פונקצייתעלמבוססאיננוהכוללהפיריוןשלזהחישובבתשומות.שינויעל״ידימוסברשאיננוהתפוקה

מהנחותלגודל.קבועהותשואהמשוכללת,תחרותקיוםבלבד:הנחותשתיעלאלאכלשהי,ספציפיתיצור

מציגה(3בביטוי)המתוארתהחישובדרךהשולית.לתפוקתושווהיצורגורםלכלשהתמורהנובעאלו

בלתי־מוסברת.כשאריתהכוללהפיריוןאת
מדדלביןהכוללהפיריוןמדדביןברורקשרשישלראותניתןלעיל(3)במשוואההכתובמתוך

.(:4בביטוי)כמוצגהעבודה,פיריון

(4),??=,??ז+8/*(*1,),+8/^10,

ביחסהשינויהכולל,הפיריוןמקורות:משלושהנובעהעבודהשפיריוןהוא(4ביטוי)שלמשמעותו

לעובדהגלםחומריתשומתביחסוהשינויההוצאות(בסךההוןבחלקמשוקלל)כשהואלעובדההון

ההוצאות(.בסךהגלםחומריבחלקמשוקלל)כשהוא
הבא:בפירוקלהשתמשיותרנוח\(,4לביטוי,)?/מעשיתכלכליתמשמעותלתתשקשהמכיון

(5),??=^\??ז+3א/*(1),1+)^()^/^(4

מרכיבהוא\4</3והיחסהמוסףהערךהוא-¥המוסף;בערךההוןשלחלקואתמסמל-8^כאשר:

הכוללמהפיריוןחיוביתמושפעהעבודהשפיריוןהיא(5)משוואהמשמעותהתפוקה.בסךהגלםחומרי
אחרות,במיליםהתפוקה.גלםחומרישלחלקםומשינוילעובדהוןהיחסמשינוימוסף,ערךבמונחי

ככליותר,גדולמוסףערךבייצורהכוללשהפיריוןככליותר,גדולהואלעובדבתפוקההגידולשיעור
מהיר.בקצבגדלומוצרי־בינייםגלםבחומריהיחסישהשימושוככלהוןעציםיותרנעשההייצורשתהליך

הפיריוןמגמותניתוח.1
השינוייםאתלהסבירהניסיוןהואפיריוןבמחקריביותרוהחשוביםהמענייניםהמרביביםאחד

כטכניקהעצמיתחשיבותבעלתהיותהלמרותעצמה,הפיריוןמדידתהכולל.ובפיריוןהעבודהבפיריון

להקישאפשרותאיןבלבד.טכניתפעולהכאמורהינהותפוקות,תשומותיחסיעלאינפורמציהקבלתשל

אנליטיכבסיסבהםלהשתמשניתןלאולכןהפיריון,אתהיוצריםהכוחותעלעצמםהפיריוןממדדי

ממדידתהנובעבמידעלהשתמשישזהלצורךמדיניות.ולקביעתהייצורפונקציותלהבנת

מדדימחשביםאנוזאת,לעבודהבמבואכאמורנוסף.כלכלילמחקראינפורמטיביכבסיסהפיריון

הכולל.הפיריוןעלשוניםגורמיםשלהשפעתםאתכמותיבאופןלאמודמנסיםאנומכך,יותרפיריןן,.אך

מוסף,בערךהשתמשנובהסספוריםמקריםבאותםהגולמית.התפוקהבמונחינמדדוהמדדיםכלהעבודה,בכל1

בפרוש.הדבריצויין
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הפיריוןעללהשפיעהעשוייםמשתניםשלארוכהרשימהועולהצפהפיריוןבנושאיהספרותמתוך
6למשל,)ראה,הכולל , לגודל,תשואההעבודה,כוחבאיכותשינוייםכוללת:ואתרשימה(.5113קז.1982
במחקרההשקעותגודלהעבודה,בנצילותשינוייםההון,בנצילותשינוייםהאנרגיה,במחירישינויים
ועוד.הייצורענפישלהתעשייתיבהרכבשינוייםבביקוש,בלתי־צפוייםשינוייםופיתוח,

הפיריוןעלהמשפיעיםאפשרייםגורמיםשניעלמתמקדיםאנוואתבעבודהשונות,מסיבות
הציוד.באיכותטכנולוגייםושיפוריםההוןנצילותוהם:הכולל,

ההוןנצילותהשפעת.2
למדידתהנוגעבכלסטטיסטיתבעיהמהווהההון,שלאי־הנצילותיותרנכוןאוההון,נצילות

ההון,מלאישלסטטיסטייםנתוניםעלמבוססתבפועלהפיריוןמדידתהקודם,בסעיףכמוסברהפיריון.
וענפיהכולההתעשיהעבורהקיימיםההוןנתוניומוצרי־ביניים.גלםבחומריוהשימושהתעסוקהרמת

ספקאיןבמלאי.השימושאינטנסיביותלשאלתמתייחסיםשאינםכוללמלאיאומדניהםהשונים
ההוןלכמותולאבפועלהמועסקתההוןלתשומתלהתייחסישהכולל,הפיריוןאתלהעריךבאיםשכאשר

וענף.ענףבכלהזמינההפוטנציאלית
הכולל,ההוןמלאיעלהמבוססיםפיריוןמדדימחישובהנובעתבכוחהטעותאתלתקןבמטרה

כדלהלן:מחדש(1)במשוואההמוצגתהייצורפונקציתאתמנסחיםאנו

^(1^,1^)=€^(6)

11
4

ניתן(6)משוואהמתוך.1ו-0המספרייםהערכיםביןנעוהואההוןשלהנצילותשיעוראתמסמל

הבאה:בדרך*?ע!׳-המתוקןהכוללהפיריוןמדדאתלגזור

11 4^3-=
4

(7)׳1*?ין

האיבר
הכולל".הפיריוןעלההוןנצילות"השפעתלהלן:יקרא8^11^
בסיסעלקונבנציונאליתבצורההנמדדהכולל,הפיריוןאתלפרקשניתןהיא(7ב-)הכתובמשמעות

הכוללבפיריוןוהפגיעההמנוצלים,הייצורגורמישלהכוללהפיריוןמרכיבים:לשניההון,מלאינתוני
הון.הייצורגורםשלהמלאאי־הניצולבגין

11ההוןשלהנצילותרמתאתלאמודכיצדהיאכאן,המתעוררתהעיקריתהמעשיתהבעיה 4.

ומוסכם.טובפתרוןנמצאשלאכנראהאבלנרחב,בהיקףזאתבבעיהעוסקתהכלכליתהספרות
הן:הכלכליבמחקרשימושנעשהבהןבהוןנצילותלאומדןהשונותהשיטות

(;1981קונדור,למשל,החשמל)ראה,צריכתעל־פי(1)

האופטימלית;לרמתולמעשההון־תפוקההיחסהשוואתעל־ידי(2)

זמןעל־פניהממוצעתלרמתוההוצאה(בסךההוןשלחלקו)אולהוןהתמורההשוואתעל־ידי(3)
(1979,61113011(1;)

ספציפיות.יצורבפונקציותשימושעל־ידי(4)
הם:העיקרייםהחסרונותוחסרונות.יתרונותישלעילמהגישותאחתלכל

הנחקרת.בתקופהבעיקרלהטעותעלולההוןלנצילותכאינדיקטורהחשמלבצריכתהשימוש.1
לעבוראנרגיהצרכנישהמריץדברהאנרגיה,שליחסיתהתייקרותהתחוללה70ה-שנותבמשךכידוע,

עשוייםהחשמלבצריכתשהשינוייםמכאןזה.יצורבגורםיותרחסכוניותוטכנולוגיותיצורלשיטות
גורםשלמשקלואתלהקטיןמהניסיונותבעיקר()ואוליגםאלאההון,בנצילותמשינוייםרקלאלנבוע

התשומות.בסךזה
משתנההוןשלהיחסישהמחירספקאיןלהטעות.עלולההיאגםהון־תפוקהביחסההתבוננות.2

למשקיעיםההוןעלותבקביעתאינטנסיביתממשלתיתהתערבותיששבובמשקבעיקרזמן,על־פני
הון־תפוקהביחסלשינוייםגורמיםאלהבמחיריםשינוייםבישראל.קייםשזהכפיהתעשיה,בענפי
הנצילות.בבעייתבהכרחקשוריםשאינם

ממגבלתנובעתהעיקריתהבעיהבעייתית.היאגםההוןנצילותשלכמייצגתלהוןהתמורהבדיקת.3
רבותלטעויותהגורםדברכשארית,בדרך־כללנמדדההוצאותבסךההוןשלחלקוזה.בנושאהנתונים
בגללשבארץ,לעובדהקשורהנוספתבעייהלגודל.קבועהתשואהאיןאםבמיוחדזה,משתנהבאומדן
מבליההוצאותבסךההוןשלחלקולהשתנותעשוימחירים,עלפיקוחשלהשונותוהצורותהשכרהסכמי
שלו.הנצילותברמתמהותישינוישיחול

רצון.משביעאיננוהואגםההוןנצילותלמדידתכאמצעיספציפיותיצורבפונקציותהשימוש.4
שניקיימיםיתר־על־כן,הייצור.פונקציותשלצורתןעלחזקותהנחותדורשיםזאתבשיטההאומדנים
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ההון.שלהנצילותושיעורבייצור,הטכנולוגיהשיפורוהם:לאמוד,רוציםבדו־ך־כללאותםמשתנים
אחת.משוואהעםנעלמיםשניחישובשלבעייהנוצרת

תוךדהיינוהשנייה,בשיטהשימושתוךההון,נצילותאתלאמודהחלטנולעיל,הכתובלמרות
הרווחתהיאואתששיטההןלכךהעיקריותהסיבותלחישובים.כבסיסתפוקה־הוןביחסהתבוננות

יחסהנחנושלאבכךלעילהכתובהמהבעייהחלקעלהתגברנווכמו״כןבעולם,הפיריוןבמחקריביותר
שינוייםאוטכנולוגייםשיפוריםמפאת)למשללהשתנותלואיפשרנואלאקבוע,אופטימליתפוקה־הון

יצור(.גורמיבמחירי
תפוקה־הוןהיחסשלהאופטימליתרמתואומדןעלמבוססתההון,נצילותאתהערכנושבההדרך

האופטימליתרמתומציאתלאחרהזמן.משתנהעל־פנימורץכשהואזהיחסשלרגרסיהמשוואתבעזרת
כיחסנקבעההוןנצילותשיעורמתאימה.זמןנקודתבכלהיחסשלבפועללערכומושווההואזה,יחסשל

בהמשך,שנראהכפיקורה,הרגרסיה.במשוואתשנאמדוזהבפועלשנמדדזההמספרים:שנישבין
זמןעל־פניעולההיחסשבהםענפיםישענפים.במספרמובהקתמגמהבעלהינותפוקה־הוןשהיחס

מתוכנןשינויעלאלאההון,בנצילותירידהאועלייהעלמעידותאלומגמותאיןיורד.הואובאחרים
זמן,על־פנישהמגמותמכאןהייצור.גורמימחיריביחסמשינוילמשלהנובעזה,יחסשלהמספריבערך
תפוקח־הון.היחסשלהאופטימליבערךכשינויעל־ידינומתפרשותקיימות,הןאם

ההוןנצילותבנושארקספציפיות.יצורבפונקציותזאת,בעבודהמשתמשיםאנואיןבדרך־כלל,
הבאות:הספציפיותהתכונותשלקיומןאתמלהניחלהימנעיאליםאיננו
על־ידינבדקהדומה)השערהגלם.בחומריוהשימושהמוסךהערךביןקבועותפרופורציותא.

7,1981^1^^0611117).
מהטיפוס:רגרסיהמשוואתחושבהזאת,הנחהשלקיומהסבירותלבדיקת

+(2)>108+!*(
1(1נ<ג/1י

(8)106^(1)*<=0״+108

בהתאמה.הגלם,וחומריהתפוקהשלמחיריםמדדימייצגיםו-^?"?כאשר
=0שנבחנה:האפסהשערת

שישפרושההאפסהשערתקבלת(.מ1>0)כנגד110״:1
הגלם.חומרילביןהמוסךהערךביןקבועותפרופורציות

קוב־דוגלס.מטיפוסהיאועבודההוןההיצורלגורמיביחסהמוסףהערךשלהייצורפונקצייתב.
הבאה:הרגרסיהמשוואתחושבהזאת,הנחהסבירותאתלבדוקבמטרה

(9״=0+ק1ס8/^(0)1+,ס 1080^1^X0)

¥כאשר:
4

ו-בענף;הממוצעהשכרהוא-\
4

הוא-ו-^מוההון;העבודהתשומותאתמסמלים-.<!
קבועה(.תחלופהגמישות)בעלת0.£.8הייצורבפונקצייתפרמטרהוא!ןהמקדםלהון.התשואה

ח.0:ק=0היא:זהבמקרההאפסהשערת
שלבים:במספרנערכההכוללהפיריוןמדדעלההוןניצולתהשפעתחישוב

רגרסיהמשוואתחישובעל־ידינעשהזהדברהאופטימלי.תפוקה־הוןהיחסחושבזהבשלבא.
הבא:מהסוג

4
7+ס 21

2+^7+7 0
—

1@(10)

(.1960עבור1=1הזמן)אתמסמל=^,!/^(כאשר:
בכל)האופטימלי(הרצויתפוקה־הוןהיחס-0*חישובאתמאפשר(10)במשוואההשימוש

זמן.נקודת
-פוטנציאליתתפוקהביןמבדיליםאנולשם־כךההון.שלהנצילותשיעורחישובב.

4
לבין<3*

34-בפועלהתפוקה
נצילותאתלגזוראפשרשממנההפוטנציאליתהתפוקהבחישובהבעיותאחת<'

אלטרנטיביות.קיצוניותהנחותשתינבדקוזהבהקשרהעבודה.כוחשלניצולולמידתקשורהההון,
על־פינקבעתזאתשתשומההיאוהשנייהבפועל,התפוקהעל־פינקבעתהעבודההיא.שתשומתהאחת

בצורהנקבעתהעבודהשתשומתהיאמשמעותההראשונה,הקיצוניתההנחההפוטנציאלית.התפוקה.
אוהמועסקיםמספרקטןביקוש(זמניתבירידהבגללבפועל)למשלהתפוקהירידתשלובתקופותיעילה,
על־פינקבעתהעבודהשתשומתהיאמשמעותההשנייה,הקיצוניתההנחההעבודה.שעוי!מספריורד
איןעובדים.שלסמוייהאבטלהנוצרתבביקושירידהשלשתקופותומכאןההון(המפעל•)מלאיגודל
משפיעההפירמותשלהבעלותושצורתהקיצוניות,ההנחותשתיביןאי־שםנופלתשהמציאותספק

הסתדרותיתאוציבוריתבבעלותשפירמותלחשובסבירעובדים.שלההעסקהמדיניותעלרבהבמידה
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פרטיתבבעלותשפירמותבעודהפוטנציאלית,התפוקהעל־פיהעבודהתשומתאתלקבועיותרנוטות
בפועל.התפוקהעל־פיעובדיםלהעסיקנוטות

היא:הפוטנציאליתהתפוקה

*^0=){**(11)

היא:בפועלהתפוקהקוב־דוגלס,מטיפוסיצורפונקצייתשלההנחהעל־פי

(12)=(^1)^1״-^

מקיימת:הפוטנציאליתהתפוקהלעומת־זאת

(13)
.

)
העבודהתשומתהיאהיא1׳״ו-בפועלהתפוקהעל־פינקבעתכשהיאהעבודהתשומתאתמסמל1,2

4מקסימלית)היאכשהתפוקההדרושה
*3.)>

נובע:(13ו-)(12)ממשוואות

=>*./)**.(14)

אויהפוטנציאלית,התפוקהעל־פינקבעתהעבודהתשומתכאשרמתקבלההוןלנצילותתחתוןאומדן
,1=1,2מתקיים

ומתקבל:1

(15)

(16 )

"ס=
אויבפועל,התפוקהעל־פינקבעתהעבודהתשומתאם

ההון:לנצילותעליוןאומדןומתקבל

״״=דג</.מ
מקיימיםהםההון.לנצילותאומדניםשניקיבלנו

<ס21
ס.14

מתואמתהעבודהתשומתאםלבדוקצורךישיותר,סביראלהאומדניםמשניאיוהלקבועכדי
ההון.נצילותבחישוביהשלישיהשלבוהוהפירמה.שלההוןמלאיעםאובפועלהתפוקהעם
לבין1,-העבודהתשומתביןהמתאםמקדמינבדקווהבשלבהעובדים.גיוסמדיניותבדיקתג.

מקדמישנישבהםבמקריםהפוטנציאלית(.התפוקהשל)כמייצגX-ההוןומלאי<3-בפועלהתפוקה
בתפוקהוהשינוייםהעבודהבתשומתהשינוייםביןהמתאםמקדמינבדקומאוד,קרוביםאלהמתאם

שלההעסקהלמדיניותברורהתשובהסיפקואלהמתאםמקדמישבהםהמקריםבכלההון.ובתשומת
11המתאיםהנצילותמדדבחשבוןנלקחעובדים,

1
11או 2.

ברורהתשובההתקבלהלאשבהםבמקרים
ההון.נצילותכמדדס2ו-סגל-ממוצענלקחזאת,כגון

מייצגשהואוהטכנולוגיהההוןגילהשפעת.3
הציודשלהייצורשכושרספקאיןההון.שלהפיריוןהואהכולללפיריוןהתורמיםהגורמיםאחד
בגיןזמןעל־פנימשתנהוהואהפירמות,שלהייצורבכושרמשמעותימרכיבהינובמפעליםהמועסק
לגילרבהחשיבותשישנובעמכאןההשקעה.מוצריאיכותאתבהתמדההמשניםטכנולוגייםשיפורים

בהרחבהמושמעותלעילהכתובעםהמתיישבותטענותהכולל.הפיריוןתופעתבהסברהמועסקההון
מוצריםבייצורמסויימותמדינותשלהיחסיהיתרוןאובדןאתהמסביריםישלמשל,אלה.בהקשרים
שמלאיבעודהתישוהמפסידותבמדינותההוןשמלאיבכךטכסטילים(,אולדוגמה)פלדהמסויימים

על־שהתחוללורביםטכנולוגייםשיפוריםבווגלומיםצעיר,הואיחסייםיתרונותשרכשובמדינותההון
זמן.פני

שיפוריםעםחיוביתמתואםלהיותצריךהכוללשהפיריוןלשערניתןלעיל,הכתובלאור
הממוצעההוןגילעלנתוניםבידינואיןלפעולה.הוכנסזהשציודבתנאילציודשהוכנסוטכנולוגיים

מאוחרבזמןמבוצעתשהשקעהשככלההנחהעל־ידיזהחיסרוןלעקוףאפשרהשונים.הייצורבענפי
אנוזאתהנחהבסיסעליותר.מתקדמתטכנולוגיהומייצגיותרמתוחכםבאמצעותההנרכשהציודיותר,

יותררבגידולשיעורמייצגותהענףשהשקעותככליותרגבוההכוללשהפיריוןההשערהאתמנסחים
ההון.במלאי
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הבא:מהסוגרגרסיהמשוואתמחשביםאנוההשערהלבדיקת

=6״+6^+36+6*4_3+
4

(17)׳1*??

חדשלציודמהתייחסותלהימנעמהרצוןנובעבמקוםהמתוקןבמשתנההשימוש
שנעשוההשקעותקצבעםמתואםהכוללשהפיריוןההשערהאתמבטאת(17)משוואהבלתי־מנוצל.

ואתגישההתלוי(.המשתנהלאחרשונותפיגורבדרגותמופיעיםהבלתי־תלויים)המשתניםבעבר
ביעילות.מופעללהיותמתחילחדששציודעדארוכה,לעיתיםומן,תקופתשחולפתהידיעהעלמתבססת

עםהמשתנהאחד,מסבירמשתנהרקנבחרהמסבירים,המשתניםביןגבוהמתאםשלבעיותעקב
התלוי.המשתנהעםביותרהגבוההמתאם

ממצאיםג.

לתקופההכוללהפיריוןמדדיואתהעבודה,פיריוןמדדיאתמציגיםאנחנוהעבודהשלזהבחלק
אתמציגיםאנויתר־על־כן,כולה.התעשיהועבורראשייםתעשיהענפיחמישה־עשרעבור1981-1963

מגמותאתלהסבירהניסיוןבמסגרתלעיל.ב׳בחלקשהוסברכפיהשוניםבחתכיםהפיריוןמדדיפרוק
הכולל.הפיריוןמדדיעלחדשותטכנולוגיותואימוץההוןנצילותהשפעותאתמחשביםאנוהפיריון,
בנספח.נמצאהחישוביםבוצעועליוהנתוניםבסיסשלתיאור

זהדברפיריון.במחקרילניתוחנוחהאיננהשנתייםנתוניםהצגתאחרות,מעבודותשידועכפי
כלליתתמונהלקבלוהמכריעותהפיריון,מדדיבאומדנילשנהמשנההמתחוללותחריפותמתנודותנובע

כממוצעיםהפיריוןמדדיאתלאמודנהוגהתנודות,אתלהחליקבמטרההפיריון.מגמותעלומהימנה
החישוביםורובזאת,בדרךבחרנוזאת,בעבודהאנחנו,גםרב־שנתי.בסיסעלמחושביםשנתיים
אתלחלקבחרנורב־שנתיות.מגמותמתוךהמחושביםשנתייםממוצעיםכאמורהםלהלןהמוצגים
הן:תת־התקופותהפיריון.מדדיחושבועבורןתת־תקופות,לארבע(1963-1981)הנחקרתהתקופה

מואץ.ופיתוחהקמהבשלביהיוהתעשיהענפימרביתזאתבתקופה-1963-1967
הימים.ששתומלחמתהמיתוןלאחרהמואץ,הפיתוחנמשך-1968-1976
הנפטבמחיריתלולותעליותהאנרגיה,במשברמאופיינתזאתתקופה-1972-1976

עלכיפוריוםומלחתהייצואעלשהיקשההעולמיבמשךמשברהגלם,וחומרי
ישזאת.בתקופהבפיריוןהאטהחלההמפותחותהארצותברובספיחיה.

בביקושלירידהזאתנייחסאנחנוהאנרגיה.מחירילבעייתזאתהמייחסים
בפיריון.ומכאןהתעשייתיובייצורבייצורשפגעההעולמי

בישראל.האינפלציהובהאצתהאנרגיהממשברביציאהמאופיינתזאתתקופה-1977-1981

הישראליתבתעשיההפיריוןמדדי.1
חמישה־עשרעבורבהתאמה,כולל,פיריוןומדדיהעבודהפיריוןמדדימוצגיםלהלן,2ו-1בלוחות

התקופותשבשלושעולה1מלוחאלו.לוחותננתחהתעשיה.סך־כלועבורהראשייםהתעשיהענפי
הכלל,מןיוצאיםענפיםבכמהלמעטאנרגיה,משברהיהלאבהן(,1977-81ו-1963-67,1968-72)

בתקופתרקזמן.על־פנילעובדהתפוקהשלגידולמגמתקיימתכלומר,חיובי.תמידהואהעבודהפיריון
התעשיהענפישלמשמעותיבמספרהעבודהבפיריוןירידההסתמנה(,1972-1976)האנרגיהמשבר
ענפיםהם1972-1976בתקופהירדבהםהעבודהשפיריוןהענפיםרובחמישה־עשר(.מתוך)שבעה
אל־מתכתייםמינרליםונפט,כימייםמוצריםופלסטיק,גומימוצריומחצבים,כרייהכגוןאנרגיהעצימי
שתפוקתםבכךוכןגבוההואבהםוהאנרגיההנפטשמרכיבבכךמאופייניםאלהענפיםבסיסית.ומתכת
הןהירידותאתמסביריםאלהמאפייניםשניראשוניים.ומוצריםמוצרי־בינייםשלהגדולבחלקההיא:

התחוללהאלהתעשיהענפישלהעבודהבפיריוןההאטהאחרות,במיליםלעובד.בתפוקהוהןבתפוקות
העולמיבביקושהכלליתהירידהבגללוהןהייצורעלויותשליחסיתהגדולהההתייקרותבגללהןכנראה
ראשוניים.מוצריםשלהתפוקותלהקטנתשגרמה

בגידולביטוילידישבאההתאוששותמסתמנת,1977-81האנרגיה,משברשלאחרבתקופה
בתקופתשלילי(היהלא)אךירדכולהלתעשיההממוצעהעבודהפיריוןהענפים.ברובהעבודהפיריון
אחריה.שבאהבתקופהקלהבמידהוהתאוששהאנרגיה,משבר

שתיביןההבדל.1979-81ו-1977-79תת־תקופות:לשתילחלקאפשר1977-81התקופהאת
שהתקופההרי1977-79ב-יחסיתמתונותאינפלציהשעורילעומתהאינפלציה.בשעוריהואהתקופות
המביאגורםכאללאינפלציההמתייחסיםישאינפלציה.שלניכרתבהאצהמאופיינתהמאוחרת
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הענודחפיריון:1לוח
התפוקה.סךבמונחי.1981עד1963הישראלית,התעשיהענפי
באחוזים.הממוצעהשנתיהגידולשעור

שינוי
79-81
לעומת
77-79

77-81
לעומת
72-76

72-76
לעומת
68-72

79-
81

71-
79

77-
81

72-
76

68-
72

63-
67

ענף

3.6 4.6 -12.7 4.1 0.5 2.3 -2.3 10.4 7.2 והציבהכריה
-11.0 0.1 0.5 -0.7 10.3 4.7 4.6 4.1 3.7 וטבקמשקאותמזון,
-0.3 1.9 -2.4 5.6 5.9 5.7 3.8 6.2 4.1 והלבשהטכסטיל
-7.6 1.1 ־8.4 -0.7 6.9 3.0 1.9 10.3 2.3 ומוצריועור

2.5 -0.9 ־8.0 1.7 -0.8 0.4 6.7 9.1 ומוצריועץ
1.8 -4.9 1.2 -2.0 -3.8 -2.9 2.0 0.8 10.4 ומוצריונייר

-2.1 8.3 -1.8 7.0 9.1 8.0 ־0.3 1.5 14.9 לאורוהוצאהדפוס
3.2 -0.6 -12.1 0.02 -3.2 -1.6 -1.0 11.1 7.6 ופלסטיקגומימוצרי
7.3 8,2 -12.8 6,9 -0,4 3,2 -5.0 7.8 10.2 ונפטכימיהמוצרי
3.8 2.9 -11.4 2.7 -1.1 0.8 -2.1 9.3 1.0 אל־מתכתייםמיני

-4.4 6.0 ־6.3 1.3 5.7 3.4 -2.6 3.7 5.3 בסיסיתמתכת
3.4 -0.2 -2.5 3.8 0.4 2.1 2,3 4.8 0.7 מתכתמוצרי
6.3 -3.0 -6.9 3.1 -3.2 -0.1 3.8 10.7 -11.7 מכונות
1.5 -6.2 1.7 1.4 -0.1 0.6 6.8 5.1 -1.4 חשמלציוד

-9.3 -5.4 3.1 -1.6 7.7 3.0 8.4 5.3 1.3 הובלהכלי
-0.6 0.3 -2.9 2.6 3.2 2.9 2.6 5.5 4.9 סך־הכל*

שונות.וענףהיהלומיםענףאתכוללאיננו*

1979לאחרהעבודהפיריוןירדענפיםחמישה־עשרמתוךבשישהשרקניכר1לוחמתוךבפיריון.להאטה
בתקופההעבודהבפיריוןקלהירידההיתההתעשיהלכלהכלליבממוצע.1977-79לשניםבהשוואה

.1מלוחשעולהכפיהעבודהפיריוןבמימדירבהשונותשקיימתעוד,לצייןראויזאת.
ביןגדולהשונותניכרת,1ללוחבדומהכאן,גם.2בלוחמוצגיםכאמור,כולל,פיריוןמדדי

הכלל־ובממוצעענפיםבשבעהשליליהיההכוללהפיריוןהעבודה,מפיריוןלהבדילהשונים.הענפים
הצטיינההימיםששתמלחמתשלאחרהתקופההמיתון.בהשפעתכנראה,1963-67בתקופהתעשייתי
לאורוהוצאהדפוסומוצריו,ניירכגוןענפים,שבמספראומנםנכוןיחסית.גבוהכוללבפיריוןכללית
מהתרחבותלנבועהיהיכולזהדבראבל,זאת.בתקופהגםשליליכוללפיריוןנרשםמתכת,ומוצרי
יותר.מאוחריםבמועדיםרקתפוקהתוספותהניבהאשראלהענפיםשלההוןבמלאיגדולה

ובסך־ראשיים,ענפיםבתשעהשליליכוללפיריוןהיה1972-76בשניםהאנרגיהמשברבתקופת
התעשייתיהעולםבכלשנרשמההכוללבפיריוןהכלליתההאטהעםמתיישבתזאתתופעההתעשיה.הכל

מסתמןאין2לוחמתוךאחרים.גלםוחומריהנפטבמחיריהתלולותלעליותומיוחסתתקופה,באותה
יחד־עם־זאת,האנרגיה.משברבתקופתשלילימפיריוןשסבלוהענפיםשלאופייםלגביברורדפוס

ונפט,כימייםמוצריםומחצבים,כריההם:בפיריוןביותרהחדההירידהניכרתשבהםהענפיםארבעת
ואנרגיה.נפטעצימיענפיםאלהשכןמפתיע,זהואיןבסיסית,ומתכתאל־מתכתייםמינרלייםמוצרים

מפתיע.איננוזהוגםהובלה,כליענףהואזאת,בתקופהביותרהגבוההכוללהפיריוןהיהשבוהענף
כוללפיריוןהיההתעשיהבסךהכולל.הפןריוןשלמעורבותבמגמותמאופיינת1977-81התקופה

שלהתופעהבולטתהאינפלציה,גברהשבה1979-81תת־התקופהאתזאתמתקופהכשמבודדיםחיובי.
בעייתעלנקודות.3.6שלירידהנרשמהכולהבתעשיהואףראשיים,ענפיםבעשרההכוללבפיריוןירידה
אומנםבאםלשאלותברורורתתשובותאיןהכלכלית.בספרותנרמזהפיריוןלביןהאינפלציהביןהקשר

הןאךזה,בנושאהשערותלמספרמקוםישמדוע?הדבר,כךואםפיריון,לירידתגורמתאינפלציה
לנוגםלאחרים,בדומהשייעשה.הראוימןאשרעצמובפנימחקרמצריכיםבדיקתןוהןהמסודרניסוחן

193



הכוללהפיריוןמדד:2לוח
,1981עד1963הישראלית,התעשיהענפי

תפוקה.סךבמונחי
באחוזים.הממוצעהשנתיהגידולשעור

שינוי
79-81
לעומת
71-79 79-81 77-79

נוי
77-81
לעומת
72-76

יש
72-76
לעומת
68-72 77-81 72-76 68-72 63-67 ענף

-3.1 -1.9 1.2 3.4 -6.2 -0.2 -3.6 2.6 2.4 וחציבהכריה
-17.7 -3.7 13.8 6.8 -1.4 -5.1 -1.3 0.1 0.2 וטבקמשקאותמזון,
-2.2 3.4 5.5 2.1 0.1 4.4 2.3 2.2 1.5 6.9-והלבשהטכסטיל 0.5 7.4 3.7 -3.7 4.0 0.3 4.0 -4.8 ומוצריועור
1.2 2.2 1.0 4.2 -8.8 1.5 -2.7 6.1 2.2 ומוצריועץ

-0.5 -1.1 -0.6 -2.0 2.8 -1.0 1.0 -1.8 3.0 ומוצריונייר
13.4 12.4 -1.0 9.1 1.5 6.2 -2.9 -4.4 6.7 לאורוהוצאהדפוס
11.5 0.5 -11.0 -3.2 -11.5 -4.7 -1.5 10.0 4.8 ופלסטיקגומימוצרי
6.8 0.9 -5.9 2.1 -4.7 -2.3 -4.4 0.3 4.3 5.9-ונפטכימיהמוצרי -2.8 3.1 5.5 -10.1 0.3 ־5.2 4.9 -10.1 אל־מתכתייםמיני

-0.5 2.1 2.6 6.8 -5.7 2.5 -4.3 1.4 0.3 בסיסיתמתכת
-3.5 -1.8 1.7 -1.8 5.0 -0.1 1.7 -3.3 -6.6 מתכתמוצרי
6.7 -0.2 -6.9 -2.3 -6.4 -3.3 -1.0 5.4 -11.3 0.4-מכונות -2.2 -1.8 -3.8 -1.4 -2.2 1.6 3.0 -4.1 חשמלציוד
-7.2 -0.2 7.0 -2.9 0.0 2.8 5.7 5.7 -1.3 3.6-הובלהכלי -0.1 3.5 1.8 -2.1 1.7 -0.1 2.0 -0.5 סך־הכל

מתיימריםאיננואךהפיריון,לביןהאינפלציהשעוריביןשליליקשרלקיוםרמוישואתבעבודה

ואת.עבודהבמסגרתוהקשרלהסביר

למרכיביוהעבודהפיריו־ןפרוק.2
((.5ו-)(4)משוואות)ראהלמרכיביוהעבודהפיריוןאתלפרקניתןב',בחלקשכתובכפי

ערךביצירתאוהתפוקה,סךבייצור)אםהכוללהפיריוןכאמור,הם,עבודהפיריוןהנוצריםהמשתנים

ביחסאוחילופיבאופןנמדד)כשהואהגלםחומריבמרכיבוהשינוילעובד,הוןביחסהשינוימוסף(,

משוואהעלהמבוססהעבודהפיריוןשלפרוקומוצג3בלוחהתפוקה(.לסךביחסאוהעבודהלתשומת

לעובדהוןביחסהשינוימוסף,ערךביצירתהכוללהפיריוןתרומותנבדקותזהבפרוקב׳.בחלק(5)

גלם־תפוקה.חומריליחאוהשינוי
בעיקרנבעההאנרגיהמשברבתקופתשהתחוללההעבודהבפיריוןשההאטהעולה3מלוח

הגידולעל־ידימסויימתבמידהקוזזההכוללבפיריוןירידהשלזאת׳מגמההכולל.בפיריוןמההאטה

בהמשך.נדוןבפיריוןההאטהעלתקופה.באותההתעשיר:ענפיברובשניכרלעובדהוןביחסהמשמעותי

הענפיםברובהכוללבפיריוןעלייהשלהפוכהלתופעהעדיםאנו1981ו-1977השניםשביןבתקופה

כוללבתעשיהכאשרהענפים,שלהגדולברובהעבודהבפיריוןבירידהמלווהזאתמגמההתעשיה.ובסך

האטה)א(עיקריים:גורמיםבשניזאתבתקופהמוסברותהעבודהבפיריוןהירידותשינוי.איןכמעט

בהקטנהו-)ב(שניים,למעטהתעשיהענפיבכלקטןזהיחסלעובד;ההוןשלהגידולבקצבניכרת

כולה.ובתעשיהענפיםבשבעהשהתחוללהתופעההתפוקה,בסךהגלםחומריבמרכיבהמשמעותית
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העבודהכפיריוןהשינויגורמי;3לוח
(.5)משוואהעל־פילווהגורמיםהעבודהבפיריוןהתקופותביןהשינוי
באחוזים.הממוצעהשנתיהגידולשעור

72-76לעומת77-81
אפקטאפקט \1</3ע/*^\??יך 11?

אפקט
68-72לעומת72-76

אפקט ע/*^\??יד !<? ענף

2.2 -3.2 5.3 4.6 0.1 -3.2 -9.6 -12.7 והציבהכריה
-21.8 -0.8 24.0 0.1 1.7 4.0 -5.5 0.5 וטבקמשקאותמזון,

1.4 -4.1 4.6 -1.9 -4.6 1.7 0.3 -2.4 והלבשהטכסטיל
-5.1 -2.0 7.9 1.1 5.8 -4.5 -9.7 -8.5 ומוצריועור
1.7 -9.0 9.2 1.7 5.8 4.9 -19.3 -8.0 ומוצריועץ
8.0 -7.7 -5.2 -4.9 -12.0 6.2 6.5 1.2 ומוצריונייר
-4.3 -3.8 16.6 8.4 -4.7 1.2 2.4 -1.9 לאורוהוצאהדפוס
7.5 -2.1 -6.5 -0.5 9.4 1.9 -25.2 -12.2 ופלסטיקגומימוצרי
1.2 3.2 4.1 8.2 5.2 -9.4 -9.6 -12.8 ונפטכימיהמוצרי

-5.4 -3.3 11.8 2.9 3.4 5.5 -20.8 -11.4 אל־מתכתייםמיני
-7.7 -2.9 17.0 6.0 6.1 1.7 -14.6 -6.3 בסיסיתמתכת
5.0 -2.0 -3.6 -0.2 -7.3 -5.1 10.7 -2.5 מתכתמוצרי
5.7 -5.8 -4.0 -3.9 1.5 4.4 -12.9 -6.9 מכונות
5.6 -5.5 -6.7 -6.2 -3.8 7.7 -3,0 1.7 חשמלציוד
-3.2 2.2 -5.0 -5.4 -1.2 3.8 -0.5 3.1 הובלהכלי
-1.6 -1.9 3.3 0.3 0.0 1.7 -5.0 -3.0 סך־הכל

הכוללהפיריוןעלההוןנצילותהשפעת.3
הראשוןבשלבבשלבים:נעשההכוללהפיריוןעלההוןנצילותהשפעתאומדןבי,בחלקכאמור

חישובעל־ידיהגלםחומרילמרכיבהמוסףהערךביןקבועותפרופורציותקיוםשלההשערהנבדקה
נמצאלאהתעשיהענפיברובנכתב,שכברכפילעיל.(8)במשוואההמופיעמהטיפוסרגרסיהמשוואות

קבועותפרופורציותקיוםלהניחשסבירהוסקמכאןהיחסי.מחירםלביןהגלםחומרירכישותביןקשר
קוב־דוגלסיצורפונקציותקיוםשלההשערהנבדקההשניבשלבהגלם.חומרילמרכיבהמוסףהערךבין

רובעבורלעיל.(9)במשוואההמופיעמהטיפוסרגרסיהמשוואותהורצולשם־כך,המוסף.הערךביצירת
כאשרמובהקבאופןמשתנהאיננולהוןהתמורהלביןלעבודההתמורהביןשהיחסנמצאהתעשיהענפי

יצורגורםכלשל(8113.1־6חלקו)קוב־דוגלסמהטיפוסיצורבפונקציותכידוע,לעובד.הוןהיחסמשתנה
הערךשלהייצורשפונקצייתשניים(הענפים)למעטכלעבורלהניחסבירמכאן,קבוע.הינוההוצאהבסך

בפועלתפוקה־הוןהיחסעל־פיההוןנצילותנאמדההשלישיבשלבקוב־דוגלס.מטיפוסהיאהמוסף
לעיל.ב׳בחלקהמתוארתבדרךהפוטנציאליתפוקה־הוןהיחסלעומת

,1968-72בתקופהכיעולהזהמלוח.4בלוחמוצגתהכוללהפיריוןעלההוןנצילותהשפעת

ההון,בנצילותעלייההיתההתעשיהענפיברובכולל.פיריוןביצירתחשובגורםהיתהההוןנצילותעליית
דברמהמיתון,המשקשליציאההיתהזאתשבתקופההואלכךההסברניכרת.העלייהמהםבחלק

מתוךכולה,התעשיהשעבוררואיםאנו4לוחמתוךבהון.השימושבהגברתובראשונהבראששהתבטא
מתחוללת1972-76האנרגיהמשברבתקופתההון.נצילותמעלייתנובעים1.3%,2.0%שלפיריוןמדד

הדומיננטיהגורםזאת,בתקופהההובלה(.כלי)ענףאחדלמעטהענפים,בכלההוןבנצילותירידה
ממשברהמשקמתאושששבהן,1977-81בשניםההון.בנצילותהירידההיאהכוללהפיריוןבירידת

הפיריוןלעלותחיוביתתרומהתרםזהודברהתעשיה,ענפיברובההוןבנצילותעלייהניכרתהאנרגיה,
הכולל.

195



הכוללהפיריוןעלההוןנצילותהשפעת:4לוח
הכולל)באחוזים(.הפיריוןעלוהשפעתוההוןבנצילותהממוצעהשנתיהשינוישעור

1977-81 1972-76 1968-72

ענף

השפעת
השינוי

בנצילות
ההון

שינוי
נצילות
ההון

השפעת
השינוי

בנצילות
ההון

שינוי
נצילות
ההון

??ז
השפעת
השינוי

בנצילות
ההון

שינוי
נצילות
ההון

?זז

1.6 4.4 -0.2 -2.0 -5.3 -3.6 0.5 1.5 2.6 וחציבהכריה
0.1 0.5 5.1 -0.2 -1.2 -1.3 0.9 6.0 0.1 וטקבמשקאותמזון,
0.9 4.1 4.4 -1.2 -5.8 2.3 -0.1 -0.3 2.2 והלבשהטכסטיל
1.1 5.0 4.0 -0.1 -0.4 0.3 -0.4 2.8 4.0 ומוצריועור
1.9 9.7 1.5 -2.5 -10.4 -2.7 1.3 5.9 6.1 ומוצריועץ
0.8 3.4 -1.0 -1.7 -9.4 1.0 1.1 4.6 -1.8 ומוצריונייר
2.1 8.3 6.3 -1.9 -8.0 -2.9 -1.0 -4.2 -4.4 1.3-לאורוהוצאהדפוס -4.7 -4.8 -2.1 -9.0 -1.5 3.3 12.1 10.1 ופלסטיקגומימוצרי

-0.3 -1.1 -2.3 -1.8 -5.9 -4.4 -2.5 -8.1 0.3 ונפטכימיהמוצרי
1.5 6.8 0.3 -2.4 -10.1 -5.2 9.3 35.0 4.9 אל־מתכתייםמיג׳
1.5 7.7 2.5 -0.8 -4.7 -4.3 1.1 5.4 1.4 בסיסיתמתכת
1.5 5.0 -0.1 -0.8 -3.2 1.8 -3.7 -17.1 -3.3 0.2-מתכתמוצרי -0.9 -3.3 -1.2 -5.5 -1.0 5.7 27.1 5.5 7.4-מכונות -26.4 -2.2 -6.4 -27.3 1.6 -1.2 -5.1 3.0 4.5-חשמלציוד -19.0 2.8 1.5 8.7 5.7 8.5 52.2 5.7 0.7הובלהכלי 2.9 1.7 -0.7 -3.3 -0.1 1.3 6.0 2.0 סך־הכל

הכולללפיריוןחדשותטכנולוגיותואימוץההוןגילתרומת.4
לידיבאותשהןכפיחדשות,טכנולוגיותשלתרומתןאתלאמודניסיוןנעשהזהמחקרבמסגרת

משוואהכדוגמתרגרסיהמשוואותחושבולשם־כךכולל.פיריוןביצירתחדשים,השקעהבמוצריביטוי

שיעוריעלשהורצוההוןנצילותעבורהמתוקןהכוללהפיריוןמדדישלהרגרסיהמקדמיב׳.בחלק(17)

לאמקדמיםנמצאומהענפיםממחציתביותר.5בלוחמוצגיםשונותפיגורברמותההוןבמלאיהשינוי

מובהקים.לאמקדמיםנמצאוכןגםהתעשיה,כללנתוניעלשחושבהרגרסיהבמשוואתמובהקים.
הכולל.הפיריוןעלהחדישהציודהשפעותאתלחשבכדילהשתמשאפשר5בלוחהמופיעיםבמקדמים

הוןבמוצריגילומהעל־ידיהיאטכנולוגיותלהפצתביותרהיעילהשהדרךהיאהבסיסותשההנחהמכיון

שלספיגתןמידתאתהשאר,ביןמבטאים,5בלוחהרגרסיהשמקדמיהרי(,1(ג^11ז1970,1)ראה,

6בלוחמוצגותהכוללהפיריוןעלהחדשותהטכנולוגיותהשפעתלפיריון.והפיכתןחדשותטכנולוגיות

מוצאיםאנוענפיםבשבעהשרקהואהמפתיעיםהממצאיםאחדהפיריון.שלכללימאזןהמראה

לאימוץביותרהחזקהההשפעהנמצאהבהםהענפיםהפיריון.עללטכנולוגיותמובהקתהשפעה

הובלה.וכלימכונותמזון,הם:טכנולוגיות
הפיריון:עלההשקעותלקצבשישהחלשהלהשפעהסיבותמספרלהיותעשויות

ביותר;מהחדיששאיננובציודהשקעותונעשויתכן)א(

השישיםבשנותהכימיהענףהיאלכךדוגמהמתאימה.בדיקהללאשבוצעוסרקהשקעותנעשו)ב(

בנגב,בעיקרהשקעה,תוכניותמספרהפועלאלהוצאוזהבענףהשבעים.ובשנותהמאוחרות

ויקר;צורבכישלוןלהיותשהפכו
גורםשלפוחתתשוליתבתפוקהמלווהלהיותעשויהלעובדהוןהיחסשלמדימהירההגדלה)ג(

הרב.הציודלהפעלתמיומןעבודהבכוחלמחסורלהביאוכןהון,הייצור

הקנדיתהתעשיהעלבמחקרלמשל,שנתקבלו,לתוצאותאלותוצאותלהשוותמעניין

הענפים.בכלכמעטחיובייםומקדמיםמובהק,קשרנמצאזאת,בעבודה(.201!3ז.&1,1181,״1983)
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טכנולוגייםבשיפוריםמלוותהיוחדשבציודהשקעותהקנדית,שבתעשיהמראותאלותוצאות
ואתותוצאהכזה,קשרנמצאלאהענפיםברובבישראל,אךיותר,גבוהיםכוללפיריוןבמדדישהתבטאו

המדיניות.קובעיאתלהדאיגחייבת

ההוןשלהגידולשעוריעל*??זשלרגרסיהתוצאות:5לוח

ההוןמקדם

מובהקות מקדם

שנותמס׳
הפיגור

ההוןשל ענף

6% .18 2 וחציבהכריה
8% .62 2 וטבקמשקאותמזון,

* והלבשהטכסטיל
* ומוצריועור
* ומוצריועץ
* ומוצריונייר
* לאורוהוצאהדפוס
♦ ופלסטיקגומימוצרי
* ונפטכימיהמוצרי

20% .22 3 אל־מתכתייםמיג׳
* בסיסיתמתכת

23% .16 2 מתכתמוצרי
6% .43 2 מכונות
1% .23 2 חשמלציוד

11% .33 3 הובלהכלי
* סך־הכל

שלילי.אובלתי־מובהקמקדםפירושו*

סיכוםד.

הכוללהפיריוןמאזן.1
גורמיםשלושהשלהכמותיתהתרומהעלמצביעזהמאזןהכולל.הפיריוןמאזןמוצג6בלוח

הם:הגורמיםהכולל.לפיריון
ההון;נצילות(1)

חדשות;טכנולוגיותאימוץ(2)

בתפוקה.הגלםחומרימרכיבהשפעת(3)

מידהבאיזוהשאר,ביןלראות,ניתןובולוחות,מספרעל־פניהמפוזרמידעשלסיכומוהוא6לוח
עם1977-81התקופותבהשוואתהכולל.הפיריוןלתופעתהסברמספקיםלעילהגורמיםשלושת

חלקמהווהלעילהגורמיםמשלושתהמתקבלההסברהענפיםרובשעבוררואיםאנו1972-76
הכולל.הפיריוןשלמשמעותי

,1972-81התקופהלגבישלפחותהיא,אלומתוצאותהעיקריתהמסקנה
הדומיננטייםהגורמים

על־חדשותטכנולוגיותאימוץההון,בנצילותשינוייםהם:הישראליבמשקהכוללהפיריוןעלשהשפיעו
בתפוקה.הגלםחומריבמרכיבושינוייםהשקעות,ידי

לעסוקבחרנובהבמבוא,שהוצגהכפיגישתנואתלהצדיקמה,במידתבאה,זאתתוצאה
לצייןישכמו־כן,הכולל.הפיריוןעלשמשפיעיםהגורמיםמשארזה,בשלבהתעלמות,תוךאלה,בגורמים

שינתחנוסףלמחקרמקוםישאךהפיריון,עלהגלםחומריבמרכיבהשינויהשפעתאתכאןמראיםשאנו

אלו.לשינוייםהגורמיםאת
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פעלותקופהשבאותההדבר,פרושזניחות.אינן6בלוחהאחרוןבטורהמתקבלותהתוצאות
שמרביתהעובדהאולם,אלה.בגורמיםגםלדוןמקוםוישהפיריון,עלשהשפיעונוספיםגורמים

הפיריון.עלחיוביתבצורהפעלוהאחריםשהגורמיםעל־כך,מצביעהחיוביים,הםזהבטורהמספרים
ועוד.לגודליתרונותניצוליותר,מנוסהכוח־אדםכוח־אדם,באיכותעלייהלהיות:יכוליםאלוגורמים

הכוללהפיריוןמאזן:6לוח
ממוצעיםשנתייםשינויבאחוזי

1972-76לעומת1977- 81

סטיהענף
טה״כ
הסבר

אפקט
ח״ג

הסבר
אימוץ

טכנולוגי
הסבר
ניצולת

שינוי
?זז

0.9 2.5 ־1.5 0.4 3.6 3.4 וחציבהכריה
-0.5 7.3 6.1 0.9 0.3 6.8 וטבקמשקאותמזון,
0.5 1.6 -0.5 * 2.1 2.1 והלבשהטכסטיל
0.4 3.3 2.1 * 1.2 3.7 ומוצריועור
0.6 3.6 -0.8 * 4.4 4.2 ומוצריועץ
-1.6 -0.4 -2.9 * 2.5 -2.0 ומוצריונייר
2.6 6.5 2.5 * 4.0 9.1 לאורוהוצאהדפוס
-0.2 -3.0 -3.8 * 0.8 -3.2 ופלסטיקגומימוצרי
1.1 1.0 -0.5 * 1.5 2.1 ונפטכימיהמוצרי
1.2 4.3 2.6 -2.2 3.9 5.5 אל־מתכתייםמיני
1.3 5.5 3.2 * 2.3 6.8 בסיסיתמתכת
0.6 2.4 -2.7 -2.0 2.3 -1.8 מתכתמוצרי
-1.3 -1.0 -3.1 -0.8 2.3 -2.3 מכונות
0.5 -4.3 -3.1 -3.3 2.1 -3.8 חשמלציוד
0.3 2.1 0.7 * 1.4 1.8 הובלהכלי

שלילי,אומובהק,לאהוא(19)הרגרסיה)משוואהמקדםבהםהענפיםבכל*

אפס.נרשם
1981עד1970התקופה.2

1970ביןהשניםבשתים־עשרההוןליחידתתפוקהלעובד,הוןכולל,פיריוןנתונימרוכזים7בלוח

מסכמים.ממצאיםמספרנובעים7מלוח.1981ל-
.13%ב-הכוללהפיריוןגםגדלבמקבילהעבודה.בפיריון41%שלעלייההיתהכולהבתעשיה

גורמיבתשומותלגידולדווקאולאולפיריון,מיוחסיםבתפוקהמהגידול13%ש-היאזהמספרמשמעות

גלם.עבודהיוחומריהון,הייצור
זהיחסגדלהתעשיהבכלללעובד.הוןביחסמשמעותיתעלייהניכרתשניים,למעטהיאפים,בכל

אחוזים.במאותגדלהואאלקטרוניקה(מכונות,מתכת,ענפים)מוצריובמספר,65%ב-
ענפירובעבורהון.ליחידתבתפוקההשינויהואשאלהסימניומעוררדופןיוצאמעניין,ממצא

הםביותרהחדההירידהעםהענפיםהשנים.שתים־עשרהבמשךמשמעותיתבצורהזהיחסירדהתעשיה

העובדותאתאלהפרטיםעלנוסיףואלקטרוני.חשמליוציודמכונותמתכת,מוצריבסיסית,מתכת
שנייםעבורוהמזון.ההובלהכליוהלבשה,טכסטילענפיהםביותרהגדולהכוללהפיריוןעםשהענפים

השליליהכוללהפיריוןעםהענפיםהון.ליחידתתפוקהביחסגידול7לוחמראהאלהענפיםשלושהמבין

8ואלקטרוניחשמליציודהםמוחלט()בערךביותרהגדול
,

ומינרליםמתכתמוצריונפט,כימייםמוצרים

הון.ליחידתתפוקההיחסשלחזקהירידהמגמתעל7לוחמצביעאלהענפיםעבוראל־מתכתיים.

גדל1981עד1970בתקופהלמשל,דופן.יוצאינתוניםנוכחמיוחדתבדיקהדורשואלקטרוניקהחשמלמוצריענף8

שלהעבודה)ימי.150%ב-רקגדלהקבועים()במחיריםשהתפוקהבעודאחוז,מאותבכשבעהנקיההוןטלאי

תקופה.(אותה90%בכ-גדלושכירים
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1970-1081התקופהנתוניסיכום:7לוח
.1981עד1970מ-באחוזיםהמצטברהשינויעלנתונים

תפוקה
ליחידת
להון

אפקט
התפוקה
השולית
הפוחתת

היו
ליום

עבודה
הפיריון
הכולל

פיריון
העבודה ענף

1.29 0.54 25.06 2.97 22.66 וחציבהכריה
51.33 0.02 4.82 29.26 58.63 וטבקמשקאותמזון,
46.98 0.36 24.30 52.13 82,69 והלבשהטכסטיל
6.10 0.45 22.83 19.76 30.31 ומוצריועור
5.97 0.25 -13.12 1.06 ־7.94 ומוצריועץ

-12.12 0.86 29.96 13.74 14.21 ומוצריונייר
־6.40 2.61 66.27 12.56 55,63 לאורוהוצאהדפוס

-24.88 3.30 66.96 1.41 25.42 ופלסטיקגומימוצרי
־31.12 2.31 49.29 ־26.59 2.83 ונפטכימיהמוצרי

-27.21 1.80 42.42 -20.72 3.68 אל־מתכתייםמיני
־40.31 6.76 94.84 -8.26 16.30 בסיסיתמתכת

-47.06 8.08 99.81 -1590 5.78 מתכתמוצרי
־61.29 35.46 350.15 17,28 74.27 מכונות

-68.64 41,36 319.24 -9.74 31.45 חשמלציוד
-12.77 7.22 161.82 64.35 128.38 הובלהכלי
-14,62 2.90 65.45 11.89 41.26 סך־הכל

על־פניהירידהתופעתהון.ליחידתתפוקהליחסהכוללהפיריוןביןקשרשישנובעלעילהכתובמן

בדרך־כללמלווהזהביחסחריפהירידההמפותח.העולםבארצותנפוצהאיננההוןליחידתבתפוקהזמן
התופעהלהסברשליליים.הםהכוללהפיריוןמדדיגםולכןלתפוקה,מתורגמותשאינןגדולותבהשקעות

)התורמיםטכנולוגייםלשיפוריםהןמתלווהלעובד,הוןוביחסההון,במלאישהגידוללזכורעלינו
שבחלקמסתברההון.שלפוחתתשוליתתפוקהשללתופעהגםאךהון(ליחידתתפוקההיחסלהגדלת

תפוקההיחסולכןדומיננטית,היתהההוןשלהפוחתתהשוליתהתפוקהשמגמתכנראהמהענפים,
שגרמוכאלהלמימדיםההוןגדלמדועמסבירותכהןעדהעובדותאיןאף־על־פי־כן,פחת.הוןליחידת
למשקיעיםההוןשעלותהואהסברלכךלספקשעשויהיחידיהדברניכרת.במידהשוליתתפוקהלירידת
תפוקהבתנאיגםההשקעותאתלהגדילכדאישלילית,היאההוןעלותכאשרשלילית.1980עדהיתה
מהיר.בקצבפוחתתשולית

הכלכליתהצמיחהאתלזרזבמטרהשליליות.לתופעותגורםמדיגדולותהשקעותעל־ידיפיתוח
טכנולוגיים.שיפוריםגלומיםשבהםהשקעהבמוצרילהשקיעצורךישיחסיים,יתרונותולפתח

הנתוניםמקורות-נספח

,1981שלקבועיםבמחיריםהייצור,גורמיבמחיריגולמיתתפוקה-התפוקהא.
ענפישלפירוטלפי

שליב.מרתעשייתי,לתכנוןהמרכזומסחר,התעשיהמשרדהמקור:משנה.
המרכזיתהלשכהוהמלאכה,התעשיהסקרימתוךנלקחוהייצורגורמיבמחיריהגולמיתהתפוקהנתוני

לסטטיסטיקה.

הפרסום:מתוךנלקחו,1980שלקבועיםבמחיריםהתעשיה,לענפיההוןמלאינתוני-ההוןמלאיב.
ישראל.בנקבתעשיה,ההוןמלאיבוך,ויקטור

הלמ״ס.שלהתעשיהסקריהםהנתוניםמקורשכירים.שללמשעההעבודהימי-העבודהתשומתג.
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תעשיהסקרימתוךנלקחושוטפים,במחיריםבתעשיה,הגלםחומריצריכתעלנתונים-גלםחומריד.

הלמ״ס.ומלאכה,

שכרתשלומיסךכוללותשוטפים,במחיריםעבודהשכרעלהוצאות-עבודחשכרעלהוצאותח.
הלמ״ס.תעשיה,סקריהנתונים:מקורנלוות.הוצאותכולללשכירים,

ישראל,מבנקנתקבלמשנהענפישלפרוטלפיהגלםחומרימחירימדד-גלםחומרימחירימדדו.
בר־נתן.מרעל־ידיחושבזהמדדהמחקר.מחלקת

כוללמשנה,לענפיפרוטלפיהתעשייתית,התפוקהמחירימדד-בתעשיחהתפוקחמחירימדדז.
בר־נתן.מ.מרהמחקר,מחלקתישראל,בנקהנתונים:מקורולייצוא.המקומילשוקהמיועדתתפוקה

ביבליוגרפיה

(,1983)תמרבן־יוסף,
הישראלית",בתעשיהכוח־אדםובנצילותבתפוקה"שינויים

.1983,579-487אפריללכלכלה,רבעון

(,1983)אריהברגמן,
ותמיהות",הסבריםגורמים-בתעשיההפיריון־בגידול״ההאטה

.1983,9-27ספטמבר,56ישראל,בנקסקר

(,1983)משהבר־נתן,
הרווחיותועלהפיריוןעלגלםחומריבמחיריהעליה"השפעת

מאמריםסקירתישראל,בנקהמחקר,מחלקת,1980עד1965הישראליתבתעשיה
,83-2מס׳לדיון

.1983יוני

(,1976)דודמורבץ,
(,1976)90לכלכלהרבעוןהישראלית״,בתעשיההון״נצילות

182-194.

(,1981)יעקובקונדור,
העסקיבסקטורופיריוןלגודלתשואההון,"נצילות

.235-242(,1981)נובמבר110-11לכלכלה,רבעון״,1904-1980

£716!{*:510x1107 £0071077**0 070x111/61118011*1*7^*־דס , £.?. (1979), ^.000x17£(

137**310108.104*71<81,107018716־4,1081110110000101168^8.03311106100.

1)6007,££ל&י•7-0■\13.7(1981,)©!!׳ד1ם161־1610נ]01־10113066831ם?6610031

?1־0(03031011101111117(£13001130(30101־03113,10(.£130013010110611311,
00.710(.1*300.71*17710.1/ס1500710771*08,.קק390-408.

£161261,־3.(1986,)ס!!?"810(׳\ו10ם^־08001101111001ז0י\1111:.4?3381116תס1116

£11(58160111161ק66?זיים!.8611¥?-01־311,).!(£(!,ס!!131־£00001073611־

£13101־106?£1־0100611־03,1868בת1)1־1(£1,166/..4:.831¥31(־£11111^־61*3117ז?653•

זיז3(11מ£1.1,1.(1970,)24801116קק1ס־111610301165?£601־2107(£1633011־601601(ס

,£007*077**0 31*1070.1x17067)1/ס, 30x17710.10131?30101־?1־0(1גז011־\117ל!8014־?
.קס1137-1177.

,1/16 3*7041*01**1*1■]/ 510x1)40x1171 3**1070.1x1706:/ס, >4. (1982), 310x7*0x18£3קז
£006?31131166(8111־1101111־1141131731331)1^131011,)6£ק31־1016ם011?1113006,

0303(13,קם0£113£6(1ק3ק6,ז00101161.־

201131,־.ס£05101.1.81(1983,)?116?1־0(100111(117?121163ם03031116(1130

׳1300£(30101־560101106:־1960-1980,?65631־011?6ק060161,011־01

1101110(61־3117,?01־0010.
?63631־011ס!?10(100111(30117(8111־00101־¥01,011306631־
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איעלשמיםממקורותהביתמשקהכנסתהשפעת
במשקמשפחותביןהשוויון

יצחקי*ושלמהגבישיוסף

וסיכוםמברא

העולהנושאמהווהבמשקאי-השוויוועלהממשלתיתהמדיניותשלהשפעותיה
הממ¬המדיניותהשפעתלמדידתהמקובלתהגישהציבורי.לדיוןתקופהמדי

אי-לעומתותמיכותמסיםלפניבהכנסהאי-השוויוועלהסתכלותהיאשלתית
כיצדמלמדתאינהזוכוללניתגישהותמיכות.מסיםלאחרבהכנסההשוויון
המשפחות(,שלההכנסהמרכיביאח)המשנותשונותמסויפעילויותמשפיעות

קלהבדיקההמאפשרתחדשהגיסהננקטתזובעבודהבמשק.אי-הסוויוןעל
במשק,אי-השוויוןעלממשלתיתותמיכותמסוימדיניותהשפעותשליחסית
ניחוחמאפשרת(1985),גמ£_ו1414סרוג-וץ129ו<ו\/על-ידישפותחההגישה,
מסוים.הכנסהבמקורהקטנהאוהגדלהסלההשפעה

פור¬בצורההגיסהמנוסחתהראשוןבסעיףכדלקמן:הואהעבודהמבנה
עלהגיסהאחמיישמיםאנוהשניבסעיףהעיקריים.מרכיביהומתואריםמלית

מבצעיםאנוהשלישיבסעיףואילו,1979/80המשפחההוצאותסקרנתוני

שוניםהכנסהמקורותמסוישלההשפעהעלהסתכלותעל-ידירגישותניחוחי

בישראל.השונותהעדותטלההכנסהשוויוניותעל
ההשפעההמשפחהראשאשתשלמעבודהשלהכנסהמראים,המימצאים

הללוההכנסותהגדלתלפיכך,במשק;אי-השוויוןהגדלתעלביותרהגדולה
שניבמקוםבמשק.אי-השוויוןאתתגדילמסוי(הקטנתאוסיבסוד)על-ידי

באוניברסיטהחקלאיתלכלכלהבמחלקה1.1.4.תלמידהואהראשוןהמחבר*
חלקיתמומנהזועבודהמחלקה.באותהמרצההואהשניהמחברהעברית.
ופיתוח.למחקרהלאומיתהמועצהטל5224מם'מחקרמענקעל-ידי
לטיוטתהערותיועלמישרוליורםהמחקר,מימוןעללמועצהתודתנו
העבודה.שלקודמת
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משכרההכנסותהשלישיבמקוסורקומהון,עצמאיתמעבודהההכנסותנמצאות

אףהביתמסקראששלהשכרהגדלתישראלילידיבקרבהבית.משקראששל

במשק.אי-השוויוולהקטנתתביא

הביטוחומסיההכנסה,מסהלאומי,הביטוחקיצבוחביןהשוואה

למסמאשריותרגדולההשפעההלאומיהביטוחשלקיצבוחמלמדתהלאומי

ההשפעההלאומיהביטוחלמסיאולםבמשק,אי-השוויוןהקטנתעלההכנסה

ביותר.הקטנה
צריכהמוצריעללמסויגםליישוםניתנתזושגישהלהעיר,כדאי

זו.בעבודהנעשהשלאדברמזון,למוצריולסובסידיוח

הכנסהלמקורותביחסגיינימדדפריקותו.

למדידתביותרהנפוץהמדדהואלורנץ,עקומתבעזרתהמוגדרגייני,מדד

שלהמצטברהאחוזביומקטרתלורנץעקומתההכנסות.בחלוקתאי-השוויון

למשפחהועדביותרהנמוכהההכנסהבעלתמהמשפחההחל)המסודרותהמספחות

הנופלההכנסותמכללהמצטברהאחוזלביןביותר(הגבוההההכנסהבעלת

בדרך־כללמסודרותהמספחותהחישובלנוחיותמשפחות.אותןסלבחלקו

ההכנסהכאשרהאוכלוסיה.מכללאחוז10סלבקבוצותכלומר,בעשירונים,

המספחותסלעשירון{)וכלאחוזכלאזילגמרי,שוויוניבאורחמתחלקת

ישרקוהיאלורנץועקומתההכנסות,סךמכללהחלקאותואחבדיוקמקבל

כושוויונית,פתוחחינהההכנסותשחלוקתככלמעלות.45סלשיפועבעל

ביןהיחסהואההכנסותלחלוקתגיינימדדיותר.קמורהנעשיתהעקומה

האפשרי.המכסימליבשטחמחולקמעלות45לקולורנץעקומתשביןהשטח

אתמקבלתאחתמשפחה)כאשרלאחתמלא(שוויוןיש)כאשראפסביןנעהמדד

ההכנסות(.כל
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וההק-לחישובנוחאיננולורנץעקומתבעזרחגיינימדדשלהניסוח

הטיההמדד,בחישובמטהכלפיהטיהגוררתלעשירוניםהמשפחותשלבצה

המדדאחלחשביותרנוחעשירונים.בחודמאי-השוויוךמהתעלמותהנובעת

לצורךושיושמהו(,954)5111481ידיעללראשונהשפותחהנוסחהבעזרת

מדדאתמבטאתהנוסחה(.1964)ויצחקילרמןעל-ידיאי-שוויוןמדידת

ההכנסות.שלהמצטברתההתפלגותלביןההכנסהביןכקו-ווריאנםגייני

:פורמלית
1

0=200([/\.צו()

7)ץ(ההכנסה,הינד!ץכאשר
ו-נזההכנסות,שלהמצטברתההתפלגותהינד!?

הממוצעת.ההכנסהנחהי

קו-החיטוב.נוחיותהואהראשוןהיתרוןיתרונות:כמד.זולנוסחה

צורךואיורגרסיותלחישובפשוטהתכניתכלבעזרתלחשבניחןווריאנם

לעשירוניםההקבצהזו,לעבודהבנספחמראיםשאנוכפינתונים.בהקבצח

הדומהגודלסדרגייני,מדדבחישובאחוזים3-1בשיעורהטיהגוררת

הגיאומטריתבאינטרפרטציההואשנייתרוןזה.במדדהשנתיהשינוילשיעור

במיסדרכמוהאוכלוסיהאתשהעמדנולעצמנונדמהלמדד.לייחסשניתן

הנמוכהההכנסהבעל)כלומר,בנמוךהחלשווים,במרחקיםכלומר,כבוד,

פרטכלשלמיקומוהכנסתו.הינופרטכלטל"גובהו"בגבוה.וכלהביותר(

המצטברת.ההתפלגותבפונקציתמיקומוכלומר,)צ(?,אחמצייןבמיסדר

הרגרסיהקושיפועלמיקומם.הפרטיםטלהגובהביןרגרסיהקועתהנעביר

במיסדר.מקומותשניביןבגובההממוצעתהעלייהאחמציין

2ו44ו<וראההנוסחהלפיתוח.1
(.1934)££8,:14ז41ז10־וןץ
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כלומר,הממוצעים,בנקודתיעבורשהואידועהרגרסיהקומתכונות

שיפרעוהכבוד.מיסדרומרכזהממוצעהגובהעל-ידיהמצויינחהנקודהדרך

משמעותהבממוצעהחלוקה.00,ץ(/\])ץ(ק-כפולקבועהינוהרגרסיהקושל

שמדדומכאןיחידה.מהווההממוצעתשההכנסהכךהיחידות"נירמול"למעשה

הכבוד"."מיסדרשיפועאחמודדגייני

הפריקוח.מתכונתנובע)ו(נוסחהשלהשלישיהיתרון

ממקורותמהכנסותמורכבחהמשפחותשלהנקייהשההכנסהעתהנניח

עלכפויותהוצאותאו)הפסדיםשלילייםוחלקםחיובייםחלקםשונים,

הזוג,בנישלעבודהבהכנסותלהבחיןניתןההכנסהמקורותביןהמשפחה(.

ממקורותוהכנסותהפסדים(,סלבמקרהשליליות)שהןמהוןאומעסקהכנסות

מסיםעללהסתכלניתןכמו-כןוילדים.זיקנהקיצבוחכגוןממשלתיים

הכנסותכעלההכנסה,ומסהלאומיהביטוחכגוןהמשפחה,שמשלמתישירים

ההכנסה,מקורסלבסימנוזהבשלבלהבחיןצורךאיןלענייננושליליות.

המשפחה,סלהנקייהההכנסהאחנרשוםהסונים.מקורותיהביןרקאלא
0

׳ו

כלומר,הטונים.מהמקורותההכנסותכסכום

+
2

ץ +.׳ו ( 2 )

כ:זהבמקרהתיכתב(1)נוסחה

(3)0
0א/])ץ(

,ז
3*2007ץ[0

0
>

%

וחלוקה(2)בנוסחהשימושהנקייה.ההכנסהאחמצייןאפסהאינדכקכאשר

,ב-])ץ(ף(והכפלה
|

וב-00'[/\׳ו
)

מהמקורההכנסהטלבקו-ווריאנסכלומר,^,

מהמקורהממוצעתובהכנסהוהספציפיותההכנסותמיסדרעםוהספציפי

כ:(3)אחלכתובניחןה-ו
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*^*/!4כאסיר
)

ההכנסות,בסךה-וההכנסהמקררסלחלקוהוא5

!^/])ץ(
)

ק,
)

ה-ו,ההכנסהמקורסלהגיינלמקדם-2007ץ[

])ץ(^?,/^/וסכי])ץ(ף,
)

ביוהג־יני,סלהמלחאםמקדםף•־007ץ[
1

*

לבין
0

אחנסמיטבסימוונוחיותומטעמיבמשתנים,סימטריסאינוץ,

.0האינדכס

סלהמיחאחמקדםהינו(4)בנוסחההבהרההמחייבהיחידהגורם

(1985)3ם1-1£0א1ויז^סוז*x1^¥112סלבעבודתםנחקרזהמקדםהגייני.

מקורביוהקו-ווריאנסהינוהמונהמתכונותיו.חלקרקנמנהזוובעבודה

הינוהמכנההנקייה.ההכנסהלפיהמספחהשלדירוגהלביוה-וההכנסה
באטרזה.מקורלפיהמשפחותלדירוגה-וההכנסהמקורביוהקו-וריאנס

דירוגשל)יורדת(עולהמונוטוניתפונקציההינוה-וההכנסהמקור

מקורכאשר)ו-(;ל-וטווההגייניסלהמיתאםמקדםיהיההכוללתההכנסה

סלוהמכנההמונהיהיוהמשפחותלכלהסווהקבועההכנסהמהווהההכנסה

לאפם,כןגםישווהההכנסהמקורסלוהגיינילאפס,שוויםהמיחאםמקדם

לאפס.כןגםתשווההשוויוןלאיהמקורשתרומתומכאן

לקבלניחןהגיינישלהמיחאםמקדםשללמשמעותונוסףגיאומטריהסבר

החייליםאתשסידרנונניחהכבוד.מיסדרלדוגמתסנחזורכדעל-ידי

רגרסיהקווחישבנוביותר,לשמןביותרמהרזהמשקל,על-פיהכבודבמיסדר

החייליםוסידרנוחזרנומכןלאחרהכבוד.במיסדרלמקומםהחייליםגובהשל

יחםלמקומם.החייליםשלגובהםביןהרגרסיהקואחואמדנוגובהלפי

אםלמשל,כך,הגייני.שלהמיחאםמקדםהינוהרגרסיהקוויסלהשיפועים

יתלכדו,הרגרסיהקווישני-וגובהםהחייליםמסקלביןמלאמיחאםיש

גובהביןהפוךמיתאםקייםאםזאת,לעומתאחד.יהיההסיפועיםויחס

יותר,נמוךמסקלוכןיותרגבוהשהחיילככלכלומר,ומשקלם,החיילים

בעליהםהחייליםשכלבמקרהאחד.למינוסשווההסיפועיםיחםיהיהאזי
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הרגרסיה,קרשיפועכמוהגייני,סלהמיתאםמקדםיהיהאן*גובה,אותו

לאפס.שווה

לאי־הסוויווכלשהוהכנסהמקורשלשתרומתואומרת(4)משוואה

בתוךאי-הסוויוובהכנסות,חלקוגורמים:שלושהסללמכפלהשווההכולל

הגייני.שלהמיחאסומקדםההכנסות,מקור
נניחהבאה:השאלההיאזובעבודהאותנוהמעניינתהמרכזיתהשאלה

הכנסותמקורעלוקטןקבועבשיעורסובסידיה(הענקנו)אומסשהטלנו

במשק?לאי-השוויוןאזיקרהמהמסוים,

מקוראתנכפול*הכנסהלמקורביחסזושאלהעללענותעל-מנת

אי-השוויוןמדדגםואז)£(^׳י,=(1+)7£"כלומרבקבוע,ההכנסה
\ז1\

אתונעריך£ל-ביחס0סלהנגזרתאחנמצא£.שלפונקציהיהיה

£.=0עבורהנגזרת

שהנגזרח[57481,(47471.08ז4ם717284x1(1985)]ראה2להראותניתן

תהיה:

.30/8£■3^(^-)״־(51

ונקבל:ב-ס,זהביטוינחלקבאחוזיםהנגזרתאחלקבלעל-מנת

-)ו(6)
0

0־5(^8/^ם
0(/30/3£),

סלמקומםעלישפיעלא£בקטןשנויבדידה,שהאוכלוסיהבהנחה.2

,1שלכללראותקללפיכךבמיסדר.הפרטים
)

משינוייושפעולא8ו-,0

,8״הינהל-£ביחס״$סלהנגזרת.5ב-יהיההיחידהשינויב-£.קטן 1\\י\ו

(.5)משוואהאתלקבלניתןהגורמיםסלמחדשסידורובעזרת
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חלקושביוההפרשהינהקטןבאחוזההכנסהמקורהגדלתשלהשפעתהכלומר,

אינטרפרטציהעלהממוצעת.בהכנסהחלקולביובאי-השוויווההכנסהמקורשל

[.514,<ותץג/ז1.0,תםוא*וץ12ו^ת(1985])ראהרגרסיהקוויבמונחי
מקורשלמהגדלחוהנובעתמס(סלבמקרהההכנסה,)אוהכספיתההוצאה

אחלראותעל-מנחההכנסה.מקורשלבגודלותלויהקבועבשיעורהכנסה

אחלחלקעלינושווהכספיתהוצאהעל-ידישתושגהפרוגרסיביותמידת

הינהזהבמקרהשתתקבלהתוצאהההכנסה.מקורגודל,5ב-,,(6)משוואה

פרופור¬באופן)שיחולקאחדשקלמהקצאתבאי-השוויוןהיחסיהשינוימידת

ההכנסה:למקורציוני(

0-ד(7)
0\\/-•

שינוייםשלההשפעותלבחינתאותנותשמשנה(7)(,6)(,4)משוואות
במשק.אי-השוויוןעלוסיבסודמסויבאמצעותההכנסהבמקורות

2■
והמימצאיםהנתונים

על-שנערך,1979/80המשפחההוצאותסקרנתוניהםאותנוששימשוהנתונים
עלהןהמשפחותנחקרוזהבסקרלסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהידי

העירוניתהאוכלוסיהכלאחהקיףוהואהכנסותיהן,עלוהןהוצאותיהן

אינהשהיאהריכפרית,ברובההיאהערביתוהאוכלוסיהמאחרבישראל.

יהודיתלאוכלוסיהעצמנוהגבלנוועל-כןבמדגםנאותהבצורהמיוצגת
רמתמאותההנובעותהשונותהחייםברמותלהתחשבעל-מנחבלבד.עירונית

למבוגרלהכנסהההכנסהאתתקננוהמשפחות,שלהשונהגודלובגללהכנסה

במשפחה.הסטנדרטייםהמבוגריםמספרעל-ידימיוצגהמשפחהוגודלסטנדרטי

ההכנסהכלומר,הנקייה,הכוללתההכנסההיתהבהשהשתמשנוההכנסההגדרת
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בבעלותודיוררכבשלמקיומוהנובעותהכנסותעבורזקיפהבחויספתהכספית

לאומי(.וביטוחההכנסה)מסישיריםמסיםעבורזקיפהובהפחתתעצמית

לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהאחששימשואלוהםסטנדרטילמבוגרהמשקלות

ניחומהלוח(.4)נוסחהעל-פיגיינימדדפירוקאחמציגולוח

ההכנסהעםביותרהמתואםההכנסהמקורהואההכנסהשמסכצפוי,לראות,

0)הנקייההכוללת . עםמתואמוח־שליליחהלאומיהביטוחתמיכותואילו(,86

והכנסותבתמיכותהואביותרהגבוהאי-השוויווהנקייה.הכוללתההכנסה

הריבמשפחה,קייםאינוהכנסהמקורשכאשרמכךנובעתזותופעהשונות.

כשארית,הוגדרשונותוהכנסותתמיכותוהמשתנהמאחרכאפס.נרשםשהוא

פנסיות)כגוראחריםבסעיפיםנכללושלאההכנסותכלאחכוללהואכלומר

שאיןהריוולונטריים(,וארגוניםמקרוביםתמיכותלארץ,ומחוץמהארץ

שכרכבעלותעובדותשאינונסיםהכללתזה.למשתנהרבהחשיבותלייחס

כדאיהמשפהה.ראשאשתבשכרגםהגבוהאי-הסוויוןאחגוררתלאפסהשווה

הכנסהממקורהנובעאי-השוויוולפירוקפשוטהנוסחהשקיימתלהעיר,

הינה:הנוסחהלאפס.שווההמשתנהמהמשפחותחלקאצלכאשרמסוים,

0>ו(-)ק+סק

אי-0חיובי,הינוההכנסהמקורשאצלוהמשפחותאחוזהינוקכאשר

במקוראי-השוויווהינו0־*והמשפחות,כללבקרבההכנסהבמקורהשוויון

אסחסכרמהמשפחותאחוז30ב-רקלדוגמה,כד,ההכנסה.מקבליביוההכנסה

.281הינוהללוהנשיםביןאי-הסוויווכדואםחיובי,הינוהמשפחהראש

עםהמשפחהראשאשתשכרסמיחאםחינהמהלוחהבולטתמעניינתתופעה

המש¬ההכנסהעםהמשפחהראששכרסלמהמיתאםאףגבוההמשפחתיתההכנסה

69חינההמשפחהראששכרשללאי-השוויוןהתרומהזאתלמרוחאךפחתית,

ההכנסהתרומתאחוז.27רקמהווההמשפחהראשאשתשכרשתרומתבשעהאחוז
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הכללילאי-השוויווההכנסהמרכיבישלחרומתם.1לוח

אחוז
מ-ס

8 *0 *3
* * *

3
<ו

0
*

ת
*

מרכיב
ההכנסה

69.4 0.2008 0.59ו2 0.574ו 0.6ו52
המספחהראססכר

ברוטו

26.9 0.0807 0ו.549 0.7044 0.6643
המספחהראסאסחסכר

ברוטו

51.9 0ו.560 0.3859 0.6703 0.6029
עצמאיתמעבודההכנסה
והון

.סו9 0.0326 0ו.298 0.8274 0.303ו שונותוהכנסותתמיכות

.פ¬3 -0.0ו58 0.0770 0.5734 ־0.3589 הלאומיהביטוחתמיכות

-49ו. -0ו.475 -0.2924 0.5855 0.86ו7 הכנסהמס

-4.7 -0.0ו42 -0.0464 0.4692 0.6505
לביטוחמסתסלומי
לאומי

00 . ו0 0.3005 .ו0000 0.3005 .ו0000 נקייהכוללתהכנסה

המשפחה,ראששכרמתרומתבמקצתנמוכהלאי-השוויוןוהוןעצמאיתמעבודה

אי-צמצוםעולבעיקרהמשפחה.ראשאשתסכרמתרומתבהרבהגבוההאד
הלאומיהביטוחתמיכותסלתרומתוואילוההכנסה,מסנוטאבמסקהסוויוו

הלאומי.הביטוחלמסיברמתןוזהותביחסנמוכותהו

הספעהתהיהמהוהיא,סבעבודההמרכזיתהשאלהעללענותבא2לוח

אי-הסוויוןעל([6)]נוסחהקטובטיעורמסויםהכנסהמקורסלהגדלהסל
המחולקטווהבסכוםההכנסהמקורותהגדלתסלההטפעהתהיהומה)באחוזים(

([.7)]נוסחהיחסיבאופו
קבועבאחוזהגדלהעלמסתכליםכאטרהבאים:המימצאיםבולטיםמהלוח

ביותרהגדולהההספעהבעלתהינהמהוןההכנסהסהגדלחהריההכנסה,במקור
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אי-השוויוואחמלרביחבצורההמקטיןהגורםזאת,לעומתאי-הטוויון.על

השפעהבעליהינםלאומילביטוחהמסתשלומיההכנסה.מסתשלומיהינו

מהשכר,קבועאחוזהינסהלאומיהביטוחטמסיכיוןאי-השוויוו,עלאפסית

ההשפעההינהיותרנכונההשוואהנתונה.תיקרהועדמסויםממינימוםהחל

המסאוהסובסידיהגודלאחבחשבוןהלוקחתמס,לשקלאוסובסידיהלשקל

ראשאשתלשכר׳שישאי-השוויוןלהגדלתההשפעהבולטתכאןהמעורבים.

עצמאיתמעבודהההכנסהמהשפעתשנייםפיגדולהשהינההשפעההמשפחה,

המשפחה.ראששכרמהשפעתארבעהופיוהון,

המימצאיםלעומתבשולייםהנשיםשכרלהשפעתביחס2לוחמימצאי

רקמהווההנשיםששכרמכךנובעתבממוצעשההשפעהכךעלמצביעיםובלוח

היאאי-השוויוןכללעלהשפעתוומכאןהמשפחתיתהנקייהמההכנסהאחוז15

והכנסתלעבודהאטהשלהנטייהביוהגבוההמיתאםבגללאולםקטנה.

ההשפעההריהמשפחתית,וההכנסההאשההכנסתביןהגבוהוהמיחאםהמשפחה,

האמריקאילמשקביחסנמצאדומהמימצאביותר.גבוהההינהלשקלבשוליים

על-ידי
אי-השוויוןעלמהוןההכנסההשפעת(.1985)£8.1״ז1א\/םויז^וץ12\!^1
הזקניםקיימיםמחדמנוגדת.בצורההפועליםכוחותמשנינובעתבשוליים

והמצוייםמעבודה,להכנסהתחליףלגביהםמהווהמהוןשההכנסהוהמוגבלים,

בראשהנמצאיםההוןבעליקיימיםשניומצדההכנסות;סולםבתחתיתבחלקם

קטנהמהווההכנסהשהשפעתהיאאלוהשפעותשתישלתוצאתןההכנסות.סולם

מהצפוי.
מסשקלטללהשפעהיותרמורכביםשימושיםשנישקיימיםלהעירכדאי

מהסוגהיאלשאולשניתןאחתשאלה(.2בלוחשמאלי)טוראי-השוויוןעל

כךהלאומיהביטוחתמיכותאחוהןההכנסהמסאתהןשהקטנונניחהבא:

שמאחרהינההחשובהלאי-הטוויון?יקרהמהישתנו.לאהממשלהשהוצאות

הריאותןוהקקנווהיותבמשק,אי-השוויוןאחמקטינותההשפעותושתי
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אי-הסוויוועלההכנסהבמרכיבישולייםשינוייםהשפעת.2לוח

השפעה
תוספתלשקל

השפעת
סוליחתוספח ההכנסהמרכיב

0.0526 0.0311 ברוטוהמשפחהראשסכר

0.2208 0.0342 ברוטוהמשפחהראשאשתשכר

0.1037 0.0400 והוןעצמאיתמעבודההכנסה
-0.0497 -0.0065 שונוחוהכנסותתמיכות

-0.5065 -0.0390 הלאומיהביטוחתמיכות

-0.2041 -0.0596 הכנסהמס

-0.0043 -0.0002 לאומילביטוחמםתשלומי

0.0000 נטוכוללתהכנסה

יהאההשפעהסךאי-השוויון.אחומגדילהמצטברתהינההכוללחהתוצאה

עקומחשלשיפועמהולשאולהואאחושימוש.0.5065♦0.2041=0.7104

הביטוחקיצבותאתלהקטיןרוציםאםלחילופיו,אואי-שוויון,שווח

אי-השוויוו?עלשתשמורההכנסהבמםההגדלהלהיותצריכהמההלאומי,
עלכלומר,(,0.5065/0.2041י־2.40)הניגזרוחשביוהיחסהינההחטובה

2.4ב-ההכנסהמסאתלהגדילישהלאומיהביטוחבקיצבותצמצוםסקלכל

ברמחו.יישמרסאי-השוויוןעל-מנחסקל

לקביעחהבלעדייםהשיקוליםאינםאי-סוויווששיקולילהעירחשוב

ההשפעוחאחגםלדעחישהאופטימלייםהמסיםאחלקבועעל-מנחמסוי.רמוח

אינוזשפעוח.אלו1במשק*והחסכוןהעבודההיצעעלהמסוישלהאחרות

זו.בעבודהנדונוח
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השונותבעדותלאי-הסוויווההכנסהמרכיביסלחרומוזם.3

באיזונבדוקזהבסעיףכולה.היהודיתבאוכלוסיהדן2בסעיףהניחוח

על-פניאחידיםהםהמשפחהשלההכנסהבמקורותשינוייםסלההשפעותמידה

כאשר2בסעיףשעשינוהניתוחיםעלחזרנוזהלצורךאוכלומיה.קבוצות

ילידיאירופה-אמריקה,ילידישונות:עדותשלושעלמסתכליםאנועתה
הארץ.וילידיאסיה-אפריקה,

ובשולייםבממוצעהסוניםההכנסהמרכיביסלתרומתםאחמציג3לוח

המימ-ביוהדמיוןהואהעיקריהמימצאאירופה-אמריקה.ילידיקבוצתעל

להשפעהאירופה-אמריקהילידישלהאובלוסיהקבוצתעלההשפעותעלצאים

עללהשפעותזואוכלוסיהעלההשפעותביןההבדליםהאוכלוסיה.כללעל

עצמאיתמעבודההכנסהסלההשפעהבירידתבעיקרםמתבטאיםהאוכלוסיהכלל

המשפחה(,ראשסלשכרושלמההשפעהיותרקטנההיאשעתה)השפעהוהון

אי-השוויון.עלהאטהסלההכנסההשפעתסלבחשיבותהקטנהועלייה

אירופה-ילידי-יון לאי-השווי טוניסהכנסה מרכיבישלתרומתם.3לוח
אמריקה

השפעה
לשקל
תוספת

השפעה
מםסל

בשולים

אחוז
מ-ס

וז*0*5 א1<* מרכיב
ההכנסה

0.1095 0.0615 77 0.2324 המשפחהראששכר

0.2331 0.0387 29 0.0893 המשפחהראשאשתשכר

0.043ו 0.0158 43 0.1303 והוועצמאיתמעבודההכנסה
-0.0047 -0.0007 14 0.0435 שונותוהכנסותתמיכות

-0.5122 -0.0444 -6 -0.0180 לאומיביטוחתמיכות

-0.2382 -0.0693 -52 -0.1578 הכנסהמס

-0.0364 .ס¬0016 -5 -0.0153 לאומיביטוחתשלומי

ס 100 0.3043 נקייהכוללתהכנסה
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ה¬יאם ילידי-יון לאי-השווים שובהכנסה מרכיבישלתרומתם.4לוח
אפריקה

השפעה
לשקל
תוספת

השפעה
מסשל

בשולים

אחוז
מ-ס

ת*50 *** מרכיב
ההכנסה

0.0428 0.0241 64.8 0.1780 המשפחהראששכר

0.2283 0.0275 22.1 0.0606 המשפחהראשאשחשכר

0.1456 0.0491 51.6 0.1416 והוןעצמאיתמעבודההכנסה
0.0194 0.0035 18.9 0.0518 שונוחוהכנסותתמיכות

-0.4753 -0.0484 -7.5 -0.0205 לאומיביטוחתמיכות

-0.2165 -0.0540 -44.5 -0.1225 הכנסהמס

-0.0393 .ס¬0018 -5.4 -0,0148 לאומיביטוחתשלומי

ס 100.0 0.2745 נקייהכוללתהכנסה

ילידיאצלההכנסהבמקורותשינוייםשלההשפעותאתמציג4לוח

אי-עלוהשפעתומטחנה,אינונשי□הכנסותלגביהמימצאאסיה-אפריקה.
ההכנסהשהשפעתהינוהמענייןהמימצאהמירבית.עדייןהיאהשוויון

מהשפעתהגבוההאףבשולייםוהשפעתהבגודלההשנייההיאעצמאיתמעבודה

יותר,קטנההלאומיהביטוחקיצבותשלחשיבותוכולה.באוכלוסיהבשוליים

הואאירופה-אמריקהילידיעלאלוקיצבותשלמההשפעותההבדלכיאם

שוניםממקורותשלתמיכוחהואזובאוכלוסיהביותרהמפתיעהמימצאמזערי.

שלילית,השפעהישמפנסיהולההכנסותוולונטרייםומארגוניםמקרובים

,כשאריתהוגדרזהומשתנהמאחראולםאי־השוויון.עלמזערית,אס-כי

חשיבות.זהלמימצאלייחסאין

באוב-הארץ.ילידיעלההכנסהמרכיבישלההשפעותאחמציג5לוח

שחשיבותהוא,הראשוןהמימצאמעניינים.מימצאיםמספרמתקבליםזולוסיה
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יחכוהאוכלוסיות.כלמביוביותרהקטנההיאאי-הסוויוןעלהנשיםעבודת

השפעתועל-כןזו,באוכלוסיהיותרלעבודנוטותשנשיםבכךנעוצהשהסיבה

קטנה.אי-השווייו,אתלהגדילנטייהלהשהיחההעבודה,בכוחההשתתפות

משפיעהזובאוכלוסיהמשפחותראשישלסכרשהגדלתהואאחרמענייומימצא

מעבודהשההכנסהמכךנובעזהטמימצאיתכןאי-השוויון.הקטנתשלבכוון

על-אי-השוויוווהשפעתהיחסית,גבוהההיאזובאוכלוסיהומהוןעצמאיר

זובאוכלוסיההשכרשמקבליומכאןהנשים,הכנסתכהשפעהכמעטגבוהההיא

ומסהלאומיהביטוחקיצבוחסלהספעוחיהוגםהנמוכות.ההכנסותבעליהם

אולםזו,להופעהרצוןמשביעהסברלנואיוביחס.נמוכותהוההכנסה

שתשלומיהכנסהזו,באוכלוסיהמהווהכנסהשלבחשיבותהכרוךאפשריהסבר

לאומילביטוחהמםתשלומינמוכים.הזקיפה(מרכיב)בגללעליההמס

קבועאחוזבערךמהויםשהםהיאלכךוהסבהרגרסיבייםהםזובאוכלוסיה

מהשכר.

ישראלילידי-לאי-הסוויוןשוניםהכנסהמרכיביסלתרומתם.5לוח

השפעה
לסקל
תוספת

השפעה
מססל

בשולים

אחוז
מ-ם מרכיב

ההכנסה

■0.0375 -0.0250 57.3 0.1540 המשפחהראשסכר

0.1500 0.0262 27.2 0.0732 המשפחהראשאשתסכר

0.1257 0.0568 66.3 0.1781
עצמאיתמעבודהסכר

והון
־0.0941 -0.0055 3.8 0.0102 שונותוהכנסותתמיכות

־0.3702 -0.0135 -1.4 -0.0037 לאומיביטוחתמיכות

־0.1256 -0.0427 -49.9 -0.1340 הכנסהמס

0.0796 0.0037 -3.3 -0.0090 לאומי^יסוחתשלומי

0 100.0 0.2688 נקייהכןללתהכנסה

216



ישראלילידיהכללי,השוויוןלאיההכנסהמרכיביסלתרומתם.6לוח

3 0 מ

0.6656 0.4522 0.5114 ברומומשפחהראשסכר

ו.ס740 0.6932 0.6041 המשפחהראשאסחשכר

0.45ו5 0.6523 0.6048 והוןעצמאיתמעבודההכנסה
0.0586 0.9036 0.1933 סונוחוהכנסותתמיכות

0.0365 0.5217 -0.1944 הלאומיהבסוחתמיכות

-0.3399 0.4831 0.8163 הכנסהמס

-0.0475 0.3711 0.5100 לאומילבטוחמםתשלומי

1 .0000 0.2688 1 .0000 נקייהכוללתהכנסה

בשוליים,אי-השוויוולהקטנתחורםהשכרישראלילידישאצלהמימצא,

מתיישבשאינומימצאהואאי-השוויוך,אחתקטיןהשכרשלהגדלתוכלומר

אי-שלהמלאהפירוקעללהסתכלכדאיועל-כןשלנוהראשוניותההשערותעם
הכנסה.מקורותעל-פיזובקבוצההשוויון

ילידילגביאי-השוויוןפירוקטלהמלאיםהמרכיביםאחמציג3לוח
תאפשרהאוכלוסיהבכללהפירוקעלהמדווח1ללוחזד.לוחהשוואתישראל.

ביןשההבדליםהואהראשוןהבולטהמימצאההבדלים.מקוראתלבחוןלנו
גרמובנתוניםשגיאהאושטעותלחשובאיןכלומרמשמעותיים,אינםהלוחות

דירוגעםהמשפחהראששכרטלשהמיתאםהםהעיקרייםההבדליםלמימצאים.

המתאםהכלליתטבאוכלוסיהבעודישראל:ילידיאצליותרנמוךההכנסות

בשכראי-הטוויוןמדדגם.0.5ורקהנוישראלילידיאצלהרי,0.62הינו

לעומתהכלליתבאוכלוסיה0.57)ישראלילידיאצליותרנמוךהמשפחהראש

ישראלילידיאצלהמשפחהראשסכרסלחלקוואילוישראל(ילידיאצל0.45
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0לעומת0.6)הכלליתבאוכלוסיהמאסריותרגבוה . סלחלקואולם(,66

ההכנסותעלהמרכיבתרומתסלסמנהאחמסנהאינוההכנסותמרכיב

בסוליים.
ועבודהמהווסההבנסההריהמספחה,ראסבסכראלומימצאיםלעומת

חלקהאם־כיהאוכלוסיות,סחיאצלבהספעתהיותראופחותדומהעצמאית

וסךמאחראולם(0.30לעומת0.45)יסראלילידיאצליותרגבוהבהכנסות

אצלזוהכנסהסלסההטפעההרייןתרנמוךיסראלילידיאצלאי־הסוויוו

לגביסהמימצאיסבולטאלומנתוניםיותר.גבוההבסולייםיסראלילידי

ילידיאצלהנמוךאי-הסוויוןגורמים:מסניבעיקרםנובעיםיסראלילידי

מעבודהההכנסהומרכיביחסית(,הצעירגילםבגללצפוי)דבריסראל

זו.באוכלוסיהיותר•הגבוהוהוןעצמאית

218



נספח

ייניגמדדשלהחיטובשיטחהטורחת

חדשהשיטההיאזובעבודהאותנוהמשמשתגיינימדדשלהחישובשיטת

המצטברתההתפלגותפונקציתביןכקו-וריאנסהגייניניסוחעלהמסתמכת

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהאחהמשמשתהסיטהעלעדיפהזושיטהלהכנסה.

מהקבצתהנובעתטעותבהואיומאחרוהולחישוביותרנוחהוהיאמאחרהן

.לעשירוניםהאוכלוסיה
1

גיינימדדאחחישבנוהשיטוחשחיביוההבדלאתלהראותעל-מנח
ועל-פילסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהלהגדרותבהתאםהשונותהצורותבשחי

להכנסותגיינימדדאתמציגנ-ולוחהמשפחה.הוצאותסקרנתוניכלל

ניתןמהלוחעל-ידינו.שחושבווכפיהלמ״םעל-ידישפורסמוכפיהשונות

מוינוהלמ״סבחיטוביההכנסותהטיוח.שחיקיימותהלמ״סשבחישובילראות
הגדרותעל-פיגיינימדדשבחישוביומכאןנקייה,כספיתהכנסהעל-פירק

לעשירוניםמההקבצההנובעתהטעותטעויות:שתיהוכנסוהאחרותההכנסה
21

שטעותלראותניתןמהלוחההכנסות.סלהלא-נכוןמהמיוןהנובעתוהטעות

הטעותואילושניים,עדאחוזסלגודלבסדרמטהכלפיהטיהגוררתההקבצה

אחוז.3מ-ליותרלהגיעעשויההטיהשסךוגוררתמצטברתטעותהיאבמיון

5עדסלגודלבסדרהםלסנהגייניבמדדהשינויסלהגודלוסדרימאחר

אלו.להטיותרבהחשיבותשישהריאחוז,

שחייביםהרישונות,הןהמשפחההוצאתבסקרהתצפיותומשקלותמאחר1
צורהעלמשוקללים.למדגמיםהגיינישלהחישובנוסחאותאחלהתאים
(.1985)1^ןח£_8.ץx1^112ראהההתאמה

למשתמשיםאותהלייחסישהשניהשהטעותלהעירברצוני.2
לססטיסטיקה.המרכזיתהלשכהלאנשיולאבמדד
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עלסוניםאגרגציהסדריסלהספעותיהםאחגסמציגיםאנו1-נבלוח

חמיסוניםעל-פיסהקבצהלראותניחוהלוחטלהאחרונהמהסורההמדד.

6-כסלהטיהלכדיהמגיעוחטעויותהמדד,בחישובגסוחטעויוחגוררת

אחוז.

1979/00המספחההוצאוחבסקרסונוחהכנסהלהגדרותגיינימדד.1נ-לוח
החזשובצורח.פי-על

כספיח
נקייה

כספית
ברוטו

כוללת
נקייה כוללת

ברוטו
ההכנסה:הגדרח

החיסובצורת

0.3373 0.3955 0.3327 0.3842
במדגםגיינימדד.1

0.333 0.388 0.322 0.373 מפורסם*גיינימדד.2
1.0 2.0 3.3 2.9 באחוזיםסטייה

נכון(:)מיוןקירובים.3
0.3350 0.3927 0.3304 0.3815 עשירוניםעל־פימדדא.
0.3308 0.3877 0.3263 0.3765 עשירוניםעל-פימדדב.
0.3169 0.3708 0.3121 0.3598 חמיסוניםעל-פימדדג.

ט״ו.עמי ,691מסי פרסום, 1979/80 המשפחההוצאותסקרלמ״ס,מקור:*
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ספרוחרשימת

פרסום,1979/80המשפחההוצאותסקרלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה.1

.691מספר

בחלוקתאי-השוויון־עלממשלתיתמדיניותהשפעת"מדידתיוסף,גביש,.2

האוניברסיטהחלקאית,לכלכלההמחלקה,14.4.עבודתבישראל,"ההכנסות

.1905העברית,

££814411, 8 . 4170 717284X1, 5., "4 1107£ 017 78£ 04£00£471011 4170 .3

1177£888£7471011 08 78£ 011-11 ",X£ס11| £0017014105 ££77£85, 1^0.

15, 1984.

££814417, 8 . 4170 717284X1, 5., 11170014£ז1£0^ט1_17׳>4.87££££075
״

1!70014£ 501)80£ : 4 1707 48880408 4110 488110471017 70 78£ 0.5.,"
71 ־1.110,67,57471571054110£00110141050£8£7107£1 ,

££880487 1985.

££814411 8 . 4170 717284X1, 5., "4
511£18££ 7147 70 04£00£47£ 78£ .5

01171 £80(4 71£1087£0 54(48££5, 017808£158£0 084£7 ( 1985/6).
508£087(4417, £. 4170 717284X1, 5., "4

ז6.4550014710170£4£4508£

845£0 011 01111*5 1.1£417 0 1 £££8£170£ ״7108, X1170 848£8 170. 8501 ,

78£ 0£177£8 £08 408100£7084£ £001701.110 8£5£4808, 1985.

5748X, 0., 747£08, 0. £., 4110 717284X1, 5., "8£141774110£5 4110 .7

177117£004£",0£417014108471011,170.16848£801500551017ס££/\8־

£087800141170,19854881£,7701117£8518487480,8800841414£177

•4008114££00170141078£117
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חקלאיתכלכלהט.





הייןאיכותפיעלהענביםתמחור

שליט**וחייםגולו*עמום

מאיכותלינותשלוגדלותהולכותכמויותלצבירתעדיםאנוהאחרונה,בעת
הייןתעשיתעלפסחהלאזותופעהוהבינלאומיים.האירופייםבשווקיםירודה

משמעותיים.ובהפסדיםהייצואבהקטנתביטוילידיבאהוהתוצאההישראלית
מיליארדמשלושהללמעלההייועודפיהגיעוהאירופאית,ובקהיליהבצרפת
לצבירתהמשותףהמכנההענף.לרווחיותכבדיםנזקיםגורמיםוהםליטרים ומשווקמיוצרהייןהענף:במבנהטמוןרבותכהבמדינותירודהמאיכותהיינות

אובדתובכךשוניםממגדליםהענביםאתהמאגמיםגדוליםקואופרטיביםידיעל
היין.מקורזהות

כמויותעללפקחיכולשהקואופרטיבאףשעלמהעובדהנובעתהעיקריתהבעיה
שבענביםהאיכותגורמיבהערכתתמידמצליחהואאיוהמיוצרותהענבים

גדולהייצורבעלותמושגתיותרגבוההאיכותכללבדרךמהמגדלים.ובדרישתם
גדולותכמויותלייצרהמגדליםיעדיפונכונים,תמריציםבהעדרלכך,אייותר.

כמויותמצטברותמכךכתוצאההאיכות.גורםעלדגשלשיםמבליענביםשל
כשלוןאובענביםאיכותמגורמיהתעלמותירודה.מאיכותיינותשלגדולות
כךידיעלנמוכה.מאיכותייןשלכמויותלייצורמביאהכספית,בהערכתם
.הקואופרטיבשלהטווחארוכותהמטרותהתגשמותנמנעת

שלבקואופרטיבהחברמגדלהתנהגותהמתארמודללהציגהיאהמאמרמטרת
ההנחהעלהמבוססתהייןלענביתמחורשיטתנפתחזההמודלבעזרתיין.תעשיית
שיטתיישוםהאיכות.תכונותפיעלהצרכניםידיעלמוערךשהייןההדונית
שהזניםכיווןירודהמאיכותייןשלהמוניייצורתמנעהמוצעתהתמחור מתאימה.כספיתלתמורהיזכויותרגבוההלאיכותהתורמיםהשוניםוהאיפיונים

איכותלפיהענביםתמחורשלהחשיבותאתמציגהמאמרשלהראשוןהחלק עבורהאופטימליםהתנאיםאתנגזורהשניבחלקההדונית.לשיטהבהתאםהיין ראותמנקודתהתמחורמדיניותאתונבססהייןבתעשייתאיכותשיקולי
הייןאיכותעלהמשפיעיםהענביםמרכיביאתנאמודהאחרוןבחלקהקואופרטיב.

מדדתחילהנבנהזה,מדגםבעזרתישראליים.יינותשלגדולמדגםעבור
זה.למדדכספיערךלתתיכלנולאומרוכז,קטןבארץשהשוקכיווןהאיכות. בעזרתומחירו.אתלקבועמנתעלאמריקאייםיינותשלבמדגםהשתמשנולכן
הבודד.ליצרןהענביםתמחורפונקציתנבנתה

מרכזילגורםנחשבתבייןהאיכותתכונתאחרים,מוצריםעםבהשוואה
להפרשילצפותניתןייןשלזןאותושעבורמתברר,מחירו.בקביעתומרכיע
והפיזיותהכימיותבתכונותיהםהדומיםבקבוקיםשניעבורמשמעותייםמחירים
והמחיריםיינותשלהעצוםהמבחרכימי(.הרכבייצור,שנותחומצות,)צבע,
כפיהאיכותשוניידיעלרקלהסברניתניםזןאותועבורהמתקבליםהשונים
וגורמיםהעיקביותהצלילות,הריח,הארומה,הערכתהצרכן.אצלמשתקףשהוא

הבעייההגבוה.מחירואתהמכתיביםהםמעולה,באיכותייןקובעיםאשראחרים,
אתלהעריךניתןוכיצדהאיכותגורמיאתמשקףהייןמחירכמהעדהיאהעיקרית יין?בענביהמצויותהאיכותתכונות

בברקלי.קליפורניהאוניברסיטת*
בן־גוריון.ואוניברסיטתכלכלילתכנוןהרשות**
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זותיאוריההדובים.מחיריםשלתיאוריהעלמבוסםאיכותתכונותתמחיר
ערךהייחודיות.לתכונותיהםבהתאםושרותיםמוצריםשלהכספיערכםאתמגדירה
ביןרגרסיהוביצועהשונותלתכונותיוהמוצרפירי?באמצעותמתקבלהתכונה
((.1974)ורוזן(1974)גריליכםראה)אלותכונותלביובשוקהנצפההמחיר

רקהצרכנים.מצדהתמחורבבעייתדנוהדוניםבמחיריםהמחקריםכללבדרך
להספקתמתאימהכספייםתמריציםמערכתוניתוחבאומדןעסקומעטיםמחקרים

נראהבהמשך,(.1967)וזוסמן(1980)גורמןלמשל)ראהבשוקהאיכותתכונות
עבורהדוניותאיכויותלאמודניתןהדוניםמחיריםשלהגישהעלהתבססותשתוך
שלו.האיכותתכונותפיעלהמוצרערךאתלאפייןניתןלכן,שהוא.כלמוצר

הניתניםהולמייםתמריציםבאמצעותהצרכניםלשוקתסופקנהאלותכונות
.למגגלים

קואופרטיביבענךאיכותתמחורא.

משותפיםבמקורותהמחזיקהאנשיםקבוצתכאללקואופרטיבמתייחסזהניתוח
מועבריםוהמעשהההחלטהזכותבקואופרטיב,משותפת.מטרהפונקצייתומשיאה
:המשותפותהמטרותאתלהשיגביותרהטובההדרךעלהמחליטהוהיאלהנהלה

((.1982)וזוסמן(1977קרסון))ראהורווחיםהוצאותחלוקתרווחים,השאת
תמחירידיעלמושגתהרווחהשאתמטרתבקואופרטיבהדנההמקצועיתבספרות
מוסיפיםאנוכאן,המוצגבמודלהקואופרטיב.חבריידיעלהמיוצרותהכמויות

תמחורעםיחד(1962)והוסהלמברגרמודלשלהרחבהזוהאיכות.מימדאת
הקואופרטיב.חברירווחתאתישיאואשרהאיכותתכונותשלאופטימאלי
קואופרטיב,מגדלים,משתתפים:סוגישלושההייןקואופרטיבבמודל
אשרהגורמיםעלושולטיםלקואופרטיבענביהםאתמוכריםהמגדליםוצרכנים.

המחירעלמחליטהענבים,אתקונההקואופרטיבהענבים.איכותעלמשפיעים
הייןאתקוניםהצרכניםהזמינה.הטכנולוגיהלפיהייןאתומייצרלמגדלים,
לאיכותו.בהתאםשוניםמחיריםלשלםומוכנים

םי הענב עציה.1
הענבים הצע אתונגזור הבודד המגדל שלהתנהגותו אתננתח תכונותזהבקטע בעלי ענביםיצר לייכול המגדל נתונה, תשומותלרמת למדידהלקואופרטיב. ניתנותהענבים איכותתכונות שונות. יבול וברמות שונותאיכות

הייןמומחיידיעלמוערךשהואכפיהייןאיכותאתוקובעותכמותית
בציר,תאריךקברנה-סובניון(,)קריניאן,זניםכמואיפיוניםוהצרכנים.

מהשפעתפחותלאהייןאיכותעלמשפיעיםסוכרותכולתטרטריתמלית,חומצה

ונניחהאיכותתכונותכלכקבוצת{2}אתנגדירשלו.השוניםהגידולאיזורי
במובןהאיכות.תכונותכלעלוהארוךהקצרבטווחמסויימתבמידהשולטשהמגדל

ברמותיבוליםהןהתפוקותכאשרענפיתרבייצורפונקצייתמפעילהמגדלזה,
הבא:מהדגםייצורפונקצייתנניחנתונות.מתשומותהמיוצרותשונותאיכות

(1),^־ן2:..2>ח=),!0

גורמיקבוצת1-,והאיכותתכונותקבוצתאת{2}היבול,אתמסמןצכאשר
בעלתיחידהעבורבסיסימתשלוםמורכבהענביםשמחירמניחיםהשונים.הייצור■

זה,במובןהשונים.האיפיוניםעבורסכוםועודמינימאליתאיכותתכונות
כאשרתכונותיו,עלהמוצרמחירשלרגרסיהמשוואתהינההמחירפונקציית

תחרותנניחכןכמואיפיון.כלשלהשוליתהתמורההינםהרגרסיהמקדמי

תלויאינולצרכןהמחירמסויימת,איכותעבורדהיינוהיין.בשוקמשוכללת
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האיכותתכונותקביעתאתלנו'לבודדמאפשרתזוהנחההבודד.היצרןבהחלטות
כלהאיכות,תכונותשלהשוניםלצירופיםבהתאםמשתנההמוצרשמחירכיוןהמיקוח.מכוחות
שישלבהאיכותתכונותבחירתבאמצעותשיקבלהמחיראתלקבועיכולמגדל

המחירבקואופרטיב.מגדלים£ישכאשרהמגדלכאינדקסאתנגדירבמוצר.
פורמלי,באופןידו.עלהמוצעיםהאיפיוניםבהרכבתלוי^מגדלשיקבל
קיים:^לכל

111י

(2)?=6+צ0.2. א,.11
1=1

של2^האיפיוניםשלהשוליותהתרומותהן0-^והבסיסיהמחירהוא6כאשר
אתבוחריםהמגדליםובהתאם,ו-^©6הפרמטריםעלמחליטהקואופרטיבהמחיר.
אתמשיאותאשר{2}^התפוקותכמותאתקובעותאשר1^התשומותכמות

תהיה:הרווחפונקצייתמסויים,מגדלעבוררווחיהם.

*זד=-א1*=(0.22+6*^*־*1*.
(3) 11

1=1

הם:הרווחלהשאתראשוןסדרתנאיהייצור.גורמיעלויותהן^כאשר

ת*,!*
(4)א=(022+6)* ^11

1=1

(5) .6
נ

6+2ח
1=1
0 . 2 .
1 1

,ך=1ז.1

המשווההרגילהתנאיהוא(4)תנאיחלקיות.נגזרותהןכאשר
שלנתוניםאיפיוניםעבורלשכרויצורגורםשלהשוליתהתפוקהערךאת

המתקבלהשוליהפדיוןתפוקה,שלאחתיחידהשעבורמראה(5)משוואההתפוקה.
לתנאידומהזהתנאיהאיפיון.שלהשוליתלעלותשווה2*^אחדאיפיוןעבור
התמורהערךידיעלמבוטאתהתכונהשלהשוליתהעלות(.1974רוזן)אצל6מם'
:גמישותבעזרת(5)תנאיאתלהציגנוח.2^לביןx^^בין

(53) 0 . 2
*

1 1

ש

*2 . 2
*

1 1

^*י'
כאשר

הנובעלהפסדשווה2*^שלאחתיחידהעבורהמתקבלהפדיוןאחרות,במילים
X^תפוקהשלאחראחוזמהחלפת לספקישתדלמגדלכל.2*^איכותשלאחדלאחוז1

למגדלהיצעפונקצייתאתהאלו.התנאיםלפיהתפוקותשלהאופטימליההרכבאת
הוטלינג:משפטבאמצעותהרווחפונקצייתתכונותדרךנקבלהבודד

( 6 )
(^זד>ד6,0)א,

כ6

בודד:למגדלהאיכותתכונותשלההיצעפונקצייתאתנקבלדומה,באופן



(7)
6)׳־י, , **(^״■;6

!©כ
=!*2 .1=1ת..

שאיפיוןכיוןלמגדלהאופטימאליהרווחפונקצייתהינה("זד6,9)",כאשר
תכונתהשפעתסךאתמציגה(7)משוואה^שלאחתיחידהעבורמוגדר2^

ש:ידועהרווחפוגקצייתשלהקעירותמתנאישלבהצעהמוכלתהאיכות

צב־

צד6

^ד2^2 x^2^
* 0 ; ^ > 0 !.©ס¬; גד0. ר6 1=1ת,....עבור

הבאיםהתנאים(1974)סאקאינורמאליתטכנולוגיהמניחיםכאשרברנוסן
מהקבלים:

*0;^י־־־*0־*0
ס0.
1 ס0.

1
שהםכלי־נ1עבור

שליליים:איהםהרווחפונקצייתאתהמשיאםהמרכיביםשכלאומריםאלותנאים
נשתמשתחליפיות.הןוכמות()איכותשהתפוקותאפשרותתיתכןשלאמבטיחזה

הענביםשלהאיכותתמחורהשפעתאתוננתחהבוררהמגדלשלהייצורבמורל
תמחוריחודי,באופןנקבעהאיפיוניםשמחירשמכיוןנראההיין.בקואופרטיב

יכולההכלליתהכמותלהיפר,המיוצרת.התפוקהלהקטנתבהכרחגורםאינויעיל
ההכנסה.גורםבגלללגדול

הקואופרטיבשלהמחירים.מדיניות2
קואופרטיבבמודלנשתמשהאופטימלית,האיכותתמחורטבלתאתלקבלמנתעל

תמריציניתניםלאשאםיראההמודל(.1962)והוסהלמברגרידיעלשפותחשווק
חבריו.כללרווחתאתלהשיאבמטרתויכשלהקואופרטיבהשונים,לחבריםאיכות
ידועאולםהיין.בשוקלקואופרטיבמונופוליסטיתעמדהקיימתשלאמניחיםאנו

ביןמבחיניםאשרהצרכניםידיעלהמוכרתיחודיתתכונההינההמוצרשאיכות
מונופוליסטיתתחרותשלבמודלבהתאם.לשלםומוכניםשונהאיכותבעלימוצרים
(,1983))פליפסהמוצרהבחנתשלמודלאו((1930)צימברלין(,1979))לנקסטר

שלהמשקלשווימבנהואתהתעשייהארגוןאתלנתחהיאהמטרה((,1975)ספנס

מחיריםלמדיניותכליםלקואופרטיבלספקהיאכאןהמאמרמטרתמפלה.מוצר
לרמהמהצרכןואיכויותמחיריםעלהמידעמעבראתלהבטיחמנתעלאופטימליים

הבודד.היצרןשל
היאהצרכניםידיעלנצפהאשרהייןשאיכותההנחהידיעלהופשטהמודל

יכולאינושהייקבהיאמכךהמסקנהבענבים.האיכותאיפיונישלישירהתולדה
איכותתכונותלהרכיביכולהיקבבמיוחדהיין.איכותאתלשפר"אולשנות
נקראזהערבובהיין.שלהכוללתהאיכותאתולשנותשוניםממקורותשונות
וייןרגיליםמענביםלפעם,מפעםלהווצר,יכולמעולהשייןנובעמכך.,קופז
ירודהבאיכותמענביםאולםמעולים.ענביםמביזבוזמופקלהיות.יכולרגיל
כלום.לייצרניתןולאכמעט

לפילהםומשלםחבריוידיעלהמיוצריםהענביםכלאתקונההקואופרטיב
התלויהלייןהביקושפונקצייתאתיודעהקואופרטיבאיכות-כמות.מחירטבלת
עלרקלצרכןהמחיראתלשנותיכולהקואופרטיבתחרותי,בשוקובאיכות.במחיר

ומערכתמכירותקידוםלגורמיהתייחסותללאהאיכותתכונותשינויידי
כך:מוגדרתלייןהביקושעקומתפרסום.

ננ8

( 8 ) ?=<,ץ(ס5)



בעלר,ייומחיר?ו-הקואופרטיבידיעלהמשווקתהייןכמותהיאץכאשר
יותרלשלם*מוכניםצרכנים,/^?>0־שמניחים{.0}איכותתכונות
מניחיםמונופוליסטי,כוחאיושלקואופרטיבכיוןגבוהה.איכותבעלייועבור

(,)קופזמהעירובמתקבלת{0}הייןאיכותתכונותקבוצת.?/ץ=0ש־גם
הייןאיכותשתכונותלהניחהיאאפשריתטכנולוגיההענבים.איפיונישל

היקב:ידיעלשנקנוהענביםאיפיוניכלשלהמשוקללבממוצעתלויות
.£..£

0.=£'ד*/£1X=1,...,11לכל
דד

1=ז1=*1

ה-})({לקבוצת{2ה-}מקבוצתכלליתתמורהפוקנצייתלכתובאפשרלהילו,פין,

(9) 0 = 7(2,X)

הענבים,איכותאיפיוניקבוצת{2}היין,איכותתכונותקבוצתהיא{0}כאשר
)^.המגדליםידיעלהמיוצרותהענביםכמויותקבוצתהיאו-}^

הענביםבקנייתהכרוכותמעלויותמורכבותהקואופרטיבשלהייצורהוצאות
אומרתזאתלייןהענביםמהמרתהנובעותוהקבועותהמשתנותומהעלויותמהחברים

המתקבלהפידיוןביוכהפרשמוגדרתהקואופרטיבשלהרווחפונקציית.0+)ץ(7
הכוללות:הייצורהוצאותלביוהייןממכירת

..*
(10)זד=?ץ-£^?-0)ץ(־7

55
1*=7

לענבים,המחירשלהפרמטריםאתקובעהקואופרטיבחברים,שלנתוןלמספר
כיוןמושגות.הקואופרטיבשמטרותכךץ,שתמכרהייןוכמות,9,^6

עלהמקצועיתבספרותבינהם.מחולקיםרווחיוהחברים,רכושהואשהקואופרטיב
שחלוקהנקבע(1982זוסמו,)למשלקואפרטיביבמבנהורווחיםההוצאותחלוקת
כלאתיחלקשהקואופרטיבמבטיחהאינהפטרונז'()כמוהמשווקתהכמותלפי

הקביעהאחרותבמיליםפרטו.מבחינתאופטימליתתהיהזוושהקצאהרווחיו
חברירווחתהשאתמבטיחהאינהואיכותההתוצרתמחירישלהאופטימלית
כאשרהקואופרטיב.חברישלונתוןקבועלמספרנכוןזהמשפטהקואופרטיב.

להוצאהמשתווהייןלייצורהשוליתשההוצאהכךלשינויניתןהחבריםמספר
שכלמניחיםכאשרהיחיד.האופטימליהפיתרוןהואהפטרונז'חוקהממוצעת,

אינו110^=0התנאיהקואופרטיב,ידיעלנרכשתהחבריםיד-יעלהמיוצרתהכמות
זהתנאיהרווחים.לחלוקתנוסףתנאילקבועחייבוהקואופרטיבבהכרח,מתקיים
נניחכך,לשםהפטרונז'.חוקאתקובעיםאשרבמשתניםתלויבלתילהיותחייב
נגדירהתמחור.חוקיידיעללהתחלקיכוליםשלאהרווחים•כלשלשווהחלוקה

טלהמשותךהרווחשלכמקסימיזציההקואופרטיבמטרתאתונקחזהכחלק*סאת
עצמו:הקואופרטיבושלהחברים

(11)£.זד(+)^ג<+זד *
־*1

*
ותשומהתפוקהשלנתוניםמחיריםעבורהמקסימאליהרווחהואזדכאשר

כלכאשרמושאת(11)המטרהפונקציית.1^לחברהרווחשאריתהעברתהיאו-^ג<
ס:כךהקואופרטיבחבריביןמחולקיםהרווחים

(12)זד=?ץ-0)ץ(-7־£^?(+ס1ל=0 *
1*=7
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משיאיםאשר{8},6}ס{,ץ,לבחורהיאהקואופרטיבשלהאופטימאליתהמדיניות
.£

*צו-(9)(,12ל-)כפוף(11)את
.ץ=2
,ב=ו כך.נתוניםלמקסימוםראשוןסדרתנאי

צכ1

כ6 גד6 06

0x1

00]^ 1)©]^

(13)

(ע־1 0x11

י50" לי0"

^02"
£.מ

ת

1 06 1

״02^ _(.2>[5

ח
•02.

1 00]^ 1

^02"
7.מ

ז1
042...

!©לרת 1

0 12 1
1:6 - ?-)ץ('ס-1

-0(')ץ-6-0£*2/
?ץ

1

>0 12 1
-0י()ץ-12-6

?ץ
1

20״!

06

ר2,

>ד01

כ2>
"©לי

*1
>ד6

x1^

־ץ ס01

00״

(14)
02^0?ץ^^

•(
0?ץ£חז״?כץ00

2^ר06^(^^6 ±
06^נ1^(ייצי

כאשר

(15)
0״?1(״ז״?כ״>י0ב02^0?ץ,.©כ -—=222-־*־---

.©גד ;ימ^נ001נכ2>00.,>ז0נס0£

אשרהבודדותהתכונותמחיריאתקובעו-ץ{,8},6עבור(13)משוואותפתרון
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גםוזםל-}!<{,התייחסותללאתקפים(13)שתנאיכיוןהמגדלים.ביויופצו
הייתההייןתעשיתשאםלצייןאפשרבנוסףפרטו.ליעילותהכרחייםתנאים

היונקבעיםשהיוהמחירחוקיהענבים,לאיפיונישוקמתקייםוהיהתחרותית
(.13ב)המופיעיםהתמחורלתנאירומים

נעשההניתוחאתהאלו.התוצאותלאורננתחהאיכותתמחורחשיבותאת
איפיונימחיראתמדוייקבאופןמעריראינושהקואופרטיבבהנחהתחילה

אבל.11לכל=6זהבמקרה.1=1ת...,לכל9=,0ש:נניחעתהלעתהאיכות. 1,*.־*־ עליה)/כ6<0כאשרביין.האיכותמרכיביאתלהעריךממשיךהצרכן
)קיוםכ־2^<0האיכות(ו-בתכונותלירידהגורםלענביםריצפהבמחיר

מתקבלתגם

נ
/*#ך

זותוצאה.^?גרה~/6<0ש:מקבליםליבול(,איכותביןתמורה
ל:מתקבצים(13שב־)האופטימוםתנאימכאןהביקוש.מפונקצית

(16) £?[-0)ץ('־6] ץ
1=11

(17) ?־)ע('ב<־6>0.

המחיראתקובעהואהיין,מחירעלהאיכותמהשפעתמתעלםהקואופרטיבאם
להפיכתהשוליתההוצאהלביןהתוצרתממכירתהשוליהפידיוןביןלהפרשכשווה
מהמחירגבוההינוזהמחיר.6=״?-0(')ץאומרתזאתליין:הענבים

חייבשהקואופרטיבכיוןמתקבלתזותוצאה(.17)תנאיידיעלהמאופיין
איכותתכונותלהספקתתמריציםבהעדרהנעוצההכלליתהאיכותבירידתלהתחשב בתוצר.עליהשחלהוכיון

הקואופרטיבזהבמקרה.1=1ת.לכל©1>0בולמקרהנתייחסעכשיו
תנאישלהראשונהבשורההשונים.לאיפיוניםבהתאםהאיכותתמחורבהשפעתמכיר

מתקבל:(13)

(18)
£
£

11=1
[?. 0)ץ(' א]

?
£
£

11=1

*א
1

ז1
£
1=1

ה~2^
1_
1כ־6 ע נר6

וזהשליליאוחיובילהיותיכול(18)במשוואההימניהצד(,16ל־)בניגוד למגדלהממוצעשהמחירלקבועניתןלאלכן(.13)שלהשורותכלעבורנכון
האיכות.מתמחורכתוצאהתמיריעלה

לדוגמא,מסוימים.מקריםבמספרהמחיריםשינויכווןאתלקבועניתןאולם
אתתעלההאיכותתמחורהכנסתקבועים,ייצורורמתלצרכןמחירשלבמקרה
למגדלהמשולםהממוצעהמחירמיוצרים,ענביםויותרבמידהלייצרו.המחיר ביןהמחיריםשיחסכיוןישתנוהאיכותגורמיאבלקבועלהשאריכול

^X
{2ו-}^1

ישתנה.
בעייתאתלפתוריכולענביםשלהאיכותשתמחורהראהלעילשהוצגהמורל

תקטן.הכוללתשהתפוקהבטוחלאאולםירודה.באיכותייןשלההמוניהייצור
בעליענביםשלבייצורעליהנקבלההכנסה,גורםשעםכיוןהנכון,הואההיפך
גורמיעםמגדליםכאשרכללבדרךמתקבלהייצורברמתצימצוםגבוהה.איכות איכותביןהקיימתהייצוריעילותעקומתעללנועחייביםמוגבליםייצור
הייבולשלפונקציהשהואהמגדליםבפידיוןגידולנצפהמקרהבכלאולםליבול.
הענבים.ואיכות
חבריביןהענביםאיכותתמחורחשיבותאתהראההמאמרשלזהחלק

בהכנסתלעליהגורמות)א(זה:בתמחורהעיקריותהתועלותהקואפרטיב.
)ג(השונים;זניםשלהגידולברמתלעליהגורמות)ב(וחבריו;הקואופרטיב

מגדילותו-)ד(לאיזורו;האופטימלייםהזניםאתלנטועלמגדלתמריץנותנות
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הענביםאיכותתמחורמלישוםמציגהבאהפרקלצרכנים.הבחירהאפשרויותאת
היין.למחירתמורתןפיעל

אמפיריותתוצאות-ענביםשלהאיכותב.תמחור

עלביותרמשפיעותאשרהענביםשלהאיכותתכונותאתנקבעזהבקטע
היין.לאיכותהיחסיתתרומתןפיעלכספיתאותןנעריוכןכמוהיין.איכות
הרגילהההנחהבישראל,הענףמבנהעקבההדונית.בשיטהנשתמשזומטרהלהשגת

בניתוחשלבבהוספתצוררישמכךכתוצאהלהעשות.תוכללאתחרותישוקשל
ענףבישראל,תחרותי.שוקשלההנחהעלמתבססתהדונייםמחיריםששיטתכיוון
והמגדליםהשוקשל75%כ-עלשולטאשרמובילקואופרטיבידיעלמרוכזהיין
אתלאמודבמקוםלכןהיין.איכותעלוהןהצרכןמחירעלהןמשפיעוהוא
לאחרמומחים.הערכתעלהמבוססתההדוניתהאיכותאתנאמודההדוני,המחיר
המחיריםטבלתאתונקבעתחרותיתבסביבהמיוצראשרקליפורניבייןנשתמשמכן

הבריתובארצותבארץהציבורשטעמיבהנחהנעשהזהשלבכספיים.במונחים
הישראליים.האיכותיינותשלהסופיהיעדהואהאמריקניהשוקוכידומים,
בשניתושגהישראליהייןבתעשיתהענביםאיכותמחירישטבלתנאמרבסיכום,
לאיכותהענביםאיפיונישלהיחסיתהתרומהאתנאמודהראשוןבשלבשלבים:
הענביםתכונותיתומחרוזובצורההכספי.ערכםאתנאמודהשניובשלבהיין,

עקיבה.מחיריםמערכתלמגדליםלספקמנתעל
הייןמכוןידיעלעובדוהניתוחלצורכיבהםהשתמשנואשרהנתונים

אתמבצעהמכון.1974/78השניםביןבוצעואשרנסיונותסידרתמתורהישראלי

בישראל.וענביםייןשלוכימיקליפיזיקליבניתוחהקשוריםהמחקריםרוב
הכימיותסגולותיהןעלמידעוכולליםשוניםמנסיונותנאספוהנתונים

ומקור(,איזורבציר,תאריךחומציות,סוכר,)תכולתהענביםשלוהפיזיקליות
כמווכוי(.סוכרשאריתחומציות,כימי,הרכב)צבע,מהענביםהמופקהייןושל
הטעימהתהלירהיין..שלטיבואתלהעריומומחיםבצוותנעזרהייןמכוןכן

כמדדהעולםבכלהמקובלדוויםדירוגעלמבוסםהישראליהייןבמכוןהנהוג
ארבעשלמסכימהמורכבהמדדהצרכנים.ידיעלמוערךשהואכפיהייןלאיכות

.24%כלליתוהרמוניה,40%טעם,24%ריח,12%מראהסובייקטיבים:איפיונים

מומחה.כלידיעלעיוורתובצורהאישיתמוערכיםהשוניםהטעימהרכיבי
ציוניםממוצעיין.לכלהמומחההערכתאתשתבטנהכרמעובדותהללוהתוצאות

20-עד1-ממדורגהציוניםסולםהספציפי.הייןשל'הטעםהערכת'אתנותןאלו

ליין.מתאיםשאינונוזלמסמל1־וביותרעליונהבאיכותייןמסמל20,כאשר
.16עד6האיכויותביןנעיםלשתייההמתאימיםהיינותרוב

בזמןליצרן.מחיריםטבלתלביסוסהכרחיתהליךהואהענביםאיכותאומדן
אשרהענביםגורמיבמציאתמעונייןהמדיניותקובעהמחירים,טבלתבניית

אתלבורריצליחקובעזו,בצורההשונים.היינותשלהטעימהסולםעלמשפיעים

נתינתוהבציר.הגידולבזמןהמגדלידיעללשליטהניתניםאשרהגורמיםאותם
יותר.גבוההבאיכותייןקבלתתאפשרהשוניםהאיכותלמרכיביאלותמריצים
נמצאוהייןאיכותאתקובעיםאשרהגפןאיפיוניהניתוח,שלהראשוןבשלב

החומציותרמתבאומה,אובריקםמקדםיריעלהנמדדתהסוכרתחולתידיעל
הבציר,תאריךה־מין,רמתהמלית,החומצהרמתהטרטרית,החומצהרמתהכללית,

סרקכמשתנהנאמדמוצאותתהמוצאאיזורהמוצא.ואיזורהגרעיניםמשקל

הרגרסיהתוצאותמשותפת.ושונותשונותניתוחידיעלוגםברגרסיה)עושתטס(
בולטיםהאדומים,הסוגיםעבורולבנים.אדומיםיינותעבור1בלוחמוצגות
הבצירתאיירמשתנההבציר.ותאריךהכלליתהחומציותהסוכר,תכולתחשיבות

מסוייםממינימוםהגבוההסוכרתכולתבעליהענביםבבצירהצורךעלמראה
תאריךאתדוחההמגדלשכאשרבעובדהנעוצהלכרהסיבהיותר.מוקדםבתאריך
שלהקליפהעלמתפתחותמחלותושארפטריותסוכר,יותרלקבלמנתעלהבציר

תכולתהלבנים,היינותעבורהיין.איכותעלשליליבאופןומשפיעותהענב
ביותר.חשובהחומצותהרכבאךהכרחיתפחותהסוכר
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לוח מסי

1 . הערכה

הדוגית

של תכונות

הענבים

( 1974-1978

) .

מספר

תצפיות

ממוצע
הערכה

2 שקלמקמ
מ

העינב

תאריך

בציר

חומצה
מאלית

חומצה

טרטרית

סה״כ

חומצה

בריקס

קבוע

זני

יין

187

9.6

41——-

21.2

(5.3)

——

4.1 ־

( 4.5

)

11.7

(6.8)
101.4

(4.8)

קאריניאן

1

9212.7

.39...---

-

0.01

(-4.5)

-0.19

(-3.7)

-0.23

(-4.8)

0.14

(3.7)

0.04

(2.7)

4.9
(5.9)

קברנה-

סוביניון 2

2210.3

.53—-

0.11

(-2.4)

—-0.08

(-2.7)

———

2.8
(32)

פטיט

סירה 3

289.3

.84

11.35

(3.2)

7.9
(6.5)

—-1.3

(-2.0)
—---

-1.7

(-4.6)

-13.6

(1.2)

ממיליון 4

2611.3

.47---

3.7
(3.9)

————

0.2
(2.7)

—

סוביניון
בלאן 5

189.3

.44-15.6

(-3.5)

—---

0.21 -

( 1.5

־(

———

66.13

(3.8)

שניו

בלאן

2211.1

.20---

-4.6

(-1.9)

---

3.0
(1.3)

---

...---

9.9
(32.)

פרנץ י
קולומבר

6
המספרים

המופיעים

בסוגריים

מציינים

ערכי-ז.

אומדני

שתני
מ

הרמי

שנים
ל

לא הודפסו.

1 לקברנה-סוביניוו,

שנו
שתמ

ה

בלוגריתם

של שתנים
המ

הבלתי

שני
תלויים.ל

איזורים

)מזכרת-בתיה

ונזלי(

ש
י

שפעה
ה

שלילית

על האיכית

( 3.3 - ו-

1.6 -

בהתאמה(.

לעומתם,

איזור

גן־-יבנה

מעלה

את אנדקס

האיכות

ב 1.9

.

2 עבור

הקברנה-סוביניון,

שנו
שתמ

ה

בלוגריתם

של האיכות

שתנה
כמ

תלוי.

בזו

זה, איזור

גדרה

מעלה

את

החותך

ב-

0.086

ואיזור

שלים
ירו

מעלה

אותו

ב 0.55

.

3 לזן פטיט

סירה,

שנו
שתמ

ה

בלוגריתם

אנדקם

האיכות

שתנה
כמ

תלוי.

4 שפעות
הה

האיזוריות

הו: זנוח

6.93 שעלבים
,-

3.6

,- זיכרון

יעקוב

6.02

.-

5 ״ ״ ״ : זיכרון

יעקוב

2.04

.+

6 שנו
שתמ

ה

בלוגריתם

של שתנים
המ

הבלתי

תלויים.

איזור

חברון

מעלה

את אנדקם

האיכות

ב 1.67
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שנין
בלאן

ולבנים(.

)זנים

אדומים

הענבים

של איכות

: הערכה

יחסית

לוח מם'

2 .

סוביניון

בלאן

פרנץ'

קולומבר

6

סמיליון

5

פטיט

ם י רה ,̂

קברנה

סוביניוו 3

קאריניאן

2

ב ומה

1

בריקם

---

---

............

6.45

8.5

15.3

...---

...

.........

7.15

9.0

16.2

10.52

10.59

9.54

12.40

...

7.81

9.5

17.1

10.80

11.19

10.68

9.30

12.49

...

8.43

10.0

18.0

10.90

11.39

10.82

8.38

12.70

...

9.01

10.5

18.9

11.04

12.10

11.10

7.42

12.81

11.32

9.59

11.0

19.8

11.70

11.30

11.10

6.48

12.90

11.78

10.13

11.5

20.7

11.70

11.11

10.26

5.51

12.00

12.00

10.64

12.0

21.6

10.80

10.92

9.88

4.56

13.21

12.76

11.14

12.5

22.5

...

10.82

9.31

3.65

13.40

13.26

10.93

13.0

23.4

......

......

13.40

13.81

9.59

13.5

24.3

---

...

——

13.40

13.81

—

14.0

25.2
1 1 בומה

= 1.8

בריקס

2 עבור

רמות

חומצה

של פחות

מ 8

גרי

לליטר.

אם רמת

החומצה

עוברת

8 גרם,

ש
י

להפחית

0.77

מהמספר

בעמודה.

בנוסף

ראה

את גורם

ההתאמה

לזמן

בציר

אופטימאלי.

( 3 ) עבור

רמות

חומצה

טרטרית

של פחות

מ 5.5 גרי

לליטר.

לרמות

גבוהות

יותר,

ש
י

לנכות

0.79

מהמספר

המופיע

בעמורה.

ש
י

להתאים

עבור

זמן בציר

אופטימאלי.

( 4 ) עבור

רמות

חומצה

מאלית

של פחות

מ 2.4 גרי

לליטר.

לרמות

גבוהות

יותר,

ש
י

לנכות

0.50

.

( 5 ) עבור

רמות

חומצה

מאלית

של פחות

מ 2.4 גרי

לליטר.

לרמות

גבוהות

יותר,

ש
י

לנכות

0.66

.

( 6 ) עבור

רמות

חומצה

מאלית

של פחות

מ 4.5 גרי

לליטר.

לרמות

גבוהות

יותר,

ש
י

לנכות

0.13

.
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טבלר.ולבנים.אדומיםיינותעבורהיחסיתהאיכותהערכתאתמציג2לוח טלכפונקציההטעימהמדדידיעלהמבוטאותהיחסיותהייןאיכויותאתמראה־וו
יטאשרהקריניאןזןעםמושוויםהשוניםהזמניםשונות.וחומצותבריקסכמות
חומצות.סלממוצעתוברמה19.8"טלבריקסברמת9.59שלממוצעתאיכותלו

האיכויותמטריציתאתהופכותהוהלוח;שלנפרדבלתיחלקהם2ללוחההערות
,18"שלבריקסברמתקריניאןענבישולחמגדלאםלדוגמא,מימדית.מדוליותר סךשמינימוםבתנאיהענביםמאותםהמופקלייןצפוי8.43שלאיכותמדדאזי

לכלספטמבר.שלהראשוןבשבוע)בממוצע(נבצרושהענביםובתנאינשמרהחומצות
תאריכיעםביחדאשר(2ו-1)לוחותומכסימוםמינימוםדרישותקיימותזן

ממנו.המופקהייןאיכותאתקובעות(3)לוחהאופטימאליהבציר

אופטימלים.בצירלתאריכיעדכוןגורמי.3מסילוח

מאוחר
3שבוע

לבצירעדכון
2שבוע

אחוז
1שבוע

בצירתאריך
ממוצעאופטימלי

ייוזני
83% 90% 95% ספטמבר ראשוןשבוע קאריניאן
--- 85% 92% ספטמבר ראשוןטבוע קברנה-סוביניון

106% 103% ספטמבר ראשוןשבוע ירהפטיט-ם

--- 120% 110% אוגוסט שלישישבוע ממיליון
--- 102% 101 % אוגוסט רביעיטבוע קולומברדפרנץ'

--- ... אוגוסט שלישישבוע בלאןסוביניון

--- --- ... אוגוסט רביעישבוע בלאןשנין

זהתאריך.1974-78 מדגם בסיםעל מחוטבהאופטימליהבצירתאריך
שנהכלמחדשלהיקבעחייבוהואהאקלים,לתנאיבהתאםשנהכלמשתנה
.2ו-1הלוחותפיעלהמתקבללמחירמתייחםהעדכוןאחוז

הערכההאיכות.טעימתשלהמחיריםטבלתאתקובעהניתוחשלהשניהשלב
לינאריקשרלהניחטעותזושתהיהכיוןהכרחיתהינהההדוניהמדדטלכספית
הצרכניםשרובהדעתעלמתקבלהוא,נהפוךהיין.ואיכותכספיתהוצאהבין

.15ל-14מ־עליהעבורמאשר16ל-15מ־באיכותעליהעבורייופרלשלםמוכנים
ידועים.שמחיריהםהשוניםהיינותאיכותאמידתידיעלמתקבלתהכספיתההערכה
הייןמכוןמומחיכאשרמבוקריםנסיונותמסדרתהתקבללמחיראיכותביןהיחס
המחיריםשפיזורכיוןנבחרואלויינותמקליפורניה.יינותעיוורבאופןטעמו

הייןתעשייתבנוסף,עת.באותהמספיקהיהלאישראליינותשלוהזנים
מחירביןהיחסיםשלעקביאומדןלערוךמנתעלריכוזיתמדייופרהישראלי
.לאיכויי.

וניתוחשבישראל,לאלוהדומיםבתנאיםמיוצריםקליפורניהיינות
היינותשלהתנאיםבאותםנעשהמקליפורניההמיובאיםיינותשלהטעימה

בלתיבבקבוקיםישראלי,ייןעםנטעמוהמיובאיםשהיינותלצייןישהמקומיים.
הטייתאילהבטיחכוונהמתורהניסוימטרתעלידעולאהמומחיםמסומנים;
לאיכות.מחירביןהיחסיםאתמסכם4לוחהתוצאות.
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לזניםניתנושוניםקבועיםכאשריחד,נאמדווהרו־ויר.האדומיםהיינותכל
סרק.משתנישלשיטהבאמצעותוקריניאןסירהפטיטסוביניאן,בקברנההשונים
היינותשעבודמראותהאמפריותהתוצאותלבנים.יינותעבורהונהגהגישהאותה

1.33ב-הסיטונאיהמחיראתמעלהאחתביחידההאיכותבמדדגידולהאדומים
אחתביחידהגידולעבור0.55$ב-עולההממוצעהלבניםליינותלבקבוק.דולר

האיכות.בסולם

היין.מאיכותהייומחיריאומדן:4מסלוח
אדומיםזנים

מם'מ2 אנדקס פטיט
חותך
קברנה קאריניאן תצפיותממוצעת האיכות סירה סוביניון ו-רוזה המחיר•

18 .67 1.33 10.55 -7.11 ־11.51 5.60
(1.9) (-1.5) (-1.5) (-1.5)

לבניםזנים

ימם

תצפיות
מ2
לוגריתם
אנדקס
האיכות

סוביניון
בלאן

סמיליון
סוביניוןחותך

בלאן
יפרנץ

קולומבר
ממוצעת

ריהמח
14 .94 5.65

( 6 . 0 )
-10.44
(-4.5)

-9.19
(-4.5)

-6.62
(-4.5)

-11.77
(-4.5)

4.26

הערה
מ״ל.750שללבקבוקארה״בבדולרהםהמחירים
דייוים.סולםלפינמדדהאיכותאנרקס

התאמותבשתיצורךיהיההענביםאיפיונישלהמחירטבלתאתלהגישמנתעל

היוסיראופטיטקברנה-סובניוושלקליפורניהשזנילצייןישתחילהנוספות.
מאוחרמבצירהיווקריניאןלבניםיינותשלהאחריםהזנים.1977-1978מבצירי
סיראולפטיטסובניוןלקברנההמחיריםלוחלפיכך,שנתון.ציוןללאאויותר
נכבדחלקמהווההקריניאןשזןכיוןשנית,.6%שלריביתבשערלשנתייםנוכו

הזניםשל,מחיריהםובקליפורניהבארץוהרוזההאדומיםהיינותמייצור
המחיר.טבלתאתמציג5לוחלסטנדרט.הפךאשרייןשלזהלסרגיוחסוהאחרים
לתכולתבהתאםשוניםזניםלפיהענביםשלהיחסייםהמחיריםאתמראההלוח

5לוחקודמות,כטבלאותשלאהבציר.ותאריכיהחומציותדרישותעםיחדהסוכר,

כלילקואופרטיבמשמשולפיכךתכונהכלשלהדולריהערךאתבמלוייקנותן
באיכותהקריניאןמחיראתקובעיםכאשרהמגדלים.עבורלתשלוםויעילנכון

19.8)בריקםממוצעת התוצאותוכלמאחרבהתאםמתקבליםהאחריםהמחיריםכל(,0
לקריניאן.יחסי.באופונגזרו

בשוקקיים.מיקוחככחאפילולשימושניתנתההדוניםהמחיריםטבלת
משאשלממושךמתהליךכתוצאהכללבדרךנקבעלקריניאןהבסיסימחירתחרותי,

טלהפוליטיהכחאתמשקדהמחירוהמגדלים.היקביםאוהקואופרטיבביןומתן
שלחלקוואתהייצורעלויותשלהמבנהאתבקואופרטיב,יחודייםאינטרסנטים

בקביעתהתמקדהמיקוחתהליךבעבר,בהתאם.יחלקשהקואופרטיבההפסדאוהרווח
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לזנים

אדומים

ולבנים.

מחיר

יחסי

תמחור

איכות

הענבים.

לוח5: מם'

שנין
בלאו

פרנץ'

סוביניון

קולומבר

6 בלאן

סמיליון

5

פטיט
סירה 4

קברנה

סוביניון 3

קאריניאו

2

בומה

1

בריקם

.........—־־-

8.5

15.3

---—............

9.0

16.2

226.6

125.8

286.3

426.3

......

9.5

17.1

237.9

566.1

129.8

275.0

434.9

......

10.0

18.0

242.7

574.2

135.5

227.4

455.1

...

37.9

10.5

18.9

248.4

602.4

147.6

171.8

465.8

570.6

100.0

11.0

19.8

275.0

571.0

147.6

110.5

474.5

614.4

158.1

11.5

20.7

275.0

562.9

113.3

36.3

483.7

661.0

212.9

12.0

21.6

237.9

555.6

94.3...

503.8

707.7

266.9

12.5

22.5

---

550.8

67.7...

513.2

755.8

244.3

13.0

23.4

.........

521.8

808.2

100.0

13.5

24.3

—--—

521.8

808.2

. 1 בריקס

14.0

:ומה

= 8

25.2

11

רמת

החומצה

עוברת

8 גרם,

ש
י

להפחית

3 לליטר..

פחותאם

מ 8

גרי

חומצה

1של עבור

רמות

מהמספר

בעמודה.

בנוסף

ראה

את גורם

ההתאמה

לזמן

בציר

אופטימאלי.

3 עבור

רמות

חומצה

טרטרית

של פחות

מ 5.5 גרי

לליטר.

לרמות

גבוהות

יותר,

ש
י

לנכות

75.4

4 עבור

רמות

חומצה

מאלית

של פחות

מ 2.4 גרי

לליטר.

לרמות

גבוהות

יותר,

ש
י

לנכות

40 .

5 עבור

רמות

חומצה

מאלית

של פחות

מ 2.4 גרי

לליטר.

לרמות

גבוהות

יותר,

ש
י

לנכות

34 .

6 עבור

רמות

חומצה

מאלית

טל פחות

מ 4.5 גרי

לליטר.

לרמות

גבוהות

יותר,

ש
י

לנכות

6.3

.2
37



לוח

מיס

5 : תמחור

איכות

הענבים.

מחיר

יחסי

לזנים

אדומים

ולבנים.

שניו

פרנץ'סוביניון

סמיליון

פטיט

קברנה

קאריניאן

ב ומה

בריקס

בלאן

בלאן

קולומברד

סירה

סוביניוו

(6)(5)

(4)

(3)

(2)(1)

226.6

...

125.8

286.3

426.3

......

8.5
9.0

9.5

15.3
16.2

17.1

237.9

566.1

129.8

275.0

434.9

......

10.0

18.0

242.7

574.2

135.5

227.4

455.1

...

37.9

10.5

18.9

248.4

602.4

147.6

171.8

465.8

570.6

100.0

11.0

19.8

275.0

571.0

147.6

110.5

474.5

614.4

158.1

11.5

20.7

275.0

562.9

113.3

36.3

483.7

661.0

212.9

12.0

21.6

237.9

555.6

94.3

...

503.8

707.7

266.9

12.5

22.5

---

550.8

67.7

...

513.2

755.8

244.3

13.0

23.4

—......

...

521.8

808.2

100.0

13.5

24.3

...

......

...

521.8

808.2

...

14.0

25.2

( 1 ) 1 בומה

= 1.8

בריקס

( 2 ) עבור

רמות

חומצה

של פחות

מ 8

גרי

לליטר.

אם רמת

החומצה

עוברת

8 גרם,

ש
י להפחית

82.3

מהמספר

בעמודה.

בנוסף

ראה

את גורם

ההתאמה

לזמן

בציר

אופטימאלי.

( 3 ) עבור

רמות

חומצה

טרטרית

של פחות

מ 5.5 גרי

לליטר.

לרמות

גבוהות

יותר,

ש
י לנכות

75.4

מהמספר

המופיע

בעמודה.

ש
י

להתאים

עבור

זמן בציר

אופטימאלי.

( 4 ) עבור

רמות

חומצה

מאלית

של פחות

מ 2.4 גרי

לליטר.

לרמות

גבוהות

יותר,

ש
י לנכות

40

מהמספר

המופיע

בעמודה.

ש
י

להתאים

עבור

זמן בציר

אופטימאלי.

( 5 ) עבור

רמות

חומצה

מאלית

סל פחות

מ 2.4 גרי

לליטר.

לרמות

גבוהות

יותר,

ש
י לנכות

34

מהמספר

המופיע

בעמודה.

ש
י

להתאים

עבור

זמן בציר

אופטימאלי.

( 6 ) עבור

רמות

חומצה

מאלית

של פחות

מ 4.5 גרי

לליטר.

לרמות

גבוהות

יותר,

ש
י לנכות

6.3

מהמספר

המופיע

בעמודה.

ש
י

להתאים

עבור

זמן בציר

אופטימאלי.

00
1 "׳



הענביםלכלבריקס.וסולםהשוניםהזמניםביןהקיימתהגדולהבשונותמבחינים
המינימוםמחיראתישלםהקואופרטיב,5בלוחמופיעותאינםתכונותיהםאשר
הענבים.אתלעבדיסרבהואלאאםאלכוהול,זיקוקעבורהתשומהמחירשהוא

תחרותית.ייובתעשייתגםלשימושניתנת(5)לוחההדוניםהמחיריםטבלת
היקביםביןטווחוארוכיטווחקצריהסכמיםלביסוסמשמשתהמחירטבלתכאן

לפיהענביםעבורישלמואשרהמחיריםמהםקובעיםאלוחוזיםוהמגדלים.
יקביםהרבההזמו,במרוצתוחומציות(.מוצאאיזורסוכר,)כמונמדדיםגורמים
יוכלושלאמכיוןאמינה,)מגדלים(ספקיםוקבוצתיחסייםמחיריםמערכתפיתחו
הענבים.שלהעתידיותהאיכותתכונותאתלרובלהעריך

ג.סיכום

ו-פולו־ולהייך.וענביהייןשוקאתלכמתניסואשרהכלכלניםמעטים
שלניתוחיביעלבארה״בהייןשוקאתאמדומחקרים,,במספר(1978)באריטל

מודלוהצי*;בקליפורניה,הייןתעשיתאתחקר(1982)וולגננטבית.משקי7000
לאהאלו,המחקריםבשניהסופיים.לשימושיםבהתאםהענביםמחירקביעתשל

שיטהמראהזועבודהמחירו.בקביעתכגורםהייןלאיכותהתייחסו
שיל

תמחור
כיהראתהגםהעבודההיין.לאיכותלתרומתםובהתאםאיפיוניהםפיעלהענבים
ייושלמתאימההספקה.להבטיחמנתעליעילבאופולהקבעחייבהתכונותמחיר
המגדליםאצלמקורותשלהקצאהיעילותלהבטיחמנתעלוכןמחד,איכותבעל

מגדל,מוצרשלהאיכותלתמחורכלכלייםכלליםבקביעתמאידך.
לקביעתכמדריך.לשמשיכולוהואהאיכותבעייתאתלפתורהנוכחי
התוצרת.שלוהמעבריםהמגדליםביובחוזים

המאמרניסה
האיכותמחיר

תודההבעת

רחובות.העברית,האוניברסיטהחקלאית,לכלכלההמחלקהבמסגרתבוצעההעבודה
אליזתמרי,אפריםכסלו,יואבזוסמן,פנחסיצחקי,לשלמה
בכתיבתעזרתםעבור0ס1ת!83:!1ז6110ו-,0.5ל-ת^טססופר

מודיםהמחברים
פנינההרדי,

העבודה.
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מישראלליצואאיכותעגבניותשיווק

רגב*ואוריהובמן*עודד

1ריצקת

קטניםעצמאייםיצרניםשלרבמספרהמאגדגדולשווקקרטלשלהתנהגותמתארזהמחקר
השוקשלהסיגנליםאמידתהן:זהמחקרמטפלבהןהקרטל,שלהבעיותחקלאי.יצואמוצרהמגדלים
השווקיחידותאלהחקלאיםמןוסיגנליםהבודדים,חקלאיםאלהסיגנליםשלהעברתםדרךלאיכות,

למירבשיביאבאופןביעילותלתפקדהמערכתאתלהניעבמטרהמאתשווק(,וסוכניאריזה)בתי
העברתלשםהעברהמחירישלדצנטרליסטיתמערכתמוצעתזובעבודהבענף.הצפוייםהרווחים
החקלאישלהפריאיכותעלהמבוססיםאלההעברהמחיריאמידתלאפשרכדיהנכונים.הסיגנלים

מחירלביןהאריזה,בביתשנמדדהכפיהפריאיכותביןהקושרתמחיר־איכותפונקצייתנאמדההבודד
עלהמשפיעיםמתחרות(עגבניות)מחיריאקראייםגורמיםגםנכללובפונקציההגרמני.בשוקהפרי

כפיזו,עובדההאיכות.בקרתלמערכתבהתאמהבינארי,באופןנמדדוהפרישלהאיכותתכונותהמחיר.
כדאיותנובעתומכאןהאיכות,בתכונותמלמטהקמורההיאהמחירשפונקציתגוררתמוכיחים,שאנו
בשוקהמחירכאשרכימראיםאנואחת.ממוצעתאיכותברמתולאאיכותרמותבמספרהמוצרשווק
העברהמחירילחקלאיםולהעביראי־הוודאותאתלספוגהשווקלמועצתכדאיאקראיות,לתנודותנתון

השווקוסוכניהאריזהשבתיכדיהמקריות.ההפרעותללאהמחיר(,)תוחלתבלבדבאיכותהקשורים
ובנוסףושווק(,הובלהאריזה)מיוןהמשתנותההוצאותאתלהםלשלםהמגדליםעליעיל,באופןיפעלו
הנקייהההכנסהמןקבועאחוזלשלםצריכיםהחקלאיםהקבועות,ההוצאותאתלכסותמנתעללכך,
לעיל.(שנמנוהמשתנותההוצאותפחות)פדיון

הקדמה

עצמאייםיצרניםשלרבמספרהמאגדגדולשווקקרטלשלהפנימיתבמדיניותדןזהמחקר
הרווחיםלמירבלהגיע)הקרטל(היצרניםכללשלהמטרהחקלאי.יצואמוצרשלשווק()מועצתקטנים

באיכותהתלוייההדוניתמחיריםפונקציתנתונהבותחרותיבשוקבחו״למשווקהקרטלבענף.הצפויים
מספרהמשרתתשווקחברתלכלמיידיתלהרחבהניתןלהלןהמובאהנתוחאקראיים.ובגורמיםהמוצר

אחד.מוצרשםתחתנמכרתתוצרתםאשרוקטניםבודדיםיצרניםשלרב
מחירפונקציתעםתחרותישוקלפניהםהרואותיצרניותלפירמותגםישימיםמהניתוחחלקים

במסגרתהפועליםמשנהוקבלניעצמאיותיצורליחידותהעברהמחיריקביעתשלבעיהלהםהדונית,
אליהם.מועבריםו/אוהמיוצריםבינייםמוצריעבורהחברה

בקרתתהליךמפעלית.חוץו/אופניםאיכותבקרתתחתנמצאמתוקניםבמפעליםהיצורתהליך
בהם.עומדהואשאיןאומסויימיםנתוניםבקריטריוניםעומדשהמוצראובמהותו:בינאריהינואיכות

תכונתכלעבורדהיינו,בינארית.בצורההבקרההליךלצורךנמדדותהשונותהאיכותתכונותגםלכךאי
באיזורהיאמסוימת,רמהמעלהעגבניותמוצקותבאםלמשלדחיה:ואיזורקבלהאיזורנקבעאיכות

שהתנהגותלכךמביאהאיכויותהגדרתשלזומיוחדתצורההדחיה.באיזורהיא-לאוובאםהקבלה,
כלליות.הדוניותמחירפונקציותעבורקייםשאינולאפיוןניתנתבינריתאיכותמחירפונקצית

בנגב.בן־גוריוןאוניברסיטתכלכלי,למחקרמונאסטרומרכזלכלכלההמחלקה*
אנואדרתבןולנסיםבשטח,המחקרתוצאותביישוםהרבהעזרתועלגולןרמילמרמודיםאנו1

הנתונים.ונתוחבאסוףעזרתועלמודים



בהתפלגותהדןתחרותימודלשפיתח(1929בהוטלינג)החלהמחיראיכותביחסיהדנההספרות

שיטתאתמאמץמאמרנו.(1979לנקסטר)ע״ילאחרונהנבחןזהמודללאיכות.העדפהלפיצרכנים

(1973ורוזן)(1971)גריליכסשלההדוניתהמחירפונקצייתאמידת
איכותמרכיבכלשלתרומתולזהוי

כמולמדוד,אפשראיכותםאתאשרעגבניותמחירילבעיתכאןמיושמתהשיטההמוצר.למחיר
בינריים.כלליםע״יאחרים,רביםבמוצרים

תכונתמקיימתאינהאומקיימתמוצריחידתכלאםבינריאופיבעלתחינהאיכותתכונת

אחתיחידהשלאקראיתבלקיחהלקבלהסכויע״יזהבמקרהנמדדותהאיכותתכונותהנ״ל.האיכות

שלרבותיחידותכאשרהרצויה.האיכותתכונתבעלתמוצריחידתהמוצרשלרבותיחידותמתוך

האיכותתכונתבעלותהיחידותאחוזע״ילמדידהניתנתהאיכותתכונתאחת,בעיסקהנקנותהתוצרת

מסויימת.תכונהעבוראחדכלאחוזים,שלוקטורהינההכלליתהאיכותרמתהנידונה.בעיסקההרצויה

האיכותשלכפונקציההתחרותיהשוקמחירבינריים,משתניםהינםהאיכותתכונותשכאשרמוכחלהלן

לקמירותכללית.הדוניתמחירפונקציתלגביתופסשאינודברמלמטה,קמורהפונקציהו^מידהינו

שכזומחירפונקציהלפניהםהרואיםמגדליםשווק.מדיניותלגביחשובותתוצאותישהמחירפונקצית

בהנתונהפריכמותממכירתההכנסותלדוגמה,המשווקים.הסוגיםמספרהגדלתע״ירווחיהםאתיעלו

פרי75%עםוהשנימוצקפרי25%עםאחדסוגסוגים,לשניימוייןהפריבאםיעלומוצקפרי50%

בנפרד.ימכרסוגוכלמוצק,
שלבאיכותמהירההתדרדרותהעגבניותיצואענףשלקיומועלאיימההשבעיםשנותבסוף

באיכותזולהתדרדרותהעיקריתהסיבהוברווחיות.במחירבירידהלוותהאשרצמיחהבתיעגבניות

לכלהתשלוםהשיטהלפיתקופה.באותהנהוגהשהיתהלחקלאיםמהקרטלהתשלוםמשיטתנבעה
ליצרלמגדלהיחידיהתמריץמחיר.אותושולםהחקלאיםולכלהתוצרת,באיכותתלויאינוהמגדלים

הואכישנמצאמהפריחלקאותושליצואהפוסלהאריזהבביתהנערךמיוןלכןהיהגבוההאיכות
זהמיוןלבצעמסוגלאינוהמיוןמערךכימלמדוהנסיוןמראש,שנקבעמסטנדרטהנמוכהמאיכות

אפקטיבי.באופן
לכמות.איכותביןתחלופההעגבניותביצורקיימתהארוך,בזמןוכמהכמהאחתועלהקצר,בזמן

שיטתהאיכות.אתומקטינההיבולאתמעלהבדישוןהחנקןוכמותבהשקייההמיםכמותהגדלתלמשל

מכךכתוצאההאיכות,לחשיבותנמוכהלמודעותגרמהלכל(אחידממוצע)מחירק001111§זק106ה-

וההכנסההמיוצרותהכמויותולהגדלתויותריותרנמוכהבאיכותעגבניותוליצרלגדלמגדליםדחפו

בכללהמחירלהורדתמביאיםהםבכךכיבחשבוןלקחתמבליזאתכלבנפרד.אחדכלשלהמיידית

מהם.ואחדאחדלכלהרווחיםולהקטנת
הנכוןהתמריץאתהבודדלמגדלתעביראשרהעברהמחירישלבזוריתמערכתמוצעתזובעבודה

תחתהפרישווקשלהקיימתהשווקיתהמדיניותאתלשנותמבליוזאתגבוהה,איכותבעלפרילגידול

שנמדדהכפיהפריאיכותביןהקושרתמחיר־איכותפונקציתנאמדהזו,מטרההשגתלשםאחד.שם

תשלוםלמדיניותהבסיסאתמהווהזופונקציהשבגרמניה.בשווקיםהפרימחירלביןהאריזהבבית

וודאותאיבתנאיאופטימלית.מאיכותעגבניהלגידולהתמריץאתלמגדליםתיתןאשרלמגדלים
למגדלהתוצרתכמחירולהעביראי־הוודאות,אתלספגהמשווקשעלמצאנובשוק,המחירבפונקצית

האיכות(.תכונותשל)כפונקציההשוקמחירתוחלתאתהבודד
לביתלשלםמגדלכלשעלמצאנוהאריזה,בביתאופטימליתמיוןלמדיניותלהגיעמנתעל

המשתנותההוצאותפחותמהפדיוןקבועאחוזוכןושווק,אריזהלמיוןהמשתנותההוצאותאתהאריזה

האריזה.ביתשלהקבועותההוצאותאתכךישיכסההאלו,

)פאמב(בינריתמחיראיכותפונקציתאפיון.1

תכונותואשראחת,בעיסקהונמכרותנקנותיחידותשלרבמספרשלגביובמוצרמטפליםאנו
שתכונתמכאןלה.שאיןאומסוימתאיכותרמתלהשישאויחידהכלכלומר,בינריות,הינןשלוהאיכות
המסוימת.האיכותתכונתבעלותהיחידותאחוזע״ילהמדדיכולהזהממוצרכלשהיכמותשלהאיכות
בינארייםאיכותמרכיבילחוד.שבומרכיבכללגביאיכותתכונותשלוקטורלגבינכוןהדבראותו

מזון,מוצריכגוןהמוצריםקשתבכלנמצאלכךודוגמאותרבים.איכותבקרתתהליכיעבורמקובלים
1וכדמכנות,מכוניות,ברגים,גפרורים,לבוש,פריטי

.
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וכר.מוצקותטעם,צבע,כמו:איכותתכונותשק)ווקטור(מוגדרתקבוצהע״ימאופינותעגבניות
איעבור0ו-התכונהקיוםעבור1מסוימת:איכותלתכונתהנוגעבינאריערךבעלתהינהעגבניהכל

שעבורןהעגבניותכאחוזלכןתחושבק״ג(אוקופסה)כגוןאחתליחידהאיכותתכונתכלרמתקיומה.
שנראהכפיהמוצרשלהכלליתהאיכותאתמשקףהצרכניםע״ישישולםהמחירמתקיימת.הנ״להתכונה

בשוק.ישירותומדידהלתצפיתניתנתאינהאחתאיכותתכונתעבורהתמורהזאתעםיחדידם,על גריליכסראהההדונים,המחיריםשלהאמידהשיטת
לאמודבכדיכאןמיושמת(,1974)רוזן(,1971)

עגבניות.שלהאיכותלתכונותההדוניתהמחירפונקציתאת
עגבניותאחוזלמשל-ית.1ה-האיכותתכונתשלהרמהאתמציין2(,1=1,...,)תהסמול

השוקמחיר(,1974)רוזןלפיאזיוכר.מסוייםצבעמסויים,מגודלאחוזצבע,כתמיאחוזמוצקות,
החלקיותהנגזרותכאשר(?,2)=(?2;,...,2״)האיכותתכונותשלכפונקציהלהכתביוכל?התחרותי
לשמשתוכלזופונקציההבודדות.האיכותתכונותשל(11קמ11011זק1063)הגלומיםהמחיריםאתיאמדו
נחוצהעצמו(?2)ידיעתכן,עליתרהאיכות.תכונותשלוההצעהבקושפונקצייתלאמידתבסיסיכנתון
והמגדלים.המשווקשלההחלטותקבלתלצורך

)פאמב(,בינריתמחיראיכותפונקציתבקיצוראובינריתאיכותבעלילמוצריםהמחירבפונקצית (:1974רוזן)שלהכלליתההדוניתמחירפונקציתלביןבינהמשמעותייםלהבדליםלבלשיםיש
יחידותאואחתמוצריחידתלקנותמוגבלאינוהפרטדהיינו,המוצר.שלמלאההתחלקות(1)

שהיא;כמותכלולצרוךלקנותיכולאלאוהמכוניות(,הדירותבשוקשהמצב)כפימועטות
שלשונותאיכויותבעליותכמותיחידותשתיערבובבמיוחדהמוצר;אתולמייןלערבבהאפשרות(2)

האיכויותשלהמשוקללתלאיכותהשווהאיכותרמתבעלתתוצרתלהיוצרותיגרוםהמוצר
המקוריות.
בתכונותקמורהפונקציההיאהפאמבתחרותישוקבתנאיחשובה:מסקנהנובעתאלהמתכונות

מישורים:בשניהינםזולמסקנההנימוקיםהאיכות.
שלקבועהרמהעלשמירהתוךמסוימתאיכותתכונתשלשונותרמותשתילערבבהאפשרותראשית,
עירבובידיעלשאזכיוון(,2שלתחום)בכלהפאמבשלקעירותאפשרותמכללמוציאההתכונות,שאר

עלותושערבובהעובדהלאורתחרותיבשוקאפשריבלתיהואזהמצבפדיון.להגדילנוכלאיכויות
רמתלמיוןהמתייחסיםדומיםנימוקיםע״יהפאמבקמירותלפסוליכוליםאנואיןזאתלעומתאפסית. עלשמירהתוךלמייןיכוליםאנוכיבטחוןשאיןמשוםזאתיותר,קוטביותרמותלשתימסוימתאיכות
חייבתשהפאמבמכאןהדדית(.פנימיתתלותשלהאפשרות)משוםשינוי.ללאהאיכותתכונותשאר
קמורה.להיות
קשורהאינהשונות(מאיכויותיחידות)ערבובהסדראישהגדלתבעודהאנטרופיה,חוקלפישנית,

אומרזהבהוצאות.כרוכה)מיון(סדרהאירמתשהורדתהריכסף,עולהלאכןועלאנרגיהבהשקעת
מממוצענמוךלהיותחייבהמעורבבהמוצרשמחירמשוםקמורהפונקציהלהיותחייבתשהפאמב
המיון.מחירלפחותיהיהההפרשכאשרמויין,הואלהןהאיכותרמותשלהמחירים )אואיכותרמותבשתישווקהמוצר.שלהשווקמדיניותעלחשובותהשלכותהפאמבלקמירות

ההנדסיתמהתכונהנובעזהממוצעת.באיכותהמוצרמשווקשיושגזהמאשריותרגבוהפדיוןיתןיותר(
לכן,אלה.נקודותשתיביןבתחוםהעקוםמעלכולויהיהקמורבעקוםנקודותשתיהמחברקושכל

שיושגמהמחיריותרגבוהיהיההמחברם,הקטעעלהנמצאנפרדות,איכויותשתישלהמחיריםממוצע
לקטעומתחתהפאמבעלהנמצאמחירהואכשהאחרוןממוצעת,באיכותממוייןבלתימוצרמשווק
^08העקומהע״יהמתוארתהפונקציה(.1ציור)ראההבודדותהאיכויותמחיריאתהמחברהישר באיכותמוצרלקבלנוכל2ו-״2^שלשוותכמויותערבובשע״יכיווןפאמב,להיותיכולהאינה1בציור
-הנפרדותהאיכויותלשתיבממוצעמתקבלשהיההשוקממחירהגבוהבמחירולמכרו2£

(.1986)ורגבהוכמן1רהפאמבתכונותעלנוסףפירוט?ס=0.5^?(+?6)
איכותרגישותוכןקצרים(,מדףהזמן)חייחלוףעםמהריחסיתיורדתהעגבניהשאיכותהעובדה

רבשונייתכןתחרותיבשוקשגםלכךגורמתלמקום,ממקוםוהעברותדרכיםלטילטוליהעגבניה
ביןתוצרתהעברתשלהאפשרותמחוסרנובעזהשונישונים.ומקומותבזמניםהעגבניותבמחירי
בשווקיםשונותמחיראיכותפונקציותשנצפהלכךגורםזהזמן.פניעלאוגאוגרפיתהמרוחקיםשווקים
יכולמההבדליםחלקוההצע.הבקושעלאקראיותמהשפעותנובעהשוניכאשרומרחב,בזמןהשונים
בשווקיםאוירמזגהבדליהאיכסון,בעלותפעריםההובלה,וזמןבעלותהבדליםע״יגםמוסברלהיות

ועוד.קרובים,תחליפיםבהצעשוניהשונים,הגידולובמקומות
הנפוצותהעגבניותמחירע״ימיוצגיםלהיותיכוליםהשוניםהשווקיםביןאלהאקראייםהבדלים

אתתקופהבכלבחרנוזהסוגמתוךהכנריים,האייםמןהעגבניות-בגרמניההרלוונטיתבעונהביותר
איכותוכיזה,זןשלהאיכותעגבניותשלמחירןאתמייצגשהואבהנחהשוקבכלביותרהגבוההמחיר

תוצגהעונהבמשךהגרמניבשוקהישראליתהעגבניהשלמחיראיכותפונקציתלכן,יציבה.היאזו
המסוייםבשוקהכנריותהעגבניותשלהמקסימליהמחירהינוXכאשרכ-)^...,^^?,

שלהפאמבשלהאמפיריבאומדןודיוןתוצאותהבינריות.האיכותתכונותהינן(,1=1)ם,...,2;ו-
,1979פברואר־אפרילבתקופההגרמניבשוקהישראליותהעגבניות

זו.בעבודההשלישיבפרקמופיע
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1*

1ציור

פנימיתתמחירמדיניות.2

ודאותבתנאיהחלטותקבלת2.1

היצרניםכלשלהרווחיםשסךכךהבודדליצרןמהשוקהנכוןהאיתותהעברתהיאכאןהבעיה
השווקאלאהשוק,מחירימולישירותעומדאינוהיחידשהמגדלמשוםקיימתוובעיהמקסימלי.יהיה
ומוכרתהמיצאת)אגרקסקו(אחתמרכזיתשווקסוכנותבאמצעותונעשהמשותף,הואהיצרניםכללשל
ביןהבחנהואיןכרמל(,)עגבניותזההשםתחתמשווקתהתוצרתכלהמגדלים.כלשלהעגבניותאת

האינדיוידואליהמחירעלידעואיןממוצעמחירהואלמגדלהמשולםהמחירזאתלאורשונות.איכויות
המחיראתשמקבלהמגדלבנפרד.לשוקישירותשלוהעגבניותאתשווקאילומגדלכללקבלהיהשיכול

הגדלתע״יזאתלהשיגויוכלמקסימליברווחמעונייןשלו,המוצרלאיכותהתיחסותללאהממוצע
ביצורוכמותאיכותביןתחלופהוקיימתהיותלאיכות.התייחסותללאידויעלהמיוצרתהכמות

למקסימום(.הרווחיםסךאתהאופטימלית)המביאההאיכותלרמתמתחתתרדשהאיכותהריהעגבניות
המגדללגביחיצוניתהשפעההיאזווירידה)וברווח(,התוצרתכללבמחירירידהנגרמתמכךכתוצאה
תוצרתו.באיכותתלויובלתיכקבועהמחיראתהרואההבודד

מגדל.כלשלהתוצרתשלהאיכותווקטוראתלמצואמאפשרותהאריזהבביתאיכותבדיקות
,7טמחיר,)מחפשיםאנו איכותלפילמגדלהשווקמועצתע״יישולםאשראיכות,שלכפונקציה,6(2

איכותביןהמגדליםשלהבחירהשבעקבותיהכזואיכותפרמיתעלתחליטהשווקמועצתתוצרתו.
נגדירזובעיהשלהפורמליהניסוחלצרכיכולו.הענףשלהנקיהרווחסךאתלמקסימוםתביאלכמות

הבאים:הסמוליםאת
2,...,2")כאשרבינריתאיכותמחירפונקצית-(?2)

האיכות,מרכיבישלוקטורהינו2(=1
;1ל-0ביןנמדד.בסקלה2ו-

שליחידות1,ע״ישטחליחידתהמיוצרת,2מאיכותהעגבניותכמות-הייצורפונקציית-(?2,1).

העבודה;תשומת
;2באיכותעגבניותלגידולהמגדלע״יהמוקצההשטחגודל-5(2)

)זהים(;המגדליםמס'-
למגדל;השטחסך-8
עבודה;שכר-¥\
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השקעותכגון:,2באיכותלגידולשטחליחידתהנדרשותעבודה,למעטההוצאותשארכל-0(2) וכר;דשוןהקרקע,הכנתוציוד,במבנים ידו;עלהמיוצרתאיכותכלעבורלמגדלקבועההוצאה-00
המשווק.ע״יהנקבעתאיכותמחירפונקצית-0(2)

0(2)הפונקציהבהבטכנולוגיהשימושגוררזהבעבודה.תלויהלא0(2)כילהדגישיש משתנות.בהוצאותקשורהשעבודהבעודהשטח,הכנתועלותבציודההשקעותמחיראתמייצגת אופטימליתכמותבחירתע״י)זי(הרווחיםסךאתלמקסימוםלהביאהיאהיצרניםכללשלהמטרה (:2)העגבניותואיכות(,1),שטחליחידתעבודהשל

(1)זי=א13(?2(?)2|1),--0(2)]-א00
הזהים.המגדליםשלהרווחיםכלסךאתמתארת(1)משוואה איכויותשריבוימשוםהמגדלים,לכלנבחרת2אחידהאיכותכימניחיםאנוכילבשים אופטימלייהיהלכולםהריזהים,והמגדליםומאחרזו,בעיהבתנאיאופטימליאינויחידלמגדל 2גו-\אופטימליותאיכויותשתישלקיוםהשלילהבדרךנניחזאתלראותכדי.2אותולייצר מתקיים:הכלליות,הגבלתללאואז,למגדל,

(22)1,2
1(21)>(?2|(?)22יען^\-)0-

-0(-^^2
1 ,1, 2(ז)1

1?)(2)
בהתאמה.22ו-2געבורלעילהביטויאתלמקסימוםמביאות1<2ו-1^העבודהכמויותכאשר איכותגידלנובומקוםבכליכולים,אנומתקיים(2)כאשר

יקטןלאהרווחוסך2:איכותלגדל2ג ההתחלישהרווחמכאןשגידלנו.האיכויותבמספרמצימצוםכתוצאה00נחסוךואףמכךכתוצאה יותרעםמקסימלירווחיתכןלאכיהוכחנובכךמקסימלי.היהלאאיכויות,ריבויעםקייםשהיה כלומרחיוביות,הןהאיכותתכונותכלבולמקרההדיוןאתנצמצםכלליותהפסדללאאחת.מאיכות המקובלתההנחהאתנאמץכןכמוחיוביות.הןהתכונות,מןאחתכללפי?שלהחלקיותשהנגזרות אלוהנחותפורמליתלאיכות.כמותביןבייצורתחלופהשלההנחהאתוכןפוחתת,שוליתתפוקהשל ב-:מתבטאות

(3־0>.!־*¥2,0,0<¥22,0<0
ע״יהמצויינת1,לפיזשלהחלקיתהנגזרתלמשלחלקיות;נגזרותמצייןהתחתוןהאינדקסכאשר בייצור.לכמותאיכותביןהשוליהתחלופהשעורהוא?2ו-עבודה,שלהשוליתהתפוקההינה גדל,2כאשרועולהחיוביתהיאשטחליחידתלאיכותהשוליתההוצאהכיהיאנוספתהנחה

(31)נ02>022,0>0
הקודם:בסעיףהדיוןסמךעלמניחיםואנו

(30)?2י¥22,0>0
מפורטותכנוןמגדלכלעלישירהביקורתע״יהיא)זי(רווחהשאתשלהמטרהלהשגתאחת•דרך המחיריםקביעתע״יז״אדצנטרליסטית,הקצאהע״יהיאאחרתאפשרותהייצור.גט־מיהקצאתשל רווחיואתשיביאוהייצור,גורמיהקצאתאתבעצמוקובעהואפיהםשעלהמגדללפניהעומדים למקסימום:

(4)זי=195{1{¥)1)¥,--0(2)]
בביתנקבעתהפריואיכותבמשקהייצורגורמיממחירינובעים0ו-¥\המשווק,ע״ינקבע0(2)כאשר איכות.בדיקותע״יהאריזה

היצרנים.כללמטרתעםהבודדהיצרןמטרתאתתשווה2לכל0(2(?=)2)קביעתכיברור סךאתלמקסימוםמביאה((4))משוואהבודדמגדלכלשלהנקיהרווחהשאת,0(2(?=)2)כאשר
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קביעתהכרחי.לאאולםמספיק,תנאירקחינו5?=לב,שים(.1ב-)המובאהמגדליםכללשלהרווחים

שתנאיםהרי(?2=)5(2ו-)היותהרצוי.לפתרוןיביאהואגם2*בנקודת(?2)שללמשיקשווה5(2)
נם:והמגדלהיצואןמטרתלהשגתהכרחיים

־=0
2??+(5)

(6)_/ע=0

למחירשוליתתפוקהערךביןשיוויוןהואהכרחיתנאיכימלמדתוהיאחדשבהאין(6)משוואה

השוליהפדיוןתוספתביןשוויוןמתקייםבהווהיאהאופטימליתהאיכותכימלמדת(5)משוואהג״י.

סיבה.מאותההנובעתהשוליתההוצאהלביןהאיכותמהעלאתכתוצאה
ז.א,המגדלים.כללמטרתלהשגתמספיקתנאיהמו5(2(?=)2כי)הראינוהזה,החלקלסיכום

שווהלהיותחייבוהואמחיר,איכותכפונקציתלהעבירוישלמגדליםהמשווקע״יהמוצעהמחיר
הםלמעשה,הומוגנייםהיוהמגדליםאםכילבנשיםהאופטימום.בנקודתהשוק,שלהמחירלפונקצית

איכותואםכילעובדהערמהםאחדשכלמשוםמשותףבמחירכאןמדובראיןאחיד.מחירמקבליםהיו
בפונקציתשוניםכלומרזהים,אינםמגדליםכאשרשונה.יהיהשיקבלהמחירהרצויהלרמהמגיעהלא

רמותתהיהתוצאתהאולםתקפה,עדיין5(2(?=)2)המדיניותשלהם,העלותבפונקציתאוהיצור,
שונים.למגדליםשונים,ומחיריםאיכות

אי״ודאותבתנאיהחלשותקבלת2.2

ובמרחבבזמןהארביטרז'אפשרויותהריקצריםמדףחייעםמתכלהמוצרהינןועגבניותהיות
הישראליותהעגבניותשלחלקןשונה.מחירעםנפרדשוקמהווהובזמןבמרחבנקודהוכלמוגבלות,הינן

המשווקתהישראליהפרימכמותמושפעיםאינםאלהשוקמחירילכןיחסית,קטןהואהגרמניבשוק
אליו.

אחרותעגבניותכלומר,הקרובים,התחליפיםמחיריע״ימושפעיםהישראליותהעגבניותמחירי
בכמויותמשנויכתוצאההעונהבמשךאקראיתמשתנותהללוהמחירפונקציותבשוק.הנמכרות

ישכןכמווכדר.ההובלהתנאיוהמכירה,הגידולבאזוריאויר,מזגבתנאיהתלויהלשוקהמסופקות

הביקוש.שלבפרמטריםסטוקסטייםבשנוייםתלויהואגםאשרבביקושגםאקראייםשינויים
הינו2כש-בגרמניההישראליותהעגבניותשוקשלאקראיתמחיראיכותפונקצית(?2)^תהא

השוק.מחירשלהאקראיתההשתנותאתהמייצגמקרימשתנההינוXו-לעיל,שהוגדרהאיכותוקטור
עומדמייצגת,היאאותםהמגדליםכללולכןהאיזוריםלכלהעונהכלבמשךמוכרתהשווקמועצת
כפינשארתהיצרניםשלהרווחפונקצייתלכךאיהמחיר.לתוחלתהשווהממוצעמחירבפנילמעשה

(?.2)=(?[2£)^1העונה:במשךהמחיריםממוצעהואהמחירעתהאולם(1)במשוואהשמופיעה
כמותבחירתוע״יהמשווק,בפניומציבאותוX,2)5האי־ודאי)המחיראתלפניורואההבודדהחקלאי
שלהמטרהפונקצייתדהיינוהכנסותיו.שלהתועלתתוחלתאתלהשיאינסההואתוצרתושלואיכות
הינוו-ףלהבודדהיצרןשלהתועלתפונקציתהינהסכאשר£1)ףל(ס1השאתהינההבודדהחקלאי
להלן:הנתונהשלוהרווחפונקצית

(7(ז^)2י),^--0(2)1 * 1
= 515(2,X)

החקלאיעבורהוודאותאיאתלבטלישהחקלאים,כללמטרתעםתזדהההבודדהחקלאישמטרתכדי
דהיינוודאי,מחירלוולקבועהבודד

(2?)=1^(2?)£]=^(2)5(8)

שהמחירדרושהאופטימוםלהשגתדהיינו,הרווח;כהשאתכמוההרווחתועלתהשאתזהבמקרה
והדיפרנציאציההשונים,השווקיםפניעלהשוקמחירישלשנתירבממוצעיהיהתוצרתועבורלחקלאי
בלתימחיריםבפניהבודדיםהיצרניםאתונעמידבמידהאיכויות.לפיורקאךלהיותחייבתבמחיר
למקסימום.הענףשלהרווחיםתוחלתכלסךהבאתעםתואמתתהיהלאהתנהגותםודאיים,



ליצואמיוןשלאופטימליתרמה2.3
לפניואריזהמיוןשירותימספקהואוהשוק.המגדליםביןהמקשרתכחוליהמשמשהאריזהבית

שלהאופטימליתהרמהבקביעתדןזהחלקליצוא.ומיוןאיכותלבקרתואפשרותלשוק,מגיעשהפרי
)נמוך(,קבועמחירעםהמקומיהשוקפוטנציאליים,שווקיםשניהשווקלמועצתהאריזה.בביתהמיון
השווקמועצתשלההחלטהבעיתבינארית.הדוניתמחיראיכותפונקציתקיימתבוהיצואושוק

שלבים:משנימורכבתבענףהמגדליםכללשלהאינטרסיםאתהמייצגת
המגדל;ע״יהמיוצריםהאיכותורמתהאופטימליתהכמות(1)

האריזה.בביתהאיכותמבקורתבתוצאהבאיכותהשיפור(2)
עלזו,מטרהלהשיגכדיאלה.שלביםמשניהרווחיםסךאתלהשיאהיאהמועצהשלהכלליתהמטרה
אתלגדלמגדלכלתביאאשרבדרךלמגדליםהמשולמתאיכותלפימחירפונקציתעללהחליטהמועצה
כפרמטרהזוהאיכותאתמקבלהאריזהביתשלו.הפרטיהרווחהשאתע״ילמועצה,הרצויההאיכות

להחליטהמועצהעלרווחיו.אתלהשיאלושתאפשרלייצואהמיועדתהתוצרתמיוןרמתעלויחליטנתון,
הרצויה.האיכותלרמתהסופיהמוצראתלהביאלותגרוםאשרהאריזהלביתתשלוםשיטתעל

הכוללתהבעיה-הענףרווחיהשאת2.3.1
רמתיהיההאריזה(ביתשלההחלטה)משתנה2ו-המגדלע״יהמיוצרתהאיכותרמת¥יהא

בלבד,אחתאיכותתכונתמייצגים2ו-¥כיההצגהפשוטלשםנניחהמיוצא.הפרישלהאיכות
השוקשלההדוניתהמחירפונקציתהנדרשת.האיכותרמתאתשהשיגהפריפרופורצייתע״יהמבוטאת

ע״י:מוגבלת2הסופיתוהאיכות(?,2)הדטרמינסטיתבצורתהכמקודםניתנת

±1-02(¥>1-0)(9)
(10ב-)הגלומהההנחההאריזה.תהליךעקבנפגמהשאיכותוהפריפרופורציההינה-סכאשר

כיהיא,
תוךקורהוהואהיותלייצוא,המיוןתהליךע״ילתיקוןניתנתאינההאריזהבביתבאיכותהירידה
לכןהיאליצואהמגיעיםהפירותפרופורציתלייצוא.המיוןלאחרהקורהגודל,לפיומיוןאריזה

פריליחידתואריזההמיוןתהליךמחיר0,¥(2)יהיההמקומי.לשוקנשלחתוהשארית(,1-0/¥)2
מניחים:אנו.2באיכותהיצואלשוקויוצאית¥באיכותהאריזהלביתהנכנסת

ס1¥(,0-1)¥1>0211:11,0,¥(2)-=
(0—1)

(10)2־י־

0\י^±ז02>0,0^2<0!^22>0

׳22£־ו■^2לייציא׳מייובליאףחיוביתהינההאריזהתהליךעלותכימראההראשוןהשיוויוןאי
0^•האיכות.עלייתעםועולהחיוביתהיאבאיכותהשיפורשלהשוליתשהעלותפירושםחיוביים

האריזהתהליךעלותאתתקטיןהאריזהלביתהנכנסהפריאיכותשעלייתהואמשמעםשליליים0זיו-״
ז2
שלו.השוליתהעלותאתתקטיןוכן

)׳\(1)והמגדל,ע״יהמיוצרתהפריכמות<3תהא
1ו-<המיוצרת,האיכותהינה/ייכאשר=^1,

^1,הקודםהעלותרכיבאתלנויש.עדיין0,¥(2ל-)בנוסףמקודם(.)כמוהעבודהתשומתהינה
תהיה:זל0הענףשלהכוללהרווחפונקצייתולכן,0ו-)¥(

=1,¥(?2)-0,¥(2)1),!,¥(?-^\\-)¥(י(
0*(11)

כאשר:

2/¥ (12),¥(?2)=(?2()1ס-/¥)2+?21-(1)״-1

איכות:רמותלשתיממויןוהוא¥באיכותהאריזהלביתהנכנסהפרישלהממוצעהמחירהינו(?2ו-)
-הפרישלהנותרוהחלק(?,2)במחירהנמכרת(1-0/¥)2שלבפרופורציה,2יצואאיכותהראשונה
ו־'!•׳^2ל-ביחס(11)אתלהשיאהיאכעתהבעיה?.במחירהמקומיבשוקנמכר(,2(-1-0)¥1/2

הינם:זובעייהלפתרוןההכרחייםהתנאים
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כאשר:

(13)?(-0)1^+^?(-0־?)״־0^=־0

(14)?(0-2־?)=־0

(15)-?(0?)עז\\-=0

(16)
2-*(/1)1?-(2]?)=

.?=(1־*?{^)״־(?[2)-?1/2}/2

הפתרון.אותואתשתתןהדו־שלביתהבעיהאתנבחןהבאבשלב

הדו״שלביתהבעיה2.3.2

פריייצרשהמגדלכךהאריזהוביתהמגדלביןהתשלומיםהסדראתלקבועהואהראשוןהשלב

האופטימלית2לאיכותהמוצראתימייןוהמשווק(,13-15)משוואותאתשתספק)¥(האיכותברמת

המגדליםשלהרווחפונקציתאזילפניהם,רואיםשהמגדליםנתונהמחירפונקציתף\(עתהאלייצוא.

הינה:

(17)**=9,^(ין)^(1)-,ך\\-ף\(כ<

המגדלים:רווחילהשאתההכרחייםהתנאיםאתמקבליםאנו1ו-!ל-¥ביחס(17)גזירתע״י

(18)9^-9ץ¥*-0^=0

(19)^-ז\\=0

המחירפונקציתאםבהתאמה,(,15ו-)(13)למשוואותזהותתהיינה(19ו-)(18)שמשוואותברור

תקיים:

(20))¥(**=;׳\(?2\(0)-0;׳\(2))¥(

(.14)משוואהמפתרוןמחשבים2)¥(אתכאשר
2ו-¥ב-תלוייה(14)משוואההרי£1=0ש-כיוון

בשוקשנמכרהפריעבור?ומחירהמיוצא,הפריעבור(?2)מחירמקבליםהמגדליםשאםברורבלבד.
מוליעמדולמעשההםואריזה,מיוןעבור0,^(2)העלותאתהאריזהלביתמשלמיםוהםהמקומי,
הנקיהההכנסהאתלהשיאהיאהאריזהלביתביחסהשווקמועצתמדיניות.0ף\('*הרצויהמחיר

ביתשלהנקיהההכנסהזי?יהיה¥.נתונהאיכותרמתלכלהאריזה,לביתהנכנסהפרישלתוצרליחידת

•אזי■האריזה,

(2)¥,0-(2?)¥,=^(21)

רקהינו0;׳\(2)העלותמרכיבשלו.המדיניותכליהינו2ו-כפרמטר,האריזהלביתנתון¥כאשר

וההוצאותגםוכןנכללתאינה)¥($האריזהלביתעצמוהפריעלותהמשתנות,והאריזההמיוןהוצאות

היא1ז?שללמקסימוםההכרחישהתנאילכךגורםזהזי.?ב-כלולותאינןהאריזהביתשלהקבועות

(.14)משוואה
תוצרתיחידתכלעבורהאריזהלביתישלםמגדלשכלהוא(21)שלהמקסימוםלבעייתהפתרון

להשיאאזינסההאריזהבית,¥(!](.2ל-)בתוספתוזאתזי,?מ-מראשנתוןאחוזהאריזהלביתהמגיעה

(14)אתנקבלובכךזי,?אתישיאגםולכןזל,?מ-נתוןאחוזשהיאהנקיה,הכנסתואת
כתנאי
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סוברמהלהיותצריךההכנסהשלקבועמאחתהמורכבהארתהלביתהתשלוםחלקלאופטימום.
הקבועות,ההוצאותלכסויהאריזהלביתששולםהאחוזבמציאות,שלו.הקבועותההוצאותאתשיכסה

התחשבותללאהפדיוןאתלהשיאיהיההאריזהביתשלהאינטרסואזברוטו,מהפדיוןלפעמיםבא
הרצוי.לפתרוןיביאשלאדברשלו,המשתנותבהוצאות

הפתרוןאיפיון2.3.3

שהינה(15)משוואה(.21במשוואה)מוגדרתהנמכרהפרימןהאריזהביתשלזי?הנקיהההכנסה
כך:להכתביכולה7ז?שללמקסימוםהכרחיתנאי

0=02
=(1?!¥)״-2-?(-/)?2/21-

2
?

(22)87ז?/32=77

מקבלים:אנו7ל-ביחס7ז?גזירתע״י

0<02
(23)7ז=?(-()?0-1/)2-

^■(.10)במשוואהההנחותמתוךוכן?ו-?>היותקייםאי־השיוויון
7ב-השינויאתרקלאמשקף7ז?

שלהשוליהשנויגםהינו7ז?^כילנואומרהמעטפתשמשפטאלאקבועים,המשתניםשארכלכאשר
.7שלשולימשינויכתוצאה(7ב-לשינוייםעצמומתאים2)כאשר7ז?שלהאופטימליתהרמה

¥שלעולהמונוטוניתפונקציההינה7ז?כלומר,חיובית,הינהזונגזרתכילמדיםאנו(23)ממשואה
ש-:כך0<¥<1כאשר7קייםלכן.7ל-אופטימליתבצורהעצמומתאים2ש-בעת

0<7<7]<0;7ז?(7)=0;זי?17|7<7^1]>0
!

(24)7ז?[7

האריזה.לביתשיכנסאסור¥£¥המקייםפרילכלכלומר,האריזה.לביתהכניסהסףהינו¥זה,ערך
.7ז?(7)שעבודו¥שלהערךיהיה¥אזיהאריזהבביתמעברללאב-?להמכריוכלהפריאם
וכלפריאףהאריזהלביתלהכניסאין¥=1אםהאריזה.ביתדרךיעבורהפריכלאזי¥,=0אם

המקומי.לשוקמשווקלהיותצריךהפרי
הינו:(7<2<1פנימי)ז״אלפתרוןשניסדרתנאי

022
22=?22(1״־/)27+2(1)״״1?(-/)?2-?2/]2־-

?"
(25)

0>022
=?22(1)״-202/2-7/2-

הפתרוןמתקבלמתהפך(25ב-)השיוויוןאיכאשר(.22)הצבתע״ימתקבל(25ב-)האחרוןהשיוויון
(10ב-)ההנחהעקבפנתיכפתרוןלהתקבליכולהלא2=1-סהתוצאה.2=(1-0)7הפינתי

(.0-1ל-)שואף2כאשרסוףלאיןשואפתהשוליתשההוצאה
אזי:(,22ל-)פתרון2('7)יהא

(26)

(27)

(12(/17—יז2\ז/ז,22

(22)גזירתע״י
מקבלים:7לפי

02>^ס
*2*=(1)״־1?2־(?־/)?21/2-^-02/7-

קייםז״א,7,ז2<0כאשרלכן,(10ב-)ההנחותמןונובע(22)הצבתע״ימתקבל(27ב-)השניהשיוויון
>0כאשר.(12(/17>0אזיפנימי,פתרון

לכן.2=(1-0)7כלומרפינתי,פתרוןהואהפתרון,7ז22
7לכל2>0ש-נובעומכאן,2^=1-0זהבמקרה
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אופרטיביותמסקנות2.3.4

האריזה,ביתיכולהמוצר,לערךיחסיתנמוכותוהאריזההמיוןהוצאותכאשרכילמדנוזהמנתוח

אתולמכורהבינייםמוצראתלקנותבמקוםליצרניםשירותיואתלהחכיראחר,משווקגוףכלאו
חייבהאריזהלביתהיצרניםביןהתשלומיםהסדרזה,במקרהליעילותלהגיעכדיהמוגמר.המוצר
כדלהלן:להיות

האריזה;ביתשלהמשתנותההוצאותאתלכסותהיצרניםעל(1)

שלהמשתנותמההוצאותנקיבשוקמהפדיוןנתוןאחוזשלתשלוםבדברלהסדרלהגיעעליהם(2)
האריזה.בית

תפקידיעילה.לאבצורההאריזהביתיפעלברוטומהפדיוןכאחוזתשלוםעלהואההסדרכאשר

תחרותיותר.ולאהקבועות,העלויותאתלכסותהואהאריזה,לביתלשלםשישקבועאחוזשלהתשלום
כזה.למצבאכןתביאשוניםומשווקיםשונים,אריזהבתיבין

אמפירינתוח.3

הנתונים3.1

לק״ג(גרמניים)במרקיםהסיטונייםהמחיריםעלאינפורמציהכולליםהשתמשנובהםהנתונים

שוניםהיוהמוצריםשני(.1979)חורף,אחתגידולעונתבמשךבגרמניהישראליותעגבניותסוגישנישל

ע״יהיומיתהמכירהאתכללוהרשומותופרץ(.)כרמלשונהשםתחתונמכרוהגידולבטכנולוגית

שלהאיכותמרכיבייום.ואותושוקבאותוהמתחרותהעגבניותמחיריואתבגרמניהשוניםסיטונאים

אחוזכללו:שנמדדוהאיכותמרכיביהקטיף.ביוםהאריזהבביתדגימותע״ינאמדוהללועגבניות
צבעעצמתלפימוייןהפריפיזית.פגועופריחלולפריצבע,כתמיעםפריאחוזירכים,גמישיםמוצקים,

ללאלהמדדיכולותאשרהכמותיותהאיכותתכונותאתממציםאלהכלנרשמו.הםגםאשרוגודל
וכללמורכבהיההנתוניםקבלתתהליךנמדדו.לאהמוצרשלטעםאוכימייםמרכיביםבפרי.פגיעה
נתונים:מערכישלשהשלשילוב

אחדמכלבאקראינדגמועגבניותוזן.תאריךהאריזה,ביתהקטיף,ביוםהאיכותמרכיבירמות(1)

שלהן;האיכותרמותאתלקבועבכדישבועחציכלהאריזהבתי5מ-

עליומיומימידעכללזהמידעבגרמניה.)פנליסטים(סיטונאיםשליומ״יומייםמכירותרשומי(2)
מתקבל)ומכאןהיומיותהמכירותשלכוללפדיוןבמלאי,כמויותונמכרו,)׳ונתקבלוהכמויות
הישראליותהעגבניותסוגילשניבניפרדהאינפורמציהאתנתנואלהנתוניםהיומי(.המחיר

במדגם;

שלהתעופהבנמלקלן.דרךבמטוסהמערביתלגרמניהנשלחוהישראליותהעגבניותקישור.נתוני(3)

שדווחוהפרטיםבגרמניה.יעדלכלמקלןמשלוחכלשלהזיהויתויותאתשבדקצוותהוצבקלן

המשלוח.ויוםיעדו)סיטונאי(משלוח,כלשלוגודלהזןהאריזה,ביתזהויהקטיף,יוםאתכללו
אתכללאשרהאמפירי.לנתוחהנתוניםבסיסאתיצרהזוהאינפורמציהסוגישלושתשילוב

מחיריעלנתוניםאספנולכך,בנוסףומכירה.מכירהלכלהעגבניותשלהממוצעתהאיכותוקטור
אחתמחיריםנתנואשר(1979)2\1ב-?רשמייםמפרסומיםוזאתהכנריות,העגבניותשלהמקלימום
במשךנעשואשרעיסקות2000כ-סה״כמתוךתצפיות510כללוהסופייםהנתוניםעיר.בכלליומיים

.1979מאיעדמפברוארהמערביתבגרמניהאזורים9ב-סיטונאים25ע״ינעשוהעסקותהעונה.

בנוייםשלנוהנתוניםלכןהספקה.חוסרבגללבעיקריוםכלבהכרחנעשולאסיטונאיכלשלהעסקות
חסרה.אינפורמציהעםעתיותמסדרות
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האומדןתהליך3.2

שנאמדחהמשוואה3.2.1

היאלאמודשישבינריתהדוניתמחיראיכותשפונקציההיא2פרקשלהתוצאותאחת
מרכיביהינםתלויהבלתיוהמשתנההישראליותהעגבניותמחירהמוהתלויהמשתנה.8(2,...״2ם)^

האיכות
,

הופיעוגם3.13111£1־13.1)16גםהיההכנריותהעגבניותמחיר^-הכנריותהעגבניותומחיר2
ב-^ליניאריתהנהשהפונקציההיתהשהכנסנומפשטתהנחההאיכות.משתניכלעםבמכפלה
המההפאמבשלהפונקציונליתהצורהעלהיחידהההגבלהכילמדיםאנו2בפרקהתאוריהמן

האיכות.תכונותבכלשלישיתמדרגהפולינוםהיאשנבחרההפונקציההאיכות.במשתניקעירויתאי
.316דוק186בפרוצדורתהשתמשנוהאיכותמדידתבעלותולחסוךמשתנים,שלגדולמספרלמנועבכדי

לאלהחדשאיכותמשתנהשלהאפשריותהקומבינציותכלאתהוספנוצעדבכלשבובאופןעשינוזאת
כליווספואזיבחשבוןהבאההתכונההמה8ותכונהבמודלנמצאמשתנהאםלמשלנכללו.שכבר

82,.\>82,8,83הבאים:הצירופים
,

האינטרקציהוכןבדוגמהשהובאבאופןהוכנסהתכונהכל.8.^2
לכלזופרוצדורהעלחזרנוסטטיסטי.ל-?תרומתהוהושבה,1X1הכנריותהעגבניותמחירעםשלה

שנבחר.החדשהצירופיםמערךכלמתוךביותרהגבוה8ה-ערךעםזואתובחרנואפשריתאיכותתכונה
התכונותמס׳אתלהקטיןבכדיהיתהמקובלת316׳*\־נן136פרוצדורתולאזובפרוצדורהלשימושהסיבה
האריזה.בביתהאיכותביקורתעלותאתלהורידהיאשמטרתודברביותר,החשובותאתולמצואבמודל

חסרותתצפיותעםסדרתימתאם3.2.2

הבעיהמשוםסדרתי,במתאםלטפולהמקובלתבשיטהלהשתמשאפשרברשותנושהיובנתונים
ע״ינפתרההבעיהשוק.באותועוקבותתצפיותביןשוויםלאזמןלמרווחיהקשורהחסרות,תצפיותשל

השתמשנובוהבסיסיהמודל(.1985)ורגבהוכמןראהזובבעיההמטפלתאקונומטריתשיטהפתוח
.^(:81ראשון)מסדרסדרתימתאםשלזההוא

6;1=1!׳,״.,,
=סז4+1.1

(28)ס4

6האוטוקורלציה,מקדםהנוזנצפית,בלתימקריתהפרעההוא11כאשר
4

^1(0־,7ג)מתפלג
£6־=0ו-

4
באופן(01,3)061161־3.1126(8163311ון<131־3ה-בשיטתהשתמשנו.£1=8עבור,6
אינםעוקבותתצפיותביןהזמןמרווחיכאשראקראית,אינפורמציהחוסרשללמקרהשתתאים
,01,3ל־אומדןנקבלבעזרתהאשרהבאה,הטרנספורמציהנמצאהמכךכתוצאהקבועים.

רגרסיהע״י
המכוכבים:המשתניםעל(01,8רגילה)

-
ד־ו=0^1

(29)נ-1;!<>••!1=2,..,1

=(/י.^1-ף!
1
*xאזו(1-*ם*,)־־־)=**!

אחריההבאהוזו1ה-התצפיתביןהזמניםפערהינוס;ו-התצפיותסדראתמונה1האינדכסכאשר

ע״י:מוגדר3;ו-

(.
=(1-ז2ם(/)י1-ז2

,
5(30)

הנראותבשיטתהרגרסיה(מקדמיוקטור)ואתאותואמדנוידוע,בלתיזשלנו,במקרההיות

תצפיותשלזהלמקרההמתאיםהנראותפונקציתשלהלוגריתםמקבועים,בהתעלםהמכסימלית.

הוא:שוויםבלתיברווחיםחסרות
1נ1

1).*^)2/1+]111(1-ז2-)1112(8),
[

1)¥*-.
1

(31)111=)ע(1111:?.[

(.30ב-)מוגדר3ו-.(,29)במשוואהמוגדריםXו-״•¥כאשרכאשר
1ו-בזאתלאמודבכדי

ביחד

(.1974ודנט)הילדרתע״יהוצעהאשרהחיפושבשיטתהשתמשנו
שוניםערכיםעבורנעשתה1ה-נאמידת

האומדנים.לבחירתשימשהמקסימליתהנראותוקריטריוןזשל
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הסדרתיהמתאםמקדםאתואמדנוהמערבית,בגרמניהנפרדיםאזורים9ב-נאספוהשוקנתוני

הסדרתי)!(המתאםערכימהשני.אחדמובהקתבצורהשוניםהיוערכיוכינמצאאזור.לכלבניפרד)ז(
.1בטבלהמופיעיםשנאמדו

השונים.באזוריםהסדרתיהמתאםמקדמיאומדני:1טבלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 איזור

.99 .95 .99 .84 .11 .72 .79 .97 .83 ת

תוצאות3.3

מודלכירואיםאנוזובטבלהההדונית.המחירפונקציתשלהאמדניםערכימובאים2בטבלה
)המחירהשתנותשל95%מסבירזה

(2.04)ןס1ז1נ111\-¥£115011שלהסטטיסטיהערך.מ(.2
כיפירושו

ההדוניתהמחירפונקציתאמידת:2סבלה

המשתנה המקדם עיד

ק2
(

.177(10־3 1.3
?8

(
.-403(10־3 4.0**

ק3 .282(10)*־ 0.3
ס .0484 4.3*
ס3

(
.-255(10־5 -2.13*

8 .0155 2.5*x 2.419 7.9*x 'ז2
(5

.-792(10־ -0.2
X?8

.-604(10)*■־־ 1.73x ז23 -.137 (10-*) -6.5
X)^יז8

(
.235(10־5 3.35*

'?x
ס2 .-524(10)*־ -4.15

x^נ -.04405 -7.16*x ס3 .243(10)*־ 5.78*x ס28 .-749(10)*־ -2.66*
1,(ם6ז06ק1, -.0307 -1.91

112=0.948ס11־נ1נ111\\-ז3.18ס11=2.04

(;70-במדגםממוצע)ערךהמוצקותהעגבניותאחוז-ק

(;86-במדגםממוצע)ערךצבעכתמיהנעדרותהעגבניותאחוז-ס

(;71-במדגםממוצעקטן)ערךבגודלהעגבניותאחוז-8

X-(.3-במדגםממוצע)ערךהקנרייםמהאייםהעגבניותמחיר

.95%שלמובהקותברמתמאפסמובהקבאופןשונהשהמקדםמצייןערך-,(מעל*
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המחירעלחיוביבאופןמשפיעהמוצקותכירואיםאנומובהק.סדרתימתאםנמצאלאשנאמדבמודל
מוצאיםגםאנוחיובי(.באפןמשפיעצבעכתמישצפוי)העדרכפישליליתבצורהמשפיעיםצבעוכתמי

בשטח.הפעיליםע״יהמאושרתעובדההמחיר,עלשליליבאופןמשפיעקטןמגודלעגבניותאחוזעליתכי
בנקודת2טבלהמתוךחושבוהתכונותלשלושתביחסהפונקציהשלהראשונותהחלקיותהנגזרות

המחיריםתאוריתלפי(.0.038,0.032-,0.001)הם:בהתאמה,,ם,יי!(8לפי)הנגזרותוערכיהממוצעים,
אלהמחיריםמשמעותהעגבניות.שלהשוקבמחיריהגלומיםהאיכותמחיריהינםאלהערכיםההדונית, שעליהבעודמרק/ק״ג0.032ב-העגבניותמחיראתתעלהמוצקותבעגבניות1%שלשעליהלמשל:היא

לערכיחושבואלהערכיםמרק/ק״ג.0.037ב-חעגבניחמחיראתמעלהצבעמכתמיחנקיבפרי1%של
בדרךכלומרבניפרד,איכותרמתלכלעצמהפונקציהמאותהמחושביםלהיותיכוליםאולםהממוצעים

היאזווהערכהנתונה,איכותברמתפריעבורכלשהיאיכותלתכונתהשוקהערכתאתלקבלניתןזו
הפריאיכותלגביהשוקשלהנכוןהסיגנלאתיקבלוזהשבאופןלמגדליםאיכותפרמייתלתשלוםהבסיס
מועצתרווחיאתגםזמניתובולמקסימוםרווחיהםאתשתביאהאיכותרמתאתוייצרומייצרים,שהם

השווק.

ביבליוגרפיה

01-11101168, 2. (1971), ־10106(116? X63 3.11(1 (^021117 01121180: 8111(1168 ¥ד^461110(618!<111

01 ם11נ1־1(1£6,^1283:.£21זו-21(-1111111.(?162801-601601,021-638\ ־0,6111.<6:1)601,^\\(1974,)ם.^"1(^1)11316(1\12\101001?11(6111100(£31,11031011",•11111)11^1.
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המשפחתיבמשקוהתמחותמבנה

כסלו**ויואבחרובי*נאוה

הקדמהא.

רב-ענפי:מעורב,כמשל!המסורתיהחקלאיהמשקמבנהבקביעתחברוגורמיםכמה
עירובמאוזן;העבודהלוחהשנה;עונותבבללמשפחהמזוןמספקהמעורבהמשק

לחקלאיבמיוחדחשובביטוחאחד,בענףכוללכישלוןכנגדביטוחהואהענפים
שוניםגידוליםלחקלאות;מחוץהכנסהלוואיןבמשקועבודתוכלאחהמרכז

ומעשביםממחלותנקיוהועלהקרקעפוריותעלהשומרהזרעיםמחזוראתמרכיבים
בדישוןבכלל,אםלהשתמש,שממעטהמסורתיבמשקבמיוחדחשוביםהיבטים-רעים

השדותאחומיטיביםמזבליםהמעורבבמשקבעלי־החייםמודרניים;הדברהובחומרי
•הקרקעפוריותאתמשפריםקטניותשחלקםהמספואוגידוליבשלפים,ברעייה

סיבות:כמהלכףוגםמתמחה,משקהואזאת,לעומתהמודרני,החקלאיהמשק
בהרבהגדולהלאומיבמשקוהתעשייההשירותיםמגזרישלחלקםמודרניתבכלכלה

למשקו;מחוץחלקית,אומלאהתעסוקה,אפשרויותישולחקלאיהחקלאותשלמחלקה
התחבורהבגלללמשק,ולתשומותהחקלאותלמוצריהמפותחיםהשווקיםבגלל

בעיקרמייצרהמודרניהחקלאיהמשקהרב,הייצורהיקףובגללהנוחותוהתקשורת
המשפחהשלהמזוןבסלוהןהחקלאיבתוצרהןמועטמשקלישעצמיתולהספקהלשוק,

הייצורפריוןאתהעלהובתשומותבידעהמודרני,במשקהטכנולוגיהקידוםבכפר.
בגורמיעתהשולטהחקלאיגיסא,מחדבחקלאות:הסיכוןעלכפולההשפעהוהשפיע

ממחלותפחותסובלומשקוהקודמים,הדורותוממשלטיותררבהשליטההטבע
מאידלהמסורתיים.המשקיםמשסבלומזג-האווירמתהפוכותפחותומושפעוממזיקים

הרווחשוליאתהקטינוקנויותלתשומותהגוברתוההזדקקותהפוריותהעלאתגיסא,
יוכללאשהחקלאילכףלהביאעשויהביבוליחסיתקלהירידההחקלאי;בייצור
גידול-האינטנסיבייםבענפיםבמיוחדבולטהדברהייצור.הוצאותאתלכסות

קטןבמספרלהתמחותהמודרניהחקלאיצריךהסיכוןאתלהקטיןכדילמשל.פטימים,
ישלוט.שלהםשבטכנולוגיהבאחד,רקולעתיםענפים,של

שנבעומבנהשינוייהמדינהקוםמאזעברהישראליהמשפחתיהחקלאיהמשקגם
המבנהשינוייתחוםאמנםלה.ומחוץבחקלאותלהתפתחויותלהתאימוהצורךמן

לאחרמידהחמישים,בשנותגםבאשרהיסטורית,בפרספקטיבהיחסיתצרהיההללו
אךהשוק,מןומנותקאוטארקיהישראליהמשפחתיהמשקהיהלאהמדינה,קום

במושבהמשפחתיבמשקבעיקרמתרכזיםאנומאוד.גדוליםהיוהשינויים
ריכוז,יצרנים;שליחסיתקטןמספרבידיהרפתענףריכוזבו:שחלוובשינויים

ירקותמגידולייציאההסוכר;סלקייצורהפסקתהלול;בענףמודגש,פחות
לחקלאיםעתירי־העבודההירקותמעברוגזר;תפוחי-אדמה--למיכוןהניתנים

רחובות.ההתישבות,לחקרהמרכז*
רחובות.לחקלאות,הפקולטה-העבריתהאוניברסיטה**

על-ידימומןהמחקר(.1986)וכסלוחרוביראההמחקר,עלמפורטלדו״ח
הברית-ישראלארצותהדו-לאומיתוהקרןהיהודיתהסוכנותשללהתישבותהמחלקה
המכוןומןלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהמןהתקבלולעבודההנתוניםחקלאי.למחקר
בעבודהשהשתתפהל|רופט-ליברמןלהדםמודיםאנוהחקלאי.המשקרווחיותלחקר

ובהסברתם.הנתוניםבהעברתשסייעובנטלולגדרגבלחייםוכןמחקר,כעוזרת
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החקלאיםבמספרוגידולהמטעיםשטחישלרבההרחבהשכירים;עובדיםהמעסיקים
החסויים.והירקותהפרחיםענףהתפשטותמטעים;שלרשותם

בעשריםהללוהענפיותההתפתחויותעלהשפיעואשרהראשייםהכלכלייםהגורמים
השיווקברווחיותגידולעלשנשענההיצוא,חקלאותפיתוחהיוהאחרונותהשנים

שהמשקיםמפנילחקלאות.מחוץהעבודהבשכרעלייהועלהשבעיםבשנותלאירופה
המשקיםבמבנהלשינוייםהללוהגורמיםהביאומתמחים,משקיםהםהחקלאיים
בחקלאותשתעסוקתםיצרניםבידיהתרכזווהרפתהירקותהפרחים,ענפיהחקלאיים:

המטעיםענףנוחים,כפרושירותימסודרתהשקיהמיכון,באמצעותמלאה,תעסוקה
אתלעתיםמעביריםלעבודת-חוץהיוצאיםחלקית.במשקושתעסוקתולחקלאימתאים
ובארגוןבאגודהמרוכזלעיבודאואחריםלמתיישביםשברשותםהמיםואתהקרקע

האזורי.
--שוניםחקלאיםאצלשונהבצורההמשקמבנהשינויי־-הללוההתפתחויות

בענףהמתמחיםהחקלאיםמיהאינדיבידואליים.ההתמחותגורמישאלתאתמעלות
נבדלהואבמההרפת?בענףהמתמחההחקלאיתכונותמהיותר,נכוןאוהרפת?

ההתפתחותכיווןעלהמשפיעיםאישייםכלכלייםגורמיםלזהותניתןהאםמאחרים?
בחקלאותבעבודהקשורהללוהשינוייםשלראשיהיבטכאמור,המשפחתי?המשקשל
באורחאלטרנטיבית,בתעסוקהאובחקלאותלעסוקאםיחליטהמתיישבלה.מחוץאו

אחר,במקוםלהכנסהבמשקוהפוטנציאליתההכנסהביןהיחסלפיחלקי,אומלא
ישהמתאים.המשקמבנהעלההחלטהעםאחתובעונהבעתזוהחלטהיחליטוהוא

חיסולאוורדיםלוחממההקמתלמשלוחד-פעמיות,היקףרחבותהןאלהשהחלטות
משולביםהייצורוהרכבהמשקמבנהמקרה,בכלהדרגתיות.שההחלטותוישרפת,

אתלאמודבניסיוןמתרכזזובעבודההמחקריהמאמץעיקרכן,עלהתעסוקה.בשאלת
השפעתואתובחוץ,במשקבעבודהשוניםמתיישביםלטיפוסיהיחסיהייתרון
המשפחתי.המשקמבנהעלהזההייתרון

החקלאיהמשקרווחיותלחקרבמכוןשנאסףמדגםהואלמחקרהנתוניםבסים
לאותםנתוניםעםלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהבעזרתוזווגותשל״ו,תשל״הלשנים
בזיווג,זוהוהמשקיםכללאותשמ״א.תשל״אלשניםהחקלאותממפקדימשקים
במושב.המשפחתיבמשקכןעלמתרכזהמחקר;פרטייםמשקיםאותרולאבמיוחד
(.1986וכסלו,)חרוביאחרבמקוםמתוארעצמוהמדגם

וזרוקלאותבמבנו■שינוייםב.

ייצורושיטותוגזעיםזניםמתקדמות,טכנולוגיותאימוץחדש,בציודהשקעות
הייצורפריוןעלהותשמ״אתשל״אהשניםביןבחקלאות.הייצורפריוןאתמעלים
דומה.בשיעורהסחרתנאיהורעובמקבילבממוצע;לשנהאחוזים6שלבשיעורבענף
הרווחיות;לירידתמדדהסחרבתנאיההרעההיתהקנויותהתשומות•היוכלאילו
אתגםמבטאתהסחרבתנאיוההרעהעצמית,עבודההיאראשיתתשומהבחקלאותאולם
כשמשתפרתעולההעבודהערךמשפחתו.בניועבודתהחקלאיעבודתשלערכהעליית
לחקלאות.מחוץהאלטרנטיביתההכנסה

פריוןבשיפורשמקורםואלהחיצונישמקורםאלההסחר,בתנאיהשינויים
בשיפורהעבודה.הקצאתלשינויובהםהמשק,במבנהלשינוייםאיתותיםהםהייצור,.
יוצאחלקםבחקלאוח.העבודהתשומתאתהחקלאיםמקטיניםהאלטרנטיביתההכנסה
משקיהםאתירחיבווהנותריםחלקית,לחעסוקה-חלקםמלאה,לתעסוקההעירה

מעבודת-חוץ.גםמתפרנסבמושביםהחקלאיםרובואמנם,תעלה.היאגםוהכנסתם
אחוז40מ-קטןבלבדבמשקםשעבדוהחקלאיםשיעורהיהתשל״ושבשנתהיאההערכה
חלהאלוהערכותלפיגםאךיותר,גבוהותהחקלאותמשרדהערכות(.1980)רגב, המושבי.במשקמלאהמועסקיםבשיעוראחוז15שלירידהלתשמ״בתשל״זהשניםבין

40כ-הוא)בתשל״ו(חקלאיתחעסוקהעםבשילובעבודת-החוץשיעורגםבמקביל,
(.1983)שקלנביץ,אחוז
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ניכרים:שינויים)תטל״א-תשמ״א(70ה־שנותבמשךחלוהמושביהמשקבענפיגם
26%לעומתבמושבים130%)רבבשיעורהתרחבוהמטעיםמאור;התרחבהפרחיםענף

היואחריםבענפיםההיקף.מחציתכדיצומצםתפוחי-אדמהגידולבארץ(;בענף
לענףדוגמהרבים.היוהפנימייםהשינוייםאךיחסית,קטניםהכולליםהשינויים

5,500מ־ירדהמגדליםמספרהייצור:ריכוזשלתהליךחלבההרפח,היאכזה
.28ל-9מ-תקופהבאותהעלהלמשקהממוצעהפרותומספרבתש״מ,1,733ל-בתש״ל

בייצורביעילותאומדןג.
ייצור.גורמימאותםיותרגבוההתפוקההמשיגחקלאיהואמאחריםיעילחקלאי

כתרומתמוגדרתהיעילותהייצור.פונקציותאומדןבמסגרתייעשההיעילותאומדן
הרגיליםהייצורגורמישללתרומתםמעברהייצור,לערךהסוציו-כלכלייםהמשתנים
הייצור(.בפונקצייתהמתאימיםהדמהמשתנישלהתרומות)סכום

תטל״ה־שניםלשתינתוניםישמשקלכלמשפחתיים,משקים562ישבמדגם
לשתיתצפיות1,104ישהכלובסךנתוניםחסריםהמקריםמןבחלקותשל״ו.
נתוניםפעילים.למשקיםתצפיות980ו-פעיליםשאינםלמשקים124מתוכןהשנים,

מוגבליםמשקלכלשהנתוניםמפניאךהייצור,פונקצייתאתלאמודמאפשריםאלה
יעילותהפרשילאמודאלומנתוניםאפשראיבלבדעוקבותשניםשתישללתצפיות

כפיקבוצות.ביןההפרשיםנמדדוכןעלבודדים.משקיםביןאינדיבידואלים
עלייתרוןהנוכחיבמחקרישקבוצותביןהיעילותהפרטילמדידתלהלן,שיוסבר

האישית.המדידהפני

שלהתפוקהסךאתלקחתנהוגבחקלאותהייצורפונקצייתבאומדניכלל,בדרך

ייצורנכסיעבודה,מים,קרקע,הייצור:גורמיואת)מוסבר(,תלויכמשתנההמשק
המוסף)הערךהתוצרהיהזובעבודהמסבירים.כמשתניםקנויות,ותשומות)הון(
והמשתניםהמוסבר,המשתנההקנויות(התשומותפחותהתפוקהכערךהמחוטב

התלויהמשתנהבהםהייצורפונקצייתאומדניקרקע.הון,עבודה,היוהמסבירים
לבחירההסיבההתעשייה.בענפיאקונומטריותבעבודותגםנהוגיםהתוצרערךהוא

התשומותשלהרבהמשקלהתלוי,המשתנההיאהתפוקהבהםומדניםשבאהיאזו
התרומהאומדןעלמקשה־-בחקלאותהתפוקהערךממחציתלמעלה־-הקנויות
התלויהמשתנההואהתוצרלפיהההגדרהאולם,האחרים.הגורמיםשללייצור
במשקיםכלומר,שלילי;התוצרערךבהםמשקיםישבאשרהרגרסיהניסוחאתמגבילה

אפשראיבמדגםכאלהתצפיותכשישהקנויות,התשומותמערךקטןהתוצרערךאלו

בחירתחייבהזאתאפשרותקוב-דוגלאס.מסוגהמקובלתהייצורפונקצייתאחלאמוד

הפולינומיאלית.הפונקציההייצור,לפונקצייתאחרתמתמטיתצורה

לממוצעהםהאומדניםהייצור.פונקצייתשלהמקדמיםאומדנינמסרים1בלוח
ישבעלי־חיים.ולמשקיצומחלמשקינפרדיםערכיםשהתקבלובךונערכוהמדגם

ערךלשנה,ל"י102,000הואלמשקהממוצעהתוצרערךכך:למשל,אותם,לקרוא
אחתלירהשלהשוליתהתפוקהצומחבמשקיל״י.524,000הואהממוצעההוןנכסי

הןהגמישויותל״י.0.122־בעלי-חייםובמשקיל״י0.054היאהיצואבנכסי
בהתאמה.0.625ו-277.0

הבא:באופןהייצורגורםשלהשוליתתרומתואתמודדתהייצורגמישות
אחד.באחוזהתשומהבהרחבת)באחוזים(התוצריעלהבוהשיעורהיאהגמישות

ההוןנכסיכמותתגדלבמדגםהממוצעהמשקכגודלשגודלוצומחבמשקאםלמשל,
כלבהםמשקל,שיווישלבתנאיםאחוזים.0.277ב-1לוחלפיהתוצריגדל,1%ב־

גורםטלהחלקגםהיאהגמישותהשולית,התפוקהערךאתכתמורהמקבלייצורגורם
־העבודהחלקאחוז,28הואההוןחלק,1לוחלפיצומח,במשקיבתוצר.הייצור

התוצראתלראותיכולהחקלאי-אחרותבמיליםאחוז.17-הקרקעוחלקאחוז38
הייצור,בתהליךהמשתתפיםהנכסיםעבורכתשלוםאחוז28כדלקמן:מחחלקבמשקו

במשקיהקרקע.עבוראחוז17ו-שיעסיק(השכיריםושל)שלוהעבודהעבוראחוז38

אחוז17שלרווחגםנותרכןועלאחוז,83הואהגמישויוחסכום,1בלוחצומח,
לית(.1השתרומתהערךלפילעבודהלתמורה)מעלהתוצרמן

256



חטיבותנודעתהצומחטבמשקיהיא1בלוחמהסתכלותהמתקבלתהכלליתהתמונה
נודעתגדולהוחטיבותיחסית,קטנהההוןטלהייצורגמישותלהון,יחסיתקטנה

הקרקעותרומתגדולהחטיבותלהוןהפוכה:התמונהבעלי-החייםבמטקילקרקע.
רחביםקרקעשטחיעיבדואשרבמדגםבעלי־החייםבמשקיכלומר,שלילית;אפילו
יחסית.קטןהיההקרקעשטחבהםחיבמשקימאשרנמוךהייצורפריוןהיה

הייצורפובקציית:1לוח

אומדנים

חייםבעלי חמו צ ממוצע
המדגם

גמישותתפוקה
שולית

גמישות תפוקה
שולית

102 לשנה(ל"י)אלפיתוצר

. 625 . 122 .277 .054 524 ל"י()אלפיהון

. 532 . 107 .383 .077 508
עבודה)ימיעבודה
לשנה(

. 166 -. 436 .170 .447 39 )דונמים(קרקע
. 991 . 830 הגמישויותסכום

רגרסיות.אומדני:מקור
גבוההחימענפיהמוסףהעררשיעורבהםהמשקיםהםחייםבעלימשקיהערה:

אחוז.50מ-

לקרוא,אפשרהלוחפרטיאת.(1לקבוצות)היעילותאומדנינמסרים2בלוח
ממוצאהםאחוז34ב-המתיישביםהפעילים,המשקיםקבוצתמתוךכר:למשל,

במדגםהמשקיםכלשלהממוצעמןפחותיעילהזוקבוצהככלל,אירופה-אמריקה;
שאבותיהם)"בנים"(הארץילידיבידיהמופעליםהמשקיםלכר,בדומהאחוזים9ב-

היעילותמדדפירושאחוזים.9ב-המדגםמממוצעיעיליםאירופה-אמריקה,ילידי
בידיהמנוהליםבמשקיםהייצור,פונקציותטלברגרסיהשהתקבלהאומדןשלפיהוא
בממוצעשבמדגםמזהנמירתשומות(טלסל)לאותוהתוצראירופה-אמריקה,וצאיי
במשקיםבלוח:האחריםהנתוניםאתגםלקרואישאופן,באותואחוזים.9ב-

הממוצע,מןאחוז13ב-נמוכההיעילותהמדגם(ממשקיאחוזים9)שהםהפרטיים
של"סללאותוהביטויאלהממוצע.מןאחוז17ב-גבוהההיאהוותיקיםובמושבים
קבוצותאתגםיכלול)הדמיוני(הסלרחב;בהיבטזהבניתוחלהתייחםזטתשומות"
ניקחמבוקר.מחשבתיכניסויהלוחממצאיאתלראותאפשרכר.2שבלוחהתכונות
)כמוהייצורגורמישלהממוצעההרכבאתלרשותםונצמיד'משקיםשניבדמיוננו

-קבוצהלכלהממוצעתהתכונהמהםאחדשלכלומתיישבים״וניצור־משקים(1בלוח
במשקהלאה.וכןהיישובצורתשלהממוצעתההשפעהממוצעת,השכלההממוצע,האזור

ובמשקהתפוצות,כלילידישלהממוצעותכתכונותהןשתכונותיוחקלאייהיהאחד
האחרוןבמשקשהתפוקהלכרלצפותנוכלאירופה-אמריקה.ילידיהיההמתיישבהאחר
שבראשון.מזואחוזים9ב-נמוכהתהיה

לאומדןהטתמטנוהטונים,הסוציו-כלכלייםהמטתניםביןגבוההלינאריתתלותשקיימתמכיוון(1)
(.1980)מונרלקעל-ידיפותחהאטדראשיים,מרהיביםלפיהרגרסיהבטיסת
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מתיישבכלל,בדרךמצטרפת.השפעתהיא2שבלוחהתכונותהשפעתועוד,זאת
היאכאלהמתיישביםשלהממוצעתהיעילותותיק.במושביהיהאירופה-אמריקהיליד
מממוצע.(17.־09)אחוזים8-בגבוההתהיהוהיאהתבונות,שתישלההשפעהסכום
.המדגם

דברלקבוצה.היחסיתהיעילותנמדדת,2לוחשלהשוניםבחלקיםהשלישי,בטור
100)1-כמוגדרתשיעילותההבסיסכשורתנקבעתבלוחהשורותאחתכך:נעשהזה

הפרט"אפריקה־אסיה-אבות";היאהבסיסשורתהמוצא,תכונותבקבוצתאחוז(.
ילידיכללקבוצה.היחסיתהיעילותהיאלאחרותזאתשורהביןהיעילות

.-(.09.+22)אחוז13ב-שלנוהאומדןלפייותריעילים)אבות(אירופה-אמריקה
אחוזים.6-בהדרוםבאזורהמשקיםמןפחותיעיליםההרבאזורהמשקיםכלבדומה

2שבלוחהתכונותלפיהממוצעתהיעילותשבאומדןוןיתרהיאתלראותגםניתןעתה

שערכנוכפיבמדידהכפרטים.המדגםלמשקיהיעילותמדידתשלהאפשרותלעומת
מןיחסייםודיוקבנוחיותומשליכיםנצפות,לתכונותהיעילותאתקושריםאנו

בהמשךישמטו2שבלוחהיעילותמדדיהמשפחתיים.המשקיםאוכלוסייתלכללהמדגם
לחקלאות.מחוץהאלטרנטיביתלהכנסהוהשוואתההממוצעת,היעילותרמתלבניית

לחקלאותמחוץחחכנסחגורמיאומדןד.

ביןשלוהעבודההקצאתאתקובעשהחקלאיהיאהמחקרשלבסיסיתהשערהכאמור,
מחוץלהכנסהבמשקעבודתותרומתשלבהשוואהלומחוץלעבודהבמשקעבודה

פוטנציאלאתיודעבחוץעובדשאינוחקלאישגםההנחהכאןטמונהלחקלאות.
מעוריםבישראלשהחקלאיםכיווןבמיוחדחזקההנחהזואיןלמשק.מחוץההכנסה
יכוליםרביםוחקלאיםנפוצה,תופעההיאחלקיתבתעסוקההחקלאותהארץ,בתנאי
שאינהבתעסוקהאחריםשלכשלונם()אוהצלחתםלאוראפשרויותיהםאתלהעריך
חקלאית.

אתלאמודלנסותעלינוהמשקומבנההעבודההקצאתאתלהסבירשמנסהבמחקר
החקלאימיכולתמושפעתהפוטנציאליתשההכנסהמניחיםאנוהפוטנציאלית.ההכנסה
המשקרווחיותלחקרהמכוןטלבמדגםלהגיע.יוכלאליוהעבודהשוקומתנאי
ההשפעהאתלאמודננסהזהנתוןובעזרתלחקלאות,מחוץההכנסהגםנרשמההחקלאי

כמהושל2בלוחהיעילותבאומדןשנכללוהחקלאיתכונותקבוצותשלההכנסהעל
קשיים:כמהמעוררזהאומדןנוספות.תכונות

מהימןלהיותעשוילחקלאותמחוץהכנסתםעלמסרובמדגםשהחקלאיםהמידע.1
המשקיות;הפעילויותעלהמידעמןפחות

והאחריםחלקיתשעובדיםישמלאה,כתעסוקהלמשקםמחוץשעובדיםחקלאיםיש.2
בלבד;במשקםעובדים

מתייחסים-־למשקמחוץהתעסוקההיקףעלוהןההכנסהעלהן--הנתונים.3
הןההכנסהאתלהסבירמבקשיםאנובעזרתןהתכונותואילוהמשפחה,לכל

המשפחה;ראשהמתיישב,תכונות

שאינואוחלקיתאומלאבחוץעובדהואאםבנתוניםנמסרהמשפחה,ראשלגבי.4
בחוץ.העבודההיקףשלפירוטאיןלמשקו;מחוץכללעובד

רואיםאנומדויק.לאאומדןבהכרחהואההכנסהגורמיאומדןאלהבנתונים
יותר.מדויקאומדןשיאפשרמידעירוכזשעודומקוויםבראשוניאותו

לשניהםהאומדנים.3בלוחנמסריםההכנסהפוגקצייתשלאומדניםשלושה
הכנסההיתהבהםהמשקיםכלשלהתצפיות648בןתת-המדגםהואהאחדתת-מדגמים:

ראשהמתיישב,בהןהתצפיות309בןתת-המדגם־השניכלשהי;ברמהחוץמעבודת
ההכנסהשלהגדרותלשתיגםהםהאומדניםמלאה.בתעסוקהבחוץעובדהמשפחה,

למקדמיהאומדניםרקנמסריםבלוחההכנסה.וסךעבודהליוםהשכר-הפוטנציאלית
בדיווחנכללולאהאיכות,משתניהבדידים,למשתניםהאומדניםהרציפים.המשתנים

.מקוםמחוסרזה
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היעילותאומדני:2לוח

יחסית
לקבוצה

יחסית
למדגם

שכיחות יחסית
לקבוצה

יחסיתשכיחות
למדגם

קבלה מוצא

0 .־03 . 70 סוכנות * אירופה-אמריקה
. 13 . 10 . 13 קנייה . 13 09 . 34 אבות
20 *-. 23 . 13 ירושה . 31 . 09 . 18 בנים

. 19 . 16 . 04 אחר
אפריקה-אסיה

0 22 . 43 אבות
. 43 *. 21 . 05 בנים

השכלה יישוב

0 .־01 . 55 יסודית .־15 .־13 . 09 פרטים
על-יסודית . 15 *17 . 23 ותיקיםמושבים

. 01 0 . 33 רגילה 09 07 . 34 מבוססיםצעירים
על-יםודית 0 . 02 . 43 מבוססיםבלתי

. 05 . 04 . 09 חקלאית

. 02 . 03 . 03 גבוהה

צבא וראז

. 06 . 03 . 58 שרת .־06 0 . 20 הר
0 . 03 . 42 שרתלא . 14 *. 20 . 34 חוף

0 . 06 . 40 דרום
32 *26 . 06 אחר

הערה:
י אירופה-אמריקה יליד המתיישב־ אבות -אירופה־אמריקה

-אמריקה; אירופהילידוהאבהארץ יליד המתיישב- בנים
ובניהם. אפריקה-אסיה ילידי לגבילכר בדומה

.5%שלמובהקוחבדרגת*מובהק
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כמוחיי־םמשתגים חחכנסחגורמיאומדן:3לוח

בחוץמלאובז־עישבחמתיהכנסהעםמשלןים
תלוי:מטתנחתלוי:משתנהחוץמעבודותממוצע

309 309 648 ותתצפימספר

הכנסה שכר שכר המוסברהמשתנה

. 31 . 34 . 16

־25.23 48. 62 11. 83 חותך
*. 46 *-2.292 *1.602 שנה

.־11 * -.218 . 467 44 )שנים(גיל
־2

.־*54 x10
־2

.־*317 x10
־2

788x10*־. בריבועגיל
*2. 34 * 1 . 022 *. 363 28 1976ב-בארץותק

*1. 63 *. 716 . 612 5. 6 במשפחהנפשותמספר

. 20 .־*201 041 242 )ימים(עבודת-חוץימי
־3

.־*26 x 10
־3

*. 202x 10
-4

.393x10 בריבועעבודת-חוץימי

קיצון:נקודת
יורדתפונקציה יורדתפונקציה 30מקסימום שנים-גיל
385מקסימום 500מינימום 52מינימום )ימים(חוץעבודת

ותרגרסיאומדני:מקור
הערות

19ל5ב-0השנה.1
.1976ב-1

ליום.שקלים20והממוצעישניםבשלןליםהשכר.2
לשנה.שלןל4,600והממוצעישנים,שלןליםבמאותהכנסה.3
בריבועים.משתניםישליניארית,הרגרסיה.4
.5%שלמובהקותבדרגתמובהק*

והמדידההמושגשמעורריםהקשייםמןחלקעללפחוחלענותבאהאומדניםריבוי
הואהמתאיםהמדדמאודפשוטותלעבודותלמשק:מחוץהפוטנציאליתההכנסהשל

ימילמספרבמדגםההכנסהאתמחלקיםאנוואמנםעבודה.ליוםאולשעההתשלום
התלותשלהבעיהעולהכאןאולם"שכר".כאללמנהומתייחסיםלמשקמחוץהעבודה

שהחקלאיככלאחריםבמקריםפנים.כמהלהשישתלותזו,במנהלמכנההמונהבין
יצאהואקטןתעסוקהלהיקףבאשרירד,עבודהליוםהשכרלמשקומחוץיותריעבוד
היקףעםלרדתהמחושבהשכרעשויבמדגםגבוה.התשלוםבהםולמקומותבעונות
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צעיריםובהםהמשפחהבנישלחלקםעולהרב,זהשהיקףשבכלמפגיהחוץתעסוקת
שהמתיישבככלהפוך:בכיווןשפועלגורםעללחשובגםאפשרנמוכה.שהכנסתם

במיוחדבצידם.ששכרםומקצועותתפקידיםלעצמולברוריבולהואבחוץיותרעובד
למשקמחוץמעטעובדהמתיישבבוממשקהמעבר־-במדגםנבוןלהיותהדברעשוי
לתפקידיםמזדמנותחוץמעבודותלמעברלהתייחםעשויהחוץ,עבודתרבהבו

יחסית.הכנסהוגבוהיאחראים

חעסוקההיתהבהןהתצפיות,648בןלתת-המדגםהוא3בלוחהראשוןהאומדן
ראשבהןבמספר(309)לתצפיותרקמתייחסיםהאחריםהאומדניםלמשק.מחוץ

המשפחהראשתכונותביןהקשראלהאחרוניםבאומדניםבחוץ.מלאעקדהמשפחק
מחירמשולםבתת-המדגםהזההקשרחיזוקתמורתאולםמשבראשון.יותרחזקלהכנסת
גםהמתיישבים,כלשלההכנסהפוטנציאלאתלדעתמעוגייניםאנומידע.במושגי

בחוץמלאלעובדיםתת-המדגםהגבלתבלבד.חלקיתלמשקםמחוץשתעסוקתםאלהשל
המתיישביםשלההכנסהגורמיאתכהלכהישקפושלאכךהממצאים,אתלהטותעשויה

בחוץ.חלקיתהעובדים

־-אומדיםשני3בלוחנמסריםבחוץמלאעובדהמשפחהראשבולתת-המדגם
כפיהמשפחה,ראששלהיאמבחוץההכנסהעיקראםמבחוץ.ההכנסהולסרלשכר
שהואכפיהשכראזיבחוץ,מלאעובדהואבהםבמשקיםהדעתעלמתקבלשאמנם
החישוב(למכנהצעיריםעבודתצירוף)בגללטובפחותמדדלהיותעשויכאןמחושב
ההכנסה.סלמאשרהפוטנציאליתלהכנסה

נמצאיםהמתיישביםמרביתמזה:זהבהרבהשוניםאינםבתת־המדגמיםהאומדנים
מספרעםועולההוותק,עםעולההגיל,עםיורדתההכנסהבוהגיליםבתחום
הנפשות(,מספרעםעולההמחושבהשכרשגםלצייןחשוב)כאןבמשפחההנפשות
החוץ.עבודתימישרביםככליורדתולמעשה

אףהחוץ,ועבודתההכנסהשלמשותפתלקביעהסימולטאנייםאומדניםגםערכנו
הפחותים,הריבועיםאומדנימשלבהרבהשוניםממצאיםהניבולאאלהאומדנים
כאן.יימסרולאהםהקיצור,ולמעןולכן,

אינםהמחיישביםתכונותאתהמייצגיםהדמהמשתנישללמקדמיםהאומדנים
אירופה-אמריקהוצאיליהבאים:הממצאיםאתלצייןהראוימןאףכאן,נמסרים
העוליםבגישלההכנסהגםבדומהנמוכה,הכנסהלבניהםאליחסית,גבוהההכנסה
נמוכהלחקלאותמחוץההכנסהההרבאזוריחסית.נמוכהאפריקה-אסיהמארצות

שללהכנסתםיחסיתמאודגבוהההפרטייםהחקלאיםוהכנסתיאחרים,משבאזורים
האחרים.

השפעתהיתההאומדניםמןבאחדלאאףביניהם:מפתיעים.הממצאיםמןכמה
שרתשלאלמימאשרנמוכההכנסהבצבאששרתלמיאחדובמקרהמובהקת,ההשכלה
נמוכהההכנסהבירושהשהתקבלובמשקיםהגיל(;בהשפעתזותופעהמשולבת)אולי
הבן-שליליתברירהבכפרשקיימתהטועניםישאחרת.בדרלשהתקבלובמשקיםמאשר

טיעוןעםעקבישלנוהממצאמוגבלות.לחקלאותמחוץויותיוזה,שאפשרהואהממשיל
זה.

המשקומבנההחוץעבודתה

הןיוצגוזהבקטעבמשולב.נקבעיםהענפיםוהרכבהחוץעבודתהיקףכאמור,
מןשהתעלמואמדניםוהןהחוץועבודתהמבנהשלהמשולבתהקביעהשלאומדנים
שבקביעה.השילוב

שגיבלוחישהחוץ.עבודתהיקףאחהקובעיםהגורמיםאומדנינמסרים4בלוח
המסביריםשהגורמיםבהנחהשנעשהפחותיםריבועיםאומדןהואהאחדאומדנים:

עליהם;משפיעאינוהחוץעבודתהיקףאלהחוץ,עבודתהיקףעלמשפיעיםבלוח
שהרכבהיאד,הנחהעדייןבוסימולטאניות,משוואותאומדןהואהאחרהאומדן
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נבחנתזהבאומדןאףממנה.מושפעאינואףהחוץעבודחהיקףעלמשפיעהענפים
אחדכיווןיחדיו.נקבעיםהפוטנציאליתההכנסהורמתהחוץעבודתשהיקףהאפשרות

תגברלמשק,מחוץהפוטנציאליתההכנסהשגבוההכפל־־פשוטהואהזוהקביעהשל
האחד,הצדמןמראש;ברורפחותהשניהכיווןחוץ.לעבודתלצאתהחקלאיםנטיית

שהכנסהעיסוקיםלעצמולברוריכוללמשקומחוץימיםטלקטןלמספרשיוצאמי
שרבהככלכר,אםבררן.פחותיהיהבחוץהרבהלעבודשחייבמיבצידם;גבוהה
והיאהאחרת,האפשרותגםקיימתאולם,הפוטנציאלית.ההכנסהנמוכההחוץעבודת

יחסית;פשוטותבעבודותלהסתפקנאלץחוץעבודתימישלקטןלמספרשיוצאשמי
גבוההתהיהוהכנסתואחראייםתפקידיםימלארחב,בהיקףבחוץלעבודשמוכןומי

נקבעשההיקףבהנחההחוץעבודתהיקףגורמישלאומדןנמסר4בלוחיחסית.
הפוטנציאלית.ההכנסהרמתעםבמשולב

הבאות:הקבוצותלפילחלקניתןהחוץעבודתהיקףעלהמשפיעיםהגורמיםאת
הכנסה-חוץגורמיהענפים(;)הרכבמבנהגולמי(,מוסף)ערךגודל-משקגורמי

מוצא.יישוב,צורתאזור,־המושבגורמימעבודת-חוץ;פוטנציאלית

כמותייםמשתנים--תחוץעבודתגורמיאומדן:4לוח

משוואותאומדן
סימולטאניות

פחותיםריבועים
רגילים

648 1,104 ותהתצפימספר
ימימספר ימימספר עבודת-חוץהמוסברהמשתנה עבודת-חוץ

. 06 . 19
212.53 147. 33 חותך
*-12.50 ־*16.43 .*(1=076=75)שגה 74 *1.54לירות()אלפיפוטנציאליתהכנסה

־39.43 ־54.14 .-*מחוטבתיעילות 061 .־*037 ל״י()אלפיגולמימוסףערך
2. 74 )שנים(גיל
.־*039 בריבועגיל

*-4. 18 (1976ב־)שניםבארץותק

. 33 במשפחהנפשותמספר

35מקם. )שנים(גילקיצון,נקודת

רגרסיות.אומדני:מקור
.5%שלמובהקותבדרגתמובהק*

הנפשיתמספרבארץ,ותקגיל,המתיישב:גורמיו.

חוץ,לעבודתהיציאהקטנהבמשקהיעילותשרבהשככלמלמדים4בלוחהאומדנים
נמסרלאזהלאומדןגםהגולמי.המוסףבעירשנמדדהמשקלגודלגםדומהוהשפעה

הממצאים.מןכמהעלבקצרהנעמודאךהאיכותייםהמשתניםלמקדמיהפירוטכאן
חוץ;עבודתשליחסיתרחבבהיקףקשורמטע-לול,מטיפוסמשקובעיקרמטע,משק
חוץ.עבודתטלקטןבהיקףקשוריםפרחים,ובעיקרירקות,רפת,משקי

באזוררבההחוץעבודתחוץ.עבודתמעודדתיחסיתגבוההפוטנציאליתהכנסה
ורבההפרטיתבחקלאותמועטההחוץעבודתה״אחרים".ובאזוריםבחוףונמוכהההר

ביןהמוצאאתרשמנובאחרים.מאשרמבוססיםשאינםבמושביםיותרבמושבים,
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דרךעלניכרתהשפעתלהיותיכולההמושבשללאוכלוסייהבאשרהמושבגורמי
במשקעבודהביןהעבודהחלוקתועלהמשפחתיהמשקכלכלתעלגםולכןפעולתו,
ונראההבודד,המתיישבעבורהואהמוצאשבידינובנתוניםאולםבחוץ.לעבודה
אפריקהוצאימיממשפחוחשמוצאםהארץילידיהחקלאיםהםחוץבעבודתשהמרבים
חקלאיםאירופה-אמריקה.שמוצאםהחקלאיםהםחוץבעבודתוהממעיסיםואסיה,
ואילך.35מגילהאומדן,לפיקטנה,זוונטייהחוץ,לעבודתלצאתמרביםצעירים

החוץ.עבודתהיקףרבבמשפחה,הנפשותמספרשגדולככל

בהרבהכלל,בדרךשונה,אינו4בלוחהחוץועבודתההכנסהשלהמשולבהאומדן
הפחותים.הריבועיםמאומדן

הייצורחלוקתבעזרחהבאים,באומדניםששולבהמשק,הרכבאתלהגדירניתן
כזובצורהענף.בכלהמוסףהערךחלוקתאוהעבודהתשומתחלוקתהענפים,לפי

)אמנםקשהאותוהקובעיםהגורמיםואומדןחד-ממדיבאופןמוגדראינוהמשקהרכב
אמדנויותר.פשוטהבאפשרותבחרנומוכללים(.פחותיםריבועיםבאומדןאפשרי,
וברגרסיההראשיים,הענפיםמןאחדכלהיקףעלהמשפיעיםהגורמיםאתבנפרד
)בניגודמעורבמשקהואהמשקבההמידהעלהמשפיעיםהגורמיםאתאמדנונוספת

למתמחה(.

המוסףהערך)באחוזים(שיעורהבאות:המבנההגדרותארבענבחרולכךבהתאם
שיעורבמטע;המוסףהערךשיעורברפת;המוסףהערךשיעורהחי;בענפי

אי-ההתמחות.

הבאה:בדרךהוגדרהאחרוןהמשתנה

הוגדר5אי-ההתמחותשיעוראזי1בענףההתמחותשיעור8^יהיה

דוגמאות:

=1בלבדאחדענףבמשקאם
^5,0=5

=1/3גודלשוויענפיםשלושהבמשקאם
1לכל8^

2/3=5

4ב-שלנוההגדרותלפיהמשק,מבנהשלפחותיםריבועיםאומדןנמסר5בלוח
המשתניםלרובהמקדמיםאומדנידיווחעלויתרנוזהבלוחגםנפרדות.רגרסיות

המטעיםבענףיותרמתמחההמשקיותר,רבההייצורשיעילותככלהאיכותיים
)ככלמעורבמשקלהיותנוטההואפחותיעילשהמשקככלגםכךהחי.בענפיופחות
משקיםהםהיעיליםהמשקיםאחרות,במיליםאי-התמחותו(.קטנהיותריעילשהוא

כלל.בדרךבעלי-החיים,בענפיולאמתמחים,

להכנסהלהתמחות.גורםהוותקגםוכךחי,ובענפימתמחיםמשקיםהםקהרמשקי
היקףאחמקטינההיאמעורבת:השפעהזה,אומדןלפילמשק,מחוץהפוטנציאלית

אומדןלפיאחרות,במיליםאי-ההתמחוח.שיעוראתמגדילהאךבכללםהחיענפי
במשקיםשיעסקואלהיהיויחסיתגבוההפוטנציאליתהכנסהשלהםהחקלאים,5לוח

בענףיעסקוגבוההשלהםהפוטנציאליתשההכנסהשהחקלאיםגםמצאנומעורבים;
הרפת.

החקלאי,במשקההתמחותשיעורועםהמטעגודלעםחיוביתקשורהחוץעבודת
במיוחד.וברפתחיבענפישליליתוקשורה
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מבנהלקביעתסימולטאנייםאומדניםגםנערכו,5שבלוחלאומדניםבמקביל
באןיוצגולאמקוםמגבלותבגללאולםהחוץ,עבודתהיקףקביעתעםביחדהמשק

אלה.אומדנים

תצפיות(962)תמשקמבנהעבודרגרסיות:5לוח

שיעור
אי-התמחות

ערךשיעור
במטעמוסף

ערלשיעור
ברפתמוסף

מוסףערדשיעורתלוימשתנה
חיבענפי

(4) (3) ( 2 ) ( 1 ) רגרסיה

. 18 . 27 . 17 . 23 מ

81. 78 16. 44 20. 53 65. 16 קבוע
56.43*-

־(2.96)
6 . 778
(.74)

*-25.20
(-2. 29)

218.9-
־(1.39)

יעילות

*.6320
(2.46)

-. 2821
(9-2.82)

*.3098
(2.58)

09079-*-.
־(3.24)

מחושבתהכנסה

-1
-.*3332.10

־(19.2)

-1
*. 2100 . 10

(7.24)

-1
*-. 2687. 10

(-6.24)

-2
*-.560. 10

•־(65)
חוץעבודתימי

־*46.11
־(2.52)

־722.1

•־(78)
*23. 71
( 8 . 46)

* 8 . 595
(4. 29)

הראזור:

*7.535
( 2 . 18)

*9.921
(4.50)

-2.622
(- 1 . 00 )

*-2.963
(- 2 . 11 )

וףח

23. 15 2 . 001 -24.83 -11. 99 דרום
*-19.23
- 2 . 86 )

*- 10.20
(-2. 83)

3. 751
(.85)

*6.264
(2.27)

אחר

2.244*-
־(79.6)

.־*2527
(74.2)-

*-.3937
(-2.62)

*1. 040
( 8 . 66 )

המושבותק

רגרסיות.
.5%שלמובהקות
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