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ואינפלציה:תשלומיםמאזןצמיחה,
ברטרוספקטיבהישראל

ברונו*מיכאל

הקדמת

להרצאהבדרך־כלל,הניתנת,בזכות,אשתמש

*

מכחולב״משיכתלעסוקכדיזו,מעין1
שלטבעההמשק.בחיייותרארוכהמתקופהלקחיםאי-אילולהפיקואנסהרחבה"
מדעיות,הסקהובשיטותפרטיםבפרטייתרדקדוקיעמהשאיוכזאת,מכחול""משיכת
מחקריים,חידושיםלחדשאנסהלאאדהאקונומטריקאים.לידידיושםפהאחטאואולי
קיימים.מחקריםעלהאפשרככלאתבססאלא

מישוריםבשלושההקיימתהתחלופהלאורבמשקההתפתחויותעללאחורבמבטאדון
בחשבוןהגירעוןהקטנתצמיחה,2פתוח:במשקמקרו-כלכליתמדיניותשלעיקריים

עודאלהעללהוסיףישכלל,בדרךאינפלציה.ומניעתהתשלומים,מאזןשלהשוטף
רקהיוםאגעבזהאךשלה,החברתיותוהמשמעויותהעוגהחלוקת-חשובהתחלופה
מרכזייםנושאיםשניהיווהאינפלציההתשלומיםמאזן)אגב,ביותר.שוליבאופן

ישיבהאףשלבכותרתמוזכרתאינה"צמיחה"המלהואילוהנוכחי,הכנסשלבישיברת
אילודומה,בכנסלקרותיכולהיהלאבוודאיכזהדברזה:כנםמישיבותאחת

שנים(.עשרלפניהתקיים
את,70ה-שנותשלההתפתחויותאתלנתחהיתההדיוןשלהראשוניתהמטרה

הרי.1978-1975בשניםממנוהיציאהדרכיואת1974-1973שלהבלתי-צפויהמשבר
כלכלית,מדיניותשלהאסטרטגיהשלבדיעבדניתוחהמאפשר"מעבדתי",כמעטמקרהזה

הדבריםגיבושכדיתוךצפויים.בלתיחיצונייםאירועיםעלבתגובהשנבחרה
תקופהנבחרהולבסוףיותר,רחבהבפרספקטיבהלראותםשישלמסקנה,הגעתילהרצאה

כללההמיתון,שלהמשברלפנישהחלהתקופה,-המדינהשנותכמחציתשנה,15של
היציאהשתהליךובשפל,עמוקבמשברוהסתיימהביניהן,גיאותותקופתמלחמותשתי

ירושלים.העברית,האוניברסיטה*
לכלכלה.הישראליתהאגודהבכנסשניתנההרצאה,1

ביןאחדתחלופהבשיעוררקלהתרכזמקובלארה״ב,כגוןיחסית,סגור,במשק
יותרמענייניםוגםסבוכיםגםהדבריםפתוחבמשקואינפלציה.)תעסוקה(צמיחה

התשלומים.מאזןבעייתבשללניתוח,
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עם1974-1975התקופהאתלהשוותותשובמענייןנראהבמיוחדעתה.מתחוללממנו

לכן.קודםשנים10המיתוןתקופת
שנראומכפיבמעט,שוגיםהדבריםנראיםארוכהתקופהעל-פניברסרוספקסיבה

אקטואליות,וחידותשאלותאותןלחדדכזהניתוחמאפשרזאתעםעצמם.לאירועיםבצמוד
הדעת.אתמניחהתשובהלהןאיןשעדייו

השוטףהגירעוןבהתפתחותעיקרייםגורמים
שוטפים()במחיריםהשוטףבחשבוןהגירעוןשלהעיקרייםהנתוניםמובאים1בלוח

בגירעוןהשינויהואלנתחשנרצההעיקריהגודלכאשרואילך,1964מ-נבחרותבשנים
שיקוליםעל-פינקבעאינושזה)כיווןביטחוןלצורכיהישירהיבואניכוילאחרהאזרחי,

חזרהמכןלאחראךבגירעון,ניכרתירידהחלה(1967)המיתוןבתקופת3כלכליים(.

דולרממיליארדלמעלהשללרמההכוללהגירעוןהגיע1972ב-אשרעדהעלייה,מגמת
מופניתלבנותשומתדולר.מיליון660ל-האזרחיוהגירעוןדולר(,מיליון1,150)

שלתקדיםחסרתעלייהחלה1975ועד1972מ-.1972אחרישקרהלמהובראשונהבראשכאן

יכולשבהןהאלטרנטיביות,הדרכיםהןמהנבדוקהבהמורדיו.שניעל-פיבגירעון4פי
זווהאםלמעשה,נבחרהאסטרטגיהאיזוכזה,בהיקףצפויבלתיגירעוןעםלהתמודדמשק

ניכרתירידהחלה1978ו-1977ל-1975שביוכך,עלגםדעתנוניתןהנכונה.הדרךהיתה
כאשריותר,עודגדולהזו)ירידהאחוזים30כ-שלבשיעורהאזרחי,בגירעוןמאוד
בגירעוןשחלוהשינויים,אתהראשוןהטורמציג2בלוחקבועים(.במחיריםנמדדתהיא

שלעלייה,1965-1967ב-דולרמיליון200של)ירידהלתת-תקופותבחלוקההאזרחי

-1973בשניםדולרמיליארד1.5שלענקבממדיועלייה1968-1972ב-דולרמיליון400
"תנאישלההשפעההפחתתלאחרריאלייםבמונחיםהנתוניםמופיעיםהשלישיובטור(,1974

כמיליארדשלבסכוםעלייהכילציין,ראוי(.2)טורעליהםשליטהלישראלשאיוהסחר״,
אחוזים(,60)דהיינו,1975ל-1972ביןדולרמיליארד1.5שלכוללתעלייהמתוךדולר,

היצוא.במחירימקבילהבעלייההתקזזהלאאשרהיבוא,מחיריעלייתעל-ידימוסברת

היבואעודףהתפתחות:1לוח
שוטפים(מחיריםדולרים,)מיליוני

1978 1977 1975 1972 1967 1964

3,514 2,738 4,155 1,150 514 539 היבואעודףסך
1,624 1,099 1,846 490 283 99 לביטחוןישיריבוא
1,890 1,639 2,309 660 231 440 אזרחיגירעון

המתאימות(.)לשניםשנתירתשברך7ישראל,דיבנקהמקור:

הביסחון.למערכתמקומיייצורלצורכיהעקיףהיבואכאןנוכהלא 3
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בתוךהריאליהאזרחיהגירעוןאחוזמוצגהעיקריותההתפתחויותשלהגרפיבתיאור
זהו4בדיאגרמה(.א׳חלקנראה1972שלקבועיםבמחיריםהמשק,לצורכינטוהיבוא

כלכלית.מעצמאותהמשקשלההתרחקותאוההתקרבותלהיקףהאפשרייםהמודדיםאחד
43מ-הגירעוןבאחוזירידה-הראשונהבתקופהניכרשיפורעלמצביעההדיאגרמה

ששת-הימיםמלחמתשלאחרהגיאותבתקופתהרעה,1967ב-אחוזים25ל-1964ב-אחוזים

אחוזים27)הכיפוריםיוםמלחמתערבעדניכרשיפורושוב(,1970-1969ב-אחוזים38)
בירידהמתבטאתהמשברמןהיציאהכאשרשהוזכרה,המשברתקופתמכןולאחר(,1972ב-

במחיריםאחוזים30)1978ב-אחוזים22ל-1975ב-אחוזים37מ-הגירעוןבאחוזחריפה

שוטפים(.

בגירעוו השינוי רכיבי :2לוח

דולרים( )מיליוני

מזה: שררה: פתרת שינוי
התרחבות
היצוא

התרחבות
היבוא

השפעת
מחיר
יחסי

שינוי
ריאלי

בגירעון
השפעת
תנאי
סחר

בגירעון
אזרחי

)מחירים
האזרחי שוטפים(

(6) (5) (4) (3) (2) (1) ופההתק

-149 -75 24 -200 -9 -209 1967-1965
-679 1,089 ־82 328 101 429 1972-1968
-369 892 110 633 946 1,579 1974-1973
-468 73 -336 -731 131 -600 1977-1975

754 1,017 1977-1975
)היפותטי(

המתאימות(.)לשנים שנת>־רחשברך 7דיישראל,בנק על-פי(2) ו-(1)טוריםהמקור:
בהמשך.(3)משוואהעל-פיחושבו(6(-)4)טורים

והיצואהיבואלגבילהניחשניתןביותר,הפשוטהההנחההגירעון?גודלאתקובעמה
עלבהתבססתחלופה.וגורםהרחבהגורםקיימיםאלהמגדליםאחדכלשבקביעתהיא,

יחידתיתגמישותבעלתפונקציההוא)א(ליבואשהביקושכאן,נניחאנו5שוניםמחקרים

וכןומטוסים(,ואניותישירביטחונימיבוא)חוץ)מ(המקומייםהשימושיםסךגודלשל
בלתיסעיףומסוסים,אניותשלהרכישהגםהריאליהאזרחיהגירעוןמןנוכתהכאן4

לגביהתמונהאתמשבשותבוהמקריותהתנודותאךהאחרונות,בטניםיחסית,משמעותי
לצורכייבואפחות:היבואכסךמוגדרנטוהיבואהופחת.הואועל-כןיותר,מוקדמותשנים

לתרגםכדיביצוא.בתשומההמשמשיםגלם,חומריויבואומטוסיםאניותיבואביטחון,
המופיעיםלאומדניםאחוזים8-7כ-להוסיףיש,1977שלקבועיםלמחיריםהנ״להאחוזאת

השנים(.במשךההתפתחויותאתניכרתבמרהמשנההזההתיקון)איןהשניםבכלבדיאגרמה
.1נ'-לוחעלמבוססיםהנתונים

(,1975)הלויהםכאןעליהםמסתמכיםשאנווהיצוא,היבואעלשוניםמחקרים5
וכן(,1976)רזיוצוקרמן,(,1978)מרידורליטויו,(,1972)וינבלט,1972)הלוי
3115£^(1970.)
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1964 66 68 70 72 74 76 78

אזרחיגרעון.>׳/
נטויבוא

ו#7נבמחירי

שינוישיעור
מקומיתהוצאה

שיק
עולמי

1964 66 68 70 72 74 76 78
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ביצוא.רבע.טלח()בגמישות)ס(השימושיםלמחירייחסיתק()היבואמחירישלפונקציה
מז1

גורםאתייצגאשרהמשתנה,כיחידתית;נאמדת(1)ק/^היחסילמחירביחסה()הגמישות
(.2)ישראלבפניהעומדהעולמי,השוקהיקףאוהמשקשלהייצורכושרהואביצוא,ההרחבה

איןיחידתית.גמישותלגביואףונניחהקצר,בטווחכקובעהאחרוןהגורםאתנראהאנו
הייצורכושרהרחבתשכךהגורמים,שניאתלכלולצריךהיצואשליותרמורכבשמודלספק,
חשיבותישהקצרשבטווחבעודהארוך,בטווחהיצואלהרחבתהכרחיתנאיהיאהיצואבענפי

הללו.השווקיםשלההתפתחותבקצבתלויהכשלעצמהשהיאחוץ,לשוקיהחדירהליכולתרבה
צ,כלשהובמשתנהשינוינסמךאםפורמלית.בצורההללוהקשריםאתלכתובניתן

לרשום:נוכלאזכי$,־צ/צמבצורהשינויוקצב4צבצורה
)א(:המקומילשוקנטוביבואהשינוישיעור

-)ק
המק(ת

(1)5־8-

)צ(:נטוביצואהשינוישיעור

(2) 5 = 2 4- - 5)

נס(:הריאליבגירעוןהשינוי

ס\/־־-זע-אא[-]ג)א/ג(

([:2ו-)(1)מתוךהצבה]לאחרהואביבואמחולקבגירעוןהשינויומכאן

(3)4א/ס=5-ה[ק(־)ק+״<)א/ג(6])ק־-)א/ג(2 x x11ת

מתוךהגירעוןבאחוזשינוייםהקובעיםהגורמיםאתלחלקמאפשרת(3)משוואה
היבוא,עלהמשפיעה(,11)המקומיהביקושהתרחבותקצבעיקריים:גורמיםלשלושההיבוא
]ראההיחסייםהמחיריםוהשפעתהיצוא,עלהמשפיעה)א/ג([,2]העולמיהשוקהרחבת
עקומותבהתאמה,מופיעות,בדיאגרמההיצוא.ועלהיבואעל([3)במשוואההאמצעיהאיבר

מלבנים.בצורתבנספח(,1ני-בלוחמפורטיםנתונים)ראההללוהגדליםאתהמתארות
המקומי,בשוקצמצום)כגוןכההמלבןהגירעון,אתהמעלהתרומה,פירושובהירמלבן

6הגירעון.הקטנתפירושויחסיים(,במחיריםעלייהאוהעולמיבשוקהרחבה

עםהתוצאהאתולהשוותבמאונךלצרפםבמשוערשניתןכךבקנה-מדה,שורטטוהמלבנים
שהעקומהכיווןמדויקת,אינהזושהשוואהלזכור,ישהעליונה.בעקומההמתאיםהמלבן

לכתובאפשרס(.0א/0)=אחוזים30שלממוצעתמרמהב-א/סהפרשיםמתארתהעליונה
,4ל־סזההבהכרחאינוס[-ס)״א/א(0]הגורםא/ס.-ם(0א/0)־*ם{-א/א(0ם)0א/נ

.4א/סאתבדיוקמתארתהעליונההעקומהאיןועל-כן
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דרךהגירעוןעלהמקומיתבהוצאהשינוייםשלהמכרעתהתרומהבדיאגרמהבולטת

2.0-1.5שלירידהחלהלמשל,,1975-1977בשניםליבוא.בביקושתנודותעלהשפעתם
בגירעון.היחסיתהירידהמןגדולחלקהמסבירההמקומיים,בשימושיםלשנהאחוזים
המלחמות,שביןהגיאותתקופתעםזאתנשווה.1967-1965המיתוןבשנותחלהדומהתופעה

מצייו2שבלוח(5נסורלשנה.אחוזים10-9שלבשיעורהריאליהמקומיהביקושהתרחבבה
)מופיעהשונותהשניםבקבוצותהריאליבגירעוןלשינוייםזהסעיףשלהתרומהמדתאת

דולרמיליון754זה,לוחשלהאחרונהבשורההמופיעהמספר,לוח(.באותו(3)בטור
הרחבהעל-ידינגרםשהיההגירעון,שלהגידולאומדןהוא"היפותטי"(-1977-1975)

לשנה,אחוזים2.0-1.5שלירידה)לעומתלשנהאחוזים6ב-המקומייםהשימושיםשל
7בפועל(שהיתה

.

דומיננטית.השפעהבעליהםבדיאגרמההמופיעיםהאחריםהגורמיםמסוימותבשנים
בשוקתקדיםחסרתהרחבהחלההמיתון,מןביציאה,1968ב-מנוגדות:דוגמאותשתילהלן

זוהיתהכשלעצמה,בה(.לדוןנחזורועודבחינותמהרבהמעניינתשנה)זוהמקומי
שההרעהלמדיםאנובדיאגרמהא'העקומהמןואילובגירעון,ניכרתלהרעהלגרוםצריכה

בשוקשחלהבגיאות,מסוימת,במדהנעוץ,לכךההסברביותר.מצומצמתדווקאהיתה
היחסיים.במחיריםביותרניכרתבעלייהמכךויותרגי(,עקומה)ראהשנהבאותההעולמי

וגורמיםמחירים,יציבותכדיתוךליצוא,בסובסידיותניכרתהגדלההיתהוכןפיחותחל
היבוא.שלהריאליובמחירליצואהריאליהתמורהבשיעורלעלייההביאויחדיואלו

בשערוהעלייההמקומיבביקושהצמצוםאףעל-1975שנתהיאההפוךבכיווןדוגמה

רבהבמרהלזקפהוניתןשנה,באותהבגירעוןהרעהחלההמקומיהריאליהחליפין

העולמי.השוקלהצטמקות
דוגמהלתיאוריה.הדיאגרמהמתאימההשניםבכלשלאלציין,ישהטובהסדרלמען

המקומיהשוקהתרחבותאףעלהשוטףבחשבוןשיפורחלשבהן,1971-1972השניםהןלכך
מגורמים,הנובעותזה,לפערשונותסיבותתיתכנההיחסיים.במחיריםבלבדקטןושינוי

הובאושלאביצואמוסוותתמיכותיצוא,בענפיהשקעותהבשלתבחשבון:כאןהובאושלא
עלייתשלבתקופהביותרניכרריאליעידודבושישליצוא,אשראיכגון)בחשבון
וביריב.מחירים(

המופיעלגורמים,הכמותיהפירוקוכןבדיאגרמה,ההצגהשצורתלהעיר,ישלבסוף
במקוםהגירעון.עלהשוניםהרכיביםהשפעותאתלהציגהיחידההדרךאינה,2בלוח
המצטבר,הגירעוןעלהשפעתםאתלחשבניתןהשנתי,בגירעוןהשינוירכיביאתלחשב

ורקאךכאןנמדדתהתשלומיםמאזןלשיפורהצמיחהקצבעצירתשתרומתלהדגיש,יש
שיעורשלחשוב,נוסף,בהיבטכאןנגענוולאהשוטפים,היבואבצורכיהחיסכוןדרך

שלהייצורכושרבהרחבתהשקעותשלמחלקןהנובעהגירעון,לביןצמיחהביןהתחלופה
במקריםעלולהאךהקצר,בטווחיבואלחסוךיכולהמהשקעההימנעותארוך.לטווחהמשק

עלולהיוםבגירעוןשיפורשלמחירוועל-כןבעתיד,לייצאהכושראתלהקטיןמסוימים
בעתיד.בהרעהלהתבטא



13

336שלהסכוםלמשל,כך,חוץ.לחובותהמשקהשתעבדותשליותרטובמודדבוודאישהוא
בשניםהגירעוולהקטנתיחסייםבמחיריםהשינוישלהתרומהאומדןשהואדולר,מיליון

הלוואותחסרהיחסייםבמחיריםהשינוידבר,שללאמתואךיחסית,קטן,נראה,1977-1975
הרכיביםשלהפנימיותשהפרופורציותלהניח,ישזאתעםיותר.הרבהגדוליםבסכומים
זהבלוחהמופיעיםהיחסיים,המספריםבאמצעותלמדינכונהבצורהמיוצגותהשונים

ובדיאגרמה.

יחסייםבמחיריםושינוייםהאינפלציהרכיבי
בתחוםהמיתוןתקופתלבין1977-1975שלהשפלתקופתביןמקביליםקוויםלעילהזכרנו
עתהנרחיבהשוטף.בחשבוןהגירעוןלביןהמקומיבשוקהביקושהתרחבותביןהתחלופה

מזו.זואלהתקופותשונותובמהדומותבמהונבררהיריעה,את
שבשניםכר,עלעמדנוכבר-שוטפיםבמחיריםבגירעוןלהבדליםכאןהכוונהאין

ליציאהבעיקראלא-בעולםהמחיריםממשברכתוצאהתקדיםחסרגידולחל1974-1973
האינפלציה.לנושאמביאנוהדברהיחסיים.המחיריםבתחוםהתרחשולאשרהמשברמן

אחוזים50כ-של)עלייהסחיריםמוצריםשלניכרמחיריםשינויחל1968-1967בשנים
פיחותשחלכרבמשק,המחיריםרמתעללמעשה,השפעה,ללאהנומינלי(האפקטיביבשער
חליפיןשערישלמסיביתהעלאהאףעל1978-1975בשניםזאת,לעומתניכר.ריאלי
(,1978ב-לדולרל״י20מ-למעלהעד1974נובמברלפנילדולרל״י4.20מ-,5)פי
נראיתלאחורבמבטלשנה.אחוזים3-2מאשריותרלאהאפקטיביהריאליהפיחותהיה
(,1968וביהם,קליימן)ראההטענהיותרעודומודגשתהיסטורי,כפלא1968שנת

ללאנבלעיםשהיושאפשר,1967ב-עודיותרגדוליםפיחותיםלבצעההזדמנותשהוחמצה
כאב.

לצרכןהמחיריםמדדבמונחיהשנתיהאינפלציהקצבאתמתארבדיאגרמהה׳חלק
חיצוניותהשפעותפריאינפלציהשלאומדן-רכיביולשניזהמדדלפרקחשובק(•ש)

לעלייהגורםיבואמחיריעלייתשלאחדאחוזפנים"."תוצרתאינפלציה-והיתרה
ארטשטייןשלמחקרםעלהמתבסס)אומדן,לצרכןבמחיריםאחוזים0.6שלועקיפהישירה

שנהבאותהמתבטאים(0.4)זומעלייהשלישיםששניהנחנו,כמו-כן(.1978וזוסמן,
שלאחריה.בשנה-(0.2)ושליש

שתיביןהגובההפרשבציור.כעקומהמסומנת8פנים""תוצרתהמחיריםעליית
-1973)השיאבשנותגםאשרהבינלאומיים,המחיריםעלייתהשפעתאומדןהואהעקומות

השפעהפחתהכבר1976שבשנתלציין,ראוילשנה.אחוזים15-10עלעלתהלא(1974

החליפיןשערהעלאותהמחייבחוץ,מטבעמשברשכןזה,במושגלהיזהרשישמובן,
זאתעםחוץ"."תוצרתמהווהמסוים,במובןהוא,גםנוספות,מחיריםעליותועמו בינלאומיים(יבוא)מחיריהמשקלגבילגמרישחיצונימהביןהנוכחיתלהבחנהערךיש החליפין(.)שערמדיניותקובעישללהחלטהשנתוןמהלבין
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החיצוניים,הזעזועיםהשפעתאתבחשבוןשמביאיםלאחרשגםמכאן,נובעלאפם.כמעטזו
.1978-1974ו-1968-1967התקופותשתיביןהאינפלציהבשיעוריההבדלביותרניכר

עיוןהיחסיים?המחיריםובהתפתחותבאינפלציההגדוליםלהבדליםהגורםמהו
ידוע:כמובן,שהוא,י,1מרכאחדהבדלמבליטכברבדיאגרמה(ו׳)חלקסבעקומה
בשיעורבלבדזעומהעלייהלעומת(1967ב-אחוזים12)המיתוןבתקופתעמוקהאבטלה

התקיימהכיצד(.1973ב-אחוזים2לעומתאחוזים4-3)האחרונותהשניםבמשךהאבטלה

בהתפתחותכידוע,נעוץ,ההבדליםאחד?1977-1975שלהשפלבתקופתמלאהכמעטתעסוקה

0)היפותטיתעקומהלדיאגרמההוספנוהציבורי.בסקטורהתעסוקה
אתהמתארת(,0

1969לאחרהציבורילסקטורהעובדיםתוספתכלאילומתקיים,שהיההאבטלה,שיעור

אחוזים9שלהיפותטיאבטלהשיעורעלמצביעזהחישובבתעסוקה.נקלטתהיתהלא

במשק.בדיעבדשהתקייםחברתי,נוסף,תחלופהשיעורעלמצביעאגבודרך,1978-1977ב-

כהתאמהלכאורה,נראית,יבואתוספתללאהציבוריבסקטורפעילותלהגדילהאפשרות

זומעיושלהתאמהעקא,דאחוץ.מטבעלמצוקתהמקומייםהשימושיםהרכבשלנכונה
המשקמבנהבשינויהמתבטאיותר,עודחמורומחירבאינפלציה,המתבטאמחיר,יש

לזכור,ישלאו,אםוביןלשעתה,נכונהתגובהזוהיתהאםביןבקלות.הפירשאינו
היחסי,השפע,שנותשל׳החלטהפריהיאהציבורייםבשירותיםבתעסוקההניכרתשהעלייה

המשבר.בתקופתממנהלהיחלץהממשלהבידיעלהלאששוב(,1972-1970)חוץבמטבע

בהתפתחויותההבדלכלאתממצהאינההציבוריבסקטורשהתעסוקהלהדגיש,הראוימן

עובדיםאלפיעשרותשנהמדילמשקנוספוואילך1968מ-התקופות.ביןהעבודהבשוק

שכר.העלאתללאבתעסוקהמהירהצמיחהאפשרוספקללאאשרהמוחזקים,השטחיםמן

שלתופעההאחרונותבשניםקיימתכמו-כןמיצוי.לכללכנראה,הגיע,זהמקור

הקשרמקום,מכלהעובדים.איגודיבהתנהגותשינוישחלגם,וייתכןעובדים,אגירת

עדיין1977-1975בשניםבתעסוקהואי-הירידההפריוןהתוצר,שלהנמוךהצמיחהקצבבין
זה.נושאולבדוקלחקורישועודצורכו,כלמחווראינו

התקופה?במשךהאינפלציהבשיעוריהבדליםלהסבירהאבטלהשיעוריכולכמהעד

במודלכאןגםנשתמשהאינפלציה.תהליךרכיביבניתוחהעמקהמחייבתכךעלהתשובה

;1978וזוסמן,)ארטשטייןקיימיםמחקריםעלהנשעןומחירים,שכרהתאמתשל

מעטנוסיףלאלוד(.1978ו-ברונו,;1979אורבך,;1979לביא,;1979ארטשטיין,

במחקראומתולאשעדייןהיוליים,לרעיונותפורמליזציהלתתניסיון-דמיון

האינפלציוני.בתהליךציפיותשלותפקידןהצמדותבדברשיטתיאקונומטרי

האינפלציהתהליךרכיבי
שכר:

(4)זיז=-6+60>ן!+(6-1)!*ק+6/_0 2-1^-!0

/\
(5)=-3+30״!++(3-1!-32)11

י!.ג׳*
׳

מחלרלס;
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הצפרות
וכסף()ציפיות

צר:קטווח

>,־־

־3^

0.25=6 3=30.04=ן20.65 0

0,47=620,70!=60.04=60

)השכרפיליפםבעקומתהנומינליבשכרהשינוישיעוראתמתארת)$(משוואה
הצמדהגםמפיעהבה,9!-ט(הקודמת,השנהשלהאבטלהלשיעורהפוךבאופןקשור

10)*ק(.מחיריםלעלייתולציפיותק()בפיגורלמחיריםהשכרשלמשולבת

11

וזוסמן(.)ארטשטייןלמקוריותר,אופחותנאמנים,(4)משוואהשלהמקדמיםאמדני
מחירי)״(,שכרשל(1הואהמקדמים)סךהומוגניתפונקציההםשהמחיריםנניח,כן

11השינוי.שיעוריבמונחיהכול-)א(הכסףוכמותק(}יבוא
ת

הנחות:שתינוסיףפתוחבמשקומחיריםשכרהתאמותשלזוידועהלמערכת
האינפלציהבשיעורקשורותבשנהמחיריםלעליותשהציפיותאומרת,(6)משוואההאחת
נבדוק)להלךמיחידתיתשונהאויחידתיתלהיותהעטויה(,6)בגמישות6-1בשנה

בתחזיותשנעשובטעויות,תלויהזההגמישותמקדםגודלזו(.הנחהמשמעותמספרית
ללחוסהממשלהשלבכוחההמקצועייםהאיגודיםשלבאימונםבעבר,האינפלציה
פעםלאשנידונורעיונות,עלמבוססת(7)משוואהשנייההנחהוכוי..באינפלציה
המחיריםלרמתחלקית,לפחותאחרת,אוזובצורהצמודה,במשקהכסףכמותלאחרונה.
זו:מעיולהצמדהאפשרייםמקורותשני(.1ל-שווהאוקטנהשהיאד,)בגמישות

)ראההמחיריםלמדדצידיו,שניעלהממשלה,תקציבשלההצמדותבמערכתקשורהאחד
הממשלתית,ההזרמהלהגדלתאוטומטיתיביאבחלקוצמודגירעוניתקציב(.1975קליימן,

ארוךטורח

)כאשר:1

הנח:

(6)*ק=6_^±

ש_1
(7)מ־קץי

3ק (8)״ק*(־3+30!60)+>{£+3162/0,-+2 4מ
1

£—ס

־"*'־!
(9)=)£-נ((-[3160+30)+3262/0'!-+32ק״]

£[־3![6+61(6-1])!+(ץ3-1!

אינוכאן)דיוננוהמשקשלטלםבמודלאקסוגני.כגורםכאןהאבטלהאתרואיםאנו9
העבודה.ובהיצעבפריון,בייצור,ההתפתחויותעםהאבטלהאתלקשורצריךכזה(

וזוסמן.ארטשטייןשללמשוואהשלנותוספתהואזהאחרוןגורם10
זה.בדיוןממנונתעלםאשרציפיות,שלנפרדגורםלהוסיףניתןהיהכאןאף11
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כדיעדהכסףמושגשלהאפשיתבהרחבהנעוץהשניהמקורהמחירים.עוליםכאשר
ניכרתבמדהשגדלו)פת״מ-עו״ש(,חוץמטבעפיקדונותוכןצמודות,חובאיגרותהכללת

כדוגמתלמחיריםכסףהצמדתשלהנחהמצדיקיםאלה.1977אוקטוברשל״המהפך״מאז

להדגיש,יש12זמן.על-פניניכרבאורחכנראה,עלתה,ההצמדהמדתכאשר(,7)משוואה
ההצמדההשפעתבלבד.הנזילותובנושאתשלוםאמצעיהצמדתבענייומתרכזכאןשהטיעון

להגדלתהמביאהארוך(,לטווחאשראישל)אי-הצמדההממשלהתקציבישלהלא-סימטרית
צדעלהפועלנוסף,גורםהיאאינפלציה,בעתהפרטיהסקטורשלנטוהריאלייםהנכסים
נפרד.בחשבוןכאןהובאולאהביקוש,
(,8)המצומצמתבצורהכמשוואהלתארניתןהנ״לההנחותשלהמשולבתהתוצאהאת
האינפלציהקצבלבין^ק(האינפלציהקצבביןכקשרהאינפלציהתהליךאתהמתארת
ק(.״)היבואמחיריועליית_ס(נבפיגורהאבטלהשיעור,£()בפיגור
שלהצבה)על-ידי13הארוךהטווחשלהמחיריםהתאמתאתמייצגת(9)משוואה

קש_1
=

תלוי,בפיגור,המחיריםעלייתעםהאינפלציהאתהמקשר£,המקדםק(.ש
היוםהאינפלציהתהיהכןיותר,גבוהיםשאלהככללמיניהם.ההצמדהבמקדמיכמובן,
בעתיד.להמשכהערובה

בהנחותזומשוואהעל-פימחיריםעליותשלשונותאלטרנטיבותחושבו3בלוח
הנחות,בסיםעלבנויה1דוגמה14אבטלה.ושיעורהצמדהמקדמישלאלטרנטיביות

אתתואמת11דוגמה(.ץ=%,6=%ט=10)1968שנתאתהתואמותשהןשייתכן

ואילו,(6=1ץ־־4?לחלופין,או,,5=%ץ,=1ס,=3)1977-1976ב-המצב
אופייניתשהיאשייתכןלגמרי(,הומוגנית)במערכתמלאההצמדהמייצגת111דוגמה
.1978מאזבושרוייםשאנוהאינפלציה,לתהליך

הבאים:הטיעוניםאתממחישותאלהדוגמאות

לעלייתבמישריןמביאאחוזים10לעומתאחוזים3שלאבטלהבשיעורההבדל.1
3בלוחהקצרהטווחבמשוואתהקבועהמקדםשינוי)ראהאחוזים7ב-האינפלציהקצב

החלקיותההצמדותשלהאינטראקציהאתבחשבוןמביאיםכאשראך(.0.02ל--0.05מ-

קצבבהפרשמתבטאתזהרכיבשלההשפעהמדתהתעסוקה,גורםעםיחדהארוך,בטווח

,3לוחהארוך,הטווחבמשוואתהקבועהמקדםשינוי)ראהאחוזים18שלהאינפלציה

50מ-למעלה1968ב-היוו)!!!(הצרבמובנםהתשלוםאמצעי(:1978)קונדורראה12
האחרונה.בעתבלבדאחוזים15לעומת!!(,5)המורחבהמושגעל-פיהכסףמסךאחוזים

בקצהנגיעהבגדראלאהדבריםואיןיותר,ומפורטנפרדדיוןדורשהזההנושאכל
שלהמקוריתלמשוואהמעברלהפליגכאןלעצמנוהרשינודיו.נחקרשלאבנושאהמזלג

יש(.11)!כסףשלהצרהההגדרהבסיסעלנאמדהאשר(,1978)וזוסמןארטשסיין
במשוואהטובאומדמהווההצרבמובנוהכסףאיןשובהאחרונותשבשניםלכך,עדויות

ו.ז
התאמהתקופתשהיאשנה,כמחציתכאןהקצרהטווחשלתקופהאורךלראותסביר13
שנים.2-1כלומרתקופות,4-3ל-מתאיםהארוךהטווחבעודהיוקר,תוספתשל
3המקדמים14

1
ריאליסטיבאורחנבנו(5)והמחירים(4)השכרמשוואותשלו-^ל

לעיל.שהוזכרוהישראלי,למשקהאמפירייםהמחקריםעל-סמך
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מלאה,כמעטתעסוקהשררה1976-1975השניםשבמשךהעובדה,כלומר,(;0.06ל--0.12מ-

מקצבאהוזים20ל-קרובלהסבירעשויהכשלעצמה;1968-1966ב-עמוקהאבטלהלעומת
האינפלציה

שונותבאלטרנטיבותאינפלציהשיעוריאומדן.3לוח

?
ב§יחות

30%של

ש
הארוךבטווחק הקצרבטווח ?0 6 ד 0

0.06 .ס¬0.60+12ק
ב!.!

-0.05 + 0.58ק
1
.0־ +0.25ק

111
% % 10 1

0.28 .0ק 74+0.06
11

0.02 + 0.66ק
1
-0־ +0.25ק

111
% 1 3 1 11

0.38 0.08+ס
11

0.02 + 0.75ק
1

־ש +0.25ק
11

1 1 3 111

6=1ץ,%=ס,=3למקרה:בערךמתאים1

הכסףהצמדתושל,6הצפיות,שלהמקדמים)באמצעותבמערכתהפנימיתההצמדהמדת.2

ההתאמה־מקדםבעלייתהמתבטאתהאינפלציוני,התהליךשלהאינרציהמדתאתקובעתץ■(

ההשפעהלגבירבהמשמעותלכךיש(.111)0.75ול-(11)0.66ל-(1)0.58מ-בפיגור

המקדם,שבדוגמהבעודהיבוא:מחיריעלייתועמוחליפיןבשערשינוישלהכוללת

דבר,שלפירושו.0.74ל-עולההוא11שבדוגמההרי,0.6הואלעיל,נדוןשכברכפי

השפעתהעםיחדאחוזים.7.4שלנוספתמחיריםעלייתתהיהפיחותאחוזים10כלשעל

(1975)?11בדגםבאאחוזים30שלשפיחותהדבר,פירושהוזכרה,שכברהאבטלה,הקטנתשל

מחיריםעלייתלעומת(3בלוחאחרוןטור)ראהאחוזים28שלמחיריםעלייתעםיחד

כלמלאה,הומוגניותיששבו,111בדגם?(.1968)שנת1בדגםבלבדאחוזים6של
מקדם)זההמחיריםעלייתאחריוגוררפיחות

והאינפלציה(,1הואהארוךבטווחקש

אפשרי)הסברריאלי!ייסוף-כלומרהחליפין,שערעלייתמקצביותרמהירההכוללת

?(.1979-1978ב-להתפתחויות
בדוקות.בלתיהיפותזותעללפחות,בחלקם,מבוססיםהנ״לוהדגמיםשהמשוואותברור,

האחרונות,השנתייםשלהאינפלציהתהליךאתשיסביראקונומטרי,מודלכיוםבידינואין
נראיםהגודלוסדריההנחותזאת,בכלקודמות.בתקופותשקרהמהעםעקבייהיהזאתועם

למדי.סבירים
ההתפתחויותביןלהבדליםהסברשלנוספיםאפשרייםרכיביםשקיימיםאזכיר,

עלהמחיריםבמשוואתנאמדאשר-היבואשרכיבלהערכה,יסודיששמנינו.בתקופות

המחיריםעלייתלאחרהאחרונותבשניםיותרגבוההיהכשלעצמו-1974-1958נתוניסמך

מעלהכשלעצמוזהגורםק(.?/)היחסייםהמחיריםאתגםשהגדילהעלייה,-בעולם

יתכן,כמו-כןיבוא.מחיריעליותעלבתגובההאינפלציהשלהאינרטי-אוטומטיהחלקאת
ציפיותפועלותקודמים,מפיחותיםשהצטברוניסיון,יותרמהירהאינפלציהשלשבשנים

החליפין.בשערהעלאותעלבתגובהתוצרתםמחירישלמיידיתלהעלאהיצרניםשלרציונליות
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היו,1968-1967הקודמת,בתקופההמשק:בתגובתלהבדלאפשריגורםעודלבסוף,יצויין
פורמליים.לפיחותיםיחסיתהאפקטיבי,השערבהעלאתמאודנכבדגורםליצואסובסידיות

אבטלהובתקופתהקצרבזמןלפחותזו,בדרךליצואהתמורהשהגדלתלהערכה,יסודיש
ברונואצלדיון)ראההפורמליהחליפיןשערמהעלאתאינפלציוניתפחותהיאיחסית,
(.1978וזוסמך,

התחלופהששיעוראלה,מחישוביםהמשתמעתהעובדה,תצויןזהבנושאהדיוןלסיום
ביןהקייםהקשראתנחשבזמן.במשךכנראה,השתנה,אינפלציהלביןגירעוןבין

בשלושתהמתחייבתהאינפלציה,לביןהריאליהחליפיןבשערהשינוישביןהגירעון
.3בלוחשהוצגוהדגמים

==^)כאשר$=@-קריאלי:פיחותשיעורנציין
״£<•

ונניח
על-כן:(.3לוח)ראה$=+!״6

=ג<-0+(1-)!מ6*מ/.ס-ג+([1-?]}!!(/)!ס
1>(10)

בגירעון:השינויומכאן
(11)£0>־^וזא(״+וי%םף)=א(1ו״+[)^זצ(00/0)!-ק1

על-ידי:ניתןשינוי(לאחוזי1977שלדולרים)מיליוניהתחלופהשיעורדוגמאות:
Iפ£*־-50ף■־-34-1,000ק
II£0=-50ף=18-400ק
III0=£0
עלייתעמוישפיחותכל,1בדגםהבאות:הכמותיותבהערכותמתמציםאלהחישובים
הואהתחלופהשיעורכאשר,(£0<0)הגירעוןהקטנתהיאהתוצאהאךמסוימת,מחירים

בגירעוןמוחלטשיפורקיים11בדגםמחירים.עלייתשלאחוזלכלדולרמיליון34
דולרמיליון18שלבשיעורהואוהשיפוראחוזים,22שמעלאינפלציהבשיעורירק

לאכאמור,,111בדגםזו.מינימוםרמתמעלאינפלציהשלנוסףאחוזלכלבלבד
אשרהאינפלציהתהיה-בגירעוןשיפורמאפשרתאינהוהמערכתריאלי,פיחותייתכן

תהיה.

סיוםחערות
היתההאם,1974-1973שלהמשברפרוץעםונשאל:המוצאלנקודתעתהנחזור

הגירעוןאתלהקטיןניתןהיה׳האםהצמיחה?קצבעצירתמאשראחרתאלטרנטיבהלמשק
אינפלציהשלבמחיראךחיובית,היאהתשובהיותר?מהרלצמוחזאתנעםמרהבאותה
המקומייםשהשימושיםנניח,ועל-פיומאור,היפותטיחישובנערוךיותר.הרבהכבדה
הנדרשתהיבואתוספתאת.1977ל-1974מ-אחוזים6שלשבתיבשיעורגדליםהיו

וזאתהיחסיים,המחיריםשלניכרתהעלאהעל-ידירקלאפשרניתןהיה(2לוח)ראה
נמצאיםשהיוכאן,מניחים)אנואחוזים.25כ-שלבשיעורנוסףריאליפיחותעל-ידי
היהחישובינו,על-פיהנוספת(.היצואלהרחבתהנדרשיםועבודה,הוןהייצורגורמי
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כלומרבמחירים,אחוזים100שלנוספתלעלייהשנים,אותושלהמשקבתנאימביא,הדבר
זאתנשאירכדאי?היהזהמחירהאםאחוזים.70ל-35מ-השנתיהאינפלציהקצבלהכפלת

15מאיתנו.אחדכלשללשיפוטו

בתחום1978-1977בשניםשנעשהמההאם-יותראקטואליתאחרת,שאלהמעוררהדבר

אמיתיתמצוקהשלמצבביולהבחיןשישדומני,דרוש?היהאכןהחליפיןשעריהתאמת

.1978-1977ב-כמוזמנית,יחסית,רווחהשלמצבלביו,1975-19730כמוחוץ,במטבע

,1978-1977שלהאינפלציהבמונחי,1977באוקטוברהפיחותשלשהמחירספק,ליאיו

לביןהשוטףבחשבוןהגירעוןביןהתחלופהעקומתעלמדירחוקהתקדמנו-מדיכבדהיה
גבוה,כךכלהואשערלעלייתמחיריםשלההתאמהמקדםאם-נוספתשאלההאינפלציה.

מעין)טיעוןהאינפלציה?אתהממתוכאמצעי,החליפיןשערבייצובלהשתמשכדאישמא
אירופייםבמשקיםאינפלציהתהליכישלמהמשוואהגםבחלקו,לפחותבוודאי,נובע,זה

מהירהאינפלציהלעומתושוייץגרמניהמייםפים,כמובמשקיםיחסיתיציבות-שונים

הניסיון(.1979ברונו,ראהובאיטליה;באנגליהכמופיחותים,בהםשבוצעובמשקים,
אי-אפשר-ברוראחדדברביותר.מעודדאינוריאלי,ייסוףחלכאשר,1978סוףשל

נמצאשהמשקבשעההחליפין(,)שערבלבדאחדממדעלפעולהעל-ידיאינפלציהלמתן
יהיההאינפלציה,כךעקבתואסארוכהדיתקופהלאחראםגםאינפלציוני.בסחרור
ייצובכאשרהדבר,כןלאמדי.גבוה-הבינייםבתקופתיצואהפסדבמונחי-המחיר

יותר.רחבהאנטי-אינפלציוניתממערכהחלקמהווההחליפיןשער
גידוללמשקצפוי1980-1979שבשניםספק,איןהבאות?לשנה-שנתייםבאשרומה

מהתפתחותחלקהיחסיים.במחיריםוירידהא/סביחסעלייההמקומיים,בשימושיםמהיר

עבודותלמימוןגדוליםמטבע-חוץסכומישל:!:<(3מ5£61):ההעברהמבעייתמתחייבזו
איךהיא,המשקשלוהבעיהלעלות,ממשירשהואנראההאינפלציה,לקצבאשרבסיני.
עלשתשפיעפעולה,מתבקשתספרות.שלושבןלשיעורהמתקרבתאינפלציהשלמפסגהלרדת

בתחומיםהבלתי-ידועבמשק.ההצמדהומערכותהציפיותלעיל,שמנינוהשוניםהרכיבים

הנייד.השערשלהמשחקכלליאתבורייםעללמדנולאשעדייוכשםמרובה,עדיןאלה
היא,והשאלההיצוא,אתלהרחיבהצורךשלהמבניתהבעיהקיימתיותרארוךלטווח

כהשהואביצוא,מסיביתפגיעהללאהנוכחיתהקשההאינפלציהתקופתאתלעבוראיר

החליפין,שעראחד,אמצעיעלהשפעהשבעזרתלהאמין,קשההארור.בטווחחיוני
במחיריםוגםהמוחלטתהמחיריםברמתגםבו-זמניתלטפלאפשרהחופשי,בשוקהנקבע

יותרהרבהואמצעיםהבינייםבתקופתהיצואלעידודלרואיאמצעייידרשוהיחסיים.
האינפלציה.שלהגעשמהרירידהלשםלכתמרחיקי

היתהיותרמהירהצמיחהועל-פיה(,1979)אבליושלשונהגישהכאןאזכיר15
יותר.הרבהניכרהוןליבואגםמביאה
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1לשניםנבחריםנתונים:1ני-לוח 1978-1963

היחסיים במחירים השינויקצב הגירעון הגירעון היבוא
השפעה יצוא .,יבוא כאחוז האזרחי נטו

משולבת *>?זי 1 )ק
/\

־)? מייבוא
נטו
)א/ם(

נסו

)ס(

לשוק
המקומי
)א(

דולרים,
1972)

)מיליוני
מחירי

(6) (5) (4) (3) (2) (1) 1964

2.3 -2.8 -2.8 0.43 473 1,100 1964

3.1 -3.1 -5.0 0.39 431 1,115 1965

2.0 -1.3 -4.5 0.33 368 1,126 1966

-2.6 3.3 0.6 0.25 265 1,074 1967

-9.5 10.5 9.4 0.32 455 1,440 1968

-1.0 0־.7 2.3 0.38 635 1,689 1969

3.9 -4.7 -3.9 0.38 680 1,802 1970

-1.5 1.4 2.0 0.29 590 2,045 1971

-0.2 -0.1 1.9 0.27 595 2,195 1972

3.3 -4.1 -2.4 0.34 852 2,504 1973

0.5 -1.3 1.2 0.36 1,002 2,767 1974
00

0\11 2.9 3.8 0.37 1,039 2,828 1975

-2.4 2.0 4.0 0.29 814 2,773 1976

-2.6 3.3 0.1 0.24 668 2,811 1977

-1.5 0.8 2.7 0.22 688 3,072 1978

-1977עדהמתאימותבשניםישראלבנקדוחותנתונימתוךחושבוללוחהנתונים1
.1978מדו״חנלקחו1978לשנתהנתוניםרק(.1978דו״חנתוניפיעלעודכנוולא

בטקסס.הגדרותראה
( 1 )-( 2 )

( 1 )
* (7) (8) (12)]מחושבים:לסוריםהסברים - 22.7] + (11) = (13);
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שיעור אחוז שיעור
אבטלה המועסקים האבטלה

היפותטי בסקטור
הציבורי

ס0 ט

(13) (12) (11)

השינוישיעורהשינויקצב
לצרכןבמחיריםהעולמיבשוק

לאחר נתון נתון ניכוינתון
השפעת
מחירי
חו״ל

מקורי משוקלל מקורי

ש?<1
/>

2-
ט

2

(10) (9) (8) (7)

2,.6 22,,0 3,.3 4,.1 5,, 1 6,,9 12..1
3.,7 22,,8 3,,6 6,.5 7.,7 6 .1 10,,0
8.,2 23,,5 7,,4 6 ,,8 8,,0 5,,2 7,, 7

10,,4 22,, 7 10,,4 1.,2 1,.6 3 .9 5.,2
6,, 1 22,.6 6,, 1 2,. 1 2,,1 9 . 2 13,,6
4.,5 22,,7 4,,5 0,,5 2,,5 6 .6 10.,7
5,,1 24,,0 3,,8 4,.3 6,, 1 5,,1 8,.3
5,, 1 24.,3 3,,5 10 ,4 12,,0 4 .8 6 .,8
5..4 24.,3 2,.8 10,,3 12,,9 7,,7 10,,6
4,,6 24,,7 2,,6 9 ,4 20,,0 8,, 3 12.,6
6,,5 26,,2 3,,0 28,.1 39,,7 2,,8 4,,4
7,.7 27.,3 3., 1 31,,5 39,,3 -1,,6 -2.,5
8, 2 27,,7 3,,6 30,,3 31,,3 9 .4 13,,2
9,,2 28,.0 3,,9 30,,6 34,,6 4 .3 5.,6
9.,7 28,,8 3,,6 44,.5 50,,6 4,.5 5,,8



22

ביבליוגרפיה
ישראל,בנקסקר״,1973מאזהכלכליתהמדיניותצמיחה?שלאבוד״עשורר׳,אבליו,

.1979ינוארירושלים,,49-48מם׳

עד1964ראשיים,עלותרכיבילפיהפרסיתהצריכהמתירי״התפתחותצ׳,אורבר,
1977,

.1979ירושלים,,50מסיישראל,בנקסקר"

.1979בכלכלה,עיוניםלכנסשהוגשמאמרהישראלי״,למשקשכר״משוואתי׳,ארטשטייו,

בישראל,השכרוריסוןהמחיריםעלהפיקוחשל"האפקטיביותצי,זוסמן,י׳,ארטשטייו,
מכוןירושלים,,1977בכלכלהעיונים)עורכים(,י׳,וקופני,הלוי,״,1974-1955

.20-15עי,1978פאלק,

מבניים",ושינוייםאינפלציההחליפין,שערימערכת"גמישותצ׳,זוסמן,מי,ברונו,
,1978דצמבר,99מם׳לכלכלה,רךרבע

.294-270עי

האוניברסיטהירושלים,,1974-1966בישראל;התעשייתיהיצואשלרבעונימודלא',הלוי,
מ״א(.)עבודת1975העברית,

)עורכים(מימיכאלי,נ׳,הלוי,ישראל",שלוהיצואיחסייםמחירים"פיחות,נ׳,הלוי
.39-26ע',1972ירושלים,ישראל,שלהחוץבסחרסוגיות

מ׳מיכאלי,ני,הלוי,״,1967-1950היבוא:עלהחליפיןשער״השפעתגי,וינבלט,
.128-67עי,1972ירושלים,ישראל,שלהחוץבסחרסוגיות)עורכים(,

״,1978עד1961בשניםבישראלהאינפלציהשיעוריעלוהשפעתםהביקושים״רמתי׳,לביא,
.1979בכלכלהעיוניםלכנסשהוגשמאמר

הישראלי",החליפיןשערועלהיצואעלוהשפעתםמדיניות"אמצעיל׳,מרידורא׳,ליטוין,
פאלק,מכוןירושלים,,1977בכלכלהעידניס)עורכים(,י׳,קופ,נ׳,הלוי,
.69-57ע',1978

והיבוא",היצואוביןהחליפיןשערימדיניותבין"התלותא׳,רזיו,א׳,צוקרמן,
,1976פאלק,מכוןירושלים,,1976בכלכלהעיוניס)עורכים(,י׳קופ,הלוי,ני,

.122-110עי

פורסם(,לא)לדיוןתזכירהכסף״,והגדרתבישראלהכמותיתהתיאוריה״תוקףי׳,קונדור,
.1978ספטמברכלכלי,לתכנוןהרשות

.12-3ע*,86,1975מס׳לכלכלה,רמגיזואינפלציה״,גלגול״קיבולת,א׳,קליימן,
,1968יוני,29מסילבגרות,רבעוךמיתון״,של"מחירומ׳,ביהם,א׳,קליימן,
.42-31עמי

81:11110,,.א"1188x01121186[.1,03>ןנמ208605080£6ע38-©1?0722101066106,"£301111131ב<

?£0002262032מ01,עס1978,)379-404.
£1:1100,,.א"1קגפ066•!?18628£1361003.081068ם000066168108118661216116:

?66110110267^0317818,"?0180115810010861611663111?3ק788.21066,.3111868£
£0661100181118,19792137ס!£00000110.701:6032.י

",1952-1965,£0000617186361161160£10861*£0000066610710"
£11306,.א.£,

£00003766.6203,..סא(56,5ק66מן2©>19706,)624-660.



23 תשלומיםמאזן

ו?יצואר״רכבאתהקובעיםהגורמים
הישראליהתעשייתי

הסחרלדפוסיהסבריםלספקהאמורותגישות,ממספרמורכבתהבינלאומיהמסחרתורת

משביעהסברמספקתאיננהמהגישותאחתשאףההנחה,מקובלתהאחרונהבעתבעולם.
המסחריתהמציאותאתלהסבירניסיוךבכלגישותמספרלשלבישולכןלתופעה,רצון

בעיקרוןוהואהשונות,הגישותביןכללידמיוןקייםהשונית.ובמדינותכולובעולם
ביןהאפשרילקשרהסחרדויגסיאתקושרזהעיקרוןמבוססות.הןשעליוהמתודולוגי

המאפייניםמיקר־ו-כלפליים,משתניםלביןמדינות,המאפייניםמקרו-כלכליים,משתנים
השונות.הגישותביןרבשוניקייםכן,פיעלאףמוצרים;שלקבוצותאומוצרים

בגוןכלכליים־כמותיים,חלקםשונים,•למשתניםמיוחדתחשיבותמייחסתמהןאחתכל
אחריםומשזנים1לגודליתרונותשלקיומםאושונים,ייצורגורמישלעצימותם
תרבותייםקשריםטעמים,מערכתכגוןאיכותיים,וחלקםהייצור,עלויותעלהמשפיעים
וכדומה.ופוליטיים

*

זולעמיםהשונות.מתיישבותהגישותשלהאמפיריותהשלכותיהן2
כיוםמקובלמקרה,בכלהפוכות.למסקנותומובילותסותרותהןלעתיםאךזו,עם

ישונפחם,כידוניהםאתבעולם,הסחרזרמיאתלהסביראמפיריניסיוןשבכל3להניח,
שונות.סחרלתיאוריותהמתקשריםמשתנים,בחשבוןלהביא

הישראליהתעשייתיהיצואשלהענפיההרכבאתלהסבירניסיוןנעשהזובעבודה
וכןהבינלאומי,המסחרבתור*שונותנישותעלחלקיתהסתמכות,מוך19*1972-75בשנים
היצוא.לענפיהנוגעתישראל,ממשלתשלוההמרצהההגנהבמדיניותהתחשבותתוך

מאפייניםעלראשיים,לענפיםחלוקהלפיתעשייתייצואנתוניעלמתבססתהעכורה
חליפיןשערישלבצורר.להשזכוההגנה,מדתועלהשוניםהענפיםשלכלכליים

קצרהסקירהכוללהראשוןהחלק.עיקריים:חלקיםלשלושהמתחלקתהעבודהאפקטיביים.
אמפירייםממצאיםשלהצגההינוהשניהחלקלעבודה;והמתודולוגיהתיאורטיהרקעשל

הממצאים.סיכוםהינוהשלישיהחלקרגרסיה;משוואותוניתוח

בנגב.בן־גוריוואוניברסיטת
(.1970)£111:63361•ראה

(.1976)£161103.11ראה

(.1971)231.1^111ראה 3
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והמתודולוגיהתיאורטיהרקע

ומודליםבינלאומיבמסחרהכלליתהתיאוריהשלתערובתונהיזהלמחקרהתיאורטיהרקע
מוצרשלהיצואהיקףאתקושרתהכלליתהתיאוריההיחסי.היתרוןתורתשלספציפיים

משתקףשהואכפיהבינלאומי,המחירברמתהקיימיםההיצע,לעודפימוצרים(קבוצת)או

שלהיצואהיקףאתהקושרתהמקובלת,ההשערהעלזהמחקרמתבססלפיכךהמשק.בתוך

יחסייםמחיריםהיצרנים.עבורושמקבליםהיחסיים,המחיריםעםחיוביבקשרמוצרים
החליפיןובשערשלוהייעודבארצותהיצואלסחורותהנקבעיםבמחיריםתלוייםאלה

איןאםגיסא.מאידךהמוצרים,שלהמקומייםבמחיריםוכןגיסא,מחדהאפקטיבי
שאיןהרי!±ז(,136״00601?1:106)האחידהמחירבחוקהטמונהההנחהאתמניחים

נמכרכשהואמוצר,אותולמחירשווהיהיהמקומיבמטבעהיצואמוצרשמחירהכרח,

במחיריםשווקיםיותראובשנייםאת.מוצריוישווקשיצואןמאוד,ייתכןהמקומי.בשוק
2'1כלשהי.מחיריםאפלייתלבצעבכוחוישאםשונים,

שינויים)הכולליםהיחסייםבמחיריםלשינוייםתעשייתיענףשלהתגובהמדת
הנגזרת,מוצריו,שלהיצואגמישותכגוןתופעות,מספרעלתעידהאפקטיבי(השערשל
הענףביןהזיקהמדתעלהתופעהתצביעכמו-כן,הכללית.ההיצעמגמישותהשאר,בין
אינפורמציה,לקבלתהנוגעבכלבחו״ללשווקיםשלוהחדירהמדתבחו״ל,שווקיםלבין
מדיניותשלהפוטנציאליתההצלחהמדת-מכךיוצאוכפועלשיווק,מערכותשלקיומן
הענף.יצואעלממשלתיתחליפיןשער

באיםעליהם,מתבססתזושעבודההיחסי,היתרוןתורתשלהספציפייםהמודלים

מאפייניםביןהקשרבדברהמקובלתהנחהאתנניחאםהיצוא.להרכבהסברלספק
שמתוךהרימוצרים,ביצואיחסייםיתרונותשלהתפתחותםלביןהלאומיהמשקשל

להסיקאפשרביצואההצלחהלמדתוקשירתםמוצריםשליםהענפיבמאפייניםהתבוננות

זהומחקרהיותהישראלי.במשקהיצואהיקףעלהמשפיעיםהמשתנים,בדברמסקנות

בעליהינםהמוצריםשכלהריהישראלי,מהמשקשונותמוצריםקבוצותביצואעוסק

להיקףענפייםמאפייניםביןהקשרמדתאתלבחוןודילאומיים,רקעמשתניאותם
תספקהישראליהמשקשלהלאומייםהמאפייניםעםאלהקשריםהשוואתהענפי.היצוא

היצואדפוסיבהסברהיחסיהיתרוןבתורתשוניםמודליםשלהרלבנטיותבדברהבנה
המשק.של

הישראלי,היצואהרכבשלפוטנציאליותכמסבירותבחשבוןשהובאוהחוץ,סחרגישות

כדלהלן:הן

נתוניםעלכשמדובר-וחומרקלספציפיים.במוצריםכשמדוברנכון,הדבר1
שלמים.ייצורענפיאומוצריםקבוצתאחד,כלהכוללים,יותר,אגרסיביים

(.1978)וינבלס-זילברפרבראה
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משתנים:שלושתבעזרתהאמפירייםבמבחניםהמיוצגתכללית,ריקרדיאניתגישהא.
על-פיהעבודה.ושכרהעבודה(פריוןשל)כמודדלעובדהתפוקההכולל,הפריוןמדד

אמוראלהמשתניםמשלושהאחדכלהריקרדיאנית,הגישהשלליברליתאיטרפרטציה
המוצרים,שלהייצורעלותעלמשפיעיםאלהמשתניםשלושההיצוא.היקףעללהשפיע
בכיווןמהםאחדכלישפיעיחסיותייצורהוצאותשלהמכניזםלשער,שדרךישולכן

במישריןמתקשריםעבודה,ופריוןעבודהשכרהמאפיינים,שניהיצוא.היקףעלמוגדר
שלהרחבהמהווההכוללהפריון3הקלסית.הריקרדיאניתהגישהשלהאמפירילתרגום

משיפזריםהנובעיםבתפוקה,שינוייםמייצגזהמדדריקרדו.שלהצרההקונספציה
בתוכומעגןוהואועבודה(הוןייצור,גורמישני)למעשה,הייצורגורמיבכלבשימוש
הייצור.בצדלמידהשלתופעותוכןהסוגיםמכלטכנולוגייםשיפורים
מייחסת־-והרחבתההקשר-אוליןשלהגישההייצור.גורמיעצימויותגישתב.

הייצורגורמיולעצימויותהשוניםבמשקיםייצורגורמילעתירויותהסחרדפוסיאת
הריקרדיאנית(הגישה)כמוהואגםנובעהכלליהמשפטשונים.מוצריםשלבייצורם

הייצור,בגורמיהעצימיםמוצרים,תייצאשמדינהוקובע,ייצור,הוצאותשלמקונספציה
מספרשללמודלייצורגורמישנישלממודלהגישההרחבתאצלה.יחסיבשפעהנמצאים

היחסיותלעצימויותמוצריםשלהיצואהיקףקשירתאתמאפשרתייצורגורמישלרב
רבים.ייצורגורמישל

ההוןיחםהמשתנים:על־ידיהייצורגורמיעצימויותגישתמיוצגתזהבמחקר
המקצועייםהעובדיםאחוזוהטכנאים,ההנדסאיםאחוזהאקדמיים,העובדיםאחוזלמועסק,
מקצועיים.הבלתיהעובדיםואחוז

גורמיעצימויותלגישתמעברהכלכליתבמשמעותוהחורגאלה,מביןהיחידיהמשתנה
הוןשלעצימותכלל,בדרךהמייצג,זה,משתנההאקדמיים.העובדיםאחוזהואהייצור,
לכןחדשים.מוצריםלפתחהכושראתוכןטכנולוגיידערמתגםמייצגבייצור,אנושי
טכנולוגייםלפעריםחשיבותהמייחסותהחוץ,סחרגישותאתגםבעקיפיןזהמשתנהמייצג

זה,במחקרביטוילידיבאהנוספתחוץסחרגישת4הסחר.דפוסיאתהקובעיםכגורמים,
כגורםבייצורלגודלליתרונותחשיבותמיוחסתזובגישהלגודל.היתרונותגישתוהיא
שייצורםמוצריםבהצלחהמייצאותגדולותשארצותהיא,ההשערההסחר.דפוסיאתהקובע
חסרונותכורךשייצורםמוצרים,בהצלחהמייצאותקטנותשארצותבעודלגודל,יתרונותכורך
ממוצעתתפוקההמשתנהעל-ידיכאןמיוצגתזוגישהלגודל(.קבועהתשואה)אולגודל
בייצור.לגודליתרונותשללקיומםאינדיקטורהמהווהלמפעל,

.(1951)>1301)011§311ראה3

.(1965):ז@ז\1101ב,(1956)1111:5011,(1961)?081161:ראה
4
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הנתדניסדתלמקורתמטתנים
ראשייםענפים17ל-חלוקהלפיתעשייהענפישלנתוניםעלמתבססהמחקרכאמור,

ענףכלשלהייצואאתלהסבירכדישנבחרוהמשתנים.1975עז־1972השניםבמשך
הם:

.1975שלקבועיםבמחיריםל״י,במיליוניהענף,תפוקתערר

.1975במחירילעובדל״יבאלפילמועסקההוןמלאי

האקדמאיים.העובדיםאחוז
והסכנאים.ההנדסאיםאחוז
המקצועיים.העובדיםאחוז
מקצועיים.הבלתיהעובדיםאחוז
לפי:מחושבזהמדדהיצוא.שלהיחסיתהרווחיותמדד

ביצואהאפקטיביהחליפיןשערמדד*פדיביצואמחירימדר
מקומייםסיטונייםמחיריםמדד

.1975במחירילעובד,ל״יבמיליונילמעסיק,הממוצעתהתפוקה

.1975במחירילמפעל,ל״יבנויליונילמפעל,הממוצעתהתפוקה

:5010^נוסחתלפיוהתעשיההמסחרמשרדבידיחושבהכולל.הפריוןמדד

שלהשנתיהשינוישיעוריהם,1,,0כאשר0=#1+(1-01)£+3

בתפוקה.העבודהמשקלהואבהתאמה.ההוו,ומלאירמועסקיםמספרהתפוקה,
הכולל.לפריוןאינדיקטורהוא3

שוטפים.במחיריםלעובד,בל״ילעובד,הממוצעהעבודהשכר

0

£

1

?

.1

.2

.3
.4
.5
.6

.7

.8
0? .9

1 .10

א.11

הם:לנתוניםהמקורות

שונות.שניםלישראל,סטטיסטישנתוןלסטטיסטיקה:המרכזיתהלשכה
ביצוע,אחרימסכםמעקב,1975-1969בישראל,התעשייהפיתוחתכניתוהתעשייה,המסחרמשרד

.1976ירושלים,

.1977ירושלים,,1985-1975בישראל,התעשייהלפיתוחיעדיםוהתעשיה:המסחרמשרד

רגרסיהמשוואותשלניתוח
מאפייניאוסףלביןהענפיהיצואביןרגרסיהמשוואותלאמודבניסיוןמתרכזיםהממצאים
כולםהעבודה,שכרולמעטכספיים,בערכיםמחושביםהמשתניםכשכלהשונים,הענפים
ההשערותאתמייצגותלהלןהמוצגותהרגרסיהמשוואות.1975שלקבועיםבמחיריםמוצגים

ואותשמשוהדיר,היצוא.היקףעללהשפיעאמוריםאשרהמשתנים,אוסףבדברהתיאורטיות
0.ה-בשיסתהיאבה,חושבואלה ענפיפני)עלרוחבחתרתצפיותשלמעורבשימושתור1.8.

בחתרתצפיותשלעירובכוללהמדגםמרחבכלומר,שונות;זמןנקודותבארבעהתעשייה(

ק.0011ז1ה-§כשיטתבכלכלהאמפיריותבעבודותומוכרעתיות,סדרותעםרוחב
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בסיסעלענפיינזומאפייניםיצואבנתוניטימושתוךנאמדוהרגרסיהמשוואות
.1975עד1972וזשנים־זמןנקודותבארבעראשייםענפים17התעשייה־ל-חלוקת

הבא:מהסוגליניאריתהיא.שנאמרההמשוואה

צ־*510+0++£3?+84•^+86+851?ז+87^+
+890+801א+8100?+811א+613073+072813+

6+814074+

שלחלקיותלקבוצותוהןהתעשייתייםהייצורענפילכלהוחושבוזהמסוגמשוואות
התוצאהשונים.תעשייתייםמאפייניםטלרמתםפיעלנעשותכשהחלוקותהייציר,ענפי

.7בלוחמוצגות

היצלאענפיכל
עלהתעשייתי,היצואאתהמסביריםהגורמיםעלמעידה(1בלוח1)עמודה1משוואה
אתמכליותרהמסבירהגורםהיאהענףתפוקתרמתו.בקביעתחשיבותםומדתעצמתם
ומעידביותרמובהקהינוזהתלויבלתימשתנהטלהמקדםהענף.שלהיצואהיקף,

אתמגדילתעשייתיענףשלבתפוקה(1975)במחיריאחתל״ישלשינוישבממוצע,כך,על
זובעבודהנדגישלאלהלול״י.0.1כ-1975ב־שהיו(,1975)במחירי$0.011ב-יצואו

נובעהדברמובהקותם.מדתואתסימניהםאתרקהמקדמים,אלאשלהמוחלטהערךאת
בדיקתאלאזאת(,המאפשרתבצורהנבנתהלא)היאחיזוי,זועבודהמטרתשאיומכר,

מובהקוהו.ובמדתהמקדםבסימןכאמוריושםהדגשכךולשםהשערות,
המקבליםהמשתניםענייו:מעוררידבריםמספרעודללמודניתן1ממשוואה

הם:מובהקיםמקדמים

חיובי.מקדםהמקבללמועסק,ההוומלאי-£
חיובי.מקדםהמקבלהיחסית,הרווחיותמדד-?
חיובי.מקדםהמקבלהאקדמאים,אחוז-^
חיובי.מקדםהמקבלתלמועסק,תפוקה־אס
שלילי.מקדםהמקבללעובד,ממוצעיומי,עבודהשכר-א

מקדמיםכולםהמקבליםהמתאימות,מהשניםאחתלכלדמימשתנישלושה-,072,073,074
שליליים.
הם:מובהקיםבלתימקדמיםהמקבליםהמשתנים

׳והטכנאים;ההנדסאיםאחוז-1

?^
המקצועיים;העובדיםאחוז-

מקצועיים;הבלתיהעובדיםאחוז-10>
הכולל;הפריוןמדד-1
למפעל.התפוקה-0?
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תיאורטית.מבחינהצפוייםהיוהמקדמיםמסימניגדולהלקדלעיל,הרשימהמתוך
מעוררות.שהןהמיוחדהענייןמבחינתלכךהראויותנקודותכמהעלהדיוןאתכאןנרחיב

הישראליבמשקנטייהשישפירושה,ומובהקחיובימקדםמקבללמועסקההוןשמלאיהעובדה,
המראות,אחרות,בעבודותממצאיםעםמתיישבזהממצאהון.עצימימוצריםלייצא

זהלממצאבקשרהנוחיותאי5התעשייתית.התפוקהמסריותרהוןעציםהיצואשבממוצע
פרדוקסליהואזהממצאאםברור,ו,ולאאליבקשרמוקדמתהשערההיתהשלאמכך,נובעת

אםהוןעתירתהיאישראלאםלקביעה,ברורקריטריוןאיןליאונטיביים.במונחיםלאאו
ההקשר-אולינית.התאוריהעםזהממצאלקשרקשהולכןהעולם,לשארבהשוואהלאו

התאורטית,הבחינהמןכמובן,צפוי,הדברמובהק.שלילימקדםמקבלהעבודהשכר
גבוההממוצעהעבודהשכרהיצואבענפילפיו6אחרת,בעבודההממצאאתסותרלכאורהאבל
שנילהסבירניתןכלל.סתירהכאןאיןהאמתלמעןהתעשייתית.התפוקהבסךמאשריותר

הייצור.בענפיייצורגורמילהרכבאינדיקטורהיאהעבודהשכררמתכך:אלהממצאים
הישראליבמשקאכן,פיסי.ובהוןאנושיבהוןעצימיםהינםגבוהעבודהשכרבעליענפים

זאתלמרותאלאהגבוההעבודהשכרבגלללאאלה,מענפיםמוצריםבהצלחהלייצאנטייהיש
המשתנההגורםהואהעבודהושכרהענפיים,המאפייניםשארכלשלרמתםעלמפקחיםאם

.1במשוואהשנמצאכפיהיצוא,היקףעלשליליתהשפעתואזיהיחידי,

לאאשר,1975לשנתבהשוואה1974עד1972לשניםהוגדרולשניםהדמימשתני
אוטכנולוגייםשיפוריםמייצגיםאלהדמישמשתנימניחים,אםדמי.משתניקיבלה
ומובהקים,שלילייםיהיושמקדמיהםצפוי,שהיההריזמן,פניעלהמתחולללמידה,תהליך
מובהקיםאכן,הינם,שהתקבלוהמקדמיםיותר.מתקדמתשהשנהככליקטןהמוחלטושערכם

07שלשהמקדםאלאושליליים, טמון,לכךההסברם.ד2שלמזההמוחלטבערכוגדולהינו3
שהפגיעהנראה,אבלנכון,הכיפורים.יוםמלחמתשנתחינה1973ששנתבעובדה,כנראה,

ולא,1974מארםלחודשעדנמשכוהמלחמהשתנאי,1973ב-היתההתעשייתיביצואהעיקרית
הדמי.משתנישלהמקדמיםמעידיםכךועל,1974בשנת

היאמדיניות,קביעתלצורכיבעיקררבה,חשיבותבעלתשהינהנוספת,נקודה
)מדד?שלהמקדםהיחסית.ברווחיותולשינוייםבולטתבצורהמגיבשהיצואהעובדה,
האינטואיטיביתהתחושהאתסותרזהממצאוחיובי.מובהקהואהיחסית(הרוחיות
החליפיןבשערלשינוייםהצפויהבעצמהמגיבאיננושהיצואפעם,מדיהמתעוררת
אםהאינפלציה,שבתקופתהוא,מהממצאהמשתמעהיחסיים.במחיריםאוהאפקטיבי
מיידיתביצואהפגיעההאינפלציה,קצבאתמדביקיםאינםהחליפיןבשערהשינויים

וחזקה.

(.1979)וינבלס(,1962)ברונוראה5
(.1979)וינבלט 6
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הכוללשהפרידובמקצת,מפתיעמובהקים,בלתימקדמיםהמקבליםהמשתנים,מביו

.איוהתעשייהענפיכלקבוצתבתוךכלומר,היצוא.היקףעלכמשפיענראהאינו(1)
שהמשתנהגם,מענייוהיצוא.היקףעםהכוללהפריוןמדדאתהמקשרתברורה,מגמה

מובהקתבצורהקשוראינולגודל,יתרונותשלמדדהמתווה(,0)?למפעלתפוקה
שהיאתיאורטית,צפוי,היהולכןקטנה,למדינהנחשבתישראלהיצוא.להיקף

נמצא,לאזהכגוןממצאיחסית.קטניםבמפעליםהמיוצריםמוצרים,בהצלחהתייצא
בחשבון.מובאיםהיצואענפיכשכלנמצא,לאהתפרגםאך

(5)עד(2)משוואותמתוךהנובעותענייו,מעוררותנקודותכעתנסקור

כשכלתעשייה,ענפישלחלקיותלקבוצותחושבואלהשמשוואותלזכור,יש.1בלוח

ענפיים.מאפייניםמשניאחדשלהנמוכהאוהגבוההרמתוידיעלמאופיינתקבוצה

לעובדהרךשלגברהיחסבעליענפים
חיובייםמקדמיםכמשוערמתקבליםהון,עצימילמוצריםהמחושבת(,2)במשוואה

האקדמאיים,העובדיםאחוזלמועסק,ההוןמלאיהענף,תפוקתלמשתנים:ומובהקים

לשלושתמתקבליםומובהקיםשלילייםמקדמיםלמועסק.והתפוקההכוללהפריוןמדד
ככליותר,לייצאנטייהישזומוצריםבקבוצת.1974עד1972לשניםהדמימשתני

שפריוןככלוכןהאקדמאיים(,)אחוזאנושיובהוןפיסיבהוןיותרעציםשהמוצר
חיוביתאינטראקציהעלמצביעזהממצאיותר.גבוהיםהכוללוהפריוןהעבודה
הישראלי;ביצואיחסייתרוןביצירתאנושיוהוןפיסיהוןעצימויותביןמעניינת
סיכוייםבעליהםאלה,מאפייניםשנישל(111)^תערובתבעלישהינםמוצרים,כלומר,
הרווחיותשמדדהיא,(,2)ממשוואההנובענוספת,חשובהנקודהביצוא.טובים

מכר,נובעמובהקים.בלתימקדמיםמקבליםלעובד,הממוצעהעבודהושכרהיחסית,
משלימיםהסבריםשניהללו.המשתניםלשנירגישאיננוהיצואאלהתעשייהשבענפי

עצימיםנםשהיאלה,תעשייהשענפיככר,הואהראשוןההסברהאמורים:לממצאיםמתאימים
משוואהמתורגבוהים.כוללופריוןעבודהפריוןבעליגםהינםואנושי,פיסיבהון

שהשפעתםייתכן,הללו;האחרוניםהמשתניםלשנירגישאלהבענפיםשהיצואמתברר,(2)

בכר,הואהשניההסברהיצוא.עלחעבודה•שכרשל)תיאורטית(השליליתההשפעהאתמקזזת
מחיריאונמוכותייצורהוצאותדווקאאינםאלה,בענפיםהיצואאתהקובעיםשהכוחות,

במוצרים,הגלוםספציפי,ידעשלקיומוכגוןאחרים,גורמיםאלאיחסית,גבוהיםיצוא
קיומםאואוליגופוליסטי,כוחהיצרניםאצלהיוצריםהמוצרים,שלדיפרנציאציהאו
מסוים.שוקכוחליצרניםהמעניקיםמסוימים,שיווקצינורותשל

לעובדהרךשלנמרךיחסבעליענפים
עלהשפעהחסריכאמור,שהינם,היחסית,הרווחיותומדדלעובדהממוצעהעבודהשכר

עצימימוצריםעלהצפויבכיווןחזקההשפעהבעליהינםפיסי,בהוןעצימיםמוצרים
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לעובד,הוושלנמוךיחםבעליייצורלענפיהמחושבת(,3)במשוואהעבודה.
מקבללעובדהממוצעהעבודהששכרבעודמאוד,ומובהקחיובימקדםהיחסיתהרווחיות

"מוצריםהםזובקבוצההנופליםשהמוצריםמכך,להסיקאפשרומובהק.שלילימקדם
הזקוקיםהמוצריםהםוהםעבודה,הייצורגורםשללחשיבותוהנוגעבכלריקרדיאניים"

ייצורשבענפיעוד,מענייןבהצלחה.מיוצאיםלהיותכדיאפקטיביחליפיןשערלהגנת
העובדיםשאחוזבעודהיצוא,היקףבקביעתומובהקחיוביגורםהינההענףתפוקתאלה,

(,2)ממשוואההממצאאתמשליםזהאחרוןממצאכלל.למעשהמשפיעאיננוהאקדמאיים
האנושי.ההוןלעצימותהפיסיההוןעצימותביןחיוביתאינטראקציהעלהמצביע

מקדםשלמשמעותוומובהק.שלילימקדםלמפעל""תפוקההמשתנהמקבל(3)במשוואה
אםכלומר,קטן;שהמפעלככליותרלייצאנטייהישאלהתעשייהענפישביוהיא,זה

שאינםאולגודל,חסרונותהמקיימיםמוצרים,בהצלחהתייצאשישראלתאורטית,צפוי,
ענפיכללסרולאזוענפיםבקבוצתמתגשמתזוציפיהלגודל,יתרונותמקיימים
היחסית,הרווחיותלמדדרגישיםאלהשענפיםהעובדה,עםזהפרטנשלבאםהתעשייה.

אלהענפיםקטנות.מתפתחותלמדינותאופיינייםיצואענפיאלהכילקבוע,נוכל
במידתתלויהביצואהצלחתםומדתליצוא(,)ולאהמקומילשוקאורינטציהעםנוצרו
בקיומויחסיים(,יתרונותליצירתלגודלחסרונותניצול)ולשםהענפים,שלקוטנם

שלושההממשלה;מידילהזוכיםשהםהאפקטיבי,השערובהגנתיחסית,נמוך,עבודהשכרשל
הוןעצימיייצורלענפי(2משוואה)מתורחשוביםבלתינראיםאלהאחרוניםגורמים
המקומילשוקולאליצואאוריינטציהעםכנראה,שנוצרו,ואנושי,פיסי

במשוואהם(ד)."1974שנתשלהרמישמשתנההיא,לציוןהראויהאחרונהנקודה
לשנתהרמימשתנהמקדםשלמזההמוחלטגבוהערכוארומובהק,שלילימקדםמקבל(3)

שבהן(,2)במשוואהולא(1)במשוואהלאהתקבלהלאזוכגוןתופעהס(.ד2)1972
היא,הדברמשמעותדם.2שלמזההמוחלטבערכויותרקטןשהינומקדם,בעלהואסד4

.1972בשנתמאשר1974בשנתיותרנמוכההיתהעבודהעצימימוצריםלייצאשהנטייה

מלחמתהשלילית׳שלשהשפעתההוא,אחדאפשריהסברדרכים:בשתיזאתלהסבירניתן
מאשרעבודהעצימיבענפיםיותררבזמןהתארכהמוצריםיצואעלהכיפוריםיום

רגישיםהיועבודהעצימישענפיםמכר,נובעשהדברייתכןהון.עצימיבענפים
ההסבראתסותרשאיננושני,אפשריהסבר.1974מארםעדשנמשרהכללי,לגיוסיותר

המלחמהבעקבותיותרגדלעבודהעצימילמוצריםהמקומישהביקוששייתכןהואהראשון,
אחרים.ענפיםביצואמאשריותראלהענפיםביצואפגעוהדברהכללי,והגיוס

אקדמאייסעובדיםשלגבותאחוזבעליעגפיס
אחוז)בעליאנושיבהוןהענפים,העצימיםשתפוקתהוא(4)במשוואהביותרהבולטהממצא
התעשייה.ענפיכלשלבממוצעמאשרהיצואעליותרמשפיעהאקדמאיים(,עובדיםשלגבוה
יותדגבוהמוניםשלושהכמעטהינו-הענףתפוקת-המשתנהשלוהמובהקהחיובימקדמו
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אוריינ¬בעליהינםאלהייצורשענפידבר,שלפירושו(.1)במשוואהמאשר(4)במשוואה
מקדמיםחוץ.לשוקימופנים)בשוליים(מתפוקתםאחוזים30מ-ושלמעלהליצוא,חזקהטציה

למוצרים(2)במשוואהשהתקבלודומים,ממצאיםעםמתיישבים(4)במשוואהאחרים
המצביעדבר,-למועסקהוןלמשתנהומובהקחיובימקדם(4)במשואהמתקבלהון.עצימי

כמויחסיים.'יתרונותביצירתפיסילהוןאנושיהוןביוחיוביתאינטראקציהעלשוב
היצחיעלמשפיעיםאינםהיחסיתהרווחיותומדדלעובדהעבודהשכרכאן,גם(,2)במשוואה

אחדחשובהבדלהיצוא.עםחיוביתמתואמיםלמועסקוהתפוקההכוללהפריוןשמדדבעוד

ביןמובהקשליליקשרנמצאאנושיבהוןעצימיםשלמוצריםבכך,הוא(4)משוואהביו
הבינלאומיההתחרותכושראלהשבמוצריםכך,עלמורההדברהיצוא.לביולמפעלהתפוקה

לגודל.אי-יתרונותאולגודלחסרונותמעגנתגדל,כשהטכנולוגיההישראלייםהמוצריםשל

אקדמאייסעובדיםשלנמוךאחוזבעציענפים

לתפוקההיצואביוהקשרמאוד,נמוכהליצואשנטייתםענפים,קבוצתמציגה(5)משוואה

יותר,עבודהעצימישהםככליותר,מייצאיםאלהענפיםמובהק.כיאםמאוד,נמוךהוא
וככליותר,גבוהלהם(הניתנתהאפקטיביהשער)והגנתהיחסיתהרווחיותשמדדככל

ככליותר,לייצאנוטיםאלהשענפיםהעובדה,מעניינתיותר.נמוךהעבודהששכר
המאופייניםהענפיםקבוצתיותר.גבוהמקצועייםוהבלתיהמקצועייםהעובדיםשאחוז

מתפתחות,לארצותאופיינייםיצואענפיכוללתנמולאקדמאייםעובדיםאחוזידיעל

סחורותעלבחו״למתחריםאלהענפיםהעבודה.עצימיהענפיםקבוצתאתחלקיתהחופפת
נמוךעבודהלשכרנזקקיםהםולכןיחסית,התחרותיים,בשווקיםמתפתחותמארצות
ביצוא.להצליחכדיאפקטיבישערולהגנת

הממצאיםסיכום
,1972שנתעדמהיריםוצמיחהפיתוחבתנופתהמאופייןהישראלי,התעשייתיהיצוא

היצואנפגעהראשונותהשניםבשתי.1975ו-1973,1974בשניםמסוימתמנסיגהסבל
נפגעהוא1975ובשנתתקופה,באותהששררוהכללי,והגיוסהמלחמהממצבהתעשייתי
פנימיים,גורמיםאלותופעותלשתיהתלווהעולמי.הסחרבהיקףשחלהמהנסיגה,כמותית

הפרטיתבצריכההמהירהגידולהםואלההיצוא,שלהכמותיתבהקטנהסייעואשר
שנים.באותןהיצואשלהיחסיתברווחיותשחלהוהירידהבישראל,והציבורית
הענפית,שהתפוקהכללי,באופןהעלתההיצואעלהמשפיעיםהגורמיםבדיקת

התפוקהוגודלהיחסיתהרווחיותמדדהאקדמאיים,העובדיםאחוזלמועסק,ההוןמלאי
הממוצעהעבודהשכרגיסא,מאידךהענפי.ליצואומובהקחיוביבקשרקשוריםלמועסק
המחקרמשנותאחתלכלדמיבמשתניהשימושהענפי.ליצואמובהקשליליבקשרקשור
ידיעלמוסברתשאיננהמגמה,-היצואגידולשלזמןפניעלמגמהשקיימתהעלה,

טכנולוגייםלשיפוריםקשורהזושמגמהייתכן,שימוש.בהםשנעשההמסבירים,המשתנים
הכיפוריםיוםממלחמתסבלהיצואשכללית,הראו,דמימשתניאותםלמידה.ולתהליכי
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רמתםפיעללקבוצותהתעשייהענפישלהחלוקה.1974בשנתמאשר1973בשנתיותר
שקיימתהראתה,האקדמאיים,העובדיםואחוזלעובדהוויחםהתעשייתיים:המאפייניםשל

היצוארגישותכן,עליתריחסיים.יתרונותביצירתהמאפייניםשניביואינטראקציה
בענפיםבמיוחדגבוההנמצאההעבודהשכרולרמתהיצואשלהיחסיתהרווחיותלמדדהענפי
אםבמיוחד,וחלשהאקדמאיים,עובדיםשלנמוךואחוזלעובדהוןשלנמוךיחםבעלי
במיוחדהמגיביםשהענפיםנובע,מכאןואנושי.פיסיהוןעצימיבענפיםבכלל,

להוןביחסוהןהפיסילהוןביחסהןהעבודה,עצימיהענפיםהםההגנהלמדיניות
האנושי.

ביבליוגרפיה
.1962ירושלים,ישראל,בנקהישראלי,במשקגרמליךיחסימערבתמ׳,ברונו,

הישראלי",ביצואמחיריםוהפלייתביקוש"גמישויותב״צ,וזילברפרב,ג׳,וינבלם,
.1978ירושלים,פאלק,מכון,1977בכלכלהעיונים)עורכים(,ייוקופ,נ׳,הלוי,

.1977-1972שניםלישראל,סטטיסטישנתרךלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה

אחרימסכםמעקב,1975-1969בישראלהתעשייהפיתוחתכניתוהתעשייה,המסחרמשרד
.1976ביצוע,ירושלים,

.1977,ירושלים1985-1975בישראלהתעשייהלפיתוחיעדיםוהתעשייה,המסחרמשרד
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.1971136011<.,8.8£.
0.0,83£83366,."1311116ק33083630666136103836103310£306(0316083010871
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(66,).70011110101716^^?116,3661613£6633£103311330106מ¥0610:
.א8..8£,.1970.

",1636613666336103311313633667£1606603108636680316661116".,5,11168011

£6716£0030611050£13561636673610331,״1966,103603.
,30111:113.1£00306110",0010313118610£0601136611633616366"£.,,81616133

56נן19766631866.

£63715, 1.8., "113868 336 £066183 16366", £.£. 5636., £6163367 1976.

>1300038311, 0.0.^., "86161811 336 ^61661033 8x1)0663, 3 86367 838865666 67

00310£1116067ק008683636176,"1951060661866,30111:1131£00303110.

?08366,,.¥.[>"083386160831031336163661366633610331,"0צ£00303110£066
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6861316)1631366633610331338137686136361366633610331"
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1^61381366, 1., "186 0666631133363 0£ 1863611 1383566131 £x0665ק
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33 ק31333806138113868ק6,>1336106?1979,1663831631,138616366318 .



34

בישראלויישומואופטימלימטבעותסל

פלנדרם*וווגיטישלראשר

תיאורטיותבעיותבכמהולדוןאופטימלימטבעותסללאמודניסיוןנעשהזהבמאמר
?130(161:3בידישנעשותיאורטיים,ניתוחיםעלמבוסםהמאמרבכך.הקשורותותומושגי

שלהרחבההינוהמאמר(.1978)הלפמןבידיוכןא?()להלן(1978)30<1מ61ק11130
(.1978)?130(30161:8(118111611:בידישנכתבהקודמתעבודה

לבחורמדינהכלחייבתניידים,החשוביםהמטבעותרובשלשעריהםשבובעולם,
הן:האלטרנטיבותלה.הרצויההחליפיןשערישיטתאתלעצמה

טהורה;ניידות)א(
"מלוכלכת"(;)אומוכוונתניידות)ב(
אוגדולות,בקפיצותנעשיםהחליפיןבשערהשינוייםקבוע;חליפיןשערשמירת)ג(

עליושהוצהרלקריטריוו,בהתאםנעשיםהשינוייםתכופים.זוחליםפיחותיםבאמצעות
במדיניותהבוחרתמדינה,מלוכלכת"(."קביעהלעתים)ומכוניםשרירותייםשהםאומראש,

מטבעות.לסלאויחידלמטבעלהצמידולהחליטחייבתקבוע,חליפיןשערשל
למטבעהצמדהשלאוטהורה,ניידותשלבפתרוןבוחרתאינהשהמדינהמקרה,בכל

שיהיהבליכלשהיחליפיןשערמדיניותלבצעיכולההמוניטריתהרשותאיןיחיד,
ה״אפקטיבי"השינוימהולמצער,אוהממוצע,אוהכולל,החליפיןשערמהומושג,בידיה
שערישלשלםוקטורלבחוןכמובן,ניתן,עקרוני)באופןהחליפין.בשערהממוצע
קשיים(.בכךכרוכיםאולםחליפין,
יחיד,למטבעהצמדהשלאוטהורה,ניידותשלבשיטהבחרהשהמדינהבמקרהגם

לעומתזומדינהשלהעצמיהמטבעמחירכלומר,החליפין,שערהתפתחאיךלדעתחשוב
לייחסמבליממוצעלחשבניתןלאאך-זרים,מטבעותשלכלשהורלבנטיממוצע
מטבעות".סל"בחירתכלל,בדרךמכונה,אלהמשקלותבחירתשלו.לרכיביםמשקלות

0מ-)א(הביתמדינתשלהמטבעותסלמורכבאםפורמלי,בניסוח
±

יחידות
הואאשלהחליפיןשעראזי,1ה-המדינהשל(1=0,1-א.1)

־150ג'11׳!8
>!<■ל

אביב.תלאוניברסיטת*
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;1ל-כשווההמוגדרהדולר,מחירהוא-110בדולרים;נמדדכשהוא1המטבעמחירהוא-כאשר

המדיניתההחלטהכימניחים,אנוא.מדינהשלהמקומיהמטבעבמונחיהסלמחיר-8.
0ה־ערכיייקבעוכיצדאפוא,השאלה,ונשאלהקבוע;11אתלשמורהיא

1
יותר,פשוט.

בסל.1ה-המטבעשלש±ההתחלתיהמשקלבמונחיהבעיהאתלנתחלמעשה,

-א1
(2).>*<=0.£./1.*.ס

=^0ננ
111

תלויה,תהיההבחירההמשקלות.לקביעתכלומרהסל,לבחירתרבותדרכיםקיימות
התעסוקה,)רמתהחליפיןמשערהמושפעיםהכלכלייםהמשתניםמהםבשאלה,ובראשונה,בראש

אחרים(.ומשתניםהמקומיתהמחיריםרמתהשוטף,החשבון
מאזןשלהשוטףבחשבוןזהבנושאהדיוניםמרביתמתרכזיםהמקצועיתבספרות
התנודותאתלמינימוםשיצמצםסל,ייבחרלפיכךהנוכחי.הדיוןיהאוכןהתשלומים,

השוטף.בחשבון
)אפקטיבי(ממוצעחליפיןשערלחישובהנבחריםשבמשקלותאפוא,היא,הכוונה

המקומי,המטבעשלהחליפיןבשעראחדאחוזשלאפקטיביפיחותהבאה:התכונהתתקיים
ביחסאחדאחוזשלפיחותשללהשפעתוזההבאופןהמדינהשלהשוטףהחשבוןעלישפיע

נשאריםעצמן,לביןבינןהללו,המטבעותכלביןהיחסיםבעודמהמטבעות,אחתלכל

)כלומר,זהלסלהצמדהכילומר,ניתןקבוע,חליפיןשערשלבמקרהשינוי.ללא
תהיההשוטףבחשבוןהשינוישתוחלתלכך,תביאהאפקטיבי(החליפיןבשערשינויאי

1מזעריות.איפוא,תהיינה,השוטףבחשבוןהתנודותל-ס;שווה

דנהאינההמודלומסגרתהתשלומים,מאזןשלהשוטףבחשבוןעוסקהנוכחיהדיון

להשפיעאמנם,עשויים,הוןבתנועותאקסוגנייםשינוייםמפורש.באורחהוןבתנועות

תנועותעלהחליפיןבשערשינוייםשלחוזרותהשפעותאףוייתכנוהשוטף,החשבוןעל
אלהבבעיותנדוןלאאולם-הצפויים(,החליפיןבשערישינוייםבאמצעות)בעיקרהון

היבטיהעלהחליפין,שערקביעתשלהרחבהמכלולכאןיידוןשלאזו,כשםבעבודה
הפוזיטיביים.אוהנורמטיביים
מסקנותאתמהותי,באופןלשנות,עשויהההוןתנועותמשאלתמכוונתהתעלמות

שלהשוטףהחשבוןעלישפיעמדינותשתיביןהחליפיןבשערישינויאםרקהדיון,

כך,קבוע;נשארהביתמדינתשלהאפקטיביהחליפיןשערבעודושירותים,מוצרים
ההולנדי,לגילדרהגרמניהמארקביןהחליפיןבשעריששינויהדבר,למשל,מחייב

לוקסמבורג.שלהשוטף(החשבוןעלגם)ולפיכךההוןתנועותכלסךעלישפיע
עובריםהמקומייםהתושביםאםכימניחים,ולפיכךקטן,משקלגבינערךהניתוח
החליפיןשערעלהשפעהלדבראיןהולנדיים,נכסיםלהחזקתגרמנייםנכסיםמהחזקת
לציפיותביחסלמדיחזקותהנחותנניחאםיתגשםהדברלגילדר.המארקשבין

.?11אצלמצויהמטבעותסלשלהאלטרנטיביותהמטרותבסוגיתיותרנרחבדיון 1



36

רוליפיושעריו/אוריביתשערי)באמצעותהארביטראז׳מנגנוןשלהלקויולתיפקוד
המודל,-שלבתקפותויפגעלאהון,בתנועותהדיוןהעדרכילנו,נראהכרעתידיים(.

למודל.אקמוגניותהןההוןתנועותכלומר:
הן:זהמאמרמטרות

מסוימת;למדינההאופטימלייםהמשקלותאתלחשב.1
הביקושגמישויותשלבגודלותלוייםאלומשקלותכיצדאנליטי,באופןלהציג,.2

הבינלאומי.במסחר
בהשוואההאפקטיבי,החליפיןבשערהשינויאתלחשבכדיאלובמשקלותלהשתמש.3

כאלה(;שוררים)אםניידיםחליפיןלשעריו/אוהחליפיןבשערהרשמייםלשינויים
בסלהשימוששלמחירואתלמדודכלומר,הפסד","פונקצייתשלאומדניםלערוך.4

התשלומים.במאזןהשינוייםבמונחיאופטימליבלתי
עניינההישראלי.המשקשלנתוניםעלהמבוססתדוגמה,שלחישוביובאבעבודה

חשובלמושגהמטבעותסלאתההופכיםמהמאפיינים,רביםבריכוזהואזודוגמהשל
אלטרנטיביים,מצביםבמספרהאפקטיבייםהשעריםאתלמדודבאפשרותוכןקטנה,במדינה
הזוחל,הפיחותשיטתלשינוי,הניתןקבועחליפיןשערבישראל:לאחרונהכולםשאירעו

זמןתקופתתוךזאתכל-ניידיםחליפיןושערימטבעותסלשלקבועחליפיןשער
למדי.קצרה

המודל
קצרסיכוםלהלןנביאוהלפמן;פלנדרסשלבעבודתםמובאהמודלשלהמלאהתיאור
כמדינהמסומנתארצות-הבריתב-מ.תסומןהביתמדינתמדינות;א+1קיימותשלו.
כלומר-יבוא,מוצרישלקטןשוקהביתלמדינתה״נומירייר".הואשלהוהמטבעה-ס,
מוצרי•יצוא.שלגדולשוקבעלתהיאאולםנתון,בינלאומימחירלפניהרואההיא

בפניהרואהוהיאשלה,היצואבשוקמונופוליסטיתמדינהזוהיפורמאליבאופן
המדינות,בכלהמקומיים,המחיריםכללימין.משמאליורדותביקושפונקציות

משתנים.החליפיןשערירקקבועים;הםהנחתנו,לפי
בשוקנצרךאףוהואלייצאו,שניתןסחיר,מוצרהואהמיוצרהיחידהמוצר

תלויקבועיםבמחיריםהיצואשהיקףכךההיצע,מצדמגבלותכלאיןהמקומי.
בביקוש.ורקאך

המודל:שלתמציתיתיאורלהלן

א(3)*<0י.^1=1,0,...א

)בדולרים(,המוצריםכלמחירישלפונקציההוא1ה-למוצרס>(הביתבמדינתהביקוש
בדולרים.היאאףהנמדדתב-א,ההכנסהושל
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הוא:ממדינהלמוצריבחו״להביקוש

ב(3) ־״0•*1' 2.) 1 - 0,1. 1-ז1

משתניםשלווקטורהחליפין()שעריבדולריםהמחיריםכלשלפונקציההיאזאת
2
הביקושפונקציותכימניחים,להשמיטם.וניתןאקסוגנייםהםכימניחיםכאשר,±
נורמליים.הםהמוצריםכלוכיוכהכנסה,במחיריםאפםמדרגההומוגניותהן

1ה-למוצראשלהביקושגמישותאתמבטאת"!ז,הרגילה,הביקושגמישות

ההכנסה,שלהישירהההשפעהאתזאתגמישותכוללת,1א=כאשי.1ה-למחיריחסית
מניחים,משתנה.המקומיהמוצרמחירהאשרהנומינלית,בהכנסהשינוישלההשפעהאתכלומר,

העצמיותהגמישויותוכישליליות,אינן(1+));הצולבותהביקושגמישויותכי

מדרגההומוגניותהןהביקושפונקציותכישמניחים,כיווןשליליות.הן(1=)נ
אזי:-נ-^הכלולב-אהישירההכנסהואפקטוהמחירים,ההכנסהלגביאפם

אא ״"ה=10=0,1א.
(4) נ!

=נ0
השפעהשוםמניחיםאנואיןיחסיים;מחיריםשלפונקציההואבחו״להביקוש

הביקושגמישותכלומר,*ף,הןבחו״להביקושגמישויותבחו״ל.ההכנסותעלחוזרת
מניחים,ה-ן.המדינהשלהמוצרלמחיריחסית,11מדינהשללמוצר1ה־המרינהשל
)שעריביחס־למחיריםאפםמדרגההומוגניותהןשבחו״להביקושגמישויותכי

שמתקבל:כךהחליפין(,

11

(5)1טזי־10=0,1-א.1 .1=0נ

הצולבותהמחירוגמישויותשליליות,הןהעצמיותהמחירגמישויותכישוב,מניחים
באמצעותאמדינהתפוקתנקבעתאבטלה,שלקיומהשמניחיםמאחרשליליות.אינן

לתוצרהזרהביקושבתוספתהמקומילביקוששווההמקומיהתוצרהמצרפי.הביקוש
ומי.המק

-א1

(6)ז-,״*(״ס.8!*מ״*>״־<.!י.״״

הזר)הביקושכיצוא)בדולרים(לבטאניתן8א,שלהשוטףבחשבוןהעודףאת
(,6ב-)נשתמשאםאו,זרים(,למוצריםהמקומי)הביקושהיבואפחותהמקומי(לתוצר
ההוצאה.פחותלהכנסה,שווההעודףהרי
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א(7)
^־*•

4

״(ג0.!£,8)ז^
1
,

א**פא(*0'*2.1מ5־
=2

0=30=3

ב(7) %50.!*•ס״נ״ף;%מ
י*"־

יהיו:

8 = 3£

1\ = 8 108 ^

ץ=1083צ

א
ך

_״1** 10=1

כאשר
±

ב-א.1מוצרעללהוציאהשוליתהנטייההיאפן

מתקבל:(6)שללוגריתמיתמדיפרנציאציה

( 8 )

אא

!**־ילסי"
.י/א-.א1א,_,א_ *=!(־8קא■),8=צ/^ס כאשר

05אל-ף.יחסיתאשללתוצרא(,שלזה)כוללהעולמיהביקושגמישותהיא.^ה1
ננסחיותר,מפורשבאורחמז.מקומיים,מוצריםעללהוציאאשלהשוליתהנטייההיא א

(9) 8*״ה1
ז-איי=+(1־8א)\1

א3
ננ1=10

-א1
מניחים,כיאנוא.שלביצוא1המדינהשלחלקה/1.,)•םכאשר א

0=3
1י*

א0-3
•חאא<0*אלגביה

מתקבל(,8ב-)שימושכדיתוךב(,7)שלמדיפרנציאציה

(10)
א

3
"

3
15=1ץ

3=1ננ

(11 )

(12 )

י^=0י1׳
=%־3יו^3

3
י

־6+1ף־י3א\
ץא

,-א1

"ם/)צ^ג(
±
(1)!ח-/(1,)^־-8=1*

כאשר:

8 3
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"הספיגה",הכוללת,ההוצאהגמישותהיאחי־"להוציא,אשלהממוצעתהנטייהשהיא
יותר:מפורשבניסוח־0,1,...א,,ל־ףביחס

אא (13)=81/1)^(6+,^ה)נ־0,1א.
1=0 =ל0

הביקושגמישותזוהי3*יאכאשר.1+$ל-6ו-ס־1};=ל-6=1כאשר
בכלבחשבוןמובאתההכנסההשפעתכאשרביבוא,היחסיהחלקלפיהמשוקללתליבוא,
מארשאל-שללתנאיאנלוגיזהביטוי.״ץ<0כימניחים,אנו.41]בומקרה
לגביפיחות.עורכתאכאשרמשתפר,אשלהתשלומיםמאזןכיקובע,הואלרנר.

שלילי.אוחיובילהיותעשויץ*א
בחשבוןמזעריותלתנודותיביאאשרסל,ליצורהדיוןנועדלעיל,שציינוכפי
.ה-,ששלכפונקציההשוטף(בחשבון)השינוילאתלבטאישלכןהשוטף.

1א
"1,ע,שכימשתמע,(2)ממשוואה 11

0=1
א

נקבל:(,10ב-)זאתנציבאם

-א1
..1<^(+

(14)ל=1^־(

משקלותמערכתכבחירתהבעיהאתלנסחאיפוא,ניתן,
1ש.?ן_1

ש,0יש

בגירעון.מסויםצמצוםשיחולבתנאיהשוטף,בחשבוןהתנודותאתלמינימוםתביאאשר
פורמליבאופןהבעיה,תנוסחלפיכך

(15)
111111^31)ל(

•1
״י

0
"

-אי1

8.1.£ל()>ל^0.

אךהואהמדיניותיעדכימניחים,אנוכלומר:=ל,0המיוחדבמקרהבחרנו
למדידתבסללהשתמשהאפשרותאתמגדילהזובחירההתשלומים.מאזןאתלייצבורק

הפתרון,ל=0כאשרניידים.הםכשהשעריםהאפקטיבי״,החליפיןבשער״שינויים
הוא:

(16) ש=-11
נ

=
״0

'0 + 3 -

3=1,....-א1

1
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אחרות.ארצותשלמזהשונהארצות-הברית,שלהדולרשלמשקלואתהמתארהביטוי,
מסיבהנובעוהואמאוזן,איננוהשוטףהחשבוןשבהמדינה,לגביחשובזההבדל

הנומרייר"(."השפעת)המכונהארצות-הבריתשלבדולריםנמדדהשוטףשהחשבון"טכנית",
לביטויזההארצות-הבריתלגביהביטוייהיה,3=1מאוזן,השוטףהחשבוןכאשר

האחרות.המדינותכלשל

האמידהתכנית
הם:החישוביםלצורךהדרושיםהרכיבים

בדולרים;אשלההוצאותערך.1
;1ממדינה11שלהיבואערך.2
([1)-(2)]כלומרבדולריםמקומייםמוצריםעל11שלההוצאהערך.3
;11שלביצוא]המדינהשלחלקה.4

עללהוציאהשוליתוהנטייהלצבור,השוליתהנטייה)אולייבאהשוליתהנטייה.5
מקומיים(;מוצרים

להוציא;הממוצעותוהנטיותהשוליותהנטיות.6
העצמי;החליפיןשערכוללחליפין,שערלכלביחסהמקומילתוצרהביקושגמישות.7
מהמדינות.אחתכלשלהחליפיןלשערביחס11שללתוצרהביקושגמישות.8

לאמודשניתןאולחישוב,מאוד,וקליםזמינים(6)עד(1)פריטיםכילציין,יש
למעשה,להשיג,ניתןלאלעומת-זאת,רב.קושיובלאביטחוןשלסבירהבמידהאותם

רב.ומספרם(,8ו-)(7)פריטיםאת
בדרךאומדןשלבדרךובחרנוסטטיסטיים,אומדניםעריכתעלאפוא,ויתרנו,

הדרך,הגמישויות.במקוםמסוימיםערכיםבהצבתכלומר,§(,11638£1מ131:10)מהניחוש
־1311(311161:3(118111611:אצלמתוארתהדבר,נעשהשבה

שבהלשיטה,דומהוהיא(,1978)1

.(1973)31141:1:113(81101מ11נ61־8נקטו

עלאואקונומטריתבדרךנאמדותהןאם)ביןהגמישויותכלנוטותכלל,בדרך
שלהפסימיותאוהאופטימיותמידתלפי"נמוכות",או"גבוהות"להיותניחוש(,סמך

טובהעדותמסוים,במובןאלו,אומדניםמהוויםלפיכךהגמישויות.לגביהחוקר
שלהן.המוחלטיםהערכיםלגביהשונות,מאשרהגמישויותשלהיחסיהגודללגבייותר
המשקלותעללגמישויותביחסאופטימיותשלהשונותהרמותהשפעתאתלנתחכדי

ליבואביקושגמישויותשלמטריצותכשתיגמישויותשל"מבנה"נגדירהאופטימליים,
הבאות:המגבלותתוךוליצוא,

ל-ס.בהכרחשווהשורהבכלהאיבריםסכוםההומוגניות:תנאיא.
מאראשאל-לרנר(.לתנאי)האנלוגיהשלילילהיותחייבב•

מכפלהבאמצעותמשתנהשאיננוכך,הגמישויותמבנהאתנגדירכן,עליתר
שלשוניםבערכיםנתוןמבנהלהכפילאפוא,נוכל,מטריצה.כלשלסקאלארית
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י/
*"•*הגמישויות.שלהכלליתרמתולגביאלטרנטיביותהנחותהמייצג,0.הסקאלאר

הנו,ש(00ו-)מ(^הגמישויות.שלהאמיתית״כ״רמה0.אתנגדירכך,עלנוסף

בהתאמה.ו-.ש,ץשלםיוהאופטימלי"האמיתיים"הערכיםאיפוא,

הישראליהמשלןלגביהחישובים
עקרונית,.1976לשנתשנתייםנתוניםפיעלנערךלסלהאופטימלייםהמשקלותחישוב
אךיותר(,קצרהתקופהלגביוכךניותררבהבתכיפותהמשקלותאתלחשבאמנםניתן
היאהסלמטרתשהרימדי,תכופותלעתיםולחשבםלחזוררצויזהלנו,שאיןנראה
מכאן,הראשוני.לגודלםהשוניםהמשתניםאתלהחזירכלומר,השוטף,החשבוןאתלייצב
השימושנראהזמן,לאורךקבועיםהםהפרמטרים,ושארהגמישויות,כישהנחנומאחר

מחודשחישובמחייביםבמשקמבנייםשינוייםגיסא,מאידךמוצדק.שנתייםבנתונים
המשקלות.של

אתמאד;זמיניםהינםלעיל,האמידהבתכניתהראשוניםהפריטיםארבעתכאמור,

םמךעלהישראלי.המשקלגבישנערכואקונומטריים,מחקריםמתוךהשגנו5ו-4הפריטים
מוריםאלהההוצאה;שלהפרמטריםערכיבדבראחידהלדעהלהגיעניתןאלה,מחקרים

הניחושבדרךאמדנו,8ו-7לפריטיםבאשר8=0.4286ו-3=1.1655ש-כך,על
,1975לשנתמפורטיםסחרנתוניםמךעלוליצואליבואביקושגמישויותמטריצות

2דו-ספרתי.8x14סיווגלפימוצרים,100ו-הארצותכלאתשכללו

מדינות,לאותועצמנואתהגבלנוהעולם;מדינותכלנכללולאבאומדנים
הדו-צדרייםהמסחרשזרמימתחרים,שלקיומםלמרותסחר,קשריישראלקושרתשעמן
לאשהרימעשיים,מטעמיםנעשתהזוהשמטהכלל.פעיליםשאינםאוקטנים,הםעמם
כנדרש.ולנתחםהמדינותכלאודותנתוניםלאסוףגיתו

הגמישויותשכלבהנחה,האחדהניחוש:בדרךנאמדוגמישויותשלמבניםשני
ל-ס.שוותאינךשהןבהנחה,והאחרל-ס,שוותהאלכסון(עלשאינם)הערכיםהצולבות
המבנים.בשניהעצמילמחירביחסהגמישויותזהותהאלכסון,לאורך

שונותבהנחות"אופטימליים",משקלותשלאלטרנטיביותמערכותמוצגות1בלוח
עלכולםמבוססיםהראשונותהעמודותבשלושהמובאיםהמשקלותהגמישויות.רמתלגבי
השוותצולבות,גמישויותומניחים,0.בגורםרקמזהזההנבדליםזהים,גמישויותמבני
המקורית,הניחוש""אומדןמטריצתאתמייצגתמ,=1דהיינוהשנייה,העמודהל-ס.

היחסיחלקםמובאיםוהשביעיתהששיתבעמודותלדעתנו.למציאות,ביותרהקרובה
הישראלי.בסחרבהתאמה,והיצוא,היבואשל

(.1978)?130(11811161306161:8:עיין והגמישויותהנתוניםהשימה,אודותלפרטים 2
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סלים4ו-ישראלבנקשלהרשמיהסלמשקלות:1לוח
אלטרנטיבייםאופטימליים

8X8 81 מ=1.0 ט=2.0 ט=1.0 ט=.5

.39 .22 35 1.96550 .55135 .64624 1.02562 הבריתארצות

.02 02 0 -.24287 .02575 -.03686 -.08125 קנדה
.07 .11 14 -.15836 .05124 .04060 -.00191 צרפת
18 18 20 .32472 .22281 .21244 .17104 גרמניה
.00 .11 0 -.08651 .03103 .03680 .05986 איראן
.08 .08 0 -.11704 05622 .04367 .00647 איטליה
.05 .01 0 -.28368 -.03451 -.05625 -.14308 יפאן
.04 08 .08 -.33226 01174 .02672 -.08653 הולנד
.05 .03 0 -.11399 .01584 .00305 .04806 שווייץ
.12 .16 23 .04449 .14351 .13703 .11112 בריטניה

והמשקלותהגמישויותבין■הקשר
שערכנואחריםומניסויים1מלוחתצפיותמספרלקבץניתןאולםלעשות־הכללות,אמנםקשה

הבאות:המסקנותאתולהסיק
גדולמשקלהאמריקאילדולרלתתעלינוישראל,שלהשוטףבחשבוןהגירעוןבשל.1
ביבואהיחסייםהחלקיםבסיםעלאוהגמישויותבסיםעלמתחייבשהיהמכפייותר,
ארצות-הברית.שלדולריםבמונחיהגירעוןגודלאתקבועלהשאירברצוננואםבלבד,

היחסיחלקהלביןהגמישויות,השפעתביןמורכביםגומליןקשריקיימים.2

כלעםבסחרגירעון()אועודףשלקיומוולביןישראל,שלהחוץבסחרמדינהכלשל

בסרגםליצוא,שווההיבואהיהואילוזהות,הגמישויותהיואילוהמדינות.מןאחת

בסללארצות-הברית()פרטמדינהכלשלמשקלההיהבנפרד,מדינהכלעםבסחרוגםהכל

לביןישראלביןהסחרכאשרויצוא(;)יבואישראלעםבסחרהיחסילחלקהמתאים
בסלכלשהימדינהמשקלעולההיהדו-צדדי,באורחמאוזןאינוהשונותהמדינות

עודףעלמורהעמההסחראם-משקלהויורדעמה,בסחרגירעוןישלישראלכאשר
לישראל.
לישראלאםכלשהימדינהשלמשקלהקטןשווים,התנאיםשארכאשרכאמור,.3

המשקלותמןחלקכימפתיע,זהאיןלפיכךמדינה;אותהעםהמסחריבמאזןעודף

עולהבסלמדינהכלשלחשיבותהכיברור,שליליים.הםאלה,מדינותשלהמתקבלים

שלילי(.או)חיובילסימנולבשיםבלאהמשקל,שלהמוחלטגודלועםאחדבקנה
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בלוחהראשוניםהטוריםמשלושתאחדכללביו4טורביומפתיעהבדלניכר.4
3 הפיזור(על)ולפיכךהמוחלטהגודלעלבבירורמשפיעהצולבותגמישויותהכנסת1.
נמוכיםהיוהללוהצולבותלגמישויותשניתנושהערכיםהעובדה,למרותהמשקלות,של

ביותר.
ה״פסימיזם"רמתשלחשיבותהאתלבחוןכדיטשלשוניםבערכיםהשתמשנו.5

היחסיות,שהגמישויותנניחאחרות:במליםלגמישויות.ביחסה״אופטימיזם"או
בידינואיןאולםכאחד(,והיצואהיבוא)לגבינכונהחושבוהשונות,למדינותביחס

"נמוכות";או"גבוהות"להיותנוטותהןהאםהכללית,לרמתןביחסמדויקיםאומדנים
אויתרבהערכתלשגיאהשישהמשמעותאתלבחוןמאפשרסשלשוניםבערכיםהשימוש

הגמישויות.שלחסר
הבאיםהמשפטיםאתלהוכיחניתןט,=1ש-בכלליות(,פגיעה)ללאנניחאם

(.1978?))נ((13(ת115111613114161:8ל-:בנספחהוכחות)ראה

(17) =(1-?!ס/)צ>0(1)
110!)״(״ץ=1-3£]א _אאא

>־ט0

(18) 5 1

11*ס.*
א י

1
0=11

כאשר:

שקיימתכך,עלמורהט,עםמונוטוניבאופןויורדתרציפה,היאש-)ט(^׳ןהעובדה
מארשאל-לרנר(,)תנאי״ץ>0מאפשריםשאיננומאחר)ט(״ץ.=0שלגביה>ט0 1>1א

תחתון,גבולמצוימכךכתוצאהחיובי.הואלקבלסשיכולהביותרהנמוךהערךהרי
להיותיכולותאינןהגמישויותממנו;נמוכהלהיותיכולהאינההגמישויותשמערכת
מדי.נמוכות
ש-טככליותראיטיתהיא/יב-מ/)ט(הירידה)ט("ץ,<0,שבובתחום,(2) אא ץ()ס(=0)יציבותחוסרשללמצבנגיעתקטן,ש-טככללפיכך,יותר.גדול
מואץ.בקצב

שגמישויותבתנאיל-ס,כולןהשוותיצוא(,)אויבואגמישויותלקבלייתכן(3)
מספקת.במידהגדולותהןהיבוא()אוהיצוא

גמיש״ות,1האחרות,מהמדינותאחתכלעםהביתמדינתשלבסחראם(4)
עשויהט,קבוע,ביחסהיבואהגמישויותהקטנתאזיהיצוא,לגמישותשווההיבוא
ט.יחם,באותוהיצואגמישויותכלהקטנתמאשריותררבהבמדהיציבותאילגרום

ט,=1ש-ההנחה,סמךעלחושבוששניהםמאחר,2לסורלמעשה"מתאים״4טור
3
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בהכרח.נכונהזותוצאההריהמדינות,לכלגםשוותאלוגמישויותאםכך,עלנוסף
וכךזה;במודלההיצע,מצדהיצואעלמגבלההנחתהעדרהיאהמימטריהלחוסרהסיבה
שונההיצוא.עלחוזרתהשפעהאיןההכנסהשלשינויבעודההכנסה,עלהיצואמשפיע
הלאומית.ההכנסהעלכאחדומשפיעמושפעהואביבוא;הדבר

כך:<0^המשקלותישתנונתון,ב־טגמישויותשלנתונהמערכתנכפולאם(5)

(19)

3(0 . (01) 3$ .—-- > 0 11 (0, (1) < —~— + 6_,

3מ 1
1־־־

3(0 . (01) 3.£ .—51- < 0 1£ 40 (1) > —:- + 6

30( 1-3$
£1

6=״
1-3

0 1-3$
6 . = 0 , 1 = 1 ,1

14-1

אינומשתנה,סכאשר,<0(00ב-השינויכיווןכימתקבל,זומנוסחה
מדינה,שלהמקרהבבחינתיותררבהבפשטותזהביטוילפרשניתן.ב-סתלוי
מדינהשלהאמיתיהמשקלאםזה,במקרה.3=1ש-כךמאוזן,שוטףחשבוןלהאשר

לגמישותביחסאופטימיתגישהאזיהבית,מדינתשלביבואהיחסימחלקהקטןנתונה
הערכת)כלומרלגמישותביחסשפסימיזםבעודמדינה,אותהשלמשקלהלהקטנתגורמת

שלהיחסימחלקהגבוההאמיתיהמשקלכאשרנכוןההיפרלהגדלתו.גורם(,01שלחסר

הבית.מדינתשלביבואהמדינה
איננה<0ב-השינויכיווןלגביהמעברנקודתולפיכך,143הרילישראל,אשר

החלקיםמתוךהנקודהאתבקלותלחשבניתןכן,פיעלאףביבוא.היחסיהחלקבדיוק
לגבי((3-3$(/)1-3$))^שלהערךשהוא,1.5במקדםהכפלתםבאמצעותביבואהיחסיים
המתקבלתהמעברנקודת.(1-3(/)1-3$)להוסיףישארצות-הברית,לגביישראל.

.08היא10ל-
ס

שנערכו;המספרייםהחישוביםלגביתופשותאלותוצאותכימגלה,1בלוחעיון
ב-ג<.משינויכתוצאההנכוןבכיווןמשתניםהמשקלות

האפקטיביהחליפיןבשערשינויים
השינוייםאתחישבנו(,4ו-2)טורים1בלוחהמוצגיםהאופטימלייםהמשקלותסמרעל

והןהמטבעותסלהנהגתלפניהןהישראלית,הלירהשלהאפקטיביהחליפיןבשער
.2בלוחמוצגותהתוצאותלאחריה.

1975מיוניהאמריקאי.לדולרצמודההל״יהיתר,המטבעות,סלהנהגתלפני

"הפיחותלכינוישזכתהתכופים,פיחותיםביצועשלרשמיתמדיניותבישראלהופעלה
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אפקטיבייםחליפיןשערי:2לוח

(3) (2) (1) השנה
והחודש

4.27 4.35 4.35 1 1974

4.09 4.50 4.61 4

4.12 4.45 4.54 7

4.14 4.43 4.52 10

5.77 6.49 6.70 1 1975

5.66 6.50 6.74 4

5.89 6.49 6.65 7

6.85 7.26 7.35 10

7.16 7.43 7.54 1 1976

7.62 7.63 7.70 4

8.03 8.03 8.03 7

8.36 8.38 8.41 10

8.94 8.91 8.98 1 1977

9.28 9.31 9.42 4

9.49 9.70 9.85 7

14.81 15.46 15.75 11

14.58 15.72 16.16 12

14.97 16.43 17.00 1 1978

14.86 16.75 17.27 2

15.21 17.27 17.98 3

14.91 17.16 17.91 4

15.65 17.57 18.18 5

15.55 18.01 18.77 6

15.40 18.74 19.75 7

14.77 19.16 20.44 8

14.76 19.54 20.86 9

14.45 19.69 21.21 10

15.93 20.04 21.38 11

15.57 20.14 21.72 12

16.14 20.52 21.13 1 1979

16.82 21.21 22.80 2

17.39 21.74 23.32 3

כאשראופטימליים,משקלות(:2)טורישראל;בנקהשתמששבהםהמשקלות,(:1)טור
הגמישויותכאשראופטימליים,משקלות(:3)טורל-ס;שוותהצולבותהגמישויות
.0אינוהצולבות
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הוגדרה,הזוחל""הפיחותשיטתלדולר.צמודהלהיותהמשיכההל״יאולםהזוחל",
היחסילמשקלןיחסייםכשהמשקלותמטבעות,5שלסלבמונחיהפעם,1976מיוליהחל
חליפיןשערישללשיטהישראלעברה1977בנובמברהישראלי.ביצואהמדינותשל

ניידים.
מתקבלשהיההמחיר,אתבל״יחישבנו,1976אפרילעד1974ינוארהתקופהלגבי

ההסטורי,הרשמיהחליפיןשערסמךעלישראל,בנקושלשלנוהאופטימלייםלסלים
שעראתחישבנו1977יוניעד1976מיונילתקופהל״י.במונחיהדולרמחיר-כלומר

לדולר,הרשמיהשערועלהאופטימלייםהמשקלותעלהמבוסםהאפקטיבי,החליפין
המטבעותסלשלהרשמיהמחירעםהאפקטיביהחליפיןשעראתהשווינואז.ששרר

בנקשלהמטבעותבסלשהפיחותהעובדה,4(.1)טורזותקופהבמשךישראלבנקשל
שעלכך,עלמורהשלנו,האפקטיבייםהחליפיןמשעריאחדכלמאשריותרמהירישראל

הפיחותמןנמוךהל״ישלהממשיהפיחותהיהשלנו,האופטימלייםהמשקלותבסים
הצולבותשהגמישויותמניחים,כאשריותרעודבולטזההבדלהמוצהר.הרשמי
(.3)טורמ-סשונות

השבוע)באמצעבפועלאזששררוהחליפיןשעריסמרעלחישבנו,1977מנובמבר
עלהמבוססיםהאפקטיביים,החליפיןבשעריהשינוייםאתחודש(,כלשלהשלישי
כיהעלה,החישובישראל.בנקשלהסלעל-ולחילופיןשלנו,האופטימלייםהסלים

שלנו(.לסל)בהשוואהבל״ישחלהפיחותאתיתרהערכתהעריךישראלבנקשלהסל
שהגמישויותמניחים,כאשריותרבולטיםההבדליםכיולהעיר,להוסיף,יש
ונוטהיותרגדולהואהאפקטיביהחליפיןבשערהפיחותמ-ס:שונותהצולבות

(.2)טורל-סהשוותצולבותגמישויותעלהמבוסםבסל,מאשרזמן,לאורךלהשתנותיותר
וחשומענייןמושגהואהחליפין"בשערהאפקטיבי"השינויכימאליו,כמובןמקבליםאנו
ישרא?בנקגםשעושהכפיאלה,נתוניםשוטףבאופןמדפיסותבריטניה,ובתוכןרבות,מדינות

החישוב(.לשםשלובסלשימוש)תוך
ההפסדפונקציית

הטוריםביןההבדליםהאםחד-משמעי,באורחלקבוע,ניתןלא2בלוחהתבוננותמתוך
חשיבות,בעליהםהחליפיןבשערישוניםשינוישיעוריביןהבדליםחשובים.הםהשונים

החשבוןיושפעכיצדנמדודלפיכךהשוטף;החשבוןעללהשפעתםבהתאםחשיבות,חסריאו

מוטעים.משקלותעלהמבוסםסל,מבחירתהשוטף
אתנמדודולפיכךהשוטף,בחשבוןהשונותאתהניתןככללצמצםהיאמטרתנו

)מדודההשוטףבחשבוןהנגרמתהשונות,באמצעותמוטעים(משקלותמבחירת)הנובעההפסד
שלכפונקציההשוטףבחשבוןהשינויאתמראה14משוואהאמריקאיים(.בדולרים

השוטף:בחשבוןהשונותמבוטאתכךהמשקלות.

ובחרנובסיס,לתקופתיחסיתרקלחישובניתניםאפקטיבייםחליפיןשערי
כתוצאהמטבעות.לסלבהצמדהישראלבנקהחלשבוהתאריך,1976יולישלבשערים

זה.בתאריךזהותהן2בלוחהסדרותכלמכך,
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(20)¥3)ל(ז=11ץ,׳ןי0,,+11(^<0010(.0)2+0ץ011(^0^)0 נ^
נ!נננ!נ!1

בשעריהשינוייםשלהמשותפותהשונויותבמטריצתה-^־יסנהאיברהוא0..כאשר
\/\/1נ ה-)ה-^(,ההליפיו

בכלליות(.לפגוע)מבלי1כ-נקבעסכאשרץ)ס(במקוםבאץ•±
ולפיכךב-",שינוייםב-סשינוייםגורריםנתונה,גמישויותמערכתבכל
;¥31על^ל(:נ־"אלושינוייםהשפעתאתחקרנו[¥3])ל(מ)ל(שלאחרתשונותמתקבלת
המשקלות,עלמשפיעיםלגמישויותביחספסימיזםאואופטימיזםאחרות:במלים
להלן.זאתנתארל.שלהשונותעלגםולפיכך

5להוכיחניתן
שלמשותפותשונויותמטריצתכללגביתקפיםהבאיםהמשפטיםכי,

גמישויות:מבנהכלולגביממש,חיוביתשהיאה-!
הנכון(אוהאמיתי,)הערך1מ-סוטה0.כאשרמונוטוניבאופוגדל)ל(:״־זג(1)
הכיוונים.לשני

¥31•)ל(שלהערךהוא14
0

ס.>1עבור*1ב-מלמעלהחסום¥3!)ל((2)
(19ב-)שנתוןכפיהמעבר,נקודתשלהערכיםאתמקבליםשה-כאשר

=ג<1ג+(3)
"*0>>"ג-!."ניס"*

ג>0עבור
(1)ג->*סו-

ץ•(0)*=0ש-כזההוא*סכאשר:

כן,פיעלאףעולה.סכאשרמונוטוניבאופןעולה¥3)ל(עס,>1עבור(4)
הואלמעשהוהולך.פוחתבשיעורעולה¥3)ל(עשמעליו**ס(,)נניחסשלערךקיים
(.2ב-)שהוגדר**,לערךאסימפטוטיבאופןמתקרב
:1בדיאגרמהגרפיבאופןמוצגיםאלהמשפטיםארבעה

¥31:)ל(

(.1978))ל(?113311461:313114ל161:אצלמובאתההוכחה
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ביחסאופטימיותשלבכיווןלשגותמוסבכללבדרךכילהסיק,ניתןאלומתוצאות
הואהגמישותשליתרמהערכתהנגרםהנזקשכןפסימיות,שלבכיווןמאשרלגמישויות

שלה.חסרמהערכתשנגרםמזהקטן

חישוביים,ניסוייםמספרערכנוכאן,שנותחוהאנליטיותהתוצאותעלנוסף
ויישמנוהניחוש,בדרךשנאמרההגמישויות,מערכתועלישראלייםנתוניםעלהמבוססים

דולריםבמיליוניהנתונים,.3בלוחמובאותהתוצאותבפועל.החליפיןשעריאתלכך
בשל-בשונותולא-זהבסטטיסטיבחרנוהתקן;לסטייתהערכיםהםארצות-הברית,של

הגירעוןכילציין,ישלהמחשהעצמו.השוטףהחשבוןשללגודלוההשוואהנוחיות
דולר.מיליון2לכ-לאחרונההגיעביטחוני(יבוא)להוציאישראלשלהשוטףבחשבון

,0=3=1הנכונההיאהמקוריתהגמישויותמטריצתכיהנחנו,תחילה
הריזה,אמיתילסלהחליפיןשעראתנצמידאםל-ס.שוותהצולבותוהגמישויות

ל-ס.שווהיגררו(,1לוחשל2בטורשמוצג)כפישיתקבלוהמשקלות
היההחליפיןשעראילוהשוטף,בחשבוןמתקבלתשהיתההשונותאתחישבנו

הבאים:המשקלותעלהמבוססיםאחרים,סליםבמונחיקבוע
ישראל;בנקשלהרשמייםתמשקלות.1
ביצוא;היחסילחלקהשוויםהמשקלות.2
בסחר;היחסילחלקהשוויםמשקלות.3
חליפיןשערשמירת)כלומר,1ל-שווההיהארה״בדולרשלשמשקלומשקלות,במקרה.4

<(;4.=1(,4.=1=1...,9)לדולר(קבוע
ע(#1.

00=1,0.1=0,1,...9)המטבעותלכלשוויםמשקלות.5 ±;)
בהנחהלגמישויות,ביחסאופטימיותשלמשתנותרמותעלמשקלות,המבוססים.6-13

;5.0לבין0.35ביןלנועיכולמל-ס.שוותהצולבותשהגמישויות

לגמישויות,ביחסאופטימיותשלמשתנותרמותעלמבוססיםהםשגםמשקלות,.14-18
ביןלנועסעשויזהבמקרהמ-ס.שונותהצולבותשהגמישויותבהנחהאך

.5.0לבין0.75

לגביהחישובאתמשקפיםבלוחהטוריםשאר;1טור,3בלוחמוצגהחישוב
לגבישונותבהנחותאך,1-18במשקלותמשתמשיםבחישובכאשרהשוטף,בחשבוןהשונות

הצולבותוהגמישויות,2.00לביו0.35בין3נעהאלובחישוביםהאמיתי.העולםמצב
שונותשבוהמקרה,אתהבאנולאמ-ס.שוניםערכיםלחילופיו,או,,0שלערכיםמקבלות

שמשמעותו׳!י,>0התקבלאלושבהנחותמשוםס,=0.35ו-מ-ס,הצולבותהגמישויות

יציבות.חוסר
הערךבחישובים.בולהשתמששניתןל-ס,גבוללמעשה,קובעים,היציבותתנאי

גמישויותשלבמקרהיציבות,עםעדייןעקבישהואס,שלבערךהתחתוןהגבולהוא0.35
הגבולס=0.75יהיהמ-ס,שונותהצולבותהגמישויותכאשרל-ס.השוותצולבות,
ל-ס(.עליוןגבולכמובן,קיים,לאהיציבות,ראות)מנקודתבערך.התחתון
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השוטף בחשבוןהשינוייםשל התקןסטיות :3לוח

8 = .35 3 = 2 3 = 2 מ=1 3 = 1

2 112 2 112 2

43.3 155.9 157.3 88.3 84.8 ישראלבנק .1
43.3 154.2 134.3 88.2 77.7 ביצואהיחסיהחלק .2
42.1 138.6 95.4 84.0 62.3 בסחרהיחסיהחלק .3
25.9 69.9 363.3 39.7 129.2 דולר .4
43.4 153.6 141.4 88.1 80.3 שוויםמשקלות .5
0.0 305.8 1026.1 46.6 404.2 מ=.235 .6
28.1 38.6 281.0 43.9 93.6 ס=.250 .7
34.6 64.7 108.2 62.0 21.6 01 = .75 2 .8
36.5 82.3 56.3 67.5 0.0 0( = 1.00 2 .9
38.0 96.3 16.6 71.8 16.6 ט=21.50 .10
38.7 102.3 0.0 73.6 23.5 צ!=22.00 .11
39.0 105.6 9.1 74.6 27.3 01 = 2.50 2 . 12

39.6 111.7 25.5 76.4 34.1 01 = 5.00 2 .13
23.4 517.2 1588.0 103.4 638.9 ט=.11275 .14
15.8 155.8 660.4 ,0.0 252.6 ט=1121.00 .15
26.4 34.7 350.8 34.7 124.1' ט=1121.50 .16
29.6 0.0 262.9 44.6 88.0 ט=1122.00 .17
33.6 42.6 156.8 56.8 46.0 ט=1125.00 .18

דולרים.׳במיליוניהנתונים
ל-ס.שוותצולבותגמישויות-2

ל-ס.שוותשאינןצולבותגמישויות-112

מתברר:הלוח,נתונימבחינת

ראשיתלעיל.שהובאהאנליטיהניתוחעםעקביותהןשהתקבלוהתוצאות(1)

שצריכהכפי,0תמידהיאלמעשה,העולםמצבעלהמבוסםלסל,המחושבתהשונותכל,

משניאחדלכלט,הממשימערכהסוטהסכאשרעולההשונותשנית,להיות.היתה

מהירבקצבהממשי,לערכהמתחתיורדת0.כאשרעולההשונותשלישית,הכיוונים.

הממשי.לערכהמעלעולהג!כאשרעולה,שהיאמכפייותר

לאלכסוןשמחוץהאיבריםכאשריותרגבוההלהיותהשונותנוטהכאמור,(2)
גמישויותשלהואלמעשההעולםמצבכאשרמ-ס.שוניםהצולבות(הגמישויות)כלומר,
מאשריותרגדולט,בדברנכונהבלתימהנחההנגרםהנזק,יהיהמ-ס,שונותצולבות
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כן,עליתרל-ס.שוותהצולבותהגמישויותכאשרב-ס,טעותמאותההנגרםהנזק,
הגמישויותדבר,שללאמיתוכאשר,מ־ס,שונותהצולבותהגמישויותבהנחה,כיהנגרםהנזק

ל-סשוותהצולבותהגמישויותכימהנחה,הנובעמזה,בהרבהגדוליהיהל-ס,שוותהצולבות
מ-ס.שונותהולמעשהכאשר

החלקעלהמבוסםהסל,מועדיפיםסליםמצוייםשנבהיר,עולםמצבבכל(3)
הצולבותהגמישויותכינניח,אםלמשל,כר,בסחר.היחסיהחלקאוביצואהיחסי
תהיההעולםלמצבקשרללאהרי,5.0לביו1.0ביוטונבחרל-ס,שוות

אוביצואהיחסייםהחלקיםעלמבוסםכשהסלשתתקבלזו,מאשריותרקטנההשונות
בסחר.

סהונחושבהםבלוח(,הוצגו)שלאחישוביםמספרערכנוכך,עלנוסף
האנליטיותהמסקנותאתחיזקואלוחישוביםהיצוא.ולגביהיבואלגבישונות
שלבזומאשרהיבוא,בגמישויותבשינוייםהטמונהיותר,הגדולהההשפעהבדבר

היבואגמישויותביובקשרשינוייםגיסא,מאידךהיצוא.בגמישויותשינויים
לעיל.עליהםשהצבענוהקשריםאתמחזקיםכללי,באופןוהיצוא,

סיכום
שונותשלמירביצמצוםהיאהסלשמטרתקבענולישראל,מטבעותסללהרכיבבנסיוננו
כאחד.וליצואליבואהביקושגמישויותבחשבוןנלקחובחישוביםהשוטף.בחשבון
היחסייםהחלקיםסמךעלרקהנקבעיםמאלו,ניכרתבמידהשוניםשהתקבלוהמשקלות
כולו.בסחראוביצוא,

כך,בה.ולדבוקבסיסיתעמדהלעצמולאמץהחוקרחייבהגמישויותבבחירת
התשלומים,מאזןאתלשפריכולאינוהמטבעפיחותכיאחדים,חוקריםסבוריםלמשל,

יציבות,חסרשעולמנומשוםאווכלל",כללמשתניםאינםחליפיןש״שערימשוםאו
שהעולםבעמדה,נדבקאםזאת,לעומתהתשלומים.מאזןאתישפרייסוףדווקאולכן
עלמגבלותזועמדהתטילהתשלומים,מאזןעלמשפיעיםאכןהחליפיןושערייציב,
הגמישויות.מבנה

האנליטיותהתוצאותעםהתחזקההגמישויותשלחשיבותןבדברעמדתנו
בלתיבמשקלותמשימושהנובעההפסד,אתלאמודמנסיוננושקיבלנווהחישוביות,

השוטף.החשבוןשללגודלויחסיתניכרת,אלובמקריםהמתקבלתהשונותנכונים.
יותרמתרחקותשהגמישויותככלמואץ,בקצבועולההולכתזושונותכן,עליתר

לכרישלהניח,כיוסבירנתונה,גמישויותמערכתבכלזאת)הוכחנוהנכוניםמערכיהן
ותר(.ירחביישום

שלההמטבעאתלהצמידהבוחרתמדינה,כיטענתנו,אתמחזקותאלהמסקנות

השינוייםשלמדויקבמדדמעוניינתוהיאנייד,שלההחליפיןכששעראומטבעות,לסל
גמישויותשלאומדןסמךעלהמשקלותאתשתקבלרצוי-האפקטיבי,החליפיןבשער

מבוסם.כבלתישהוכחמדדבסחר,אוביצואהיחסייםהחלקיםפיעלולאהביקוש,
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המקומילאשראיהחליפיןשערהצמדת

אדן*בנימיו

חליפיןשערהנהגתמטייח.יתרותלאיבודמהחששבחלקהנובעתבמשקהממשלהמעורבות
מדיניותזו.במעורבותהצורךאתלבטלעשויהלמטבעמלאכיסוישלמדיניותאונייד

כתוצאההנגרמיםהכסף,בכמותלשינוייםהחליפיןשעראתמתאימהלמטבעמלאכיסוישל
ומתקיימתהכסף,להיצעתמידשווההחוץמטבעיתרותשלבל״ישהערךכךגירעוני,ממימוו
הזהות:

(1)>1=11ס.

-6ו-קבוע,שלוהעולמישההי׳בעבמטבעהיתרותכמות11)בל״י(,הכסףבסיסהוא14כאשר
אתלפחתיש,10%ב-14אתמגדילהובכךכסף,מזרימההממשלהלמשל,אם,החליפין.שער
תישמר.(1)שהזהות,כדי10%ב-הל״י

*

החזקתמאפשרתאינההפרטיםשלהתקציבמגבלת1
ולכן:ל״י,שלשליליתכמות

0<1<(2) למטבעמלאכיסוישלמדיניותמביאהזהבמובו.מ.>0מבטיח(2ו-)(1)שלהצירוף
אחרות,במליםהפרטים.שלהתקציבמגבלתלתוך£>0המגבלה)הפנמת(להכנסת
תחזיקשהמדינהיבטיחו,ל״י:שללא-שליליתכמותלהחזקתהדואגיםהפרטים,

.למטבעמלאכיסוישלמדיניותמאפשרתלפיכךמטייח.יתרותשללא-שליליתכמות
התשלומים.מאזןבתחוםלמתרחשדעתהלתתבלימעשיהאתלכלכללממשלה

אתנסקותנייד.חליפיןשערהנהגתבאמצעותגםהתשלומיםמאזןבעיתאתלנטרלאפשר
להמירכלשהי,מסיבהמעוניינים,במשקהפרטיםכלשבומצב,נניחהשיטות.שתיביוההבדל

לשעתכרזרבהשצברובכסףלהשתמשמעונייניםבצורת,והפרטיםאירעה)לדוגמה,בסחורותכסף
במשק,מחיריםלעלייתיגרוםבסחורותכסףלהמירהרצוןנייד,חליפיןבשערחירום(.

ירושלים.העברית,האוניברסיטה*
שינוייםשלהשפעתםאתלנטרלישמשתנה,שלושההיצעבמטבע,מוחזקותהיתרותאם1 הדולריםהיצעאתמגדילהארה״בוממשלתבדולרים,מוחזקותהיתרותלמשל,אם,אלו.

לדולריחסיתהל״יאתלפחתיש,10%ב־ההיצעאתהגדילהישראלשממשלתבזמן,3%ב- .7%ב-רק
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הרזרבה,כילדעת,ירוכחוהפרטיםבמשק.התצרוכתבסךשינויללאהחליפיןשערולעליית
למטבעמלאכיסויישכאשרבה.שתלוהציפיותאתמילאהלאחירום,לשעתשמרושהם

סיפוקועליבואבסחורותכסףלהמירהפרטיםרצון-קבועחליפיןשערשלתוצאהנקבל
להרחיבניתןמטייח.יתרותוהקטנתהריאליות,היתרותהקטנתהיבוא,עודףהגדלתידיעל

שערשלבמשטרהחייםהפרטים,ישתמשוזה,במקרהלכסף.אלטרנטיבותיששבולמקרה,המודלאת

)כרזרבה(.למטבעכתחליףבינלאומיות,חובבאיגרותאומטבעותבסלנייד,חליפין
מיותרות.עסקההוצאותומניעתהמסחרפישוטהואזהבמקרההמלאהכיסויבשיטתהיתרון

הזרמתחלהכאשרמתגלה,המלאהכיסוילשיטתקבועחליפיןשערשיטתביןההבדל

חליפיןבשעריביא,כסףמעודפילהיפטרהפרטיםרצוןזה,במקרההממשלה.מצדכסף
הכסףהזרמת-מלאכיסוישלבמקרהמטייח.יתרותולהקטנתהיבואעודףלהגדלתקבוע,

לעלייתגםהדבריביאהכסף,לכמותהואגםצמודהשכרואםהחליפין,שערבעלייתתלווה
במאזןהגירעוןיגדללאולכןריאליות,יתרותשלהיצעעודףיווצרלאכללית.מחירים

היתרות.יקטנוולאהתשלומים
אפשרויותבהרחבתהואניידהליפיךשערשיסהעלהמלאהכיסוישיטתשליתרונה

השיטהיתרוזבסחורות.בסףלהמירמעונייניםהפרטיםרובשבולמקרה,גםבמטבעהשימוש

הממשלה.מצדבסףהזרמתשלההשפעותבנטרולהואקבועתליפיךשערשיטתפגיעל

שלעולם)למרותמטייחיתרותלהחזקתמחירהבודדת,ישהמדינהראותשמנקודתהעובדה,
פחותתחזיקשמדינהמשוםבעיה,יוצרתאפם!(,הואכאלהיתרותליצירתהמחירבכללו,

שירידהסכנה,קיימתחלקיכיסוישלבמקרהמקומי.אשראימלא,ותיצורלכיסוימהדרוש
הכיסויאחוזכאשריותר,קטנהזוסכנהלאפם.היתרותאתתורידלכסףבביקושדרסטית
יתרותאובדןשלמהחששלהתעלםשניתןכר-למדיגדולהכיסויאחוזאםיותר.גדול

המלא,הכיסוישבשיטתלאלודומותתוצאותלהשיגנוכל-לכסףבביקושמירידהכתוצאה

כתוצאה10%ב-האשראיעלהלדוגמה,אם,המקומי:לאשראיהחליפיןשעראתנצמידאם
אתלפחתישתקופה,באותה3%ב-עלהבארה״בהכסףוהיצעהממשלה,ידיעלכסףמהזרמת

לדולר.יחסית7%ב-הל״י
שמטרתהכללית,במסגרתלהיעשותצריכההמקומילאשראיהחליפיןשערהצמדתלבסוף,

לאשראיהשכראתגםלהצמידישבמיוחד,הקצר.בטווחגםהכסףשללניטרליותלהביא

ז,עמוד977בבלבלהבעידניםמאמריראה-סגורבמשקהכסףלהיצעשכרהצמדת)עלהמקומי
גםבדולרים,הנקובשכר,בדולרים.נקוביהיהשהשכרהיא,זוהצעהמשמעות(.39-34

בדולרים.נקוביהיהשהשכרהיא,זוהצעהמשמעותצמוד.הוא
(8,1611£,.ב-למצואניתןביבליוגרפיתורשימהאלובבעיותיותרמקיףדיון

"1,1111(6(1 1761:5118 £16x1516 11x61131186 8.316",

.104ימסהעברית,האוניברסיטהשללדיוןמאמר
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שלבמודלהאינפלציהרכיב
ריאליביקושאינפלציית
אבליך*ריציארד

אינפלצלהוביןריאליתצמיחהבין-נומינליביקושעלמוניטריותהשפעותהתחלקות
במאמרהאחרון.בעשורהכלכלי-העיוןשלהמרכזיותהבעיותאחתכנראה,היא,

משוואהבןמודלהצגתיצמיחה"שלאבוד"עשור48-9מם׳ישראלבנקבסקרהמופיע
הריאליהכסףוהצעהשימושים()אוהריאליהמקומיהביקוששביןהקשר,בדבראחת,

סימולטניתלקביעהזאתגישהשליחסיתפשוטהבהרחבהאניעוסקעתהאחרים.ומשתנים
הריאלי.המקומיוהביקושהאינפלציהעלהנומינלייםהמוניטרייםהשינוייםהשפעתשל

בתזכיר.5נספחדלעיל,במאמרהןגםמופיעותזאתעבודהשלהמוקדמותהתוצאות
להכילשנועדהמשוואה-שםהמוצעתהאינפלציהמשוואתבפיתוחנוסףצעדמוצגזה
גורמיוהןקודמותמתקופותההוצאותגורמיאתהמוניטריים,הביקושגורמיאתהן

1ל־גםייבחנוזאתמשוואהשלהתוצאות)״ספורדיים״(.חדשיםהוצאות .1978
שלהמחיריםעלייתידיעלהנמדדח,ססלשנה,משנההשוטף,האינפלציהשיעור
פונקציההואומטוסים(,אניותויבואישירבטחונייבוא)למעטהמקומייםהשימושים

כדלקמן:הואאלהלגורמיםאמפיריקירובלעיל.שצויינוהגורמיםשלושתשל
ולאוהנתוניםזמינותבשלספק,בלאבחלקו,נקבעוהואלשפר,ניתןזה)קירוב
התיאורטי(:למושגמדויקתהתאמהמתוךדווקא

,14ב-לשנהמשנההגידולשיעורזהו.14-המוניטריהגידולשיעור(1 1בן הקובעיםהעיקרייםהמשתניםכאחדנחשבהוא-:ז.2ו--ס1■:!,1ללבחנושיש
הנומינלי.המקומיהביקוששלגידולואת

הפורמליהקשר,לביטויבאכאןקודמת:מתקופה"מגולגלים"הוצאותדחפי(2
השוטפותהעליותלביןקודמותמתקופותהאינפלציהביןפורמלי,והבלתי
בתוךקשריםזהגורםיכילהמושגית,הבחינהמןההוצאות.רכיביברוב

ישראל.בנק*
במאמריוצגלכךהקשורותריאליותביקושומשוואותזהבענייויותרמפורטדוח1 משתמטיםשבומקרהבכלכמודבר,שלביסודוהמונחשההיגיוןלבלשיםראוינפרד. קשיחותטלמסויימתרמהבמשקשקיימתלהניחמחייבאינפלציה,שלהוצאות"ב״גורמי -מתקזזותאינןהוצאותמדחפיכתוצאהמחיריםשעליותכךושכר,במחיריםמטהכלפי
אחרות.ירידותבידיבמלואן,מתקזזותשאינןאו
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האינפלציהלהשפעותהיושראתנצמצםנוחותמשיקוליאולםהשוטפת;השנה
ח.הקודמתהשנהמן

חדשיםהוצאותגורמינכלליםבאלהספורדיים(:)להלןחדשיםהוצאותדחפי(3
נמניםאלהגורמיםעםהשוטפת.בשנהשנ׳וספוחיוביים(,או)שליליים
פיעל)אףהשוקמכוחותאוהביקושמןבמישריןנובעיםשאינםשינויים,

תקופהפניעלאמנםשהתקיימוביקושמלחציהנגרםרכיבלהכילעשוייםשהם
כבמקרההשוק,כוחותפיעלולאהרשותהחלטתפיעלנקבעעתויואךארוכה,

גדולים(.נדחיםפיחותיםשל
בשכר"סטיות"אלה:הוצאותלדחפימקורות4בחשבוןלהביאנשתדלאנו

ושינוייםהשוק,מכוחותלמתחייבמעברחחליפין,ובשערנומינלי
מיובאת(.)אינפלציהבדולריםהיבואובמחיריהעקיףהמםבשיעורי

הגורמים.בהשפעתערבובשלהסכנהספק,ללאטמונה,עדייושתוארהבגישה
להפרידידיעתי(,מיטבפיעלהישראליהמשקלגבי)לפחותהראשוןהניסיוןזהאולם
סוגיו(.שניעלההוצאותמצדולחץמוניטרי,גידול)דהיינו,הללוהגורמיםבין
ארטשטייןשלאקונומטריבמודלהמופיעותהמחיריםמשוואותלאחרנוסףצעדזהו

סךשבוומחירים(,שכרעללפיקוחבאשר1976מנובמברדיווחם)ראהוזוסמן
השינוייםאתוהןבדולריםהיבואמחיריאתהןהמשקףבל״י,היבואבמחיריהשינוי
כך,עלנוסף2מוניטרי.משתנהעםביחדאקסוגניכמשתנהמוכנסהחליפין,בשער
)כלומרהנומינליהשכרמצדהוצאותדחףמאפשרתאינהההואהמודלשלההנחה
הוצאות.דחףהשכר,מעליותבחלקלראותכאןמוצעוארטשטיין,זוסמןשלמהמודלבהבדל

הקשוריםאנדוגנייםשינוייםביןהיבואבמחיריהשינויסךבתוךגםלהבחיןובדומה,
דחפילביןהסחר,בתנאיושינוייםהמקומיתהאינפלציההמקומיים,הביקושיםלהתפתחות
להלן(.ראהממש.הוצאות

בעודנמוכה,מובהקותבעלהוא>1הממצאיםפיעלשקיבלנו.לתוצאותאיפואנעבור
*1־*■

-16מאוד.גבוההמובהקותבעלהוא01-2 ביחס11^שלברגרסיהכללמובהקאינו!1
ל־וביחסהכסףכמותלגידול

נ
הספורדי.ההוצאותגורםברגרסיההוכלללאעודכל

1) טסס -9.5+.67זז+.831+.654
ם'

(2.6)
^

(1.6)
41-1

(3.8)(2.0)
11
2 = .82

^(-)¥הואמתייחסיםשאליובמודלהמוניטרישהמשתנההיאאחרת,נקודה הוא-לכשלעצמה,חעל^השפעתאתלקבועאפשריזהאיןכךבשללבדו.8ולא
נתוןששינויבפשטותלהניחשאיןברור,?־.אתלשנותעשויהההשפעהמותוחלק
£-צשללזהשווהבשיעורמתרחשב-^ן
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היא,הנחתנו.38%שלתחזיתמתקבלת.1978לגבימיושמתכשהיאזאת,ממשוואה
שלגביהבתקופהאחריםהבדליםכמו,1978ב-בפועל11ל-ססביחסהגדולשההבדל
הכללתםבאירבהבמידהמוסברים(,1974שנת)למשלהמרובההמתאםבדיקתבוצעה

היבואבמחיריהתלולההעלייה)כגוןחדשיםאוספורדיםהוצאותדחפישלברגרסיה
(1978לגבי-1977באוקטוברהחליפיןבשערהניכרתהעלייהאו,1974ב־בדולרים

או)בכללותולשקףעשוי11ל-11ביוהקשרמשנית,היפותיזהפיעל
:1111

גורמי)כלומר,ספורדייםהוצאותמגורמיכתוצאההפוכה""סיבתיותבחלקו(
עללשמורכדי11ב-לשינוייםוגרמו11ב-ניכריםשינוייםהמריצוהוצאות

1111

אולםהשוטף,הקשרלגביהישירההסיבתיותשלמבחןלערוךניתןלא3נזילות(.
מבטלתחבמשוואתהספורדייםהגורמיםהכללתאםבעקיפיןנתמכתזאתהיפותיזה

.11שלהמובהקותאת
1111

4הספורדייםהגורמיםהכללתידיעלנתאשרושתוארוההיפותיזותשתיאכן

להלן(.מתוארים)שחישוביהם
כדלקמן:הספורדייםהמשתניםאתהכנסנוספציפיבאופן

המוניטריהגידולשלכפונקציהמאתהאומדתהמשוואה,שלשאריות(1
1-1ח(וה״מגולגלת"והאינפלציה

%
1

-2.6+.753ח+.616מ
(3.0)

1
(5.0)(6).

המובהקת:התוצאה

-2
£ = .78

כפונקציהליבואהאפקטיביהחליפיןשעראתהאומדתהמשוואהשלשאריות(2
התברר,הכסף.בכמותושינוייםהסחרבתנאישינוייםבישראל,היחסיתהאינפלציהשל

כן:ועלמובהק;הואמאלההראשוןשרק

£11
1

= 1.4 + 1.32%£
(.6) (5.0)

15?,011
?

ס_?0£0ס
1-1

-2
£ = .59

ישראלבנקשל)והמוצדקת(המסורתיתגישתואתומשקפתיתכןזומעיןהפוכהסבתיות3
הריאלית.הכסףבכמותירידהלמנוע:1974עדלפחותשנתקימה

איןכןאםאלאדלעיל,ההיפותיזהאתמאשרתאינה11במשוואת1זשלמובהקותהעדר4
במשוואתמובהקאמנםהיה11אםכלומר,החליפין.שערעםאומעם11ביןמובהקמיתאם

כמשתנה11שהכללתהרי%עלהמשפיעיםספורדיים״הוצאות"דח£ישלקיומםמשום
מתבררד&בחן,נערךכאשראולם4מקצתו.אוכולוהשאריתגורםאת"גוזלת"היתה#ב-ביר0£
במקרהאפילו.1החליפיןשערשלברגרסיהוהן^שלברגרסיההןמובהקבלתיהינ^11ש-

בה^תרומהגלומהעדייושלהאמיתיתההשפעהמןחלקסופגיםהספרדיותההוצאותשמ&תני
של11ב-תלולהולהעלאה(11^של)מאלהיותרגבוהים1ערכילהצגתמשלהםנוספתגדולה
ת.משוואת
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בדולרים.היבואבמחיריהשינויים(3
התל״ג.מתוךהעקיפיםהמסיםשיעור(4

העקיפים,במסיםלשינוייםשפרטמוצאים,שלנו,במשוואותאלומשתניםכשמכלילים
מובהקבלתינעשה>1כאמור,ה״נכון״.הסימןעםיותר,אופחותמובהקים,כולם
8וה-

המשוואהמתקבלתמובהקיםהבלתיהמשתניםאתכולליםאיןאםניכר.באופוגדל2
הבאה:

2 ) £סס
-3.3+.817חי+.629"+4,.?+.$485+)שארית(

£־12?פז־
(2.0)

6-1
(8.0)(1.3)

2)שארית( 2x11.+
-2
11 = .91

המתקבליםהמשקלותפיעלהאלההספורדייםהמשתניםשלושתאתמשלביםאם
נקבל:(,2ב-)ממקדמיהם

25)ח=-3.3+.817+.1.098+29.:נסק0?

(4.8)(2.2)(8.9)
2- .93

את(.2)במשוואההמסביריםהמשתניםלערכיזקוקיםאנו1978ל-תחזיתלגבי
לעיל.שתוארו£8ו-#במשוואות:שימושבאמצעותלהשיגניתןהאחרוניםשתי

0סד=-2.6+.75(39.9)+.62(17.7)=38%(1
/ס

14.2%־השאריתכןעל,53%=בפועלמי 78

£8״=1.32+1.4(32%)=43.8%(2
/ס

§
£8

7
הדבר.63.4%=ישיר(בטחוןויבואיהלומיםנכללולא)ביבואבפועל

האפקטיביםבשעריםהקפיצהשלתוצאהבעיקרהשהיא,19.6%בשיעורלשאריתמביא
חוץ.סחרבמדיניותהרפורמהבתקופת

שאינםשכמעטיהלומים,)למעט1978ב-בדולריםהיבואבמחיריהשינוי(3
.10%ל-שווההמקומי(הביקושמחיריעלמשפיעים

מקבלים:אנו(2)במשוואהאלהערכיםכשכוללים

=־3•182+3(39>9)+•29(17•7)+•4(10.0)+
1זםס78

49.3%=(19.6)2+.(14.0)49.+
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ססה-עםאחדבקנהעולהזותוצאה
ומסוסים(אניותבטחונייבוא)למעטבפועלח

.51%ל-השווההלאומי,התקציבשלהמוגדרהאומדןמןהמתקבלת

הספורדיההוצאותדחףביןגומליןשליחםכמעט,בוודאותלקבוע,ניתןמכאן

שלתוצאהבחלקהזוהיהחליפין.שערובעיקרהאחרים,ההוצאותוגורמיהשכרמצד

ספקללאהיאאקסוגני,שכרדחףלעומתש״צמידות",בעודשנה,בנותבתקופותשימוש

גודלוקודמות.בשניםוהןשנה,אותהבתוךהןבמחיריםשינוייםשלפונקציה
במדהלבטח,נקבעהשכר(,משוואתשארית)כלומר,שכרכדחףכאןשנכללמהשל

מצדההוצאותדחפינתוניםכאשרמטה,כלפיהריאליהשכרקשיחותידיעלמרובה,

יותר,אופחותדומה,יהיהבשכרשהשינוימניחים,אםהיבוא.ומחיריהחליפיןשער
לחזותבאפשרותינוישנתונים,המשתניםשיתרוכןיעלה,והפריוןבמחיריםלשינוי

המשוואותאולם,זאת(.עשינו)ואכן1978ב-ב-חבפועלהעלייהאתבדייקנותכמעט

משלימותבהורדותהמלווה-מי,במוסכמתהורדהבאמצעותתיתכןחשהורדתמראות

בהם.לשלוטשניתןהספורדיםבגורמים

משמעותי,ובאופןיותר,לעלותנוטהשהשכרעולה,מואתממשוספציפי,באופן

מקדמיםמתפשרת.בלתישכרמדיניותבאמצעותנבלםהואכןאםאלאהמחירים,מן

ידיעלאינפלציהלהקטיןשניתןלגמרי,ברוראולםביותר.אמיניםאינםאלה
עלאועקיפים(,מסיםהקטנתידיעל)וכןהשכראוהחליפיןבשערהעלייהבלימת

באינפלציה"נוצף"לאכןנעשהשאםמחדש,מאשרתהמשוואהכאחד.שניהםהקטנתידי
העובדה,עלהןנשענתזאתאחרונהנקודהביקוש.שלאינפלציהאומוניטרית,

האינפלציהעלהמובהקת(היחידה)שהיאהמוניטריתההשפעהשלשהדומיננטיות

הממוצעתההשפעהעלמורהזאתשמשוואההעובדה,עלוהןלמדי,גדולבפיגורמורגשת

תהיהאשרהפערמדידתדרךתהיהנמוך.אוגבוהתל״גפערשלתקופותבמשך1*1של

שבמשוואההדבר,ופירוש-בהווהיחסיתגדולהינוהפערמורכבת(,בעיה)וזוהי

נפרדתשליליתשהשפעהאובמשוואה,שהוצגהמזומהבמידתקטנהמהשפעתתהיהזאת

6האמיתי.המחזוריהגורםידיעלתתהווה

ספורדייםבדחפיםכאןשנכללממהשחלקהאפשרות,אתבחשבוןלוקחיםאםאולם,
ת,להורדתבהתאמהל-^זבאשריעדינואתלצמצםבידינויש,11אתלשקףעשוי

^אתלהקטיןלאלהיזהריששוטפים.הוצאותגורמילרסןהניסיונותמןהצפויה
ביןלולצפותשישהקשראתגסבאופןמשקףזה)יעדבפועל.תלשיעורמתחתאל

ס1ל-:
בשיקוליםאותולדעןישכאן.נדונושלאמשוואותמכמהשעולהכפים

המחזור.מהירותעלהמשפיעיםאחריםגורמיםלגבי
)ובעצם,כפרסהאחרונותהפסקאותשטתילכך,מופניתהקוראשלליבותשומת
הליברליזציהשללכתהמרחיקותהמשמעויותשנודעולפנינכתבוכולו(,המאמר
11ל-!הביקושעל-פת"מ־החדשהכסףדמויהיווצרותובמיוחד,חוץבמטבע

במאמרהמתוארותהמשוואותאתמחדשלנסחאיפוא,צורךיהיהישראליות.בלירות
ואילך.1979מ-התפתחויותנתוחלצורךזה,

אחריםניסיונותאולםכזה,ייסודשוםכוללתאינה2שמשוואהלב,לשיםראוי
שולית.מובהקותשלשלילייםמקדמיםישלאבטלה()אותוצרשלפערכךעלמלמדים
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כאינדיקטורהקימעוניהרווחשיעור
האינפלציהלסוג

רוזנברג*ויעקבזילברפרבציוובן

הסטגפלציהתופעתלכךתרמהההוצאות.אינפלציתבשאלתהענייןמחדשהתעוררלאחרונה
המוצריםבמחיריהתייקרויותשיצרוההיצע"ב״זעזועי־היתרבין-שהוסברה,70ה-בשנות

הראשוניים.
הנדרשתמזושונהביקושבאינפלצייתהנדרשתהכלכליתשהמדיניותהדעה,מקובלת
הכלכליתהפעילותרמתביןשליליקשריוצרתשהאחרונהמשוםזאתהוצאות,באינפלציית

סוגישניביןשההבחנהאיפוא,מובןביקוש.לאינפלציהבניגודהאינפלציהושיעור
עםמידהאינפלציהסוגאתלאבחןנוכלאםרקפרקטיתמשמעותבעלתהיאהאינפלציה

התפתחותה.תחילת
מבוסםהואזו.דרישהעללמדיטובהבצורההעונהאינדיקטורלהציעהמאמרמטרת

והתפוקההתשומהשלהמחיריםמדדיעל-פיומחושבהקמעוניהרווחשלבחלקוהשינויעל
הקמעונית.
האםהשאלה,עלעונההואכלומר,הדומיננטית",ל״אינפלציהמדדהואהמוצעהמדד

עלולהוהאינפלציההוצאות,לחציהםמסוימתבתקופההדומיננטייםהאינפלציונייםהלחצים
השינוייםעלהמבוסםלמדדדומההואזומבחינהביקוש.לחצישהםאואבטלה,לגרור
הלאומית.בהכנסההשכרשלבחלקו

מאשרשהוצגה,למטרהיותרטובאינדיקטורהואהקמעוניהרווחשלשחלקוחושבים,אנו
לחצייותר:כלליהואראשית,סיבות.משלושהלאומית,בהכנסההשכר()אוהרווחשלחלקו

לנוואיןשכר,לחצידווקאהלאומית,הםבהכנסההשכרשלחלקומדדעלהמשפיעיםההוצאות,
מוצרישלהתייקרותםהואההוצאותלחצימקורכאשרזהמדדשלהתנהגותועלמראשהנחהכל

משוםמאלה,גםמושפעהקמעוניהרווחשלחלקוזאת,לעומתראשוניים.מוצריםאוהיבוא
יותר.מהירההאינפלציונייםללחציםתגובתו-שניתהקמעונית.התשומהבסלנכלליםשהם

יותרמהרעוברותההוצאותבלחץשמקורןהמחיריםשעליות(,£011:31:6111,1972)הוכיחומחקרים
יותרקרוביםשנהיהככללכן,בביקוש.שמקורןהמחירים,עליותמאשרהייצורשלבידרך

גםהמוצעהמדדולבסוף,המדד.רגישותתגדלכן-הצרכן-הביקושמקוראלבמדידותינו
לפחותגדולה,בתכיפותהארצותבכלהמתפרסמיםמחירים,מדדיעלמבוסםהואיותר:זמין
סטטיסטית.מבחינהיותראמיןגםהואזוומסיבהלחודש,אחת

בר-אילן.אוניברסיטת
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עלהקמעוניהרווחשיעורשלהמדדהעדפתאתהצדיקושערכנוהסטטיסטיותהבדיקות

תמידהשפיעווההוצאותהביקוששגורמיבעודהלאומית.בהכנסההשכרשלחלקומדדפני

זה.במבחןרבים,במקריםהשני,המדדעמדלאהראשון,המדדעלהצפוייםבכיוונים

הישרא^המשקנתוניעל-פינראה,אחר-כךהמוצע,למדדהתיאורטיהביסוסבהצגתנפתח

סוגיביןלהבחנהבונשתמשולבסוףהתיאוריה,מןלצפותשניתןאתהולמתשהתנהגותו
.1969-1976השניםברבעוניבישראלהאינפלציה

תיאורטיתבחינה-הקמעוניהרווחהתנהגות

כתוצאוויירדביקוששלמאינפלציהכתוצאהיעלההקמעוניהרווחששיעורמצפיםאנו
במסחרקייםשאיןבכר,זאתלהסבירניתןאינטואיטיבית,הוצאות.שלמאינפלציה

אל"לאחור",ולאהצרכן,אל"לפנים",לאהמחיריםעלייתשלמלא"גלגול"הקמעוני

מעלהכלפיאותהמושכיםהתפוקהמחיריכאשרהגדלהשארית,הואהרווחהתשומות.

מלמטה.אותהלוחציםהתשומהמחיריכאשרומצטמקת

אפשרהקמעוניברווחהצפויהשינוישאתונראה,האינטואיטיביהטיעוןאתנחזק

מונופול.שלהתיאוריהמןלקבל
xשמחירהצאחתתשומהבעזרתשמחירה0תפוקההמייצרקמעונימונופולנניח

כידוע,יהיה,המונופול,על-ידירווחמקסימוםיושגכאשרעולה.להההיצעעקומתואשר
1והתשומה:התפוקהמחירביןהיחס

(1)ף(6+1)=(1+^0£>6>-1,£>0

בהתאמה:התשומה,והיצעלתפוקההביקושגמישות(של)ההופכיצמיגותהםו-6£כאשר

)£(הרווחהגדרתלפי1
לאפם:ונשווהxלפינגזור

0=

איברים:סידורועל-ידי
+1ג־י

<נקבל(1)'-בהמוגדרות£,ההיצע:צמיגותועבור,6הביקוש:צמיגותלגביוכשנציב

(.1)המשוואה

(1׳) =

= ^2.
=(1צ

£
9

£
x

x(X) x-)9(0)•)צ=£

ס!(מ<ף^;1^־;
1

(10<.1ס0 (1*■צ
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בקירוב:מתקייםשבובתחוםפועלהמונופולכינניח

1=.2=(2) <1צצ

)?(הקמעוניהרווחלשיעורביחסנקבלאבריםסידורועל-ידי(1ב-)(2)אתנציב

(3)?=1-|^=|~ב-|=?(6,)£ו?<0,?2>ט

ה-±.הארגומנטלפיהנגזרתהיא.?כאשר 1
הוצאותאינפלציתהביקוש.בעקומתימינהכתזוזהביקוששלאינפלציהמגדיריםאנו
ימינהתזוזהמסוימות,הנחותתחת2התשומה.שלההיצעבעקומתשמאלהכתזוזהמוגדרת
התשומההיצעוגמישותנתון(,)למחיריותרגדולהביקושגמישותיוצרתהביקושבעקומת
חרווח.שיעורזאתבעקבותיגדל(3)משוואהפיעלתקטן.

נתון()למחירההיצעגמישותאתתגדילמעלהכלפיההיצעעקומתתזוזתזאת,לעומת
הוא.אףהרווח,שיעוריקטן(3)משוואהלפיתקטן.הביקושוגמישות

המקרההואבגמישויותהמתאימיםהשינוייםעלההנחותמתקיימותשבוהפשוט,המקרה
תהיה:הביקושעקומתהליניארי.

(4)ף=.^-ס)(>0

קבוע:(2)במשוואהש-£הנחה,בעזרתנבטאההיצעשבעקומתהקבועים,המקדמיםאת
2

(5)*־־8+צל-5/1.<+8צ/צ32=51?צ=צל

עבוראותהונפתור((,2)במשוואה)או(1)במשוואה(5ו-)(4)משוואותנציב
הוא:הפתרוןהאופטימלי,)(שהוא*)(

>ס5
>־<*י•־מז§5>

ואינפלצייתהתפוקהאתמרחיבהב-ס,כעלייההמוגדרתביקוש,אינפלצייתכלומר,
עלו-ס5ב-שינוייםהשפעתלבחוןעתהנוכלאותה.מצמצמת5ב-עלייה-הוצאות היצעוצמיגותהביקושצמיגותבהגדרתנציב(:3)במשוואההמופיעותהצמיגויות

.293עמוד(,1969)ע3118£ב-מופיעהזהההגדרה
2
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ולפיםלפיונגזור(6)ממשואוז)(וכןבהתאמה.(,5ו-)(4)משוואותאת(1ינהתשומות
היא:המתקבלתהתוצאה.8

(7) £5-=86
2

8ם2(8+4)ן<
< 0 86 = £0

85
=

2(4. + 8)^ 2
> 0

85=88
8ם2(8+4) > 0 88 _ -80

85 3(4 + 8)x2 < 0

הרווח:בשיעורהשינויאתונקבל(3)למשוואהנחזוראלהבתוצאותמצוידים

(8)
־?§-<+זד־=0

11

)־()־()+()+(

0>
"=ו?+,?22■

352851?85
)־()+()+()־(

ביקוש:שלאינפלציההשפעת

הוצאות:שלאינפלציההשפעת

כיווןאתלבחוןאפשרלקבועקרוב<3צ/שכאשרמתברר,(,3כבמשוואההרווח,שיעורמהגדרת
העלייהלשיעורהתפוקהמחירעלייתשיעורשביןההפרש,על-ידיהרווחבשיעורהשינוי
האמפירי.במבחןבושהשתמשנוהמשתנה,זהוהתשומה.במחיר

אמפיריתבחינה-הקמעוניהרווחשעורהתנהגות

באמצעותנעשיתזולעיל.שהוצגהההפותיזה,של.אמפיריתלבחינהעתהפוניםאנו

הקמעוני.הרווחשיעורמשוואתאומדן

1969-67הקמעוניהרווחשיעורמשוואת

במדדהשינויכשיעורמוגדר-?הקמעוני,ברווחשינוישיעור-התלויהמשתנה

ההיסונייםהמחיריםמדדשלהשינוישיעורפחותהתעשייתייםהמוצריםסךשללצרכןהמחירים
במדדיםהשינוישיעורי.50%כ-הינולצרכןהמחיריםבמדדאלומוצריםמשקלסל.אותושל

אחרת.נאמראםאלאהקודמת,בשנהלוהמקבילוהרבעוןשנהכלשלרבעוןביןחושבו
ההשערהשאםכך,במשק,האינפלציהלסוגאינדיקטורלשמש?יכולהשערתנו,לפי

תיתןוביקושהוצאותלחציהמודדיםמשתניםעל?שלרגרסיהשמשוואתנצפהנכונה,

ומקדמיםההוצאותלמשתנישלילייםמקדמיםעםסטטיסטיתמבחינהמשמעותיותתוצאות
הביקוש.למשתניחיוביים
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מעברהנומינליתהכסףכמותשלהגידוללןצבשימשלהלן,שידווחהאמפירי,במכתו
באינדילןטורשימוש3ביקוש.ללחציכאינדיקטור,11-צהראלי,התוצרשלהגידוללקצב
מטרה.לאותה(,1978)והלויובלכר(1978)וזוסמןארטשטייןבידינעשהזה

משתנים:שלושהשימשוהוצאותללחציבאינדיקטורים
בתעשייה.(0031:13601:111111)תוצרליחידתעבודהשכרבעלותהשינוישיעור.1

ט10=ן!-צ

בתעשייההשכרתשלומיבסךהשינוישיעור-^כאשר:
הריאלית.התעשייתיתבתפוקההשינוישיעור-צ

•.
11=1-צתוצר:ליחידתנטועקיפיםבמסיםהשינוישיעור.2

במשקנטוהעקיפיםהמסיםבסרהשינוישיעור-1כאשר:

הריאלי.בתוצרהשינוישיעור-צ
>?.1התעשייתי:היבואשלהמקומייםבמחיריםהשינוישיעור.3

התעשייתי.בייצורההוצאותכלאתכמעטמייצגיםהמשתניםשלושת
היא:1969.1-1976.4לתקופהשנאמדההבסיסיתהמשוואה

(9)?=1.01+.161(11-)צ-.110.41-010200-.056?11
(1.39)(3.14)(4.68)(2.71()1.46)
82=.0659.א.=1.18
2.43=.!.52.54=^

שלערכוהינו.ז^.סהמקדמים;של1:הסטטיסטיערכיהינםבסוגרייםהמספרים
הסטטיסטישלערכוהינוזץראשון;מסדרסדרתימיתאםלבדיקתוטסוודרביןשלהסטטיסטי

שלהתקןסטייתשלערכהאתמציין5רבעוני;.!.סדרתימתאםלבדיקת(1972)ווליסשל
החופש.לדרגותמותאםהמרובההמיתאםמקדםהינו?2הרגרסיה;
ומובהקיםהצפויהסימןבעליהינםהמשתניםמקדמישכלמוכיח,(9)ברגרסיהעיון

הרווחשיעורשלהתנהגותובדברשהעלינוההשערהאמפיריתנתמכתבכךסטטיסטית.מבחינה
והביקושההוצאותמשתנישלההשפעהעוצמתאתמייצגותברגרסיההגמישויותהקמעוני.

משתניגמישויותשלגודל,לפישדירוגלצייןמענייןהקמעוני.הרווחשיעורעל
התעשייתית.בתפוקהמשקלןלפיההוצאותלדירוגמתאיםההוצאות

זהמשתנהשלשהרגרסיהנצפהולפיכךגידול","שיעורהואהתלויהמשתנהכזכור,
קטןאומובהק,בלתיהואהשונותבמשוואותהקבועואמנםל-ס.השווהחותךעלתצביע
המדגם.בתקופתהגבוהיםהאינפלציהלשיעוריחסיתוחצי(,אחוזעד)אחוזביותר

הנובעהמחירים,עלייתקצבהואזדכאשרזד-ע-א,הוא:ביקושלחציהמודדהמשתנה
ההוצאות,משתנישללינאריתקומבינציההואזדמניחיסש-שאנוכיווןהוצאות.מלחץ אלה.במשתניםגלומהשהשפעתוהרי
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משנהופדהלהקדקהחל

לטעון,מקובלשעליהןמשנה,תקופותמשתילמעשה,מורכבת,1969-1976המדגםתקופת
בשיעורהיתר,ביןביטוי,לידיבאיםאלוהבדליםהמשק.שלשונהמבנהמייצגותשהן

השנייה.בתקופהאחוזים19-56ל-הראשונהבתקופהאחוזים18--1מ-שעלההאינפלציה
תקופותשתיביוהקמעוניהרווחבפונקצייתשינוייםחלוהאםלבחון,ניסינולפיכך
לתיאור(1970)011^31:31:1)ראהדמהבמשתניהשימושהיאהשתמשנו,שבההטכניקה,המשנה.
אשר,0דמהמשתנההגדרנו"(.0110"״מבחןפניעלויתרונותיהזוטכניקהשלמפורט

הדמהמשתנההתצפיות.לשאר1הערךואתהראשונהבתקופהתצפיתלכל0הערראתמקבל

משתנההיהלהלן,המפורטיםהמקרים,בשנירקלשיפועיה.והןהמשוואהלחותוהןהוכנס

משמעותי:זה
בקבועדמהמשתנהא.

(10)?=1.44+.163(11-)צ-.010280-.11041-.079?3.90+11ם

(2.32)(2.03)(3.32)(5.32)(2.95)(2.15)

?2=.707.*ז.ס=1.66

=ז^.ם82.38.£=2.25

בשיפועדמהמשתנהב.

)זו-.110.34-111.0245-.093?11+.177*(ס1)צ-

(2.65)(2.37)(2.81)(5.80)

2.48=721.=2?

.זז.ם=5.21.47.=2.20

למשוואההדמהמשתנהשהכנסתמגלה,(11)-(10)משוואותעם(9)משוואההשוואת
המשתניםמקדמיכלשלה.התקןסטייתולהקטנתהמשוואהשלההסבררמתלהגדלתהביאה

לבחינתאותנוהביאההדמהמשתנהשלהמובהקותהצפוי.הסימןובעלימובהקיםנשארו
השנייה.בתקופהששרריותרהגבוההאינפלציהשיעורהואלכרשהגורםההשערה,
הרמה.משתנהבמקוםברגרסיההאינפלציהשיעוראתהכנסנוזוטענהלבדוקכדי

מוכיח,זהממצאסטטיסטית.מבחינהלחלוטיןמובהקבלתיהיההאינפלציהשיעורמקדם
הגבוההאינפלציהבקצבהשנייה,בתקופהשחלההרווח,בשיעורהעלייהאתלהסבירשאיו
הרווחבשיעורשהשינוייםלענייננו,יותרוחשובושנית,תקופה.באותהששרריותר,

שהועלתהההשערהשטוענתכפיבסוגה,אלאהאינפלציה,בשיעוררקתלוייםאינםהקמעוני
זו.בעבודה

(11)?נ=1.65+.134>(1-

(2.45()2.46)
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הקמעוניהרדרחשיעדרשלההתאמהמהירות

לערכיםמידיבאופןעצמומתאיםהרווחשיעורכימניח,כהעדהמשוואותניסוח
השוטפיםהערכיםכילהניח,ניתןלחילופיווההוצאות.הביקושלחצישלהשוטפים

הקמעוניהרווחשיעורשלהאופטימליתהרמהאתקובעיםוההוצאותהביקושלחצישל
רקנסגרתקופהבכלמיד.מתרחשתאינההאופטימליתלרמה?שלההתאמהאולם*?נ,

_?:1הקודמתלרמתו*?ביןמהפער<1חלק

-)?*1>=?-?_.!(12)

שלהלן:המשוואהאתתיתןהםבההמשתניםשמקדמי(,9)במשוואה(12)שלהצבה

(13)?=6_+יו(14-)זו+6״ט6+11,6+10.?14+_>ן?י ט11כ4כ±-

3±(1־))<1=0,....4כאשר:
=

±
=1-11נן

5
ל

היא¬¬1976.4-1969.2לתקופהשאמרנו(13)מטיפוסהמשוואה

(14)?־־.35+.103(14-)¥-.01.0125-.11042-.032?11+.439?

(3.39)(92).(3.73)(2.88)(1.93()53).

2.51=141.75=.0.14759.=

1.00=462.08=.?.8

השנייה.המשנהבתקופתבפונקציהשינויחלהאםלבחון,ניסינוזובמשוואהגם
לתוצאותבדומההמשוואה.לשיפועיוהןלקבועהןהוכנסלעיל,שהוגדר,0הדמהמשתנה

נתונהזומשוואה.14-זוהמקדםבשיפוערקמובהקהדמהמשתנההיהלעיל,שהתקבלו
להלו:

(15) ? = 1.08 + .083 (14 - ¥) - .175 010

(1.67)(!.73) (4.13)

- .035 11 - .068 ?11 + .393 ?

(3.46) (2.01) (3.38)

+.160•ם(11-)¥

(2.78)

2.54=142.14=.0.17810.=

0.51=111.84=£.5

4
בפיגורהמוסברהמשתנהמופיעכאשרסדרתי,מיתאםלבדיקתהרלבנטיהסטטיסטיהינו11
0.14.שלערכובמשוואה.סדרתימיתאםהעדרעל11מראההמקריםבשנימסביר.כמשתנה

זה.במקרהמוטעהונהי
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את(15ו-)(14)הרגרסיתמשוואותמקדמיהולמים(,11ו-)(9)ברגרסיותכמו

?שלמהירהתאמהתוזליךעלמעידוגודלומאודמובהק?מקדםמההשערה.המצופה

לרמתו?ביןמהפעראחוזים61כי(15)ממשוואהמתקבלכךהאופטימלית.לרמתו
שנהרבעלאחרנסגריםמהפעראחוזים85ו-השוטפתבתקופהנסגרים*?,האופטימלית,

עלבמהירותמגיבהקמעונישהרווחשהעלינו,הטיעוןאתמחזקותאלהתוצאותנוספת.
האינפלציה.לסוגיעילכאינדיקטורלשמשיכולולכךוההוצאות,הביקושלחצי

מודליםמשנילהתקבליכולה(14)משוואהשלהספסיפיקציה.כילציין,יש
פרמננטייםמשתניםשלומודל^(13ק6±זו16ק*6063610ת5)ציפיותשלמודלנוספים:

העדראולם(.300-303עמי(,1972).10111136011)קויקשלטרנספורמציהבעל
התאמהמודלשלשהאינטרפרטציהכך,עלמצביע(15ו-)(14)במשוואותסדרתימיתאם

יותר.נכונהלעיל,השתמשנושבהחלקית,
הקמעוני,הרווחשלמהירהתאמהזמןעלהמצביעיםשקיבלנו,הממצאיםבעקבות

חושבוהשוניםבמשתניםהשינוייםכאשר(,9)משוואההבסיסיתהמשוואהאתמחדשאמדנו
להלן:נתונותהרגרסיהתוצאותלוהקודםלרביערביעכלבין

(16)?=.165+.179(14-)צ-.01.0120-.074?14-.11018

(2.09)(1.69)(2.89)(3.30)(48).

?2=.366.א.ם=2.41

1.43=.£51.98=

סטטיסטית.ומובהקיםהצפויהסימןבעליהינםהמקדמיםשכל(16מ-)נווכחשוב

1968-1976בישראלהאינפלציהסיווג

הבאנוזהלצורךהישראלי.במשקהמוצעהאינדיקטורשלישומואתלבחוןמעניין
האפסקומעלתצפית.1968.2-1976.4בתקופה?המשתנהשלהתנהגותואת1בציור

במדדהעלייהשיעורעלהעולהבשיעורלצרכןהמחיריםמדדעלהשבומצב,מייצגת
ביקוש.לחצישלמצבדהיינוהסיטוניים,המחירים

ביןתנודותקיימותמהציור,שנראהכפישלילית.בתצפיתמיוצגיםהוצאותלחצי
המתייחסותהתצפיותארבעאתתחמנושנתיאומדןלקבלועל-מנתהמדדבהתנהגותרבעוניות

אינדיקציהזוהיהחיובי,באזורנמצאזומתחימההמתקבלהמלבןשלרובואםשנה.לכל
הוצאותלחצימייצגהשליליבתחוםשרובומלבןשנה.באותהביקושלחצישללדומיננטיות
שנה.באותהדומיננטיים
והןישראלבנקהערכותעםהושוותהזובדרךשנתקבלההאינפלציהסוגעלההערכה

-מטהביקוש,וכלפיאינפלציייתעלהבנקהערכת-מעלהכלפיהחיצים.על-ידימיוצגות
המוצעהמדדביןהתאמהישנה,1975לשנתשפרטנווכחהציורמןהוצאות.אינפלציית



1976עד1969הקמעוני,הרווחשיעור:1דיאגרמה

ישראלבנקהערכות-ביקושלחצי{

ישראלבנקהערכות-הוצאותלחצין

▲לחצי
ביקוש

לחצי
הוצאות

71

72

76

74
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התצפיתהןהצייר,מןהעולותנוספות,מעניינותנקודותישראל.בנקהערכותלביו

בעקבותחזקיםביקושללחצי1973.3ב-הוצאותלחצישלממצבמעברהמראה,1973.4ל-
עקבהוצאותללחציחריףמעברשוב,מראה,1974.1ל-התצפיתהכיפורים.יוםמלחמת

-1976.3)1976שנתשלהשניהחציהיאנוספתמעניינתתצפיתהנפט.מחיריהתייקרות
ביקוש,ללחציהוצאותמלחצימעברחלזושבתקופהמראה,שלנוהאינדיקטור(.1976.4

כמקובל.,1977בשנתולא1976שנתבסוףחלשהמפנהכך

סיכום

במהירותמגיבהקמעוניהרווחששיעורשהעלינו,לטיעוןשנמצאהאמפיריהסיוע
מדדבפיתוחראשוןצעדהוצאות,הואללחצישליליובכיווןביקושללחציחיוביבכיוון
בספרותהמקובליםבמונחיםאוהוצאות,ולאינפלצייתביקושלאינפלצייתהאינפלציהלסיווג
ישהיצע.זעזועשלתוצאהשהיאזולעומתביקושזעזועשלתוצאהשהיאלאינפלציההיום,

שעל-פיוהמוצרים,סלהרחבתעל-ידיהקמעוניהרווחשיעורמדדאתלשפרמקוםעדייו
על-פילבחינהההיפותזהאתלהעמידחשובוכןהקמעוניהרווחבשיעורהשינוייחושב
נוספות.מארצותנתונים

ביבליוגרפיה

בישראל",השכרוריסוןהמחיריםעלהפיקוחשל"האפקטיביותצי,וזוסמן,יי,ארמשטיין,
בישראל,כלכלילמחקרפאלקומכוןלכלכלההישראליתהאגודה,1977בבלבלהעירניס
.1978ירושלים

.1976עד1968לשניםרתשברךדיךישראל,בנק

81601161,:1,.311(8,83161111,."00111ק33061731331103£££60111160£0116313(11161

181:3610£03861116:13£1311030£8.3160011163110."5051800881071בן78360,

.1978.133,63333161113,133111316£31811331:1061116

1,031:1113,.!"3£63311300336131103863131£03681138ף171160868363310333365

06£38860336868363303311160£301116ק6<ס16ס¥3313111631,"38500710771610100

0!3ץ1970,).??410-421.
2>/0500066317108",061630113311033106?0££0030111613108116"!.,0£0831613

568600656360011116/05006071008/0.500,031116/17150071800630071$6067100

.19721336.,0.0358108100^,000.7101156860001150167106500101071351/816171

,¥0380617:833ק1969,8017463.
£11333,8,."401117111130306003011110"ץ

03^0,33311,."0310£086מ111ע13¥33130163!£03681138ף33111£ע8613861117663

00£ס6££1ס063633112311034:86836331033£136331316313."5116

.21-18??.(,197011337)24,510118110107141716010071

138131131103131803*103301311160£036"
,.8.8,31118^11)33,£].,06310176

133ק>ן30ק811331103331316."34,500710771610100(1966.033,).??238-235.
-86836030160137)(13431000336131100.163)03£033111£03681138"!.£.,8031118

33103!(3311033£,"40500710771610100(0ס1ץ1972,).??636-617.



69 הכנסהוהבטחתמיסוי

לינאדיתכנותבאמצעותמחדשחלוקר.
ותעברותהכנסהמםמערכתשל

קונדור*יעקב

מבוא
ההכנסהחלוקתאת-עומדיםבעינםהתנאיםכשיתר-קובעים,והעברותהכנסהמם

האחרון;בעשורבהרחבהנידוןזהמחדש()מחלקמשחלקבמנגנוןהשימושהפנויה.
גיסא,מחדהכנסה,בהבטחתמתרכזיםאלהבדיוניםהשולטיםהעיקרייםהזרמיםשני

הבטחתעלהענפההספרותגיסא.מאידךוהעברות,הכנסהמםשלובאופטימיזציה

בחסר,היאלוקהבזמןבואולםחשיבותה.ובכךמעשיות,בבעיותעוסקתההכנסה
ההתפלגותעלשיטותיההשפעתאתלהעריךבליההתפלגות,שלהתחתוןבקצהבהתרכזה
לאורך)מסו״ע(,והעברותהכנסהמםשלכאופטימיזציהעוסקהאחרהזרםכולה.

-יתירה,בהפשטהלקויההיאעקרונית,אךהנכונה,היאזוגישהכולה.ההתפלגות
כספית.תמורהבעדעובדיםשאינםהאוכלוסייה,שלשלישיםמשניהיתר,ביןבהתעלמה,

להערכתמתאיםהואוהעברות.הכנסהמםלתכנותמודלאנומציגיםזובעבודה
כללחלוקתשללבעיהבפתרונותאותןמשלבהכנסה,להבטחתשונותמעשיותשיטות

בהתאםאחרים,ובסיבוכיםשונהגודלבעלותמשפחותשלבבעיהלטפלומסוגלההכנסות,

המחוקק.שלהחברתיותלהעדפות

משפחותבאיןהמם,שלאופטימיזציה.2

)מסו״ע(:והעברותהכנסהמסתכנותשלהבאהבבעיהנתבונן
המפשטתההנחהאתמשלו.ביתמשקמהםאחדשלכלמבוגרים,ז1מ-מורכבתהאוכלוסייהא(

.5בפרקניטושהזאת

שלההתפלגותב-^תסומלהגולמית"()"ההכנסהוההעברותהמםלפניאדםשלההכנסהב(

xובוודאות,מראשידועההמם"()"שנתהבאהבשנה

*

שלבפרמטריםתלויהאינהוהיא1

מקום,חוסרמחמתהאוצר.משרדכלכלי,לתכנוןברשותלמחקריםיועץהואהמחבר*
המטרה(,לפונקציית)הסבר4פרקבספרות(,דיון)מבוא,1פרקהמאמרמןכאןהושמט

האירציונליהמבנהאתממחישאשרותרשים,המתמטיהנספחלא-ליניאריות(,)בעיות6פרק
מומנהברובההעבודההמחבר.אצלאלהחלקיםלהשיגניתןהקיימת.המםשיטתשל

בלבד.המחברעלחלהעליההאחריותאולםכלכלי,לתכנוןהרשותבידי
לגביהנוכחית.העבודהלתחוםמחוץהיאהמםלצורכיההכנסהשלמפורטתהגדרה1

שאומצהנניח,הפרקלצורך(.1977)?60111113ן1ו-(1968)*163116ראהזמננו,בנותגישות
אופנים.במספרתשתנההיאהבאיםובפרקיםוסבירה,מקובלתכלשהי,הגדרהכאן
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הנחתהכנהה.למספרטוהמסים,המחיריםכלמראשנתוניםכןשנה.באותהמסד״ע
הגולמיותההכנסותעלמסו״עמערכותשהשפעתהנצפית,העובדהעלמבוססתאי-התלות

מעבודה,הכנסותעלהאמפיריהחומרשלקצר)לסיכוםואיטית.קטנהכללכדררהיא
.(25-24עמי,1163,1978(16דו״חאתראה-
התקבוליםסךכלכלי.לתכנוןהרשותבידימראשנקבעת,14הממוצעת,הפנויהההכנסהג(

הוא.אףמראשכךנקבע,0ס-^=113מסו״ע,ממערכתהדרושהנקיים,
באמצעותשנמדדכפיהפנויה,בהכנסהאי-השוויווכיהמחוקק,מחליטאלהבנסיבותד(

,8גייני,שלהריכוזמקדםבאמצעותלחילופין,או,1היחסית,הממוצעתהסטייה

בהמשך.(יובאו1,11)הגדרות.110או10מסוים,יעדעלהמםבשנתיעלהלא

מענקדרךלכל,להבטיחיששאותה,6.0מינימלית,פנויההכנסהגםקובעהמחוקקה(
4.0יוענקולמובטללנכהלזקן,העבודה.לכושרמותאםאךבהכנסות,תלויבלתי

החסםהמחוקק.שוביקבעזאת-סכוםאיזהאךפחות,יקבלואחריםבמלואו;

ביותר,הנמוךהשכרלביןביוההפרשהואהעבודהבגילבריאיםלאנשיםהתחתון
אותהדהיינועצמו,הואהעליוןהחסםאותו;להשיגיכולאחדשכל

2ואחרים,פסיכולוגייםיתרונותמספרהאחרונהלשיטהלכל.חברתית""דיבידנדה

לאלפיכךבה;הכרוךהמקרו-כלכליההפסדשלבמונחיםמאדיקרההיאאולם

)ראה,המקצועאנשישלבתמיכהאףזכתהולאמקום,בשוםלמעשהזושיטההונהגה
,1,1969.ו61(1380סלמשל:

.1163,1978,269-276(16;£65861111311,1973;169-184עמי

המודל(שלחוזרפתרון)דרךלשקוללמחוקקמאפשרתלהלן,שתובאההפסדפונקציית
בהתאם.ולהחליטחברתית,לדיבידנדהנוספתהתקרבותכלשלהכלכליהמחיראת

להבטחתו,שנבחרההמדיניות,-יחדיוהגורמיםשנייקבעונתון,כאשרו(
3_למענקים,ההוצאהסךאת-העבודה,כושרשלוההתפלגות .0

הגבוהותההכנסותשלההאוכלוסייה,שלמאיתשאותהלדרוש,יכולהמחוקקז(
לאי-מקובלמודדהוא0הפנויה.ההכנסהמכלל1000מעל%תקבללאביותר,

0 4,0.,1(.£023665,1953למשל,)ראה,קיצונימעושרהנובעהשוויון,
)ראההמחוקקשל)פר״ח(החברתיתהרווחהלפונקצייתקירובלשמשעשוייםיחד

(.60-57עמי(,1970)וקונדורלהלן,3פרק

השפעתמקצתבהםשתישארייתכןבהכנסה,תלוייםאינםהסלקטיבייםטהמענקיםאף2 המתביישחולה,אדם)למשל,במלואם.הזכאיםאותםיימצולאאוליולכן"קלון",
)ולילדיו(לוניתןהאםרכוש:חסרבבטלונתבונןאוהמוגדל(.המענקאתלדרוש
במודל,אפשריהואגם-בהכנסה,התלויל״סעד"אשרכלשהו?מינימוםמתחתאללשקוע
להלן.שנראהכפי

השירותיםאיןאםכאן.כלוליםאינםנכים,שלאלהכגוןמיוחדים,לצרכיםמענקים3
מחוץלספקםהבאההמענקיםתוספתאתלרשוםישצרכים,אותםמספקיםהסוציאליים

המעניינתהפנויה,מההכנסהחלקאינהשהיאברורפנים,כלעלהמסו״ע.למערכת
מקבליה.שלנוספתרווחהעלמצביעההיאאיןכיהחלוקה,מבחינת
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השנהמהכנסתינוכו)הפסדיםהחיוביתהגולמיתכהכנסהמורחבת""הכנסהנגדירח(

גדולה.צבאותיסומלומורחבותהכנסותהמענק.בתוספתהעוקבת(
ליניאריתפונקציהשהינוהכנסה,מםבאמצעותיושגו!(110,0אוסלל,00היעדים(0

מורחבותבהכנסותלהשתמשהטכניהצורך)עלבלבד.צושלצ,שללמקוטעין
מטיליםאיןהמחבר(.אצל6בפרקראההגולמיות,ההכנסותבמקוםהמם,כבסים

.4.0>צעלמם

לשיעורפרטצ,שללא-יורדתפונקציההינם)ש״ש(המםשלהשולייםהשיעוריםי(
הם)כלומר,ההתפלגותשלהעליוןהאחוזעלהמוטלוהשיעור,40מעלהשני

אינו"אי-רגרסיביות",שלזה,תנאיהקודם(.מהש״שנמוכיםלהיותיכולים
בהכנסותולאפנויות,בהכנסותעוסקהמודרניהחברתיהאתוסמוסרי.כלל

לאי-אולם(.1976קונדור,)ראהמסיםובשיעוריב-״קורבנות״לאאףגולמיות,
מרפיםאנוהפרק.בסוףיבוררושעודיתרונות,מספרטכנית,כשיטהרגרסיביות,

רגרסיבייםשיעוריםלמבחןבמודללהשתמשמנתעלההתפלגות,בשולירקאותה
100שלאפקטיביבש״שלהשתמשעדייומרביםהתחתוןבקצהמוצעים:אוקיימים
-במיוחדמציאותישאינורקעעלאמנם-נמצאהעליון,לקצהואשר)״סעד״(;אחוזים
להניח,איןשלנובתנאים(.56306,1977למשל,)ראה,0הואבוהאופטימלישהש״ש

שנקבעו.אי-השוויוןיעדיעםבהחלטלהתיישבעשוייורדש״שכזו.תוצאהשתתקבל
(1971)1111:1־£1.1663>הואלאחרים,;1הוא40מעלהראשוןלש״שהעליוןהחסםיא(

100מ-גדולבש״שבאופטימום,צורךאיןמאד,כללייםבתנאיםכיהראה,

הקושיעללהתגברגסהשיטההינההש״שעלאחוזים100מ-נמוכה"תקרה"אחוזים.
לאמודעלולהשלהלןהליניאריתההפסדשפונקצייתהמחבר(,אצל,4בפרק)המוסבר
?אתלקבועחייבהמחוקקאחוזים.100ל-מתקרביםכשהםהשפעתם,אתחסראומדן

לאינטואיציההנושאנותרזהבשלבכיאחוזים,100ל-אחוזים75ביןאי-שם
שאינםש״שעםמפלה,בלתיהכנסהשמםלציין,ישבטעויות.להסתכןולנכונות
ההכנסות.במסדרהדירוגאתישנהלאאחוזים,100מ-גבוהים

בשכר,לתמיכהזהה(אינוכי)אםדומהשליליש״ששליליים.להיותעשוייםהש״שיב(
(,1973)£65861111311(,1976)861:8138למשל,)ראה,עליההמליצומחבריםשמספר

כזהש״שאין((,1974)1111:1:1663)ראהידועמשפטלפי4((.1976)£655611מ3מ
אתלמקסימוםהמביאבמודל,רקיפההמשפטשלכוחוואולםאופטימלי;להיותיכול

שלבתועלותגםמתחשביםשאםלהראות,ניתןהעבודה.כוחבקרבהתועלותסכום

שעותלמספריחסיתכתמיכהלפירוטניתנתשלילי",שכר"מםבצורתבשכרתמיכה4
העשויהזו,שיטהאיזון.לנקודתעדמעבודה,ההכנסותעליחסימםבתוספתהעבודה,
העבודהבפריוןפוגעתעבודה,שעותשלבמונחיםשליליש״שמאשריותראפקטיביתלהיות

031:111ב£61)השווה:העצמאייםעלהשפעהלהואיןיותר,גבוהשכרעםהעבודהובבחירת
הינה(,74-73עמי(,1974)831:1:11)לשכר""תוספתידועה,פחותשיטה((.1973)

האיזון.לנקודתעדבעקבותיו,חיוביש״שעםמעבודה,הכנסהעלשליליש״שלמעשה
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מצא,(1971)260^30561)•האופטימלי.בפתרוןלהופיעשליליש״שעשויילדים,
אםכמובן,הדיו,הואלשמה.(רצויההענייםעבודתאםבפועל,יופיעשהוא

השליליים:הש״שעלבחסםצורךאיןלמקסימום.התועלות,ולאההכנסות,תובאנה
למעשהחסומיםיהיוהש״ששכלמבטיחים,יחד,גםהתקציב,והגבלתהעליוןהחסם

רקעשוייםואי-הרגרסיביות,אי-השוויוןלהגבלותהודותכן,עליתרמלמטה.

רגילים.במקריםשליליים,להיותביותרהנמוכיםהש״ש
בביטוישנאמדתכפיהלאומית,בהכנסהההכנסהמספגיעתאתלמינימוםלהביאישיג(

הליניארי

=2(1)

כלעלעוברוהסיכוםהמתאים(,צעל)דהיינוxעלהמוטלהש״שאתמסמל•!כאשר
ההכנסות.

בפרקנידונותההכנסות,סךשללמקסימיזציה(1ב-)לשימושהנחוצותההנחות,

רקהקוראמתבקשכאןהרווחה.כלכלתמבחינתהמודלאתמבאר3שפרקבעוד,4

ובפתרונה.הבעיהשלהמתמטיבניסוחלהתבונן
פונקצייתבהם.ליניאריתשהבעיהלראות,וקלהש״ש,הםשלנוהנעלמים

ממוצענוהיכלשהיהכנסהעלהמוטלשהמסמאחרבמפורש.ליניארית,2המטרה,
לבסוף,ליניארית.התקציבהגבלתגםהריקבועים,משקלותעםהש״ש,שלמשוקלל

הפנויות,ההכנסותיהיות,במסדר,הדרגותנתונותוכןנתונות,המורחבותכשההכנסות
שלהן,הליניאריותוהפונקציותץ,

(2) 1
ת11 ־2א(־)ע,

11>7

(3)

(4)

**ז!־""1.!י*?•י*־ 1=11

.>!!^99׳^״
=

בש״ש.הןאףליניאריות

אי-תנאיאלה,בקרבתחתונים.ו/אועליוניםחסמיםהםהאילוציםיתרכל
הפשוטהבדרישהאותםנחליףמספרם.עצםבגלללמדי,נוחיםבלתיהםהרגרסיביות

בהתאםלא-שליליים.יהיוהש״ששלהראשוניםשהדיפרנציםחישובית,מבחינהיותר,

הללו.הדיפרנציםשלבמונחיםהבעיהאתננסחלכך,
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קובעים,עצמםשהש״שכיווןממש,ליניאריתאינה(2)המשוואהמקום,מכל
הבעיהאתשפותריםבכך,הקושיעללהתגבראפשרלא.ואיזה8מ-קטןהואץאיזה

אותהופותריםחוזריםנוסף(,)אילוץ7=^11כאשרנתון,ל-תלמהדריןהליניארית
.2של1מ1ת01111100111111110!סס:הנותןבערךבוחריםולבסוףאחרים,תלערכי

גודל,קבוצות+צ1ב-המורחבותההכנסותיסודרוהבעיה,אתפורמליתלהציגכדי
0קבוצההש״ש.מוגדריםעליהםצ,עדמ-סהמסופרריםהכנסה,קטעי+צ1ל-במקביל

ראהאךלו,שוותלהיותהיוצריכות)כולןעלעולותשאינןהכנסות,תכלול

לסמליםנוסףהבא,בסימוןנשתמש5שבהן.העליונההמאיתאתתכלול£וקבוצה(,2הערה
כבר:שהוגדרו

;1מורחבתהכנסהבקבוצהממוצעתגולמיתהכנסה = *1• 1=1,.. .צ,.

;1בקבוצהממוצעתמורחבתהכנסה = י1י צ,....,0=1
;1קטעשלהעליוןהקצה = 1י

*י !־־ז*11ס ..־*,1

פשטות;לשם^צ, =

;1הקטעאורך = צ\/ 1=1,.. -צ,..1
פשטות;לשם,3^- = ***

;1קטעעלהש״ש = 1 = צ,..,.,1
;1מם׳הש״ששלהראשוןהדיפרנץ = "1׳ 1 = צ,..,.,2

=
1

זג;

;1בקבוצה)נישומים(ההכנסותמספר=

;1בקבוצהממוצעתמצטברתשכיחות=£%+.££=
<נ1נ1

*.1ל-הפנויהההכנסהשווההעליוןשבקצהוהקטע,אינדקס=8

1י
_
7 *1
־

1 = 0 ,..
1 = 0 ,..

■,*

)יג(עד)א(לסעיפיםבהתאםכן,אםלהגיע,ניתן10ל-אופטימלייםלש״ש
ליניארי:בתכנותהבאההבעיותקבוצתפתרוןבאמצעותלעיל,

(5) 111111 111111

3 (\ }

£
{ 2
11=1

£
[ 1
1*־

£!*1 ]\}
עבור,5וכןז1ד,_!<.מצא

=^3־צ,...,1;
1,...,£-1=8

קבוצות15כ-למעשהיספיקוההכנסות,למספרלהשתוותיכולהקבוצותשמספראף5
1עבוריחד.גםצ0ו-10עבור ,110עבורהממוצע;בסביבתצפופיםקטעיםנחוצים0 אומדןמטהכלפייוטהכך,אפילוההתפלגות.שלהעליוןהשובלאתהיטבלפרטעלינו

למשוואההודותגיסא,מאידךמערכו.אחדבכאחוזהמקובציםהנתוניםמתוךהמחוטב,110
1היעדיושגלהלן,(10) בדיוק.0
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בהגבלות:

( 6)

(7)

(8)

(9נ

(10)

(11)

(12)

41< 1,

£-1
£ 6 < ?,*
=צ1

צ
1־1<,£ *

=צ1

צ£££
.
£[צ,צ\/צ,£-צצ(,£י 11,1=11

!=,!,!=!-נ]:=±

5555
£[1.צ\/£1-צ£]צ( 11

11=1:־
=צ1צ־ננ1נ=

55
£[צ(].צ\/1=צי-14, 1-,11=1,נ*3

<_0+00=([^±
-צ

3
]),צ-־1,<ז>בנ1+צ.צ.£ 11—.־0!1

3

14צ,.£
10=1

צצ_
צ[צ.!־].צץ/>-״צ100ס}(14. =צ1*=ננ**

הורשולז:נ,2ואילושלילי,להיותהורשה!-ל!כיבסימנם,מוגבליםאינם4־,12־,11 £־או• (,7)(,6)נפרדים,חסמיםנחוציםהיוהאפשרית,הרגרסיביותעקברגרסיביים.להיות
(.8)יחיד,חוסםבאילוץלהסתפקיכולנואחרת-,1ו-*1עבור

להיותצריךהואלמעשה,מ-צ.קטןטבעי,מספרכללהיות3יכולפורמלי,באופו
14בושיתקייםמספר

שלילי.הפנויה,הממוצעתההכנסהבאזורנטו,המםהיהאחרת>יצ,
רקקיימיםהממוצעת,המורחבתההכנסהסביבצפופיםלקטעיםאפילורגילים,במקרים

טי(.נספח(,1968)צ0ז1!ז01:)ראהביצועבני3ערכימעט
צ0!1(101מ—לערר,קלילשינוייםפרטהועתקו,(11)(,10)(,9)(,5)מישוואות

בנספח,באו,מלא.בפירוטיותר,קשיחכיאםדומה,מודלפותחשם,348עמי(,1968)
פותחה(12)המישוואות.יתרנתקבלושבההדרך,להדגמת(,9)פיתוחעלחוזריםאנו
בנספח.היאאף

1במקוםצ0ב-משתמשיםאם יוחלפווכך,3דרךבמינימיזציההצורךמתבטל,0
)שם(:באי-שוויוו(11)(,10)

צ
צ
=צ1

צצ
[צ.צ\/צ.£.צ •יו••11 1=1(־1נ־!

צצ
11צ(0+1).

2
11.-^

;
£צ

1
.צ

)(
צ.>^]).צ-

1
1.?.זצ(י

צ=±
(13)
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שוניםש״ששליחסיתהקטןהמספרהיא(13)עד(5ל-)לפתרונותאופייניתתכונה
ראהלסלקו;ואפשרבלבד,טכניתלנוחיותהוא)השביעיל-ס!7היותרלכלבאופטימום:

(,6)החוסמים,האילוציםמןשאחדיםלשער,יש.80ל-6חי(,נספח(,1970)קונדור
השיעוריםמבנהאתיותרעודשתפשטתוצאהפעילים,כבלתילרוביתגלו(,8)(,7)

אי-מתנאישלנובמודלנובעתעצמה,בפנימעלהשהינהזו,פשטות6האופטימלי.
0ביןהקטעיםברובמתנדנדיםלש״שמביאהליניאריהתכנותהיהבלעדיוהרגרסיביות.

אףמפוקפקתכזאתמערכתהיתהמעשית,בלתיהיותהעלנוסף(.109-110עמי)שם,ל-?
גבולקצהעדהליניאריותהנחתאתדוחפתהיתהכיטהורה,תיאורטיתמבחינה
7(.4פרק)ראהסבירותה

נטומסלסכוםלהשיג.שעליההיעדיםמספרידיעלמקוםמכלמוגבלת,המערכתפשטות
אלטרנטיבי,באופןאו,יותר;לאאךמינימלית,הכנסהשליעדלהשיגיכולהואנתון,
ההתפלגות.שולילגביספציפיותדרישותלממשיכולתללאכללי","אי-שוויוןשליעד
אינןההכנסותחלוקתבדברשהעדפותיוהמחוקק,חופשאתמגבילליניאריהכנסהעקמסמכאן

((.1974)508ת0ז*(,19753)£0ת801):יחידפרמטרידיעלדמוקרטית,בחברהלביטוי,ניתנות

האופרטיביוניסוחההחברתיתהרווחהפונקציית.3

שצורתהסימטרית,חברתיתרווחהפונקציית

(14)"=ע(ז*1>•••ע,מ),

עמי(,1970);<!011(101)•לקצרכללבדרךאפשרהפנויות,ההכנסותאתמסמלתץשבה

בצורהולהציג((19753)11011101;:32-35

(15)*=(ז^0,5)

אי-שוויון.שלפרמטרים()אופרמטרהיא0ואילוהפנויה,ההכנסהסךהוא5כאשר
ומודדימםתקבוליכלסךנוכחז^,שלמקסימיזציהתהיהכן,אם.6/״68>0כינניח,

00,10עבורדומה,ליניארילמודלמספרייםפתרונותחושבו(,1968)£00101ב-:6 משפחות,היוהאמיתיים)הנישומיםהמוגבלתמשמעותםלמרותבפועל.ישראלייםוכוי
הםמדי.ומרוביםמדיגבוהיםהיודאזשהש״שכךעלהתוצאותרמזויחידים(,לא

(.1977)86?-מ81:1100311101:34:11)ראה:יחדגםהמובניםבשניבינתייםצומצמו
מתון.שליליבמספר1.כלמלמטהנחסוםאםנקבל,יותרסבירהרגרסיביתשיטה7

לאו.אוכדאיהיהסיבוךי־המערכתאם,2ב-הנובעהשיפורלפילהחליטנוכלכזהבמקרה
לשער(שניתן)כפי



76

רעיוןהגולמית.ההכנסהכלסךשללמקסימיזציהבתוצאותיהשווהנתונים,אי-שוויון
שלנו.האופטימיזציהתהליךשלביסודומונחזה

נתונה}((£0,0אוסיד^,0הפרמטריםשלנו,במקרה)0איןהמחוקק,לגביברם,

שנתשל(5)ולכוהגולמיותשההכנסותהנחנו,שנימצדמשתנה-החלטה.מהווהאלאמראש,

שלוהפר״חאתהמחוקקיביאאיךלהסביר,לנונותראלה,בתנאיםמראש.נתונותהמם

למקסימום.
אףמתאימיםהמסיםומשלמילשנה,אחתניתנתהמספונקצייתעלשההחלטהנניח,

הדו-המקוצרתבפר״חנתבונןבדיוק.שנהשלבפיגורהשוטפיםלש״שהתנהגותםאתהם
שנתית,

0י02,) 3י1 2,3 1)2_1
=ז^

(16)״1-2

בעודיוחלט02עלנתון.51שלאחריה.השנהואתהמםשנהאתהאינדקסיםמצייניםשבה

01עםכןעלנשארהמחוקק8המשתנים.ביתרתלויהכבלתילראותהשאפשרכרשנה,

זו,בדרךל״יעילות"."צדק"ביוהחלטהשלהיטבהידועההבעיהעםדהיינו,52ועם
החלטותיושלהעתידיותהתוצאותאתבחשבוןלקחתהואמנסהבעיקרה,סטטיתשהיא

הנוכחיות.
אפשראךגרידא,אינטואיטיבילהיותיכול52ל-01ביוהאופטימיזציהתהליך

חוזרפתרוןבאמצעותיעילה"(,)"חזיתרב-מימדיתתמורהעקומתגםזהלצורךלבנות
נקודה.עליהלבחורלמחוקקולתתשונים,0וקטוריעבור(13)עד(5)הבעיהשל

הצנועהתפקידאתרקלהלן,ויפותח2בפרקשהוצגהמודל,ממלאיחד,גםהמקריםבשני
חברתייעדלהשגתיעיליםמם()שיעוריאמצעיםבוחרהואתת-אופטימליזציה:של

9נתון.

החברהשלולכןהפרט,שרווחתשלנו,החברתיתהרווחהפונקצייתנגדלטעוןאפשר

העומדהפנאיבמשךוראשונהובראשההכנסה,עלנוסףאחרים,במשתניםגםתלויהכולה,

כספית.(הכנסההשגתלשםמעבודה,הפנויהזמןכמשךכאןמוגדר)פנאיהפרט.לרשות
עלהחדשהבספרותהמקובליםבפר״ח,היסודמשתנישניהםעבודהוזמןהכנסהואמנם,

מסו״ע.שלאופטימיזציה

ביצוערצוילכובהדרגה.ייעשהאםהמפסידים,בצדדיםפחותיפגעבחלוקהשינוי8
להצדקתו(.(1976)?61(151:610שהביאהשמרנייםהעקרונותעםקשר)ללאהשינוייםשלהדרגתי
דינמייםמשיקוליםכאןהתעלמנו.01ב-תלויהבלתיתישארלאשוב02כזה,בתהליך
אלה.

לתת-מאשריותרחזקותהנחותנחוצותהמוקדמתהאופטימיזציהלתהליך9
£00(101):מונוטוניתטרנספורמציהעדרק2אתלהגדירעלינולאחרונה,אופטימיזציה.

פונקצייתמאידךדרושה)למשל(,ל-!התל״גביןמשמעותבעלתיעילה,לחזית((.1968)
העתידי,התל״געלהמסהשפעתשלהגודלאתגםאםכיהסדראתרקלאשנותנתהפסד
.4פרקראהשלנו,במקרהמספריניחושעבור(.1964)להרברגרבדומה



77

משקיעשהואובמאמץבזמןגםהיתר,ביותלויה,אדםשלשרווחתוספק,איואכן,
המקובלת,בתורהשמניחיםכפיכך,כלפשוטהאינהזותלותאולםבעבודתו;

זמןמסמל1כאשר,6/ס6<!0,ע(ס,1)האחידה,התועלתבפונקצייתהמתבטאתהנחה
עבודה.

הנורמטיביותהבעיותמתחוםכזותיאוריהשמוציאיםהרבים,החסרונותמבין
אי-מישהו,שלחברתיותהעדפותהמבטאתמציאותית,שפר״חרקנצייןהריאליות,

"זמועלאפילולהגדירהטעםואיולמדידה,ניתנותשאינןתועלותעללהגדיראפשר
הדברנובעאםלומר,יכולאתהאימחברו,יותרעובדנראהאדםאםשכן,העבודה";

רבכוחלוישג(יותר;רביםצרכיםלוישב(מעבודתו;יותרנהנהשהואמכךא(
יותר(;עבורםשמשלמיםיותר,נוחיםתפקידים)לקבלפחותיםכשרונותלוישד(יותר;

בניגודלפיכך,נבראו.ולאהיושלאנוספות,שעותעלבדווחושכרו,אתמנפחהואה(
]ראהברווחהלהבדליםביותרדלכאינדיקטורהעבודהבזמןההבדליםמשמשיםלהכנסה,

51:61:0(1976.])
העבודהבכוחמשתתפתאינהביתכשעקרת-חשובמקרהשהוא-הקיצוני,במקרהרק
)לו(להישכיבבטחה,לומרניתןמרכושם(,החייםאנשיםלגביכמובן,הדיו,)והוא
להכנסהמינימום,שכרלפימוערךכשהואזה,נוסףזרםלצרףניתךלרווחה.נוסףמקור

10למס.וכןלפר״חכבסיםישמשוהואלתועלת,למדיסביראינדיקטורלקבלכדיהכספית,

בכמותאחריםהבדליםחלקית.בעבודההמסתפקות)וגברים(,נשיםשלבמקרהאףסבירהדבר
לאממילאוכאמור,בהכנסות,להבדליםבהשוואהבעיקרחשובים,פחותאינםבשכרהעבודה
נכונה.אותםלשקולניתן

השוויאתץ,והפנויה,צ,המורחבת,בהכנסהואילךמבאןנכלוללכך,בהתאם
שייכיםשאינםהעבודה,בגילבריאים,וגבריםנשיםשלבית()עבודתהפנאישלהזקוף
בפונקצייתxהגדרתאתלשנותצורךאיןחלקית.בעבודהרקמועסקיםאוהעבודהלכוח

הפנאי,שלשוויומדינמוךיוערךמינימום,שכרלפיהבא.בפרקשיוסברכפיהמטרה,
111ג881-3זג3116(1)למשלשכלכלניםכך,כדיעדמסובכתהיתהיותרטובההערכהאבל

מקום,מכלמעשי".כ״בלתיפנאישלמסוימראשלדחותנוטים(444עמי(,1973)14ט58:ז3(-76
מאשראותו,למכוראדםעשוישבוביותר,הנמוךהמחירלפיפנאילהעריךעדיף
כ-ס.

היום־יומיהנסיווהמוצע.הפר״חסוגשלהמעשיתחשיבותואתנבחןלבסוף
להיותעלולותהןהגודל:לפיההכנסותחלוקתלגביהעדפותיששלמחוקקמלמד,

שיטה".בהן"ישאבלהמוניות,קדומותדעותעםיחדושזורותעקיבותבלתימעורפלות,

מידליםאומר-אדםשלההכנסהכושרשלביותרוהמהימן"האינדיקטור...הטבעי...10
עםשלנו.פר״חגםנבנתהכךועלכלל,בדרךנכוןהדברשלו".ההכנסההוא-(1971)

שבספרותלציין,ישמובהקים.הכללמןיוצאיםהםורנטייריםביתעקרותזאת,
עצמוהמםתועלות;עלמוגדרתההיפותטיתהפר״חרקהמם,שלאופטימיזציהעלהמקובלת

בלבד.הכספיתההכנסהעלבהתבססויעיל,בלתי
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אינדיקטוריםעלהמוגדרתפר״ח,באמצעותזהעקיבערכילגרעיןלהתקרבניתן
פריששללזאתדומההאמידהשלהטכניקהמותאמות.הכנסותכגוןרווחה,שלסבירים

התחלופהשיעוריאתגזורההחלטה,בעלאתראיין((:1974).10113113611למשל)ראה,
תהליךיהיהגודל,לפיההתפלגותשלבמקרהשלו.הפר״חאתמהםובנהשלוהשוליים

((.19753)£0ת80ב-:נכלוליםממנוחלקים)רקבמיוחדפשוטוהאינטגרציההמדידה
תאלץ,0.!ע(ץו-)5שלבמונחיםלהחליטהדרישהעצםבפועל,מדידהבאיןאפילו

עקיב.מערךבמעיוהעדפותיואתלסדרהמחוקקאת

תקניתלנפשההכנסהיומםהמשפחה:גודל.5

כךשונים,צרכיםיששונה,מגודלשלמשפחותברימשפחות.שאיןההנחהאתננטוש

בחסר,לנפשההכנסהגםלוקהזאת,עםהחיים.רמתאתמודדתאינההמשפחתיתשההכנסה

היתרוןואתוילדיםמבוגריםשלהשוניםהצרכיםאתבחשבוןלוקחתשאינהכיוון
המשפחה.בצריכתלגודל

בנושאבספרותרבהבמידהנתקבלואףהוצע,)ל״ת(תקניתלנפשהכנסהשלהמושג
פונקציההינו,11במשפחה,התקניותהנפשותמספרהמשפחה.לרווחתכאינדיקטורזה,

ח1

שתתקייםכר,01המשפחה,גודלשל

צצ. !ו/י׳-ו01-101

זו,פנויותהכנסותועם!,10,0-1בגדליםמשפחותשתי)בממוצע(חיותאם,ורקאם,

הוצאהשלשוותפרופורציותידיעללרובנמדדתשווהחייםרמתשווה.ברמהצ.
111-1

הממצאים11בנושא(.(1976)111011013011שלסקירתואתלמשל,ראה,מצרכים;לקבוצת

האמפיריים

11

במרהדומיםהםאולםהאמידה,ושיטותהנצפיתלאוכלוסייהבהתאםמשתנים,12

מדיניותשלהדעתעלמתקבללבסיסרווחהאומדןשלזהסוגלהפוךשיוכלוכדימספקת
)"סולםאפונקצייתשנתקבלהמניחיםאנוכאן.יידונולאמדידהבעיותהחלוקה.

01

הנידונה.לאוכלוסייהביותרכטובהכלשהימעבר"(
הגיל,אתבחשבוןלקחתמבליהמשפחה,לגודלרקמתייחסיםרביםמעברסולמות

הגודלאתהןיסמל01ש-כךלהכללה,ניתנת(24)המשוואהאךבנייה;שלוכויהמין
2יכוללמשל,כך,המשפחה.הרכבאתוהן שלבמשפחההתקניותהנפשותמספראתלסמלא1

(.1974)11116111)31161:(,1976)£3ק31116711(1ע3בנ?1:338ראהאחרות,מדידהלשיטות11
קבוע.מקדםעדרקכאןמוגדראכילציין,יש

מ1

5131וב-^:(1976)א1ב<11015011ב־־והובאוהועתקומעבר""סולמותשלניכרמספר12

סולמותלשנותישבית,לעבודתזקוףשווי)ובצריכה(בהכנסהכולליםאם(.1972)
בהתאם.אלה
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בלבד,המשפחהלגודליתייחסס1להלןילדים.4ו-אחתסבתאהעמידה,בגילהוריםשני
לסולםהפרק,בסוףשנראהכפיאותו,יכשירבנוסחאותקלשינויפשטות;לשםרקאבל
כלשהו.מעבר

המחוקקההכנסה.הבטחתבתחוםמעברבסולמותנעשהביותר,פשוטמקובל,שימוש
למשפחה^.0ב-שובתסומלאשרלכל,מינימליתל״תהכנסהבהתאם,מעתה,ידרוששלנו

,2בפרקכמותובטח,היאמ.0שלמינימליתהכנסהדברשלפירושונפשות,ס1בת 1מ
ילדים,-גס2עםבריאלזוגמ\2-0§0)לפחותהעבודהלכושרמותאםמענקבאמצעות

סג
.0ב-_שובנסמלהמענקיםסךאתהמינימלי(.השכרהוא80כאשר

ובנותיהבניהכל)שלהזקוףוהפנאיהמענקבתוספתהמשפחה,שלהגולמיתההכנסה
הכנסה(2,3פרקיםעם)השוהתיקראבה,התקניותהנפשותמספרחלקיהעבודה(,בגיל

המם"."לפניההיפוטטיתהמשפחתיתהרווחהאתמייצגתהיאל״ת.מורחבת
להשניתןהביאורעללחזורהדיןשמןחשובה,כהסוגיהכאןצצההפנויות:להכנסותאשר

ההכנסה,מקבליברם,ל״ת.ההכנסההואמשפחהשללרווחתהשלנוהמודדאחר.במקוםכבר
לאאףהמשפחות,אינן-כיוםהמקובליםהערכיםפיעל-הםמעונינים,אנושברווחתם
רווחתוכאשרוטף,נשיםגברים,החיות:הנפשותאלאהדמיוניות,התקניות""הנפשות

מתייחסתנורמטיבית,מבחינההמעניינת,שההתפלגותמכאן,מרה.באותהרצויהאדםכלשל
יל״ת.להכנסותבקיצור,אול״ת,יחידיםשללהכנסות
פירושוא,4=3אםלמשל,כך,בשווה.הרווחהמחולקתהמשפחהשבתוךמניחים,אנו
ל״י3,000שליל״תהכנסות4יהיול״י,9,000הכוללתשהכנסתהנפשות,4בתשבמשפחה

במושגמשימושטבעי,באופןנובעת,ראשון,במבטמוזרהשתיראהככלזו,תוצאהכ״א.
ההכנסותכללסרכלל,בדרךשווה,אינויל״תההכנסותכלסךלמטרותינו.מותאםהכנסה

בניביןהרווחהלהתפלגותלמדיטובאינדיקטורהינההתפלגותואולםהמשפחתיות,
מעוניינים.אנובכךוהריאדם,

יל״ת.הפנויותההכנסותהתפלגותעלתוגדרמקובלים,ערכיםהמשקפתשפר״ח,נמצא
עליתר1314ההתפלגות.אותהעלכמובן,הם,אףיוגדרוהמתאימיםאי-השוויוןמודדי

אי-בהירותשלרקעעלהועלהיל״תההכנסהמושג(.19756)(,19753)£0ז1<101:ראה13
,1947ב-ס±ע1061:7שלמהמאמרהחלאי-השוויון.במדידתל״תבהכנסותהשימושבדברכללית והתפלגויותל״ת,הכנסהלפיהמשפחותהתפלגויותאתחליפותבנושאהעוסקיםהציגו
אי-שוויוןמודדיחושבושבולי,הידועהיחידהמקרה)!(."עצמן"התקניותהנפשות
הכירולאחרונה(.1973)1*311131:1:3(1?6010שלהואיל״ת,הכנסותבמונחילמעשה
שבמודדיםבהגיון(,1976)צ10110180ת3<מ81:11:1:0111כמוהם(,1976)וחביבברונו
בהם.להשתמששלאהעדיפואךכאלה,

פנאיצריכה,הוצאותהכוללתיל״ת,הצריכההיהלפר״חביותרהטובהבסיסאולי14
דו״העםהשווהוכוי(.כוח)ביטחון,רכושהחזקתשלהזקופותההנאהטובותואתזקוף

תכנוןאולםמסודרת(.פר״חבמערכתמהשתמשנמנעהמזל,לרוע)אשר,(1978)1163(16
בולעסוקנוכלולאהפנויה,ההכנסההתפלגותמתכנוןיותרמסובךהצריכההתפלגות

כאן.
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התפלגותשללאופסימיזציהאינטואיטיבית,ביותרהמושךוכמדומההטבעי,המכשירכן:

ייראהוטף(גבר)אשה,אדםכלכאשריל״ת,המורחבתההכנסהעלהמוטלמם,יהיהזו,

נפרד.נישוםבחזקת
המסורתית,הדרךעםלהלו,המוצגתיל״ת,הכנסהמםשלהפשוטההמערכתאתהשווה

המצבאתלתקןמכוולאחרהמשפחתיות,ההכנסותכלעלאחידשיעוריםסולםתחילהלהטיל

המחושבהמם,המשפחה.ובהרכבבגודלהתלוייםוניכויים,זיכוייםבאמצעותכך,שנוצר

התכוונושלאתוצאה-משפחהסוגבכלהחייםרמתשלשונהפונקציהיהיהזו,בדרך
שעטנזשמעשהכלשהי,מטרהפונקצייתהדעתעללהעלותקשהאכן,ועיקר.כללאליה

מחוקקיאי-פעםמסוגליםהיוהאםכן?יעשהולמהלמקסימום.להביאהיוכלכזהנפוץ

להםמציעיםאנוההכנסות?חלוקתלגביהעדפותיהםאתכהלכהמוגדרבאופןלבטאהמסים

ומערכת-פנויותיל״תהכנסותהםשלהשהמשתניםפר״ח,-לכךמתאיםביטויאמצעי

למקסימום.אותהשתביאכך,המעוצבתמסו״ע,
שללבסיסהקודמים,בפרקיםשעובדהאופטימיזציה,תהליךאתלהתאיםקל

להלן.הדיוןשלענינויהיהזהיל״ת.הכנסות
כפייל״ת.המורחבתלהכנסהבהתאםגודל,קבוצות1+(1ב-האוכלוסייהאתנסדר

שווה"מנה"כוללתהיאלכולם.ל״תההכנסהשווההמשפחהשבתוךמניחיםשצוין,
האם(.שלמעבודתהמרה,באותהלמשל,נהנים,המשפחהבני)כלהזקוףמהפנאי

בהתאם,ומחולקות,שונה,בגודלמשפחותבניכלל,בדרךכוללות,ההכנסהקבוצות

המקסימלי(.המשפחהגודל=11)כ״אתת-קבוצות!1ל-
תת-הקבוצהשכיחותן.את-£והסמליל״ת,מורחבותהכנסותיצייןעהסמל

מז±באינדקסתסומלנפשות,111בנותוממשפחות,1הכנסהמקבוצתיחידיםשל

לכן:אחרת(.יצוייןכןאםאלאם,1=1״,...,;1=0,...,10

מ!!;בתת-קבוצההיחידיםמספר=.£
1ת1

;1111בתת-קבוצההמשפחותמספר=,_£מ!/
1ה1

11

;1הכנסהבקבוצתהיחידיםמספר=£.£=,£
111=1י1111

צ
אחת;כלנפשותבתבנותממשפחותהיחידיםמספר=£.£=£

111101
0=1

£
האוכלוסייה;גודל=££=!1

1
0=1

;1בקבוצהממוצעתמצטברתשכיחות=£%+.££=.?
.ו.11 ו^די־־
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מ!!;בתת-קבוצהממוצעתמורחבתיל״תהכנסה=ע
מ1±

;1בקבוצר.כנ״ל,=(1).£/£=7. 111111111-1
1=111

באוכלוסייה;ממוצעתמורחבתיל״תהכנסה=—££ע=ע
1

0=111

,1=0-צ,...,1
;1מם׳מורחבתיל״תהכנסהקטעשלהעליוןהקצה=יזג

ע=זג צצ
יזג-^יזג=4זגי1±־1,...,צ

סע=4זג0

)אשר,המשפחהשלגולמיתהכנסה-xו-מורחבת,משפחתיתהכנסהיצייןצהסמל

לכןע,=זז/צהגדרה,מתוךפנאי(.עבורהזקיפהואתמענקיםכוללתאינהכזכור,

(25) ]צ=זז,!ע
1ח11111

^=א.^19=£0,..., 1111±111

1111,,...1ג

(26)

מ!!,בתת-קבוצההמשפחותכלשלסיכוםתוךמקבלים,כן

.צ
1ח1

צ£
.£זז/1

1111

זזס1£ע
111

£.
1111

=זז.ע
ס1111

להכנסותקטעים0x+^1קיימיםיל״ת,הכנסהקטעי+צ1שעבוריודגש,
פונקציות!1כ-לתרגוםניתנתהאחידהיל״תההכנסהמספונקצייתכלומרהמשפחתיות,

ג!כוללהמסורתיההכנסהמם)חוקהמשפחה.לגודלבהתאםמשפחתיות,הכנסהמם

יחד(.גםיל״תוהכנסהמשפחתיתהכנסהבמונחישונות,הכנסהמםפונקציות
מבחינתשחשוביל״ת,ההכנסהמםמם.מושגישניביןכאןלהבחיןעלינואכן,

הינוזהמסיחיד.כלשלל״תוהפנויההמורחבתההכנסהביןכהפרשמוגדרהחלוקה,
החשובהמסזאת,לעומתיל״ת.המורחבתההכנסהשללמקוטעיןליניאריתפונקציה
יל״תמסלפונקצייתאותו.לשלםהמשפחהשעלהכסף,סכוםהואפיסקלית,מבחינה

המורחבתההכנסהשללמקוטעיןליניאריתפונקציההואנתון,משפחהולגודלנתונה,

הראשונים)והדיפרנציםהש״שעבורכפולבסימוןצורךאיןזאת,עםהמשפחתית.

שכןשלהם(,
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המקבילה.יל״תההכנסהעללש״שתמידשווההמשפחתיתההכנסהעלהש״שמשפט:

ל״תלהכנסהל״י1/11הוספתפירושהמורחבת,משפחתיתלהכנסהל״י1הוספתהוכחה:
1ז1

תהיה,1הואהשולייל״תההכנסהמםכששיעורהמשפחה;מבניאחדכלשל
להכנסהנוספתל״י1-1■שפירושהל״י,(1/):!-1ןיל״תהפנויהלהכנסההתוספת

בוז

מש״ל.,1כןגםאפואתהיההמשפחתיתההכנסהעלהש״שהפנויה;המשפחתית

שלשהמצרפיםלמרותכיהיא,יל״תההכנסותחלוקתתכנוןשלמעניינתתכונה
הפנויותההכנסותסךהרינתונים,(0ס)נטוהמשפחתיוהמסהפנאיהגולמית,ההכנסה
הבעיה.בפתרוןתלוייםאלאמראש,קבועיםאינם,11שלהן,הממוצעאףולכןיל״ת,
כלסךאתמשנהשונה,גודלבעלותמשפחות,ביןשהעברהמהעובדה,נובעהדבר

£011(1017)יעילותביתראותן״מייצרת״יותרהגדולהוהמשפחההיותיל״ת,ההכנסות

(19758.))
הש״ששלבמונחיםאותולבטאועלינושלנו,הקבועיםאחדאפואיהיהלאשוב11

הממוצעתהמורחבתלהכנסהשווהיל״תהממוצעתהפנויהההכנסההמורחבות.וההכנסות
ראהפיתוחו)אתיל״תההכנסהמםסךאתבסנסמןיל״ת.הממוצעהמםפחותיל״ת,
ונקבל:בנספח(

££££
ך

(27)11=-ע-=-ע£-[1:.ע\/1ס-1;1יע(,-)ס]8, 11-מי.,ר..1,.111 =1£נ1=נ1^=

כליל״ת.בסיםעלמסו״עמערכתשלהאופטימיזציהבעיתלניסוחמוכןהכלעתה
בהתאםיל״ת,הכנסותבמונחיוהןמשפחתיתהכנסהבמונחיהןלביטויניתנותהמשוואות
במודל.לתפקידהבהתאםמשוואהכללנסחהיאביותרהנוחההדרךצ,=להגדרה ואילו15המשפחתית,ההכנסהבמונחייבוטאוהתקציבוהגבלתהמטרהפונקצייתלכו

עבורליניאריבתכנותהבעיותמערכתמכאןיל״ת.במונחי-אי-השוויוןעלהאילוצים
10:

(28) 8 , 1[,11-£]2
,זז,1.,1111ס£1±/ =£11=1111.=

מצא

8^>0, £=3,.
5=1, .

.,£-1;
,.,01 ;

סךשלמקסימיזציהדרךלמקסימוםכאןמובאהעתידשליל״תהפנויותההכנסותסך15 יותר.כלליתמטרהבפונקציתנעיין6בפרקהעתיד.שלהגולמיתהמשפחתיתההכנסה
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(29)
£
£

^=1

הבאים,לאילוציםוכך(8ל-)(,7ל-)

£11צצ

£[-£.צג/£,£-£.£יצ(-.צ])8=
,01.,,מזו,110.,£1011111101 01=1*=נ=13±*=

(,6ל־)בכפיפות

0+00ל

3338
(30)£[7זגג/££-£7]זג(-),זג+

1=3*־!
1=^1*־ננ

£££8
+(([>^±

£±(3^/-ד
+(10־£()ם/,41£ף£1•£
1=0=ו.1;זנ1נ=1^=

צ
10])£+

=צ3+1

£££5
>(([>^±

±()מ/£^£1-££(7י-זג
££

1=0צ=נננ=!^=!

33

<£1זג+ז(זג110-£,),£
10=1

110=1

(31)
£3צצ.

£--£,£.£7£]-£
,.,ם,1.,1ת

11=1^י=נ1=1 1צ=
£זג(

1^1 *1> £זג\/.]<1+
<י=נו.ז!

צצצ
£.£.£7£]-7+
1

=צ5+1מ^=ננ1נ= ־■!י!״1־,!
1צ=

צ100011ס11צ1000ס5(
<

(32)£[££-.זגג/.זגג/1£.+-£.יזג(,£-]).זג0, *111^01.=3 .<ן=1^נת^±

>״זג-1000ס.זג

(9ומ-)(5מ-)במישריןנובעות(29)התקציבוהגבלת(28)המטרהפונקציית

המשפחתית,ההכנסהעלשוניםהכנסהמםדירוגיסשקיימיםלזכור,רקישבהתאם.

אי-אילוצי+צ(^!.1הוא)ההכנסהגודלבתוךהמשפחהגודללפיהקבוצותשמספרבעוד
עהצבתע״יבהתאם,(,12ומ-)(11מ-)(,10מ־)נתקבלו(,32)(,31)(,30)השוויון

<3ואת1אתבטאנוכךוהמקדמים:האיבריםוסידור11במקום(27)הצבתצ,במקום

העיקרי,אי-השוויוןכיעדצ,0ב-סידאתלהחליףרוציםאםיל״ת.הכנסותבמונחי
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באותו(13מ-)ונקבל(,31)ואת(30)אתנשמיט,3לפיהמינימיזציהאתנשמיט
אופן:

££?
-([1+0^)?-]££14¥1]1(33) 1־1■]1■נ1נ-1

1׳וי+^•נני-י^
1ז(;י-

־£'
=£1

£
>¥££1-^2(/ג1+110.)

0=1

אז,גםהרילעיל(,)ראההרכבהאתגםאםכיהמשפחה,גודלאתרקלאמסמל01אם
למיוןיותאםהמודל(ק.1)םנניחלו,המתאיםאחדמשפחהגודלרקקיים!0לכל

אלההופיעושבהןהמשוואות,בכל1/01או01במקום1(ק/01)או(ק01)נסמןאםהמורחב
ישתנה.לאאינדקסבתור0של!תפקידוכמקדמים.האחרונים

ביבליוגרפיה

האוניברסיטהדוקטורט(,)עבודתוהשפעות"תכנוןלפרטים,הכנסה"מםש׳,יצחקי,
.1975ירושלים,העברית,

)עבודתותכנונו"מדידתוהגודל;לפיההכנסותבחלוקת"אי-שויוןי׳,קונדור,
.1970חיפה,הטכניון,דוקטורט(,

[,60111:11:155001310££6£01111:1163340:11:311113[£01/611:1.,8^.,13803^£?
03ס16114§6ט31יע6181£7?1969,1683.

11.0,8311:11,.030-ע38,סמ0.3,.334?3.1,310161,.£01*111001116£££601:1116311315

£01138111:111:6,01101065.3116601:5^(£105,16013*10?:31.6111[15:511££011

?63631011 03 ?01161£7, 0311161311:7 0£ 1^15003313, 11331803, ־?0131:11,,.11,81330333¥,.ס!!!"?1974.8630££003001701111031 X3x ס6£101? ",
501111131 0£ £111)110 £003001105, ¥01. 7, £0 . 3 (1977), .קק285-307 .

8618135, £., "1300016
, ^3£6 334 0]3£10131 X3x", £111)110 ?133306 0113116111],

¥01.£0.1,4(1976,).קק3-15.

81330, 11., 334 113616, 1., "13X68, £301117 01331:8 334 ?6413111631:103",

£1110£501111131)£003001105110,¥01.£0,5.1(1976,).קק57-79.
.¥01,£003001105110(£1110£501111131",610101?0£166017£6603".11,£61451:613

£05,6.1-2(19763,).קק77-104.
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036£13£61, 1., ק032106661031'01116ק1;11113111ץ:י20£)511531386(65£617"

?60863115", 671661033 £00307110 £63161/, 701. 63, 110. 3 (1973), קק .

447-453.
536666866, 6.0., "13x31:1011, 11630111:06 6110036103 331 !>1611336", 13 ־8.£־1111 .,

2716 £016 0£ £>16605 3.116 117611:601: !'3X65 117 1116 ?6661131 2?61/611116 51]51610,

?0311163311731306103?1964,3633,.קק25-80.

1,10533363,.״£31361135138?1130306003011110£03£33011033361636306

3'£31305333§3?03063663351033501116)1613)11006013103

0031316311038,")£360ק£61/161£60301010633,/1.110,5.701(1974,).קק

.41-66

£3ק6,5673,.733331?8,6338,."1166/ז6קק0£0033133011031561060306

4.110,7.701)/,£61/16£001101010£360£633",503163311/316306£>!£310117

(1976,).קק313-335.

£638611133,1,.?."06ס11ק6666638136קק60306ס!52:1131316333061300116)1£,"?

,_£603017103£12111100£6033331,2,2.701)1.0(1973,).קק59-88. "£83116311331311 0£ £3131383 338 1300116 13X65", >7031331 0£ £36116

£603011163,3-4.1108,5.701(1976,).קק285-301.

067031331<131361",£366313001160£10813111138?513631"¥.,,£03801

2'60630205,קז2,6.701)5.0(1968,).קק341-354.

,_"111,8388611636573136ק1£56671168)73110380£36!0£16383168
136ן<331157,"£61/161/2,21.701,2/6316533813607160£)3.0(19753,)

.קק309-321.
_,"0ק611)5011203631£1011061/136103831ף£3111170£0386166:3167£

5126,"£11131106£36110,2,30.701)2.0(19756,)•קק216-221.

0ק£60061/1361033611131:.£66ק17,"£133366£36110,2,31.701)0.
"_,

3(1976,).קק440-442.

£323663,5,.5632־0£63>£>1360716:62££?<£61,531/1357338136071613103£3/

¥015: 2).£.£.£., 1953.
£16386, 8.£. (063161133), "?66 566306366 338 £610611 0£ 016606 13X36103",£01978,031/1333861163:£03803,0011111666630£66סק .

211661663, 8.6., "63£x13001166111311ק6661310636103?00£66067ק

?3x36103", £63161/ 0£ £00307110 5-1:116163, 701. 38, 2)0. 2 (1971), קק .

175-208.
8,21361163366,."0503366018ס11סק8161ס2338063363£3861,3)61£366

0זס1ק3613ס33,"£63161£00307110£060£633,/2.210,5.701(1974,).קק

.103-122
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11058231/6,.4£,.11038231/6333,.?8,.?111)1£11761706110מ717601:1)617(1

?176,2302106״11:1026ס023-״1973,8±11.

3.1,810601303,."4קק£32111132138011862803301116263102231531סןז±1/316306£
£63312318612333503163,"?6716״22.1701,0661117333117008760£

(1976,).קק1-11.

.4.8,13",1300316301£6313221832103186".,1.0..4,8212203333_,
41163:103303,1170018650£01322183210361:501761?7176.(,63)42613303

031333*1976,713,•קק313-334.

?6080133, 3.4. (63.), 00187)1:617617517/6 11700186 76X62103, 1*7336138203, 0.0.: 186

820061383 133212326, 1977.
56336, !.£., "03 286 ק0026ק583212131 X3x 508633163", 17032331 0£ ?38110

£0017018105 , 1701. 7, 170. 2 (1977), .קק203-235 .

50330 ,״17.1,.)"0ק212131?£631322183210313002161020110163,"0£47032331
?38110 £0017018105 , \701. 3, 170. 2 (1974), •קק159-169 .

52326, 1., 7176 ?13221832103 0£ ?6250331 11700186 117 1176 ?31263 £117^(1081,

1939-1963 , 0321821386 0311/623127 ?2633, 1972.
52623, 0.0., "03 ק0260±21032103>002103613ק28651313002162121321 X32103",

47032331 0£ ?38110 £0017018105, 1701. 6, 1703. ־2(1976,).קק1123-162 .

17106267, 0., "£6303206 013221632103 ?3226233 333 286 01333121032103 02

?32111163", 5233165 13 11700186 617(1 0661117, 170. 10, ״17617.8:1026 . £.£.,
1947, .קק266-297 .

773223, 8.7/., 333 ?606, 0.6. , "03 ק£6318221832103130021602321303?28600213226233
",

ק03£6363208202135212326,166-7362?3020311/623127,01/6227?150355103?
7713003313, 11331303, 1973.

2606833362, £.3., "0 ק116063313218212131?12333262130021602,"371861:10617

,״3.170,61.1701(1971,).קק6716324-334?£001701810 .



87

מזוךלמוצריסובסידיות
הכנסהלהבטחתכאמצעי

מואב*יצחק

תמיכות,שלשוניםסוגיםוכוללתמורכבתתינהבארץהקיימתהכנסהלהבטחתהמערכת
חלקמהוותמזון()מוצרילמוצריםהסובסידיותהתכנסות,בחלוקתלשיפורהתורמות
"חיוניים",כלל,בדרךהנקראים,מוצרים,למספרניתנותהוזו.ממערכתאינטגרלי

והשכבותבכלל,האוכלוסייהשכבותכלמצדצריכתםאתולאפשרמחירםאתלהורידבמטרה
בעיקר.ההכנסהמעוטות

התצרוכתדפוסידרךהניתנתאוניברסלית,תמיכההיאלמוצריםהסובסידיהלפיכך,
כחוליהבמשק,ההכנסותשלמחדשבחלוקההיחסיחלקהאתלתרוםוהמיועדתהמשפחותשל

התמיכות.מערכתבתוךרבותמניאחת
מורידההיאבהם.הקשוריםהייצורגורמיאוהמוצריםמחירידרךפועלתהסובסידיה

במחיריםשינויבמשק.היחסייםהמחיריםאתמשנהובכךמוצריםמספרשלמחירםאת
)תנאיאופטימוםמתנאיהמשקאתמרחיקובתצרוכת,בייצורלאי-יעילותגורםהיחסיים

בארצותישאלהמסיבותהמשק.שלהמוגבליםהמקורותבהקצאתלעיוותיםוגורםפרטו(
דהיינוהמזון,מוצריבמחירסובסידיהעל-פניישירותתמיכותלהעדיףנטייהמסוימות

במשק.המקורותבהקצאתעיוותיםיצירתללאהפרטיםשלההכנסותבהתחלקותשיפורהשגת
שללתצרוכתההוצאהמזון.מוצרישללתצרוכתישרביחסניתנתלמזוןהסובסידיה

למזוןהסובסידיהלכןההכנסה.עלייתעםויורדתהולכתלתצרוכתההוצאהבסךמזוןמוצרי
הנובעהקושי,נמנעובכךבאוכלוסייה,העניותהשכבותשלהיחסימצבןאתלשפרנועדה
ביןמסויםקשרקייםכלומר,זו.באוכלוסייהישירהתמיכהלשםההכנסותמבחנימביצוע
התמיכה,מצורתכתוצאהשנגרםהבזבוז,לביןלמזון,הסובסידיותכמואוניברסלית,תמיכה

ישירהתמיכהגיסא,מאידךהאוכלוסייה.יתרלביןהנזקקיםביןמבחינהאינהאשר

חלקהינהזועבודהלאומי.לביטוחבמוסדולתכנוןלמחקרבאגףחוקרהואהמחבר* בכלכלה.מוסמךתוארלקבלתהעבריתלאוניברסיטהשהוגשהמעבודה,
ליהודהגבאי,ליוסףמיוחדתתודההמסורה.הדרכתועלברונולמיכאלמודההמחבר
ללאההמועילות;הערותיהםעלתמירוליוסיקליימןלאפריםפקטור,לחייםגבע,

הלוחות.בהכנתעזרתועל-טייץוללסרובעריכהעזרתהועלהערותיהעל-אחדות
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ואיתורזיהוישלקשותבעיותמעוררתהכנסתםלרמתבהתאםהנזקקיםבאוכלוסיית
המטרה.אוכלוסיית

לכלבדומהההכנסה,הבטחתבתחוםמטרותיהבהשגתהסובסידיותמערכתשלהיעילות
שנגרם,ה״בזבוז"מדת)ב(המטרה:אוכלוסייתשלהכיסוימדת)א(לפי:נמדדתתמיכה,
המטרה.אוכלוסייתשאיננהלאוכלוסייה,המופניםהמשאבים,כמותדהיינו

השיפורע״יתתבטאהמטרהאוכלוסייתשלהכיסוימדתהמערכת,שלנתונהבעלות

ההכנסה.התפלגותשלהתחתוןבחלקובעיקרסובסידיה,ממתןשיושגההכנסה,בהתפלגות

משפחות()שלהממוצעתההכנסהאוהתצרוכתמתוךהסובסידיהששיעורבתנאייתקיים,הדבר

)פרוגרסיביות(.גדלהההכנסהכאשרוקטן,הולר
אוכלוסייהקבוצותביועצמההסובסידיהחלוקתבאופןמתבטאתשנגרםהבזבוזמדת
האוכלוסייה,בכלמלתמוךמנוסאיןאוניברסלי,אופיבעלתהיאשהסובסידיהמאחרשונות.

לפיכך,הכנסה(.)מעוטימסוימותאוכלוסייהלקבוצותמיועדתבעיקרהשהיאפיעלאף

הפסדאזייחסית,קטן,הינוההוצאהלסךבהשוואההאוכלוסייה"ב״יתרהתמיכהשחלקככל

בסךהמטרהאוכלוסייתשלשחלקהככלקטן.הינואוניברסליתמתמיכההנובעהיעילות,

יותר.גדולשהבזבוזנאמראזייותר,קטןהאוכלוסייה
קיימותשהןכפילמוצריםהסובסידיותשליעילותןאתלבחוןהיאהעבודהמטרת

התצרוכתדפוסישלאמפיריניתוחכדיתוךזו,למערכתאלטרנטיבותולהציעבמערכתכיום

המשפחות.שלוההכנסה

הסובסידיותלמערכתאלטרנטיביותתמיכהמערכות

לתמיכההכלכליתהמדיניותשלהמכשיריםאחדהינהשציינו,כפילמוצרים,הסובסידיה

הנזקקת.באוכלוסייה
מוצרישללתצרוכתההוצאהאתלחשבנוכל1מזוןלמוצריביקושפונקציותבעזרת

שלויעילותוכדאיותואתולבחוןהכנסתן,ברמתהשונותאוכלוסייה,קבוצותשלמזון

כיום.קיימתשהיאכפיהסובסידיה,למערכתאלטרנטיביותסובסידיהמערכות
הפרטים,שלהתצרוכתבדפוסישינוייםיחולוהסובסידיותבמערכתמשינוייםכתוצאה

והכנסה,מחיריםדהיינוהתצרוכת,עלהמשפיעיםהמשתניםבעזרתלאמודנוכלשאותם

ביטולה(או)צמצומההסובסידיהברמתשינויהביקוש.גמישויותשלהאומדניםובעזרת
כמולצרכן.המחיריםמדדעלישפיעובמקבילזה,מוצרשלמחירואתישנהמסויםלמוצר

לתצרוכתההוצאהעלנתוניםשלבסיסעלנאמדומזוןלמוצריהביקושפונקציות
שיטתשלמורחבהסברהלאומית.בחשבונאותמופיעיםשהםכפי,1977-1950לשנים
אי.ונספח4פרק(1979)מואבראה:ותוצאותיההאמידה

1
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הריאלית,ההכנסהואתהיחסייםהמחיריםכלאתמשנהלצרכןהמחיריםבמדדשינויכך,
2הפרסים.שלהתצרוכתדפוסיאתגםולפיכך

אלטרנטיביותמערכותתחתהתצרוכתבדפוסישיחולוהשינויים,אתגםנבדוקכן
אוניברסליות.קצבאותכגוןהסובסידיות,למערכת

אשרסימולציה,בתכניתניעזראלטרנטיביותתמיכהמערכותשליעילותןבדיקתלשם

3לשנתמתייחסיםהנתוניםכאשרהבאות,האפשרויותאתתבחן .1975
בפועל;קיימתשהיתהכפיסובסידיה,-התחלתימצבא.
למוצרים;סובסידיהשלאלטרנטיביסלב.
אוניברסליות;קצבאות-הסובסידיותלמערכתאלטרנטיבהג.
היוקר.תוספתמנגנוןדרךהכנסהופיצויסובסידיותביטולד.

ההתחלתיהמצבא.

לל״יהסובסידיהואתעשירוןלכללתצרוכתההוצאהאתחישבנוהביקושפונקציותבעזרת
5השנתיים.הסובסידיהשיעוריאתמצאנופיהםועלהמסובסדים,המוצריםעל4הוצאה

שהשפעתלראות,ניתן.1בלוחמוצגת1975בשנתוהסובסידיההתצרוכתהתפלגות
הסובסידיהמזוןמוצרישלמהתצרוכתכאחוזשכןפרוגרסיבית,היאכשלעצמההסובסידיה

דברהעליון.בעשירון9.4%לעומתהתחתוןבעשירון12.7%ההכנסה:עלייתעםיורדת
לעומתהתחתוןבעשירון4.5%עשירון:כלשלמההכנסהכאחוזהסובסידיהלגביקייםדומה

זקיפת;0.212הואההכנסההתפלגותשלגיינימדדהעליון.בעשירוןבלבד2%
(.6)לוח2%שלבשיעורבמדדשיפורעלמראהלהכנסההסובסידיות
התחלקות.2.9%כ-הואלסובסידיהמההוצאהכאחוזהסובסידיותשלהעודףהנטל
,12.7%לעומתהסובסידיותמכלל8.5%מקבלהראשוןשהעשירוןמראה,עצמןהסובסידיות

ולפיכךמוצר,לכללחלוטיןגמישהיצעטלבהנחהנעשהזובעבודההניתוח
הטיהמעלה.כלפימוטיםסובסידיות,מביטולהנובעיםהמחירים,ברמתהשינויים

הדיון.כללאורךהנערכתהיחסיתבהשוואהפוגעתאינהזו
מוינההאוכלוסייהזובעבודה.1975/76מטפחההוצאותסקרעלמתבססתהסימולציה

שלאהנחנו,כןכמונפשות.לעשירוניוחולקהסטנדרטילמבוגרברוטוהכנסהלפי
ובמשקלותעשירונים,לפיהמשפחותובהתפלגותההכנסהבהתחלקותשינוייםחלו

בסקרשהתקבלולאלה,זהיםנשארווהםלצרכן,המחיריםמדדאתהקובעיםהצריכה
.1975/6משפחההוצאות

בסךמחולקתהמוצר,עלקבועיםבמחיריםבפועלסובסידיה=הוצאהלל״יסובסידיה
לצרכן.מהמחירהסובסידיהלשיעורזהההוצאהלל״יסובסידיההמוצר.עלההוצאה
%-ומוצריובשר;23.4%-ומוצריוקמח:1975ב-הסובסידיהשיעורי

;96.7%-מאכלשמני;30.4%-ומוצריוחלב;36.7%-ביצים
.11.0%-המזון"כ0

;6.3׳
5
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הינההעליוניםלעשירוניםהמופניתהמשאביםכמותכלומר,העליון.העשירוןשמקבל
גדולה.

עלכיום,קיימתשהיאכפימזון,למוצריהסובסידיהשמערכתאפוא,לראותניתן
שלהצריכהלהגברתותורמתמקורות,שלגדוללבזבוזגורמתפרוגרסיבית,היותהאף

העליונים.העשירונים

מזוןלמוצריסובסידיהשלאלסרנסיביסל

יכולהמהם,בחלקאובכלל,מזוןמוצריבמחיריסובסידיהדרךהתמיכהאםהשאלה,נשאלת
בסלותלויהמשמעיתחדאינההתשובהנזקקת.לאוכלוסייהתמיכהכמכשירייעודהאתלמלא

של:בקיומםמותניתלסבסוד""טובמוצריםסלשלהבחירהלסבסד.נבחראשרהמוצרים
סבסודם;בעתהנצרכתהכמותהגדלתאתתמנעאשרלמוצר,נמוכהמחירגמישות)א(
כיסויע״יהסובסידיותמערכתשלביעילותהשיפורשתבטיחנמוכה,הכנסהגמישות)ב(
שאיננהלאוכלוסייההמופניםהמקורותוהקטנתהנמוכיםהעשירוניםשליותרגדול

מאותםהמתקבלמינימלי(רווחההפסד)מינימליעודףנטל)ג(המטרה;אוכלוסיית
6ביותר.הנמוךהואבסבסודםהכרוךהעודףהנטלאשרהמוצרים,

באותהאשרמוצריםשלאחדצירוףקייםמזוןמוצריסבסודשלהאלטרנטיבותמכל
העשירוניםשלהרווחהמבחינתביותר,הטובההתוצאהאתנותןריאליתתקציבמגבלת

עליהםההוצאהאשרטריים,וירקותומוצריוקמחהמצרפייםבמוצריםמדובר7הנמוכים.
הטוביםהמוצריםהםאלהבעליונים.מאשרהתחתוניםבעשירוניםיותרגדולהיחסית,היא,
עודף.ונטלוהכנסהמחירגמישויותשלהקריטריוניםפיעללסבסודביותר

החדשה,המחיריםמערכתהיאאלהמוצריםשלהסבסודשיעורילקביעתהמוצאנקודת
אותהתחתאלה,למוצריםהסובסידיהשיעוריההתחלתית.במערכתהסובסידיותביטוללאחר
מינימליעודףלנטלגורמיםהםולפיכך8רמזי,שלהפתרוןלפינקבעוריאלי,תקציבמגבלת

אלה.מוצריםלשניאחריםסובסידיהשיעורישלאפשרותלכלבהשוואה
הקיימותהסובסידיותאתממירים1975בשנתאםדיפרנציאלית,תחולהשלבמונחים

לצרכן,מהמחירבהתאמה,,79%ו-85%שלבשיעורבלבד,טרייםובירקותקמחבמוצרילתמיכה

מואב,אצלמובאעודףונטלוהכנסהמחירגמישויותשליורדסדרלפיהמוצריםדירוג6
.4פרק

שהינםאחרים,מוצריםשקיימיםכמובן,ייתכן,בלבד;מזוןלמוצרינעשתההבדיקה7
המטרה.לאוכלוסייתהכנסותמעבירייותרשהינםמאחרלסבסוד,יותרטובים

כאשר:מינימלייהיההעודףהנטלרמזי,שלהפתרוןלפי8
נממוצרהעודףהנטל_1ממוצרהעודףהנטל

1למוצרהסובסידיהסך
־

]למוצרהסובסידיהסך
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מדדיורדזומפעולהכתוצאההנזקקת.באוכלוסייהבתמיכהתפקידהאתתמלאהסובסידיהאזי

ללאהמצבלעומת5.9%וב-סובסידיה(,)עםההתחלתילמצבבהשוואה2.6%ב-לצרכןהמחירים

היותןעלנוסףהסובסידיות,.2בלוחמוצגותזואלטרנטיבהשלהתוצאותסובסידיה.
כלמקבלאשרהסובסידיה,שיעורהכנסה:הבטחתמבחינתרצויהבצורהמתפלגותפרוגרסיביות,

בל״יהסובסידיותסךלגביגםקיים)הדברההכנסהעלייתעםיורדהסובסידיות,מכללעשירון

שלושתואילוהסובסידיות,מכלל30.8%מקבליםהתחתוניםהעשירוניםשלושתלמשפחה(.

ההתחלתי(.במצבבהתאמה,,34.8%ו-26.1%)29.4%מקבליםהעליונים
יותרגדולהפרופורציהמהווהמזון()שלומהתצרוכתמההכנסהכאחוזהסובסידיה

הסובסידיות,מערכתשלההתחלתיהמצבלעומתהאוכלוסייה.ביתרמאשרהנמוכיםבעשירונים
העליוניםבעשירוניםואילואלה,שיעוריםעוליםהאוכלוסייההתפלגותשלהתחתוןבחצי

יורדים.השיעורים
אלהסכומיםזוקפיםכאשרשכןההכנסות,התחלקותאתמשפרתאמנםהנוכחיתהסובסידיה

לעומת3%שלשיפורעלמראה)גייני(ההכנסותבחלוקתאי-השוויוןמדדהמשפחות,להכנסות

זוקפיםכאשרההתחלתי,המצבלעומת2%שלשיפורועלסובסידיה,זקיפתללאההתחלתיהמצב

הסובסידיות.את
הואאולםההתחלתי,במצבמאשריותרגבוההינוהנוכחיתבשיטהשנגרםהרווחההפסד

גדלהעודףהנטלאלה.במוצריםסבסודשלאחרתאלטרנטיבהלכלבהשוואהביותרהנמוך
מסיביותמיכהשלישירהתוצאהוזאת(,2.9%לעומת8.5%)מהסובסידיותכאחוזוגםנומינלית

מוצרים.שלמצומצםבמספר
תקציבמגבלתבאותהניתןהמסובסדהמוצריםסלשלשינויידישעלאפוא,רואיםאנו

לאוכלוסייה,המופניםהמשאבים,אתולהקטיןהמטרהאוכלוסייתשליותרגבוהכיסוילהשיג
המטרה.אוכלוסייתשאינה

בלבד,אחדממוצרמורכבלהיותעשויהיהלסבסדשבחרנוהמוצריםשסללציין,חשוב

הדבראולםלסבסוד.ביותרהטובהבצורהמתפלגתעליושההוצאההמוצר,שהואטריים,ירקות

הנטלשלמשמעותיתבהגדלה-ולפיכךהמוצר,ממחיר100%ל-מעלסובסידיהבמתןכרוךהיה

כאן.שהצגנומגמותאותןעלמעידותהיוהתוצאותיתרהעודף.

אוניברסליותקצבאות-הסובסידיותלמערכתאלסרנסיבה

יעיליםוהםדמוגרפייםלמשתניםבהתאםהניתנותשונות,אוניברסליותתמיכותסוגיקיימים
משאביםובהקצאתהמטרהאוכלוסייתשלהגבוהבכיסוימתבטאתהיעילותמהסובסידיות.יותר

האוכלוסייה.חלקיליתרמינימליים
הילדיםמספרלפיהמוענקותהילדים,קצבותהןאוניברסליותלקצבאותהדוגמאותאחת

לסובסידיות.כתחליףהילדיםקצבותהגדלתשלההשפעהאתנבחןלהלןמשפחה.בכל
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מרביתהמשפחות.שלההכנסהרמתלביןהילדיםמספרביוגבוהשלילימיתאםקיים
)שהכנסתוהעניותהמשפחותומרביתהנמוכים,בעשירוניםמתרכזותהילדיםמרובותהמשפחות

9ילדים.מרובותמשפחותהןהעוני(לקומתחת

10הילדיםקיצבותוהתפלגותהילדיםהתפלגותמוצגות3בלוח

11

וכןעשירוניםלפי
11בשנתלחודשלמשפחההממוצעתהילדיםקצבת .1975

34.1%ההכנסה:עלייתעםיורדבמשפחההילדיםשמספרלמדים,אנו3לוחמנתוני
בעשירוךמההכנסה.18.4%לעומתהתחתוניםהעשירוניםבשלושתמתרכזיםהילדיםמכלל

)בל״י(למשפחההממוצעתהקצבהמההכנסה.18.6%לעומתהילדיםמכלל6.7%ישהעליון
העשירוןהעליון.בעשירוןל״י63ל-הראשוןבעשירוןל״י231מ-ההכנסה:עלייתעםיורדת
הקצבה.מכלל5.8%-העליוןואילוהקצבהמכלל15.3%מקבלהראשון

למוצרימהסובסידיותיותריעילתמיכהמכשירהןהילדיםשקצבותאפוא,רואיםאנו
הסובסידיות.שלמזויותרגדולהההכנסההתחלקותעלהשפעתןהתחלתיבמצבוכבר12מזון;
התקציבשמגבלתכךהילדים,קצבותאתונגדילמזוןלמוצריהסובסידיותאתנבטלעתה

תקציבביטול.1975לשנתזובדיקהשלהסופיותהתוצאותאתמציג4לוחתישמר.
13ב־הילדיםקצבותהגדלתאתאיפשרהסובסידיות משמעותהקצבה(.נקודת)לכל72.9%

העיקרייםהנהניםכאשרעשירון,לכלדיפרנציאליהכנסהפיצויהיאזוקצבהתוספתשל
העשירוניםלעומתמהכנסתםיותרגבוהאחוזמקבליםאשרהתחתונים,העשירוניםהם

לעומתהקודמתמהכנסתו6.5%שלבשיעורהכנסהתוספתמקבלהראשוןהעשירוןהעליונים:
.2.4%שלהכנסהתוספתמקבלתהאוכלוסייהכלובממוצע,העליון;העשירוןשמקבל0.75%

שיפורעלמראהגיינימדדההכנסות.בחלוקתאי-השוויוןאתמקטינההקצבהתוספת
שיפורסובסידיות(,זקיפת)ללאההתחלתיהמצבלעומתהחדשהההכנסותבהתפלגות4%כ-של
סלשלהמצבלעומת1%כ-שלושיפורסובסידיותזקיפתעםההתחלתילמצבבהשוואה2%של

אלטרנטיבי.סובסידיה
אלטרנטיביים,אוניברסלייםתמיכהמכשיריבשנישימוששעל-ידיאפוא,רואיםאנו
שונותתוצאותלקבלתקציב,מגבלתאותהתחתניתן,שונים,משתניםדרךהפועלים
אתומקטיןופרוגרסיביתדיפרנציאליתתמיכהמאפשרהילדיםבקצבותהשימושבתכלית.

למוצרים.הסובסידיותלעומתההכנסהבהתפלגותאי-השוויון

(.1977)תמיר(;1977)חביבראה:9
צבא.וצאייקצבתללא10
שהתקבלהכפיהינה,עשירוןבכלהילדיםמספרלפיהמשפחותשהתפלגותהנחנו,11

.1975/6מטפחההוצאותבסקר

)ע"יהפרטשלהעבודהבהיצעשלילייםלתמריציםלגרוםעלולותילדיםקצבותגם12
התייחסותקיימתלאזובעבודהעודף.נטלליצורובכךהכנסה(מולפנאיהעדפת

עלנתוניםחוסרבגללילדיםקצבותשלמקיומןהנובעיםשליליים,לתמריצים
העבודה.היצעעלהקצבאותהשפעת

אפשרותאתמקטינההיתר!הרגילההילדיםקצבתעלנוסףצבאיוצאיקצבתהכללת13
.15%בכ-הקצבאותהגדלת
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2 . הכנסה,

תצרוכת

וסובסידיה

למוצרי

מזון,

1975

-

סל אלטרנטיבי

של סובסידיות

)בל״י

ש(
לחוד

תחתון

עליון23456789

0 ה״כ

2640

3275

3625

3792

3960

4687

4771

4888

5476

6311

4472

הכנסה

ממוצעת

שפחה
למ

913.7

1100.5

1159.4

1145.0

1143.6

1286.0

1282.8

1249.8

1315.6

1412.9

1218.9

תצרוכת

מוצרי

מזון

ממוצעת

שפחה
למ

7.17

7.42

7.89

8.52

9.10

9.89

10.24

11.25

12.83

15.28

100.0

התפלגות

התצרוכת

139.3

161.6

159.4

144.7

134.5

138.4

132.9

117.0

106.9

95.3

129.5

סובסידיה

ממוצעת

שפחה
למ

10.29

10.26

10.20

10.13

10.08

10.01

9.98

9.91

9.81

9.70

100.0

התפלגות

הסובסידיות

5.78

6.14

6.82

7.76

8.63

9.83

10.37

11.93

14.43

18.35

100.0

התפלגות

ההכנסה

+

הסובסידיה

5.27

4.93

4.40

3.82

3.40

2.95

2.78

2.39

1.95

1.51

2.90

סובסידיה

כאחוז

מההכנסה

15.24

14.69

13.75

12.64

11.76

10.77

10.36

9.36

8.12

6.74

10.63

סובסידיה

כאחוז

מתצרוכת

המזון

8.52

8.52

8.52

8.52

8.52

8.52

8.52

8.52

8.52

8.52

8.52

הנטל

העודף

כאחוז

מהסובסידיה
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3 . התפלגות

מספר

הילדים

וקצבות

ילדים

לפי

שירונים,
ע

1975

תחתון

עליון23456789

סה״ב

13.39

11.57

10.10

11.18

9.82

10.03

10.96

8.37

7.83

6.65

100.0

התפלגות

הילדים

230.9

232.9

191.7

179.5

143.4

144.8

150.5

96.4

82.2

63.3

144.2

קצבה

ממוצעת

ש
לחוד

שפחה
למ

15.32

13.27

11.02

11.29

9.64

9.41

10.15

7.33

6.77

5.78

100.0

התפלגות

הקצבה

ש(
לחוד

)בל״י

1975

,73%

הגדלת

הקצבאות

מזוןב-

וקצבות

ילדים

לאחר

לוח

4 . הכנסה,

תצרוכת

מוצרי

תחתון

עליון23456789

0 ה״כ

6.54

5.32

3.95

3.54

2.71

2.31

2.36

1.47

1.12

0.75

2.41

שיעור

תוספת

הקיצבה

באחוזים

168.2

169.7

139.6

130.8

104.5

105.5

109.7

70.2

59.8

46.1

105.1

תוספת

קצבה

שפחה
למ

ש
לחוד

2648

3247

3547

3696

3829

4514

4597

4669

5213

5986

4311

הכנסה

ממוצעת

שפחה)כולל
למ

קצבה(

5.88

6.19

6.82

7.78

8.62

9.81

10.38

11.88

14.38

18.30

100.0

התפלגות

ההכנסה

987.6

1178.0

1223.9

1194.9

1179.4

1311.4

1303.7

1251.9

1299.3

1372.7

1242.1

תצרוכת

ממוצעת

שפחה
למ

)מזון(

7.61

7.80

3.17

8.72

9.21

9.89

10.21

11.06

12.44

14.57

100.0

התפלגות

תצרוכת

המזון

7.89

7.25

6.44

6.03

5.41

4.96

4.90

4.12

3.55

2.88

4.99

שיעור

שינוי
ה

בהוצאה

לתצרוכת

ר 11
יס
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ההכנסותהתחלקותלשיפורלתרוםהעשויותאוניברסליות,תמיכותמספרקיימות

עםהזיקנהקצבותשלשילובןהלאומי.הביטוחשלהזיקנהקצבותלמשל,והתצרוכת,

מכך,נובעתזועובדההפרוגרסיביות.דרגתאתיותרעודמגדילהיההילדיםקצבות

ותוספתהעליונים,בעשירוניםמאשריחסית,גדול,הנמוכיםבעשירוניםהזקניםשמספר

הנמוכים.לעשירוניםמשמעותיתהכנסהלתוספתתביאזיקנהקצבת
במערכתהקיימותאוניברסלית,תמיכהשלהאפשרויותכלפורטולאזהבדיון

עדיףמזוןלמוצרילסובסידיותכתחליףבהןמשולבששימושלהניח,סביראולםהתמיכות,

באוכלוסייה.הנמוכותהשכבותשלהרווחהמבחינת

הילקרתוספתמנגנרךדרךהכנסהופיצויסובסידיותביסולד.

יגרוםובכךמסובסדים()מוצריםמהמוצריםחלקשלמחירםאתיעלההסובסידיותביטול

במחיריםולשינויהפרטיםשלהריאליתבהכנסהלירידהלצרכו,המחיריםבמדדלעלייה

ישפיעוהיחסייםובמחיריםהריאליתבהכנסההשינוייםהצרכנים.בפניהעומדיםהיחסיים,

אלה.לשינוייםהביקושפונקציותלרגישותבהתאםהמשפחותשלהתצרוכתדפוסיעל

לצרכןהמחיריםבמדדלעלייהגורםהסובסידיותשלמוחלטביטולשנתי,בחישוב

ההתייקרויותשכלדהיינונוספות,השפעותשאיובהנחה,זאת.1975ב-3.47%שלבשיעור

14מסובסדים.היואשרמוצריםמספרמייקוררקנובעות

הירידהבשלכספיפיצוישלהבעיהמתעוררתהסובסידיותביטולאחריהמקרים,ברוב

)מקבליגמלאותומקבליהשכיריםלאוכלוסייתמיועדהפיצויהריאלית.ההכנסהשלבערכה

לעלייהאוטומטיבאופןהכנסתםאתלהתאיםביכולתםאיןאשרוכו"(,פנסיותתמיכות,

היוקר.תוספתהסכםבמסגרתניתןוהואהמחיה,ביוקר
ההתייקרות;לשיעורעצמהאתמתאימהמהוןהכנסהומקבליהעצמאייםאוכלוסיית

לעלייתהכנסתםהצמדתע״י-מהוןהכנסהומקבלימחירים,התאמתע״י-העצמאיים

עלייתבשיעורלפחותנומינלית,הכנסהתוספתמקבלתהאוכלוסייהכלשבעצם,כךהמחירים.

15המחירים.

מדדעלייתבשיעורהכנסהפיצויומתןסובסידיותביטולשלההשפעהאתלשלבניתן

.1975לשנתזובדיקהשלהסופיותהתוצאותאתמסכם5לוחהאוכלוסייה.לכלהמחירים

שלשהתפלגותומובן,מההכנסה.3.47%שלבשיעורהפיצויהיה1975ב-שנתי,בחישוב

מקבלהראשוןהעשירוןבמשק.ההכנסותלהתפלגותזההתהיהכזהמסוגפרופורציונליפיצוי

ההשפע!בחשבוןהובאהלאולכןצולבות,השפעותשאיןהנחנו,הביקושפונקציותבאמידת14

העלייהכן,כמוהמחירים.מדדעלמסובסדים,היושלאמוצרים,שלמחיריםעלייתשל
הנובעותהחדשות,להתייקרויותבמשקאחריםגורמיםשלההתאמותאתכוללתאינהבמדד

הסובסידיות.ברמתמשינוי
מדדמעליית70%שלבשיעורמשולמתהיוקרתוספתשבפועל,בעובדה,מתחשביםאיננו15

זהות.יהיולהלןהדיוןשלהכלליותהמגמותלצרכן.המחירים
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שהפיצויכך,עלנוסףאולםהעליוו,העשירוןמקבלאשר,18.6%לעומתהפיצוימכלל7%5
הנמוכיםהעשירוניםשמקבליםבל״י,הפיצוישסכוםהריההכנסות,התפלגותאתמשנהאינו
הסובסידיותביטולולפיכךהתחלתי,במצבשקיבלובל״י,מהסובסידיהנמוך(,4ה-)עד
ההכנסה.בהתפלגותהשוויוןבאילגידולגורםפיצויומתן

סיכום
האלטרנטיבותושלמזוןלמוצריהסובסידיותשלהיעילותאתלבחוןניסינוהעבודהבמהלך
דהיינוהנזקקת,באוכלוסייהלתמוךהיכולתבמדתהושםהעיקריהדגשהקיימת.לשיטה

ההכנסה.התפלגותשלהתחתוניםבעשירונים
ישירהתמיכההואביותרהטובהאמצעיספציפית,באוכלוסייהלתמוךמעונייניםכאשר

בגללבעיקרביצוע,בקשיינתקלתהזההסוגמןסלקטיביתתמיכהאולםאוכלוסייה,באותה
המטרה.אותהלהשיגאוניברסליותבדרכיםהתרכזנולפיכךאדמיניסטרטיביות.מגבלות

מוצריםשלמחיריםהורדתהאוניברסליות.הדרכיםאחתהיאמזוןלמוצריהסובסידיה
כספיתלתמיכהשוות-ערךהיאהסובסידיהולפיכךהפרטים,שללתצרוכתההוצאהאתמקטינה

העיקרייםשהנהניםמאחרכראוי,מתפקדתאינהסובסידיותשלהקיימתהשיטהאולם)עקיפה(.
הנזקקות.דווקאולאובאוכלוסייההמבוססותהשכבותהםממנה

בדפוסימתחשבאשרמוצרים,סלבחירתע״ישראינו,כפיהסבסוד,צורתשינוי
אתומקטיןזואוכלוסייהשלהכיסויאתבמדת-מהמשפרהמטרה,אוכלוסייתשלהתצרוכת

שמתקבלהעודףהנטלאתמגדילבו-זמניתאולםהלא-נזקקת,לאוכלוסייההמופניםהמשאבים

מהסבסוד.כתוצאה
)אולביטולמספיקפתרוןמהווהאינויוקרתוספתהסכםשלמהסוגהכנסהפיצוי

אףולעתיםמכך,כתוצאהמשתפראינוהמטרהאוכלוסייתשלמצבהבסובסידיות;לקיצוץ(

להחמיר.עלול
כתחליףהקצבאות)הגדלתאוניברסליותבקצבאותמזוןלמוצריהסובסידיותהחלפת

משתנהדרךפועלתהיאשנבחנו.אלהמביןביותרהטובהכאלטרנטיבהמתגלהלסובסידיות(
תקטיןהילדיםבקצבותהגדלהכלולפיכךהנמוכים,בעשירוניםבעיקרמתרכזאשרדמוגרפי,

נזקקתלאלאוכלוסייההמוקדשתהמשאביםכמותכן,כמוההכנסות.בחלוקתאי-השוויוןאת
האחרות.לשיטותבהשוואהביותרקטנההינה

שאיןלהדגיש,רצויאולםאוניברסלית,קצבהכמייצגתנלקחההילדיםקצבתזו,בעבודה
הסובסידיותלמערכתביותרהטובההאלטרנטיבהאתמהוותבלבדהילדיםשקצבותלומר,הכוונה
קצבאותשלשוניםסוגיםשלהגדלההכוללתאלטרנטיבה,דווקאבארץ.כיוםהקיימת

בלבד.אחדמסוגקצבהשלמשמעותיתמהגדלההנגרמיםהעיוותים,אתתמנעאוניברסליות
המטרותלהשגתהמיועדיםשונים,מסוגיםאמצעיםבתוכההמשלבתשמערכתייתכן,כן,עליתר

בה.הפועליםהפרמטריםריבויעקביותררבהגמישותובעלתיעילהתהיההכנסה,הבטחתבתחום
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1
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1
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1
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.0794

.0344

-
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.1

-3.6

.1440

-3.8

.0935

-3.8

.0764

-3.5

.0332

-2.0

.2078

מצב
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סובסידיות

.2
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-5.9
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.2057

סל אלט׳
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3.סובי+זקיפות

-7.8

.1377

-7.9

.0895

-7.9

.0731

-7.8

.0317

-4.1

.2034

קצבות

ילדים

.4
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ביבליוגרפיה

.1977בישראל,כלכלילמחקרפאלקמכוןבישראל,הכנסהההסחהי',חביב,

הכלכלית",החירוםמדיניותבגיןההתייקרויותעל"הפיצוי-רוברטולרמךי׳,חביב,

.86,1975ימםלכלכלה,רבעול

לאומי,לביטוחהמוסדהכנסה",להבטחתכאמצעימזוןלמוצרי"סובסידיה-יצחקמואב
.21,1979מסימחקרלתכנון,למחקרהאגף

.1975לשנתיסודבמצרכילתמיכותהתקציבהצעת-האוצרמשרד

,1969-1975בישראל,השכיריםבאוכלוסייתהעוניבדפוסישינויים-יוסףתמיר
מם׳מחקרולתכנון,למחקרהאגףלאומי,לביטוחהמוסדכלליות,מגמות

18,1977.

לכלכלה,רבעוזההכנסה",והתפלגותהעברהבתשלומילקיצוץ"אלטרנטיבות-יוסףתמיר
.94,1977מם'

^11010300.^8."0ת106:11633111:61116011:116^113111:7,"27160617£0011017120061701101132,
.(1970)2

56366,2££,
"

ם3ז\±3,16££:נ1167."1116'!10001801613031(5116311(17סע?§1:3111

?3£>61,■.!סע5011ע1977113006,1.80.
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ההעבנרוזתשלומימערכתהתפתחות

1978עד1970בית,למשקי

גרום*אפרים

1978עד1970בית,למשקי1ההעברהתשלומימערכתהתפתחות

התרחבותהבית.למשקי1ההעברהתשלומימערכתשלניכרתבהתרחבותאופיינו70ה־שנות

שלהגידולשיעורעםיחדהאוכלוסייהגידולמקצבמהמתחייברבהבמדהגבוההזומואצת

התמיכות.מערכתשלהעיקרייםרכיביהכלאתומקיפההגולמי,המקומיהתוצר
האחרונות,בשניםהיווה,הציבוריתבהוצאהההעברהתשלומישלוגדלההולךהמשקל

שלהריאליתהשחיקהבעייתהתעוררההאינפלציה,בשיעורהעלייהעםציבורי.לדיוןנושא

זו.שחיקהלצמצםשנועדושונים,הסדריםהוצעוולאחרונהשונות,קצבאות
מאזביתלמשקיההעברהבתשלומילגידולשהביאוהגורמים,אתיבחןזהתזכיר

עלמתבססתהעבודההעיקריות.בקצבאותשחלההריאלית,השחיקהגודלאתויאמוד1970
המרכזיתהלשכהונתוניהכלליהחשבדוחותעלוכןלאומילביטוחהמוסדנתוני

לסטטיסטיקה.

*1

בלוחות.הדברמצוין-נתוניםעיבודיכשנערכו2

ביתלמשקיהתמיכותמערכתהתפתחות

תחיקתייםשינוייםשלגדולבמספרמלווההיתה1970מאזההעברהתשלומיהתפתחות
להשתמשצורךהיההעיקריותההתפתחותמגמותהצגתולשםשונים,מסוגיםוארגוניים

ישראל.בנק*
גמלאותזהובכללביתלמשקיהציבוריהסקטורמתמיכותאחוזים80לכ-מתייחסהדיון1

ותשלומיםמדינהלעובדיגמלאותוהאוצר(,הסוכנותשלחלקם)כולללאומילביטוחהמוסד
הרשויותשלהסעדהוצאותוכןהממשלהבידיהמשולמיםהנאצים,ורדיפותמלחמהלנכי

ולאלמנות,וכןצה״ללנכיהביטחוןמשרדתשלומיאתכוללהניתוחאיןהמקומיות.
הממשלה.ומשרדיהסוכנותמהעברותשוניםסעיפים

דמישיעוריוחוברתהסטטיסטייםהרבעוניםמתוךנלקחולאומילביטוחהמוסדנתוני2
והגמלאות.הביטוח
עובדיוגמלאותהנאצים,ורדיפותמלחמהלנכיהגמלאותהתקבלוהכלליהחשבמדוחות
המדינה.
למשרתהממוצעלשכרלצרכן,המחיריםלמדדיהתייחסולסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהנתוני

המקומיות.הרשויותשלהסעדלהוצאותוכןהאוכלוסייהשלהדמוגרפיותלתכונותיהשכיר,
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שהשפיעוהשוניםהגורמיםקובצוהניתוחלצוררמקורבים.אומדניםולערוךשונותבהנחות
כדלהלן:קטגוריותלשתיהגמלאות,גידולעל

כזאת,אםבין,חקיקהשלתוצאהשהםבגמלאות,שינוייםאותםכוללתראשונהקטגוריה
אלהשינוייםלתמיכה.הזכאיםהיקףאתהמשגהכזאת,אםוביןהתמיכה,רמתאתהמשנה

המדיניות.השפעתאתמשקפים
אתמגדיליםהקיימיםהחוקיםושעקבתחיקתיים,שאינםגורמים,כוללתשנייהקטגוריה

הבאים:הגורמיםאתכולליםזובקטגוריהשינוייםהקצבאות.
ומשינויהכוללתהאוכלוסייהמגידולהנובעיםהנתמכת,האוכלוסייהבגודלשינוייםא(

באוכלוסייה(.+65בנישלחלקםעליית)כגוןהדמוגרפיתההתפלגות
עליית)כגוןהתמיכותגודלעלהמשפיעותהאוכלוסייה,שלאחרותבתכונותשינוייםב(

הזקנה(.קצבאותמקבלישלהוותק

מממשיםאשרלתמיכה,הזכאיםשלבחלקםשינוי-זכויותשלניצולבשיעורשינויג(

זו.זכות
זכאותםאתמקטינהקשישים)תעסוקתהקצבאותעלוהשפעתוהתעסוקהבהיקףשינוייםד(

זקנה(.לתמיכת
בגיןהכנסהממםהניכויביטולהיההתמיכותבמערכתהתחיקתייםהשינוייםבין

3זה.בשינוינעוץבתמיכותמהגידולשחלקמכאן,בקצבאות;והחלפתווזקניםילדים

מהרשויותסעדקצבותמקבלינתמכיםלמעברהאחרונותבשניםגרמואחריםשינויים
במדהכיאםסעיפים,ביןנוספתתחלופהקיימת4לאומי.לביטוחהמוסדאלהמקומיות

מתחלופההרפורמה.לאחרהזקנהבקצבותומעלההשלישילילדהתוספותביטולכגוןפחותה,
והתפתחותהתמיכותמערכתהתפתחותמוצגת3עד1בלוחהעבודה.במהלךהתעלמתיזו

רכיביה.שלהיחסימשקלם

העיקרייםהממצאים

עלההלאומיתבהכנסהוחלקם,2.8פיביתלמשקיהתמיכותסךגדלהנידונהבתקופהא(
אתמהתמיכותמנכיםכאשר.1977בשנתאחוזים12.9ל-1970בשנתאחוזים8.8מ-

לבדיקתהוועדהשלמהמלצותיההיהוזקניםילדיםבגיןהכנסהממםהניכוייםביטול3
לאומילביטוחהמוסדאומדןהמסים.גבייתעלתהמכךוכתוצאה,1975/6ב-הישירהמם
מיליון40ו-ל״ימיליון480היהוזקניםילדיםבגיןממםהניכוייםערךלגבי
הביטוחגמלאותמצדאלהסכומיםניכוישוטפים.במחיריםוזאתבהתאמה,,1974/5ב-

הניכוייםשיטתהיתר.לוממס,הפטוריםהסכומיםעדכוןקצבעלהערכהמחייבהלאומי
אחוזים70ב-שנהבכלעוליםהיוממםהפטוריםשהסכומיםהונח,זהלצורךבתוקף.
המחירים.מעליית

איש7,300ב-ברשויותהכלכליתהעזרהמקבלימספרירד1977/8עד1974/5מ-בתקופה4
במסגרתכלליתנכותקצבותעתההמקבליםנכים,3,800מתוכםכאשר(,37,000כ-)מתוך
.1975ו-1974ב-שהתקבלוחוקים,בעקבותלאומילביטוחהמוסד
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,2.56פישלעלייהמתקבלתהכנסה,ממםהניכוייםערךאומדן

.1977בשנתאחוזים11.8עלעומדהלאומיתמההכנסה

בין-האחתעיקריות:תקופותבשתימאופיינתהתמיכותמערכתהתפתחותב(
והתקופהשנתי,בממוצעאחוזים17.5ב-הקצבאותעלושבמהלכן,1975-1970השנים
שנתילשיעורהקודמתבתקופההמהירההעלייהרוסנהשבה,1977-1976היאהשנייה

מסתמנתזה,סעיףבניתוחכלולהאינה1978ששנתפיעל)אףאחוזים7שלממוצע

הקודמות(.בשנתייםשהחלההמגמה,שלהחרפתהואףהמשכהזובשנה

בשנה,בממוצעאחוזים8כ-התמיכותמערכתלעלייתתרמה1977-1970בתקופההחקיקהג(
תחיקתיים.שאינםגורמיםשלאחוזים6שלשנתיתתרומהלעומת

בשיעורהיתההשנתיתוהשפעתהנרחבת,בחקיקהאופיינה,1975-1970הראשונה,התקופה
שנתיבשיעורמועטת,בחקיקהמאופיינים1977ו-1976שהשניםבעודאחוזים,11כ-של

בלבד.אחדכאחוזשל

אחוזים.29ל-24מ-עלההתמיכותמסרוחלקןהילדים,בקצבותהמהירהגידולבולטד(
עקבאחוזים14.7מהםאחוזים,17.5שלממוצעשנתיבשיעורעלוהילדיםקצבות

אחרים.בסעיפיםמאשרגבוהחקיקהעקבזהגידולשיעורחקיקה.

אחוזים9.3כ-מהםאחוזים,13.5שלממוצעשנתיבשיעורגדלוהזיקנהקצבותה(
באוכלוסייה,+65בנישלחלקםמעלייתכתוצאהוזאתתחיקתיים,שאינםמגורמיםכתוצאה

תוספתשלהממוצעמשקלהעלהכןכמו.1977ב-אחוזים8.9ל-1970ב-אחוזים7.2מ-

.1977ב-9.1ל-אחוזים2.3מ-הזקנהבקצבתהוותק

גידולנוסףזושבתקופהמאחראחוזים,18השנתיתהעלייההיתה1975-1970בתקופה
3הגידול,בבעהאחרונותבשנתייםהנזכר.תחיקתיהלאהגידולעלחקיקהעקב

תחיקתיים.שאינםמגורמיםאחוזים,

הקצבאותרמתעלהאינפלציההשפעת

אתהקיימיםההצמדההסדריהבטיחולאהאחרונות,בשניםהגבוההאינפלציהשיעורנוכח

החלהקצבאות,שלהשחיקהשיעורנבדקזהבסעיףהשונות.הקצבאותשלהריאליערכןשמירת

זה.מועדלאחרשונתהלאהקצבאותשל6הבסיסיתורמתןהיותההכנסה,במםמהרפורמה

*3

הערהראההכנסה.ממםהניכוייםערךאומדןהפחתתלאחרהתוצאותמובאותואילךמכאן5
.3הערה1לוחוכן3

מספרשלבגובהתמיכהבמשק,הממוצעמהשכרמסויםאחוזהינההבסיסיתהקצבהרמת
וכוי.זיכוינקודות

6
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היהאלהמיוחדותחקיקותשלותוקפוהקצבה,שחיקתאתלמנוענועדהשהיתה,החקיקה
קצר.לזמן

מיוליהרפורמה,החלתלאחרהקצבאותשלהריאליתהרמהנבחרהלהשוואהכבסים
7מארםועד1975 .1976

בשנהפעמייםהקצבאותרמתעדכוןעלבעיקרםהבנוייםהאוטומטיים,ההצמדהסדרי
העדכון,תקופותביןהקצבאותשלהריאליערכןיורדאינפלציהשבתנאילכך,גורמים
אפיניות:שחיקהבעיותשתינוצרותמכךכתוצאההעדכון.במועדיועולהחוזרוהוא

האינפלציה(.שיעוריעליית)עםהשנהבמשךממוצעתריאליתשחיקהא(
השוטפות.הקצבאותבערךשונותב(

הקצבאותברמתייסנוהשי

השכרלרמתאוהקנייהלכוחמתייחםערכהאםבכך,תלויקצבהשלהשחיקהשיעוראומדן
שוניםשחיקהאומדנימתקבליםהזמן,במשךמשתנההריאלישהשכרומאחרבמשק,הממוצע

השכר,לרמתאוהקנייהלכוחהיאהרלוונטיתההצמדהאםהשאלה,אלה.ממדדיםאחדכללפי
גדולותבתנודותהכרוכהלשכר,הצמדהכילהעיר,הראוימןאךבמהותה,ערכיתהינה
הריאליהשכרעלותעםהקנייהכוחערךעלייתאתמבטיחההקצבאות,שלהקנייהבכוחיותר
(.1974-75בשניםיורד,כמוהריאליהשכרכאשרהקנייה,כוחירידתאתגם)אך

העיקרדל□הממצאים

ילדיםקצבלת
8השניםביןילדיםקצבותשלהקנייהבכוחחלהאחוזים9.3שלירידה.1

*

לבין1978/9
9 .1975/6
ניתןיותר,מאוחריםבמועדיםמתקבליםשכירלמשרתממוצעשכרשמדדימכך,כתוצאה
)קלנדרית(1978השניםביןרקשכרבמדדהמנוכותהקצבאותבערךהירידהאתלבדוק
אחוזים.15בקירובהיתר.זוירידה;1975/6לבין

שבשנתבכך,נעוץהדברהמשפחה.דפוסיבכלדומההקצבאותשלהקנייהבכוחהירידה.2

האוטומטיההצמדהלהסדרמעברילדיםמרובותלמשפחותמיוחדפיצויניתןלא1978/9
אחוזים3-2כ-היהשערכםכאלה,מיוחדיםפיצוייםניתנו1977/8ו-1976/7בשנים

הקצבאות,שנקבעטלשערכןכךאחוזים,40שלאינפלציהבתקופתנקבעוהרפורמהסדרי7
החודשיתהקצבה.1976באפרילעדכונולמועדעדחודש,מדיירד,1975יוליבחודש

לשמור.ההצמדהמערכתהיתחאמורהשאותולגודל,כקירובמשמשתזובתקופההממוצעת
התייחסות.1979במארסומסתיימת1978באפרילהמתחילההתקציביתהשנה-81978/9

.1977/8ו-1976/7השניםלגביקיימתדומה

.1976במארסומסתיימת1975ביוליהמתחילההתקופה-1975/6
9
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ומעלה.ילדים4להןאשרלמשפחות,בייחודוזאתמהקצבה,

הזכאיותמשפחות,ביוהתקופהלאורךהקצבאותערךבירידתהבדליםקיימיםלא.3

זו.לקצבהזכאיותשאינןמשפחות,לביןצבא,יוצאילקצבת

10מובטחתמינימליתוהכנסהזקנהקצבת

11

1978/9התקופותביוהזיקנהקצבותשלהקנייהבכוחחלהאחוזים3כ-שלירידה.1

)קצבותהמובטחתהמינימליתבהכנסהאחוזים4כ-שלירידהלעומת,1975/6לביו

המובטחת(.המינימליתלהכנסהזההבצורההתקופהכללאורומתפתחותהנכות

היתר.ממוצעשכרמדדלפיהמובטחתהמינימליתוההכנסההזיקנהקצבותערךירידת.2

בשנתהירידהכאשר,1975/6לביו)קלנדרית(1978התקופותביואחוזים12כ-

אחרות.מבשניםיותראיטיתהיתה1977/8

במעטהקטנהדיפרנציאלית,ירידהמתקבלתהמינימלית,בהכנסהכמוהזיקנה,בקצבות.3

1978/9ביןלבודדהזיקנהקצבתטלהקנייהבכוחהירידההמשפחה.בגודלהעלייהעם

ילדים.שניעםלזוגאחוזים2.3שלירידהלעומתאחוזים,3.7היתה1975/6ל-

ההצמדהסדרי

למדדקשורותאחרותקצבאותואילולצרכן,המחיריםלמדדבמלואןצמודותהילדיםקצבות

מכאן,השונות(;הקצבאותשללשכרההצמדהבאופןשוני)קייםשכירלמשרתהממוצעהשכר
הזמן.במשךהשתנותוואתהקצבאותגודלאתקובעתאלהמדדיםשניהתנהגותשהשפעת

וכןשלהן,הקנייהכוחעלשמירהלהבטיחאמורההממוצעלשכרשונותקצבאותהצמדת
הנומינלילשכרבהתאםהקצבאותעדכוןהארוך.בטווחהריאליבשכרלעלייההדומהעלייה,
בעלותהןהנומינליבשכרהתנודותדהיינו,דלעיל,הג־רישהאתמקייםהואאםתקין,הינו

יישמרהקצרבטווחשגםיבטיח,זהתנאיקיוםבמחירים.התנודותעםוחיוביגבוהמתאם

הארוך.בטווחהריאליהשכרכמותעלינההןכך,עלונוסףהקצבאותשלהקנייהכוח

ובטווחהקצרבטווחביניהםהקשריםוכןוהמחיריםהשכרמדדיתכונותייבדקולהלו
של11נעיםחודשייםתלתממוצעיםלגביייבדקואלהתכונות.1978-1970בתקופההארוך,

6בלוחמוצגותוהןדומה(,בצורההשוואותעלמבוססיםהקיימיםההצמדההסדרי)גםהמדדים

לצרכןהמחיריםלמדדהממוצעהשכרמדדביןהקשריםמבדיקתמתקבליםניכריםהבדלים

הארוך.שבטווחאלהלעומתהקצרבטווח

סוציאלית.הטבה+בסיסיתזקנהקצבת=מינימליתהכנסה10
ואוקטובר.ספטמבראוגוסט,שלהמדדיםממוצעהינואוקטוברחודשמדד11
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הקצרהטווח

12מהשניםאחתבכלאלהמדדיםשלוהקשריםהתכונותנבחנו בשנתהחל1977/8-1970/1.
השכרמדדישלהחודשייםהשינוישיעוריביןשלילימתאםמהשניםאחתבכלקיים,1974/5
נובעתזותוצאהההצמדה.ממערכתלדרישותבסתירההעומדדבר,-המחיריםשלאלהלביו

כמווכיו״ב(.יוקרתוספתשכר,)הסכמימחיריםלעליותהשכרבהתאמתפיגוריםשלממבנה
המחיריםמדדשלהחודשייםהשינוישיעורישלהשונותכימהשנים,אחתכללגבינמצאכך

(.6לוח)ראההריאליהשכרמדדשלמזווגםהנומינליהשכרמדדשלמזוקטנהלצרכן
הנומינלי,השכרלפיבשנה,פעמיםמספרהמעודכנותהקצבאות,שלהקנייהשכוחמכאן,
השפעהתהיהזהלגורםמחירים.לפיעדכוןמאשריותרחריפותלתנודותנתוןיהיה

סיכון.שונאישהםבהנחההפרסים,תועלתעלשלילית

ךהארוהעלוה

ביןהמתאםמקדםכינמצא,,131977/8-1970/1שנים8פניעלההתפתחותבוחניםכאשר
;0.96הואהמחיריםמדדשלזהלביוהשכרמדדשלהשנתייםהממוצעיםהשינוישיעורי

הקצר.הטווחלגביהנמצאהשלילי,מהקשרשונההארוךבטווחזהוחיוביגבוהמתאם
המחיריםמדדישלהממוצעיםהשינוישיעורישונותהבא:בממצאמשתקףזהגבוהמתאם
במדדהשינוישיעוריששונותבעודבהתאמה,,0.69ו-0.97הםהממוצעהשכרמדדושל

בלבד.0.09היאהריאליהשכר
שלהקנייהכוחעלשומרתאינהקצרבטווחהנומינלילשכרשההצמדהמכך,כתוצאה

הינוהארוךבטווחהמחיריםרמתלביןהנומינליהשכרביןהמתאםבעודהקצבאות,
כלהלן:הצמדהשיטתנבחנה(,0.96)וגבוהחיובי

לצרכן.המחיריםבמדדלשינוייםבהתאםיעודכנוהקצבאותא.

שלהממוצעבשיעורכך,עלנוסףתועלינה,הןהקצבאות,יעודכנושבומועד,בכלב.
האחרונה.בתקופההריאליהשכרעליית

שיעורישונותכינמצא,1978אוקטובר-1973אפריללתקופההמוצעתהשיטהבבחינת
5עד4פיגבוהההנומינלי,לשכרהצמודההקצבאות,במערכתשלהריאליבערכןהשינוי

קצבאות.שלדומהריאליתברמההמוצעת,השיטהמשונות

תכונותיהםונבדקונעים,תלת-חודשייםממוצעיםשלתצפיות12נערכומהשניםאחתבכל12
ובמדדלצרכןהמחיריםבמדדהחודשייםהשינוישיעורישל

שכיר.למשרתהממוצעהשכר
שנה.בכלהממוצעיםהשינוישיעורישלשנתיותתצפיות8ל-מתייחםהניתוח13
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סיכום
תוך,1978-1970בתקופהנבדקההציבוריהסקטורשלביתלמשקיההעברהתשלומיהתפתחות
שלביםשניאחרים.גורמיםהשפעתלעומתהמערכתגידולעלהחקיקהשלהשפעתהבחינת

הקצבאותעלובוואשרנרחבת,בחקיקהשלווה,1975-1970הראשון:זו,תקופהמאפיינים

,1977-1976השניםלעומתמחקיקה,כתוצאהאחוזים11כ-מהםלשנה,אחוזים17.5ב-

אחוזים.7שלשנתיגידולמתוראחדכאחוזשתרמהמועטת,בחקיקההמאופיינות
הרפורמה,שלאחרבתקופהנבדקהערכןעללשמורהקצבאותהצמדתמערכתשליכולתה

אחוז3וכ-ילדיםקצבותשלהקנייהבכוחאחוזים9כ-שלשחיקההיתר,ביןונמצאה,
בהתאמה.אחוזים,12ו-15שלשחיקהעלמצביעהשכרבמדדשניכויבעודהזקנה,בקצאות

אינההקצרשבטווחבכר,לוקהשכירלמשרתהנומינלילשכרמהקצבאותחלקהצמדת

השכרביןהקצרבטווחשקייםשלילי,מתאםעקבוזאתהקצבאות,שלהקנייהכוחעלשומרת

לתנודות;נתוןהקצבהשלהריאלישערכהכרלצרכן,המחיריםלביןהנומינליהממוצע
אלה.תנודותשתמתןזו,לשיטהאלטרנטיבהמוצעת
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1 : התפתחות
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557.4

101

20.2

203

20.2

309

22.2

805

986

1971/2

14.3

9615.1

615.5

5810.9
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הם לאחר

הפחתת

אומרו

קיצבאוה

ילדים,

שהן

תחליף

לביטול

ניכויים

במם

)ראה

הערה

3

בעמי

2 .) הנתונים

בסעיף

זקנה

שאירים
ו

ונכות

ועבודה

הם לאחר

ביטול

ערר

הניכויים

בסעיפים

אלה:

16

מיליון

ל״י

בסעיף

זקנה

שאירים
ו

ו- 7 מיליון

ל״י

בסעיף

נפגעי

עבודה.

4 גמלאות

שרד
מ

האוצר

לעובדי

המדינה.

5 שלומים
ת

רטרואקטיביים

בסר

67

מיליון ל״י

בסעיף

ילדים

שנת
ב

1976/7

הועברו

שנת
ל

1975/6

.
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)אחוזים(1התמיכותמערכתמרכיבימשקלות:2לוח

סעדתשלומי
ברשויות גמלאות אימהות נכות

ועבודה ילדים זקנה
ושאירים הכולסך

9.2 6.4 7.1 14.3 24.0 39.0 100 1970/1
10.4 6.6 6.8 12.6 25.2 38.4 100 1971/2
10.8 6.9 6.5 12.6 25.2 38.0 100 1972/3
10.4 6.6 5.9 11.5 26.7 38.9 100 1973/4
9.5 5.7 4.9 10.9 27.9 41.1 100 1974/5
10.1 5.4 5.4 11.3 28.1 39.7 100 1975/6
9.4 5.9 5.3 12.8 29.1 37.5 100 1976/7
8.6 5.0 5.0 15.8 28.8 36.8 100 1977/8

במסים. הניכויים ערךאומדן ניכוי לאחרהנתוניםמתוך חושבוהמשקלות1



לוח

3 :

שלומי
ת

המוסד

לביטוח

לאומי,

1977-1970

, ג שינוי

כתוצאה

מחקיקה

ומגורמים

לא תחיקתיים

מזה:

שיעור

גידול

כתוצאה

מחקיקה

גידול

כתוצאה

לא תחיקתיים

מזה:

שיעור

מגורמים

שיעור
שינוי

1977/8

1970/1

ממוצע

שנתי

סך הכול

ממוצע

שנתי

סך הכול

)אחוזים(

)אחוזים(

)אחוזים(

מחירי

1969

)

)מיליוני

ל״י,

14.7

161.3

2.35

17.7

207.6

486

158

קצבות

ילדים

1

2

3.8

29.9

9.3

87.0

143.0

537

221

קצבות

זקנה

שאירים
ו

3

4.85

39.3

3.8

29.8

80.9

אימהות8547

1.7

12.3

3.55

27.6

51.7

עבודה8660

••00125

נכות0

8.7

79.0

6.1

51.6

171.4

1,319

486

סך הכול

7.7

68.6

6.1

51.6

145.7

1,194

נכות

486

סר הכול

ללא

1 מחירי

1969

.

2 שו
שימ

ש
הנתונים,

לבדיקת

שקלות,הם
המ

לאחר

הפחתת

אומדן

ערך

הניכויים

ממם

הכנסה,

בהנחה

שהניכויים

צמודים

מדי

שנה ב-

70

אחוזים

למדד

המחירים.

3 שלומים
ת

לפי

חוק.



לוח

4
-.

קצבות

ילדים

לפי

דפוסי

שפחה
מ

)קצבח

שית
חוד

ממוצעת

בל״י, מחירי

1975

)

שיעור
ה

המצטבר

באחוזים

1

שיעור

שינוי
ה

באחוזים

1

שיעור

שינוי
ה

באחוזים

1

שיעור

שינוי
ה

באחוזים

1

3/79-4/78

3/78-77/4

3/77-4/76

3/76-7/75

4/1

(4/3)

(3/2)

(2/1)

(4)

(3)

(2)

(1)

במדד

המחירים

לצרכן

1

מנוכה2

-9.29

-6.48

+2.14

-5.04

84.5

90.3

88.4

93.1

שפחה
מ

עם ילד

אחד

-9.29

-6.48

+2.14

-5.04

169.0

180.7

176.9

186.3

שפחה
מ

עם 2 ילדים

-9.27

-6.46

+1.60

-4.54

274.6

293.6

289.0

302.7

שפחה
מ

עם 3 ילדים

-9.30

-6.49

+1.36

-4.31

337.9

361.3

356.5

372.5

שפחה
מ

עם 3 ילדים+קי״צ

3

-9.27

-8.47

+3.18

-3.64

380.3

416.7

403.9

419.1

שפחה
מ

עם 4 ילדים

-9.

29-8.81

+2.67

-3.11

528.0

579.1

564.0

582.1

שפחה
מ

עם 4

ילדים+קי״צ

-9.26

-8.

82+2.73

-3.14

486.0

533.0

518.8

535.6

שפחה
מ

עם 5 ילדים

-9.

29-8.91

+2.19

-2.55

718.2

788.4

771.5

791.7

שפחה
מ

עם 5

ילדים+קי״צ

-9.26

-8.86

+2.44

-2.81

591.6

649.2

633.7

652.0

שפחה
מ

עם 6 ילדים

-9.28

-8.94

+1.94

-2.26

929.5

1,020.8

1,001.4

1,024.6

שפחה
מ

עם 6

ילדים+קי״צ

שרת
למ

שכיר שכר4

ממוצע

מנוכה

במדד

׳ 1-12/78

-15.50

-5.84

-5.39

-5.15

77.4

82.2

86.9

91.6

שפחה
מ

עם ילד

אחד

-15.50

-5.84

-5.39

-5.15

154.8

164.4

173.8

183.2

שפחה
מ

עם 2 ילדים

-15.50

-5.84

-5.87

-4.66

251.6

267.2

283.8

297.7

שפחה
מ

עם 3 ילדים

-15.50

-5.84

-6.08

-4.45

309.6

328.8

350.1

366.4

שפחה
מ

עם 3 ילדים+קי״צ

-14.73

-7.38

-4.35

-3.75

351.5

379.5

396.8

412.2

שפחה
מ

עם 4 ילדים

-14.69

-7.38

-4.82

-3.22

488.4

527.3

554.1

572.5

שפחה
מ

עם 4

ילדים+קי״צ

-14.62

-7.34

-4.78

-3.24

449.7

485.3

509.7

526.7

שפחה
מ

עם 5 ילדים

-14.59

-7.38

-5.27

-2.65

665.0

718.0

758.0

778.6

שפחה
מ

עם 5

ילדים+קי״צ

-14.57

-7.34

-5.05

-2.90

547.8

591.2

622.6

641.2

שפחה
מ

עם 6 ילדים

-14.52

-7.36

-5.51

-2.36

861.3

929.7

983.9

1,007.6

שפחה
מ

עם 6

ילדים+קי״צ

1 הקצבה

שית
החוד

בל״י

מעוגלת,

ולכן

יכול

להיווצר

הבדל

קל ביו שיעורי

שינוי
ה

שומים
הר

לאלה

המתחייבים

מהנתונים.

2 הבסיס

הוא

מדד

המחירים

לצרכן

הממוצע

שנת
ב

1975

.

3 קי״צ

= קצבת

י וצאי

צבא.

4 הבסיס

הוא

מדד

שכר

ממוצע

שרת
למ

שכיר

ממוצע

שנת
ל

1975

.
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5 : קצבות

זקנה

והכנסה

מינימלית

1 מובטחת

- לפי

דפוסי

שפחה
מ

)קצבה

שית
חוד

ממוצעת

בל״י, מחירי

1975

)

שיעור

שינוי
ה

באחוזים

( 4/1

)

שיעור

שינוי
ה

באחוזים

( 4/3

־׳

שיעור

שינוי
ה

באחוזים

( 3/2

)

שיעור

שינוי
ה

באחוזים

1

2

( 2/1

)

3/79-4/78

(4)

3/78-4/77

(3)

3/77-4/76

(2)

3/76-7/75

(1)

מנוכה

במדד

המחירים

לצרכן 3

-3.69

-.71

+8.14

-10.31

315.8

318.0

294.1

327.9

קצבת

ז יקנה

לבודד

-3.69

-.70

+8.07

-10.25

473.8

477.1

441.5

491.4

קצבת

זיקנה

לזוג

-2.90

-.69

+8.14-9.59

572.7

576.7

533.3

589.8

קצבת

זיקנה

לזוג

+ 1

-2.33

-.68

+8.20

-9.11

671.7

676.3

625.1

687.7

קצבת

זיקנה

לזוג

+ 2

-4.86

-2.29

+2.68-5.18

526.3

538.6

624.6

553.2

הכנסה

מינימלית

לבודד

-4.81

-2.30

+2.77-5.19

789.3

807.8

786.0

829.1

הכנסה

מינימלית

לזוג

-3.47

-2.38

+3.87-4.62

894.7

918.4

884.1

927.0

הכנסה

מינימלית

לזוג

+ 1

-2.51

-2.51

+4.76

-4.17

999.1

1,028.9

982.2

1,024.9

הכנסה

מינימלית

לזוג

+ 2

במדד4

שכר

ממוצע

שרת
למ

מנוכהשכיר

1•-12/78

-12.36

-2.06

-.15

-10.38

282.6

288.6

289.0

322.5

קצבת

ז יקנה

לבודד

-12.38

-2.08

-.22

-16.32

424.0

433.0

433.9

483.9

קצבת

ז יקנה

לזוג

-11.64

-2.05

-.15

-9.66

512.6

523.3

524.1

580.2

קצבת

ז יקנה

לזוג

+ 1

-11.14

-2.05

-.10

-9.19

601.1

613.7

614.3

676.5

קצבת

ז יקנה

לזוג

+ 2

-13.54

-4.17

-4.82

-5.20

470.4

490.9

515.8

544.1

הכנסה

מינימלית

לבודד

-13.57

-4.27

-4.75

-5.21

704.9

736.3

773.0

815.5

הכנסה

מינימלית

לזוג

-12.29

-4.48

-3.71

-4.65

799.7

837.2

869.4

911.8

הכנסה

מינימלית

לזוג

+ 1

-11.27

-4.64

-2.88

-4.19

894.5

938.0

965.8

1,008.1

הכנסה

מינימלית

לזוג

+ 2

1 הכנסה

מינימלית

= קצבת

זיקנה

+ הטבה

סוציאלית.

2 ראה

הערה

1 לוח

4 .

3 ראה

הערה

2 לוח

4 .

ראה

הערה

3 לוח

4 .4



שיים(
חוד

1977-1970

שיעורי
(

שינוי

שרת
למ

שכיר

ומדד

המחירים

לצרכן,

שכר

ממוצע

תכונות

מדדי

לוח

6 :

מדד

שכר ריאלי

ממוצע

שרת
למ

שכיר

שרת
למ

שכיר

ממוצע

מדד

שכר

מדד

המחירים

לצרכו

ממוצע

שונות

ממוצע

שונות

ממוצע

שונות

.39

2.82

1.35

2.50

.96

.37

1970/1

.25

3.03

1.27

2.72

1.02

.46

1971/2

.15

1.56

1.26

1.50

1.11

.45

1972/3

-.07

2.25

2.44

2.89

2.52

1.59

1973/4

-.25

8.35

3.00

3.13

3.29

4.80

1974/5

.45

3.13

2.16

1.23

1.72

1.23

1975/6

.54

4.54

3.09

2.46

2.56

.76

1976/7

-.13

9.80

3.15

7.29

3.28

2.46

1977/8

המדדים

במדדים

שיים,
החוד

שר
כא

שיעורי

שינוי
ה

12 תצפיות

שנה
ב

של

מבוססים

1על הנתונים

שנתיים
ה

נעים.

תלת

שיים
חוד

שבו
חו

על בסים

ממוצעים

עצמם



113 ושכרעבודה

האבטלהושיעורהיצעזעזוע

רוזנברג*יעקב

עלהיצעזעזועשלהשפעתויותר,החדשבמינוחאו,הוצאותאינפלצייתשלהשפעתה

לעבודההביקושבעקומתשמאלהבתזוזהכלל,בדרךבספרות,מתואריםהעבודה,שוק
שלהגלםחומריוהתייקרותהנפטבמחיריהעלייההשפעתגם((.1976)0:י3ץ)למשל

(.1974)861:1186610בידידומהבאופומתוארתהשבעיםשנותראשית
להציגכדי1976-1974בשניםהישראליהניסיוןמןללמודזהמאמרמטרת

שמאלהתזוזהגםגורר-הייצורבהוצאותהעלייה-טיפוסיהיצעשזעזועטיעון,

במשקהאבטלהשלהופעתהאיאתמסבירזהטיעוןהעובדים.שלההיצעבעקומת

נקבעתזואם-השכרמדיניותעלגםהשלכותלווישהללו,בשניםהישראלי
לולאהמתקייםמזהיותרגבוההעבודהבשוקהמשקלשיוויששכרמשום-אקסוגנית
ההיצע.בעקומתהתזוזה

הישראליבמשקלענייננו,הרלבנטיותההתרחשויות,אתנציגהראשוןבסעיף
העובדים.שלההיצעבעקומתמקבילהתזוזהשלקיומהעלונסיק,1974-1976בשנים

בסעיףהביקוש.בעקומתהתזוזהכמוכיווןובאותוזמניתבוכתזוזהמוגדרתזו

המביאות,ההנחות,אתמפורשותהמציגעבודה,שוקשלפורמלימודלנביאהשני
-לעובדים,וההיצעהביקושעקומותשללתזוזותחלקי,משקלשיווישלבניתוח

האמפיריים.בנתוניםלמודלתימוכיןנחפשהסעיףבהמשךהיצע.זעזועכשמתחולל

1976-1974הישראלי,במשקהעבודהבשוקהתרחשות
20-12כ-מהיר,בקצבלעלותהמחיריםהחלו1973עד1971״בשנים
ביקושמלחצינבעהאלהבשניםהמחיריםעלייתלשנה.אחוזים
ובתוצרבשימושיםמהירהריאליתלעלייהבחלקםשהביאובמשק,

מחירים.לעליות-ובחלקםלשנה(אחוזים12-10)
והשתנוהמחירים,עלייתקצבהואץהכפוריםיוםמלחמתמאז

עלו1976ל-1974ביןהמחירים.לעלייתשהביאוהגורמים,
הביקוש,לחצילשנה.אחוזים40עד30שלבקצבהמחירים

בחלקוהנתמךיותר,מקיףממחקרחלקהואזהמאמרבר-אילן.אוניברסיטת*
בר-אילן.אוניברסיטתשלהמחקררשותבידי



114

המחיריםועלנמוגו,,1973עדהמחיריםעלייתאתשאפיינו
1ההוצאות."מצדלחציםלפעולהחלו

לראותםשניתןגורמים,נשניכתוצאהבעיקרנגרמוההוצאותמצדהלחצים
מחירימעלייתכתוצאה1974ב-היבואמחיריעלייתהראשון:למשק.כאקסוגניים

הפיחותיםממדיניותכתוצאה1976-1975ובשניםאחרים,מיובאיםגלםוחומריהנפט
1974נובמברביןהישראליתבלירה,100%שלמצטברבפיחותשהסתכמוהזוחלים,

הטלתעקבשנגרמההעקיפיםהמסיםבשיעורעלייההיההשניהגורם.1976לסוף
תמיכות.וביטולהקיימיםהמסיםשיעוריהעלאתמוסף(,ערך)מםחדשיםמסים

(2(ו-)1)שורותזה.לטיעוןתמיכהלקבלניתן1בלוח(3(-)1)משורות
התקופהביןהעקיפיםהמסיםושיעוריהיבואמחיריבעלייתהגדולהפערעלמצביעות
לאינפלצייתאינדיקטורלייצגצריכהאשר(,3)ושורהלה;שקדמהלזוהנדונה
מצביעיםאחריםאינדיקטוריםגםהנידונה.בתקופההוצאותלחץעלמראהביקוש,
מקובלאינדיקטור-העסקיבתוצרלהוןהתמורהחלקירדלמשל,כך,זה.בכיוון

שלממודלכמתקבלבמשקהעבודהשוקאתלתארניתןאם2הוצאות.לאינפלציית
כתזוזהבהוצאות(,)עלייהעבודהשאינןהתשומות,מחיריעלייתתתבטאהתחרות,
שמחירןהתשומות,ביןההשלמהיחסימשוםוזאת3לעבודה,הביקושבעקומתשמאלה
כנגזרתלעבודההביקושעקומתמופיעה1בדיאגרמההעבודה.תשומתוביועלה,

וההוןהמשתנים,הייצורגורמיהןאחרותותשומותהעבודהשבהייצור,מפונקציית

1דיאגרמה

.164עמוד,1976ישראל,בנקדוח

.166עמוד,1976ישראל,בנקדוחראה-כך,עלודיוןנתונים

.192-191עמודים(,1978)למשל:ראה
3
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עקומת)?/מ=^(.תפוקהבמונחיהשכרהואהריאליהשכרהקבוע.הייצורגורם
5ם,0העקומותבהוצאות.מהעלייהכהרצאהל-,.סס0מ-זזהלעבודההביקוש 0

קבוע,הוןשלקיומושהנחנושאע״פנעיר,כולפניאךהריאלי.לשכרקרהאשר
מספרם,עלייתעםתגדלהיאהמועסקים:בסךהשינויעםהקצר,בטווחתשתנה,ניצולתו

נצילותיותרגדולה1ל-*שמימיולהניח,נוכללכןבהם.הירידהעםותקטן
בהמשך.נחזורזהלעניייןל-*.!.משמאלמאשרההון

ההסדרהישראלי.המשקשלמוכרתתכונההיאלמחיריםהשכרשלצמידותו

המחיריםעלייתשלחזק,כארגומנטהמקובלוהארגומנט,היוקר,תוספתשלהפורמלי

לכךהוכחותלאחד.לשווהבפועלההצמדהשיעוראתעושיםשכר,לעלייתכהצדקה

זה(,וטיעון1978)זוסמו-ארטסטייו(,1976))לביאאמפירייםבמחקריםנמצאו

צידוקנמצא1בלוח(5ו-)(4)בשורותהישראלי.המשקעלבדוחותאחתלאהובאגם
גםלהתקייםהמשיכהזושתכונהכך,עללהצביעכדימובאוהואטיעון,לאותונוסף

טענהמשמעותהמחירים.עלייתלשיעורדומההשכרעלייתשיעור-הנידונהבתקופה

העלייהלאחרגםברמהקבוענשארהריאלישהשכרהיא,,1דיאגרמהבמונחיזו,

בהוצאות.
)אחוזים(שוניםבמשתניםממוצעיםשנתייםגידולשיעורי:1לוח

1967־1966 1976-1974 1971-1973
38 19 1היבואמחירימדד.1

48 7 2תוצרליחידתנטועקיפיםמסים.2

־14 7 3הוצאות"ל״מחירימעברתשלוםאמצעי.3

30 16 התוצרמחירימדד.4
35 19 שכירלמשרתשכר.5

9.0 3.2 2.9 )רמה(האבטלהשיעור.6
2 3 10 גולמי•ריאלולאומיתוצר.7
-3.5 -3 1 4בכוחבפועל/תוצרתוצר.8

-11 -5 בתעשייהההוןנצילות.9
50.1 48.1 49.4 5)רמה(ההשתתפותשיעור.10

האפקטיבי.החליפיןבשערושינוייםבחו״למחיריםשינוייכולל1
הריאלי.בתוצרהגידולשיעורפחותהעקיפיםבמסיםהגידולשיעור

במסיםיבוא,במחיריהגידולשיעוריפחותהתשלוםבאמצעיהגידולשיעור3
בשימושים.במשקלםמשוקלליםובשכר,העקיפים

משוקלליםובמועסקים,בהוןהגידולשיעורפחותבפועלבתוצרהגידולשיעור4
)פריון(.3.5%שלגידולשיעורופחותבהתאמה,,2/3ו-1/3לפי

העבודה.בגילבאוכלוסייהמחולקהאזרחיהעבודהכוח5
.5,3יג-,11יא-,5ט-,1א-לוחות:,1977ישראל,בנקדוחהמקור:
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כדיהייצור.בהוצאותהעלייהלפניהמשל;מצבאתמייצגות1ו-*והנקודות
אתלבחורעליינוהביקוש,בעקומתהזעזועבעקבותהעבודה,בשוקמקומנואתלאתר

אלהרקאם-הריאליהשכרשלוקשיחותוהביקושבעקומתהתזוזההתופעות:שתי

נצפהולפיכך(,1)דיאגרמהלעובדיםהיצעעודףיוצרות-העבודהבשוקשהתרחשוהן
אינפלצייתשלתהליךשעברואחרות,בארצותנחזתהאכוזואבטלה.שללהופעתה
במחציתאבטלה;הופיעהלאזאת,לעומתבישראל,.1975-1974בשניםהוצאות
משנתיים.למעלהבמשךזורמהעלונשאר3%האבטלהשיעורהיה1973שלהשנייה
רמהגםאך3.7%ל-האבטלהבשיעורמסוימתעלייהחלה1976שלהשנייהבמחצית

ההוצאות.לחציפעלובהבעצמהבהתחשבנמוכההיאזו
איטיתהתאמהשלבטיעוןהאבטלההופעתאיאתליישבניתןשהיהייתכן,

לעובדיםבביקושהירידהאףשעלכךלעובדים,ההיצעעודףלמצבהאבטלהשיעורשל
"הוצאותבגללנוספים(,עובדיםמקבלים)ואףעובדיםמלפטרהמעסיקיםנמנעים

,1דיאגרמהבמונחיעבודה״.כוחב״מציאתגבוהותהוצאותובגללגבוהותפיטוריו״

"בסביבת"השוקנמצאל-וס,הביקושעקומתתזוזתאףשעלזו,תשובהשלפירושה

ייצורכושרשלקיומועלברורותלראיותבסתירהעומדזהשטיעוןאלא.4.נקודה
זואכןאםהנידונה.בתקופהההוןבנצילותמירידהבעיקרהנובעמנוצל,בלתי

המועסקיםבמספרירידהעלהדברמעידמנוצל,הבלתיהייצורלכושרהעיקריתהסיבה
1דיאגרמהבמונחיאבטלה.להופיעחייבת-במקומהנשארתההיצעעקומתואםבפועל,

.6.בנקודהולא3נקודה״בסביבת״השוקהימצאותעלעדותלפנינויש

שמקורומנוצל,בלתיייצורכושרשלהטענהאתמציגות1בלוח(9(-)7)שורות
הנדונההתקופהביןהרלבנטייםהמשתניםהשואתעל-ידיההון,בנצילותבירידהבעיקר
,1966-1967התקופהעםאלה,בשורותנעשית,נוספתמאלפתהשוואהלה.שקדמהלזו

לשיעורמתאיםבתקופתנו,לקייםהדומהמנוצל,בלתיייצורכושרכינלמד,ממנה
הוןוהופעתהריאליהשכרקשיחותהביקוש,עקומתתזוזתרקעעל.10%כ-שלאבטלה
לפנינוישפרדוקסלית.העבודהכוחשלמלאהתעסוקהשלהתופעהנמצאתמנוצל,בלתי

(.1)דיאגרמהאחתובעונהבעת8ובנקודהבנקודההמשקשללהימצאותולכאורה,ראיות,
ההיצעעקומתתזוזתשלקיומהלהניחהיאזותעלומהלפתרוןהיחידההדרך

5מ- איאתתואמתזותזוזההביקוש.בעקומתשהתקיימהלתזוזהבמקביל,5-1ל-0
בנצילותהירידהאתגםוהולמתההיצעעודףאתמעלימהשהיאמשוםהאבטלה,שלהופעתה
הירידהאתהמציגה,1בלוח(10)שורהבפועל.בתעסוקהשחלההירידהתוצאת-ההון

התרחש1976-1974שבשניםלקבוע,נוכללכןזה.בטיעוןתומכתההשתתפות,בשיעור

לעובדיםהביקושלהקטנתגרםהזעזועהייצור.בהוצאותמעלייההנובעזעזוע,בישראל
בהיצעם.להקטנהגםאך

הופעתאישלבפרדוקסישראלבנקדוחהתלבטותאתנביאזהחלקולסיום
תזוזהעלכאן,גםהפרדוקס,הסברמבוסםסמוישבאופןלהבחין,אפשרהאבטלה.
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לעבודה:ההיצעבעקומת
נמוךאבטלהשיעורשלהנתוןביןסתירהשקיימתנראה,"לכאורה

בלתיייצורכושרוהצטברותהתוצרגידולאיעלהנתוניםלבין

מלאיםישיריםנתונים...היא.ולאאחוזים,20-15כ-שלמנוצל
ששיעורבעודהעסקי.בסקטורהעבודהתשומתבסרירידהעלמורים
מצוקהלהעדרמהימןאינדיקטורהנראה,ככלמשמש,הנמוךהאבטלה

אינוהואלפרנסתם,להלנזקקיםעבודהחוסרמחמתכלכלית-חברתית
4עצמה."התעסוקההתפתחותאתנכונהמייצג

עבודהשוקשלמודל
ההיצעבעקומתמקבילהתזוזהשלקיומהעובדתאתלהוכיחהשתדלנוהראשוןבסעיף

אתעתהנציגההוצאות.אינפלצייתבתקופתאבטלהשלהופעתהאיעל-ידילעובדים

ניתוחהואכאןשנעשההניתוחעבודה.שוקשלמודלבאמצעותכזאתלתזוזההסיבות
מופיעיםהעבודה,לשוקמחוץהנקבעיםהתפוקה,מחיריכךחלקי,ומשוםמשקלשיווישל

כאקסוגניים.במודל
עבודהמשתנים:ייצורגורמישניבאמצעותמיוצרת?שמחירהשהתפוקה,נניח,

£.המקומי,בשוקשמחירו(,14)יבואומוצרסס,הנומינליהשכרהואשמחירה(,10

.1בשיעורמםמוטלהפירמותפדיוןעלקבוע.השלישי,הייצורגורםשהואההון,

מגזירתלעבודההביקושפונקצייתתתקבלרווחלמקסימוםושאיפההתחרותבתנאי
התפוקהייצורשפונקצייתנניח,אםלאפם.והשוואתן>1ולפי1.לפיהרווחפונקציית

)לעבודההביקושפונקצייתתהיהקוב-דוגלם,מטיפוסהיא
מהפרוצדורההמתקבלת(,1ם

שתיארנו:

( 1 ) 1ס=(\/
(-1-6)ד/

( 1 -1)? ( ( 1 -1)? )
ד/ש¬

עבודההתשומותשלהייצורגמישויותהם3ו-מ=ץ■.1-מ-6>0קבוע,^כאשר:
1ו>?/ן*במישורלצייראפשר(1)לעבודההביקושעקומתאתבהתאמה.ויבוא,

ס(.0)לימיומשמאלהיורדתעקומה,נקבלקבועיםו-?/1£ל-(.1)דיאגרמה
האחרונים.המשתניםבשנימשינויכתוצאהתתרחשהזאתהביקושבעקומתתזוזה

יהיה:הביקושעקומתשלהאפקיהתזוזהשיעור
/\/\/\

(2)!ם־-)|(£+(~1-1)

במשתנה.שינוישיעורמצייןהמשתנהמעלאכאשר

.219עמוד,1976ישראל,בנקדוח 4
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בשוק..הנוצרהריאליהזעזועמקורהםהמסובשיעורי(1)?/היהסיבמחירשינויים
מוצרים,סלצורכיםשאלהמניחים,אנוהעובדיםשלההיצעפונקצייתבניסוח

?(0)הסלשלבמחירוהעלייהשיעורהיבוא.וממוצרהמקומיתהתפוקהמןהמורכב
ומחירהיבואמוצרבמחירהשינוישיעורישלמשוקללממוצעהואהבסיסשנתלעומת

/\*
מוצרעלההוצאהמשקלכש-ג+(1-)ג?התפוקה:
לרשום:לבןנוכלהבסיס.בשנתהיבוא

/\/\

(3))־!<=)־(ג-
0

השכרהואהעבודההיצעלקביעתהרלבנטיהריאלישהשכרמניחים,אנוכךעלנוסף
הצריכה.סלמחיריבמדדהמנוכהמם,שלאחרהנומינלי
נוכל,6וקבועה,חיוביתגמישותבעלתהיאההיצעשעקומתגם,נניחאם
1)העובדיםשלההיצעפונקצייתאתלרשום 5)

(4) 1=8(*1״ג*־*) 3 8 (
(1״וס-

?
6

השכר.עלהמםשיעורהואו-:זקבועהוא8כאשר
.1כבדיאגרמהו-ם,?/אבמישורלשרטטאפשר(4)ההיצעעקומתאתגם

5)עקומה6קבועהגמישותבעלתעולהעקומהנקבלקבועים?/?ו-ל-* 0,
[.1בדיאגרמה

ב-זמשינויכתוצאהתתרחשזהבמישורשורטטהאשרההיצע,בעקומתתזוזה
וב־

ש
התזוזהשיעור((.3))משוואהב-?/£משינויכתוצאהנגרםהאחרון?/?.
יהיה:ההיצעעקומתשלהאופקי

/\/\\
(5)1=ג-6)?/£(+6(1-1):

1)*ם:ם=ם5התעסוקה:רמתאתאנדוגניתקובעהעבודהבשוקהמשקלשיווי

ואת(,1בדיאגרמה)**\1?/תפוקה:במונחיהריאליהשכראת(,1בדיאגרמה
המם:שיעוריהםהאקסוגניםהמשתנים?/״.הצריכה:סלבמונחיהריאליהשכר

0
במשתניםזמניתבוכעלייההיצעזעזועמגדיריםאנו?/£.היחסי:והמחיר,1ו-1

עקומתשלשמאלהלתזוזהכזהזעזועיגרום(,4ו־)(2)המשוואותשמראותכפיהללו.
כשרמתאבטלה,ללאחדשמשקלבשיווילהימצאיוכלהמשקכן,עליתרוההיצע.הביקוש

הזעזוע.לפנישהתקייםלזה,זההתפוקה()במונחיהריאלי•והשכריותרנמוכההתעסוקה
לשיעורשווה((2))משוואההביקושעקומתשלהתזוזהשיעוראםתתרחש,כזאתתופעה
5ושל,1בדיאגרמהל-דםס0שלהתזוזה((.4))משוואהההיצעעקומתשלהתזוזה 0

לכתובנוכלהמשוואותשתיביןהשוויוןאתגרפית.בצורההתופעהאתמתארת,5ל-ד
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1-1)-6(1-)ס
^■)

(6)[6/7-ג6)?/£(]=

הואהמרובעיםבסוגרייםשהביטויאנו,גםאותהונאמץהיא,מלוובלתהנחהכאשר
)ץ(ולרווחלהוןהתמורהוחלק(8)ליבואהתמורהחלקביןשהיחסדהיינוחיובי,
5ההיצע.מגמישותגדול

שלשתופעה(,6)משוואהלפינסיק,ולפיכך1>ץ/6ש:משתמע,גםזומהנחה
3לנקודה^מנקודהמעבר-שוויםבשיעוריםוההיצעהביקושעקומותתזוזת

(.1ב-):ב-הירידהעלהעולהבשיעור(1ב-)ס-בירידהמלווהתהיה-1בדיאגרמה
מישורבאותונוספתדרישההאמפירי.במישורדרישהלמעשה,היא,האחרונההמסקנה

לתזוזההגורםלעיל,כמוגדרהיצעשזעזוענובע,מהו(.2ו-)(3)ממשוואותמתקבלת
מיוצגלהיותיכולכש-??/?,המחיריםיחםבירידתילווהההיצע,בעקומתמקבילה 6 לצרכן.המחיריםמדדעל-ידי?ו-התוצר,מחירימדדעל-ידי 0

.1976-1974בשניםנתמלאוהדרישותלטענה,■ששתילסייענועדו3ו-2לוחות

לצרכןהמחיריםומדדדופן,יוצאשינויחלשבתקופתנומראה,2בלוח4שורה
התוצר.מחיריממדדיותררבבשיעורעלה

והמחיריםהתוצרהיבוא,במחיריהשינוישיעורי:2לוח
)אחודים(1970-1978לצרכו,

1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 המדד

74.0 41.4 33.0 41.7 31.2 20.5 20.5 16.1 4.2 היבואמחירי.1

52.7 42.0 26.7 37.3 34.9 21.0 14.4 12.7 8.1 התוצרמחירי.2

50.9 34.6 31.3 39.3 39.7 20.0 12.9 12.0 6.1 לצרכןמחירים.3
+1.4 +5.5 -3.5 ל *־0 +0.8 +1.9 +1.1 +2 ך

תוצרמחירי
לצרכןמחירים

.1977,1978ישראל,בנקדוחות1א-לוחהמקור:

מאומדןלמשל,להתקבל,יכולהישראליבמשק,*<8,7הפרמטריםשלהגודלסדר
(1976)ורזיוצוקרמןפזנר,שלאומדנםלפיהיבוא.אתהכוללתייצור,פונקצייתשל משקלשיוויבהנחת.6/7=1.1ומכאן7=8,0.317=0.366,=מ0.317יהיה

התמורהמשקלעפ״יהללוהפרמטריםאתלחשבאפשרלגודלקבועהתשואההנחתבתוספת היבוא,שלחלקומהולקבועעלינוזהשלצורךאלאבשימושים.הייצורלגורמי
זודרךלפישערכנוחישובהייצור.בפונקצייתתשומההמהווההיבוא,כלסךמתוך 6/7=7,1.5=6,0.20=0.35=ט,0.45נתן:
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חל,1975ב-עודובפועל,1976ב-כימלמדות,3בלוח(4ו-)(3)שורות

מאשריותרגבוהבשיעורעלהשכיריםעלההכנסהומםלמדי,הקבועהבמגמהשינוי

העקיף.המםשיעור

ים( )אחוז שינוי שיעורי -עקיףומםשכיריםעלהכנסהמם:3לוח

1977 1976 1975 1974

54.7 56.5 43.9 38.4 משכרהכנסותעללאומיוביטוחהכנסהמס .1
42.8 42.3 60.2 46.8 מקומיייצורעלנטועקיפיםמסים .2
4 23 6 0 1שכרעלהכנסהמםשיעור .3
1 10 19 10 2מקומיייצורעלנטוהעקיףהמםשיעור .4

במספרהשינוי שיעור ופחות לשכירבשכרהשינוישיעורפחות(1)שורה 1

השכירים.
הנומינלי.העסקיבתוצרהשינוישיעורפחות(2)שורה2

.11,9כא-לוחות,1977ישראל,בנקרוחנתוניפיעלמחושבהמקור:

החלוהמלחמה,הביטחוןמילוותביטולשלתוצאההיאבחלקהזוהתפתחות

תישארזוהשפעהננכהאםגםאךהישיר.במםהרפורמהבעקבות,1975באפריל

6בתוקפה.בלוחהמפורטתהמגמה

שוקשלשהמודללטענה,מסייעיםהאמפירייםשהנתוניםאיפוא,להסיקנוכל

מקבילהתנועהבמשקנוצרהוכיהישראלי,המשקאתהולםזה,בסעיףשהוצגהעבודה,

7האבטלה.נמנעהכך,ומשום,1בדיאגרמההמוצגתלזוהדומהההיצע,עקומתשל

באשרהנחהמחייבהחובה,מילוותביטולהשפעתשללצרכינו,המתאיםהניכוי6
הכנסהמםבגביותהגידוליהיהההשפעה,כלאתננכהאםבמילוות.המםלרכיב
בנקברוחהדיוןגםראה.1976:40%ובשנת,1975:20%בשנתלאומיוביטוח
.190עמוד,1976ישראל,

שיעוראתנכניסאםלהתקבל,יכולהההיצעעקומתשלמקבילהלתזוזהשונהגישה
הנרתע"(,כשהארגומנס"העובד)אפקטשליליבסימןהעובדיםהיצעלפונקציותהאבטלה
האפקטיהיהכזהבמקרהתפוקה.במונחיהריאלי,השכרהואזובפונקציההנוסף
קשיחהריאליהשכר.אםאבטלה,הופעת-הביקושבעקומתשמאלהתזוזהשלהמיידי
האבטלה,אתותקטיןההיצעעקומתאתלשמאלתזיזמצדההאבטלההופעתמטה.כלפי

הםההיצעבעקומתהתזוזהגורמילכןתזוזה.אותהללאלהתקייםאמורהשהיתה
ההיצעעקומתתחזורמשקל,בשיווישובהשוקיימצאכאשרולפיכך,אנדוגניים,

כהסברלשמשיכולהמתוארהמנגנוןאםאמפיריתלבחוןניסינוהמקורי.למקומה
מןקטןחלקשרקהראו,ראשוניםניסיונותהישראלי.במשקהאבטלההופעתלאי

זו.בדרךמוסברלהיותיכולההשתתפותבשיעורהירידה
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סיכום
היצע,זעזועעל-ידימאופיינתהישראליבמשק1976-1974שתקופתלהוכיח,השתדלנו
עלגםהצבענוהעובדים.בהיצעצמצוםעמושגררהיצור,הוצאותבעלייתשמקורו
עםהעקיףבמםעלייההעובדים:היצעוצמצוםההוצאותעלייתשביולקשרהסיבות
שגררוהיבוא,במחיריועלייהמשכר,הכנסותעלבמםיותרגבוהבשיעורעלייה
התפוקה.מחיריעלייתעלהעולהבשיעור,לצרכוהמחיריםמדדעליית

האםהיא:-מחקרמאמצילהסבישואליה-הדיוןמןהעולההחשובההשאלה
טיפוסי?היצעלזעזועאפיינתתופעההיאלעובדיםההיצעעקומתשלמקבילהתזוזה
ולשיעורשכרלמדיניותהשלכותלכךישחיובית,התשובהשאםבפתיחה,כברציינו

היצע.לזעזועהמועדותבתקופותהאופטימליההצמדה

ביבליוגרפיה
861:1181:0111, 1.11., "1x1(16x1118 םז611:ז3111.31:8631118(1?1:0101186(371'11011671

111113110X1", 1x1 £5531/5 0x1 Xx1.£13<:10x1, ^.£.1. 1)011168110 ^?£311:5 5111(17 ^0 .

197, 1974.
01:37, -1• ,

" ן*ז386^^1^16 X^00,
:ז10^1-^?1301:06003011110קב^/1:03011" X11:1131 0£ ת06131:1// /

£00X10171105, 1976.
״,1974-1956הישראלי,המשקשלכלכלימקרו״מודלאי,רזיו,אי,צוקרמו,אי,$זנר,

.1976מאי,44מם׳ישראל,בנקסקר
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בישראלרושכרעלוהפרשיותבחירותהשפעת

ארטשטייו*יעל

מבוא
עסקים"מחזורקיום-הראשוןגורמים:שנישלהשכרעלהשפעתםנבדקהזובעבודה

לזהותניתןבחירותשלבשניםשנים.מספרמדיכלליותבחירותשלמקיומוהנובעפוליטי",

המעסיקים,שליותרחלשההתנגדותהיתרביןרבים,בתחומיםשונהכלכליתהתנהגות

שכר,תוספותביןהפערהואהשניהגורםהעובדים.שלשכרלתביעותבעיקר,והממשלה

ביןהשכרבעליותשהפרשההשערה,נבדקהכאןבעבר.שונותעובדיםקבוצותשקיבלו

ומכאןשלאחריה,בתקופהמפצותשכרלעליותדוחףמסוימתבתקופהלאחרתאחתקבוצה

הממוצע.בשכרלעלייה
שכיר.למשרתבשכרהשינוישיעוראתהמסבירהבמשוואה,שולבואלהגורמיםשני

עד1962לשניםשנתייםנתוניםעםונאמדהפיליפם,עקומתשלהרחבההיאזומשוואה

שלוזוהבחירותשלזו-הנוספותההשפעותשתיהתגלוהשכרמשוואתבאמידת.1977

שלההסבררמתלשיפורגדולהתרומהוכתורמותכמובהקות,-הדיפרנציאליותהשכרעליות

ואה.המשו
בשניםהשכרהשתנותאחרשתעקובשכר,משוואתבהתאמתהקושיעלנעמודלהלן

שלאחרבסעיףבמשוואה.המופיעיםהחדשיםהגורמיםבשניפירוטביתרונדוןהאחרונות

.1978לשנתהמשוואהשלהתחזיתאתנציגשאחריוובסעיףשנאמרה,המשוואהאתנציגמכן

הערות.מספרכוללהאחרוןהסעיף

לשכירבשכרלשינוייםההסבר

הגורמיםכלאתלכלולוקשהמורכב,הואבישראל,השכרנקבעפיושעלהמכניזם,

השתנותמוסברת1975שעדלתקופהפשוטה.אקונומטריתבמשוואהזהבתהליךהמשתתפים

בשכרהשינויבהןשמוסברעבודות,מספרונעשופיליפם,עקומתע״יטובהבצורההשכר

ושל,[1]ארטשטין־זוסמןשלעבודות)ראהפיליפםעקומתשלשונותגרסאותע״ילשכיר

1976מ-השכרהשתנותאתלהסבירמצליחותאינןכפשוטן,אלה,משוואות[(.3]לביאיי

בשניםוירידה1976בשנתהריאליבשכריציבותמתחייבתאלהמשוואותפיעלואילך;

אלה.שניםמשלושאחתבכלהריאליהשכרעלהשבפועלבעוד,1978ו-1977

ישראלבנק
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במשוואות,ביטוילידישבאואלה,עלנוספיםכוחותהשכרעלפעלושניםבאותן
בעבר,המשקשידעממהבהרבהגבוהיםבשיעוריםאינפלציהשלשניםאלההיורבה.ובעצמה הסדרהופעל1975משנתבלבד.חלקיפיצוישנתנושכר,הסכמילכפותהממשלהשלוניסיון
שיעורשעולהככלואז,בלבד,אחוזים70ב-למחיריםצמודהשכרשבוהחדש,היוקרתוספת

יותררבפיצויומתבקשהיוקר,תוספתמנגנוןדיראי-הפיצוימדתגדלההאינפלציה,
מאלורבהבמדהנמוכותהציבוריבסקטורהשכרעליותהיו1975בשנתהשכר.בהסכמי

לתוספותהמצטברבלחץעמדלא1976ראשיתשלהנמוךהמסגרתהסכםהפרטי.שבסקטור
הציבוריים.בשירותיםהשכרהסכמימחדשנפתחוהבחירותמועדהתקרבועםשונות,

רטרואקטיביתתחולהעםגדולות,שכרתוספותכללו1977בראשיתשנחתמוהחדשיםההסכמים
בראשיתעצמהעלחזרההתופעההעסקי.בסקטורגםנוספותשכרלעליותוהביאו,1976מ-

שבסקטורבעודנמוכים.שכרהסכמילהכתיבהממשלהשלניסיוןנעשהשובכאשר,1978
השנה,לסוףהציבוריבסקטורהמו״מנדחההשנה,מראשיתגבוהיםשכרהסכמינחתמוהעסקי
שצוינוהמשתניםששנינראה,מראש.משתוכנןבהרבהגבוהיםשכרהסכמיבוגםנחתמוואז

בשניםהשכרעלשפעלולכוחות,כמותיביטוילתתמצליחיםבהמשך,ויתוארובמבוא,
האחרונות.

ההתנהגותעלמשפיעכלליותבחירותשלשקיומןמקובל,הבחירות.הואאחדמשתנה
הפוליטי".העסקים"מחזורשמכונהמהונוצרהציבור,שלוהןהממשלהשלהןהכלכלית
שלפניבתקופותהפופולריותהפעולותאתלבצענוטותשממשלותהיא,כלל,בדרךהטענה,
הבחירות.שאחרילתקופותנדחההבלתי-פופולרייםהמדיניותאמצעישעיתויבעודבחירות,
פעולותע״יאהדתםאתלרכושושניתןקצר,זיכרוןההנחה,שלבוחריםעלנשענתזוהתנהגות

לשיעוריהבחירותעיתויביןברורקשר[4]בן־פורתיורםלישראל,מצאבאשרכאלה.
"מחזורעםהקשוריםכלכליים,משתניםמספרלאתרניתןלנפש.הפרטיתהצריכהשלהגידול
לשכירבשכרשינוייםלביובחירותקיוםביןהקשראתנבדוקכאןהפוליטי";העסקים
[(.5ו-][4ב-]ראההכלכלית,ההתנהגותעלהבחירותבהשפעותהעוסקיםמאמרים,)רשימת

גדולות,שכרתביעותלהציגהעובדיםמבחינתמתאימהתקופההיאבחירותשלשנה
משתנהשלתפקידויותר.חלשההיאהממשלה,ובעיקרהמעסיקים,שהתנגדותידיעה,מתוך

עלנוסחכוחהשכרעלפועלבחירותשבשנותכך,עללהצביעהואהשכרבמשוואתהבחירות
הכוחותמןשמתחייבלמהמעברהשכרלעלייתמשפיעוהואהרגילים,הכלכלייםהכוחות
ושביתותעבודהסכסוכילמנועברצוןאלהשכרעליותמוסברותהציבוריבסקטורהאחרים.
הציבורי.הסקטוראחראלהבשניםנגררהעסקיהסקטורואילוהבוחרים,לבאתולקנות
והציבורי.הפרטיבסקטורשכרעליותביןהקשרעללהלןשייאמרמהעםמתקשרזה)טיעון
השני,ובסקטורהאחדבסקטורשכרעליותביןמסויםפיגוריתחייבשלהלן,הדיוןעפ״י
להניח,איןמראש,צפויותהןהציבוריבסקטורהשכרשעליותכיווןבחירות,בשנתאולם

במשוואהמופיעטכנית,משמעותי.(פיגוריהיההעסקי,בסקטורהשכרעליותעלשבהשפעתו
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בשיעורמוכפלוהואהאחרות,בשנים0וערךבחירותשלבשנה1ערךהמקבלס,דמימשתנה

בחירותקיוםשלשההשפעהלכך,ביטוינותנתהמחיריםעלייתבקצבההכפלההאינפלציה.

כאשרהבחירות,מהשפעתשונהתהיהאיטית,המחיריםעלייתשבהבשנה,השכרעליותעל

השימושהריאלי.לשכרתוספתישנהבחירותבשנתאחרות,במליםמהירה.המחיריםעליית

שהיהכפימובהק,חיובימקדםהבחירותמשתנהקיבלשבדיעבדמאחרמתאים,"תוספת"במלה

צפוי.
קבוצתכלשלשכרשתביעותהתופעה,אחרלעקובבאבמשוואההשניהמיוחדהמשתנה

בעליותהפרשנוצרכאשראחרות.עובדיםלקבוצותשניתנומהתוספות,מאודמושפעותעובדים

שהפערואחריהראשונה,בהזדמנותזהפערלסגורמגמהישלשנייה,אחתקבוצהביןהשכר

בהכנסתהלאה.וכןההפרשיות,עללשמורכדיחדשותתוספותהראשונההקבוצהדורשתנסגר,

זהמכניזםשבוהזמן,פרקמהוהיא,אחת-שאלותשתימתעוררותלמשוואהזהגורם

פרקנבחרזובעבודהלהשוות.יששביניהןהעובדים,קבוצותהןאילווהשנייהמתבצע;

המשתנה,הציבורי.ובסקטורהפרטיבסקטור-בלבדעובדיםקבוצותושתישנהשלזמן

הפרטיבסקטורהשכרעליותביוההפרשהשכר,הואבעליותהדיפרנציאליותמדתאתשמשקף

השכר,עליותביןהפערלסגירתוגדלהולךלחץמבטאהריבועבריבוע.-הציבוריובסקטור

היא,והמשמעותשנה,שלבפיגורזהמשתנהנכנםהשכרלמשוואתיותר.גדולזהשפערככל

דוחף-השנייההקבוצהלעומתהשכרבעליותהקבוצותמשתיאחתמפגרתמסוימתבשנהשכאשר

במשק.הממוצעהשכריעלהמכרוכתוצאהשלאחריה,בשנהמפצותשכרלעליותהדבר

לבדוקהואאחדכיווןכיוונים.בשניאותולעדןמקוםוישגולמי,הואזהניסוח

)חקלאותהעסקיבסקטורמהענפיםאחדבכלהשכרעליותעללהסתכללמשלסקטורים,משנייותר

אזהציבורי.הסקטורבתוךקבוצותשליותרגדולמספרולבדוקוכוי(,מסחרתעשייה,

השכרעליותשונותע״יהשכרעליותשלהדיפרנציאליותמדתתימדדההפרשריבועבמקום

שבוהזמן,פרקבקביעתהואהמשתנה,אתבולעדןשניתןשני,כיווןהשונות.בקבוצות

יתפשוהשנתייםהממוצעיםהריהקלנדרית,השנהבתוךקורהממנוחלקאםהתהליך.מתבצע

השנה,רבעיאובחצאיההפרשיםריבועיסכוםעלזאת,הסתכלותלעומתחלשה.בצורהרקזאת

מכניזםלאיתורהנדרשהזמן,שפרקברור,לאגםמראשהפרשיות.שליותרגדולהמדהתגלה

קצבמואץכאשרלהתקצר,למשלזמן,פניעללהשתנותגםיכולוהואקבוע,הואזה,

האינפלציה.
למשוואתהדיפרנציאליותמשתנהכשהוכנםלעיל,המוצגהפשוטבניסוחשגםמתברר,

השכר.משוואתשלההסברברמתגדוללשיפורותרםמובהק,חיובימקדםקיבלהשכר,הוא

גורםהיאהשכרבעליותשההפרשיותההשערה,אתמאשרתזהמשתנהשלהכמותיתהצלחתו

כיווןלציון,ראויהזונקודהשכר.מדיניותקובעיםכאשרבחשבון,להביאושישחשוב,
שכרעליותניתנוכאשרכזאת,הפרשיותליצורניסיונותמספרנעשוהאחרונותשבשנים

לאותםעובדיםבגיוסקושיהתעוררכאשרבעיקר,ניתנואלהמקרים.במספרחריגות

כולו.במשקמסוים,בפיגורשכר,תוספותאדתןניתנודברשלבסופואךעיסוקים,
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השכרמשוואת

עד1962לשניםנתוניםמתוךונאמדהשכיר,למשרתבשכרשינוייםממכירההשכרמשוואת
פיליפם.עקומתשלהרחבותשהןהמשוואות,למשפחתהמשוואהשייכתהגישהמבחינת,1977
ע״ימבוטאהמשקלשיוויואימשקל,בשיווינמצאתשאינהכמערכת,כאןמתוארהעבודהשוק

המשתניםאחדלכןנומינלי,בשכרשינוייםמתארתהמשוואה.-האבטלה,שיעורהיפוך
~1 בפיגורבמשוואהמופיעהאבטלהשיעורהיפוך?.המחיריםעלייתשיעורהואהמסבירים

בישראל.השכרעלמהשטחיםהמועסקיםהשפעתאתהמבטאמשתנה,מופיעכןוכמושנה,של
המשתניםנכל——בישראלהמועסקיםסךמתוךמהשטחיםהמועסקיםשלחלקםהואזהמשתנה

.9+^£1
.((3,)(2,)(1)ראהבישראל,השכרהשתנותאודותקודמותבעבודותמופיעיםהאלה

/א משתנה?צס,-הקודםבסעיףשתוארוהמשתניםשניכמובן,מופיעים,כךעלנוסף
השכרעליותביןההפרשוריבועהמחירים,עליתבשיעורהמוכפלהבחירותלשנותהרמי /י./י.2

שנה.שלבפיגורהמופיע,(1-?ז1ז6)לציבורי,הפרטיבסקטור

"1,31־׳■~
מ=•86?+.317ט-1.30זךך^ן.+34?צם+2.95?״(-116*)-.015 *־

(7.4)(2.6)>־-(2.3)(4.5)(2.0)
96=.2?

באופןגבוההבמרההממוצעהשכרעולהבחירותשלבשניםמובהקים.במשוואההמקדמיםכל
לדיפרנציאליותגםהאינפלציה.מקצבכשלישעוד-בחירותללאשניםלעומתמשמעותי
=.01ההפרשכאשרמובהקת.תרומההקודמתבשנההשכרשבעליות

אחוזכלומר,-?ן!|1ן6|
-?א|,110|.=10כאשראולםהאחוז,מאיות3ב-רקשלאחריהבשנההשכרעלהדברישפיעאחד,

מכן.שלאחרבשנההממוצעלשכראחוזיםשלושההדבריתרוםאחוזים,עשרהכלומר
היאכיאםהאחרונות,בשניםבעיקרניכרתהנוספיםהמשתניםשנישהשפעתעוד,נעיר

קטנה,חשיבותםאזהיתהבעברהנמוכהעצמתםבגללבעבר.גםיותר,חלשהבצורהפעלה,
לירידהגרמהלאאזהשמטתםולכןהשכר,השתנותעלהמשפיעיםהאחרים,לגורמיםיחסית
האחרונותבשניםהגדולההיחסיתחשיבותםבמקדמיה,להטיהאוהמשוואהשלההסברברמת
שלההתאמהטיבאתהןרבהבמרהמעלההכללתםכולה,לתקופהשבמשוואהלכך,מביאה

המשוואה.מקדמיכלשלהמובהקותאתוהןהמשוואה
בתקופהבפועלהערכיםלעומתהמשוואהידיעלהחזוייםהערכיםמשורטטיםבדיאגרמה

השינוישיעור:1977עד1962
בשכר

הסט
חזויערך ערך

בפועל השנה

001 .152 .153 1962
030 .147 .117 1963
000 . 124 .124 1964
009 . 1 87 . 1 78 1965
047 . 144 .191 1966
037 .040 .003 1967
020 .024 .044 1968
002 .061 .059 1969
000 .090 .090 19 70
034 .130 . 164 1971
014 .153 . 1 39 1972
009 .284 .275 1973
004 . 366 .362 19 74
006 .373 .367 1975
003 .324 .327 1976
008 .474 .482 1977

4045403530252051105

משתנהאותושלהשינויבשיעורשמדוברמציין"הסימון(1
0
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הנגזרהערךסוסה,שבהו1977עד1973האחרונות,השניםשלהטובהההתאמהבולטת
עליותלשיעורייחסיתמאודקטנהסטייהשהיאמאחוז,בפחותשבפועלהערךמןמהמשוואה

אלה.בשניםהשכר
האחרונות:בשניםהשכרעלייתלהסברהשוניםהמשתניםתרומתאתמציגדלהלןהלוח

שנה מחירים בחירות מועסקים
מהשטחים

אבטלה
)בפיגור(

הפרשיות
)בפיגור( קבוע םה״כ

1973 . 17 .07 -.065 .12 .01 -.015 .284
1974 .33 0 -.075 .12 .003 -.015 .366
1975 .35 0 -.065 .105 .004 -.015 .373
1976 .25 0 -.070 .10 .057 -.015 .324
1977 .31 .12 -.065 .09 .03 -.015 .474

בשכרהשינוייםעל1975 ב-הדיפרנציאליותהשכר עליותשל גדולההשפעה בולטת כאן
זו.בשנההשכרעליותעל1977ב-הבחירותשלגדולההשפעהוכן,1976בשנתהממוצע

1978לשנתתחזית

המופיעיםאלהגםתלויים,הבלתיהמשתניםלכלאומדניםכברישנםכאשרנעשית,התחזית
הצבתלפנילקבלשישהיחידה,ההחלטההשוטפת.לשנההנוגעיםאלהוגםשנהבפיגור

אשרהבחירותשנותלכלבניגודזו.בשנההבחירותהשפעתלגביהיאבמשוואה,הערכים

בחירותהתקיימו1978בשנתהרי(,1977,1973,1969,1965,1961)המשוואותנאמדולגביהן
בחירותמהשפעתבהרבהחלשהודאישכרעליותעלשהשפעתןבלבד,מוניציפליות

המביאפוליטי-חברתי,מצבאותובאשרמסוימת,השפעהשקיימתנראה,זאתעםלכנסת.

שיפעלסבירכלליות,בחירותשלבשניםשכרלתביעותהממשלהשליותרחלשהלהתנגדות

היא־=ם0שבחירתההערכה,יותר.חלשהבמרהכנראה,כי,אםמוניציפליות,בבחירותגם

מובילהמוניציפליות,בחירותבהשפעתהגזמההיאס=1והצבתזו,השפעהשלחסראומדן

השכר.במשוואת=סץופעם=ס^פעםלהציבבחרנו.0<ס<1לבחירת

התחזית:
אחוזים46.6שלהיאהשכרלעליות54.2שלמחיריםעלייתתרומת

אחוזים6.0
אחוזים-7.0
אחוזים8.1

אחוזים3.0
אחוזים-1.5

אחוזים55.2

ד(
1,3

ס=^כאשרהבחירותמשתנהתרומת

^+■־ע!*<4)מהשטחיםהמועסקיםתרומת
מובטלים(3.9%)שנהבפיגורהאבטלהתרומת
פרטיסקטורביןשכרבעליותהפרשיםתרומת

אחוזים(10.2של)הפרשהקודמתבשנהוציבורי
המשוואהשלהקבועתרומת

הכולסך
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שנתשהשפעתמניחים,אםאחוזים.55כ-שלשכרעלייתאיפואמנבאתהמשוואה
54כ-שלשכרעלייתמקבליםכלליות,בחירותמהשפעתרבערקאלאשלישאינההבחירות
אחוזים.54ב-1978בשנתלשכירהשכרעלהבפועלאחוזים.

נוספותהערות

כאןנלקחבעבר,השכרעליותשלהדיפרנציאליותמדתאתלייצגשנבחרהמשתנהא.
מצטברמהפרשמושפעשכרלעליותהלחץשבואלטרנטיבי,ניסוחגםנבדקשנה.שלבפיגור

למשוואהמאודדומותהאמפיריותהתוצאותהסקטורים.בשניהשכרעליותביושנתייםבמשך
שהוצג.הניסוחהועדףולכןיותר,נמוכהקצתהמקדמיםשלהמובהקותמדתכיאםשהוצגה,

קיצורע"יזהתהליךשלשכלולבפועל,התרחשגםוכנראהצפוי,היהלעיל,שנרמזכפי
המשקשידעכפיומואצים,וההולכיםמהירים,אינפלציהבקצבימתבצע.הואשבוהזמן,משך

חריגות,שכרעליותמשיגהעובדיםקבוצתשכאשרלתופעה,עדיםאנולאחרונה,הישראלי
כדישנה.אותהבתוךעודהאחריםמצדגםדומותשפרעליותמושגות(כלל)ובדרךנתבעות
משנה.קצריםזמןבפרקיההפרשיותבדיקתאזמתבקשתבמלואההתהליךעצמתעללעמוד

אתמחזקתהממוצעבשכרהשינוייםעלהשכרבעליותההפרשיותשלהחזקההשפעתהב.
שינוייםשלבדרךמכוונת,מדיניותידיעלכזאתהפרשיותליצורלאפשרותבקשרהספקנות

נטבעהלתעשייה,עובדיםבגיוסקשייםנתהווכאשרהאחרונות,בשניםגדולים.פעמייםחד
שכרעליותלתתהרצוןהיתהשמאחוריההמדיניותכאשרלייצור",הפנים"עםשלהסיסמה
הציבורייםוהשירותיםבכלל,השירותיםענפילעומתהיצרני,בסקטוריותרגדולות
שכרעליותבאוהיצרניבסקטורהשכרעליותולאחריפה,עלהלאזהניסיוןבפרט.
הציבוריבסקטורעיסוקיםשלוהולךגדלבמספרנשמעתלאחרונההציבורי.בסקטורדומות
אחרים.עבודהמקומותאועיסוקיםלעומתשכר""שחיקתשלבטענהשכרלתוספותתביעה
שכרעליותעלכתגובהמתרחשותהשכרמעליותחלקשבהתופעה,לאותהאחרניסוחזהו

בתוךאחריםלעיסוקיםנוגעותאלהמ״שחיקות"חלקאחרות.עובדיםקבוצותאצלקודמות
ואחרותכאן(,שנוסחהכפיבמשוואהביטוילידיבאותאינן)ואזהציבוריהסקטור
הפרטי.בסקטורמקביליםלעיסוקיםקשורות

אינםבעבר,השכרבעליותוההפרשיותהבחירותהמשתנים,שני-אחרונההערהג.
יותרחזקההיאהבחירותשנתשהשפעתסביר,ביניהם.קשרוייתכןתלויים,בלתיבהכרח
טרםזהנושאמכן.לאחרהפרטיבסקטורמפצותשכרעליותנדרשותואזהציבורי,בסקטור
במלואו.נבדק
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ביבליוגרפיה

השברוריסוןהמחיריםעלהפיקוחשל"האפקטיביותצי,זוסמן,י',ארטשטין,.1

ירושלים.פאלק,מכוןי׳,וקופ,נ׳הלוי,בעריכת,1977בכלכלהעיוניםבישראל״,

הישראלי,למשקאקונומטרימודלל׳,מרידור,צ׳,זוסמן,פי,וידר,י׳,ארטשטין,.2

.1978ירושלים,ישראל,בנק

בנק״,1971עד1963לתקופההישראליהמשקשלדינאמיתשכר״משוואתי׳,לביא,.3

.1976מאי,44מם׳סקרישראל,

86.4?-ם01:3111,,.צצ0£631:3ק16ת31:7ז1<7631רז£8ס?31111116,^?01111031

.1975,103^£7,?07016811810683

5.?8.5,167,.1116ק0111100?-00מ01פ57316:1110:^110510111131:1011(161,

.1974,£710108
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והסירמהמימון

וזתועלתפונקצייתתוחלתלוזשאתרגישה
האקדמותבשוקחליפיועסקותבניהול

ביגר*נחום

מבוא
החליפיןשערישלהתאמותשלשורהבעקבותיוהביא1977באוקטוברהישראליתהלירהניוד

הכלכלי,המהפךעלוההכרזההל״יניודלאחרקצרזמןאחרים.•מטבעותכלפיהל״ישל
וההשלכותהכלכליהמהפךהיהשנושאםעיון,וימיסמינריםבארץשוניםבמקומותהתקיימו

ועסקאביבתלבאוניברסיטתהתקייםהכנסיםאחדהישראלי.המשקעלהחדשההמדיניותשל
הבודדת.הפירמהברמתפיננסיניהולעלובהשלכותיוהחוץמטבעשוקשלהחדשיםבממדים

מאוחרת.למסירהחוץבמטבעותמסחרבפתיחתהטמונותהאפשרויותבכנסנדונוהשאר,ביו
במטבעמסחרשלפתיחתוכדאיותשאלתאחתלאהועלתהבארץהבנקיםהנהלותעםבשיחות

רבותשניםזהפועליםאקדמות,שוקיחוץ,למטבעותכאלהשווקיםמאוחרת.למסירהחוץ
המסחרעלבהיקפוכמהפיעולהמאוחרתלמסירהחוץבמטבעותוהמסחרהעולם,ברחבי

מיידית.למסירהחוץבמטבעות
מיידיתלמסירההחוץמטבעשוקיכיגורסת,הריביתשערישוויוןבדברהתיאוריה

גורסתפורמאלית,שונות.בארצותהריביתשעריבאמצעותאמיץקשרקשוריםמאוחרתולמסירה
ז)=(1+1)כדלקמן:משקלשיווישלקיומוהתיאוריה

אתמציין5כאשר,3(1+1•
/\׳־!■־־־

מציין1^;מיידית,למסירהמסויים,חוץמטבעלביןהמקומיהמטבעביןהחליפיןשער
המקומייםהריביתשעריאתמציינים,״!!ו-ימים11בעודלמסירההחליפיןשעראת

(1£ איןמשקלבשיוויימים.ל-אדומה,רגלפשיטתסיכוןבעלפיננסימכשירעלוהזרים
אכןאםזאת,לעומתמעסקאות.הרווחתוחלתאתלשפראמורבאקדמותבשוקהשימוש
שערימראשלהבטיחאפשרויותחוץמטבעמעביריבפניעומדותאקדמות,שוקקיים

אתולסלקהאקדמותבשוקחליפיןעסקותלבצעיכוליםהםמאוחרת.למסירהחליפין
החליפין.שערסיכוני

סיכוניבפניעסקותיואתשלםבאופןלגדרחוץמטבעמעביריעדיףתמידלא
)הסובייקטיבית(תחזיתופיעללהקבעעשויההאקדמותבשוקהשימושמדתחליפין.שער
מייחסשהואהביטחון,מדתפיעתידיים,ועלחליפיןשערילגביהמטבעמעבירשל

מעבירשלמסיכוןהרתיעהבדרגתהאקדמותבשוקהשימושמדתתלויהכןלתחזיותיו.
המטבע.

קנדה.טורונטו,יורק,אוניברסיטת
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האקדמות.בשוקחליפיןעסקותשלאופטימאליניהוללצורךשפותחמודל,מציגזהמאמר

מודל,ומוצגהאקדמותבשוקחליפיןעסקותלניהולשונותגישותנסקרותהראשוןבחלקו
)בוודאות(המצפהמטבע,מעביראויצואןשלהתועלתפונקצייתשללהשאהתנאיםהגוזר
שלתוצאותמוצגותהשניבחלקושונים.חוץבמטבעותשוניםכסףסכומיבעתידלקבל

לקבלהמטבעמעבירעומדהראשוןבמקרהמקרים.לשניויישומוהמודלשלסימולציות
בל״יסכומיםלקבלהמטבעמעבירעומדהשניבמקרהיחיד.חוץובמטבעבל״יסכומים
מטבעותאלקבלמצפיםשבוהכללי,למקרהנבנההמודלשונים.חוץמטבעותובשני
המאמרשלהשלישיבחלקהכללי,כמקרההשניהמקרהאתלראותניתןולפיכךשונים,

לערכיםהאופטימאליתהאסטרטגיהשלרגישותהונבחנתהסימולציות,תוצאותנסקרות
כך,עלמצביעותהתוצאותבעתיד.החליפיןשעריהתפלגויותשלפרמטריםשלשונים

התפלגויותשלפרמטריםהםאלההפרמטרים.לערכיביותררגישותשהאסטרטגיות
האסטרטגיהתהיההמקריםבמרביתכיהמסקנה,נובעתמכאןמקריים.משתניםשלעתידיות

כלשהם.סיכוניםליטולבליהאקדמות,בשוקמלאשימושהגורסתכזו,האופטימלית

ריבועית.תועלתפונקציית-התועלתפונקצייתשלמיוחדלסוגפותחהמודל
וחבל,זו,פונקציהשלההנחהאחמבקרתהתועלת,בתורתהעוסקתהכלכלית,הספרות

מקוויםאנובה;בחרנוולפיכךפשוט,אנליטיפתרוןמאפשרזובהנחההשימוששכן
יותר.כללילמקרהבעתידהמודלאתלפתח

המודלופיתוחההחלטהקריטריון

לארבעחליפיןשעריסיכוניניהולבנושאהחלטותלקבלתמודליםלמייןניתן
1שונים:החלטהקריטריוניהגורסותקטיגוריות,

אתימעטבההשימושאשראסטרטגיה,בחירת)דהיינו,השונותמיזעורגישת.1

מקומי(;מטבעבמונחיהעתידיהמזומניםזרםשונות

ההפסדאתתמעטאשרבאסטרטגיה,נבחרשלפיה)מינימקס(,השיאמיזעורגישת.2

הצפוי;המירבי

המזומנים;זרםתוחלתהשאתשלגישה.3

התועלת.תוחלתהשאתגישת.4

הגישהביותר.קונסרבטיביותאסטרטגיותשללבחירהמובילותהראשונותהגישותשתי

אחרתאוזואסטרטגיהשלבאימוצההכרוךמהסיכון,מתעלמתהמזומניםזרםתוחלתהשאתשל

שללבחירהגםלהביאעשויהזוגישהמקומי.מטבעבמונחיהפסדשלובאפשרות

אינסופיים.סכומיםשלרכישהאובחסרמכירההגורסתאסטרטגיה,

1

אלהגישותלעומת2

מהגישותאחתבכלהגלומיםיתרונות,מאחדתהתועלתתוחלתהשאתשלהגישהכינראה,

[.1973]פולקסשלבמאמרומופיעדומהמיון1
למסירההחליפיןמשערשונהלהיותצפוימיידיתלמסירההחליפיןשעראםלדוגמה,2

הסכוםתוחלתאתלהשיאהשואףהקרנות,מנהליכולהאקדמות(,בשוק)שנקבעמאוחרת
באקדמות.בשוקחוץמטבעשלאינסופיותכמויותלמכוראולרכושבל״ילרשותושיעמוד
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הכרוכיםוהסיכון,הוודאותאילבעייתלבטימתזוגישהמחייבתשעהובאותההאחרות,
ההחלטות.בקבלת

שפיתחהמודלהואחליפיןשערסיכונילניהולביותרהמקובליםהמודליםאחד
ליטנארטלהמודל,התועלת.תוחלתהשאתשלהגישהעלמתבססזהמודל(.1970)ליסנאר
המבוסספתרון,ומציג(1952)מרקוביץשלההשקעותתיקיבחירתלמודלפיתוחיםמוסיף

התוצאותמצרףאתאוה״יעילים"הפתרונותמצרףאתמתארהמודלריבועי.תכנוןעל
במודלהשימוששלההצלחהמדתחליפין.שעריסיכונילניהוליעילותאסטרטגיותשל
במודל.תשומההמשמשיםהנתונים,שלהדיוקברמתכמובן,תלויה,זה

פולקסשפיתחהמודלהואהאקדמות,בשוקעסקאותהואגםהכורךאחר,ידועמודל
מטבעסיכונילניהולאופטימליתלמדיניותכלליפתרוןגוזרפולקםשלהמודל[.1973]

העיקריתמגרעתוהתועלת.פונקצייתשלביותרכלליתלצורהמתאיםוהואחליפין,ושעריחוץ
עליתרויחידי.אחדחוץמטבעשללמקרהליישוםניתןבהיותווכןמדיכוללנישהואבכך,היא
קשייםקיימיםכןועלאינטגרלית,משוואהשלצורההאופטימליהפתרוןמקבלפולקםשלבמודלכן,

במודל.ביישום
מורכבמודללפיתוחמקוםישכיונראה,ביותר,מורכבמודלזהוליטנאר,שללמודלאשר

חליפין,שעריסיכוניניהולמדיניותכשנשקלתובמיוחדיותר,פשוטותבעיותשללסוגפחות
מאוחרת.ולמסירהמיידיתלמסירההחוץמטבעבשוקומכירהקנייהעסקותעלרקהמתבססת

האופטימליתהאסטרטגיהבחירתלבעייתפשוטפתרוןגוזרלהלןהמוצגהמודל
מספרבעתידלקבלחוץמטבעמעבירמצפהשבולמקרה,חליפיןשעריסיכונילניהול
פונקצייתתוחלתאתהמשיאכפתרון,מוגדראופטימליפתרוןשונים.חוץמטבעות
ליניאריות.משוואותשלפשוטהמערכתשלצורהמקבלהפתרוןהמטבע.מעבירשלהתועלת
התועלת.פונקצייתכלליותשלמההקרבתתוךנגזרהמודל

המודל

סחורותמכרוכןחוץבארצותשוניםללקוחותסחורותשלחישראלייצואןכיהונח,
סכומיםיום(,90-)לדוגמהימים1בעודלקבלמצפההיצואןבארץ.ללקוחות חוץלמטבעמפותחשוקקייםכיהונח,).במטבעהנקובים=)(,1)א.
הל״י)מספר.?מאוחרת,למסירההחליפיןשעריידועיםליצואןוכימאוחרתלמסירה
כיהונח,כןימים(.1בעודמאוחרתלמסירהנחוץמטבעשלרכישהלצורךהדרושות
החליפיןשערישלתחזיותאואומדניםליצואן

ימים.1בעודבעתיד,שיתקיימו5._
שלהתקןסטיותואת(£,5).הללו,החליפיןשעריתוחלתאתחזהאואמדהיצואן
.0(5).הללו,החליפיןשערי

נקובזהסכוםבאקדמות.בשוקימכור()אוירכושהסכום,שהיצואןיהיה^
-שליליכשהואמראש.קנייההדבריצייןחיובי,הסכוםכאשרנ.חוץמטבעבמונחי
3מראשמכירה

הנוכחיבמודלהאקדמות.בשוקזהחוץמטבעשלרכישהמשמעון-צ>0ש-לב,נשים3
הסכוםגודלעל-ידישלגז־דלואתמגביליםאנואין
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...,}*צ,בסימוןספציפיתאסטרטגיהנסמן
2

יגיעזובאסטרטגיה.צ=צ{1יא
ימים,ל:1בעודהיצואןשיקבלהמזומנים,סכום

*א* (1)2=1.^{3.+צ.(5}),?-. ^=1נננננ

התועלת,פונקצייתתוחלתשתושאבאופן,צהווקטורערכיאתלגזורהיאהמודלמטרת

נניח.אם.2סכוםהמקבלהיצואןשלהתועלתפוגקצייתהיאט(2)כאשר(ט[£,2])
תצטמצםשהבעיהבכך,2שלטרנספורמציהלבצעניתןריבועית,היאזופונקציהכי

בנקל.לפתורניתןשאותהה-^(,נערכינעלמיםב-אליניאריותמשוואותטשללמערכת
הבא:מהטיפוס4ריבועיתתועלתפונקצייתאמנםנניח

02 (ט2)=1נ2=2

ריבועית:
(ט2)=ל2-צס2

סס

[(2)?02 (ט[2£])=1[1ג2?(2)-2
2״־-=

—סס2

(2?)22-01(1=

2ס־-2כי:>לבנשים
ק(2)=1(2-2)(?2)

סס—

סס9—סס—9סס
=12(?2)־2122(?2)+21(?2)

סס—כס—סס—

סס2-2
=21(ק2)-2 סס—*

תועלתלפונקציית

נגדיראם
אזי:

2
2+(2)0=(2?)2

2|
02 2-(2)0

2
££11(2)]=1)2-ס

לפיכך:

כן:על

4

הן:העתידייםהחליפיןשערישלההתפלגותצורתועלהתועלתפונקצייתעלהמגבלות

(ט2)=ק2=02 אם:

911(2)
32 =1)=202=0>=2111^=1/)20אזי:

לערךמעבריורדתחוםלהשאיןהתכונה,בעלתלהיותחייבתקבילהתועלתפונקציית
הערךכיברור,יחידי.חוץמטבעשלהראשונהבדוגמהזוממגבלההתעלמנואנו.2

בחשבון.הובאלאזהפתרוןאולם*צ,=הוא:0(32)=0למקרהצ2שלהאופטימלי
הבאות:המגבלותתחתליישוםניתןהמודל

2<1/נ20שללמקרהורקאךתוקףברהמודלא.

כך,בנויהבעתידמידיתלמסירההחליפיןשערישלההסתברויותהתפלגותב.
אכןאםמתקיים,זהתנאיכילהניח,ישבמציאות(?.2>2מ1£00=0ש:
ט(2)<<2תז3^
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כדלקמן:הפונקציהתוחלתאתלכתובניתן

2([2]£)0-(2)
2

[13£(2])=(£ל2)-סס

!¬ו¬ננ^נננ

נקבל:כלשהו,לווקטורזה.בביטוי(1)משוואהשלההגדרהאתעתהנציב

אא
(2)[11£(2])=[ל4£(£..5).+ס(£(3])ז-).

נ33־*-3נ3

א
[ס¬2:(£.5£).+1.א(£(3.']).£-)

ל¬

א
2 -00[30£.+.צ]}).£-.$(

33333
^

כדלקמן:גםלכתובניתןהמשוואהשלהימניבצדההשלישיהביטויאת
א9א

2 (3)0[0.31.+(.א5]}).£-,=0[3.01]).צ+.
3331=^

_^1נננ1נ

22
^

=2;0).צ+.0(3).
3=1נננ

אא
+52:6£..0).א+.0).א+.00(^3.,3).,

.י.י11רו11ו1 3=1=נ1

6 ={
1 0 ! = !

כאשר:

(4)

הם:התועלתפונקצייתתוחלתשללמקסימוםראשוןמסדרהתנאים

_([2)0]3£
3.א
נ

נ=1זע.ל-

שללמקסימוםראשוןמסדרהתנאיםכינקבל,התועלתפונקצייתשלספציפיתמגזירה
הם:התועלתפונקציית

(5)(£[ל3-].£-).0{2(£[.א3].£-).+21(£.3(£[).3].£-). 33^^
1=133333

+£2(£[.צ5(£[].£-).5}].£-).
113331/3
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0={.(5,.5^)00(.5. )+2 1 (£. +X)ס-2(4).צ+.,ס}
111נ

ננ3*1±

);(=1...יא)לכל
הבאה:בהגדרהנשתמשאם(5)משוואהאתלפשטניתן

( 6 ) (.5.5)
2

ס
1נ 5י

ס0\7(1 .(5
נ

כדלקמך:ראשוןמסדרמקסימוםתנאינקבלזהבמקרה
א

((-£8([)£)5^,£)1}]20-((-£3<)£)1(7) 11ננ
ננ1=1

מ
[+£(£(,צ3(£(]).£-).3).£-). 1=31ננ

2
א =נ1.מ.

,0=.({5.,8)
'

+צ(4),ג+.0 1311
1=1

הבאות:בהגדרותשימושתוךיותרפשוטבאופו(7)המשוואותמערכתאתלכתובניתן

-ס־
^(

8)£,

3=20£/

נסמן:

2: 4..£(3.) = £
1=1 1 1

נ*
*4״!־
.ס(3.£-).£-=

נננ

8י5נ>־1נ!
1>

2
ם1ף+1־

צ£=11
צ=£11 -1

הכללי:הפתרוןיהיהואז
או:

המטריצהו-£(1.11,11י)^עמודוקטורהוא11הפתרון,וקטורהואצכאשר

־[^]

וכןבל״יסכומיםלקבלהיצואןעתידשבו)מצב,11=2למקרהכילב,לשיםראוי
כי:נקבל,בלבד(אהדזרבמטבעסכומים

0=(8
8י1

1)0;0=(5
8י2

1)0

פולקם.שלבמודל(6)למשוואהזההשהיאמשוואה,נקבלזהפשוטלמקרה
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יושםהדגשבמודל.השימושלהמחשתמספריותדוגמאותמספרמוצגותהבאבחלק
האופטימליהפתרוןשלרגישותובניתוחגםמקרה,אלאבכלהאופטימלייםבפתרונותרקלא

במודל.תשומההמשמשיםלפרמטרים,

המודליישום
יהיריחלץמטבעא,

הבאים:הסכומיםאתחודשיםשלושהבעודלקבל)בוודאות(מצפהישראלייצואןכיהונח,

=)לי250,000

100,000$(=

19.50שלחליפיןבשער5אמריקאייםדולריםלמכוראולרכושניתןהאקדמותבשוקכיהונח,
אתלמכורהאםהבאה:הבעיהבפניעומדהיצואןיום.90בעודלמסירהלדולר,ל״י

עדלהמתיןהאםבל״י?ותקבולירמתאתלהבטיחהאקדמות,ובכךבשוקמראשהדולרים
שיתקייםמיידיתלמסירההחליפיןשערלפיהדולרים,שיקבלאתאזולהמירהתקופהלסוף
לרכושאפילולוכדאיהאםדולר?100מ-ססס,יותרגדוליםסכומיםמראשלמכורהאםאז?

האקדמות?בשוקדולרים
החליפיןשערתוחלתשיקולתוךהאופטימאליתהמדיניותתיקבעהמודל,הנחותלפי

שמניחהעתידיהחליפיןשערהתפלגותשלהתקןסטייתיום,90בעודמיידיתלמסירה
הביטחון,לרמתכמודדזותקןסטייתשלהסובייקטיביהאומדןאתלראות)ניתןהיצואן
להשיאשואףהיצואןכימניחים,אנומסיכון.ההירתעותומדתלתחזיתו(מייחםשהיצואן

שלו.התועלתפונקצייתתוחלתאת
פונקצייתאשרליצואן,האופטימליותהגידוראסטרטגיותאתמציג1מם׳לוח
2היא:שלוהתועלת

2~^10*5-2) = 1x2.החלטהמקבלהיצואןכימניחים,אנו(ט
ל־האופטימלייםהערכיםמוצגים1מם'בדיאגרמהבהווה.-ויחידהאחת

2
מספר*:

)מראשיקנהאושלילי(צ)מראששימכורהדולרים
2

מוצגותהאקדמות.בשוקחיובי(צ
מיידית,למסירההעתידיהחליפיןשערתוחלתשלשוניםלערכיםהאופטימליותההחלטות

($
ההחלטותמוצגותכןכמולדולר.ל״י20.00לביולדולרל״י19.00בין(£,2

הביטחוןרמותלתחזיותיו.היצואןשמייחסשונות,ביטחוןלרמותהאופטימליות
$)על-ידימבוטאות

ל״י.הןהתקןסטיית.יחידות0(2
לציון:הראויותנקודותמספרמעלההאופטימליותהגידורמדיניותסוגישלבחינה

מאוחרת,למסירההחליפיןלשערשווההעתידיהחליפיןשערתוחלתכאשרמקרה,בכל.1
$)דהיינו

2£)=
2

כמותכלאתבדיוקהאקדמותבשוקלמכורהיצואןיעדיף?,
לתחזיתו.מייחסשהיצואןהביטחון,לרמתלבשיםבלילקבל,עתידשהואהדולרים,

ומתעלמיםהמכירהלשעריהקנייהשערישוויםהאקדמותבשוקכימניחים,אנו
ישהמכירה,לשעריהקנייהשעריביןההפרשיםבחשבוןיובאואםהעסקה.מהוצאות
יותר.חזקותתהיינההמאמרמסקנותכילהניח,
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-אופטימליתגידורמדיניות
)דולרים(יחידיחוץמטבע

סוגי: 1לוח

2(2) *2 0( 3 2 ) 2(8,
2.497032+6 -694059. 0.05 19

2.495382+6 -838461. 0.05 19.1
2.49189£+6 -1.072972+6 0.05 19.2
2.482352+6 -1.511762+6 0.05 19.3
2.440002+6 -2.50002+6 0.05 19.4
2200000 -100000 0.05 19.5
2.440002+6 2.300002+6 0.05 19.6
2.482352+6 1.311772+6 0.05 19.7
2.491892+6 872973. 0.05 19.8
2.495382+6 638462. 0.05 19.9
2.488462+6 -676923. 0.1 19

2.482352+6 -805882. 0.1 19.1
2470000 -1.000002+6 0.1 19.2
2.440002+6 -1.300002+6 0.1 19.3
2.350002+6 -1.600002+6 0.1 19.4
2200000 -100000 0.1 19.5
2.350002+6 1.400002+6 0.1 19.6
2.440002+6 1.100002+6 0.1 19.7
2470000 800000. 0.1 19.8
2.482352+6 605883. 0.1 19.9
2.475232+6 -650459. 0.15 19

2.463012+6 -757534. 0.15 19.1
2440000 -900000. 0.15 19.2
2.392002+6 -1.060002+6 0.15 19.3
2.292312+6 -1.023082+6 0.15 19.4
2200000 -100000 0.15 19.5
2.292312+6 823077. 0.15 19.6
2.392002+6 860000. 0.15 19.7

2440000 700000. 0.15 19.8
2.463012+6 557534. 0.15 19.9



-אופטימליתגידורמדיניותסוגי
)המשך()דולרים(יחידיחוץמטבע

£(2) *2 (5
(ג<2 £(5

2 )

2.45862£+6 -617241. 0.2 19

2.44000£+6 -700000. 0.2 19.1

2.40769£+6 -792308. 0.2 19.2

2.35000£+6 -850000. 0.2 19.3

2.26000£+6 -700000. 0.2 19.4

2200000 -100000 0.2 19.5

2.26000£+6 500000. 0.2 19.6

2.35000£+6 650000. 0.2 19.7

2.407 69 £+6 592308. 0.2 19.8

2.44000£+6 500000. 0.2 19.9

2440000 -580000 0.25 19

2.41573£+6 -639326. 0.25 19.1

2.37705£+6 -690164. 0.25 19.2

2.31707£+6 -685366. 0.25 19.3

2.24138£+6 -513794. 0.25 19.4

2200000 -100000 0.25 19.5

2. 24138£+6 313793 0.25 19.6

2.31707£+6 485366. 0.25 19.7

2.37705£+6 490164 0.25 19.8

2.41573£+6 439326. 0.25 19.9
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-אופטימלית
)לי״ש(

גידורמדיניותסוגי
יחידיחוץמטבע

:2לוח

£(2) *2 0(8
2 )

5י
2£)

2.49973£+6 -244295. 0.05 36.2
2.49966£+6 -268537. 0.05 36.4
2.49955£+6 -299682. 0.05 36.6
2.49939£+6 -341161. 0.05 36.8
2.49913£+6 -399127. 0.05 37

2.49864£+6 -485798. 0.05 37.2
2.49759£+6 -629310. 0.05 37.4

2.4946+£י6 -911538. 0.05 37.6
2.47941£+6 -1.69706£+6 0.05 37.8
2.49892£+6 -243846. 0.1 36.2
2.49864£+6 -267899. 0.1 36.4
2.49822£+6 -298731. 0.1 36.6
2.49759£+6 -339655. 0.1 36.8
2.49653£+6 -396535. 0.1 37

2.49462£+6 -480769. 0.1 37.2
2.49054£+6 -617568. 0.1 37.4
2.47941£+6 -873529. 0.1 37.6
2.43000£+6 -1.45000£+6 0.1 37.8
2.49759£+6 -243103. 0.15 36.2
2.49695£+6 -266844. 0.15 36.4
2.49462£+6 -297163. 0.15 36.6
2.49462£+6 -337179. 0.15 36.8
2.49230£+6 -392298. 0.15 37

2.48811£+6 -4726141. 0.15 37.2
2.47941£+6 -599020. 0.15 37.4
2.45685£+6 -817123. 0.15 37.6
2.37400£+6 -1.17000£+6 0.15 37.8



-אופטימליתגידורמדיניותסוגי
)לי״ש()ר.משך(יחלדי חוץמטבע

£(2) *2 0(3
2 > £(5

2 )

2.49573£+6 -242073. 0.2 36.2

2.49462£+6 -265385. 0.2 36.4

2493000 -295000. 0.2 36.6
2.49054£+6 -333784. 0.2 36.8
2.48654£+6 -386538. 0.2 37

2.47941£+6 ־461765. 0.2 37.2
2465000 -575000. 0.2 37.4
2.43000£+6 -750000. 0.2 37.6
2.32500£+6 -925000. 0.2 37.8
2.49338£+6 -240765. 0.25 36.2
2.49166£+6 -263537. 0.25 36.4
2.48918£+6 -292274. 0.25 36.6
2.48544£+6 -329534. 0.25 36.8
2.47941£+6 -379412. 0.25 37.6
2.46886£+6 -448576. 0.25 37.2
2.44822£+6 -547041. 0.25 37.4
2.40169£+6 -679213. 0.25 37.6
2.28659£+6 -732927; 0.25 37.8
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משערנמוךיהיהמיידיתלמסירההעתידיהחליפיןשערכיצופה,היצואןכאשר.2

$)האקדמות,בשוקהחליפין
2)2<

2
דולרים,כמותהאקדמותבשוקהיצרןימכור?,

דולריםהיצואןירכושהמועד,בבואיום.90בעודברשותושתהיההכמות,עלהעולה
אז.שיתקייםמיידיתלמסירההחליפיןבשער

משערגבוהיהיהבעתידמיידיתלמסירההחליפיןשערכיצופה,היצואןכאשר.3

5)-¥ההפרששלמצומצםטווחקייםכיום,הידועמאוחרתלמסירההחליפין
2,£)

ההפרששגדלככלהאקדמות.בשוקדולריםמראשוימכורהיצואןימשיךשבו

5)ייבהחיובי
־ל-(2£

האקדמות.בשוקמראשדולריםפחותהיצואןימכור,1

לגביהיצואןתחזיתשלתקן)סטייתביטחוןרמתלכל
אחדמצברקקיים(5ר

המאופייןהמצבזהוהאקדמות.בשוקשימושכלהיצרןיעשהלאשבוויחיד,
כאשרהאופקי.הצירעםהאופטימליתהמדיניותעקומתשלהחיתוךנקודתידיעל

5)ביןהחיוביההפרש
־ל-(2£

דולריםהיצואןירכושזו,לרמהמעברגדל1
למסירההחליפיןבשערהתקופה,בתוםאלהדולריםלמכורויתכנןהאקדמותבשוק

זה.במועדשיתקייםמיידית,

העתידי,החליפיןשערלגבילתחזיותיוהיצואןשמייחסהביטחון,רמתשגדלהככל.4
6חוץ.מטבעניהולשליותררדיקליתמדיניותהיצואןינקוט

יצואן,לאותוהאופטימליתהמדיניותמצרףשלדומהתמונהמוצגת2מם'בדיאגרמה
מניחים,אנודולרים(.)במקוםלי״ש50,000שלסכוםחודשיםשלושהבעודלקבלהעומד

ההדגמה,לצורךהנחנוזהבמקרהללי״ש.ל״י37.00שלשערנקבעהאקדמותבשוקכי
קטנותהלי״ש,שלהעתידיהחליפיןשערלגבילתחזיתוהיצואןשמייחסהתקן,סטיותכי

מצברקקייםזהבמקרהגםתקפות.לעילשהועלוהנקודותכינראה,שוביותר.

האקדמות.בשוקשימושכלהיצואןיעשהלאשבוויחידי,אחד

חלץמטבעותשניב.
סכומיםבעתידלקבלהמטבעמעביראוהיצואןאמורשבובמצב,עוסקתלהלןהמובאתהדוגמה
כדלקמןהמקרהשונים.מטבעות8ל-פותחהמודלכינציין,שונים.חוץמטבעותבשני
הכללי.כמקרהלהיחשבניתן

הבאים:הסכומיםאתיום90בעודלקבלאמורהיצואןכיעתה,הונח

=)לי250,000

=)דולר100,000
2)^

(4=)לי״ש50,000

עלכמובן,מוגבלת,החליפיןשערסיכוניניהולמדיניותטלהרדיקליותמדת6
שלשהגרףהסיבה,זולעיל(.4הערה)ראההתועלתפונקצייתלגביההנחותידי
xמסוימת.לנקודהמעבר"נשבר"האופטימלי
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לי19.50הםיום(90)בעודמאוחרתלמסירההחליפיןשעריכינקבע,האקדמותבשוק

הדולרשלהעתידייםהחליפיןשערישלתחזיותערךהיצואןללי״ש.ל״י37.00ו-ל-דולר
שערישניביןהמתאםמקדםוכןהתקןסטיותלתוחלות,אומדניםובידיוהלי״שושל

5)החליפין,
2
,5

(נן.3
האופטימליתהחוץמטבעניהולמדיניותאתמציגים4מם׳ולוח3מם׳לוח
סטייתשלויחידהאחתולרמההעתידייםהחליפיןשעריתוחלותשלויחידהאחתלתחזית
האופטימלייםהפתרונותחושבומהלוחותאחדבכללתחזיותיו.היצואןשמייחסהתקן,

3מם׳בדיאגרמההעתידיים.החליפיןשערישניביןהמתאםמקדםשלשוניםלערכים
הללו.האופטימלייםהפתרונותגרפיתמוצגים

נקודותמספרהיאגםמעלהזהבמקרההאופטימליתהגידורמדיניותשלבחינה
לציון:הראויות

וגבוה,כחיוביהיצואןידיעלנחשבהחליפיןשערישניביוהמתאםמקדםכאשר.1
המדיניותהמתאם.מקדםשלמדויקלאומדןמאודרבהחשיבותאיןיחסית,

שונהאיננה,0.5ל-או0.9ל־שווההמתאםמקדםשבולמקרה,האופטימלית
משמעותי.באופן

אוכנמוךנחשבהעתידייםהחליפיןשעריביןהמתאםמקדםכאשרמקרה,בכל.2
בולטתבמיוחדהמתאם.מקדםשלמדויקלאומדןרבהחשיבותקיימתשלילי,

השליליבתחוםהמתאם,מקדםלערכיהאופטימליתהמדיניותשלהרגישותמדת
זה.מקדםשל

דהיינותעשה",ואל"שבשלפתרוןנתקבללאשנבחנוהסימולציותמןבאחתאף.3
כאןהנסקרותבדוגמאותהאקדמות.בשוקשימושאיהגורסתאופטימלית,מדיניות

האקדמותבשוקהיצואןישתמשלאשבוויחידי,אחדמצברקקייםכירואים,אנו
לפחותהאקדמותבשוקימכוראוהיצואןירכושמקרהבכלאךהמטבעות,אחדלגבי
נוספות,סימולציותשלארוכהבשורהנתקבלהדומהמסקנהאחד.חוץמטבע

תוחלותהעתידיים,החליפיןשערישלהתקןסטיותלגבישונותבהנחותשנערכו
אחרים.פרמטריםעםריבועיותתועלתלפונקציותוכןהעתידייםהחליפיןשערי

)דהיינו,מסיכוןיותרנרתעהיצואןכיהונח,בהןאשרנוספות,סימולציות.4
(2התועלתסבפונקצייתהמקדם = 5x2 - ^x2 מדיניותהעלויותר(,גבוה(ס2

היצואןרתיעתשגדלהככלהאקדמות.בשוקרחבשימושהגורסותאופטימלית,
לבשיםבליוישירה,פשוטהגידורמדיניותלנקוטהיצואןייטהמסיכון,

הנידוןהיצואןבעתיד.מיידיתלמסירההחליפיןלשעריבאשרלתחזיותיו
אליויגיעאשרהחוץמטבעכמותכלאתבדיוקמראשלמכורויותריותרייטה
החליפין.שערסיכוניאתלחלוטיןיסלקובכךמאוחר,במועד
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אופטימליתניהולמדיניות:3לוח
חוץ מטבעותשנישל למקרה

x 5801 80X088 80 2

766667. 19 19.5 1 2750000
-916667. 38 37

689720. 19 19.5 0.8 2.804678+6
-900467. 38 37

611443. 19 19.5 0.6 2.853488+6
-890796. 38 37

529032. 19 19.5 0.4 2.896778+6
-888710. 38 37

438462. 19 19.5 0.2 2.934628+6
-896154. 38 37

333333. 19 19.5 1.117598-8 2.966678+6
-916667. 38 37

202326. 19 19.5 -0.2 2.991868+6
-956977. 38 37

22641.5 19 19.5 -0.4 3.007558+6
-1.031138+6 38 37

-260494. 19 19.5 -0.6 3.006798+6
-1.173468+6 38 37

-822222. 19 19.5 .ס¬8 2.966678+6
-1.494448+6 38 37

-2.700008+6 19 19.5 -!. 2.750008+6
-2.650008+6 38 37

0( 5 2 ) = 0(5 3)=לי0.50,
8
2

= 19.50 ,8
3

= 37.00הנחות:
.8(5

2 )
= 19.00 ,8(5

3 )
= 38.00
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אופטימליתניהולמדיניות:4לוח
חוץמטבעותשנישללמקרה

x 5?01 ס££1£ס £0 1

-966666. 20. 19.5 1 2.75000£+6

816666. 36. 37

-889719. 20. 19.5 0.8 2.80467£+6

800467 36. 37

-811443. 20. 19.5 0.6 2.85348£+6

790796. 36. 37

-729032. 20. 19.5 00.4 2.89677£+6

788709. 36. 37

-638461. 20. 19.5 0.2 2.93462£+6

796154. 36. 37

-533333. 20. 19.5 1.11759£-8 2.96667£+6

816666. 36. 37

-402326. 20. 19.5 -0.2 2.99186£+6

856976. 36. 37

-222642. 20. 19.5 -0.4 3007547

931132. 36. 37

60493.8 20. 19.5 -0.6 3.00679£+6

1.07346£+6 36. 37

622222. 20. 19.5 -0.8 2.96667£+6

1.39444£+6 36. 37

2.50000£+6 20. 19.5 -1. 2.75000£+6

2.55000£+6 36. 37

0(5
2 )

= 0($3 ) =לי0.50 ;£2
= 19.50 ;£ 3

= 37.00הנחות:

.£(5
2 )

= 20.00 ;£(5
3 )

= 36.00
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שלקנייהאומכירה־אופטימליתגידורמדיניות:1דיאגרמה
האקדמותבשוקדולרים
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אופטימליתניהולמדיניותסוגי:2דיאגרמה
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חוץמטבעותשנישללמקרהאופטימליתניהולמדיניותסוגי:3דיאגרמה
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ומסקנותסיכה

טעריסיכוניניהולשלאופטימליתמדיניותבחירתלצורךשפותחמודל,הוצגבמאנר

לגביאוישראלייבואןלגבילהכלילובנקלניתןאולםביצואן,דןהמודלחליפין.
תוחלתאתהמשיאהכמדיניות,הוגדרהאופטימליתמדיניותחוץ.מטבענעבירכל

שוניםמטבעותאשלכללילמקרהפותחהמודלהמטבע.מעבירשלהתועלתפונלציית
מערכתשלאופיהנושאפשוט,פתרוןנתקבלריבועית.תועלתפונקצייתשללמקוה

נעלמים.ב-אמשוואותגשל
הרב-ההתפלגותפונקצייתשלהפרמטריםשלאומדניםמחייבהמודלשליישומו

המודלשלסימולציהבעתיד.יתקיימואשרמידית,למסירההחליפיןשערישלממדית
הללו.הפרמטריםשללתשומותבמיוחדרגישיםהאופטימלייםהפתרונותכיהעלתה,
פרמטריםשהםאלה,פרמטריםרבבדיוקלחזותהמאפשרחיזוי,מודלבנמצאשאיןכיוון

מעבירילגביהעיקריתהמסקנהכינראה,עתידיים,מקרייםמשתניםהתפלגותשל
האקדמות.בשוקעסקאותבאמצעותחליפיןשעריסיכונימקרה,מפניבכללגדר,היאמטבע

האקדמותבשוקנרחבשימושייעשההמקריםבמרביתכיהראו,גםהסימולציותתוצאות
מכאןבפועל.להפעילהמטבעמעבירישאמוריםלסכומיםומעברמעלשהםבממדים,

ייפתחאכןאםמאוחרת,למסירההחוץמטבעשוקשלהצפויהיקפועלברורההשלכה

בישראל.כזהבשוקמסחר

ביבליוגרפיה

1.?1,01108,.?./״"01116ק021ז021,61/61131?01ו73<:ז11:338301:101181,".0£7032:332

2־33211330232(2>333£20302£/ז£3326ע525,(2331131/):1973)

2. 1203631:, 3., "113338138 ?28108 23 ?01:6283 3x0113386", 2/32:1/32:(1 33323655
361/2611/, (1131:011-/^)1:21 1970).

1131:100.3^21:2,,.מ?"561601:20301:1:1:0120,"20£2032:332־1/01,233306.ע11,

(.19521131:011)1.110
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במושביםהשיתוף

חרובי*נאוה

מבוא
עקרונותעללהלכה,ומבוסם,כאחת,גיאוגרפיתויחידהחקלאיקואופרטיבהינוהמושב
הפעילותמשותפת.ופעילותעצמיתעבודההדדית,עזרהשוויונית,חברהלאומית,קרקע

משותף,ייצורשלהכלכליובתחוםוהחברתי,המוניציפליבתחוםמתבטאתהמשותפת
אשראי.ומתךאחריםיצרנייםשירותיםשיווק,אספקה,

המנהליםמושבים,ישנםהאגודה.שלהפעילותבתחומיביניהםנבדליםהשוניםהמושבים
נרחבים,יצרנייםשירותיםהמפעיליםמושבים-ולעומתםמוניציפלית,פעילותרקביחד
האגודהשלהמעורבותבמידתהבדליםקיימיםכןתחמיץ.ובורמדגרהכלים,איגוםכמו:

בתיווךשיווקאוהחברים,שלעצמאישיווקייתכןלמשל,ואשראי.שיווקכמובפעילויות,
האגודהשלפעילבתיווךשיווקייתכן,כןבלבד.בזיכויהמתבטאהאגודה,שלסביל

בתיווךאופרטי,באופןאשראילקבלניתןאופן,באותווהובלה.אריזהבמיון,המתבטא
החלהאגודה:שלפעילבתיווךגםלקבלוניתןערבות.במתןהמבתטאהאגודה,שלסביל
תנאיו.לשינויועדלחברים,והעברתוהאשראיבקבלתביזמה

במסגרתתופסותשהןבמשקלהשונותאגודות,היוצריםהגורמיםמהםלהביןברצוננו
קואופרטיביים,מבניםהיוצריםהכוחותמהםתחילה,להביועלינוכךלשםבמושב.הפעילות
שונות.שיתוףרמותהקובעיםהגורמים,אתאמפיריתנבחןמכן,לאחרהמושב.שלמסוגו

להתיישבותהמחלקהבטיפולשנמצאומושבים,115מ-מורכבבהמשך,נתייחסשאליוהמדגם,
פיזיים,משתניםכולליםהם(.1975)להתיישבותהמחלקהמחוברותהתקבלוהנתוניםבתשל״ד.
1האגודה.ומשקמשקיהםהמתיישבים,לגביודמוגרפייםכלכליים

מרוכז","אשראישלדוחותבאמצעותסוכנות,מושבי95ל־גביבוצעההמדגםהרחבת
וביצוען,השקעותתכניתלגביאינפורמציהכולליםהםלתשל״ו.נתוניםהכוללים

בפקולטהומינו,ל,חקלאיתלכלכלהבמחלקההנעשיתדוקטורט,מעבודתחלקהינהזועבודה* כסלו.יואבפרום'שלבהנחייתוהעברית,האוניברסיטהשללחקלאות
בתשל״ו.להתיישבותהמחלקהשהפיצהמשאלון,התקבלונוספיםנתונים 1
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מושבים,130לגבינעשתהמקבילהדגימהמאזניים.ונתוניםהשונותהאגודהפעילויותהיקף
נכלליםשאינםהמושבים,שלהםברובם,החםרים,הדוחות2החקלאות.משרדבטיפולהנמצאים
3קואופרטיבית.מבחינהטוביםהפחותהמושביםהםאלוכלל,בדרךמרוכז".ב״אשראי

בשיתוףהיתרונות

לגודלסכנייםיתרונות
המושבצוותלגודל.טכנייםיתרונותבקיוםכלל,בדירמוצדק,שירותקואופרטיבקיום

ביןמיתאמיםידיעלקיומםאתבחנואנוחלב.בשיווקלגודליתרונותמצא(1967)
גודללביוהאגודה,באמצעותהמשווקפדיון,ליחידתהשונותהאגודהבפעילויותההוצאות
שלשונהוטיבהיקףשלמקזזתהשפעהקיימתזה,בניתוחהאגודה.באמצעותהמשווקהפדיון

שלילייםהם.1בלוחמופיעיםהרגרסיותמקדמילגודל.יתרונותלעומתפעילויות,
הנידון.בתחוםלגודליתרונותקיוםעלמעידהזאתועובדהומובהקים,

מעוותףבנלתרליתרונות
עסקות,עלותקיימתפועלהואשבובשוקמשוכללת.תחרותשלבשוקפועלאינוהחקלאי

ולניהולרלבנטיים,מחיריםעלאינפורמציהלהשגתהדרושיםוהמקורותמהמאמץכתוצאה
מרוכזוביצועדינמי,בעולםמתאפסותאינןאלוהוצאותחוזים.יצירתלשםומתן,משא
שבמשאהסיכוןגורםעקבעולות,אלוהוצאותהיחיד.לחברההוצאותאתמקטיןעסקותשל

גדולה,יחידההקמתמצדיקזהגורםמתכלה.בתוצרתשמדוברמשוםגדול,משקלואשרומתן,
החקלאי,שלתפקידיםריבויבשלגםקיימיםהיתרונותגדולה.הפסדיםלספוגשיכולתה
מתבטאיםהםבניהול.המתמחהגדולהיחידההקמתומצדיקיםבניהול,להתמחותיכולשאינו

המשקים.מספרעלייתעםיורדותלמשק,המוניציפליותוההוצאותהמינהלשהוצאותבכך,
היקפו.עלייתעםיורדותהאגודה,באמצעותהמשווקפדיוןליחידתאלו,הוצאותכן,כמו

פיננסייםיתרונות
(1972)סדןלפרט.הלוואהבמתןגבוהאשראימחירמחייבחקלאי,בייצורהסיכוןגורם

שלמקובצתחובבאיגרתמחזיקהיהמשקיעכלשבהםמלאים,וניידותהתחלקותשבתנאיהראה,

במתווךצורךישאחרת,בשונות,שמקורההסיכון,פרמייתנעלמתהיתהפירמות,הרבה
מוגדלאשראיהמזרימהמסגרת,זוהימרוכז"."אשראיבמסגרתקייםזהפתרוןריכוזי.
לצורכיהחבריםאתהמייצגתוהיאכלווה,באגודהרקמכירהאךאליה,המשתייכיםלמושבים

עדובמימון,בהדרכהבתכנון,המתבטאלהתיישבות,המחלקהבטיפולנמצאיםהמושבים2
הכלכליולמצבםהכרונולוגילגילםבהתאםנעשיתלביסוסהיציאהלביסוס.ליציאתם
החקלאות.משרדלטיפולעובריםהםואזוהחברתי,

בנתונים.מחסורבגללבמדגם,נכללאינוהנגבהבל3
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שבמסגרתמכיווןמתאים.בשיעבודצורךישבאשראי,שיתוףשיתקייםכדיאשראי.קבלת
באמצעותהמשווקהפדיוןלסוכנות,כלל,בדרךמשועבד,והציודלאומיתהקרקעהמושבית,
שלובמקרההפרטים,שלרצוניתחובשמיטתמונעהואמתאים.כשיעבודמשמשהאגודה,
מסגרתואמנם,החוב.לכיסוילהפרישיכולהשהאגודההסכוםאתמעלהמאולצת,חובשמיטת
הפדיוןהיקףעלייתכינצפה,אנוהאגודה.באמצעותהפדיוןהעברתמחייבתמרוכז""אשראי
תגדל,המתוכננתההשקעה4המתוכנן.החיצוניהמימוןאתתגדילהאגודהבאמצעותהמשווק

5מתוכנך.עצמיבמימוןגידולעקבגם

יתרותניצולידיעלגמישה,קופהלהמאפשרהאגודה,באמצעותהמשווקהפדיון
מגייסתשהאגודהקצר,לזמןהמוגדלהחובעלנוסףזאתקצר.לזמןחובלמתןהזכות,
למימוןוכןמשקיהם,הפעלתלשםחוזר,הוןלצורכילחבריםניתןקצרלזמןהחובמבחוץ.
בלבד20%כ-מהווהמראשהניתןהחיצוניהמימוןהלוואות".ול״קידוםהשקעותשלעצמי

לכןהלוואות".ב״קידוםומותנההביצוע,לאחרמתקבלוהשארהמאושר,החיצונימהמימון
המשווקהפדיוןבהיקףגידולעםהמבוצעת,וההשקעהקצרלזמןהחובשללעלייתםנצפה

6האגודה.באמצעות

לביןהחבריםבמשקיוהמבוצעיםהמתוכנניםהמימוןמקורותביןרגרסיהמשוואות
משוואותשלבעיהקיימתבאמירתו,.2בלוחמתוארותהאגודהבאמצעותהמשווקהפדיון

האגודה,באמצעותמשווקפדיוןשלנוספותל״יאלףהסוכנות,במושביסימולטניות.
ל״י.50ב-המתוכנןהעצמיהמימוןואתל״י150ב-המתוכנןהחיצוניהמימוןאתמעלות
בעדיפותזכהאשרההר,אזורבניכוייותר,מצומצםמדגםעלנסתכלאםתגדל,זאתהשפעה
באמצעותמשווקפדיוןשלנוספותל״יאלףזה,במקרההנידונה.בשנהתקציביםבקבלת

המתוכנןהעצמיהמימוןואתל״י,460ב-המתוכנןהחיצוניהמימוןאתמעלותהאגודה,
האגודה,באמצעותמשווקפדיוןשלנוספותל״יאלףהחקלאות,משרדבמושביל״י.160ב-

ל״י.60ב-המתוכנןהעצמיהמימוןאתמעלות

מימוןמקורותהכוללתהשקעות,תכניתנקבעתמרוכז"ל״אשראיהמשתייכיםלמושבים4
מאושרת.השקעההקובעתשיפוט",ל״ועדתמועברתהתכניתושימושים.

האגודה.באמצעותהמשווקהפדיוןלהיקףפרטנוספות,השפעותקיימותזה,בניתוח5
האגודותכן,כמוואיטיים.התיישבותייםשיקוליםמעורביםהמתוכננתההשקעהבקביעת
להןשמאושריםהשקעותלגבימעודכנותהןמימון.מקורותיותרמשיגותהיעילות
פרוייקטים,יוזמותגםהןאליהן.להצטרףהמשקיםאתומשכנעותמהר,מחליטותתקציבים,

ממיכסות.חריגההמחייבותהשקעותאוחדשניותהשקעותכמוחיצוני,מימוןלהםמאושרשלא
האגודותהאגודה.באמצעותהמשווקהפדיוןלהיקףפרטנוספות,השפעותקיימותכאןגם6

ביצועכן,כמופיזית.התערבותכוללבביצוע,להתחילהחבריםאתמניעותהיעילות
הפרטים.מהכנסותמושפעהעצמיהמימון
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חובאתמעלותהאגודה,באמצעותמשווקפדיוןשלנוספותל״יאלףכולו,במדגם
ל״יאלףהסוכנות,במושביכן,כמו7ל״י.460ב-מלאי()משתנהקצרלזמןהאגודה
ל״י,90ב-המבוצעהחיצוניהמימוןאתמעלותהאגודה,באמצעותמשווקפדיוןשלנוספות
ל״י.100ב-עולההמבוצעהעצמיוהמימוןהלוואות",ל״קידוםנזקפיםל״י60מזה,

האגודה,באמצעותמשווקפדיוןשלנוספותל״יאלףההר,אזורבניכויהסוכנות,במושבי
ל״י.330ב-המבוצעהעצמיהמימוןואתל״י,150ב-המבוצעהחיצוניהמימוןאתמעלות
אתמעלותהאגודה,באמצעות'משווקפדיוןשלנוספותל״יאלףהחקלאות,משרדבמושבי

ל״י.60ב-המבוצעהעצמיהמימון

השוניםהיתרונותהשוואת

מכריע,משקלכבעלילנונראיםאינםמשותפת,בפעילותוהניהולייםהטכנייםהיתרונות
רכבכליהימצאותעקבפוחתת,העסקותעלותבמושב.האגודהשלהנוכחיהמבנהבקביעת

דרךעוברתאינההפיזיתהפעילותשבהןאגודות,קיימותהמתיישבים.בידיוטלפונים
הטכנייםהיתרונותמכך,יתירהדרכה.עובריםוהכספיםמטעים(,)ירקות,האגודה

כמשקתוכנןאשרהמושב,בתוךשונותהתמחותמגמותהיווצרותעםפוחתים,והניהוליים

ענפיות.לאגודותמעברחלהיהמשותפת,בפעילותהפיננסייםהיתרונותשללאמכאן,מעורב.
במושב.השיתופיתהמסגרתעלהשומריםהעיקריים,הכוחותאתמהוויםהם

בשיתוףהחסרונות

חברכגוף.הקואופרטיבלביןהפרטיםביןאינטרסיםבניגודיכרוךקואופרטיב,קיום
שלבהנחהיותר.רווחיותפעולהאפשרויותלמצואעשוילקואופרטיב,מחוץהפועליחיד,
החברים.שארברווחיפוגעהואלגודל,טכנייםיתרונותקיום

לגביחסרונותמהוויםהכלל,לגביבשיתוףהפיננסייםהיתרונותמכך,יתירה
מימון.פעריעלולגשרחובותלהחזירלהמאפשרהאגודה,דרךהעוכרהכסףהיחיד.החבר
המזומןכמותעלולשלוטלאגודהחובומלהחזירלהימנעהיחידהחברעלמקשההואאולם,

מסים.ומתשלוםמכסותעלמשמירהלהתחמקזההסדרעליומקשהכן,כמולרשותו.העומדת

הקואופרטיבוחוזקהשיתוף

השיתוף.במידתביניהםנבדליםהםבקואופרטיבים,השורריםהאינטרסיםמניגודיכתוצאה
-מנהלים״הקואופרטיבשחבריהפעילותלסךביחסמשותפתפעילות״היקףאו-שיתוף
עשויהדברכיאףבמשותף,פועליםהפרטיםכזה,בקואופרטיבחזק.קואופרטיבמייצגגבוה,

2׳7 40%כ-ותינול״י,אלף61.0הינולמשקבממוצעקצרלזמןהאגודהחוב.11=0.68י
באמצעותה.המשווקהפדיוןמהיקף
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חוזקעלהמשפיעיםהגורמיםאתלאמודברצוננוהמיידית.-האישיתטובתםאתלנגוד
השיתוף.ועלהקואופרטיב
הפיננסייםהיתרונותאתמבטאהואכילשיתוף,טובמדדמהווהבשיווקהשיתוף

חוזקאתמבטאהואכךכמולכלל.חשיבותואתומכאן,כספים,בריכוזשמקורםבשיתוף,
שיווקשיעורידיעלאותונבטאבעקיפתו.הטווחקצריהיתרונותבגללהקואופרטיב,

8הפדיוו".מסרהאגודהבאמצעותהמשווקהפדיון"שיעוראומשותף

9השיתוףעלהמשפיעיםהגורמיםבחינת

הבאים:הכלכלייםמהשיקוליםהשיתוףמושפעהאוקופרטיב,חוזקעלנוסף

שיעוראתהמעלותוארגוניות,טכנולוגיותמגבלותקיימותהשונים,בענפיםענפים;הרכב
הלול,תוצרתושיווקטכנולוגיות,מסיבותכתוצאהמאורגךהחלבשיווקהמשותף.השיווק
מוצרישיווקכלל,בדרךמאורגן,כןוהסובסידיות.המכסותממערכתכתוצאהמאורגן
החוק.מכוחמאורגןההדרים,ושיווקהאגודה,עםמחוזיםכתוצאהיבוא,ומוצריתעשייה
בעיקרגדולה,באגודהתלותםשבהםבענפים,שיתוף,ליתרמוכניםהפרטיםכך,עלנוסף

חסויים(.וגידוליםחייםבעלי)ענפיאשראישלמוגבריםצרכיםעקב
השיווקשיעורשל"רגרסיה"כמקדמיהתקבלוהשונים,בענפיםהמשותףהשיווקשיעורי

,0.70-רפתהם:ואלוחותך(,)ללאבתפוקההענפיםשיעוריעל10הכולל,במשקהמשותף

11=0.94)0.72-ומטעים,0.40-שדהוגידוליירקות,0.92-לול
הוגדרוכן,כמו(.2

הבאים:המשקטיפוסי
חייםבעליבענפימקורההתפוקהרובכאשרחיים,בעלימשקטיפוס.1

כאשרצומח,משקוטיפוסמהמושבים(,אחוזים68ב-החברים,)במשקי

הצומח.בענפימקורההתפוקהרוב
לענףנחשבמהתפוקה,אחוזים50מעלהכוללענף,מפורט:משקטיפוס.2

לפימוגדרהמשקטיפוסאחוזים,50מעלשמשקלוענף,איןאםעיקרי.
כוללמהםאחדכלאשרביותר,הגבוהיםבתפוקהשמשקליהםהענפים,שני
מהתפוקה.אחוזים25מעל

חיים,בעלימשקטיפוסהימצאותכימתברר,(,1(-)2)רגרסיהמשוואות,3מלוח

קייםכאשרעולה,המשותףהשיווקשיעורכן,כמו.0.15ב-המשותףהשיווקשיעוראתמעלה
משק-לולטיפוסיקיימיםכאשרויורדרפת(,משקלטיפוס)יחסית0.16ב-משק-לול,טיפוס

ולול-שדה.

נורמטיבית(,נאמדהפדיון)סךהמדריכיםבידיבשאלוןנקבעהמשותףהשיווקשיעור8
האגודה(.משקבניכויהחברים,)במשקיאחוזים72בממוצעומהווה

המחלקהחוברותעלמתבססיםוהםהסוכנות,מושבילגביאמוריםהבאיםהממצאים9
(.1975)להתיישבות

האגודה.וממשקהחבריםממשקימורכבהכולל,המשק10
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פעילויותלהוציאהנכונותוגדלההזמו,מחירגדלההכנסה,רמתשעולהככלהכנסה;רמת
מהכנסההשוליתהתועלתאתמקטינהההכנסהעלייתכן,כמוהכפר.לרשותהפרסימהמשק
)כוללבשיתוףאחריםיתרונותתמורתעליה,לוותרמוכניםוהחבריםמיידית,נוספת

ידי:עלבוטאהההכנסהרמתבענינייהם(.מטפלאחרשמישהוהנוחיות
במחיריומבוטאתהחקלאות,משרדשלנורמהלפיהמחושבתהתפוקה-התפוקהערר.1

+משווקתתפוקהכוללת:והובלה(.אריזהאיסום,הוצאות,)בניכוינטו

במשקממוצעצעירים.מטעיםערךעליית+בינייםמוצרי+עצמיתצריכה
ל״י.אלף58.6־הכולל

ישירותהוצאותישירות:תשומותעלהוצאותבניכויהתפוקהערך-ברוטועודף.2
תשלוםהון,שירותיעבורתשלומיםחוזר,להוןריביתולשירותים,לחומרים

לי.אלף15.2-הכוללבמשקממוצעשכירה.עבודהעלזקופותוהוצאותמיםעבור
ממוצע,תפוקהערךשלנוספותל״יאלף(,1(-)4)רגרסיהמשוואות,3לוחלפי

ממוצע,ברוטועודףשלנוספותל״יואלףאחוז,0.4ב-חמשותףהשיווקשיעוראתמעלות
בערך.אחוז0.1ב-המשותףהשיווקשיעוראתמעלות

באלה:שמקורםמגורמיםמושפע-הקדאופרסיבחוזק
במתןסנקציותבאמצעותהשיתוףעלשולטתביעילות,המנוהלתאגודה-האגודהתכונות

מצבהאםהמתיישבים.אתאליהקושריםנותנתשהיאהטוביםהשירותיםכן,כמואשראים.
נכונותםואתמזומנים,זמינותלגביהפרטיםביטחוןאתהדברמגדילטוב,הכספי
כספי.לשיתוף

כיעיליםהמדריכיםידיעלבשאלווהוגדרווהמוניציפלייםהחקלאייםהשירותים
המשותףהשיווקשיעורגבוה,4לוחלפי11יעילים.כבלתיאומהמושבים(אחוז30)ב-

ומוניציפליים.חקלאייםשירותיםבמתןהיעילותבאגודות

*

12

נכונותאתמקטינהוהמסורתית,המורחבתהמזרחיתהמשפחהכיהנחנו,־המתיישביםתכונות
ידי:עלאפיינוהמוצאמשתנהאתפעולה.לשיתוףבניה

מהמושביםאחוזים83-המשקיםבעלירובמשתייכיםשאליההמוצא,יבשת:1
אפריקה-אסיה.מוצאיבשתידיעלאופיינו

מושביםביוהבחנהכוללהמשקים,בעלירובמשתייכיםשאליההמוצא,יבשת.2
יבשתאלה,שבהםהםהומוגנייםבלתימושביםהומוגניים.ובלתיהומוגניים

המשקים.מבעליאחוזים20מעלכוללתבגודלההשנייההמוצא
משוםנובעשהדברייתכן,משותף.שיווקשיעורעםמובהקיםמיתאמיםאיואלו,למשתנים
חמולתי.מבנהמאפייניםהםאיוכןכמוקטנה.השונותשבהםבלבד,סוכנותבמושבישמדובר

מאוזן.והתקציבמקיפיםהםכאשרכיעילים,הגדרוהמוניציפלייםהשירותים11
היעילות.אתמגבירהשיתוףכיייתכן,כן 12
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מלחציםכתוצאהוחכלכלי,החברתיהפעולהשיתוףאתמעלהשיפורו-חברתימצב

הכנסות:בחלוקתאי-שוויוובמדדאותונבטאומרצון.חברתיים
בחלוקתשויוןאימדדהשפעת,0.78בממוצע-החבריםממשקיתפוקהבערךהשתנותמקדם

שלילימקדםלויש(.5(-)6)רגרסיהבמשוואות,3בלוחמבוטאתהשיתוף,עלהכנסות

ומובהק.

אתקובעתהיאההון.מכמותהשיתוףמושפעשהוזכרו,מהגורמיםכתוצאה-ההוןכמות

והגדלתההענפיםהרכבאתקובעתהיאשלהם.הזמןמחירואתהפרטיםשלההכנסהרמת

ההוןכמותהגדלתכן,כמועתירי-שיתוף.גםשהםעתירי-הון,לענפיםמעברמונעת
אשראים.במתןבסנקציותהמתבטאהאגודה,רווחאתמגדילה

הואהתיישנות(.משקף)אינוגולמימשוערךכרכושההוןמוגדרהסוכנותבמושבי

החברים-במשקיההוןכמותשוטפים.במחיריםהקייםהאינוונטרשלהחידושערךלפימחושב

שיווקשיעורעלההוןכמותהשפעתאתמבטאת,3בלוח(7)רגרסיהל״י.105.0בממוצע
משותף.

המערכתשלדינמיקה

הנקייהההשקעהאתמעלההשיתוףהשיתוף.אתמגדילהההוןכמותדינמית.המערכתלמעשה,

נמוךבהםההתחלתישהשיתוףמושבים,שבומתבדרמודללתארניתןהנקי.ההוןכמותאתאו
ההתחלתישהשיתוףמושבים,דועך.והשיתוףשלילית,בהםהנקייהההשקעהמשקל,שווימערך

גדל.והשיתוףחיובית,הנקיהההשקעהמשקל,שווימערךגבוה
הוא:הנאמדהמודלהסוכנות.במושביהשיתוףהתפתחותתוואיאתנבחן

(1)־3+ק•^

^0
•6+1)=

^
1(2)

ב-ז;נקיהון-^

^
ב-ז;שיתוףשיעור-0
ב-ז;נקייההשקעה-1

(3)0י־ד־+4+ש)־(1+)*•ל11
ז66ס

13הבאות:הרגרסיהבמשוואותנעזר

(0.10=2
(4)משותףשיווקשיעור.=4700+.0018ממוצעהון.מ(

(0005).(0700).
(0.14=11

2
(5)מבוצעתהשקעה=-1925.+0068משותףשיווקשיעור(

(0018).(1462).

גולמיים.והשקעההוןלגבינאמדושהמקדמיםומכך,הסימולטניותמבעייתנתעלם13
במושביהאגודה(,ומשקהחברים)משקיהכולללמשקמתייחסותהרגרסיהמשוואות
למשקממוצעים-מבוצעתוהשקעההוןכמותתקן;סטיות-בסוגרייםהסוכנות.

ל״י.באלפי
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אותו,הקטינואחוזים30מ-נמוךשיתוףעםשהחלוהמושביםכי:נקבל,(,1(-)5)ממשוואות
כיוםנמצאיםאחוזים,40מ-גבוהשיתוףעםשהתחילואלואותו.הגדילווהאחרים,

מלא.בשיתוףז(=30)

המשווקפדיוןליחידתהשונותהאגודהבפעילויותההוצאותביורגרסיהמקדמי:1לוח
תקן(*סטיות-)בסוגרייםהאגודהבאמצעותהמשווקהפדיוןלביןהאגודה,באמצעות

סר הוצאות הוצאות הוצאות. הוצאותיצרניותשיווקתייזוצאםוג אספקה

-.42 -.39 -.70 .-63רגרסיהמקדם
(.05) (.07) (.11) (.08)

.24 .14 .18 .24 *2

הןהמנוסחותהמשוואות. החקלאותמשרדומושבי הסוכנותמושביאת כוללהמדגם*
מובהקיםהמקדמיםשלהן.הלוגריתמיתלצורהמתייחסיםהרגרסיהומקדמי מעריכיות,

משותףייצורכוללותאינןהשונות, האגודהיות ובפעילההוצאות. אחוזים5ב-
בממוצעל"י אלף157.0מהווההאגודה באמצעותהמשווקהפדיוןקנויות.והוצאות

ממנואחוזים17כ-מהווהההוצאותוסךו, בתשל"למשק

באמצעותמשווק פדיוןלבין, החבריםבמשקימימוןמקורותביןרגרסיה מקדמי:2לוח
*תקן(סטיות -בסוגריים ל"י.אלפי למשק,)ממוצעיםהאגודה

(1976- ב-שטף)משתני ארוךלזמןמימון
מבוצעתהשקעה השקעות תכנית

(4) (3) (2) (17" מימוןסוג
מימון מימון מימון מימון
חיצוני עצמי חיצוני עצמי

.09 . 10 .15 .05 רגרסיהמקדם מושבי
(03.)סוכנות (.02) (.04) (.02)

.09 . 22 .12 .08 *2

.15

(.02)
.33

(.03)
.46

(.07)
.16

(.03)
רגרסיהמקדם סוכנות,מושבי אזורבניכוי

ההר

.55 .74 .56 .37 * 2

.06

(.01)

.06

(.01)
רגרסיהמקדם משרדמושבי

החקלאות
. 29 .37 £2

בממוצעהמבוצעהמימוןכולובמדגםאחוזים.5ב-מובהקיםשאינםהמקדמיםנרשמולא
העצמיוהמימוןהמתוכנן(,מהמימוןאחוזים80כ-)מהווהל״יאלף27.1-למשק

ממנו.אחוזים40כ-מהווההמבוצע,
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סביריםמשתניםלביןהחבריםבמשקימשותףשיווקשיעורביורגרסיהמשוואות:3לוח
1תקן(סטיות-)בסוגרייםשונים

(7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) מסבירמשתנה
0.06 *0.92 *0.83 *0.39 *0.33 *0.39 *0.30 (0.09)חותך (0.08) (0.06) (0.07) (0.09) (0.07) (0.07)

*0.004 *0.004 תפוקהערך
(0.001) (0.001) ל״י(ממוצע)אלפי

*0.017 *0.009 ברוטועודף
(0.005) (0.004) ל״י(ממוצע)אלפי

0.10 *0.23 *0.24 *0.15 בעלימשקטיפוס
(0.06) (0.01) (0.07) (0.06) דמול(ם)משתנהיחי

2משק:טיפוס

-0.07
(0.10)

-0.23
(0.12)

-0.16
(0.11) רפת-לול

0.13 *0.19 *0.16 (0.07)לול (0.07) (0.07)
*-0.30
(0.11)

*-0.41
(0.12)

*-0.34
(0.12) לול-שדה

0.11
(0.08)

*-0.28
(0.11)

-0.09
(0.09) מטע

-0.10 0.10 0.12 מטע
(0.10) (0.11) (0.11) דמה()משתני

*-0.37
(0.06)

*-0.46
(0.06)

שוויוןאימדד
בתפוקה)מקדם

השתנות(

ח*חח4 משוערך)רכושהון
(0.000) ממוצעגלמי(

י(ל")אלפי

.26 .43 .38 .32 .10 .33 .16 2
ז־

אחוזים.5ב-מובהקיםב-*המסומניםהמקדמיםהסוכנות.מושביאתכוללהמדגם1
משק-רפת.טיפוסשללמקדםביחסמחושביםהמקדמים 2
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-משותף*שיווקושיעוראגודהשירותייעילות:4לוח
קטגוריהבכלהנכלליםהמושביםמספר

יעיל יעיללא שירותיםיעילות/שיווקשיעור
חקלאייםמשותף

2 30 0.4עד

10 26 0.6 - 0.4

23 24 0.6מעל

000.=01,16.5=(2)
א2

שירותיםיעילות/שיווקשיעור
מוניציפליים/משותף

3 29 0.4עד
9 27 0.6 - 0.4

22 25 0.6מעל

(2)=13.3,ס=.001
א2

בלבד.הסוכנותמושביאתכוללהמדגם*

ביבליוגרפיה

תשל״ד,בשנתלהתיישבותהמחלקהביישובידמוגרפיהחקלאיהמפקדלהתיישבות,המחלקה.1
.1975אוקטובר

ותמורותהמשכיות-לבדוהלחםעל״לאועירונית,כפריתהתיישבותלחקרהמרכז.2
.1974רחובות,,18מסיאזוריפיתוחבבעירתפרסומיםנהלל",במושב

משתנים-אדמהועבודת״אידיאולוגיהועירונית,כפריתהתיישבותלחקרהמרכז.3
.1975רחובות,,19מסיאזוריפתרהבבעירתפרסומיםהמושבים״,שלמאפיינים

.1975חיפה,אוניברסיטתמקורות,קובץעובדים,במושבשתרפימנהלי,לוי,.4

המרכזהמושגית,המסגרת-הכפריהמשקלמימרךאשראימערכותנתרהעי,סדן,.5
.1972רחובות,חקלאית,בכלכלהלמחקר

בכלכלהלמחקרהמרכזתשכ״ט-תשל״ר,בישראלהמשפחתיבמשקותשואהרךפריי.6
.1974רחובות,חקלאית,

והתיישבותי,חקלאילתכנוןהמרכזהאגודות,פרקהמושבים,סקרהמושב,צוות.7
.1967תל-אביב,הבינמושבית,הועדה
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הוותיק,בקיבוץומימוןהווהיווי
1975עי1936

שסקיו*ואריהסדןעזרא

)קרקע,הטבעייםהמשאביםבסיםהרחבתעלבתחילתונשעןהוותיקהקיבוציהמשקפיתוח

נסמךהמתקדמיםבשלביוטכנולוגי.וקידוםהוןהיוויבתעסוקה,גידולמים(,

הגידולבשיעורייפהמשתקפתזותופעהבלבד.טכנולוגיוקידוםהוןויוהיעלהתהליך
הותיק.הקיבוץשלהחקלאיבמשק1975-1936השניםניסיוןאתהמסכם,1בלוחהנקובים
)סדן,המדינהקוםמאזבכללהישראלחקלאותאתהמאפיינתלזו,מקבילההמתגליתהתופעה

1978.)
ציבוריסיועעלנשענהאשרמוסדית,במערכתהתקופותבכלנתמךההוןהיווי

שלמורכבמצרףלמעשה,היתה,זומערכתבאשראי.נרחבמימוןוהבטיחההדדיתוערבות

בידיאחרותבארצותהמבוצעיםתפקידים,במשולבעצמםעללקחואשרומוסדות,ארגונים
בקשתלהבחיןהיהניתןהתקופות,בכלשלישוני.אוונישנימדרגקואופרטיבייםארגונים

הסקטורממקורותרכיביםהובחנוהקשתשלהאחדבקצההמערכת.שלבמקורותיהרכיבים

ועסקיים.פרטייםממקורותלא-מוסדיאשראירכיביגיסא,הובחנומאידךהציבורי.
המאפייניםהםהימים,ברבותבהםשחלווהשינוייםאלהמקורותשנישלהיחסיהמשקל

כפיותכונותיה;זולהתפתחותהרקעהתומכת.המוסריתהמערכתבהתפתחותביותרהבולטים

השני,הקטעלהלן.הבאהראשוןבקטעהדיוןנושאהםהוותיק,הקיבוץבניסיוןשנתגלו

באחת,מבט.נקודותמשתיהמוסדיתהמערכתשלהשפעותיהאתלבחוןמנסהלאחריו,הבא

האחרתהמבטמנקודתהכנסה.)מקורות(חלוקתעללהשפעהכאמצעיהמערכתעלנשקיף

מקורות.להקצאתככליהמערכתתיבחן

משרדוהתיישבותי,חקלאיופיתוחלתכנוןהרשותשלמשותפתעבודהבמסגרתהוכן
העבריתהאוניברסיטהשללחקלאותהפקולטהחקלאית,לכלכלהוהמחלקההחקלאות

בירושלים.



159

הייצור,נכסיבמלאימוסף,בערךהריאלייםהשנתייםהגידולשיעורי:1לוח
1975עד1936הוותיק,הקיבוץשלהחקלאיהמשקובקרקע,בעבודה

)אחוזים(

-1968

1975

-1960

1967

-1952

1960

-1947

1952

-1940

1947

-1936

1940

4.1 1.9 6.7 30.0 14.4 10.9 מוסףערך

3.9 1.5 6.4 11.0 6.1 15.3 הוו

2.3 2 2.2 3.4 2.4 12.2 עבודה
2 2 2 15.2 2.2 6.9 קרקע

;1975ב-בשלמותםהתקיימוואשר1936לפנישנוסדוקיבוצים,1 סוףעדהקודמתהשנהשלאוקטוברמראשית"חקלאיות":שנים
הנקובה.השנהשלספטמבר

מאפם.מובהקשונהאיננו2
הימים.ששתמלחמתאחריבתעסוקהזמניתעלייהכוללאיננו3

-1975עד531961(30130(£31<1151ג3ץ(1967)-1960עד1936המקור:
ערכיםותיקים;משקיםמדגםשלמאזנייםנתוניםעל-פיחושב

המקורות.משנימשולבתנתוניםסדרתעל-פיחושבומשוערכים

1975עד1936הוותיק,הקיבוץמימוןהתומכת,המערכתהתפתחות

)דיאגרמה1975עד1936מ-כמעטהפרעהללאנמשךהוותיקיםבקיבוציםההוןחיוויתהליך
המימוןמקורותבהרכבלכתמרחיקיבשינוייםמלווההיההוןהיווישלהרצוףהתהליך(.1

שלוכוחההוותיקהקיבוץשלהעצמיתיכולתומונחותהיוהתופעהביסוד(.2)דיאגרמה
מראשיתהעצמי,המימוןשלחלקובגידולהתבטאהקיבוץשלהגוברכוחוהתומכת.המערכת
ציבורייםמקורותלהמירביכולתההשניםבהמשךהתגלההמערכתשלכוחהסופה.עדהתקופה
ציבורית-הדדית.ערבותיסודעלשגויסועסקיים,במקורות

בכללדומיננטיגורםהישירהציבוריהמוסדיהמימוןהיהזושניםבתקופת-1940-1936
שקיבלוהאשראימכללכמחציתסיפקזהמקור(.2)דיאגרמההוותיקהקיבוץשלהמקורות

התבססות.שלתהליךזובתקופהועברו(1936)המאורעותתקופתלפנינוסדואשרהקיבוצים,
אתביטאכןהמיישבים.המוסדותשלהביסוסמדיניותאתביטאהרחבהציבוריהמימון
חקלאית,נוכחתוצרתפריטישלעצמיתאספקהלשםהייצורשלמהירבפיתוחהלאומיהצורך
גםחלזובתקופה"המאורעות".בעקבותשנוצרוהערבית,החקלאותממקורותהאספקהקשיי
לאומי)בנקאנגלו-פלשתינהבנקשלהשתלבותוהמערכת,עםשלהמוסדיבמבנהמשמעותישינוי
השיתופית.החקלאותבמימוןדהיום(
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הוותיק,הקיבוץוהתחייבויות,משוערכיםנכסים
לחבר,ל"י)אלפי
(1975מהירי

1975עד1936
:1דיאגרמה

;1975ב-בשלמותםוהתקיימו1936לפנישנוסדוקיבוצים1
חקלאיות.שנים

.1לוחראההמקור:

השתלבוהעצמאות,מלחמתלפרוץעדונמשכה1940׳בשנתשהחלהבתקופה,-1940-1947

הביאההשנייההעולםמלחמתתחילתבארץ.ההתיישבותיהמגזרבפיתוחסותרותמגמות

פעולותהוקפאוזמןאולם.באותו(,1968)שרשבסקי,החקלאיבייצורניכרתלהרחבה
הלבן"."הספרמפרסוםההתיישבות,כתוצאה

החקלאותלרשותהציבוריהסקטורשהעמידהמימון,מקורותהצטמצמוהתומכתבמערכת

שלחלקוירד,1947עד1940השניםשמונהתוך:2בדיאגרמהבולטתזוירידההוותיקה.

בסוףמשהיהלמחציתכמעטשנחקרוהקיבוציםשלההתחייבויותבכללהציבוריהמימון
הקרנותעל-ידיבחלקואוזןהישירהציבוריהמימוןשלחסרונואולם1השלושים.שנות

הוותיק.בקיבוץמשמעותיעצמימימוןשלתהליךראשיתועל־ידיההדדיות

האינפלציה,אלמלאהאינפלציוני.התהליךמןמושפעת2בדיאגרמההמצטיירתהתמונה
באחוזיורדיחסית(מוקדמתבתקופה)שנעשוהציבורילסקטורההתחייבויותמשקלהיה
יותר.קטן

1
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הוותיק,הקיבוץההתחייבויות,הרכב:2דיאגרמה
1עד1936 אחוזים1975

מסך
ההתחייבויות

שנים;1975ב-בשלמותםוהתקיימו1936לפנישנוםדוקיבוצים
חקלאיות.
בנקיםבאמצעות)שלאישירתקציבימימון-הציבורי""הסקטור
ושיכון;תעשייהחקלאות,כולל-לפיתוח״"בנקיםלפיתוח(; אשראיםמקווקוו-שטחואזוריות;ארציותכולל-הדדיות""קרנות משנה(.)למעלהובינוניארוךלזמן

.1לוחראההמקור:

בהרכבניכרתהרעהבכללןמסמלות1960ו-1948שביןהשניםשלוש-עשרה-1948-1960
הוותיק.הקיבוץשלהמימוןובתנאיהמימוןמקורות

ביןהצנע""תקופתלשתיים.השניםשלוש-עשרהמתחלקותהלאומי,המשקמבחינת
קשה,ואבטלהאינפלציהקיצוב,יסוד,במוצריבמחסורהתאפיינה1952ל-1948

(,86-ת51ד3ח31:החדשהלהתיישבותהופנהזובתקופההמימוןעיקרהמונית.לעלייהשנתלוותה
בריביתנשאאשרהוותיק,הקיבוץשלהלא-מוסדיהמימוןהתרחבלפיכך.1965
פרקבאותוביותר(.גבוהיםתקופהבאותהשנחשבושעריםאחוזים,20כ-)עדלמדיגבוהה
שעריםנקבעוהמוסדותמתקציביהלוואותועלהמוסדי,המימוןתנאיגםהוחמרוזמן

(.3.0%)הצעיריםלעומת(5-7.5%)הותיקיםהישוביםאתלרעהשהפלודיפרנציאליים,
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השניםבמשךהביאוהמימון,בתנאיהניכרתוההרעההמימון,מקורותבהרכבהשינוי

קונברסיההסדרילנקוטאיפואנאלצההמערכתהוותיקים.המשקיםמןחלקלהסתבכותהבאות
חובות.שלוקונסולידציה
השישיםשנותעדנמשכההחדשה",הכלכליתה״מדיניותעם1950ב-שנפתחההתקופה,

)הלוי-בפרטהחקלאיובייצורבכללותוהלאומיבמשקביותרמהירבגידולוהתאפיינה
1954ב-המוסדי.המימוןבתנאילכתמרחיקישינוייםנעשוזובתקופה(.1968קלינוב,

הלווים.ששילמוהאפקטיביתהריביתאתשהעלתההפורמלית,ההצמדהשיטתלראשונההופעלה
החדשיםליישוביםמהצמדהפטורהענקתעלהיתר,ביןהתבססה,,1956ב-הגדרתהעל-פיהשיטה,

מהירהבהתפתחותשהצטיינההתקופה,הוותיקים.שללרעהואפליה(8611-51131131,:1965)

ובהזדקקותהעצמיבמימוןבגידולבהאטההוותיקיםבקיבוציםמלווההיתההחקלאי,בייצור
הריביתושערהריבית,מחוקבחלקהנבעהזוהזדקקותלא-מוסדי.למימוןניכרת

אינפלציה,בתנאילחקלאות.צמודותבלתיהלוואותעלשהותראחוזים,10שלהמקסימלי
אףאוהחמישים(,שנותבסוףאחוזים3-2)מבוטלתריאליתריביתהיהזהשערשלפירושו

המוסדי.המימוןעלהכבידהריביתחוקהחמישים(.שנותבראשיתאחוזים20עד5)שלילית
והתפתחהשהלכהשטרות,תיווךשלשיטהבאמצעותעוקפתדרךנמצאהמוסדיהלאלמימון

החמישים.שנותמסוף

הגידוללתהליכיהמשךזובתקופההראשונותהשניםחמשהיוהלאומי,במשק-1961-1967
בחקלאותמיתון.שנותהיוהאחרונותהשניםשתיואילוהקודמת,התקופהשלוההתרחבות

תכנוןשלשיטהזובתקופההתבססהמוסדיתמבחינההתרחבות.תקופתבכללהזוהיתה
הייצור.ומועצותהתכנוןמוסדותבאמצעותהייצור,וקיצוב

המימוןחלקמואץ.הוןהיווישלשניםהשישיםשנותהיוהוותיק,הקיבוץלגבי
לשיא)שהגיעבוהשטרותתיווךוחלקהלא-מוסדי,המימוןועלההמשיךואתועלה,העצמי

מוסדיים.מקורותבמימוןעלייהגםהיתההלא-מוסדי,המימוןלהתרחבותבמקביל(.1964ב-
החקלאות.לפיתוחכבנקיםו״יעד",למערכת,"ניר"מוסדותשניבהצטרפותקשורההיתר.זו
המשקיםשלהכספיהמצבאתלהבריאשבאההמרוכז,האשראישיטתזובתקופההופעלהכן

הקבוצהעםהנמניםותיקים,קיבוצייםמשקיםגםהצטרפוזולשיטהלכן.קודםשהסתבכו
בזה.הנדונה

ותעסוקהגיאותשלמחודשתמגמהזובתקופהבולטתהלאומי,המשקמבחינת-1968-1975
החקלאותהתקופה.סוףלקראתוהתחזקההלכהשעוצמתםים,אינפלציוניבלחציםמלאה,מלווה

מתחילההאשראיבתחוםהחקלאי.ביצואגדולהבעלייהביטויהאתשמצאהמגיאות,נהנתה

ההצמדהוהסדריהריביתחוקביטולעםזאתהמסגרת;בתנאיניכרבשינויזותקופה
הישיר,הציבוריהמימוןשלחלקווהצטמצםהלךבמקביל,השישים.שנותבתחילתהפורמאלית

ההכוונההממשלה,אךשלהמלאבפיקוחהנשארהלאומיבמשקההוןשוקלחקלאות.שהופנה
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לזכותהפדיוןהפקדתאג״ח,שלאמיסיותהוצאתעלפיקוחשלמורכבמנגנוןעלנשענה
מקומה2לשיכון.ובנקיםלפיתוחבנקיםבאמצעותמוגדרים,ליעדיםוהכוונההכלליהחשב

הצטמצם.הציבורייםהמקורותבכללחלקהכיאםאלה,בהסדריםנעדרלאהחקלאותשל
התקופהסוףלקראתוהתרחבמואץ,שהלרתיעושתהלירהסתמןהוותיקהקיבוציכמשק

מבנהעלהמתבססאגרו-תעשייתי,כקומפלקסוהצסיירהלרהקיבוץ(.1)דיאגרמההנסקרת
מגמההמשךגםבולםחשוב.מקוםתופסהעצמיהמימוןשבוקונגלומרט,מעיושלפיננסי
הוותיקהקיבוציהמשקיותר.אופחותיציבה,כלליתרמהעלששמרוההתחייבויות,בהרכב
האינפלציה.עלפרמיהכללושלהםהריביתששערימימון,למקורותויותר,יותרונזקק,הלך

היועליוהריאלייםהריביתששעריציבוריים,ממקורותלאשראייחסיתיקריםהיואלהמקורות
.ס?(1101ץ:811168(526511111,19771)כללבדרךשליליים,

ויעילותוהקיבוץמעמדעלהמערכתהשפעות
שניאתלמעשה,הבטיחה,היחיד,הקיבוץלעסקיציבורי-הדדיגיבוישהבטיחההמערכת,

ממקורותנתמךאשראיבאמצעותסיועהובטחגיסא,מחדהאשראי.מקורותשלהקשתקצות
סכומיםללוותיחידלקיבוץאפשרהאשרהדדית,ערבותהובטחהגיסא,מאידךציבוריים.

הצליחההמערכתמישורים:בשנילהישגיםתרםזהצירוףלא-מוסדיים.ממקורותנכבדים
מקורותהקצאתאחת,ובעונהבעתולקיים,הקיבוץ,לחיזוקההכנסהמקורותחלוקתאתלהטות
יעילה.

הצירוףמןבעיקרהנובעתההכנסהמקורותחלוקתעלהמערכתהשפעתההכנסה:מקורותחלוקת
הסקטורמצדהקיבוץלרשותשהועמדוהאשראים,ומאי-הצמדתממושךאינפלציוניתהליךשל

הבנקיםבאמצעותמוכווןובאשראילפיתוח,הבנקיםבאמצעותממקורותיו,הציבורי
המסחריים.

הריאלי"ב״מאזןביטוילידיבאה)ואחרים(ציבורייםממקורותהאשראיאי-הצמדת
הוןלמעטוההתחייבויות,המשוערך,-הריאליבערכםהנכסיםנרשמיםשבוהקיבוץ,של

ערךביןההפרש(.2)לוחהריאליערכוגםהתקופותברובשהואהנקוב,בערכןעצמי,
)המשוערך(הריאליהעצמיההוןהואלקיבוץמחוץלגורמיםההתחייבויותלערךהנכסים

שהוא,המצטבר,הריאליהחיסכוןהואאחדגורםגורמים:משנימורכבוהואהקיבוץ,של
גולמי,הוןרווחהואהאחרהגורםכאחד.עסקי,וחיסכון"אישי"חיסכוןזה,במקרה
לא-אשראיםבהקצאתשהתבטאהכפיההכנסה,מקורותחלוקתעלהמערכתמהשפעתהנובע

רווחהיהבלבד,צמודיםלאאשראיםבהקצאתמתבטאתהמערכתפעולתהיתהאלמלאצמודים.
חלקצמודלאאשראיהקצאתהיתהמסוימים,במקריםאולםנקי.הוןרווחגםהגולמיההון

ישראל,בנקראה-תקופה,באותהבישראלההוןשוקשלהמוסדיתהמערכתלתיאור .1976,רחשברו7די

2



164

צמודלאאשראיוהקצבתלקיבוץנוחההיתהשלאמחיריםקביעתלמשל,שכללה,חבילה",מ״עסקת
3מקזזת.כפעולה

האומדן,שיטתמחמתגםגולמי,ערךהואהון,כרווח2לוחבשוליהנקובהעיר,
שתיעלהאומדןקודמת,התבססעבודהבעקבותבלבד.גולמיקירובלהעלותהעשויה

משלימות:נוסחאות
מצטברוחיסכוןהוןמרווחיהמורכב-העצמיההוןפיהשעלמאזן,נוסחת)א(

נכסיםשלהנקובוהעירקיימאבניריאלייםנכסיםשלהמשוערךהערךלסכוםשווה-
הרשום.החובלמעטשוטפים

שיעורישלהמכפלותלסכוםהעצמיבהוןההוןרווחיאתהמשו.הנוסחה,)ב(
השנתיתלתוספתצמודיםלאאשראיםשלהשנתיתהתוספתשביןבהפרשהמחיריםעליית

נומינליים.בנכסים
מושגשלמקובלתהגדרהעםעקביהואההוןרווחישלזהניסוחלהראות,כיאפשר

4)א(.עםעקבית)ב(נוסחהולפיכך,המצטבר,והחיסכוןהשנתיהחיסכון

מקביעתשנבעוהשפעות,צמודלאאשראיהקצאתקיזזהמסוימיםבמקריםכמו-כן,
(.1978)סדןראהמעוותת,מחירים
תהיה:לעיל,שהוגדרכפיים,שנהבסוף£,הריאלי,העצמיההוןנוסחת

(1) ים

ים

1
=ם1

+ ? יםם/
ם

ס

ם;בשנהנומינאלייםבנכסיםנקייההשקעה=4',
ס£

םןבשנהריאלייםבנכסיםנקייההשקעה=4".
ס£
ם;לשנהלא-צמודאשראישלנקייהתוספת=1'
ם;בשנהצמודאשראישלנקייהתוספת=1",ס£

ם.שנהסוףבסיםעליםשנהסוףמחירימדד=

תהיה:ים,שנהלסוף,0המצטבר,הגולמיההוןרווחי

כאשר:

נוסחת

(2 )

(3)

(4)

־4י(
4׳־/׳־׳״■-1)

1'
תהיה:יםשנהלסוף,5המצטבר,החיסכוןשלהנוסחה

31=5
=ם1

כ-כמקובלם,מוגדרבשנההשנתיהחיסכון,5,^

־+־1־־1נ״
*ם

־כאשר
הריאליהגידוילאתמבטאמרובעיםבסוגרייםהביטוי,וכאשר1*^"=2:

צמוד.באשראי
זו,עםזועקביותדלעילההגדרותכי,(53<13ת(^1967,1131137)להראותאפשר
י=0י-(+5י-ןולכן

3

4
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צמודים.ולאצמודיםאשראיםביןדיכוטומיהמעיומניחהניסוחכילהיווכח,נקל
האשראי.ברכיביהקצוותשניכלפיהתקופותברוביפהזוהנחה

בחזקתציבורייםממקורותהאשראיהיההשישיםשנותבראשיתקצרהתקופהלהוציא
עלייתעלפרמיההכולליםריביתשעריבאמצעותוהןפורמליבאופןהןצמוד:לאאשראי
גבוהיםאינפלציהשיעורישלקצרותתקופותלהוציאגיסא,מאידךצפויה.מחירים

נשענהההצמדהוצמוד.מועדקצראשראילא-מוסדייםממקורותהאשראיהיהומואצים,
פרמיותכללוואשרהאשראי(,עסקותחידוש)עםלעתמעתשנקבעוריבית,שעריעל

אינפלציה.
לאכאמור,היה,זההריהציבורי,הסקטורממקורותשלאמוסדי,לאשראיבאשר

באמצעותצמודאשראישללמעמדוהתקרבהלךומאזהריבית,חוקלביטוחעדבעיקרוצמוד
הריבית.בשערגלומהפרמיה

ולא-צמודצמודאשראיביוגולמיתהבחנהעלמבוסם,2בלוחהמופיעהאומדן,
אשראיהאומדןמשייךקצרה,תקופהלהוציאחלקית.הצמדהשלבמצביםלהבחיןבלי

משויךהלא-מוסדיהאשראיצמוד.לאאשראישללקטגוריההציבוריהסקטורממקורות
משתילאחתמשויךציבורייםממקורותשלאהמוסדיהאשראיצמוד.אשראישללקטגוריה

התקופה.על-פיהקטגוריות,
להלן.2בלוחמתומצתיםעצמיהוןלהיוויהמקורותשלזהבתחוםממצאים

המאזן,.1975בשנתותיק,קיבוץלחברל״יבאלפימחושבהרשום,המאזןאתמציגזהלוח
הנערכיםהרשמיים,המסמכיםמןכלשונוהועתקבלבד,כלליתאוריינטציהלצורךהמוצג
התהליךמהשפעתמתעלמיםאלהשכלליםכיווןהמקובלים.החשבונאותכלליעל-פי

הנכסיםשערוךלמציאות.מתאימיםאינםהנכסיםבצדהרשומיםהערכיםהריהאינפלציוני,
ההוןחלקהיההריאלי,המאזןעל-פי.2לוחבמרכזמופיעיםריאלי״ב״מאזןוהצבתם
המאזןכלפימחושבזהאחוזאחוזים.65כ-1975ב-הוותיקהקיבוץנכסיבסרהעצמי

חישובלעצמם.כתאגידיםהרשומיםוהאחריםהתעשייתייםולמפעליולמשקהמשותף
ומשקמאוגדיםלאומפעליםעזרמפעליהחקלאי,המשקאת)הכוללבלבדלמשקהמתייחם

אחוזים.70עלבמקצתהעולהיותר,גבוהעצמיהוןלאחוזמביאהבית(
על¬העצמיההוןאתמנתחבלבד,המשקנתוניעלהמבוסם,2לוחשלהאחרוןחלקו

החיסכוןלזכותהעצמיההוןמןאחוזים60כ-נזקפיםהממצאים,על-פירכיביו.פי
חלקהיההאינפלציה,רווחיאתלהחזירהקיבוץנתבעאלמלאגםהיינו,המצטבר;

42לכ-מגיעוהיההנכסיםבסךהמצטברהחיסכוןלחלקשווההנכסיםבסרהעצמיההון
למעשה.אחוזים70לעומתאחוזים,

במידהגבוההוא1975בשנתהנכסיםבסרהמצטברהחיסכוןחלקכילציין,מעניין
החיסכוןחלקנעאלהבשנים.1945או1965,1955ב-המקביליםהאחוזיםלעומתביותרניכרת
משחלוףנובעהעצמיההוןהיוויבמקורותזהשינויבלבד.אחוזים30ל-25ביןהמצטבר
3ולוחלעיל2בציורהמשתקףהנוחים,במקורותהדרגתיוצמצוםהמימוןמקורות

להלן.
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לןיבוץוהתחייבויות,נכסיםמאזן:2לוח
1והמפעלים,המשל!ותיק, 1975

לחברל"יאלפי התחייבויות לחברל״יאלפי נכסים
2רשוםמאזך.1

עצמיהון חייםבעליציור,מבנים,
63 המשק 64 במשק

17 המפעלים 14 במפעלים
ובינוני ארורלזמןהלוואות )השתתפויות(פיננסיים

15 המשק 24 3המשק

6 המפעלים 4 המפעלים
קצרלזמןאשראי חייבים(קופה,)מלאים,שוטפים

31 המשק 21 במשק

20 המפעלים 25 במפעלים

152 152 םר-הכל

משועררמאזן.2
עצמיהון חייםבעליציוד,מבנים,

112 המשק 105 במשק

25 המפעלים 20 במפעלים
ובינוני ארוךלזמןהלוואות פיננסיים

15 המשק 32 3המשק

6 המפעלים 6 המפעלים
קצרלזמןאשראי שוטף

31 המשק 21 במשק

20 המפעלים 25 במפעלים

209 209 סר-הכל
־•—*־*

בלבך()המשקהריאלי במאזןהעצמיההוןמרכיבי.3
45 מצטברחיסכון

67 הוןרווחי
תאגידים-ה״מפעלים";1975ב-בשלמותםוהתקיימו1936לפנישנוסדוקיבוצים
הקיבוץ.בבעלות

שוטפים.במחיריםונכסיםהתחייבויות
במפעלים.הקיבוץשלהעצמיההוןאתכוללאינו
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ותיק,קיבוץהגלמית,ההשקעהשלהמימוןתרכב:3לוח
1עד1936 1975

ההשקעהכלסך
הגולמית

עצמימימון מוסדילאאשראי מוסדיאשראי שנה

הגולמית(ההשקעהמסךים )אחוז
100 40 0 60 1936

100 42 4 54 1940

100 49 5 46 1945

100 27 7 66 1950

100 22 32 46 1955

100 45 30 25 1960

100 50 25 25 1965

100 46 26 28 1970

100 61 18 21 1975

.1975ב-בשלמותםוהתקיימו1936לפנישנוסדוקיבוצים,1

.1לוחראההמקור:

למדיממושכתתקופהליהנותלואיפשרההוותיק,הקיבוץפעלשבמסגרתההמערכת,
לשנותעדהארבעיםמשנותשלוהעצמיההוןשל55עד45כ-היואלההוו;מרווחי
ההוןשלאחוזים30לכ-זהגורםשלחשיבותוהצטמצמההאחרונותבשניםהשישים.
והיווי(,3)לוחהוןבהיווימרכזיכגורםהמצטברהחיסכוןמחליףמקומוכשאתהעצמי,

.(2)לוחעצמיהון

לרשותוהעמידההוותיק,הקיבוץפעלשבמסגרתההמערכת,מקורות:להקצאתכמכשירהמערכת
החקלאי.במשקההכנסההתחלקותבתחוםלחיזוקוהתערבהובכךנוחים,בתנאיםאשראי

התקופות.ברובלא-ריאלייםשהיוריבית,בשעריביטוילידיבאווהתמיכהההתערבות
שנהנהלקיבוץ,מחוץהוןלהשקעותהזדמנויותלייצגיכלולאטיבם,מעצםאלה,שערים
הקיבוץשלההשקעותתכניתבמסגרתהאשראיהוקדששלולנושא,מחוץאונתמך,מאשראי
ובמשקהיחידבמשקמקורותהקצאתביעילותפגיעהסכנתבזהנשקפתלכאורה,הנהנה.
הריביתשעריבאמצעותפעלה,אםפעלה,זהבתחוםהמערכתהשפעתלמעשה,אולם,הלאומי;

הסקטורממקורותהאשראישבהםבמקרים,רקהשפעההיתהממוצעתלריביתהממוצעים.
שלהממוצעהפנימיתהתשואהכששיעורמוגדר,לפרויקט(63ד!113^:נ6£1)מיועדהיההציבורי
הריאליהשערשלהממוצעמןגבוהאךבמשק,הריאליהריביתמשערנמוךהיההפרויקט
הנתמך.והשער
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יכולאחרים,ומוסדייםציבורייםממקורותלאשראיומעברמעלכימעיד,3לוח
זאת,הון.חשקעותבמימוןצרכיולחשלמתלא-מוסדייםממקורותאמצעיםלגייסהקיבוץהיה

ציבורית-הדדיתערבותשלפורמלייםולאפורמלייםהסדריםשהבטיחההמערכת,בזכות
לכך,גרםפתוחבשוקלעסקותאנלוגייםבתנאיםאמצעיםגיוסהביו-קיבוצית.ברמה

אלטרנטיביותהזדמנויותייצגאשרריביתלשערהתייחסובשולייםהקיבוץשהחלטות
לצדהמקורות,הקצאתליעילותהמערכתתרמהבכך,לו.ומחוצההואשבמסגרתוממשיות
ההכנסות.חלוקתבתחוםהקיבוץ(שלראותו)מנקודתתרומתה

לערךיחסיתהקיבוץ.נזילותעלבוויתורכרוךהיהזההישגכילציין,חובה
האשראישלהאריחלקאתשכללקצר,לטווחהתחייבויותיוסךהיההשוטפים,נכסיו

עלהמועדקצרותההתחייבויותסךעלההמקריםברובלמעשה,מאוד.גבוההלא-מוסדי,
גםאיפשרהציבורית-הדדית,ערבותשהבטיחההמערכת,(:4)לוחהשוטפיםהנכסיםערך
לעתיםמועדקצריאשראיםלחדשההכרחמןנבעוהנזילותקשייזה.חריגפיננסימבנה

כשתנאי"קבועים",בנכסיםהשקעותמימוןלצורךוזאתלפחות(;שנה,)מדיתכופות
מפיגוריםהשאר,ביןנבעה,האשראיתנאיהשתנותלפקידה.מפקידהמשתניםהאשראי
האצהשלבעטייוהנגרמיםלשינויים,מוסדילאאשראיעלהנקובהריביתשערבהתאמת

האינפלציה.בקצבהאטהאו
יצאנזילותקשייבגיןהמערכתשלהפסדהבדבר,נוגעהוותיקשהקיבוץכמהעד

הוןלהשקעותהתשואהבשיעורימשתקפיםאלההמקורות.הקצאתבתחוםהשגיהבשכר
התשואהשיעורנעהשניםבכל.1975עד1936בשניםהוותיקהקיבוץשלהחקלאיבמשק
הריאליהשערעלעלה,אףאושווה,היהזהשיעור(.5)לוחאחוזים6-5סביב

האלטרנטיביהתשואהלשיעורלפחות,אינדיקטורהחמישיםמשנותו,שהימחו״ל,מילוותשל
הלאומי.במשקהוןהשקעותשל

הנזילותפערהשתקפות-המימון״״מנוף:4לוח
)אחוזים(!!975עד1936הוותיק,בקיבוץ

1975 1970 1965 1960 1955 1950 1945 1940 1936 השנה
68 62 56 45 41 38 60 43 233״ המימון"מנוף

חקלאיות.שניםבלבד;המשק;1975ב-בשלמותםוהתקיימו1936לפנישנוסדוקיבוצים,
לז״ק,להתחייבויותוכוי(,חייבים)מלאים,השוטפיםהנכסיםיחםאתהמבטאמודד,

קצר,לזמןהנקיותהאשראיתוספותאחוזהואלמודדמאהביןההפרשבאחוזים.
"קבועים".נכסיםלמימוןשהוקדשו

.1לוחראההמקור:
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הקיבוץהחקלאי,במשקלהוןהתשואהשיעור:5לוח
)אחוזים(4975עד1936הוותיק,

1975 1970 1965 1960 1955 1950 1940 1936 השנה

5.7 4.2 6.6 6.6 5.8 7.6 4.8 6.5
תשואהשיעור

2ריאלי

חקלאיות.שנים;1975ב-בשלמותםוהתקיימו1936לפנישנוסדוקיבוצים
הגולמיהתשואהשיעורכאשרוהפחת,הגולמיהתשואהשיעורביןכהפרשמחושב
להוןהממוצעתבתפוקההחקלאיבמשקההוןשלהייצורגמישותלמכפלתשווה

גיאומטריים(.ממוצעיםכמנת)מחושבת

.1לוחראהלהון,ממוצעתתפוקתהמקור:

•53<131ן(1968)מרובה,רגרסיהאומדני-1936-1955לשניםגמישויות
(1973)ונונו-1961-1975לשנים

ביבליוגרפיה
.1977ירושלים,,1976לשנתךחשברךדיןישראל,בנק

.1968ירושלים,אקרמון,ישראל,שלהכלכליתההתפתחותר',וקלינוב-מלול,ני,הלוי,

לפקולטהמוגשתגמרעבודתקבוץ,שלדמויברגםואשראימימוןבעיותהשתתפותיוסף,ונונו,
.1968רחובות,בירושלים,העבריתהאוניברסיטהשללחקלאות

בכלכלהעיונים)עורכים(,י׳וקופ,ני,הלוי,בחקלאות",ומימוןהון"היוויע׳,סדן,
.1978ירושלים,פאלק,מוריםע״שבישראלכלכלילמחקרהמכון,1977

למחקרהמכוןמסות,קונץ-ובישראלבארץ-ישראלהיהודיהמשקמבנהר׳,שרשבסקי,
.1968ירושלים,פאלק,מוריםע״שבישראלכלכלי

,1950-1962151:38111111:31^030£00366116.31168.3.1:8513666636.,11:,511311318611

8ץ1.(¥61:138105,1965,83561.
806017162831711,£$1101111:111831161632<03£.,,1.^,5268111111)311.5,7168(0806?

1018.68636011611610611156161166)6/!610ק161,0011116616813£!^.־7117

.1977,17117-^.161,1/3117668167
"03ק33806111361031631(0001863611611613060176111ק83611166361176",

,.8,1311)53

761181:10311 60111:1131 0£ .£5761017.163631 800110111105, 50:4, 1968.

53(133, 8., 33(1 83(1151137 7. , £11311131:1011 0£ 1,0/]§7 £81111 ?609X37113 £01 ,4962032 61166

8851/1611כ!866080£^511311631661116363^^030£91^06,1131ק3661ז081636

.1967,86801706,16633316111087(766816)1/3111686617,800301111086103163631^§
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גולמי,נפטליבואהישראליתהכלכלהרגישות
1972עד1958

פישלזוך*גדעון

משתניםטלרגישותםידיעלבאנרגיהכלכליתמערכתשלתלותהמדתאתלתארניתך

המקרו-כלכלייםהמשתניםהאנרגיה.בשוקאקסוגניותלהפרעותשוניםמקרו-כלכליים
השוטףהחשבוןהאבטלה,רמת(,01)?זהגולמיהלאומיהתוצריהיו:זהבהקשרהמעניינים

הצריכההחוץ,מטבעיתרותההכנסה,חלוקתהאינפלציה,שיעורהתשלומים,מאזןשל

זמן,במשךשחלכשינוי,התלותשלהדינמיקהתוגדרלפיכךוכוי.ההשקעההפרטית,
שינויבעקבותלקרותיכולברגישותזהשינויאלו.ממשתניםאחדכלשלברגישות

המקרו-המשתניםמןאחדכלשלהרגישותחקירתטכנולוגי.שינויבעקבותאובמשקמבני
מודלהמשק.שלומטרינו-אקומקרמודלניתוחבאמצעותלהתבצעיכולההנ״לכלכליים
לדוגמא:-בלבדאחדסקטורשלברגישותוהשינוייםבבחינתלהתרכזיכולמשנימצרפי
האנרגיה.בשוקלהפרעות-הייצור

ותפוקותתשומותשלמופרעתבלתיבזרימהמותנההייצורמערכתשלהתקיןתפקודה
שלהזרימהכאשרהעולם"."שארהיאאלומיחידותאחתהכלכליות.היחידותבין

במערכתהזרמים.כללשלהכלליהנפחיקטןמוגבלת,היאכלשהיתפוקה()אותשומה

מההפסדחלקעללהתגברניתןטכנולוגיים(,שיפוריםשלאפשרותבתוכה)הכוללתדינמית

ידיעלאותשומה,אותהשלאחרהיצעלמקורמעברבאמצעותהמגבלה,ידיעלהנגרם
חיסכוןשלבכיווןהטיהתהיההטכנולוגילשינוי-)כלומרהייצורבטכנולוגייתשינוי
ספציפית(.תשומהבאותה

זרימתעללמגבלותכלכליתמערכתשלברגישותהשינוייםאתנבחןזהבמחקר
שביןהשנים14ב-הישראליהמשקהואהנבחןהמקורהמשק.תוךאלמחו״להאנרגיה

המקומיים.הייצורלגורמיהתמורהבמונחינמדדתהרגישות.1972לשנת1958
1הרקע

אוניברסיטתלכלכלה,החוגעל-ירפורדרי'ד״רע״טכלכלילמחקרמכון
נכתבהמאמרבמחשב.העיבודיםביצועעלטנקמןלאיזימודההמחברתל-אביב.
עופר.אמירהבידינעשהלעבריתהתרגוםבאנגלית.במקורו

־1511618011אצלמצוייותרמפורטתיאורטידיוןב
1(1978.)
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המקו¬הייצורלגורמיהתמורהכללסךשווהכלכליתלמערכתכלכליתפעילותשלהערך
התוצרמודדכךכמו)?אס(.הגולמיהלאומיהתוצרבמושגזהערךמתבטאמדינהלגבימיים.
אנרגיהאםבמשק.שיוצרווהשירותיםהמוצריםכלשלהשוקערךאתגםהגולמיהלאומי

תפוקהיחידתומחירמאוזן,הואהשוטףהחשבוןכאשרהמיובא,היחידיהייצורגורםהיא
אזי:,1ל-כשווהנקבע

?^+•??^
(1)?אס=))£(£,£,£,£(£=

ראשונה,מדרגההומוגניתהיאהנחהולפיהמשק,שלהייצורפונקצייתהיא)£(כאשר
)כאשרהטכנולוגיהאת)ז(£אנרגיה,£הוו,^עבודה,שלהמועסקתהכמותאתמסמנת1
לפי(.1=,1£).המתאימותהתשומותשלהמחיריםהםו-.?הזמן(,אינדקסהואז

הרואהאלטרנטיבית,גישהתיתכןמראש.כנקבעותהתשומותנראות(,1ב-)המובאהניסוח
קיימת-כלומרסימולטני;באורחכנקבעיםהגולמיהלאומיהתוצרואתהתשומותכמותאת

הבאה:מהצורהקשריםשלושהשלמערכת

?±(0,?א?,£?,^?£))£(£,1=
(2).צ=

גישה,£(.11,1,)?אסהאנדוגניים:המשתניםאתקובעים(1)עםיחדאלוקשריםשלושה
אקסוגניים.הםהתשומותמחיריכימניחה,זו

הוא?ש-בעודאקסוגני,הוא-א-ההוןהקצרבזמןכיטוענת,מקובלתהשקפה
אנדוגניבוודאיהואביניהםהיחסהריאנדוגניים,הםו-0£ש-?אמאחראנדוגני.

האקסוגנייםהמשתניםבכלותלוי

(3)/0£?א=*1?,£(1י?י4£(.1)):

אתמסמן6:,1958-1976התקופהבמשך?ו-,?אס£,.?שלערכםאתכולל1נספח
המגמהעולה.מגמהקולאורך/0£?אביחסתנודותהןהמענייןהממצאהקלנדרי.הזמן

זמן;במשךירידהבמגמתהיהאנרגיהליחידתהממוצעשהתוצרכך,עלמצביעההעולה
זהממצאהממוצע.מהתוצרנמוךוהואכן,גםיורדאנרגיהשלהשולישהתוצרומכאן,
כך,עלמצביעוהואלעבודה(,)ביחסאנרגיהשלהיחסיהמחירירידתעםאחדבקנהעולה

(,861:11(10131611(1(1977))ראהבאנרגיהבשימושטכנולוגישיפורשהיהשייתכןשלמרות
היחסיתהעלייהבשלוזאתירידה,מגמתמשקל()בשיוויאנרגיהשלהשוליהתוצרמראה
לעבודה(.)בהשוואההאנרגיהבכמות

על/0£?אשלהעולההמגמהמצביעהאנרגיה,יבואעלממגבלותהנובעלנזק,אשר
.1958ב-מאשריותרנמוך1972ב-היהאנרגיהליחידתהאבסולוטישהנזקכך,
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משתנהלאנרגיהביתם0ה-?אשלהכוללתהגמישותהאםהיא,יותרמעניינתשאלה

נקבל:לאנרגיהביחס?אסשלהייצורפונקצייתאתנגזוראםזמן.במשך

#
#(9011?א90#?א

(4)(10?א_90?א90?א
1£)

*^9+
<9919£1£א(1£

אזיאקסוגניים,הם.4ו-אאם

(5)(ח0)£/?א=('ת0)£/?א+('ה0)£/?א*)£/£(ה

ביחס¥שלהגמישותאתמסמןו-)א/צ(ההתוצרשלחלקיתגמישותמסמןיהסימן)כאשר

ל־צ(.
אנרגיה.ביבואלשינויביחסהקצרבטווח?אסשלהגמישותאתמציין(5ב)הביטוי

שווה0ב-?אהיחסיהשינויקבועה(,)£מלאהבתעסוקהנשארתהכלכליתהמערכתאם
אנרגיה.ביבואהיחסיתבירידהכפוללאנרגיהביחס?אסשלהחלקיתלגמישות
ואנרגיהעבודהכינניח,ואםמתקיימת,אינה(1=001151).:הקודמתהמגבלהאם

ש-מאחרחמורה,פחות0ב-?אהירידהתהיה(ה(,1)£/<0)תחליפים,הם

(ח0)£/?א<(יח0)£/?א
בפונקצייתזמןלאורךשינוייםוחלים)השקעה(,להשתנותיכולאשלגודלוכאשר

בסימניהםתלוי(ה0(£/?א0))-(£/?אס(ח0-1)ההפרשטכנולוגית(,)קרמההייצור

א.=,א1,£כאשר,9)£/א(ףושל9(ף0)א/?אשלובגורלם
1):

ביחס?אסשלברגישותשינויכלאיןל-ס,שוות(0)לזמןביחסהנגזרותכלאם

רגישותזאתובכלמאפם,שונותהגמישויותשלהזמןשנגזרותייתכןכן,עליתרל-£.
שהשפעותהעובדה,בשלוזאתלהשתנות,שלאעשויההאנרגיהבכמותלשינויים0ה-?א

ביןספציפייםביחסיםנעסוקזובעבודהזו.אתזולבטלעשויותהשוניםהגורמים
שלהואהאלוהיחסיםלכלהמשותףהמכנהלתפוקה.התשומותוביןעצמןלביןהתשומות

לוחעל-ידימתוארתזהמסוגכלכליתמערכתזמן.נקודתבכלקבועותפרופורציות
תשומה-תפוקה.

ביןוהשירותיםהמוצריםושלהתשומותשלהזרימהאתמתארתשומה-תפוקהלוח
הקיימיםהזרמיםמןשנייםהעולם.שארלביןהמשקביןוכןבמשקהכלכלייםהסקטורים

מניחים,תשומה-תפוקהבמערכתוהון.עבודה-המקומייםהייצורלגורמיהתמורההם
)המטריצהתשומה-תפוקהמקדמיידיעלמתוארתוזוקבועה,היאזמןבנקודתשהטכנולוגיה

משקלשיווימניחיםאםקבוע.הואסקטורבכלההוןמלאיהקצר,בטווח(.3ה-_של

התשואהלשיעורסקטורבכלהוןליחידתהתמורהשווההסקטורים,ביןההוןבחלוקתפנימי

שיעורמכפלותלסכוםשווהבמשקלהוןהתמורהכלסךבמשק.ההוןשלהגולמיהפנימי
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שהואכך,עלמצביע"גולמי"המונחסקטור.בכלהמועסקההוןבמלאיהפנימיהתשואה
שונים,הוןסוגילגבישונההפחתשיעורכילזכור,)ישפחת.בעדתמורהבתוכוכולל
השונים(.הסקטוריםביןגםשונההואולכן

הוןלהעבירניתןשלאפירושה,ק(,1111-ע013)עההוןספציפיותבדברההנחה
להגדלתהקצר()בטווחמגבלהמהווהסקטורבכלההוןשמלאיומכאן,לסקטור,מסקטור
אפשרעבודהלגביההוך.מלאישלמלאהניצולתאיאפשריתגיסא,מאידךהייצור.
הייצורפונקצייתכאשרדרושה,אינהשלמעשה)הנחה,ניידותקיוםזאת,לעומתלהניח,'

ג•/ ±מה-ואחד=14111(1)^ס•1=1!.1מטיפוסהיא
הון(.הוא^

אנרגיהיבואמגבלותלאמידתתפוקהתשומהבמודלשימוש
הייצורלגורמיהתמורהאתלמקסימוםלהביאהמנסהמשק,לגביסימולציהנעשתהזהוובדי

שלפירוטברמתנעשההניתוחאנרגיה.יבואעלמגבלותבפניעומדהואכאשרהמקומיים,
גולמי,נפטהואהיחידיהאנרגיהמקורכיהונח,פשטותלשם((.1962))ברונוסקטורים25

המערכת.שלהאחריםלסקטוריםהזיקוק()בתיהנפטסקטורדרךהמתועל
פיעל)ולאהסקטוריםביןכסףשלההדדיותהזרימותפיעלחושבו3_המקדמים

שהניתוחהמסוימת,לשנהספציפייםהללוהמקדמיםכיאיפוא,יוצאהריאליות(.התפוקות
המחיריםהיחסיים.מהמחיריםוהןמטכנולוגיההונובעתהספציפיותלגביה.נערך

שנתשללמחיריםתוקנולאהםזאתלמרות.1972שללאלושוויםאינם1968ב-היחסיים
שלוהזרמים,1968משלשונה1972שלהטכנולוגיהגםמושגישבאופןמשוםהבסיס,
.1972שלהיחסייםהמחיריםפיעלנקבעוהריאלייםהגדלים

מוצרליחידתשהתמורהההנחה,תחתמתבצעתהמקומייםהייצורלגורמיהתמורההשאת
כיקובע,הראשוןהסוגמגבלות.סוגילשלושהכפופהההשאהקבועה.היאנמטיפוס
המגבלותהענפים.לשארשלומהמכירותגדולהאושווהלהיותחייבתכלשהוענףתפוקת

בהתאםלהעברה.ניתןשאינוענף,בכלההוןמלאיבדברלהנחהקשורותהשנימהטיפוס
למעשה.בוהקייםההוןממלאייותרגדולהוןמלאילהעסיקענףיכוללאאלולמגבלות
להשתמשיכולאינוזהענףהזיקוק.בתילענףספציפיתהינההשלישימהסוגהמגבלה
היבוא.מגבלתפיעלשנקבעהמזו,גדולהמיובאגולמינפטבכמות

הוא:הבעיהשלהמתימטיהניסוח

הבאות:למגבלותכפוף
25.1=1

25.1=1

2=112.צ.
1

1נ

1
י*

נ*
י

נ"נ* 3 = 1:3111161:163
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ף=\+\ *•ננ כאשר

^.ג.המוצרשלתפוקהליהידת)בהתאמה(ולהוןלעבודההתמורהאתמסמניםו-מז
1,3ו_.
ננ

ההוןמלאיכלסךהוא£ו-המוצרשלתפוקהליחידתזרם()במונחיההוןתשומתהוא

הכמותהואו-^הזקוק,בתישלתפוקהליחידתגולמינפסשלהתשומההוא^נ,בסקטור

ליבא.שניתןגולמי,נפטשלהמרבית
הגולמיהנפטיבואשמגבלתכך,ידיעלנעשתההמודלשלההתאמהאיכותלגביהבדיקה

להיותפעילותכלרמתצריכהזו,בהנחהבפועל.קיימתשהיתההיבוא,לרמתכשווהנקבעה

אפקטיביותלהיותצריכותההוןמלאיעלוהמגבלותקיימת,שהיתההממשית,לרמהשווה

השניםלגביהמודליםל-ס.קרוביםאךחיובייםהםשלהןהצלמחירי-כלומרממש.

זו.דרישהממלאים1972ו-1958,1968
ממגבלותמתעלמתהמקומייםהייצורלגורמיהתמורהכלסךהשאתכילציין,ניתן

יצוא(.השקעה,ציבורית,צריכהפרטית,)צריכהסופייםלשימושיםמהביקושלנבועהעשויות
המקסימיזציהבעייתתהפוךבפועל,ברמתםהספקהכמגבלתייכללוהסופייםהשימושיםאם

המקרים,כללגבילהשגהניתניםבלתייהיוהפתרונות-)כלומרבכךמהשללעניין

גיסא,מאידךבפועל(.קייםשהיהמהיבוא,נמוכהתהיהבהםהגולמיהנפטיבואשמגבלת
לגורמישהתמורהמהמוצרים,אחדכלשלהסופייםלשימושיםביקושפונקציותבנמצאאין

מניחים,אנוכן2בפונקציה.הארגומנטיםכאחדבהםמופיעה)ההכנסה(המקומייםהייצור
שכתוצאהגולמי,נפטיבואעלהמגבלהלמרותקבועיםנשאריםהמקומייםהמחיריםכי

אתבחשבוןלהביאישמוצרים.כמהשלבייצורםשוניםבשיעוריםצמצוםחלממנה

.1בלוחהתוצאותאתקוראיםכאשרהללו,

הייצורלגורמיהתמורהכלסךהאנרגיה,יבואשביןהקשריםאתכולל1לוח
האנרגיה.יבואמגבלתשלהפנימיוהמחירהמטרה,פונקצייתערךשהוא-המקומיים
גולמינפטיבואעלמגבלה1958ב-מוטלתהיתהלוכימראות,המעניינותהתוצאות

הייצורגורמיואתהתמורהאתמורידהדברהיההממשי,היבואמהיקף50%שלברמה
שלגבימכאן,ל״י(.מיליארד2.1ל-ל״ימיליארד2.4)מ-לערך11%ב-רקהמקומיים

1972וב־1968ב-אפקטיביות.בלתיכמעטהן50%עדשלבהיקףמגבלותשנבחן,המודל

מיליארד9.8ל-מיליארד10.14)מ-3%והיקפםיותר,קטניםאפילוהםהיחסייםההפסדים

אתניכרתבמדהמסבכתהמקסימיזציהלבעייתמפורשותביקושפונקציותהכנסת2
השימושיםכלסךולגביהפרטיתהצריכהלגביהספקהמגבלותהכנסנושניבשלבהניתוח.
מענףההוןהעברתעלהמגבלהאתלהסירניתןאלו,מגבלותמוכנסותכאשרהסופיים.

הסופייםהשימושיםגובהעלמגבלההטלתללאזומגבלההסרתכילציין,ניתןלענף.
לגורמיתמורהליחידתהאנרגיהתשומתשבוהענף,שלמוגבלבלתיגידוללידימביאה
במיוחד,קיצונייםלפתרונותמוליךהדברבמשק.ביותרהנמוכההיאהמקומייםהייצור

סחיר.בלתימוצרמייצרהנזכרהענףכאשר
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היצרניות,הפעילויותטלשהרגישותאיפוא,מתבררל״י(.מיליארד20.5ל-מיליארד21.2ומ-
מסקנהזוהזמו.עםירדהגולמי,נפטיבואעללמגבלותהמשק,כללשלרגישותולא

נוסף.הסברדורשתולכךזה,בענייוהמקובלתלדעהבסתירההעומדתבהחלט,מפתיעה
שימושישמהוויםהיחסי,בחלקירידהחלה1972ב-כילציין,ניתוכלראשית

החשמל.וחברתהזיקוקבתי-אנרגיההמספקיםהענפיםשלהתפוקהכלסךמתוךהביניים
אלונתונים.63ו-1972-66בשנתואילו,1958ב-75ו-77היוהיחסייםהחלקים
לביןמזוקקנפטמוצריביוהיצרניותבפעילויותהקיימתהתחלופהעלמעידיםואחרים

האנרגיהענףתפוקתכלסךמתוךהסופייםבשימושיםהיחסיהגידולעלוכןחשמל
נפטומוצריחשמלשלהיחסייםבמחיריםשחלולשינויים,ליחסאפשרהתפניתמן)חלק

הביניםשימושישלהיחסיבחלקירידהעלמורההשינוישלהמשוקללהממוצעמזוקק(.
נתוניעלנתבססנאםשכיוםאיפוא,יוצאהאנרגיה.ענףתפוקתמכלל65%ל-76%מ-

שלהעיקריתההשפעהקבועים,מקומייםמחיריםלגביבמודלהגלומהובהנחה,(,1972
מזוקקנפטמוצרישלבזרםירידהובראשונהבראשתהיהגולמינפטביבואקיצוץ

הסופיים.לשימושים
פעילויות,שלהיחסיבחלקוהזמןבמשךשחלההעלייה,אתלצייןניתךכן,כמו

הייצורתהליכישמבנהמכאן,המקומיים.הייצורלגורמייחסיתגבוההתמורהבעלותשהן
לאנרגיה.יחסיתועבודה()הוןמקומייםייצורלגורמיבתמורהעציםלהיותהופך

אנרגיהשלהיחסייםבמחיריםשחלההירידה,עלות.במונחיכאמור,נמדדת,זועצימות
המסביריםהגורמים,הם,1מ-קטנהשהיאלאנרגיה,הביקושוגמישות1968-1972בתקופה

המקומיים.הייצורגורמיבעצימותהעלייהאת
הנובעהמטרה,פונקצייתברמתלשינויהכוונהצל()מחירפנימי׳׳מחירבמונח

הואxו-המטרהפונקצייתערךהואצכאשר,3זי)^האפקטיביתבמגבלהשולימשינוי
המגבלה.שלהשוליתהתפוקהכערךזהמחירלראותאפשרלכןהאפקטיבית(.המגבלה
משמעותבעלהואהצלמחירשלהמחושבהערךהרישוליים,שינוייםעלשמדוברמאחר

השוואתכיסבורים,אנוזאתלמרותחושב.לגביההמגבלהשלהספציפיתהרמהבסביבתרק
אודותאינפורמציהלספקעשויההמגבלה,שלשונותברמותהצלמחירישלערכים

ספציפיותנקודותכמהלגביחושבוהצלמחיריהמגבלה.שלהאפקטיביותבמרתהשינויים
תיאורשלפנינואיפוא,יוצאאלו.נקודותביוהקשתיתהגמישותערכיחושבווכן

לאורךייצור.לגורםביקושעקומתזוהיגולמי.נפטליבואהביקושעקומתשלמפורט
התשומהמחיריהטכנולוגיה,כלומרתשומה-תפוקה,מקדמיקבועיםנשמרוזועקומה

להשתנות(.יכולההוןמלאישלהניצולת)שיעורענףבכלהקייםההוןומלאיוהתפוקה
בכמעטלהבחיןניתן.1לוחשלהשמאליבטורמוצגיםהביקושגמישויותשלהערכים

בלבד.השניםמשלושאחתשלמפורטבהסבריהיהדילכךהודותהשנים.שלושביוזהות
מיליון685הנפטזיקוקענףתפוקתערךהיהזובשנה.1972/73היאשנבחרההשנה
מכללל״י.מיליון520היההמקומית(ההפקה)כוללהגולמיהנפטיבואערךל״י,
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1דיאגרמה

ל״י.מיליון228שלבערךתפוקהסופייםלשימושיםיועדההנפטזיקוקענףתפוקת
הנפט,זיקוקענףשלהתפוקהמערךל״ימכלהמקומייםהייצורגורמישקיבלוהתמורה

0.765היתהתפוקהערךל״ילכלגולמינפטשלהנדרשתהתשומהוערךל״י,0.13היתה

קטנול״י,מיליון520שלהמקוריתמהרמהקטןהגולמיהנפטיבואשכאשרמכאן,ל״י.
הואהמקומייםהייצורלגורמיבתמורהההפסדהסופיים.לשימושיםהמכירותבתחילה

קודםיפגעהגולמיהנפטשצמצוםמאחר(.0.13/0.765)יבואיחידתלכלל״י0.17

-228•0.765)ל״ימיליון345ל-שמתחתלרמהביבואצמצוםרקהסופיים,בשימושיםכל

גולמינפטיבואשלזוברמההיצרניים.לסקטוריםהתשומותזרםלהקטנתיביא(520
ניכרת.במדהגדליםהמקומייםהייצורלגורמיההפסדיםל״י(מיליון345מ-)נמוכה
יחידתלכלל״י17.4הואבשולייםהפסדל״י,מיליון300שלגולמינפטיבואברמת
יבוא.ערך

הייצורבמערכתשיורגשעד40%ב-לקטוןצריךהגולמיהנפטיבואכיהייתכן
אלטרנטיביות:דרכיםבשתיהמימצאאמיתותאתלהמחישניתןהייצור?לגורמיובתמורה

נתוןמינימליאחוזסיפוקלשםהדרושהגולמי,הנפטאספקתאתלהבטיחשישנניח,)א(
והשירותים,המוצריםכללשלהסופייםמהשימושים80%)לדוגמה,במשקהסופייםהשימושיםשל

הואהסופייםבשימושיםיותרגדולשצמצוםמשוםנבחר,זהאחוז.1972/73בשנתשסופקו

מינימליתרמהקובעתזוהנחהחברתיות(.סיבותבשלהקצרבטווחלביצועניתןבלתי

לפחותלספקהמודלאתנאלץ)ב(ל״י.מיליון400שלבגובהרקגולמינפטיבואשל

הנמוכהגולמי,נפטיבואכמותלגביזאתננסהאםמוצר.לכלהסופימהביקוש80%

גבוההיבואכמותלגבילהשגה.ניתןבלתיהואהפתרוןכינמצא,ל״י,מיליון400מ-

ללאשחושבומהמחירים,יותרגבוהים10פילפחותנמצאוהמחושביםהצלמחירייותר,

הסופיים.מהשימושים80%שלהאספקהחובת
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הצלמחיריהמטרה,פונקציתערךגולמי,נפטיבוא:1לוח

שלהקשתיתוהגמישותהיבואמגבלתשל

1958-1972הביקוש,

שוטפים(במחיריםל״יבמיליוני)הנתונים

הביקוש*שלהקשתית הגמישות שלהצלמחירי המטרהפונקצייתערך אנרגיהיבוא
היבואמגבלת ל״יבמיליוני ל״יבמיליוני

ח ? £ £111

1958

-1.8 81.08 949.6 10

56.13 1654.2 20

-0.6 27.34 2154.4 30

-0.24 7.67 2364.5 40

-0.11 0.15 2382.2 50

0.0 2383.4 58.3
1968

-1.5 142.68 4563.9 30

-0.4 91.95 7692.8 60

-0.2 26.83 9619.1 90

4.37 10043.6 120

-0.4 {
0.81 10077.5 150

0.81 10101.7 180

0.81 10125.9 210

0.0 10143.6 232

1972

-1.78 94.11 9835.6 50

-1.10 64.86 13294.1 100

-0.60 36.89 18820.9 200

17.40 20868.5 300

0.17 21202.0 350
-0.25 { 0.17 21227.5 500

0.0 21232.2 530

... -5111.1+1 1 14־11
*י'5111

.,י+£114. 11+1 ,.?י+.? 11+1
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הסופייםהשימושיםשלמינימוםרמתאספקתשלמגבלותמוטלותכאשרשרקאיפוא,יוצא
למגבלתמאודלרגישהייצורסקטורהופךהסופיים(,מהשימושים60%שלרמהגם)ניסינו

יבואאתלהגדילמנתעלגבוהיםמחיריםבשולייםלשלםמוכןוהואהגולמי,הנפטיבוא
בלתיפתרונותלידימביא20%ל-מעברגולמינפטיבואצמצוםכיגם,ברורהנפט.

הצלמחיריבהתאם,הסופיים.מהשימושים80%ולספקלהמשיךישכאשרלהשגה,ניתנים

אחוז100שלהספקה)עדל״ימיליון485ל-400ביויבואברמותהיבואמגבלתשל
שלבתחוםנעו(,80%שלברמהשנשמרוהזיקוק,בתיממוצריחוץהסופיים,מהביקושים

.0.17ל-עד37.0

מסקנות

אך,1968עד1958בשניםעלההגולמיהלאומיהתוצרלביןהאנרגיהכמותשביןהיחס

בתוצרזמןלאורךשחלהירידה,עלמצביעהדבר.1972-1968בתקופהיחסית,יציב,נשאר
שלברגישותויציבותעלמורהתשומה-תפוקהלוחותניתוחאנרגיה.ליחידתהממוצע

האנרגיה.במחיריולעליותאנרגיהיבואעללמגבלותהייצורסקטור
המקומייםהייצורלגורמיהתמורהלביואנרגיהיבואעלותשביןהיחסכינמצא,כן

ענףדרךתועלההאנרגיהשתוספתכך,עלמצביעהדברקבוע.יותר,אופחותנשאר,
בהם.האריחלקאתמהווהשהתצרוכתישירים,סופייםלשימושיםהנפטזיקוק

הנזקיםמןחלקלמנועהכלכליתהמערכתיכולההקצאהנוהליידיעלכינובע,מכאן
תקין.באופןלפעולהייצורלסקטורבכךולאפשרהאנרגיהיבואעלממגבלותהנובעים
בעינםהרווחההפסדיולכןהאנרגיה,מוצרישלהסופייםבשימושיםירידההואהמחיר

טכנולוגיותלפתחהיאהיחידההדרךלמינימום,האחרוניםאתגםלהביאמנתעלעומדים.
מקורותלחפשאוחדשים(מגוריםומבניחדשיםתחבורהאמצעי)כוללאנרגיהחוסכות
הגבילזהשמאמרבעודהארוך,לטווחבמפורשמכוונותאלוהמלצות-החליפיים.אנרגיה
בהן.הדיוןאתנרחיבלאולכןהקצר,בטווחלדיוןעצמו

ביבליוגרפיה

ירושלים,הישראלי,המשקבפיתוחלתמורותבמקורותשימושגומלין,קשרימיכאל,ברונו
.1962 , ישראלבנק

860 ז1<1,;ז.8£,.,3<מ8113161(1,>1.5.,ת60£ען(51'£001101,1065 x163 0£ 50316 3116.

513363 5106110£11?1£.1) 031113 111 0.5. 11311\1£30£11£111<3 1947-71 ״,01111160811:7

0£ ס1111111נ06,13ק3ס1:1116111:£00110011080£,?3ק8011:131107719,23-7760 .

£1811618011, 0., 0011-11013 0X1 £06051^ 50^1163, £.116 03X13^6 £0 3 5X1311 001111£11^ ,
1113;(161,868630011£0000111101016~11/ו1/'01111/60811:7)0ס.13- 61111:161)£060

.1978,011^<,78
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1נספח

לנפש,גולמילאומיתוצרלנפשתהאנרגיהצריכתשלעתיותסדרות
1976-1958 ישראל,,(01נ? מיובאגולמי נפטומחיר העבודהמחיר

5חליפיןשער

117$

(5)

נפסמחיר
4גולמי

(4)

3עבודהמחיר

(3)

2לנפש011?

ל״י

(2)

אנרגיהתצרוכת
1פחםאקוויוולנטלנפש

(1)

שנה

1.80 100 43.5 3380 1189 1958

1.80 102 45.4 3694 1167 1959

1.80 101 47.1 3836 1270 1960

1.80 100 50.9 4086 1403 1961

3.00 98 56.7 4306 1433 1962

3.00 98 63.0 4612 1508 1963

3.00 93 69.4 4754 1630 1964

3.00 91 79.3 5014 1721 1965

3.00 89 92.1 4935 1754 1966

3.00 89 97.0 4885 2110 1967

3.50 87 100.0 5387 2101 1968

3.50 88.8 103.8 5927 2347 1969

3.50 87.4 116.6 6217 2561 1970

42.0 106.2 129.6 6659 2702 1971

4.20 117.6 147.1 7223 2798 1972

4.20 166.5 181.7 7385 2952 1973

4.20 630.7 248.8 7642 2914 1974

6.12 604.6 351.3 7626 * 1975

7.97 627.0 463.8 7528 * 1976

£6411111^#02:16110113(1ת6£/!ז<:נ1950-1974512221163,המקור:לנפש.גק"

1,^1976,.ק69.
3£6£•?3ק61־1.4361:1653^0•19,^6י\¥017־

51:31:15,5131:134:10801801:63110601:1:31-המקור:,1970שלקבועיםבמחירים2
.1977,160113316111,1977,151:3810££1:301:55(£11:1031
.2בהערהכמוהמקור:.1968=100לעובדיומישכרמדד3

לל"ילהביאוכדיבדולרים,היהשהמקורמאחר.018מחירמדד
בשערהשתמשנוז .5בסודהמוצגהחליפין

מאי-בחודשיאוהשנהחודשימרביתפניעלשהתקייםהחליפיןלשערהואהנתון
.2בהערהכמוהמקור:יולי.



חבנ״הוענףח״םרמת 180

הישראליהתוצרבאומדניהדרךקיצורי

ספקלר*מרסין

התוצראתלתרגםישאחרות,ארצותלביוישראלביולהשוואותמשותףבסיםליצורכדי
משמעותיותהןאלההשוואותחוץ.ממבעשללמונחיםהישראלי)תמ״ג(הגולמיהמקומי
בינלאומייםמוסדותבידיהסיועדרגתקביעתכגוןמעשיים,ולשימושיםמחקרלצורכי

הסיוע.ניתןשלהןבמדינות,החייםרמתלפי
חליפיןשערלפילדולרים,התוצראתלהמירהיאזהלתרגוםביותרהשכיחההשיטה

מפרסמיםהאו״םשלהסטטיסטיוהאגףהעולמיהבנקהון.לעסקותממוצעלשעבר()רשמי

הליגה׳טבלתכמתפתחת.מדינהלהגדרתבסיםמשמשתזוהמרהפעם.מדיזהנתון
א0לז1(831ה-*!למדי.מפותחתכארץישראלאתמציגהזו,גירסהלפיהבינלאומית׳,

לנפשהישראליהתל״גכיקובעיםמאוד,רבותותפוצתםסמכותםאשר(,1976)136165

3,060כ--בריטניהשלהתל״גואילו(,1973של)במחיריםדולר3,010כ-היה1973ב-

מתפתחות","ארצותהמכונותהארצות,בקרבלנפש.דולר2,450רק-ואיטליהלנפש,דולר

העומדותויוון,ספרדבדירוגה.ישראלמעלעמדה(1973ב-לנפשדולר3,600)פינלנדרק
בהתאמהדולר,1,870ו־דולר1,710בולט:באופןיותרעניותהןהמשותף,לשוקלהצטרף

ישראלעםהמתחרותאלה,ים־תיכוניותשארצותהנמנע,מןלא((.1979)ספקלר)ראה

"העשירים",היצואניםפניעלמסוימתעדיפותלהןלתתהקהיליהמןיתבעושונים,בשווקים
ישראל.שלכביכול,

מדינהלגביוכמהכמהאחתועלמאוד,לקויהאךפשוטה,אמנםהיאזוהמרהשיטת
החליפיןשערעיוותישבהכישראל,

*

הערכת-יתרהתוצר.בהשוואתאי-הדיוקאתמגדילים1

הכלכליבדירוגהניכרתלהפרזההביאה,1977עדבעיקראירופה,כלפיהישראליתהלירהשל
נועדזהמאמרקבוע.קשרלישראליששאיתןהמערבית,אירופהלארצותביחסישראלשל

.1976לשנתדוגמהולהציגהשוטף,הישראליהתוצרלאומדןמתאימותדרכיםעללהמליץ

שלהל״יבשערלהשתמשהיאהשכיחה,כביכול,מהגישהיותר,מתוחכמתאפשרית,גישה

ירושלים.העברית,האוניברסיטה*
הקנייה.כוחשוויוןשלשערלעומת1
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העולההיבוא,עודףלאורבארץ,הריאלילערכוהמטייחמחיראתלהתאיםוכךשיווי-משקל,
((.1979)ספקלר)ראהבאירופהמתוקנותשבארצותזהעלערוךלאיו

באיזוךמשקלשיווישלהחליפיןשערתלויהכלכלית,התיאוריהשלמנקודת-הראות
זריםשערכואומדניםעלמבוססההוןמעסקותחלקהוו.עסקותכמושוטפות,עסקותשל

הממשלתיתההתערבותבמרתגםתלויישראלשלהחופשיהחליפיןשערישראל.צורכילגבי

מותרזאתעםחובותיה.אתלשלםהישראליתהממשלהרצוובכךמשתקףכןהאחרות.בארצות
שיווישללשערהלירהשעריתקרבכךמבית,ההגבלותשתוסרנהשככלולקבוע,להעזלנו

משקל.
אוקטוברשלהאחידשהשערהפרשנים,רובסובריםנותרו,שעדייוההגבלותכלעם

שכינוהוכפיהנכון",בכיוון"צעדזההיהקודמיו.מאשריותרמציאותיהיה1977
יבואשלהמשוקלליםהמחיריםמדדלפיהמהפך,שערשללאחורחיוץנערוךאםבשעתו.
ריאלישערנקבלהמקומי,לשוקהמיועדתהתפוקהשלהמחיריםמדדלעומתישראליויצוא
)כקירובשיווי-משקלטלבתקופהששררהשעראתנסמן.1977אוקטוברשללזהדומה
ריאלי(חליפיןשעראותוהתקיים)אילוקודמתבתקופההשערואתב-^,לפחות(ראשון

ב-
ן__1

11ואילו?,*ב-נסמןהמקומי,לשוקהמיועדיםמוצרים,שלהמדדעלייתאת.מ;

)משוקלל(.ויצואיבואמוצרישל,1-1לעומתהמדד,עלייתאתמסמן
לכך:בהתאם

1976ל-הנומינליהחליפיןשערלדולר.ל״י15לב-הל״ישערעלה1977באוקטוברלדוגמה:

זהשערבקירוב.לדולרל״י11.67היההריאלי,החליפיןשעראתמקייםשהיהכולה,

בפועלהחליפיןמשערגבוהאףוהואזמן,פרקבאותוהרשמימהשערבכשני-שלישגבוה
האפקטיבי(.)השערביצואמוסףערךלדולר
11שערמחפשיםאנחנואמנם,

־־$־
11 =

דהיינו:לנפש,בתמ״ג(0)הפעראתלנוסחהלהכניסשניתן

"
$ 1

,$ _ 1=1

111£.!$<11עץ £.ק.ףק(ע/)
1

1=1
1£

£.ף.ק 11
1=1

ת

1=1

£$
11.ק9■

11

1=1

111
9ק /£

ז1
£
1=1

£ $
9 9
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,ו-נבחרת,אירופיתובארץבישראלרכיביוהם^ו-*ףכאשר
11

ק
ישראליות.לירותאודולריםבמונחימחיריםמסמנים
נקבלאםרבה,בתלילותישראלשלדירוגהאתיורידשיווי-משקלשלשערמכך,כתוצאה

כדיזאת,עםיותר.צנועההיתהאירופה,בדרוםאפילוהיתר,הערכתשמדתההנחה,את
בהורדתמגזימההיאכימדויקת,אונכונהזוהתאמהאיוחוץ,מטבעלמונחיזאתלתרגם
)וזהסחיריםמוצריםביוהמחיריםיחםאתרקמודדחופשיחליפיןשערמטה.כלפיהתוצר

הישראלי,הייצוררובאתמהוויםבעיקר(ובנייה)שירותיםהלא-סחיריםהמוצריםבקירוב(.
שארץככלבמסחר.משקלשיווישללשערזההאינוהקנייהכוחשוויוןשלשערולפיכך,
שלחלקםיגדלכךמפותחת,פחותשהיאוככלהשוק,מןיותרמרוחקתאויותר,סגורה

חוץ,מטבעבמונחייותר,זוליםמוצריםאלההדברים,מטבעהלא-סחירים.המוצרים
(14!31ז1970.31:6418)למעשהעולמיבשוקהנסחריםאחרים,בני-קיימאומוצריםציודלעומת
להוכיח,ניתן(.1976ב-התל״גמן)כשלישבישראלהסחיריםהמוצריםשלחלקםאתב-נסמן

כאןהמסומן!ק(1!011381ם8ק-0ז*6-!1נ3!11:7)הקנייהכוחשוויוןשערכיפשוט,מודלבעזרת
£אםהיחסית.ההתפתחותשלוגם(14)שיווי-משקלשלהשערשלפונקצייההואב-'?,
הריאחרת,בארץהקייםהיחסלעומתבישראלהעבודהפריוןביןהיחסהוא

4
'=^+(1-)ק1מ#

14(3)

14<1ש-בהנחה

1>14
#'/14(4)

להשוואהבת-זוגהלביוהענייהישראלביןהפערלמדתבהתאםיותר,קטניםו-ק14ש-ככל
-14היינו,׳-(2)לנוסחהלהכניסחייביםשאנחנוהשער,כןיותר,והפתוחההמפותחת

יותרגדול(1ב-)המונהלכן(.14)חופשיבסחרהמטבעטלהשערלעומתיותר,קטןהוא
האמיתיהפערמכך,וכתוצאההרשמי!(,דווקא)לאואפקטיביאוחופשיבשערהמרהלעומת

למעשהקטן
'מן

עלכביכול,המתבסס,החליפין,שערלחישוב,דרךמיקיצורהמתקבלהפער
בינלאומי.במסחרהתיאוריה
שללשער-וכמהכמהאחת)ועלמתוקןאורשמיחליפיןלשערהפשוטהההמרהאם

אתלמצואהיאהשיטתיתהדרךספק,ללאלהציע?אפשרמהפסולה,היאשיווי-משקל!(
!3£ע15הזההתהליך)אתבישראלונצרכיםהמיוצריםהמוצריםמןאחדכלשלבדולריםהמחירים

מחיריםאוסףאשר,01111:61:1131:101131קמ!ס3!13זס1•!?03601:ב-!6!ק101ז1§מכנה
שלמאפשרויותיווחורגומייגע,קשההואזהמעיןפרויקטהוצאות(.שלקבוצות150לכ-
לעין.הנראהבעתידבישראלתיעשהזושהערכהסיכוי,ישאךבודד,חוקר

ביןהמשקיםמןאחדבכלשווהיחם(1)הן:העיקריותההנחות(.1979)ספקלרראה
השירותיםמחיר(2)הסחירים;המוצריםבענפיהממוצעתהתפוקהשלערכהלביןשכר

העובדים.שכראתבעיקרמשקףהלא-סחירים

2
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ומעודכנת.זמינהאינפורמציהעלהמבוססתיותר,זולהלשיטהזקוקיםאנואז,עד
שוויץ,שלבנק"ה״אוניוןעובדיבידיבוצעההקנייהכוחשלהמעודכנת3היחידהההשוואה
בר-קניותסלשלאירופיותעריםובמספרבתל-אביבמחיריםרשמוהם:1976מאיבחודש

הלירההומרהאילוהאירופיים.הקנייהנוהגיעל-פימשוקלליםבסלכשהפריטיםהשוואה,
והשירותיםהמוצריםסלאזילדולר,ל״י7.78שלהרשמיבשערארה״ב,לדולרהישראלית
אוסלו,רקבציריך.סלאותוממחיראחוז92.6בתל-אביבעולההיההאירופיים
יותר.יקרותעריםהיווקופנהגןנווהזישטוקהולם,
בנק",ה״אוניוןבידישנמדדואלהכדוגמתגדולים,מסחרייםשמרכזיםלכל,ידוע

המדגם,ארצותבכלדומהזהשמצבנניחאםארץ.באותהאחריםמקומותמאשריותריקרים
הםגםאחרת,ארץבכלמחירםלביובדולרים,בישראל,הסלמחיריביוהיחסלנויינתן

הישראליתהלירהשלהרשמיהערךשלמעלהכלפילהטיהאומדןמשמשהזההיחסבדולרים.
היותאבלבלבד,צריכהלגביזהתיקוןנכוןהדיוק,למעןהסקר.בזמןמטבע-חוץבמונחי
לפיכולוהתל״גאתלתקןכדיאלהבממדיםלהשתמשאוליאפשרושירותים,מסיםכוללוהסל
דומים.ערכים

פרטודרומה,אירופהמערבמארצותאחתלכלתצפיתלנומספקבנק"ה״אוניוןסקר
חליפיןבשעריהמחושבהמחיהיוקרשלבמונחיםהממוצעתבאמסטרדם,־העירליוגוסלביה.

)פרטוהשירותיםהתחבורהבני-קיימא,מוצריםהסיגריות,המזון,סלעלהרשמיים,
ניו-יורקבעירזהסלעלותבתל-אביב.דולר626.30לעומתדולר,523.63לדיור(
-הישראלי־לנפשהתל״גכילומר,ניתןלפיכךמתל-אביב;במעטרקזולדולר,620.02היתה
עללמדימדויקתתמונהמצייר,1976מאיומחיריהרשמיהחליפיןשערלפידולר3,469
ניו-יורק.בעירהגרהממוצע,האמריקאילביןבתל-אביב,הגבהממוצע,הישראליביןהפער
124ב-כלומרדולר,7,935היתה1976בשנתבאמריקהלנפשהלאומיתשההכנסהלציין,יש

ישראל.שלמזויותראחוז
4ב-מתוקנתבישראל,לנפששההכנסהלהעיר,מעניין דולר,2,671כ-היתה1973,

השתמשנואילובפרסומו.העולמיהבנקהערכתמאשרבלבדאחוזים11ב-נמוכהכלומר
כאילומטעה,למסקנהמגיעיםהיינולעיל(,נראה1973ל-המותאםשיווי-משקלשלבשער
הבנקשלהאומדןמןנמוךאחוזים43אודולר,1,656רקהיה1973ב-הישראליהתוצר

(.4ו־נ(3נבנוסחאותשהתבטאההתיאורטית,המסקנהאתממחישהדברהעולמי;

בסיםעלדיור,לרבותקמעוניים,מחיריםמדדמפרסםהאו״םשלהסטטיסטיהאגף3
ברשימתכלולהאיננהישראלהתבל.ברחבימסוימותבבירותהאו״םאנשישלדו״חות
אםבמיוחד,רבאיננוהאו״םלביןבנק"ה״אוניוןשלהאומדניםביןהמיתאםהארצות. ביןהמיתאםלפינשפוטאםזאת,למרותזהים.אינםהמדגםוהיקףהסףהגדרתכי
ומערבצפוןמשלבלבדאחוזיםבכמהזוליםלהיותבישראלהמחיריםעשוייםהסדרות, (.0.ז!.51311811031בהתאם.יקטןוהפערכאן,בהםשהשתמשנוהנתוניםלעומתאירופה

!1976,011106
וצמיחהאחוזים,26.4כלומר,1976-1973ב-בארה״ב■זרחיריםמז;־שלאחורהחיוץלפי4

תקופה.באותהבישראלחוז9שלגולגולתריאלית
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נבחרותארצות,1976לנפש,מתואםנקימקומיתוצר:1לוח

שלהאחוז

ישראל

(4)

מקומיתוצר
מתאיםנקי

לנפש,
1976במחצית

(3)

יוקר-מדד
ו¬י)נהמחיה
(100=יורק

(2)

מקומיתוצר
לנפשגולמי

(1)

)אחוזים( )דולרים( )דולרים(
*244 8,478 109 *9,241 שוויץ
227 8,111 110 8,922 שבדיה
224 7,910 100 7,910 ארה״ב

*224 7,762 92 7,141 המערביתגרמניה
213 7,552 84 6,343 הולנד
200 7,080 107 7,576 דנמרק
*198 6,857 98 6,720 בלגיה
197 6,960 111 7,726 נורבגיה
190 6,730 99 6,663 צרפת
188 6,536 80 5,229 אוסטריה
176 6,212 94 5,839 פינלנד
165 5,839 68 3,971 המאוחדתהממלכה
126 4,469 66 2,949 איטליה
120 4,257 66 2,810 ספרד
102 3,623 71 2,572 אירלנד
100 3,538 101 2,573 ישראל
*94 3,265 77 2,514 יון

.1976ב-בישראלדולר3,473כ-שהיהלאומי,תוצרבמונחיוהשוואותהנתונים*

שלמאומדןמןכעשיריתרקכשהיאהקנייה,כוחלפיהערכהעםלהשלישאיןברם,

רשמייםלשעריםההמרהומטעה.מקריאירופהלעומתישראלשלזהדירוגכיהעולמי,הבנק

ארה״ב,לביןישראלביןהגולמיהלאומיבתוצרההפרששללמדימדויקתתמונהבעברנתנה

הואחוץ,מטבעבמונחיהמחיה,יוקרשבהןאירופה,ארצותרובלגביכךהדברשאיןבעוד

להערכתהתאמהתוךלנפש,הגולמיהמקומילתוצראומדניםניתנים1בלוח5יותר.נמוך

באירופה.העשירותבארצותהבירותמרוביותרזולהניו-יורקהיתההאו״ם,אומדנילפי
האו״ם.טלהמייצגבסלכאןשיטתיתהטעייההנמנע,שקיימתמןלא

5
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במימצאים,תיקוניםמספרשמתבקשיםנראה.1976מאיבחודשהישראליתהלירהשלהיתר
אתהעולמיהבנקאומדנימציביםלמשל,כךהחליפין;שערישלהתאמהלהעדרבהשוואה
אתמציבהשלנוההתאמהואילו1973ב-ישראלמעלאחוזים51ב״גבוהצרפתשלהתל״ג
הדולרשלריאלימפיחותנובעהשוניעיקרישראל.מעלאחוזים90ב-1976ב-צרפת

הישראלית,הלירהשלהריאליהחליפיןששערבעודאלה,שניםבשלושלפרנקביחסהאמריקני
במעט.ארהשתנהארה״ב,דולרבמונחי

יחסיתאחוזים,81ו-102מ-ואיטליההמאוחדתהממלכהשלדירוגועלהזאת,עם
במקריםההתאמותרובבהתאמה.אחוזים,126ו-165כדיעדלנפש,הישראליהלאומילתוצר

הישראליתללירהביחסוהאיטלקיהבריטיהמטבעשלמדינמוכהמהערכהנובעותאלה
(3נטורשבלוחהמותאמיםהנתוניםכיסבורני,להלןהמפורטיםמטעמיםאלו.בשנתיים

כרגע.להציגשנוכלביותרהטוביםהם
קניותשלגםההיקף,מסוימים:במובניםלקויים,בנק""אוניוןשלהמחיריםאומדני

נטלאםאחרים.ופריטיםרפואייםשירותיםדירה,משכרומתעלםבלבד,חלקיהואהצרכן,
יותרמעלהכלפימוטיםהשוקמחיריהריעקיפים,מסיםבאמצעותממומןבישראלהביטחון

למרכזהמחיריםנתונימתייחסיםשהוזכר,כפיאחר.במקוםזההיהאילושהיומכפי
להבדלבהשוואהבישראל,המקומותמשאריותריקרהאינהאוליותל-אביבבלבד,אחדמסחרי
ישראל,לרעתהפערשלחסראומדןהתקבלהדבר,כןאםוסביבותיהן.ולונדוןפריםבין
רצוייותר,מקיפהמחיריםהשוואתשתיערךועדאלו,הטיותנוכחבטבלה.שצויןכפי

רשמינו.אתלבחוןכדימסוימותעקיפותבשיטותלהשתמש
שטרםדבר(,16ק1:10±118)מחיריםשלישיראיסוףהיאביותרהמקיפההגישהכאמור,

מחדשתמחירנערךשבהןהארצות,ביןהריאליהתוצראתלבדוקניתןאךבישראל;נעשה
^(.3^-1978,197518)1מ1:6:ג0±01131:1131תס1ק±3:31ס113:נ?0נ601ה-:בידימ(0:נק1ס1נ§ת

ובאומדנימחדשהתמחירבתוצאותהמשתמשתשיטה,הציע((1977)83:נ10״ז)ברלור.
שמשוואהמראה,הוא.1958ב-הדולרשערלפיארצות,38מ-אחתבכלהחליפיןשער

בתוצרגדולפריטיםמספרשלמחדשמתמחיריםוקראושקיבלאומדניםנותנתלוגריתמית
מקבל:ברלוארץ.כלשלגולמימקומי

108יזו=00.90+0.384§ס¥ 55

(0.039)(0.104)

(112 = 0.937)

נומינליתמהמרהמתקבלשהדברכפי,1958ב-ארה״בבמחירילנפשהתל״גהוא¥כאשר
8!

התמחירלפי,1.0ה-.?.שלבמדגם5ארץלכלאומדןהוא¥.8בארץהרשמיהשערפיעל
3

האומדנים.שלהתקוטעויותהםבסוגרייםהמספריםמחדש.
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מפותחות,פחותוארצותמפותחותארצותביוברלושלשבמדגםבהפרשיםנשתמשאם

6לשניםשנאמרו על,1973בשנתלנפשדולר3,121שלאומדןלישראלנקבל1970-1955,

העולמי.הבנקשלהאומדןמןאחוזים4בכ-גבוהזהנתון.1973ב-ארה״בשלדולריםפי

שלההערכהמןנמוךאחוזים11ב-היה1973ב-שהתל״גמורה,הקנייהכוחשיטתכזכור,

אתלהסבירוניתןהערכתנו,עלאחוזים15ב-עולהברלושלהערכתולכן,העולמי.הבנק

שלהנומינלישהתוצרכיוןהאירופאיים.המטבעותלעומתהל״ישליתרבהערכתההבדל

ברלו.נוסחהחיוץמןכמוגזמתהתקבלההריאליתההכנסהגםהרימוגזם,היהישראל
בגישה(1978)וסאמרסהסטוןקרווים,השתמשובבריטניה,מכברלאשהופיעבמאמר,

ק1:106)ומבודדות(0ק6ממ638)פתיחותהמשקפיםמשתנים,בתוספתברלו,שללזודומה

דולר,3,932ל-1973ב-הישראליהתמ״גהגיעגישתם,לפיומשק.משקכלשל(160131:100

23ב-ואיטליהספרדנמוכותקרווים,שלגירסתולפיהאמריקאית!מהרמהאחוזים64או

בלגיההולנד,אוסטריה,ממנה.נמוכהאחוזים4ב-ובריטניהמישראל,אחוזים

שיטהאיןלדידיאךבלבד,בודדיםבאחוזים1973ב-מישראלגבוהמדורגותופינלנד

למעשה,מניחה,היאשכןאירופה,לעומתישראלשלדירוגהמבחינתכאמור,מהימנה,זו

שלרמהבאותהאחרותארצותשלמטבעותשלזועלעלתהלאהל״ישלהיתרהערכתשמדת

ושלברלושלהשיטותאיןלפיכך,נכונה.איננהשראינו,כפיזו,הנחהמצרפי.פריון

מתוקנתאינהישראלשלהנומינליתההכנסהעודכלכעת,מומלצותוסאמרסהסטון,קרוויס,

(.1)כמונוסחהאומחדשתמחירבעזרת
זו:נוסחהבעזרתהקנייהכוחשוויוןשלהשעראמידתעלמבוססתנוספתבדיקה

#,11(5) 8' *!ז#+(10-1•( 2 /*
■)*

הביטויכאשר
(6) ק£/#""ם

נניח,אםלא-סחירים.מוצריםאונבחרים,שירותיםשל)בדולרים(היחסיהמחיראתמודד
(5ש-)ברורבחו״ל,למחיריםהראשון,בקירובשווה,בדולריםהסחיריםהמוצריםשמחיר

בארץ.המחיריםשלמשוקללממוצעמעיןהוא
וציבוריים,פרטייםלשירותיםבנק"ה״אוניוןשלהמחיריםבאומדנישהשתמשומחקרים,

מאשראחוזים5ב-בישראלזוליםלא-סחיריםשמוצריםכך,עלמצביעיםותחבורה,שיכון

לחיוץהמשועריםבמקדמיםהשימושבפניהזהירכיאםזה,שימושהציעעצמוברלו6
.1970עד1950-המדגםלתקופתמעבר""הרבההנמצאותבתקופותאחרות,לארצות

ישראל.1970שלמאלההרבה1973ב-היחסייםהמחיריםעדייןנבדלולאלהערכתנו,
ברלו.שלהמקוריבמדגםנכללהלא
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שערבסיםעלבלונדון,מאשראחוזים4וב-בפרים,אלהמאשראחוזים16ב-באמסטרדם, הרשמי.החליפין
שערהרי,0.33ב-והסחירים0.67ב-משוקלליםהבלתי-סחיריםשהמוצריםמאחר מהשערשונהלמעשה,היה,לאוישראלהולנדלגביהקנייהכוחאתהמשווההחליפין,

'ז!=0.338+(0.67()0.95)8ישכ׳הרשמי

0.978=

שלפיה(,2)טורבטבלההאינפורמציהאתסותרתוזובריטניה,לגביתוקפתדומהמסקנה
הרילצרפת,אשרניכר.באופןמישראליותרכזולותהמאוחדתוהממלכההולנדהופיעו
(2)טורלפיואילו(,5)נוסחהלפיבדולריםיותרזולהאחוזים11ב-נראיתישראל אינםאלהשממצאיםוברורישראל,שלמזהנמוךאחוזים2כ-רקבצרפתהמחיהיוקרמופיע
יקריםאינםהסחיריםשהמוצריםשההנחה,ייתכןהכלליות.המסקנותעםאחדבקנהעולים
הריהדבר,כןאםומכס.הובלהדמיבגללנכונה,אינהבאירופה,מאשרבישראליותר
שהוא,8מ-יותרגדוללהיותצריךאירופהלעומתהישראליהתמ״גלהמרתהמתאים8ה-'

בהתאם.הישראליהתוצראתיורידשהדברנביו,(2)נוסחהאתנזכוראםבפועל.השער

סיכום

כלפיהל״יטליתרהערכתבטללנו,נראיתאינהבפועלהחליפיןשערלפיהמרה
למטרהמתאיםאינו-שיווי-משקלשללשערהקרוב-מתוקןשעראפילואחרים.מטבעות

זהויחסית.וסגורותעניותבארצותיותרנמוךכוח-הקנייהטיוויון7ושערהיותזו,
דרךקיצוריאמריקה.וצפוןהמערביתאירופהשלהמתועשהעולםלעומתישראלשלמצבה

(1977)831:10״(,1978)81:31118)מחדשתמחירשלמחקריםעלהנשעניםסטטיסטיים,
(01:61:11311131:1011)היתרהערכתשמדתמניחות,אלהשגישותמאחרישראל,לגבינכוניםאינם
למקובל,ומעברמעלבישראלהיבואעודףהיהכידוע,במדגם.שהשתררהזאתעלעולהאינה
שיטה,אפואמומלצתבארץ,מחדשתמחירשייערךעדלאחרונה.הוסרזהפגםאםוספק

עדלפחות-שוויץשלבנק״ה״אוניוובידישנאספהמוגבלת,באינפורמציההמשתמשת
אחרות.ארצותעםיחדישראלעלמחיריםמדדלפרסםלנכוןימצאטהאו״ם

לארצותדומהישראלשלהפריוןרמתהריכרגע,ביותרהטובההמצויההגישהלפי
ספרדשללרמהמתחתאחוזים30-25וכ--ואירלנדיוון-הנחשלותהאירופיתהקהיליה
שהושגההמרשימהההתקדמותאףעלבעולם,המקובלתהתמונהאתסותרתזומסקנהואיטליה.
בעבר.בישראל
דיוק,ליתראו,היטב,נמדדהארצישהתמ״גההנחה,עלנבניתזומסקנהכילהדגיש,יש
שלהדומיםהנתוניםמןפחותלאהישראליהמשקשלפעולותיואתמקיףשפורסםשהנתון
לאחרונהכייודגש,זאתעםלמעשה;הלכהזוהנחהלבדוקישוכוי.צרפת,ספרד,איטליה,
ואםכולו,המשקמןכרבעהואהמס(מבחינת)הבלתי-חוקי,השני"ט״המשקבאיטליה,נתגלה

אףאחרות(ים־תיכוניות)ומדינותאיטליהאתעדייוהדביקהלאשישראלייתכןהדבר,כך
ממס."פטורות"בפעולות

.8'כלומרלדולר,ל״יבמונחי 7



188

ביבליוגרפית

)עורר(,אשראריאןשנה",שלושיםבתוםישראלשלהכלכליים"ההישגיםמרטיו,ספקלר,
,1979מורן,זמורה,ההתהוות,דור-לשראל

.333-54עמי

831:10,״808111,£"1631:?ס01111381118018618083£1161:113111:6?0ס31ק3215סס8"

56,87,9002031500003110ק19771631862,קק.450-59.

?5623180162223110031'!2־181106,?1979,5:68211325,.ק5.

,808621,503131623308,£130,863100;201130:,860063365.,8121:108,8231:15

:1220833105?1)3020111201?020330£0031/3321300310162031100310£!51/3163£

״ס?8010803,8311131026,62ק1975,8105.

62??008631"808621,503131623308^£130,863100.,2121:108,8231:13

03ק113?02>000012168800826800618301026,"88,170122031500003110,

.19785006

830880100?ס5״112621308,>!202108,51086186£20008532010933081:1065,

.1976

0££106513113110318311003801168,>80116110/7001811?ס5131131103,

.133068031§£0308:6820325?
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אקונומסריחיזוימודל
בישראללמגוריםהבנייהלענף

מרידוד*ליאורה

מבוא

המשק,כללבהתפתחויותמובילסקטורהשניםבמשךהיהבישראללמגוריםהבנייהענף
באמצעכך,כולו.המשקצמיחתעלרבהבמידההשפיעהזה,ענףשאיפיינהוהמחזוריות,

במיתוןמרכזיגורםזהשפלהיהעמוק,שפלהבנייהענףאתכשפקדהשישים,שנות
פחותהבמידהמוגברת.צמיחההמשקגםצמחמהשפל,הבניהענףשלהיציאהועםכולו,המשק
בשנתממנווליציאהלמיתון,המשקאתהשבעיםשנותבאמצעהבנייהענףשלהשפלגרר
עצמו,בענףלמתרחשמעברחשיבותאיפואישהבנייה,ענףשלולתחזיותלניתוח.1978

המפנה.לנקודותחשיבותישוביחוד
הטווחשלהמשקלשיוויולכןקיצוניים,שינוייםאיןהארוךלטווחהדירותבהיצע

ממשךנובעתהמחזוריותדיור.לצורכיביקושגורמיבידיבעיקרונקבעבענףהארוך
משינוייםכתוצאהלביקוש.ההיצעשלבהתאמהלפיגורהגורםהדירות,שלהארוךהייצור

בשלבנוצרארצה,בעלייהגידוללמשל,כמולמגורים,לדירותבביקושאקסוגניים
כשלעצמו,יביא,זהמשקלשיוויחוסרלשוק.הגמורותהדירותבהיצעהתאמהחוסרהראשון
ציפיותלהיווצרותויגרוםהכללית(,המחיריםלרמת)יחסיתהדירותבמחירילעלייה
ביקוששלעיתוימשינויכתוצאהלדירותנוסףביקושייצרואלוציפיותעלייתם.להמשך

שיקוליבשלספקולטיבי.ביקושיתוסףולכךדירות,רכישתהקדמתקרי:נורמלי,
פעילותלרמתהענףיידחףבשוק,הנראההביקושלפידירותבנייתהמתחיליםהקבלנים,

בסופותהיה,בשוקהגמורותהדירותכמותהארוך.הטווחשלהמשקלשיווילרמתמעבר
זלשפללעילהתהליכיםלהיפוךיגרוםוהדברלדיור,הביקושלצורכימעברהרבהדבר,של

בעתיד.
אלה,הםהראשוניםלשניים.איפואנחלקיםהענףהתנהגותאתהמסביריםהגורמים

גורמים,וכמו-כןדיור,לצורכיהארוךבטווחהמשקלשיווישלהפעילותרמתאתהקובעים

ישראל,בנקשלהאקונומטריבמודללהשתלבשתוכלכדינעשתהזועבודהישראל.בנק*
המחקר.במחלקתפנימייםבתזכיריםשהופיעורוביו,עמוםשלרעיונותעלמבוססתוהיא
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בפעילותלתנודותגורמותאלוהסטותזה.משקללשיוויומתחתמעלהפעילותאתהמסיסים

כמו¬תוצר..הפסדעלוהןהעבודה,שוקעלהןהשפעותלכךוישכולו,המשקושלהענףשל

ודאותולחוסרהדירות,שלהיחסייםבמחיריםגדולותלתנודותהמחזוריותגורמתכן,

ההוצאותבשיקוליבחשבוןנלקחתזועובדהשגםלהניח,סבירזמן.פניעלבהתפתחותם

היהרצויהמשק,ראותמנקודתלכן,בשוק;יותרגבוהלמחירגורמתוכרהקבלנים,של

הבנייהבעזרתהמחזוריותאתתמתןשהממשלההיא,אחתעקרוניתאפשרותזו.מחזוריותלמתן

בתקופות,המחזוריות.אתהגבירהאףהציבוריתהבנייהכימתברר,בפועלאולםהציבורית;

מספראתלהגדילהציבוריהסקטורהמשיךהמשק,בכללבנייהבהתחלותגדולעודףנוצרשבהן

ההיצעעודפיאתהממשלההגדילהבכךלצמצמן.כברהתחילהפרטיהסקטורכאשרגםההתחלות

מסיבותכנראה,נובע,הממשלתיהוויסותכשלוןהשפל.בתקופותולהיפך-יותרמאוחר

מאדגדוליםזמןבפיגורילפעולהגורםגדולהביורוקרטיתמערכתשלהטבעיהסרבול-מהותיות

בנייה,גמרוציבורית,פרטיתבנייההתחלותשלאומדניםכולללהלןהאמפיריהניתוח

-1958לשניםנתוניםסמךעלנאמדוהמשוואותדירות.ומחירילמגוריםבבנייההשקעות

.1977-1980לשניםתחזיתנעשההמשוואותסמרעלהפחותים.הריבועיםבשיטת1967

1977שבשנתלציין,כדאיופהבפועל;הנתוניםעםיפהמתיישבת1977-1978לשניםהתחזית

גםבולטתזותוצאה-במחזורמפנהלהסתמןוהחלהענף,אתשפקדהאחרון,השפלהסתיים

במחיריםבעלייהשתלווה,1980ו-1979בשניםהגיאותהמשךהתחזית,צפויעל-פימהתחזית.

הדירות.שלהיחסיים

חדשותלדירותהביקוש

הדירותתוספתעלכלומר,דירות;שלהקייםלמלאיהביקושועודףההיצעעודףעלנסתכל

זוגםוהיאעוסקים,אנושבהבענף,הפעילותרמתאתלמעשה,קובעת,זותוספתהחדשות.
הערךתוספתאתנטולביקושמוסיףדירה,שמחליףפרטכלבשוק.מחירלהשפעותשתורמת

גודלאתלהיצעמוסיףיותר,קטנהלדירהמעברשלבמקרה)אוהישנהפניעלהחדשההדירהשל

שכדינוסף,ביקושהיאוהתוספתבעלים,שהחליפוהמשומשותהדירותכלמתקזזותובכךההפרש(,

2חדשות.דירותלהציעישלמלאו,

מצדהמחזוריותאתלווסתהממשלהמצדניסיוןכהעדנעשהשלאלציין,המקוםפה1
לדיור.הביקוש

הגרםמהשפעתמתעלםמשומשות,לדירותהביקושכנגדהמשומשות,הדירותהיצעקיזוז
בפועלאולםלמשרדים(,דירות)הפיכתדירותשלייעודשינוייומהשפעתהדירותשל

ששינויילכך,הסברגםישהבנייה.מחזורעםונעהמהשוקאחדכאחוזזאתטעותמקיפה
היתה)אומלווההיאבשוק,גיאותישכאשרהבנייה:מחזורעםנעיםדירותשלהייעוד
הביקושבעייתאתלפתורכדימגורים,לצורכישלאבנייהשלבהקפאהבעבר(מלווה

למשרדים.דירותשלגדוליםייעודשינוייהיוכזובתקופהולכןה״משתולל",
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רכיבים:שלושהחדשותלדירותצרכניםשללביקוש
קיימים(.משקי-ביתהתפצלותאועוליםצעירים,)זוגותחדשיםמשקי-ביתשלביקוש.1
בהכנסה.גידולבהשפעתוזאת-קייםדיור'שיפורשלממניעיםביקוש.2
זהביקושעליו:נתעכבולכוהשלושהשבכלהמורכבהואזהסעיף-ספקולטיביביקוש.3

למצבבהתאםודחייתורכישותהקדמתבעיקראלאספקולציות,לצורכיביקושרקלאכולל
רכישותהפרטיםמקדימיםבשוק,גיאותשלשבתקופהעולה,הנתוניםמתוךהשוק.
המכירהמועדאתדוחיםישנותדירותשמוכריםואלהמחירים,לעלייתציפיותעקב

כביקושהמועדיםשניביוההתאמהאינראיתהדירות,שוקראותמנקודתטעם.מאותו
הביקוששלהיקפוהמחירים.לירידתהוכשהציפיותשפל,בזמןולהיפךבשוק.גדול

שלההגמרלביןדירהבנייתתחילתביוהזמומאורךמושפעלדירותהספקולטיבי
לדיור.הביקושאתלממשיכולההיאאזשרק)כשנתיים(,
(1)מס=ממס+עמס+0מ3

לדירותביקוששלביקושהנובעביקושביקוש חדשותחדשיםביתמשקידיורמשיפורספקולטיבי

ממס=§(מס,ס1בית,משקי)התפצלות
1 חדשיםביתמשקינטועלייה

טבעימריבוישנובעים

החיים,רמתעלייתמהשפעתנובעתוכדומה,לרווקיםדירותשפירושהבית,משקיהתפצלות
הכנסה.השפעתשלתוצאהבעיקרההיאולכך

ממס=8(0ס,מ1,2)סעגולכן:
1מ

לנפש.הפנויההפרטיתבהכנסההשינוי-4סע
מ

עמם=§2(2)סע\
מ

(2)מס=83,מם(ס4,1,םעמס5)כלומר:
מ

אמירתובצורת3לציפיות.בהתאםשלילי,אוחיובילהיותיכולהספקולטיביהביקוש-$מס
יותר.מאוחרבהרחבהנטפל

מחירמשינויישנובעותבביקוש,התנודותאתכוללכאןבהגדרתוהספקולטיביהביקוש היא,ההנחההאחרוןלגביכנכס.רירהלהחזקתהטווחארוךהביקושאתכוללואינויחסי,
שלנו,לניסוחלהיכנסצריךאינוולכןלנפש,מהכנסהלמשל,מושפע,הואהארוךשבטווח
וההיצע.הביקושבתוספתהמטפל
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אתניסחנוזהות.הדירותשכלקיצוניתמניחיםאנוכזהאגרגטיבישבניסוחמובן,

ראינולאאולםהדירות,בגדליההבדלעללהתגברכדירבועיםמסריםאלפיבמונחיהביקוש
וכךהקיימת(.הסטטיסטיקה)במסגרתלדירהדירהשביןהאחריםההבדליםאתלתפוסאפשרות

שטח.אותובעלתיותריקרהבסביבהלדירהולאיותרגדולהלדירהמעברורקאךמשקףזומס

ההיצע
עקרוני,באופןהקבלנים.בידיונבנותשנבנוהחדשותהדירותהיצעקייםההיצע,מצד

דירותלשוקהקבלניםמציעיםלמעשה,אולם,גמורה,כדירהחדשהדירהשלהיצעמוגדר
שונים.בנייהבשלבי

גמורה,דירהעקרוני,באופןמבקש,בה,לגורחדשהדירהכמבקשבשוקהמופיעהצרכן,

שאינהדירהקונההואעיתוי,משיקוליאומתאים,היצעחוסרמטעמיאםרבים,שבמקריםאלא

חוסרבגללמזה,יותרהדירות.שלוההיצעהביקוששלהניסוחעלמקשהזובעיהגמורה.

לבלתיהגמורותהדירותביןלהפרידאפשראיבלתי-גמורות,לדירותביקושעלנתוניםסדרת

בהמשך.יינתןלבעייהחלקיפתרון4גמורות.

הפרסיתהבניההתחלות

אלאהקבלנים,שלמספקולציהנובעאינולנורמלימעברהקבלניםבידישנוצרשהמלאינניח,

המרכזיתהלשכהמנתוני5בשוק.הביקוששלההתפתחותלגביהערכותיהםהתממשותמאי

הביקוששבהןשבשניםלראות,אמנםאפשרהלא-מכורות,הגמורותהדירותמלאיעללסטטיסטיקה

שלבשניםואילוהשנתי,מהגמראחדמאחוזפחותהיההלא-מכורהגמורהמלאיגבוה,היה

הואהקבלניםאצלשנשארמכורהלאהמלאימסיקים,כיאנומכאןגדול.הזההמלאישפל,היה

עיתויישלמהפיזורנובעשוטף,באופןהקייםהנורמלי,המלאיהיצע.עודףשלתוצאה
וביקוש.גמר

ובכושרהנורמלימעלשישיגוברווחתלויותתקופהבכלהקבלניםשלהבנייההתחלות

שעקומת)משוםבשוקהביקוששלפונקציההואזהבמקרההנורמלימעלהרווחשלהם.הייצור

הייצורלשמשיכולהענףשלהייצורלכושר?(1:0x7)קירובקשיחה(.הקצרבטווחההיצע
הקודמת:בשנה

מ״ר()באלפיהפרטיתהבנייההתחלות-31?11נסמן:

(3)51?1ז-ס(£31,11£?)

הגרובעריםבתהליך,ודירותגמורותדירותטלמכירותעלסקרמצויהאחרונות,הטניסלגבי4
שימוטלעטותאפטראישנתיות,תצפיות6-5ב-דיאיןברגרסיותאמידהשלצורךמאחראולם

אלה.בנתונים
דירה,מהקבלןשקנהפרטי,אדםמעיןטלו,במלאיספקולציהטעוטהבקבלו,לראותניתן5

ספקולציה.לצורךבדירהמחזיקוהוא
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(4) 31?8=£(08,01)^,,מס81,5?8_)

נובע:(3ו-)(2מ-)

הביקושמשתנהלמעססטטיסטיים,נתוניםישהמשתניםלכלאמפירית.נאמדה(4)משוואה
השפעתואתלבטאניסינוולכוזה,משתנהלכמתאפשרותכמובן,איו,מם.5הספקולטיבי:

אופנים:בשנילעשותאפשרזאתעקיפה.בצורה
בשוקמשקלשיוויחוסרכשישנוצר,הספקולטיביהביקושהיחסי:המחירגישתא.
גםישלמחיראולםהספקולטיבי.לביקושמודדלשמשהמחיריכולולכןבמחיר,שמתבטא
נטוההשפעההקודמת.להשפעההפוךבסימושהיאהארוך,הטווחשלהביקושעלתחלופההשפעת
6מראש.ידועבלתיווובכיאיפואהיא

לביןהארוךבטווחההיצערמתביוההפרשבשוק:המשקלשיווילחוסרישירהגישהב.
הספקולטיבי.לביקושכמודדלשמשיכולהשוטפתההיצערמת

בעזרתהיחסיהמחיראתהאומדתמשוואה,נאמדהובמקביל,ב׳גישה\נקטנו
הספקולטיבי.הביקושעורףאתשמייצגהמשתנה

ההיצעמהולהגדירצורךישהארוך,הטווחשלהמשקלשיוויהיצעאתלהגדירכדי
רקשבהצרה,האחת,בהגדרהאלטרנטיביות:גירסאותבשתיההיצעאתהגדרנודירות.של

גםבהיצענכלליםכאשריותר,רחבהבהגדרהוהשנייהלשוק,היצעמהוותגמורותדירות
לדעתנו,עדיפה,הגירסאותשתימביובבנייתן.שהוחלדירות,הגמורה:לדירהקרובתחליף
אינןעודכלמהוות,גמורותשאינןשדירותמשוםוזאתבגמר,המתרכזתיותר,החדההגירסה
לאיכלוס,יכולבדירותמחסורישכאשרממש.גמורותלדירותחלקיתחליףרקנגמרות,

אינואךלמיניהם,ספקולטיבייםביקושיםבבנייה,לספקמותחלות,אודירותשלמוגדלהיצע
בדירותמחסורקייםעודכללכו,בהן.לגורלדירותהבסיסיהביקושאתלספקיכול

המחסורתחושתאתמבטלאינושיהיה,ככלגדולבנייה,בשלבידירותשלהיצעהריממש,גמורות
ציפיות-מחיריםולעליותלמחסורציפיותהיווצרותהמשךמונעואינוהדירותבשוק

הספקולטיבי.הביקושאתומגדילותהממשיכות
הארוך:בטווחהמשקללשיוויכקירובשימשואלטרנטיבייםמשתניםשלושה

הפרטיתהבנייהשלהגמרכלסךהוא)כשהגמרהשניםעל־פנילנפשממוצעגמרא.
האוכלוסייהשלזוהיאהארוךבטווחבביקוששהצמיחההיא,ההנחהכלומר-והציבורית(

גסס.נסמנובלבד.

תוצאותנתןלאהיחסי,המחיראתבתוכההכוללתמשוואה,אומדןואמנם6 טובות.סטטיסטיות
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ההכנסההשפעתנוכתהזמן,פניעללנפשהגמראתמגדילהלנפששההכנסהבהנחהב.

לשיוויכפרוקסישימשעליו,ההכנסהבהשפעתמנוכהלנפש,הגמרשלהממוצעהגמר.על
.01*1*נסמנוהארוך.בטווחהמשקל

שטחושלגמורותדירותשטחשלליניארית7קומבינציהשלהתקופהפניעלממוצעג.

.05אנסמנובנייה.בתהליךדירות

הטווחשלההיצעמרמתגבוהלנפשבכך,שההיצעהדברמתבטאבשוק,היצעעודףישכאשר ><־(4-

אוכלוסייה(.-*1גמר,-0*1)^-0*01>0למשל:א׳,אלטרנטיבהלפיכלומרהארוך,
ספקולטיבי.ביקושבשוקוקיים—(,-0*1*1<0)בשוק:בהיצעחסרישכאשרולהיפך,
כמצופה.-זהמשתנהשקיבלהמובהק,השליליהמקדםבולטבלוח,המופיעותהאמידהמתוצאות

חוסרלהגדלתהראשון,בשלבגורם,בשוקהמשקלשיוויחוסרכיכך,אםנובע,מהמשוואות
ממקדמיהמגמה.שינוישלבמנגנוןחלקמשמשדבר,שלבסופואולם,המשקל,שיווי

לאכי)אםמתכנסתהליךהואהמחזורתהליךאקסוגני,שינויבהעדרכינובע,המשוואה

בלבד(.אחדמחזורתוך
שהואבהנחה,באוכלוסייה,נטוהטבעיהריבוימשתנהנלקחהחדשים,הביתלמשקיכקירוב

במשפחההילדיםתוספתאתבחשבוןלוקחגםוהואהבית,משקיהיווצרותמגמתאתמייצג

מספראחר:משתנהגםנוסהלחילופיו,יותר.גדולהלדירהלמעברשגורםנתונה,

היוהתוצאותואמנםהטבעי,הריבויעםמאדמתואםזהשמשתנהמתבררבשנה.הנישואין
8ביותר.דומות

הטבעיהריבוישמשתנהלראות,מענייןלהלן.הלוחראה־האמידהתוצאותשלפירוט

פוניםשהעוליםמכך,כנראה,נובע,זהדברנטו.העלייהמשתנהממקדםבהרבהגבוה
להיצעגורמיםארצה(,העלייהאת)שמקטיניםהיורדיםואילוהציבורית,לבנייהבעיקר

לשוק.דירות
הואטבעישריבוימאחראולם-הגבוההשליליהקבועתמוהנראהראשוןבמבט

הטבעיהריבוישלהתוספתהריהאוכלוסייה(,שלפונקציה)שהיאמסויימתרמהמעלתמיר

תרומתמניתוחזה.בהקשראלהמשתניםשנילראותואפשרחיובית,תמידהיאוהקבוע

העיקרייםהמסביריםשהמשתניםנובע,הפרטיותההתחלותהיקףלהסברהמסביריםהמשתנים

בארצותהממצאיםעםגםמתיישבוהדברבלוח(1משוואה)ראהדמוגרפייםמשתניםהםהמגמהשל

אחרות.

האמפירי.האומדןסמךעלנקבעוהקומבינציהמקדמי7
לקבליותרשקלמשתנהזהותחזיות,שלצורךמשוםהטבעי,בריבוילהשתמשהעדפנו8

הערכות.עליו
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(51?8)הפרטיתהבנייההתחלותמשוואות

מ.ם 8־2 קבועס011 £ £ 51?8- 1צ0 ס1 אס

1.37 .92 -2998 44^24 21.98 80.9 (1)

(6.5) (2.5) (4.9) (10.8)
1.54 .93 -2359.3 .23 49.16 17.1 62.0 (2)

(-3.7) (1.4) (2.8) (3.0) (4.0)
1.86 .95 -1937.1 -1118.5 .51 39.20 12.3 46.2 (3)

(-3.0) (-1.7) (2.3) (23) (2.11) (2.7)
2.15 .94 -785.8 -985.9 .30 44.20 12.9 48.4 (4)

(-.70) (-1.8) (1.9) (2.8) (5.7) (2.8)
2.37 .95 -1862.2 -462.1 .39 34.65 13.9 58.6 (5)

(-3.1) (-2.9) (2.7) (2.5) (3.0) (4.6)
1,90 .91 -1209 65 .4 -1081.4 34.28 11.4 (6)

(-2.5) (2. 2) (-1.8) (1.8) (1.7)

מנוכה לנפשי גמרשלממוצעתרמה-
הכנסה;בהשפעת

0151*
)אלפים(; טבעיריבוי- אם

שניםפ ע"0511/11שלממוצעתרמה- 0511 )אלפים(; נטועלייה- ס1

)אלפים(;הנישואין

014-1
1^-

011-1

מספר-

־0151

ס11

8

פנויה;

.
)אלפי

בהכנסהשינוישיעור-
לנפש;ריאלית

פרטיתבנייההתחלות-
מ״ר(;

א

8!?5

011
-א1 01111*

׳1_ו11׳עיעין
מ״ר(;אלפי

05_א1
-א1 0511

0 ,011, + .70(■
51 זר}-י+ .35 (^) -2־ 05א

לנפש; גמרשלממוצעתרמה- אאס

עיבוריתבנייההתחלות
באופןמתבטאותשהןכפיהממשלה,שלתמדיניותהחלטותאתלשקףצריכההציבוריתהבנייה
השיכון.כלפיבמדיניותההממשלהאתהנחומרכזייםשיקוליםשניבתקציב.מוצהר

חלשות.ובשכבותצעיריםבזוגותהתמיכההיקףוהשני,הצפויים,העוליםמספרהראשון,
080-לדיורהממשלתיהאשראיהיקףלשמשיכולבמשתניםהתמיכהלהיקףכפרוקסי (.1970במחיריל״י)מיליוני
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מ״ר(;)אלפיציבורית)בנייההתחלותשסח-8x88נסמן:
9)אלפים(העוליםמספר-818

8188=ס(8£,פ818)אזי:

( 2 . 1 ) 5X88 = 1.43 088 + 16.5 818 +15.6
(5.1) (2.2) (.7)

קיבלנו:ובאומרו

79.=82

.".ס=2.13

הבנייהמשוואותשלההסבררמתמאשרנמוכההציבוריתהבנייהבמשוואתההסבררמת
פוליטיים־ביורוקרטיים,מגורמיםיותרמושפעתהציבוריתשהבנייהמשוםוזאתהפרטית,
אקונומטרית.במשוואהלהיכלליכוליםשאינם

מניתוחמתבררבמשוואה.שמופיעהמימוןמשתנהאתלאמודקושיתחזית,ישלצורך
בהצעותאותושמייצגהנתון,עםמתואםאינו^(ק03זמשתנה)שהואזהשמשתנההעבר,

העתיד.בתקציבהמופיעבמשתנה,להשתמטאפשראיתחזיתשלצורךפרהמתאימות,התקציב
עדיף.לנונראהשאףשונה,מכיווןגםהציבוריתהבנייההתחלותלהסברנגשנולכךאי

מסוימת,במידההשישיםשנותבמשךגםאךהשבעים,שנותמתחילתשבעיקרמתברר,

בייחודהפרטי.הסקטורשלהבנייהענףשלהמחזוריותאחרילהיסחףהציבוריתהבנייהנטתה
גםקייםואצלובבנייה׳הציבוריתנכבדחלקהציבוריותהחברותתופסותמאזהדברבולט

מנסההציבוריתהבנייהגםמאמירים,והמחיריםבשוקגיאותכשישלכן,רווח.שלשיקול

לצמצםמנסההיאיורדים,)היחסיים(והמחיריםשפלישכאשרולהיפר:פעילות,להגביר

בהשפעתפיגורכנראה,יש,למימושן,החלטותקבלתביןהזמןאורךבגללהפעילות.את

הציבורית.הבנייההתחלותעלבשוקההתפתחות
גםשהופיעברוטו,העלייהמשתנהבעזרתהסברעל-ידילמשל,התקבלה,טובהתוצאה

לגבישוניםבמשקלותהפרטיתהבנייהעלהמשפיעיםמשתנים,בעזרתוגם(2.1)במשוואה
—((-05)?בשוק:שפלאוגיאותשמייצגוהמשתנהטבעיריבויהשבעים:ושנותהשישיםשנות

( 2 . 2 ) 8X88=881119.1+21.5818א8811.1237+80א[-)■^ל(

<2•3)(6.5)(5.5)

01מנ -135.
(-.7)

85.=82

8.״.=2.98

8>ט1 1השישיםשנות

1השבעיםשנות

הגורסתהממשלה,גישתעםמתיישבוהדברהעולים,מספרשלמשתנהמופיעשכאןלב,לשיםכדאי
שלמשתנהמופיעהפרטיתהבנייהשבמשוואותבעודשמגיעים,העוליםאתלשכןשעליה
מהירידה.כתוצאההמתפנותהדירותמספרגםרלבנטיהפרטי,השוקשלגבימשוםנטו,עלייה
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בכיווןהציבוריתהבנייהעלמשפיעהספקולטיביהביקוששמשתנההעובדה,בולטת
הפרטיהסקטורשלהשוניםההתאמהקצביעםמתיישבוהדברהפרטית,הבנייהעלמאשרהפוך

בשלבעולים,והמחיריםבענףגיאותישכאשרלמשל,בשוק.ולשפללגיאותוהציבורי
ולהשתכנות.הביקושלצורכיהדירותמספרמאשרגבוההגמורותהדירותהיצעמסוים
שלהםהבנייההתחלותמספראתמתאימיםהפרטייםוהקבלניםאז,נעלםהספקולטיביהביקוש

כךתמשך.הגיאותכאילולהתנהגוממשיךבאיטיותמגיבהציבורישהסקטורבמהירות,בעוד
בעודהתחלותיהם,היקףאתלצמצםהתחילוכברהפרטייםהקבלנים,כאשר1974ב-קרה

הציבוריתשהבנייהנובע,גםמכאןהתחלותיו.היקףאתהרחיבעדייוהציבורישהסקטור
לשאוףצריכההיתהנכונהשמדיניותבעודהבנייה,ענףשלהמחזוריותלהחרפתפעלה

.1מדיאגרמהגםבולטהדברבעזרתה.המחזוריותלמיתון

1977עד1958הבנייה,התפתחות:1דיאגרמה

ציבוריתבנייהגמרשטח-פיסזס
פרטיתבנייהגמרשטח-

אוכלוסייה-א

הבנייהגמר

בשטחתלויהבנייהשלהגמרשטחולכןחודש,24ל-18ביוהואדירהבנייתשלממוצעמשך
שנה:לפניההתחלותובשטחשנתייםלפניההתחלות

אס=(31-2,51-1£,...)

51=31פ?+51?8.
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ישכאשרהשוק.למצבבהתאםהבנייהמשךאתמאיטיםאומאיציםשהקבלניםמתברר

בשפלהשוקכאשרואילוהקונים,בלחץהדירותאתלסייםממהריםהםספקולטיבי,ביקוש

משךאתהקבלניםמאריכיםיצור,גורמישלמסוימתקשיחותבגללהיצע,עודףונוצר

גםמופיעההתחלות,במשוואותספקולטיביביקוששמייצגמשתנהאותולכן,הבנייה.

הבניה:משךאתכמייצגהגמרבמשוואת

־ס0>]ן
"ס=^(31,51-1_2י_)^|([1

התוצאה:
66.3-3^-1415.2-2_51418.+1_51531.=04

(90).(2.1)(3.7)(7.9)

98.=82
.#.ס=2.24

,כצפוי.1ל-מאדקרובוהוא.949=הפיגוריםבשניההתחלותשלהמקדמיםסכום
גםומובהק.שליליסימךכצפוי,קיבל,בשוקהשפלאוהגיאותאתהמייצגהמשתנה

-מאפסמובהקבאופושונהאינוואףהמוסבר(המשתנהשללגודל)יחסיתמאודקטןהקבוע

שנה.בכלהגמרהיקבעותתיאוראתמאשרוהדבר

למגורי□בבנייהההשקעה

בנייה,התחלותשלהנתוניםעלמתבססלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהבידיההשקעהחישוב
רגרסיותעל-ידידומהבצורהההשקעהאתאמדנואנוגמורות.ודירותבבנייהדירות
משךוגםהבנייהגמרשגם)כךשוניםבפיגוריםוהתחלותבנייההתחלותשלהמשתניםבעזרת

התחלות(.במשתנינכלליםהבנייה

111=.8125+.5121_ד+.5116_650.6-2

(3.4)-(1.8)(1.7)(3.0)

93.=28

.".ם=.84
(;1970במחיריל״י,)מיליונילמגוריםבבנייההשקעה=111
למגורים.הבנייההתחלותשטחסך=31
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הדירותמחירי

שיוויאישלתוצאהכאמור,היא,הכלליתהמחיריםרמתלעלייתמעברהדירותמחיריעליית
לעיל.שהוגדרכמושלילי(,או)חיוביספקולטיביבביקושהדירות,שמתבטאתבשוקמשקל
במשוואתהספקולטיביהביקושאתשמייצגמשתנה,אותובעזרתזועלייהלהסביראפשרלכן

הפרטיות.הבנייההתחלות

$1=1.05?0-.37)^([-5]א*+.05
(4)!•1

(2.1)-(5.1)

64.-21
0.״.-1.22

הפרטיות;הדירותמחירי_?11
הפרטית;הצריכהמחירי-ס?

שנתי,שינוישיעורמייצג-*

1980עד1958דירות,שלהיחסיהמחיר:2דיאגרמה

הפרטיותהדירותמחירימדד-מ?
הפרטיתהצריכהמחירימדד-?0
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1980עד1978לשניםהבנייהתחזית:3דיאגרמה

*תחזית
פרטית.בנייההתחלותשטח-

ציבורית.בנייההתחלותשטח-51פ?
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התשלומיםמאזןשלההתאמהתהליך

ישראלבארץ

רוזנברג*ויעקבסילברזיק

בתחוםכלכליותלתיאוריותמבחןשדהרביםבמקריםלשמשיכולהישראלארץכלכלת
בארץחופשי.שוקשללתנאיםהמנוסחותהתשלומים,ומאזןהכלכליתהצמיחהההגירה,
וסחרחופשישוקרבהבמרהוהתקייםכלכלית,מדיניותשלממשיתפעילותנעדרהישראל
כלכליים.מחזוריםוקיוםהמשקשלכלכליתצמיחהתוךמוגבל,בלתיחוץ

המסבירהכגישה,התשלומיםלמאזןהמוניטריתהגישהאתלהציעזועבודהמטרת
.1922-1939בשניםמתא״י()להלן:ישראלבארץהתשלומיםמאזןשלהתנהגותואת

לתהליךהמקובלמןשונההסברויוצגישראלי,הארץהניסיוןלאורהגישהתיבחןבכך
מתא״י.שלההתאמה

התשלומים,למאזןהמוניטריתהגישהברוחהמנוסחמודל,עומדהעבודהשלבמרכזה
המודל,הנחותאתלהביןכדיממנו.הנובעותהמסקנותשלאמפיריתבבדיקההמלווה
המודלישראלי.הארץהמשקשלהאופיקוויבהצגתהראשון,בפרקלפתוח,בחרנו

האחרוןהפרקהשלישי.בפרק-האמפיריתוהבדיקההשני,בפרקמובאיםומסקנותיו
יצואלמנועכוונההיתהאםנדרשת,שהיתהכלכלית,מדיניותשלבשאלהעוסק
ישראל.מארץהון

אופיקווי-(1922-1939)ישראלארץכלכלת

תופעותבמספר1922-1939השניםביןישראלארץכלכלתשלהניסיוןאתלסכםנוכל
טיפוסיות:

*

1

ממשקישראלבארץהמשקהפךהעולםמלחמותשתיבין-כלכליתלמחזוריותצמיחה
ומהגירתמאודגבוהטבעיריבוימשיעורכתוצאהמתקדם.למשקפרימיטיביחקלאי
1.5ל־אלף750מ־,1922-1939השניםביןהאוכלוסייה,גדלהישראללארץיהודים
היהודיהמשקתוצר.30%ל-11%מ-עלההיהודיתהאוכלוסייהשלומשקלהנפש,מיליון

בר-אילן.אוניברסיטתהמחקר,רשותמטעםבמענקנתמךזהמחקרבר-אילן.אוניברסיטת*
קלינוב-הלוי,אצללמשללמצואניתןישראלארץכלכלתעליותרמפורטתיאור1

(.1964)הורוביץ(,1948)הורוביץ(,1968)מלול
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משקבאותוההוןומלאילא״י,מיליון16.8ל-לא״ימיליון1.6מ-תקופהבאותהגדל

וההוןהתוצר(.1936במחירי)הסכומיםלא״ימיליון57.5ל-לא״ימיליון5מ-גדל
גבוהיםגידולשיעוריהתקיימועדייןאךיותר,קטנהבמדד.אמנם,גדלוהמשקכללשל

מאוד.
-1924השניםהיוהגיאותשנותהתקופה.פניעלאחידההיתהלאהמשקצמיחת

שפל.תקופתהופיעהולאחריהן,1932-1935ו-1925
המחזוריותלתנועותבעיתויהזהההיתהלאבא״יהמחזוריתשהתנועהלציין,מעניין

כלכלי.שפלעדייןשרר,כשבעולם1932-1935הגיאותבשנותהדברבולטבמיוחדבעולם;
ההוןביבואדרסטיתעלייההואהגיאותתקופתשלביותרהבולטההיכרסימן
שפל.בשנותוהיפוכויהודית,ובהגירה

-1922השניםביןמאוד.ניכרהוןמיבואנהנהישראליהארץהמשק-מרןיבוא

מהעברותבעיקרמורכבשהיהלא״י,מיליון130כ-בסךהוןישראללארץזרם1939
יהודים.שלהןגם(,15%)פרטיותומהשקעות(80%)יהודייםומוסדותעולים

בשיאוהשנתיההוןיבואהיהלמשל,כך,גבוהה.היתההשנתיההוןבזרםהשונות
(.1דיאגרמה)ראההנמוכהמרמתו4פיגבוה

בידיישראלארץנשלטההמלחמותשתיבין-המוכיערימוהמערכתכלכליתמדיניות
אוהפרטית,ליזמהמסגרתלקייםבתפקידהראתההמנדטממשלתהבריטי.המנדט

נמוכה,מכסיםרמתנשמרההחוץסחרבתחוםאקטיבית.מפעילותולהימנעהציבורית,
שאסרהמנדט,של18בתקנההיתר,ביןמעוגנת,זוהיתהמדיניותנוספת.התערבותללא

העמים.חברמדינותביןמכסיםאפלייתעל
בלי׳מלאכיסויהיהישראליתהארץללירהלסוחר.עוברכמטבעהלא״יהונהגה1927בסוף

הנפיק■בלונדון,היהשמושבההמטבע,מועצתהמטבעות.שניבין1:1היההקבועהחליפיןושער
נקבעהכסףשהיצעהיתה,השיטהתוצאתבריטיים.ערךבניירותשהושקעולי״ש,תמורתלא״י

רזרבות(.)הגדלתהוןיצואיצרהשבמחזורהמטבעוהגדלתהתשלומים,מאזןדרךבלעדית
מוניטרית.מדיניותשלאפשרותכלכמובן,מנעה,כסףהיצעשלהאוטומטיתהשיטה

ישראלארץשלהתשלומיםלמאזןמוניטריתגישה

מתא״יהתנהגותאתהמסבירהכגישה,התשלומיםלמאזןהמוניטריתהגישהאתמציעיםאנו
קיבלה(,1968)1111ז1<1611,(1972)1011113011שפיתחוזו,גישה.1922-1939בשנים
תהליכיבהסברמקובלתלתיאוריהוהפכההאחרונותהשניםשלהמקצועיתבספרותתנופה

התשלומים.מאזןשלההתאמה
ההתאמהתר׳ליךלהבנתשהוצעואחרות,גישותשתימולעומדתבזההמוצעתהגישה

?1:106)מחיריםושינוייזהבזרימתשלהקלסיתהגישההיאיותרהמקובלתמתא״י.של

(,1968)קלינוב-מלוליוהלוי(1963)מיכאלישללדעתםהמסבירה,(,5ק6016?10״116011311131״
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מתא״י:שלההתאמהמנגנוןאת
הפעילותמכךכתוצאההתרחבההכסף,היצעגדלכספיהוןיבואבעקבות"כאשר

שהתהליךעדהיצוא,וקטןהיבואגדלכךועקבעלוהמחיריםוהתעסוקה.הכלכלית
2מתהפך".אונעצרהיה

נשתדלהתהליך.בהסברלמחיריםהראשיהתפקידמתרעלבעיקראנו.חולקים
3ההון.מיבואהושפעהולאהעולמיהשוקידיעלנקבעהבארץהמחיריםרמתלהוכיח,כי

הזהב",ל״בסיסהדומהמנגנון,בפנינומניחהההוןיבואאקסוגניותשהנחתנכון,
בארץ,מחיריםעלייתשלבדרךכלומרכאן,שתוארהבדרךהזההמנגנוןפעלהאםאך

4במחלוקת.השנויהשאלהזוהזהב,זרםשאליה

השוטף.החשבוןשלההתאמהלתהליךמתייחסת(,1954)הלפריןשהביעשנייה,דעה
-והצמיחההתוצר,אתמגדילההוןיבואההכנסה״:ב״גישתהנתוניםתומכיםלדעתו,

אינההמוניטריתהגישה5ההפוך.בכיווןפועלתבתוצרירידההיבוא.עודףאת
ולאהשוטףהחשבוןאתהמשפרגורם,בצמיחהרואההיאבאשרזה,לטיעוןמסכימה
ו.מחמיר

האופיקוויאתבהנחותיוהמזכיר6מודל,באמצעותתוצגלמתא״יהמוניטריתהגישה
שלהאמפיריבחלקונבססןקריטיות,הןההנחותמןשתייםישראלי.הארץהמשקשל

הן:ואלהזו,עבודה
לתנאיואקסוגניהואישראללארץההוןיבוא-ההוןיבואאקסוגניותא.

ממנה.מושפעואינוהכלכליתהפעילותרמתעלמשפיעשהואכךהמשק,שלהכלכליים
לאחו״ללמחיריהמקומיתהמחיריםרמתביןהיחס-היחסיהמחירקביעותב.
שפל.בתקופתקטןולארב,הוןיבואבתקופתגדללאמהותית:השתנה

המודל.1

הבנקים)כוללהפירמותואתהביתמשקיאתהכוללבלבד,פרטיסקטורשלבמשקכינניח,
הציבור(.ומוסדות

.15עמי(,1968)קלינוב-מלולהלוי,2

מ31ק61־111שלמחקרואתלתיאורםכאסמכתאמביאיםוקלינוב-מלול,הלויכןמיכאלי,
היא;ולאבתהליך,המחיריםלתפקידגםמתייחסתזואסמכתאכינראה,לכאורה(.1954) כמצופה.התנהגהלאהמחיריםרמתכילמסקנה,מגיעהלפרין

מצויהזהב"בסיםעלהעברה"מנגנוןפעולתלתיאורהקלסיתהגישהעלמתקפה
הבינלאומי,שהניסיוןהראה,(1964)11:1££111(.1975)11ס01ס81:6ע3ז260116ב61ב-:

הקלסית.הגישהעםעקביאינוהואאףהזהב,בסיסשלקיומובתקופת
ורוזנברגסילבראצלמצויהעליהןוהבקורתהגישותשתישליותרמפורטתיאור

(1978.)
ץ16£ו-(1969)£01!1±ע3בידינעשהדומהמודלבאמצעותהמוניטריתהגישהניסוח0
(1976.)
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היצעולהשקעה.לצריכההמשמשותוסחורות,אג״חכסף,מוצרים:סוגי3במשק

מקורוהכסףהיצעמחו״ל.באאג״חשהיצעבעודהיבוא,ומעודףהתוצרמןבאהסחורות
בשיעורמקומילמטבעהחוץמטבעאתהממירמכני,מוסדידיעלהנעשהחוץ,מטבעבהמרת

.1:1של

אקסוגנייםשהםכרהעולמי,השוקידיעלנקבעיםבתוכהוהמחיריםקטנההמדינה
כקבועים.הריבית(שערשל)ההפכיהאג״חולמחירהסחורותלמחירנתייחסלכןלה;

העברותשוטףבאופןזורמותולמשקחוב,ובאיגרותבסחורותחופשיסחרקיים
לקבועלנומאפשרתהקבועיםהמחיריםהנחתהעברות(.)בקיצור:לארץמחוץחד-צדדיות

בלבד:והרכושההכנסהשלכפונקציההפרטיהסקטורשלהביקושאת

(1).ס=.ס+צ(1,,11)1=1)סחורות( 0011
2,)אג״ח(3)כסף(

הפרטיהסקטורשברשותהאג״חעירהוא,1ה-למוצרהביקושהואסכאשר
10

הרכוש־הלזצרבטווחמועד.באותושברשותוהכסףכמותהוא14ו־ההתחלהבתקופת
ס

כהכנסהמוגדרתוהיאהנומינליבערכההמקורותמכלהפנויהההכנסההיא+צ1קבוע.
(.1)מחו״לחד-צדדיותהעברותבתוספת)צ(,-נומינלי()תוצרנומינליתלאומית

כי:ונניח
4.ס
1_
4+צ(1) .

'ס
1

נממן:

1=
±

>£0ם
±

(2)'ס
1

מוצריםאינםהמוצריםשלושתכלכיההנחה,שלתוצאההיאחיוביותנגזרותהנחת
להלך.שנראהכפיהתקציב,מגבלתשלהכרחיתתוצאההוא1ל-סכומםושוויוןנחותים,
יתרותשלו.הביקושעודפילסיפוקלחו״לפונההפרטישהסקטורמניחים,אנו

8)ההוןוחשבון(8^השוטףהחשבון
ובשוקהסחורותבשוקהביקושלעודפיישתוו(2

בהתאמה:אגה״ח,

-)צ
8=ס(-1

1(3)

(0
*-

2
8=-0נ

2(4)

ההעברות;מחשבוןגםההון,ולחשבוןהשוטףלחשבוןפרטמורכב,התשלומיםמאזן
מוגדרת:(8)התשלומיםמאזןשלהכוללת״ה״יתרהתהיהלפיכך

(5) 8 = 8
1
+ 8

2
+ 1
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היא:ולרה()חוקבמשקהמתקיימתהתקציבמגבלת

(6)צ+^+11״+2-1נב=0 טס1
נקבל:(,6ב-)ושימוש(,5ב־)(4ו-)(3מהצבת.)

אקסוגנייםמשתניםשנישתיארנובמערכתמופיעיםקבועים,והרכוששהמחיריםכיוון
שלתוצאההואהתוצרכיאףהתוצר.-xו-מחו״ל,צדדיותהחדההעברות-1בלבד:
נוכללכןאקסוגנית.נקבעיםאלההטכנולוגית,והרמההמועסקתהייצורגורמיכמות
צ.עלבמישריןהאקסוגניותהנחתכילהניח

בחשבוןהיתרותואילוהביקוש,ועודפיהביקושאתקובעיםהם1ו-צמשנקבעיט
הללו.הביקושעודפישלבבואההןכולוהתשלומיםובמאזןההוןבחשבוןהשוטף,

התשלומיםמאזןעלבהעברותוהגידולהצמיחההשפעת.2

ידיעלהכלכלית,הצמיחההיוישראליהארץבמשקהדומיננטיותהתופעותששתינוכחנו,
מאזןעלהשפעתןמהימחו״ל.העברותבצורתהון,ויבואהייצור,בגורמיהגידול

המודל?בתנאיהתשלומים
התשלומיםמאזןבסעיפיהשינויאתלקבלונוכלב-^כגידולהצמיחהאתנתאר

(:7ו-)(4)(,3)משוואותבעזרת

66 0<
3

'ס
0>

2
=ים- 0<

1
'ס-

7(.2)משוואהפיעלנקבעוהנגזרותסימני

עולהכןהכוללת".ב״יתרהלשיפורודוחףלכסףהביקושגדלבתוצר,גידולכשחל ההחמרהלמרותהכוללת,ביתרההשיפורההון.בחשבוןהיתרהאתומקטיןלאג״חהביקוש
הגישהשלידועהתוצאההיאוזוהשוטף,בחשבוןהשיפורידיעלמתאפשרההון,בחשבון ((.1969)£011113,(1971)£1:6111:<61י(1971)0ס1ז:11נ113ס11)המוניטרית

מגבלתבתוספת

הדרישהמקורזהו

2להתקיים:חייב(5)התשלומיםמאזןהגדרתלפי
61^

_66
<1צצב<6צ £=.יס1להתקיים:שחייבכך״'ס,=ים-+1ים- י.1231

פירושו:התקציב
(.2)במשוואה



206

נשאר)צגדל1כאשרמחו״ל.צדדיותחדבהעברותהגידולהשפעתאתעתהנבחן

הקודם:במקרהכמומשוואותמאותןנקבלקבוע(

יתרתוהשוטף.החשבוןשמגלהבמגמה,הואהצמיחהממקרהההעברותמקרהשלהשוני

לכסףבביקושלעלייהבהעברותהגידולגרםלצמיחה,בדומהמחמירה.אלאמשתפרתאינה

ולסחורות,לאג״חהביקושאתהקודם,כבמקרההגדיל,גםהואהכוללת.ביתרהולשיפור
ההוןבחשבוןגםהיתרותקטנותלפיכךסחורות.היצעבמקבילליצורבליהפעםאך

השוטף.בחשבוןוגם
אפשרית,ההון,וחשבוןהשוטףהחשבוןביתרותהירידההכוללת,למרותביתרההעלייה

למשק.שהגיעוההעברותמתוספתיותרקטןהאחרוניםהשנייםשלשסכומםמאחר

בהעברותוהגידולבתוצרהגידולההתרחשויות,שתיכימתקבל,לעילהאמורמן

ובכיווניםההון,חשבוןויתרתהכוללתהיתרהלגביכיווןבאותופועלותמחו״ל,
כאשר.1לוחשלהראשונותהשורותבשתיכמסוכם-השוטףהחשבוןיתרתלגביהפוכים

חשבוןביתרתולהחמרההכוללתביתרהלשיפורלצפותנוכלסימולטנית,מתרחשותשתיהן

השתייםמביןאיזובשאלה,תלויהשוטףהחשבוןביתרתהשינויכיווןואילוההון,

(.1בלוח3)שורהדומיננטית
השינוייםהמודל:מןשקיבלנוהתוצאותפיעלמתא״ישלההתאמהתהליךאתלסכםנוכל

ההוןויבואהכלכליתהצמיחהידיעלושהופעלהכוחות,פריהםהתשלומיםמאזןבסעיפי
חלהשבהגיאות,בתקופתולכסף.לאג״חלמוצרים,הביקושעודפיהאקםוגני,דרך

להגדלתהתופעותשתיפעלובמשק,צמיחהוהתרחשההאקסוגני,ההוןביבואעלייה

עלייהשמשמעותה-הכוללתביתרהלשיפורשתיהןהשפיעוולכןולאג״ח,לכסףהביקוש
)יצואאג״חיבואשמשמעותוההון,בחשבוןולהחמרה-הכסףכמותוהגדלתברזרבות
יתרתעלהפוכיםבכיווניםוהצמיחההאקסוגגיההוןיבואהשפיעוזאתלעומתהון(.

שנותשלהסופיתהתוצאהתלויהלכן(.1בלוח(3)-(1))שורותהשוטף.החשבון
הדומיננטית.ההשפעהבעלתהיאהתופעותמשתיאיזובשאלה,השוטףהחשבוןיתרתעלגיאות

משקלבשיוויהמשקיימצאסטטי,נשארההוןויבואהמשק,צמחלאשבהבתקופה,

יהיו:התשלומיםמאזןשסעיפיכךוהאג״ח,הכסףבשוקי

( 8 ) 8 = 0

למתא״יהמוניטריתלגישהאמפיריתבחינה

שבחלקבמודלשנוסחהכפי-למתא״יהמוניטריתהגישהשלהתאמתהמדתנבחנתזהבחלק

הנחתאתנבססהראשוניםהסעיפיםבשניישראלי.הארץהמשקלנתוני-הקודם
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התשלומיםמאזןסעיפייתרותעלהאקסוגנייםבמשתניםהשינויהשפעת:1לוח
)-((ירידה )+(,)עלייה

חשבוןיתרת
ההעברות

החשבוןיתרת
השוטף

חשבוןיתרת
ההון

הכוללתהיתרה המשתנה

0 + - +בתוצר גידול.1
+ - - +בהעברות גידול.2
+ ? - +ובהעברותבתוצר גידול.3
0 - + מעורבממשלתי מימון.4

מהממשלהאג״ח מכירת.5
0 0 + לציבור

שהוצע,במודלהקריטיותההנחותשתי-היחסיהמחירוקביעותההוןיבואאקסוגניות
בדברהמודל,מןהמתקבלותהמסקנות,את-זה,פרקשלהאחרוניםהסעיפיםובשני

הכוללת.והיתרההאנדוגניההוןיבואסעיפישלהתנהגותם
לקבלו)ניתןבנספחבנייתם,דרךאוהנתונים,מקורותמקום,מופיעיםמגבלתבגלל

עליהם,מתבססיםשאנוהתשלומים,שמאזנירק,נצייןכאןהמחברים(.אלפנייהלפי
מדדי.1925עדאחורניתוחויצו1932-1946לשניםהלפריןבידישנאמרואלה,הם

יבוא(.1968)שרשבסקיאצלשמופיעיםומדדים,ישראל,ארץממשלתמדדיהםהמחירים
זה,שבפרק1לסעיףפרסהבאים,הסעיפיםבכלמסבירכמשתנההמופיעלא״י,ההון
מוגדר1בסעיףהיהודית.הסוכנותבידישנאמדלא״י,היהודיההוןיבואהוא
ביןשהוזכרו.התשלומיםבמאזניפרסיותוהשקעותהעברותסעיפיכסכוםההוןיבוא
זאתעםהמחזורית.התנועהבמהלךבעיקרדמיון,קייםההוןיבואשלהסדרותשתי

נאמדהשהיאמשוםמסביר,כמשתנהההוןיבואאתכמייצגתהסוכנותסדרתהועדפה
התשלומים.במאזןתלויבלתיבאופן

ההוןיבואאקסוגנידת.1

לפימקורותיו:ניתוחעלמבוססתאקסוגני,הואישראללארץההוןשיבואההנחה,
-עיתויוולפייהודי,הוןברובו-בעלותולפיחד-צדדיות,העברותברובו-סוגו

הללוהמאפייניםשלושתישראל.בארץולאבחו״לההתרחשויותעםלזהותוהאפשרות
אקסוגני.גורםכאלישראללארץההוןליבואלהתייחםלדעתנו,מאפשרים,
מאמתהשנתיים,התשלומיםממאזנימתקבלשהואכפיההון,יבואמוצגבו,2לוח

הללו.המאפייניםאת
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תקופהולפימקורותלפיהתשלומים(מאזן)סדרתההוןיבוא;2לוח

יבואשלשנתיממוצעב.
ההון

ים(
100)

)אחוזמקורותלפי
-תקופהבכלההון ההוןיבוא

יבוא)סך
א. התקופה

ההוןיבוא
)לא״י(לנפש

ההוןיבואהשקעות
לא״י()אלפי

העברות
ממשלה

העברות
אחרות

העברותהעברות
מוסדותעולים

3.7 2,700 18 7 22 31 22 1923-1922
8.0 6,100 17 2 10 18 53 1926-1924
3.2 3,000 23 1 18 43 14 1931-1927
10.2 12,100 14 1 -2 7 81 1935-1932
5.1 7,200 19 13 -9 21 57 1939-2936
6.4 4,200 20 4 2 17 57 1939-1922

של80%כ-ההעברותהיוהתקופהשבכלללמוד,ניתך2מלוחוסוגו:ההוןיבואבעלות

העברותמורכבותובראשונהבראשהמשנה.תקופותלגביגםנכוןהדברההון.יבוא

משתנהזהחלקכיאםהתקופה,במשךההעברותמכל75%מהוותאלהעולים.מהעברותאלה

המוסדותהעברותהןבחשיבותוהשניההעברותמקורהמשנה.תקופותביןניכרתבמרה

משתנהזהחלקכיאםההעברות,מכל25%אלההיווכולההתקופהבמשךהיהודים:

הפרסיות,ההשקעותהןההוןיבואשלנוספים20%המשנה.תקופותביוהואאף

הצטיינהלאשא״ילזכור,צריך"כלכלי".הוויבואכאללהתייחםאיואליהןשגםאלא

בקרקעמחסורגלם,חומריהעדרמפותח,בגללבלתילמשקמחו״להשקעהבתכונות,המושכות

קשים.אקליםותנאיפורייה

ואתההוןיבואעיתויאתלאבחןלנומאפשר2לוחשלהשניחלקו;רךההובואעיתלל

עדכמעטהבינלאומיוהאשראיההשקעותירדו1928-1939בשניםבו.המחזוריתהתנועה

אחרלתורחדלכלכלישהוןבעודדהיינו,רב,הוןיבואזרםישראללארץואילולאפס,

ישראל;בארץניכרהוןהופיעהחוקיות,והמגבלותהכלכליהשפלבגללהשקעה,מקומות

השקעה.אפשרויותאחרהתרהון,זההיהלכך,שלאנוספתעדותזו

ישראל.לארץמחוץהתרחשויותעםלזיהויקרובותלעתיםניתןההוןגלישלהעיתוי

שמוצאההרביעית,לעלייהקשור,1924-1925בשניםשפרץההון,יבואזרםלמשל,כך,

הביאואלוונסיבותהיהודים,נפגעובפוליןכלכלייםצעדיםנקיטתעםמפולין.
1932-1935בשניםהגדולההוןיבואזרםגםישראל.לארץוהוןעוליםלדחיפת

בגרמניה.המדינילזעזועישירבאופןקשור
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דווקאוהלכהגדלהיהודיהוןשלההגירהשתנועתלומר,ניתןכלליבאופן
ולאיהודיםשהשקיעוההוןלגביאמורהדבר8המוצא.בארצותומשברשפלבתקופות

עלייתם.עםעמםשהביאוההוןלגבירק
שיבואבהנחה,תומכיםההוןיבואשלועיתויובעלותוסוגו,כילסכם,נוכל

9למשק.כאקסוגנילהחשבויכולישראלארץשלהכלכלייםהתנאיםבידינשלםלאההון

חךץ-לארץומחיריהמקדמייםהמחירים.2

התשלומיםלמאזןהמוניטריתהגישהטלידועהוהנחהשלנובמודלקריטיתהנחה

העולמי.בשוקנקבעיםהמוצריםשמחירימשוםקבוע,נשארהיחסישהמחירקובעת,
בארץהניסיוןפיעלהשאלהבחינתזו?הנחהישראליהארץהניסיוןמצדיקהאם

למעשה,מהווה,היאשלנו.במודלההנחהלהצדקתמעברמשמעות,בעלתהיאישראל
הזהבזרימתגישת-התשלומיםלמאזןההתאמהלתהליךהקלאסיתהגישהשלבחינה

שלושההתקיימוישראלשבארץמשוםזאת:!?(.5106ק6016?10*0המחיריםושינויי
גדולהיהההוןיבואהקלאסית:הגישהצופהשאותולתהליך,אידיאלייםשהםתנאים,
-1922השניםפניעלחריפהתקופתיתבמחזוריותהגיעהואהלאומית;להכנסהיחסית
שפלבעולםשררישראל,לארץההוןיבואשלהשיאובתקופת(,1)דיאגרמה1939

היחסיבמחירניכרתלעלייההקלאסית,הגישהלפינצפה,אלהבתנאיםכלכלי.
היחסיבמחירולירידההשוטף,החשבוןיורעשבעקבותיהגדול,הוןיבואבתקופת
השוטף.החשבוןאתותשפרתשובאשרההון,ביבואקיצוץבתקופת

כזהתהליךשלקיומואתסותריםלהלן,שנביאהישראלי,המשקשלהנתונים
יחסי-קבוע.מחירשלההנחהאתומצדיקים

ללמודניתןממנוההון,יבואומדדהיחסיהמחיריםמדדמוצגים1בדיאגרמה
ההון.ביבואחריפהמחזוריתתנועהלעומתהיחסיבמחיריציבותשלניכרתמדהעל

מחיריםמדדישלרגרסיההרצנוהבא:הסטטיסטיהמבחןידיעלחוזקהזומסקנה
)כלההוןיבואועלבבריטניההמקביליםהמחיריםמדדיעלישראלארץשלשונים

הרגרסיותהןאלה.1922-1939לתקופההורצואלורגרסיותבלוגריתמים(.המשתנים
.3בלוח(4)-(1)

(1964)הורוביץהביעומסוימים,לאירועיםספציפיאוכלליכרעיוןזה,רעיון (.1973)וגלעדי
(.1944)£31111ב-כברומופיעהחדשהאיננהישראללארץההוןיבואאקסוגניותהנחת9 "ליתברקאי:חיפרופ'קבע,1979באפרילבכלכלה,עיוניםבכנסזועבודהעלבדיון

גםהיוזונחרצתדעהעלאקסוגני".היהישראללארץההוןשיבואדפליג,מאן
חולקים.
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1922-1939ישראל,ארץההיו,ויבואהיחסיהמחירמדדי:1דיאגרמה

מחיריומקדםלחלוטין,מובהקבלתיהואההוןיבואמקדם(,4)לרגרסיהפרס
את(7)-(5נברגרסיותהשמטנולפיכך.1מ-מובהקבאופןשונהאינובריטניה

בלבד.בריטניהמחיריבאמצעותישראלבארץהמחיריםשינוייאתוהסברנוההון,יבוא
היחסיים,המחיריםעלהמשפיעגורם,אינוההוןיבואכיהסקנו,אלהמניסיונות

מוסברת,שונותםוכיהמקומייםהמחיריםאתדומהבשיעורמעלהחו״למחיריעלייתכי

במדדהשינוייםהוסברושבה(,4)רגרסיהכאמור,חו״ל.מחיריידיעלניכרת,במרה

עלמשפיעההוןשיבואלטענה,סיועבהישלכאורה,דופן.יוצאתהיאהמחיה,יוקר
במדדמאשריותרהמחיהיוקרבמדדמיוצגיםאלהאםסחירים,בלתימוצריםמחירי

מראהשהיאההתאמהידיעלזוטענהסותרת(3)שרגרסיהאלאסיטוניים,מחירים

המדינות.שבשתיהמזוןבמחירי
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)המשתניםחו״לומחיריההוןיבואעלישראלארץמחירישלרגרסיהתוצאות:3לוח
בלוגריתמים(

".ם *2
מדדמקדם
מצרייםמחירי

יבואמקדם
ההון

מדדמקדם
בריטניהמחירי

מדדסוג
המחירים

רגרסיה
מספר

1.2 .79 .002
(.04)

.81
(6.97)

סיטוניים 1

1.3 .56 0.2
(.61)

1.61
(4.18)

קמעוניים 2
־

1.4 .80 .07
(1.6)

1.30
(7.19)

מזון 3

1.9 .39 .16
(2.66)

.99
( )

המחיהיוקר 4

1.1 .88 ־ .95
(10.8)

סיטוניים 5

1.2 .54 ־ 1.59
(4.23)

קמעוניים 6

1.3 .66 — 1.13
(5.18)

1ומז 7

1.9 .95 .92
(3.60)

-.03
(-.17)

המחיהיוקר 8

1.9 .94 .87
(8.91)

— המחיהיוקר 9

.62 .88 .23
(3.4)

1.55
(11.7)

סיטוניים 10

1.4 .72 .13
(2.49)

2.08
(7.11)

קמעוניים 11

1.5 .69 .28
(3.98)

2.12
(5.6)

המחיהיוקר 12

0.ו המתאים ״2 המקדםהוא6,11 הסטסיסמיהעררהםבסוגריים
דרביך־ווסטון.

המספרים.1
טלהסטטיסטי

הערות:

;1939•-1922 : 7-1רגרסיההיא:
:1922-1946.

הרגרסיות,הורצולגביהאשר
12-10רגרסיה;1934-1946

התקופה,.2
:9-8רגרסיה
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ממצבנובעזאתלעשותהקושייותר.מאוחרותשניםבמבחןלכלולניסינו
לראותשיכולנוהיחידההארץאירופה.בפניישראליהארץהמשקאתשסגרהמלחמה,

אתערכנוולפיכךמצרים,המלחמה,היאבתקופתגםישראלארץבפניכפתוחהאותה
יותר(.מוקדמותלשניםנתוניםנאיר1939-1946לשניםזוארץעםהבחינה
דלעיל.המסקנהאתמחזקותוהןהבחינה,תוצאותהן(9)-(8)רגרסיות

אתנכלולאםיקרהמההשאלה,עללענותניסיוןהן(12)-(10)רגרסיות

התשובהישראל.ארץלמחיריבריטניהמחירישביןלקשרשערכנובמבחןהמלחמהתקופת
האחד","המחירמכאן,שטענתמובהק.להיותהפךההוןיבואשמקדםהיא,שקיבלנו
עםסגור.כשהמשקנכונהואינהפתוח,משקלגבירקנכונההעולמי,בשוקהקיים

אםהוא,שספקמשוםמסויגת,זולטענהשלנוהמבחןמןשההוכחהלציין,צריךזאת
לחלוטיןהשתנהעתהמלחמה,לתקופת"הנכון"ההוןיבואהואבושהשתמשנוההוןיבוא
הצלחנולא(10)שברגרסיההן,להסתייגותאחרותסיבותהתשלומים.מאזןמבנה
ברגרסיהכמוכמובהקההוןיבואהופיע(12)וברגרסיההסדרתי,המתאםאתלבטל

המלחמה.תקופתאתכוללתשאינה(,4)

תקופתייםתשלומיםמאזני.3

1928-1939התקופהאתלחלקלנומאפשרותהכלכליתוהצמיחהההוןיבואמחזוריות

-1928)הראשונה(:1דיאגרמה)ראהבאורכןכמעטושוותרצופותתקופות3ל-
תקופתלאחריה,יחסית;יציביםוהתוצרההוןיבואהיושבהיציבה,תקופהמייצגת(1931
שפלותקופתהקודמת;השנהלעומתשנהבכלההוןיבואעלהשבה(,1932-1935)גיאות

(1922-1939)כולההתקופהובתוצר.ההוןביבוארצופהירידהחלהשבה(,1936-1938)
גיאות.תקופתהיא,גםלייצג,יכולה

היציב,המצבהתקייםתקופהכלשלשבראשיתהלהניח,לנומאפשרתכזאתחלוקה
מאזןשלההתאמהשתהליךאחרות,במליםאו(,8)במשוואהבמודלהמיוצג

התקופהפניעלנמשךוהצמיחה,האקסוגניההוןיבואמזעזועיכתוצאההתשלומים,
שתיארנו,לתקופות,1בלוחהמוצגותהמודל,תוצאותאתנייחסאםבסופה.ומסתיים

בחשבוןשליליתוליתרהחיובית(כוללת)יתרהברזרבותלגידולגיאותבתקופתנצפה
ברזרבותביציבותתאופייןיציבותתקופתהשפל.בתקופתוהיפוכיהםהאנדוגני,ההון

)האנדוגני(.ההוןבחשבוןובאיזון
אקסוגניותשאינןההוןתנועותהתקופתיים.התשלומיםמאזניאתמציג4לוח
מערכתשלוהשקעותהלוואותשהן"הלוואות",בסעיףההוןבחשבוןמיוצגות
והממשלה.הבנקאות

לקבוע,לנומאפשרתו״רזרבות""הלוואות"הסעיפיםנתונישלהגבוההמהימנותם
אתהולמותהתקופתייםהתשלומיםבמאזניהמצטיירותהמגמותכי,4לוחעלבהסתמך
הרזרבותגדולות.אינןהללובסעיפיםשהיתרותלמרותשתואר,המודלפיעלהצפוי
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לא״י()מיליוני ישראלארץ
)+((זכות

שלתקופתיים
,)-()חובה

תשלומיםמאזני:4לוח

יציבות גיאות שתל גיאות הסעיף
1931-1928 1935-1952 1938-1936 1939-1922

(4) (3) (2) (1)
-26.4 -49.5 -39.6 -171 סחורותיבוא
9.1 17.0 16.8 60נטו ושירותיםסחורותיצוא

-17.3 -32.5 -22.8 -111 השוטףהחשבוןיתרת

8.5 41.4 15.0 109 צדדיותחדהעברות
5.6 7.0 4.0 26 פרסיותהשקעות

.3 -7.3 2.4 -6 הלוואות

.2 -4.3 1.1 -9 )-()עלייהרזרבות )+((ירידה

3.1 -4.3 .3 -7 והשמטותטעויות

;11963)מיכאלי(:1)לעמודההנתוניםמקור

(;1954)1131ק66111(:3(-)2)לעמודות
הלפרין.אומדניחיוץ(:4)לעמודה

גיאותבתקופתאג״ח""יבואהופיעובמקבילשפל,בתקופתוקטנוגיאותבתקופתגדלו
ואיגרותהרזרבותמצבתהשתנתהשלאכמעטיציבותשלבתקופהשפל.בתקופתויצואו
החוב.

לכסףוהביקושהרזרבות.4

התשלומיםבמאזןרואהבכלל,המוניטריתהגישהכמומתא״י,שלהתנהגותולהסברהמודל
בהםשינוייםאשרלכסף,וההיצעהביקושעומדיםהתהליךשלבמרכזומוניטרית.תופעה
ברזרבות,לשינוייםדהיינוהתשלומים,מאזןשלהכוללתביתרהלשינוייםדוחפים
שהמבחניםייפלא,לאלכןהאחרים.התשלומיםמאזןסעיפיגםמשתניםזאתובעקבות

לכסף:ביקושפונקצייתשלקיומההוכחתדרךנעשיםהמוניטריתלגישההאמפיריים
ק60ק66566;)14061160£ת6£36ץ3]3ק5566161311666161156603611ע6660£66563

5636111£ע6660£(16111311(1£061מ0116."ע(301111500(1977,).ק263.)
בדיקתידיעלהתשלומיםבמאזןהרזרבותסעיףשללהתנהגותבחינהערכנולכן

אתלבטאשניתןבכך,מתבטאהיציבותמבחןלכסף.לביקושיציבהפונקציהשלקיומה
לתוצאה,דומהאלהלמשתניםביחסשהגמישותהריבית,ושערהכנסהשלכפונקציהלכסףהביקוש

הביקושביןושהקשרלכסף,ביקושפונקצייתלניסוחהרביםהניסיונותמןשהתקבללמה
שפל.בתקופתאוגיאותבתקופתמשתנהאינואותוהקובעיםלמשתניםלכסף
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כךשנה,תוךמסתייםבמתא״יהרזרבותסעיףשלההתאמהשתהליךמהנחה,נצא
םנקבל:במודל(7)משוואהשלפי

5=ז1
םכאשרש:כך!■ן,

11,11
5

הם

השנתית.התוספתו-£בהתאמה,נתונה,בשנההריאליהכסףוהיצעריאליותליתרותהביקוש

(:11)הרזרבותשינוישלתוצאההואמקומי,כסףהיצעקייםשלאמאחר

311=(9)

קבוע.שגודלוהכסף,שלהשוליהמכפילהוא3.
םאתהקובעיםבמשתנים,השינוייםידיעל11שלהתנהגותונקבעתלכן

שאותםז,4

אילצההנתוניםמגבלתלכסף.לביקושיציבהפונקציהשלקיומהבדיקתידיעלנמצא

המלחמה.שנותאתהכוללתתקופה,דהיינו,1931-1946השניםבנתונילהשתמשאותנו

הניסיוךידיעתמתוך(,1940-1945)המלחמהלשנותדמימשתנהכך,הכנסנועללהתגברכדי
בהכנסהלחילופיוהשתמשנוכהכנסהבמשק.הנזילותגדלההמלחמהשבשנותבעולם,

מחו״ל.צדדיותחדהעברותועודלאומיתכהכנסההמוגדרתהכוללת,ובהכנסההלאומית
הריביתשערשימשהריביתכשערההכנסה.להגדרתרגישההיתהלאההכנסהגמישות
בבריטניה."קונסול"מסוגלאג״ח

.5בלוחמופיעותלכסףביקושפונקצייתלניסוחהרגרסיהתוצאות

לנפשריאליתהכנסהעל)בלוגריתמים(לנפשהריאליתהכסףכמותשלרגרסיה.5לוח
(1946-1931)דמיומשתניהריביתשער)בלוגריתמים(,

המסביריםהמשתניםמקדמי
0״. £ משתנה

דמי
לשנות

שפל

דמימשתנה
גיאותלשנות

דמימשתנה
למלחמה

1945-1940)

שער
הריבית

הכנסההכנסה
לאומיתכוללת

בפיגור
של
שנה

הכנסה
לאומית

רגרסיה
מספר

1.38 . 85 .29 -.29 1.12 1

(3.04) (-1.78) (3.25)
1.21 . 53 .40 -.39 1.05 2

(3.53) (-1.81) (2.79)
.40 . 85 -.03 .28 .39 1.12 3

(-.20) (2.72) (-1.71) (3.12)
.57 85 .08 .30 -.27 1.16 4

(.53) (2.96) (-1.6) (3.18)
.70 89 .30 -.24 .33 1.23 5

(3.86) (-1.44) (.89) (3.83)
;

מובהק.בלתי הקבועהיההרגרסיותבכל הערות:
מקדם ,1 ל-קרובה ההכנסהגמישות לכסף.לביקושהיסודיתהמשוואההיא (1)רגרסיה

ומובהק.חיובילמלחמההרמימשתנהומקדםומובהק,שליליהריביתשער
אולאומיתכהכנסהההכנסהלהגדרתרגישהאינהשהגמישותמוכיחה,(2)רגרסיה

מחו״ל.העברותועודלאומיתכהכנסה
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(1934-1933)ישראלבארץהגבוהההגיאותלשנותדמימשתנההכנסנו(4ו־)(3)ברגרסיה
בהתאמה.(1939-1937)העמוקהשפלולשנות

הרמימשתנהמקדםאתאוהגמישותאתשינהלאמובהק,ואףבלתיהואהרמימשתנה
עללהצביעמבקשתהאחרונההרגרסיההפונקציה.יציבותטענתאתהמחזקדבר-למלחמה

הנתונים.אתביותרההולמתהיאלביקושוהכסףהיצעשלההתאמהמהירותעלשהנחתנוכך,
אחר.פיגוריםמבנההצליחלאוכןמובהק,אינושנהשלבפיגורההכנסהמשתנה

בהכנסההעלייהבמתא״י.הרזרבותסעיףלהתנהגותהסברמספקותאלהתוצאות
מתאים(9)משוואהלפיקבוע(.10=1ב-צ^לכסףהביקושאתמעלה00הכוללת
גודלהוא414.3ם/3בגודלהרזרבותשינויידיעלהביקושלתוספתהכסףהצעעצמו
דמימשתנהבתוספתמזומךשלעו״שפיקדונותשלמרגרסיהוהתקבל,2.7ל-שווהקבוע

למלחמה.

הוויצואלמניעתכלכליתמדיניות

מתא״ישלההוןובחשבוןכוללת"ב״יתרהההתאמהלתהליךהקודם,בחלקשהבאנוההוכחה,
הרזרבות,ולהצברההוןבחשבוןהגירעוןלתופעתהמודל,באמצעותלהתייחס,לנומאפשרת

חוקרישללבםתשומתאתמשכהזותופעהישראלי.הארץהתשלומיםבמאזןשהתקיימו
חשבונותשנידרךהון,יצואשלתופעהמהווהשהיאמשוםבעיקר10ישראלארץכלכלת
להשקעות.כמשוועתהנראיתבארץאלה,

גדולות,ברזרבותלהחזיקהבנקיםאתחייבמרכזיבנקשלשהעדרוהוא,הטיעון
מחו״ל.אג״חלייבאאותםחייבממשלתיותאג״חשלוהעדרןביטחון,מטעמי

אג״חהספקת-הטיעוןמןהמשתמעתהמומלצת,המדיניותשלההשפעהאתלבחוןכרי
פעילה.ממשלהלמודלנכניסאלטרנטיבית,מדיניותלבחוןוכן-הפרטילסקטורממשלתיות

לציבורכסףהיצעידיעלממומןסג(כשחלקם0בסךסחורותהפרטיהסקטורמןקונהזו
עלינו(6)-(1)המודלבמשוואותאג״ח.מכירתידיעל((1-)ג0)האחרוחלקם
קייםעתהשכן(,4)-(3)ההוןוחשבוןהשוטףהחשבוןבמשוואותרקשינוילהכניס
המקביליםבסעיפיםלהשתקףהחייביםלסחורות,נוסףוביקושאג״חשלנוסףהיצע
התשלומים:במאזן

-+צ0)
8=ם(-1

1('3)

--(1)ג-0)
8=ס(-2

(4׳)2

(.1954)8311־61:111א',פר(1963)מיכאלי 10
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במגבלתשובונשתמשהתשלומים,מאזןשלההגדרהבמשוואת(4ו-י)(3׳)משנציב

מאהת״ש:שלהכוללתליתרהנקבל(,6)התקציב

(7י)8=ס-*1-סג
03

פעילהבלתיממשלהשלבמקרההמקבילותלמשוואותאלהמשוואותהשוואת

מאזןדרךהמשקללשיווילחזורמבקשהפרטיהסקטורהבא:ההתאמהתהליךעלמורה
הכוללתביתרהירידהתהיהולכןהממשלה,פעולותידיעלשהופרמשקלשיוויהתשלומים,

חשבוןויתרתהממשלה,שהזרימההכסףבכמותהתוספתלסכוםבדיוקשווההתשלומיםמאזןשל

הרעהתחולהשוטףהחשבוןביתרתהממשלתיות.החובאיגרותשלההצעבסכוםתשתפרההון

המעורב,המימוןמדיניותשלאלה,השפעותלסחורות.הממשלהלביקושהשווהבסכום

הצמיחההשפעתאתלקזזנוטהזומדיניותכימראות,והן,1בלוח4בשורהמוצגות

.8ו-8ההוןיצואבסעיפיצדדיותהחדוההעברות

לאג(,=0)כסףהיצעללאבלבדאג״חמכירתשלבדרךייעשההממשלהמימוןאם

החשבוןשלהיתרהירידתאתבדיוקיקזזההוןבחשבוןהשיפורהכוללת:היתרהתשתנה

ביתרהלירידהיגרוםג(,=1)בלבדכסףהדפסתבאמצעותמימוןולהפך,השוטף;

שינוי.ללאנשארתההוןחשבוןכשיתרתהשוטף,בחשבוןההרעהסכוםבמלואהכוללת
אג״חתציעאלאכלל,סחורותתקנהלאהממשלהשאםמשתמע,הללוהתוצאותמן

היתרותאךההון,חשבוןבסעיףההוןיצואאמנםיקטןלכספו,בתמורההפרטילסקטור
שיפורדרךלקדמותןישובוהממשלה,פעולותבעקבותשפחתוהציבור,שלהכספיות
מדיניותתוצאתהון.יצואשלצורההיאשאף-התשלומיםבמאזןהכוללתהיתרה
אתלקזזזומדיניותשלבכוחהשאיןמראה,והיא,1לוחשל5בשורהמוצגתכזאת

יחד.היתרותבשתימחו״לוההעברותהצמיחהבעקבותהמגמה,המסתמנת
בכלוההעברותהצמיחההשפעתאתלקזזנוטהמעורבמימוןשלשהמדיניותכיוון

והחלקהממשלה,להוצאותהתוספתבדברנוסחהלקבלגםנוכלההון,יצואמסעיפיאחד

מלא.קיזוזליצורכדיכסף,היצעידיעללממנוזו,שישמתוספת
הקיזוזדרישתמאופסות.הכוללתוהיתרהההוןחשבוןיתרתהפתיחהבמצבכינניח,

מתרחשת)אוגדלותההעברותכאשרגםלאפס,שוותלהיותימשיכואלושיתרותפירושה,המלא

אתנגזור,8=0(:7׳)ובמשוואה,8=0(:4׳)במשוואהנציבצמיחה(.

.1ולפי0לפיהללוהסתומותהפונקציות

(9)

(10)

־ני"1!־0

0-2
'ס-

ז:18=0בשבילנקבל

<:18=0ובשביל
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היתרהלשמירתהנדרשתג(,4£)כסףשלהנוספתהכמותכרכרמשפםהיא(9)משוואה
ב<1 לכסף.לביקושהשוליתלנטייהלהשתוותצריכהזואפם.שלבמצבהכוללת

נקבל:המשוואותשתימפתרון

2
1-ג'ם

חייבותזה(בגודלתוצרצמיחת)אויחידהשלבסךהעברותמתקבלותכאשרכלומר:
לכסףלביקושהשוליותהנטיותלסכוםהשווהלסחורות,נוסףביקושליצורהממשלההוצאות

פעילותאלה.שוליותנטיותביןליחסלהשתוותצריךהמעורבהמימוןולאג״ח,ויחם
כשהגירעוןמאופסות,ההוןחשבוןויתרתהכוללתהיתרהאתתשאירהממשלהשלכזאת

בלבד(.צמיחהשלבמקרה-לאפם)אוההעברותלסכוםבדיוקשווההשוטףבחשבון

סיכום

למאזןמוניטריתבגישהתומכיםישראליהארץוהמשקמתא״ישנתוניהראינו,זובעבודה
המהווהתופעה,האקסוגני,ההוןמיבואהושפעולאבא״יהיחסייםהמחיריםהתשלומים.

האחד"."השוקהנחתאתוהולמתמחירים"ושינוייזהב"זרימתשלהקלאסיתלגישהסתירה
ומאזנילכסף,בביקושהשינוייםבאמצעותלהסברניתנתמתא״ישלהכוללתהיתרה

ההוןבחשבוןושליליתהכוללת",ב״יתרהחיוביתיתרהעלמצביעיםהתקופתייםהתשלומים
המוניטרית.הגישהצופהכזאתתנועהשפל.בתקופתוהיפוכיהןגיאות,בתקופתהאנדוגני

!יבואידיעלנוצרתהתשלומיםבמאזןההפרעהכילטענתנו,חיזוקהיוואלוראיות
כוללת""יתרהויוצריםלכסףהביקושאתהמגדיליםכלכלית,וצמיחהאקסוגניהון

מצדןתורמותאלהיתרותהאנדוגני.ההוןבחשבוןושליליתהתשלומיםבמאזןחיובית
שבוהיציב,למצבהתשלומיםמאזןאתומחזירותולאג״חלכסףהביקושפערלסגירת
משתווההשוטףהחשבוןויתרתמתאפסים,)האנדוגני(ההוןחשבוןויתרתהכוללתהיתרה
האקסוגני.ההוןליבוא

קוםלפנישהתקיימומאלהובאופיבמבנהשוניםהישראליוהמשקהתשלומיםמאזן
וצמיחהאקסוגניהוןיבואשלהיסודותהישראליבמשקגםזאת,קיימיםעםהמדינה.

יותר,מורכבלמודלבסיםלשמששהצגנוהמודלמתיימרלפיכךיחסית.פתוח,במשק
המוניטרית.בגישהבישראלהתשלומיםמאזןשלהתנהגותולהסברשישמש
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ביבליוגרפיה

.1973עובד,עםהרביעית,העליתבתקופתהישובד׳,גלעדי,

.1948דביר,בהתפתחותה,ישראליתהארץהכלכלהד',הורוביץ,

.1964מסדה,ישראל,כלכלתד׳,הורוביץ,

.1968אקדמון,ישראל,שלהכלכליתההתפתחותקלינוב-מלול,הלוי,

.1963עובד,עםבישראל,ההוןויבואהחוץסחרמ׳,מיכאלי,

צבנקאוזרבעוןא״י,שלהת&לומיםומאזןהמוניטריתהגישהיי,רוזנברג,י',סילבר,
.1978ינואר

00601)8,05011,."110665מס6110601/621(06831600661161?3)0116068,"0606(3160

4,00112:031(7.ו0§1971086,)389־95. 0£ £00X01X105

0?371116065ס!3 £8313006611630816)163,1100670£111606721
".,1,660861?

110861 01 21000010136100", .7006032 0£ 2066603620031 £00x0x1105 , 1 (1137
1971 ), 159 -87 .

2,331/16620.ז,?"31636±06'0£83130063?1931:37016068־1946,"?11..ס

.1954,11021/66826761006600?,828566636100

11.0,80110500,."711100663671116קק831300660603021—?—£ס1116067371113068"

30110800.11.020,?21100663612055537512661166/?716067(06,100800ס6§6

(.1972,1101/203081160^2

",37106065?0 11.0,30110500,."211100663671116קק£8313066611660603011

30126032 0£ 2066603620032 £00X0X1105, 1977.
113110, , "?31656206: 21 ?601)1601 20 £00000126 £1/31036200", )1271662030 £00X0X110

?61/261,/36,3.140.1701ק66101נ560-538,194466.

״0£831306661163080601/611£60000126?2:37016063ז110066367
,.8,001273£;

(,196960367<62/?2300367)77,00002127?02262032?0£30126032,
21קנ]603011"

.35-48

62006600?!/,£00002010066367)232037206065?0£5323006226?.,3,8716

.1976,6688?11021/665267

"1880-1913,14068688630836800186116/1101
".,8,2661166308.,0,12601081167

£71660603072£<?7170066367)2716"?.,68.11.030110800308.3660861?20

5323006 0£ ?372226065" , 0021/663267 0£ 1060060 ?6685, 1976.
11008611, 8 ., ?066603620032 £00X01X105, 1461/ 17068, 123611121130, 1968.
26 2£ £20, 8 ., ?716 51/02126200 06 £716 2066603620032 50066367 57566122: 5256062032

663£>£>632532 308 ?12667166 £)605/360621/65, ?62006600 8608268 20 1066603620031
?203006, 140. 12, ?62006600 3021/668267 ?6653, 1964.
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ישראלבארץלערביםיהודיםביומקורותהעברת
המנדטממשלתבאמצעות

מצר*יעקב

היהודיתהדואליותהיתההמנדטבתקופתישראלארץטלביותרהבולטהמאפיין
הפוליטיות-המטרותשביוהגמור,בניגודחברתיהלאומיבמישורהתמקדהזוערבית.
פוליטיותמסגרותשלובקיומומזה,זההחברתיתבהתבדלותםהעמים,שנישללאומיות
מטרותיוקידוםהפנימיים,עניניוניהוללשםמהםאחדלכלנפרדותמינהליות
המנדט.ממשלתעםמגעיווקיוםהמדיניות

נפרדים,לאומייםמשקיםשנישללמעשהבקיומםהדואליותהתבטאההכלכליבמישור
כמוביניהם,כלכלייםגומליןקשריקיוםכדיתוךייחודםעלשמרואשרוערבי,יהודי
ושירותים.ובמוצריםייצורבגורמיסחר

שהתבטאלאומי,פוליטיהיהאחדרכיבעקריים.רכיביםשניהיוהכלכליתלדואליות
ביניהן,הכלכלייםהקשריםלצמצוםהלאומיותהקהיליותשתיהנהגותשהפעילובלחצים,

היהודי,ביישובציבוריותוהשקעותשירותיםאספקתשלעצמאיתמערכתובהפעלתאחד,מצד
במדינותדואלילמשקהטיפוסייםלמאפייניםוהתייחסכלליהיההאחרהרכיבשני.מצד

מסורתיסקטורשללדו-קיוםהיאהכוונההמנדטורית.ישראלבארץקיימיםשהיומתפתחות,
יחסית,קטןמשקלישלחקלאותשבומודרני,סקטורושלהערבי()המשקבעיקרוחקלאי
היהודי(.)המשקהכלכליהפיתוחבתהליךכולוהמשקאתהמוביל

עלהממשלתיתהמדיניותשלהנפרדותלהשפעותהיתהזהפניםרבדואליבמבנה
אחד,מצדכלפיהם,הממשלהלגישתביטויבהיותןזאתמרובה.חשיבותוהערביםהיהודים
-ישראלארץשלהמדיניתהכלכלהבתחוםשני.מצדידיהם,עללהערכתהקריטריוןובשמשן
עלוהוצאותיההממשלהתקבוליבתחולתאלוהשפעותהתמקדו-כאןענייננועיקרשהוא

והערבים.היהודים

בביצועהערךרבתעזרתועלקפלןלעודדלהודותברצוניכלכלי.למחקרפאלקמכון* המועילות.הערותיהםעלקליימןואפריםגרוםנחוםברקאי,לחייםוכןהתחולה,אומדני הישראליתהאגודהבאמצעותפוררמקרןמענקע״יבחלקוומומןפאלקבמכוןבוצעהמחקר מחקר.לקרנות
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ההתייחסות•ואמנםהזמן.בנימעינינעלמהלאזהבהקשרהממשלתיהתקציבתחולתשלחשיבותה

הקהיליותשתיביןהפולמוסממוקדיאחדשימשההממשלהמהוצאותוהתועלתהמסוינסלחלוקתאל

היהודיהסקטורתרומתולגביזוטלתפקודההערכתלגביהממשלה,לביןמהןאחתכלוביוהלאומיות,

הצדדיםכלהתייחסותהיתההנושאבחשיבותההכרהלמרותאך1באמצעותה.הערביהסקטורלרווחת

ביותר.חלקיאמפיריבסיסעלמושתתתאליו
ההוצאותצדשלגביבעודואילך(,1930ב-)החלהתקבוליםצדלגבירקנערכומפורטיםאומדנים

בלבד.חלקייםואומדניםמבוססותבלתיוקביעותהשערותעלהצדדיםטיעונינשענוהממשלתיות

1

2

התקבולים,תחולתשלשניתןככלמדויקיםאומדניםלהציגהיאזהמאמרשלהעקריתמטרתוכןעל

3ולנתחם.הלאומיים,הסקטוריםשניעלהנקייההתקציבותחולתההוצאות

עלהפיסקאליתהמערכתשלהישירההשפעתהלהערכתבסיםהתחולהאומדניישמשווראשונהבראש

הציבוריםשניכלפיהממשלהשלהכלכליתהמדיניותולאפיוןסקטוראליתהביןההכנסהחלוקת

האופן,לגביתפיסותיהםועםהצדדיםהערכותעםהאמפירייםהממצאיםיעומתובמקביל,הלאומיים.

הממשלתי,התקציבתחולתשלאחרהיבטכלפיהם.ציבוריכסקטורלפעולהממשלהאמורההיתהשבו

הכלכלייםהגומליןקשריבסךממנהסקטוראלית,שנבעההביןהמקורותהעברתמשקלהואכאן,שייבדק

בהקשרהאמפירייםלממצאיםהתייחסותתורייעשהזאתכלישראל.בארץהערביםלביןהיהודיםבין

שלהם.המיוחדישראליהארץהקשרעלנוסףמתפתחים,במשקיםכלכליתדואליותשלהכללי

בעיקרקשורותאלוסבוכות.ואמפיריותמתודולוגיותבעיותכלל,בדרךיש,תחולהבמחקרי

הקבוצות()ביןהחיצוניותולהשפעותביניהןהמסיםגלגוללמידתהנחקרות,הקבוצותלזיהוי
לתפוקתההממשלההוצאותביןהקשרשאלתקיימותכן,כמוובהשקעותיה.הממשלהבשירותיבשימוש

בכוונתיאיןתקופות.שלרבמספרבמשךצפויההציבוריות,שתשואתןבהשקעותהטיפולאופןובעיית
שהנחוניהשיקוליםלגביהערותבמספררקואסתפקאלו,בשאלותמפורטמתודולוגידיוןכאןלדון

4האמפירי.בפתרונן

ומידתהנחקרותהקבוצותשלהברורזיהוייוהואזותקופהטלישראליהארץבמשקהמיוחד

המקובלות,שבהנחותהבעייתיותאתמצמצמותאלותכונותשביניהן.הגבוהההכלכליתהסגרגציה

קיומןואיהישירים,המסיםגלגולאיהעקיפים,המסיםשלמלאגלגולברברכאן,שימושבהןשנעשה

1946,)תש״דהורוביץ(,1930)הופייןוכןשם,וההפניות)תשכ״ז(,מורגאצלהדיוןלמשלראה1

(.1937)?31681:1116?0ע031מס1ה11881ס11וה-,716031:1118
לחקרהמכוןובבולטין)תרצ״ז(הציוניתההסתדרותבדו״חהתקבוליםתחולתאומדניתוצאותראה2

(1946)716031:1ז13ו-(,1978)געתון(,1930)הופייןראהההוצאותצדלגבי(.1974)הכלכלה

הפעילותתחומיכלאתכולליםכאן,שהוצגוהתחולהלאומדניבסיםוההוצאות,המשמשיםהתקבולים3
ושירותירכבתתובלתדהיינוסיפקהבתשלום,שהיאהשירותיםאתלהוציאהממשלה,שלהתקציבית
להעברתאמצעיאלהשירותיםהיוולאהמשתמשים,ידיעלהישירהתשלוםשעקבהיאההנחהתקשורת.
בניתוח.נכלליםהםאיןולכןסקסוראלית,ביןמקורות

במאמרומצויתקציביתתחולהבאומדניהכרוכותוהאמפיריותהמתודולוגיותבשאלותממצהדיון4
(.1975)06מ111£?,1ג0של



221

השפעותקיוםאישלההנחההממשלתי.הייצורמוהתועלתבמימושמשמעותיותחיצוניותהשפעותשל
ביןציבוריים,מוצריםכוללמיועדות,הבלתיההוצאותשלחלוקתןאתלמעשה,מאפשרת,חיצוניות
להלן.שיפורטכפיבתוצר,אובאוכלוסייההיחסיחלקםפיעללערביםהיהודים

מתקבלאמפיריקירובלהוותיכולותהממשלהשהוצאותהיא,כאןשימושבהשנעשהאחרתהנחה
לתחולתבאשרההשקעות.לגביוהןהשוטפיםהשירותיםלגביהןאמורהדברלתפוקתה.הדעתעל

אינםהתחולהששיעוריהיא,כזהחישובביסודהמונחתההנחה,ביצועו;לשנתחושבהזוההשקעות,
ההשקעות,שלהגבוההאחוזהבשלתן.זמןלביוהציבוריותההשקעותביצועמועדביומשתנים

הסקטוריםשניביוהסגרגציהומידתהסקטוראלי,ייעודואתישירו-תלזהותהיהניתןשבהו
ישראלי.הארץבהקשרזוהנחהטללקבילותהתורמיםהלאומיים,
ובהרכבאחד,מצדובתוצר,באוכלוסייההיהודיהסקטורבמשקלשחלוהשינויים,לנוכח

עתית,שתכסהכסדרההתחולהאומדניאתלערודרצויהיהשני,מצדהממשלתיות,וההוצאותההכנסות
מגבלותבגלללביצועניתןהיהלאזהדברהמלחמות.שביןהשניםאתלפחותאוהתקופה,כלאת

הממשלתקופתראשיתאתשתייצגאחת,בלבד:שניםלשתיבאומדניםלהסתפקצורךהיהולכןהנתונים,
תקופה.אותהשלהיאת-והשנייההעולם,מלחמותשתיביוהבריטיהאזרחי

מאורעות,שנותיהיולאשהןהאחד,הללו.השניםשלבבחירתוהנחוניעיקרייםקריטריוניםשני
הממשלההוצאותבמבנהחזקההטיהבהוושהיתהבארץ,הסדירההכלכליתהפעילותהשתבשהשבהו שא-פריוריבמאפיינים,מזוזושונותיהיושהן-השני,הקריטריוןוהגנה.פניםבטחוןשללכיוון
בהקשרוהןהמיוחד,ישראליהארץבהקשרהןוהשתנותה,התחולהשיעוריבקביעתחשיבותבעלינראים
ובסחרבתוצרבאוכלוסייה,היהודיהיישובטללמשקלובעיקרהיאבכךהכוונההכללי.הדואלי
בסרהכלכלייםהשירותיםושלוההוצאההעסקותמסישלולחלקםישראל,ארץשלוהחיצוניהפנימי
משתניםעםחזקחיוביקשרקשוריםאלהוהוצאותמסיםסוגיבהתאמה.והוצאותיה,הממשלהתקבולי
היהודיהסקטורשלבמיוחדגדוללמשקללצפותהיהניתןהסחר,ומכאןונפחהתוצררמתכמוכלכליים
בדבתקציב,הללווההוצאותהמסיםסוגישלבחלקםגםכמוזה,במשקללעלייהוכןבהם,המודרני

התקופה.במשךהיהודיובסחרבתוצרהיחסיהגידולעםבבד
היו,אלושניםשתי.1935/36ו-1926/27היוהללוהקריטריוניםשניפיעלשנבחרוהשנים

מזוזומובהקבאופןשונות-שניומצדפוליטית,מבחינהושקטות״מאורעות״נטולותאחד,מצד
ובתוצרה.ישראלארץבאוכלוסייתהיהודיהסקטורובמשקלהממשלה,שלוההוצאותהתקבוליםבהרכב

והשירותיםהממשלה,תקבולימסראחוזים76וההוצאותהעסקותמסיהיוו1926/27בשנים
אחוזים,33ו-91ל-הגיעוהםזאת,לעומת,1935/36ב-הוצאותיה.מכללאחוזים20היווהכלכליים
ישראלארץאוכלוסייתמכללאחוזים16.5מ-היהודיתהאוכלוסייהטלמשקלהעלהלכךבמקבילבהתאמה.

5ב-אחוזים26ל-1926/27ב- .1935/36

התקבוליםסיווג.£6:11:635111:611926/27,1935/36ק01:1:8ב-מצוייםוההוצאותהתקבוליםנתוני5
האוכלוסייהנתוני(.1978)331101:033>161:261:פיעלההוצאותוסיווג)תשכ״ז(,מורגפיעלנעשה (.1974)ובקי(,1974)ץ51:31:131:108±1:31(,1955)וגילסיקרוןפיעלעובדו
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הארץ־למשקתוצראומדניהרישנתי,בסיםעלהקיימיםהאוכלוסין,נתונילעומת

אומדניפיעל-הגיעשבה,1936לשנתרקמצוייםהמלחמות,שביןבתקופהכולו,ישראלי

היהודיהמשקשלהנקיהמקומיהתוצר-(1968)שרשבסקיבידישתוקנו(,1978)געתון

התוצראת.סךלאמודמנתעלישראל.ארץשלהנקיהמקומיהתוצרמסךאחוזים55.3ל-

שבנההיהודיהתוצרבסדרתלהשתמשישאחרות,בשניםהסקטוריםשניביוהתפלגותוואת

מןאחדבכלהצמיחהשיעורילגבימסוימותהנחותולהניח,1947-1922לשניםשרשבסקי

הלאומיים.המשקים
התפתחותאודותהקייםהחלקיהמידעעלוהמתבססתכאן,שימושבהשנעשהההנחה,

לנפששהתוצרהיא,6זו,בתקופההיהודיהמשקלביןבי^והגומליןוקשריהערביהמשק

היהודיבסקטורלעלייתוזההבשיעורעלהבכללו,ישראליהארץבמשקקבועיםבמחירים
שלשחלקםמתקבל,זוהנחהפיבממוצע(.עללשנהאחוזים9.7)1936ל-1926/27בין

אחוזים52.5ו-1926/27ב-אחוזים33היהישראלארץשלהנקיהמקומיבתוצרהיהודים

7ב- . 1935/36
לגביהן.האומדניםבביצועהטכנייםהיתרונותמשוםגםנבחרוהללוהשניםשתי
לעיל)בהנחהבהובתוצרבאוכלוסייההיהודיםשמשקלבכך,היה1926/27שנתשליתרונה

באומדניםלהשתמשמאפשרזהשוויון.1930ב-למשקלםזהההיההצמיחה(קצביבדבר

היהודית,הסוכנותשלהסטטיסטיקן(,1932)גורביץשערךיהמסותחולתשלהמקובלים

8לשנתלאומדנינוכבסים,1930לשנת לגביהשקייםבכרמצטיינת1935/36שנת1926/27.

הפירוטבמידתבמינויחידשהינוהממשלתית,הציבוריותהעבודותמחלקתשלהוצאותדוח

שלבעבודתוהמצויהעשירהנתוניםבמאגרלהיעזרהיכולתהואשלהאחריתרוןשלו.

.1936ב-ישראליהארץהמשקעלגעתון

הדברבהם.ולדיוןהתחולהאומדנילהצגתעתהלגשתניתןאלה,הקדמהדברילאחר

והשלישיההוצאות,השני-בתחולתהתקבולים,בתחולתיעסוקהראשוןחלקים,בשלושהייעשה

ממנה.שנבעהוהערבים,היהודיםשביןהנקייההמקורותובהעברתהתקציבבתחולת

)תט״ד(.הורוביץ)תש״ד(,וגלפטאברמוביץראה6
הערביהמשקצמחלאפיהשעלריאלית(,בלתימאדכי)אםאלטרנטיביתקיצוניתהנחה7

היהודיםשלחלקםאתמורידההיתר.הנחקרות,השניםשתיביןלנפשתוצרבמונחיכלל
היולאגודל,בסדרימובניםשינוייםלמרותבלבד.אחוזים23ל-1926/27שלבתוצר

זובהנחהמשימושכתוצאהמשמעותישינוימשתנותהתחולהממצאישלהכלליותהתכונות
והןהמתודולוגיתהביקורת,הןבמבחןעומדים(1936,1932)גורביץשלמחקריו8

לכלהבסיס)שהיא1930לשנתשערךהתקבוליםתחולתאומדןמהימנותהאמפירית.
מןנוסףחיזוקמקבלת(1947עדהסוכנותבידישנערכוהתקבולים,תחולתאומדני

לגביהממשלהשלתלוייםהבלתיהתחולהבאומדנישנתקבלוכמעט,הזהיםהממצאים
אופןבפרוטרוטמתואר,המחברמאתלקבלויהיהשניתןסטטיסטי,בנספחשנה.אותה
גורביץ.שלמחישוביו1בלוחהמוצגיםהאומדניםגזירת
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הממשלהתקבלציומזדצתא.

והערביהיהודיהסקטורעלהממשלהתקבוליתחולתאומדנימוצגים-ב1ו--א1בלוחות
1930ל-שנערכוגורביץ,שלהתחולהמחישוביבהתאמה,נגזרו,אלה.1935/36ו-,1926/27ל-
.1934/35ו-

היהודיםבתרומתהגדולהוהיחסיתהמוחלטתהעלייההאומדנים,הואמןהעולההמרכזי,הממצא
3,058ל-,1926/27ב-התקבוליםמסךאחוזים38כ-לא״י,שהיואלף672מ-עלתהזוהממשלה.לתקבולי

בהרכבבשינוייםבחלקהמוסברתזועלייה.1935/36ב-הכולמסךאחוזים64שהיולא״י,אלף
קשורהשהיתההמסים,סוגילכלהיהודיםשלבתרומתםהגידולעל-ידיובעיקרהממסים,התקבולים שלהם.הקרקעקניותבנפחובגידולובסחרבתוצרבאוכלוסייהמשקלםבעליית

מסישלמשקלםירידת)א(היו:(1לוח)ראההתקבוליםבהרכבשחלוהבולטים,השינויים
והתפוקההרכושמסיהחלפת)ב(וההוצאה.העסקותמסיבמשקלמקבילהועלייהוהרכושהחקלאיתהתפוקה

בתיםעל)מםוהוורקו1931ב-החקלאית(התפוקהעלמחזורמםמעיו)שהיההמעשרהעותומניים,
,יותרשלגידול)ג(9עירוני.רכושומםכפרירכושמםחדשים:רכושמסיבשני,1935ב-וקרקעות( 1926/27ב-אחוזים4מכ-התקבוליםבכללמשקלםבהכפלתשהתבטאהקרקעות,רישוםמםבתקבולי5מפי

.1935/36ב-אחוזים8לב-

הרפורמהכמומוצהרת,ממשלתיתמדיניותפריבהיותםאקסוגניים,בחלקםהיוהללוהשינויים
שיעוריהםהעלאתכדי)תוףקצוביםלמכסיםערףפיעלממכסיםהמעבראווהרכושהתפוקהבמסי

אתשיקפהוההוצאההעסקותמסישלחלקםעלייתאנדוגניים.היוהםברובםאךהאפקטיביים(,
הסקטורשלהגדולהיחסימשקלואתובעיקרכולו,ישראליהארץהמשקשלוצמיחתוהכלכליתהתפתחותו במשקיםכלכליתלהתפתחותהאופייניתלדינמיקהביטויהולראותניתןבכךזה.בתהליוהיהודי
שלהשתקפותואתוהןהתהליך,כדיתוךעולהבמשקשמשקלוהמודרני,הסקטורבידיהמונעתדואליים
הגידולהעלייה,אתבמיוחדלצייןישאלוביוזו.בתקופההיהודיליישובהמיוחדותהתמורות
המוגברות.הקרקעורכישותוהלאומי()הפרטיההוןביבוא

המסוי,בהרכבמהשינוייםחלקרקלאבמשקהיהודיהיישובשלמשקלועלייתמסבירהכאמור,
הרבשהגידולהואזהבהקשרהמענייןהממצאמסוגיו.אחדלכלבתרומתוהגידולעיקראתגםאלא התפוקהמסיבתחוםדווקאהיההמקרקעין,רישוםמסיאתלהוציאהיהודים,שלהיחסיתבתרומתםביותר

43מ-מקבילהעלייה)לעומת1935/36ב-אחוזים48ל-1926/27ב-אחוזים21.5מ-עלהבהםחלקםוהרכוש. באופןירדואףזומסיםבקבוצתהערביםתשלומיכאשרוההוצאה(העסקותבמסיאחוזים65.5ל-אחוזים
דלא-הנכסיםובשיערוךוהרכושהתפוקהמסישלהפנימיהמבנהבשינויילהסבירניתןזאתאתמוחלט. מכך.כתוצאהעסקותנעשושבהםניידי,

בחלקםוהגידול1935/36ל-1926/27ביןהממשלהתקבוליבסראחוזים,16.8התלולה,שלהעלייה
היהודיבסקטורהמסיםנטלטלהערבי()לסקטורויחסיתמוחלטתלהגדלההביאובהם,היהודיםשל
מידתאתולצמצםהערבי()בעיקרהחקלאיבסקטורהמסוינטלאתלהקטיןנועדהזורפורמה9 )תשכ״ז(.מורגראהשלו.הרגרסיביות
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והערבים,היהודיםעלישראלארץממשלתשלהמקומייםהתקבוליםתחולת-אי:1לוח
שוטפים(מחיריםלא״י,)אלפי1935/36ו-1926/27

1935/36 1926/27
סךתרומת
תקבוליהערבים

הממשלהלתקבולים

תרומת
היהודים
לתקבולים

סרתרומת
תקבוליהערבים

הממשלהלתקבולים

היהודיםתרומת
לתקבולים

חקלאיתתפוקהמסיא.
ורכוש

25.5 22.2 3.3 210.4 183.0 27.4 )עושר(מעשר

37.3 23.9 13.4 180.3 115.4 64.9
וקרקעותבתיםמס

נוורקו(
100.5 72.4 28.1 - - - כפרירכושמם
241.0 74.7 166.3 - - - עירונירכושמם
39.4 39.0 0.4 39.9 39.5 0.4 בהמותמם
443.8 232.2 211.6 430.6 337.9 92.7 הכולסך

עסקותעלמסיםב.
124.5 57.3 67.2 68.3 37.6 30.7 בולים
89.6 41.5 48.0 33.9 21.3 12.6 רישיונות

621.1 203.2 417.8 206.7 111.3 95.4
ודמיאגרות,קנסות

שוניםשימוש
398.9 91.7 307.1 70.2 31.9 38.3 קרקעותרישוםמסי

1,234.0 393.8 840.2 379.2 202.1 177.0 הכולסך

הוצאהמסיג.
2,751.2 940.9 1,810.3 803.7 466.2 337.5 מכס
358.1 162.6 195.5 166.2 101.0 65.1 עקיפיםקנייהמסי

3,109.3 1,103.5 2,005.8 969.9 567.2 402.7 הכולסך

4^.787^1 1^729^5 3^057^6 1,107^2 672.4
התקבוליםכלסךד.

(,נאי+בי+ג

מקמט.ראההמקור:
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וערביםיהודיםעלישראלארץממשלתשלהמקומייםהתקבוליםתחולת-בי:1לוח
)אחוזים(1935/36ו-1926/27

1935/36 1926/27
התקבוליםתחולת התקבוליםתחולת

סר הרכב סר הרכב
תקבולי
הממשלה

תרומת
הערבים

תרומת
היהודים

תקבולי
הממשלה

תקבולי
הממשלה

תרומת
הערבים

תרומת
היהודים

תקבולי
הממשלה

תפוקהמסיא.
ורכושחקלאית

100 87.0 13.0 0.5 100 87.0 13.0 11.8 מעשר)עושר(

100 64.0 36.0 0.8 100 64.0 36.0 10.1

בתיםמסי
וקרקעות
)וורקו(

100 72.0 28.0 2.1 - - - - כפרירכושמם

100 31.0 69.0 5.0 - - - -
עירונירכושמם

100 99.0 1.0 0.8 100 99.0 1.0 2.2 בהמותמם

100 52.3 47.7 9.2 100 78.5 21.5 24.2 הכולסך

עסקותעלמסיםב.

100 46.0 54.0 2.6 100 55.0 45.0 3.8 בולים
100 46.4 53.6 1.9 100 62.8 37.2 1.9 רישיונות

100 32.7 67.3 13.0 100 53.9 46.1 11.6

אגרות,קנסות
שימושודמי
שונים

100 23.0 77.0 8.3 100 45.5 54.5 3.9 קרקעות

100 31.9 68.1 25.8 100 53.3 46.7 21.3 הכולסך

הוצאהמסיג.

100 34.2 65.8 57.5 100 58.0 42.0 45.2 מכם

100 45.4 54.6 7.5 100 60.8 39.0 9.3
קנייהמסי

עקיפים

100 35.5 64.5 65.0 100 58.5 41.5 54.5 הכולסך

100 36.1 63.9 100.0 100 62.2 37.8
התקבוליםכלסךד.

100.0(,)אי+בי+ג
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בו.שחללנפשוהתוצרהתוצרהאוכלוסייה,שלכאחד(ויחסי)מוחלטהמהירהגידוללמרות
9.15ל-1926/27ב-לא״י4.49מ-עלהשוטפיםבמחיריםהיהודיבסקטורלנפשהמסיםסר

1.47מ-הערביבסקטורשהעלייהאחוזים,בעוד100מ-למעלהשלעלייה,1935/36ב-לא״י

משמעותילגידולהביאהדברבלבד.אחוזים25כ-שלבשיעורהסתכמהלא״י1.83ל-לא״י

בראשית3.05מ-שעלההערבי,במשקלנפשהמסוילביןהיהודיבמשקלנפשהמסוישביוביחס

(.3לוח)ראהבסיומה5ל-התקופה
שיעורישלבמונחיםלבטאניתןלנפש,נתוןבמסויהכרוכההכלכלי,הנטלמדתאת

אתלבחוןגםמאפשרתלערביהיהודיהסקטורביןאלהשיעוריםהשוואתבהכנסה.המם

להבחנהרקכמובן,מוגבלת,זוכאשרהמנדטורית,המסוימערכתשלהפרוגרסיביותמידת

ההכנסהוקבוצתהיהודי,הסקטורקריהגבוהה,ההכנסהקבוצתההכנסה:קבוצותשתיבין

הקבוצותמןאחתכלבתורהמערכתשלהפרוגרסיביות)מדתהערביהסקטור-הנמוכה
משתיאחתכלבתורההכנסהחלוקתעלנתוניםחוסרעקבלבדיקהניתנתאינההללו

הקבוצות(.
שיעורישלהנפרדובמקורות.לחישובבתוצרהמםשיעוריעלנתוניםמובאים4בלוח

פניעל)בממוצעהיהודיבמשקההוןיבואשלהרבחלקובגללטעםישבמקורותהמם
לרשותשעמדוהמקורות,מסראחוזים58רקהנקיהמקומיהתוצר,היווה1939-1922השנים

הזרמיםשניביןמשמעותיהבדלהיהלאהערביבסקטורכיהיא,ההנחההיהודי(.המשק

הללו.האגרגטיביים
תוצרבמונחיהןגרל,היהודיבסקטורהמסתשלומינטלכימתברר,בלוחעיוןמתור

התקופהבמשרעלוזהבסקטורוהמקורותהתוצרמתוךהמם)שיעורימקורותבמונחיוהן

)שיעורהנטלפחתהערבישבסקטורבעודבהתאמה(,אחוזים,10ל-7ומ-אחוזים17ל-15מ-

במידתעלייהעלבברורמצביעותאלומגמותאחוזים(.10ל-12מ-ירדבתוצרהמם

בתוצר,המםשיעורישלהקריטריוןפיעלהממשלתית.התקבוליםמערכתשלהפרוגרסיביות
בין1.23שלהיחסשמעידכפי,1926/27ב-כברפרוגרסיביתבכללותההמערכתהיתה

וההוצאותהעסקותמסילגביגםנכוןהדברוהערבי.היהודיבסקטורבתוצרהמסשיעורי
כיאם,בהתאמה(,1.44ו-1.75היוהסקטוריםבשניבתוצרשיעוריהםבין)היחסיםבנפרד

בראשיתרגרםיביים,הןלצפות,שניתןכפישהיו,והרכוש,החקלאיתהתפוקהמסילגבילא

0.81ו-1926/27ב-0.55היוהסקטוריםשניבתוצרישיעוריהם)יחסיבסיומהוהןהתקופה

לנטלהרלבנטיכמדדבמקורותהמסשיעורנלקחהיהודיהסקטורלגביכאשר(.1935/36ב-
היאהזמן:נקודותבשתיהתקבוליםמערכתאפיוןלגבישונהתמונהמתקבלתהכלכלי,

הםהרלבנטייםהמסשיעורי)יחסי1935/36ב-וליחסית1926/27ב-לרגרסיביתהופכת

צמצום)אובפרוגרסיביותעלייהשלהמגמהמבחינתאךבהתאמה(,,0.99ו-0.57

שלהאלטרנטיבייםהקריטריוניםשניביןהבדלאיןזמן,פניעלהמערכתשלהרגרסיביות(

היהודי.הסקטורעלהמםנטלמדידת
כאן,עליהםשדווחהתקבולים,תחולתעלהממצאיםכיולומר,זובנקודהלסכםניתן

שלהיחסימשקלםמבחינתהארץ־ישראלי,הדואליבמשקשחלוההתפתחויות,עםעקבייםהם
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חיובימיתאםעללשמורהצורךבדברהממשלהגישתעםוכןבו,הלאומייםהסקטוריםשני
הלאומיים.המשקיםשניביומם,לפניההכנסה,חלוקתלביוהמסיםתחולתביוכלשהו

הממשלההוצאותתחולת

קריטריוניםחמישהפיעלחושבהוהערביהיהודיהסקטורביןהממשלתיותההוצאותהתפלגות
תחולתו:לגביהקייםוהמידעההוצאותסוגלפישנבחרואפשריים,

ההוצאות.תחולתשלישירזיהוי(1)
מסוימות,-הוצאותעםהמתואמיםהמצרפייםבמשתניםסקטורכלשלבחלקושימוש(2)

בהתאםוהנמליםהימיתהתחבורהבתחוםהציבוריותההוצאותחלוקתלמשל,כמו,
הוצאותחלוקתאוארץ־ישראל,שלהבינלאומיבסחרוהערביםהיהודיםלשיעורי
המאושפזים.אוכלוסייתשלהלאומיתההתפלגותפיעלואשפוזחוליםבתיבניית

בתוצר.סקטורכלשלחלקופיעלהוצאותחלוקת(3)
באוכלוסייה.והערביםהיהודיםשלחלקםפיעלהוצאותחלוקת(4)
החוצאות.סךתחולתפיעלמסוימותהוצאותחלוקת(5)

שלבחלקםאוהתחולה,שלישירבזיהויולהשתמשלנסותהיתההבסיסיתהגישה
לגבירקלאאמורזהשניתן.כמהעדהספציפיים,המצרפייםבמשתניםוהערביםהיהודים
בעיקרשנבעוכלכליים,שירותיםלגביגםאלאובריאות,חינוךכמוציבורייםשירותים

הציבוריות.העבודותמחלקתשלמהוצאותיה
באזוריםהממשלה,שסללהמכבישים,התועלתייחוםהיאזהבתחוםהבולטתהדוגמה
תוחזקו(.)אונסללוהםמושבושבתחוםהלאומילסקטורלאומית-אתנית,מבחינההומוגניים

וכן"ערביים",אול״יהודיים"לסווגהיהאי-אפשרשאותםהכבישים,מןהתועלתחלוקת
ישיר,באופןתחולתםאתלזהותהיהניתןשלאמקומיים,כלכלייםלשירותיםההוצאותמשאר

הסקטורים.שניביוהתוצרחלוקתע״יכלל,בדרךנאמדה,
שיטותבשתינאמדהזו-הפניםובטחוןהמשפטבתחוםההוצאותלתחולתבאשר
התוצרחלוקתפיעלהללוההוצאותאתמחלקת(3)שיטה(:2בלוח1ו-נ3)אלטרנטיביות

הראשונה,השיטהשביסודההנחה,באוכלוסייה.משקלםפיעל-0)כהסקטורים,ושיטהבין
ולכןהכלכלית,והפעילותהרכושעלהגנההואוהמשפטהחוקבאכיפתחשובשרכיבהיא,

כקריטריוןהתוצרבחלוקתלשימושההצדקהמכאןלה.ישרביחסהיאממנההנובעתהתועלת
התועלתכיהשנייה,בשיטהמניחיםזאת,לעומתאלו.הוצאותשלתחולתןלאומדן

כלביןשווהבמידהמתחלקתהפרט,עלהגנהשעיקרםהממשלה,שלאלהכללייםמשירותים
הללו,היסודשיקולימשנילאחדעקרוניתעדיפותלקבועקשהכיאףהאוכלוסייה.חלקי
לנוכחזאתהארץ־ישראלי.המצבאתנאמנותביתרמייצגת(3)שאלטרנטיבהלי,נראה

ביטוילשמשיכולהארץ־ישראליבתוצרהיהודיהסקטורשלהגדולמשקלוכיהעובדה,
ומעברמעל-בארץ-ישראלהחוקואכיפתהביטחוןמהוצאותביותרמשמעותישרכיבלכך
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המינהלהוצאותהיהודי.והרכושהנפשלהגנתמיועדהיה-באוכלוסייההיהודיםשללחלקם

הסקטוריםשניביןהממשלתית,חולקוהמערכתבתפעולהכרוכותהוצאותבעיקרןשהיוהכלליות,

עליהם.ההוצאותכללתחולתפיעל
10ההוצאות.תחולתממצאימוצגיםו-ב׳א׳2בלוחות

11

שהסקטורלמדים,הננובהםמעיון

1926/27ב-לא״יאלף374שלגודלבסדרוהשקעותיההממשלהמשירותינהנההיהודי

42ו-אחוזים25היואלה.1935/36ב-שוטפים(במחיריםזאת)כללא״יאלפי1,624ו-

11בהתאמה.הללו,בשניםהממשלתיותההוצאותמסךאחוזים

הואביותרהבולטהשינויהממשלתיות.ההוצאותהרכבגםהשתנה,כאמור,זובתקופה
אחוזים,33ל-1926/27ב-אחוזים20מ-ההוצאותבכללהכלכלייםהשירותיםשלבחלקםהעלייה

הרווחה(.שירותישלוהןוהביטחוןהמינהלהוצאותשלהןחלקםירד)לעומתם.1935/36ב-
חלקובעלייתעצמאיתפקידההרכבשינוייכאןממלאיםאיןהתקבולים,כבצדשלאזאת,עם

היהודיםשלחלקםמעלייתכולונובעהתחולהושינויההוצאות,בסךהיהודיהסקטורשל

ההוצאות.מסוגיאחדבכל
הכלכליים.השירותיםבתחום,2בלוחלראותשניתןכפיבמיוחד,בולטתזאתעלייה

לנצלהמודרניהיהודיהסקטורשלהיחסיבכשרוהגידולאחד,מצדביטוי,לידיבאבכך

התחבורתית(,התשתיתבתחום)בעיקרהממשלהשלהבלתי-מיועדיםהכלכלייםהשירותיםאת

ההיבטאתהתהליךמשקףשני,מצדישראל.בארץהדואליסטיתהכלכליתהצמיחהכדיתוך

בתחוםהמשק,לצרכיהממשלההיענותאתדהיינו,ההוצאות;הרכבשבשינויהאנדוגני

שבוהכלכלית,ההתפתחותמתהליךהנובעיםהציבוריים,הכלכלייםוהשירותיםהתשתיתהשקעות

דומיננטי.היהודיהסקטורשלמקומוכאמור,היה,
גדלזהופערבאוכלוסייה,מחלקםגדולהיההממשלההוצאותבסךהיהודיםשלחלקם

הואאףעלהוהערביהיהודיהסקטורביןלנפשהממשלההוצאותשיחסכךהתקופה,במשך

היהודיםנהנושבוהיחיד,התחום(.3לוח)ראה1935/36ב-2.06ל-1926/27ב-1.64מ-
שיקףוזההרווחה,שירותיתחוםהיהבאוכלוסייה,מחלקםהנמוךבשיעורהממשלהמשירותי

מוסדותיועל-ידיהיהודיליישובהעצמייםהרווחהשירותיבאספקתהממשלה"התחשבות"את
שירותילגביולאבלבדהחינוךשירותילגביהדבריםנכוניםכאןגםאךהציבוריים;

)לנפש(שווהבמידהישראלארץשלהיהודייםתושביהנהנומהאחרוניםהממשלתיים.הבריאות

הערבים.שללזו
מתוךשיעורןבמונחיסקטורבכלנמדדתהממשלהמהוצאותהתועלתכאשרמשתנההתמונה

שיעורהיה,4בלוחלראותשניתןכפיהיהודי(.הסקטורלגביהמקורותמן)אושלוהתוצר

מאתלקבלוכאמור,ניתן,הסטטיסטי;בנספחמצויהאומדניםביצועאופןפירוט10
המחבר.

ממצאיגםנתוניםבלוחותאו,3שיטהפיעלהמחושביםהגדליםעלנסבבטקסטהדיון11
סדריאתמשמעותיבאופןמשנהזובשיטההשימושאיןלראות,שניתןכפי.6שיטה
השפעותיה.שלאוהתקציביתהתוחלהשלההשתנותכיווניאתאוהגודל



229

:1926/271935/36-1והערבים,היהודיםעלישראלארץממשלתהוצאותתחולת-אי:2לוח•

שוטפים(מחיריםלא״י,)אלפי

1935/36 1926/27
סר

ההוצאות
שלחלקם

הערבים
בהוצאות

שלחלקם
היהודים
בהוצאות

סר
ההוצאות

שלחלקם
הערבים
בהוצאות

שלחלקם
היהודים
בהוצאות

1,064.6 590.7 474.0 417.1 312.3 104.8
וביטחוןמינהלא.

מינהל

957.7 516.1 441.6 546.8 380.4 106.4
משפטפנים,ביטחון
(9)והגנה

957.7 708.9 248.8 546.8 456.6 90.2 0)כ

2 ;022.4 1,106.8 915.6 963.9 692.7 271.2 (3) הפולסך
2,022.4 1,299.6 722.8 963.9 768.8 195.0 0)כ

338.4 288.3 50.1 137.1 120.8 16.3
רווחהשירותיב.

ותרבותחינוך
220.2 156.1 64.1 109.4 90.8 18.6 בריאות
558.6 444.4 114.2 246.5 211.6 34.9 הכולסך

1,276.7 682.4 594.3 310.7 242.4 68.3 כלכלייםשירותיםג.

3,857.7 2,233.6 1,624.1 1,521.1 1,146.7 374.4 (3)

ההוצאותכלסךד.

3,857.7 2,426.4 1,431.3 1,521.1 1,222.9 298.2 0)כ
(,)אי+בי+ג

טקסט.ראההמקור:
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1935/36ו-1926/27והערביםהיהודיםעלארץ־ישראלממשלתהוצאותתחולת-בי.2לוח

)אחוזים(

1935/36 1926/27
ההוצאות תחולת הרכב ההוצאותתחולת הרכב

שלחלקם
הערבים

שלחלקם
היהודים

הוצאות
הממשלה הכול סר שלחלקם

הערבים
שלחלקם

היהודים
הוצאות
הממשלה

100 55.5 44.5 27.6 100

100 53.9 46.1 24.8 100

100 74.0 26.0 24.8 100

100 54.7 45.3 52.4 100
100 64.3 35.7 52.4 100

100 85.2 14.8 8.8 100
100 70.9 29.1 5.7 100
100 79.6 20.4 14.5 100

100 53.4 46.6 33.1 100

100 57.9 42.1 100.0 100

100 62.9 37.1 100.0 100

וביטחוןנהלמיא.
74.9 25.1 27.4 נהלמי

69.6 30.4 36.0 (3)
פנימיביטחון
והגנהמשפט

83.5 16.5 36.0 )יו(
71.9 28.1 63.4 (3) הכולסך
79.8 20.2 63.4 )ל(

רווחהשירותיב.
88.1 11.9 9.0 ותרבותחינוך
83.0 17.0 7.2 בריאות
85.9 14.1 16.2 הכולסך

78.0 22.0 20.4 כלכלייםשירותיםג.

ההוצאותכולסךד.
75.4 24.6 100.0 (,)אי+בי+ג

(3)

80.4 19.6 100.0 (6)
(,)אי+בי+ג
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זאתהתקופה.במשךהשתנתהלאזוותמונההערבי,בסקטורמאשרהיהודיבסקטוריותרנמוךזה
כיאםפרוגרסיבי,הממשלתיתהפיסקאליתהמערכתשלההוצאותצדגםהיהלהכנסות,שבדומהאומרת,
.1935/36ל-1926/27ביןהשתנתהשלאההוצאות,אושלהפרוגרסיביותירדהההכנסות,לצדבניגוד

המנדטתקופתשלישראלבארץהנקייההתקציבתחולת

הנקייה,התקציבתחולתאתלחשבמאפשריםלעיל,שהוצגווהוצאותיה,הממשלהתקבוליתחולתאומדני
הממשלה.תקציבבאמצעותהלאומייםהסקטוריםשניביוהמקורות,שהועברושלגודלםאתדהיינו,
הפחתתידיעלמיידיתמתקבלתהנקייההתחולההיתהמאוזן,תקציבהמפעילהפיסקאליתבמערכת
רובבמשךהיוזאת,לעומתישראל,ארץממשלתבתקציביסקטור.בכלמהוצאותיההממשלהתקבולי
1920ביןהמצטברהכולבסךכי)אםהוצאותעלהכנסותעודפיכאן,הנחקרותהשניםכוללהשנים,

מוניטריתמדיניותלקייםיכולההיתהלאשהממשלההיותתקבוליה(.עלהממשלההוצאותעלו1940ל-
גירעון.בשנותהציבוריהסקטורהוצאותלמימוןמקורכאלאלהלעודפיםלהתייחםניתןעצמאית,
1926/27ב-התקציבעודפיאת"לחלק"צורךישהנקייה,התקציבתחולתאתלחשבמנתשעלמכאו,
היוהםשאותןההוצאות,תחולתברברכלשהןהנחותפיעלוהערביהיהודיהסקטורבין1935/36ו-

הוצאות,למימוןשימשהשניםמשתיאחתבכלהעודףכיהיא,כאןבהשהשתמשנוההנחה,לממן.אמורים
12בהתאמה.בהןההוצאותתחולתפיעלוהערביםהיהודיםביןשהתפלגו

באמצעותלערבי,היהודיהסקטורמןהועברוכיעולה,זוהנחהעל-יסודשנעשההחישובמן
דהיינו,13;1935/36ב-לא״יאלף1,402.2ו-1926/27ב-לא״יאלף234.4בסךהממשלה,מקורותתקציבי
הביו-המקורותהעברתשלבגודלההמרשימההעלייהלמרותאךשוטפים(.)במחירים4.5פישלעלייה

בתוצרשיעורהבה.כרוךשהיההיהודי,היישובעלהכלכליהנטלבמעטרקהשתנההזאת,סקטורלית
2.4)או1935/36ב-אחוזים5.7ו-1926/27ב-אחוזים5.2היה,3מלוחללמודשניתןכפיהיהודי,

המקורות,מןהערבילסקטורהתועלתבהתאמה(.היהודי,הסקטורשלהמקורותמסךאחוזים3.5ו-
הםמשמעותי:באופןעלתהזאת,לעומתהממשלה,תקציביבאמצעותהיהודי,הסקטורמןאליושהועברו

לזקוף,ישאלההבדלים.1935/36ב-ממנואחוזים6.3ו-1926/27ב-הערביהתוצרמןאחוזים2.6היו
עקבדומה,באופןהתקופה.במשךישראליהארץבתוצרהיהודיהסקטורבמשקלהבולטלגידולכמובן,
בוקטנהלנפשהמקורותהעברתבסרהעלייההיתר.היהודי,ביישוביותרהמהירהדמוגרפיהגידול

(.4לוח)ראההערביבסקטורמאשריותרהרבה

לעודףשהפךמצטבר,גירעוןהממשלהבתקציבהיה1931שעדהעובדה,לנוכחסבירהנראיתזוהנחה12
([,1978)(31151:083(11612611:]ראהשנהבאותהרק,1935/36ל-כאןהמחושבהגודלבסדרמצטבר,
שבה,30ר.-שנותראשיתשעדהתקופהגירעונותמימוןאת1926/27שללעודףלייחסשניתןמכאן

כמקורלראותניתן1935/36שלהעודףאת.1926/27ב-לתחולתובדומהההוצאותכנראה,התפלגו, לתחולהבדומהההוצאותהתפלגולהניח,אפשרשבהן,,1937ו-1936השניםשלהגירעונותלמימון
.1935/36ב-

שיטהפיעל.3שיטהפיעלזאת13
.247ל-מגיעההמקורותהעברת,היתה1> 1,281.5ול-לא״יאלף3

בהתאמה.,1935/36ו-1926/27ב-לא״יאלפי
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1935/36ו-1926/27לנפש,התקציבותחולתהוצאותהממשלה,תקבולי.3לוח

1935/36 1926/27
יחם

יהודים
ערבים ערבים יהודים

יחס
יהודים
ערבים ערבים יהודים

0.3 947.1 334.2 0.2 755.3 149.6 )באלפים(אוכלוסייה

י;()לא" לנפשהממשלהתקבולי
2.5 0. 2 0.6 1.4 0.4 0.6 ורכושחקלאיתתפוקהמסי
6.0 0.4 2.5 4.4 0.3 1.2 עסקותמסי
5.2 1.2 6.0 3.6 0.7 2.7 הוצאהמסי
5.0 1.8 9.1 3.0 1.5 4.5 הכולסך

)לא״י( לנפשהממשלההוצאות
2.3 1.2 2.7 2.0 0.9 1.8 (3) וביטחוןמינהל
1.6 1.4 2.2 1.3 1.0 1.3 0)י
0.7 0.5 0.3 0.8 0.3 0.2 רווחהשירותי
2.5 0.7 1.8 1.4 0.3 0.5 כלכלייםשירותים
2.1 2,4 4.9 1.2 1.5 2.0 (3) הכולסך
1.7 2,6 4,3 1.6 1.6 2.5 )ל(

)לא"י( לנפש הנקייההתקציבתחולת

2.8 1.1 3.1 5.1 0.3 1.6 (3)
2.8 1.3 3.8 5,0 0,3 1.6 )ל(

.2ו-1ולוחותטקסטראהמקור:



1935/36ו-1926/27ובמקורות,בתוצרהתקציבותחולתוהוצאותיההממשלהתקבולי.4לוח

1935/36 1926/27
יחס

יהודים
ערבים ערבים יהודים

יחם
יהודים
ערבים ערבים יהודים

1.1 16,453.0 18,180.5 0.5 9,102.1 4,486.5

נקימקומיתוצר
שוטפיםבמחירים
לא"י()אלפי

1.8 16,453.0 29,449.7 1.1 9,102.1 9,685.1
במחיריםמקורות

לא״י(שוטפים)אלפי
3.1 17.4 54.4 2.5 12.1 30.0 )לא״י(לנפשתוצר
5.1 17.4 88.1 5.4 12.1 64.7 לא״י(לנפשמקורות

הממשלהתקבולישיעור
בתוצר-במקורות)אחוזים(*

(0.5)0.8 1.4 (0.7) 1.2 (0.2)0.6 3.7 (1.0)2.1 ורכושחקלאיתתפוקהמסי
(1.2)1.9 2.4 (2.8) 4.6 (0.3)1.7 2.2 (1.8)3.9 עסקותמסי
(1.9)1.7 6.7 (6.8)11.0 (0.2)1.4 6.2 (4.2)9.0 הוצאהמסי
(1.0)1.6 10.5 (10.4)16.8 (0.6)1.2 12.2 (6.9)15.0 הכולסך

הממשלההוצאותשיעור
)אחוזים(*בתוצר-במקורות

(0.5)0.7 6.7 (3.1)5.0 (0.4)0.8 7.6 (2.8)6.0 (3)וביטחוןמינהל

(0.3)0.5 7.9 (2.5)4.0 (0.2)0.5 8.5 (2.0)4.3 0)י
(0.1)0.2 2.7 (0.4)0.6 (0.2)0.3 2.3 (0.4)0.8 רווחהשירותי
(0.5)0.8 4.1 (2. 0)3.3 (0.3)0.6 2.7 (0.7)1.5 כלכלייםשירותים
(0.4)0.6 13.6 (5.5)8.9 (0.3)0.7 12.6 (3.9)8.3 (3)הכולסך

(0.3)0.5 14.7 (4.9)7.9 (0.2)0.5 13.4 (3.1)6.6 0)י
התקציבתחולתשיעור

)אחוזים(בתוצר-במקורות
(0.6)0.9 6.3 (3.5) 5.7 (0.9)2.0 2.6 (2.4)5.2 (3)
(0.6)0.9 7.8 (4.3)7.0 (0.9)2.0 2.7 (2.5)5.5 0>)

בסוגריים.ניתניםבמקורות*השיעורים
.2ו-1ולוחותטקסטראההמקור:
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-הסקטוריםשגילתוצריביתםקטןהיההפיסקאליתהמקורותהעברתשנפחהיות

לההיתהלא-הארץ־ישראליבמשקהממשלהתקציבשליחסיתהקטןחלקואתהמשקפתעובדה

היהודיהסקטורשלחלקולהורדתהצטמצמהזוביניהם.ההכנסהחלוקתעלמשקלרבתהשפעה
אחוזים49ל-אחוזים52.5ומ-1926/27ב-אחוזים31ל-אחוזים33מ-הנקיהמקומיבתוצר

כמעיןלפרששניתןהערבי,הסקטורלביןהיהודיבסקטורלנפשהתוצרביוהיחסאת.1955/36ב-

הביןהמקורותהעברתהפחיתההארץ־ישראלי,במשקההכנסהבחלוקתאי-שוויוושלמדד
8שלירידהזוהי.1935/36ב-2.7ל-3.13ומ-1926/27ב-2.29ל-2.49מ-סקטוראלית

המתקבלתמזויותרקטנההיאאי-השויוןבמדדזוירידהבהתאמה.אחוזים,12ושלאחוזים

1.89ל-2.49מ-המדדיורד)על-פיובלבדהממשלתיהמסויבתחוםההכנסהחלוקתמתיקון

הממשלהתקבולישפרוגרסיביותמכך,נובעהדבר(.1935/36ב-2.36ל-3.13ומ-1926/27ב-

שונים,גודלבסדריכיאםזהים,בכיווניםתוצאותהוצאותיה.שלמזוגדולההיתה
בביקורות,וההוצאותהתקבוליםשיעוריבמונחימבוטאאי-השוויוןמדדכאשרמתקבלות

היהודי.הסקטורשלבתוצרבמקום
גורםהפיסקאליתהמקורותהעברתהיתהההכנסה,חלוקתעלהקטנההשפעתהלעומת

משקלועלהמצביעה)עובדההערביםלביןהיהודיםביןהכלכלייםהגומליןקשריבסרמשמעותי

(,1978)געתוואומדניעל-פיבארץ-ישראל(.הכלכליתבפעילותסקטוראליהביוהסחרשלהקטן
1,639ב-סופייםומוצריםועבודההוןשירותיקרקע,1936ב-הערביםמןהיהודיםקנו

שבסך-כךלא״י.אלפי796ב-הסתכמושנהבאותההיהודיםמןהערביםקניותלא״י.אלפי

סחורותתמורתלערביהיהודיהסקטורמןלא״יאלף843שלנקייההעברהגתבצעההכול

ושירותים.
המערכתבאמצעותלערביהיהודיהסקטורמןחד-צדדיתשהועברולא״י,אלפי042.2,1

הםביניהם.המקורותהעברתבכללביותרמשמעותירכיבאיפואהיו,1935/36ב-הפיסקאלית

סחורותתמורתהערבילסקטורהיהודיהסקטורששילםהתשלומים,מןאחוזים63.6היו
התשלומיםסכום)דהיינולערביםהיהודיםששילמוהתשלומים,בכללושיעורםושירותים,

הסחרמאזן)סכוםביניהםנטוהסחרובמאזןיחד(,גםחד-צדדיותוהעברותסחרבאמצעות

כלומר,בהתאמה.אחוזים,55.3ו-אחוזים38.9מ-קטןלאהיההחד-צדדיות(,וההעברות
היההממשלה,שלהפיסקאליתממדיניותהשנבעזההמקורות,בהעברתהבלתי-רצוניהרכיב

בארץוהערביםהיהודיםביןהכלכלייםהגומליןיחסיבמערכתביותרהגדולהמשקלבעל

המנדט.תקופתכלבמשךשגםוייתכו,30ה-שנותבאמצעישראל

היתה,הלאומיות,הקהיליותשתיביןההכנסהחלוקתעלהמצומצמתהשפעתהלמרות

לביןמהןאחתכלוביןביניהן,הפולמוסממוקדיאחדהממשלתיהתקציבתחולתשאלתכאמור,

במדיניותוהרצויהמצוילגביהצדדיםשלשונותעמדותעלנשעןזהפולמוסהממשלה.
הממשלתית.הפיסקאלית

התקבוליםתחולתאומדניפרסוםעם,30ה-שנותבראשיתהחלהעובדתי,לצדבאשר

הצדדים,מןאחדאףידיעלרציני,בספקהועמדלאוהממשלה,היהודיתהסוכנותבידי
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זאתלעומתהיהודי-ערבי.במישורכפרוגרסיביתהממשלתיתהתקבוליםמערכתשלאיפיונה
הממשלה.הוצאותתחולתבהערכתמהותיבאופןביניהםחלוקיםהיוהם

היה(,1946)^6031:105שלבספרומלאביטוילידישבאהמקובל,הערביהטיעון
שלהם,המוגדליםהמסתשלומיעבורהציבוריותההוצאותמצדמלאפיצוימקבליםשהיהודים

שלסיווגןעלנשעןזהטיעוןסקטוראלית.ביןמקורותהעברתכלנוצרהלאשלמעשהכך

שלדעתמשום"יהודיות",כהוצאותהביטחוןוהוצאותהציבוריותהעבודותהפיתוח,הוצאות
בארץהביטחוןבעיותעלכתגובהאוישיר,יהודימלחץכתוצאהאונוצרוהןהערבים
כלפיברורההטיהכמובן,בכך,ישהבריטית.הלאומיהביתממדיניותשנבעוישראל,
הממשלתית,התפוקהמןהיהודיתהתועלתשלכמותי(ביטוילהניתןלאכי)אםמעלה

כאן.שהוצגולאומדניםבהשוואה
הממשלתיותההוצאותתחולתשלמטהכלפיבהטיההיהודיתהפרשנותלקתהגיסא,מאידך

לסקטורממנוהפיסקאליתהמקורותהעברתשלמעלהכלפיבהטיהולכןהיהודי,הסקטורעל
תפיסתעלשנשענוהפולמוסיים,בטיעוניםמצויהזהמסוגביותרהגדולהההטיההערבי.
ההוצאות,ששיעורמסקנתם,ומכאןתעסוקה,במונחיהממשלתיותהציבוריותהעבודותתחולת
ממשקלםנמוךאףאלאהממשלתי,למסויתרומתםמשיעוררקלאנמוךהיההיהודים,נהנושמהן

גםמתקבלתבגודלה,פחותהכיאםדומה,הטיה.([1930)הופיין]ראה,למשל,באוכלוסייה
בהתאםסקטוראליתמבחינההבלתי-מיועדותההוצאותכלאתחלקאשרגעתון,שלבעבודתו

ההוצאותתחולתממצאיו,היתהפישעלכךוהערבים,היהודיםשלהדמוגרפיתלהתפלגות
באוכלוסייה.למשקלודומההיהודיהיישובעלהממשלתיות
אלאהעובדתי,המצבבהערכתרקלאהתבטאוהערביותהיהודיותהעמדותביןהשוני

מדיניותהאתלנהלהממשלהצריכהשבוהאופן,לגביבגישותיהםבעיקר()ואוליגם
היהודיבסקטוריםראתה)תשכ״ז(,מורגאותהשמנתחכפיהיהודית,הגישההפיסקאלית.

נבעהמכאןהממשלתית.התקציביתהמדיניותקביעתלצורךנפרדיםמשקיםשניוהערבי
שלה,התקציבבתחולתהממשלהבידי©ת:!(נן6מ16£1:<3ס:נקק306)התועלתגישתלאימוץהדרישה

לביןהלאומייםהסקטוריםשניעלהמסיםתחולתשיעוריביןשוויוןעלשמירהכלומר,
סקטוראלית.ביןמקורותהעברתתתהווהשלאכךעליהם,התוצאותתחולתשיעורי

התשלוםיכולתעקרוןעלזאת,לעומתהתבססה,אבקריוםפיעלהערביתהגישה
לחלוקהמכשירהפיסקאליתהמערכתמהווהשעל-פיו:<(,31116>±11:<7:<0ק3ע3:!קק03011)

בעלותלקבוצותהגבוההההכנסהבעלותמהקבוצותמקורותהעברתע״יההכנסותשלמחודשת
לערביהיהודיהסקטורמןמקורותהעברתהערביתהגישההצדיקהבכךהנמוכה.ההכנסה
לעיל.שצוייןכפיאמפירית,כעובדהאותהקיבלהלאכיאףהממשלה,תקציבבאמצעות
התפיסהעםלחלוטיןעקביתהיתההיהודיתשהגישהזו,בנקודהלהדגישהראוימן
ובדברהיהודי,הלאומיהביתכלפיהבריטיתהממשלהמחויבותבדברהציוניתהמדינית
גישתבארץ־ישראל.העמיםשניביןהפוליטית,גםדברשלובסופוהמינהלית,ההפרדה
הפיסקאלי,במישוראחתהומוגניתיחידהכאללארץ־ישראלשהתייחסהזאת,לעומתהערבים,
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בארץ-ישראללאומיתבסגרגציההיאאףשדגלההפוליטית,עמדתםעםבלתי-עקביתהיתה

היהודי.הלאומיהביתשלמוחלטביטולכדיעד
קרובההיתהכאן,שהצגנוהתחולהאומדניבברורזאתשמראיםכפימצידה,הממשלה

לנבועהעלולהפוליטי,למתחאמנםמודעתהיתההיאהערבית.לגישההעקרוניתבגישתה
יכולתשלהעיקרוובמסגרתזאתאךהאפשריים,מקורותיואתלצמצםוניסתהממדיניותה,

הערביתהעמדהלביןבינההמחלוקותהיולכךאיהפיסקאליים.לשיקולכבסיםהתשלום

קטוראלית,בעוד0הביוהמקורותהעברתשלהגודלסדריעלנסבווהןביסודו,אמפיריות

,30ה-בשנותוהחריפהשהלכה14עקרונית,פלוגתאלמעשה,לה,היתההציוניתהגישהשעם

כממשלהתפקידהמהותובדברהומוגניתמדיניתכיחידהישראלארץשלאופייהבדבר

בה.ציבוריוכסקטור

לביובינההעקרוניתלפלוגתאמפורשתהתייחסותגסכמוהממשלה,לעמדתביטוי
158ב-למצואהציונית,ניתןהעמדה (.1937)?31651:1116?00731םטסס1011

14
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ביבליוגרפיה

הקבוץ-המאוחדהתיברן,המזרחובארצותישראלבארץהערבייי,המשקוגלפט,אברמוביץ,!',
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.413-412 עמיתרצ״ז,ירושלים,העשרים,הציונילקונגרסמוגשישראל
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תש״ד.תל-אביב,ביאליק,מוסדבהתפתחותה,הארצישראליתהכלכלהד׳,הורוביץ,
עמי2חוברת,11כרך,1947הכלכלה,לחקרהמכוןביולסיךלא״י,היהודיתהסוכנות

.45-24

(1954-1931) הלירהוארץהגילהמין,לפיההיהודיתהאובלוסיהוגיל,ב',םיקרון,מ',
.1955 , ירושליםלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה

בישראלכלכלילמחקרהמכוןובישראל,ישראלבארץהיהודיהמשקמבנהר׳,שרשבסקי,
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הכמותיתבמתודההשימוש

סקירה-ישראלכלכלתבחקר

פרוש*יעקב

הקדמה

תקופותעיקריות,תקופות3ב-להבחיןניתןישראל,כלכלתבחקרהכמותיתבמתודהבשימוש

החמישים,שנותדהיינוישראל,מדינתשלהגילעשורישלושתאתיותר,אופחותהחופפות,

והשבעים.השישים
קשהשהרישרירותיות,שלרבהמרהישזובחלוקהגםטורית,כך0החלוקהבכלכמו

עםהתקופות.ביןרבהחפיפהקיימתספק,וללאלתקופה,מתקופהמעברבנקודתלהבחין

התאריכים,אתלאבהמשךנצייןלכןהדברים;להצגתוקלנוחהדבראחרים,זאת,כבמקרים

והשלישית.השנייההראשונה,התקופהאתפשוט,אלא,
התקופותמןאחתכללאפייןניסיוןייעשהבראשוןחלקים:לשניתחולקהסקירה

שלאימוצולהתפתחותהסבריםגםיוצעוזובמסגרתאותה.המייחדיםהקוויםאתולמצוא

הישראלי.המשקעלבמחקריםהכמותיותהשיטות
יהיההדברים,מטבעמסקנות.ולהסקתלביקורתלהערכה,בעיקרויוקדשהשניהחלק

לחלקבהשוואההסכמהולפחותביקורתליותריזכהובוודאייותר,סובייקטיביזהחלק

כהצגתולאכלכלינושאעלמלומדתכעבודהלאזוסקירהלראותהראוימןואכן,הראשון.

לוויכוח.וחשיפתולמחשבהנושאהצגתלעיון,נקודהכהעלאתוממצאים,אלאמחקר
כאןנסקרתכילהדגיש,חשובראשית,נקודות:שתילהוסיףישאלההקדמהלדברי

מנקודתולאהכמותיתבמתודההשימוששלהמבטמנקודתרקישראלכלכלתשלהמחקרהתפתחות

בלתיהדבריםאיןבהמשך,שיתבררכפיזאת,עםהמחקר.נושאישלאוהתוכןשלהמבט

הכמותית.במתודההשימושעלהשלכהלכךתהיהכאשרהמחקר,נושאייוזכרוולכןתלויים,
בכךאיןכייודגש,מחבריהן.ושמותמחקרעבודותיוזכרוהדבריםבגוףשנית,

אךתהיהושמותמחקריםהזכרתשנעשו.העבודותכלאתממצהבאופןלאזכריומרהמשום

סקירהלכותבהקרובותבדוגמאותשימושייעשההדבריםומטבעואיור,הדגמהלצורךורק

אומאחרותהטובותהיחידות,הינןהמובאותשהדוגמאותמכאן,להסיקאיפואאיןזו.
יותר.החשובות

התכנית.ועדתבידיהוזמנהההרצאהבר-אילן.אוניברסיטת*
זוסמן,צביברונו,למיכאללהודותברצוניכאן,המוצגותבדעותאישלחייבבלי
ולסגנון.לתוכןבאשרהמועילותהערותיהםעלשטארקועודדסירקיןמשה
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א׳חלק

ישראלכלכלתבחקרתקופותשלוש.1

שימושבהשנעשהבכך,בעיקרלהמהעוקבותנבדלתהקמתהוטרםהמדינהקוםשלאחרהתקופה
יותר.מאוחרשימושנעשהבההסקתית,בסססיססיקהלאאךתיאוריתבסטסיססיקהאינטנסיבי

השוואותוערכוובמדדים,באחוזיםביחסים,בעיקרהחוקריםהשתמשוהאמורהבתקופה
הלוחהיהוניתוחהצגהלצורךהשכיחהכליאלה.סטטיסטייםביטוייםעלבהתבסס

לסטטיסטיקההאוניברסיטאייםהסטטיסטיקהקורסירובהוקדשוהחמישיםבשנותהסטטיסטי.
היהאוידע,כלכלןוכלסטודנטכלהדגימה(.נתורתתכנוןשלולסטטיסטיקההתיאורית

מתכונתמראשלהכיןבליסטטיסטיחומרולאיסוףמחקרלעבודתלגשתאיןכילדעת,אמור
אותם.למלאשמבקשיםהלוחות,כלשלמלאה

"החליפה"הרגרסיהכאשרההסקתית,הסטטיסטיקהשלחשיבותהעלתההשישיםבשנותהחל
בחינותרשימתאת"החליפה"תלוייםוהבלתיהתלוייםהמשתניםורשימתהסטטיסטיהלוחאת

כמו:פשוטותשאלותעללענותידעושלאכלכלה,בוגרילמצואהיוםשניתןבעודהמיון.
אתלחשבישכיווןלאיזהאו:סגולי"?"שיעורלביוגולמי""שיעורביןההבדלמהו

פשוטה.רגרסיהלהריץידעלאשבוגרלשער,קשהמוחלטים?מספריםשלבלוחהאחוזים
בעיקר,נעיר,ישראלבכלכלתהטיפוסיהטובשהמחקרלקבוע,ניתןזושנייהתקופהלגבי
חתך.נתוניעלשהתבססההסקתית,בסטטיסטיקהשימושתוך

ופיתוחתיאוריותבדיקתשלבתחוםהיווהשגיוהמחקריהמאמץעיקרזובתקופה
זמן.לנקודתהתייחסועצמםשהנתוניםלמרותזמן,לאורךתחזיתהמאפשרותשיטות,

סדרותשלניתוחןידיעלמאופיינתעדייו,בהנמצאיםשאנוהשלישית,התקופה
אלאסטטיאינוהבסיסיהמודלשבהןעבודות,ויותרליותרעדיםאנוזובתקופהעתיות.
העתיותהסדרותבעזרתלמצואהיאזהבמקרההרגרסיהניתוחמטרתהיתר,ביןדינאמי.

יותר.טובהתחזיתבנייתלצורךהמתאיםהפיגוראת
-הסקירהלכותבהקרובבתחוםבקיצור,תודגם,כאןהמתוארתההסטוריתההתפתחות

רקתוזכרנהולהלןעבודות,20מ-למעלהנכתבוהצריכהבתחוםוהביקוש.הצריכהתחום
שלהשוואותבעיקרהיהתיאוריות,שעניינןעבודותהתפרסמוהראשונהבתקופהמהן.כמה
תוזכרנהזמן.לאורךוהןנתונהזמןבנקודתאוכלוסייהקבוצותביןהןחיים,רמת

מזון,עלההוצאהבאחוזחייםלרמתכמודדשהשתמשניצן,אריהשלעבודותיהם
לנפש.מזוןאבותשלבצריכהחייםלרמתכמודדשהשתמשהבבלי,שרהושל

צריכהדפוסיעללויתןניסןשלעבודתוהיאהראשונההמקיפההאקונומטריתהעבודה
המחברהתמודדזובעבודהחתך.נתוניעלוהתבססהפאלקמכוןבמסגרתשנעשתהבישראל,

פותחוכאןפרידמן.שלהפרמננטיתההכנסהמודלבמסגרתבמשתניםהטעויותבעייתעם
מנתוניהנאמדיםהכנסה,גמישויותבאומדניההטיהעלהמתגברותאקונומטריות,מתודות
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לנדסברגרמיכאלשלאלוהן)אחרים(,חתךסקריעלהןאףהבנויותדומות,עבודותחתן

השלישית,התקופהמןישראל.בנקשלהמחקרמחלקתבמסגרתשנעשוזו,סקירהכותבושל

מיטל,שלמהשלהסקירה,וכןכותבשלעבודהתוזכרעתיות,בסדרותשימושנעשהשבה

המחירגמישויותלרצונהנאמדוהללובעבודותישראל.בנקבסקרישהתפרסמועבודות

ב״עיוניםשהתפרסמהאחדות,לאהשליותרמאוחרתבעבודההכנסה.גמישויותעלנוסף
תכונתכגון:מהתאוריה,הנובעותהביקושמגבלותאתלכפותניסיוךנעשה״,1977בכלכלה

בתחוםעבודותהאמידה.תהליךכדיתוךהביקוש,פונקציותשלאפםמדרגהההומוגניות

עבודהעתיות.סדרותניתוחתוךשנעשוטבעי,-הישראלילמשקמצרפיתביקושפונקצייתשל

שלעבודהתוזכרכךהקודמים.הכנסיםבאחדהוצגהיהבויוסירזיואסףשלזהמסוג

בכלכלהב״עיוניםשהתפרסמהלביא,יעקבשלזוהיאזהבתחוםנוספתעבודהפישר.יעקב

1977."
זולסטטיסטיקה.המרכזיתבלשכהונעשתהמכבר,לאשהושלמהעבודהתוזכרלבסוף

גמישויותבהנאמדו.1975/6המשפחההוצאותסקרבנתונישהשתמשפפרמן,דנישלעבודתו
נעזרוזובעבודהשקנו.המשפחותשלהכמותוגמישויותהקנייהגמישויותשלכסכוםהביקוש

בדירה.החלטהשללמקריםומנסקימק-פדץשפיתחושיטה,-מולטינומיתלוגיסטיתבפונקציה

סךאתאוהצריכהרכיביכלאתהקיפושהןהוא,שהוזכרוהעבודותשלהמשותףהמכנה

התייחסוהזכרנושלאנוספיםרביםמחקריםרחבה.לאוכלוסייהוהתייחסוכמיצרף,הצריכה

בנידיור,חקלאות,מוצריכגון:מסוימים,צריכהלסעיפיאומיוחדותאוכלוסייהלקבוצות
ועוד.טלפוניםתחבורה,אנרגיה,קיימא,

לעיל?שתוארהכפיהכמותיתבמתודההשימוששלההיסטוריתלהתפתחותההסברמהו

הכמותיתבמתודההשימוששלההיסטוריתההתפתחותהסבר.2

הביקושצדעיקריות:קטיגוריותלשתיוגורמיםסיבותלמייןהכלכלניםנוטיםרביםבמקרים

הצרכים-ביקושגורמיביואבחנהתיעשהכןכאן.גםתאומץזומיוןמסגרתההיצע.וצד

הניתוח.ושיטותהסטטיסטיהחומרזמינות-הצעגורמילביולמחקריםוהדרישההמשקשל
ולקביעתמסגרתלמחקריתשתית,לעבודותבעיקרהחוקריםנדרשוהראשונהבתקופה

השיטותכך,עלנוסףהתיאורית.הסטטיסטיקההתאימהאלועבודותלביצועיסוד.מושגי

בישראל.החוקריםשללרשותםעמדווטרםדייושוכללוטרםהאקונומטריות-ההסקתיות

בסטטיסטיקהבעיקרשימושנעשהאכןהראשונהבתקופהביותרהבולטותהתשתיתבעבודות

כאן:תוזכרנהמהוכמהישראל.כלכלתבחקרפינהלאבניהפכואלהעבודותתיאורית.
הלאומייםהחשבונותבתחוםגעתווא״לשלהמנדט(מתקופת)עודהחלוציתעבודתו

ברונומיכאלשלעבודתוישראל(;בנקבידי-מורחבת-שניתלאוריצאהמכברשלא)עבודה
ההכנסהבתחוםהחמישיםבשנותפאלקמכוןבמסגרתשנעשוהעבודות,התשומה-תפוקה;בתחום

העבודות,והשכר;העבודהשוקובתחוםהתשלומיםמאזןהחוץ,סחרהלאומית,וההוצאה
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זרמיהפריון,הלאומי,ההוןמדידתבתחוםישראלבנקשלהמחקרמחלקתבמסגרתשנעשו
לעבודותותמריץדגםשימשוולכןיסודמושגיהוגדרוהללובעבודותוכדומה.הכספים
אזוריםביותשומה-תפוקהקשרילמחקרהדרךאתהכשירהברונושלעבודתולמשל,נוספות.
שלעבודתוהחוץ.סחרבתחוםבעבודותהדולר""מחירשלהמקוריבמושגשימושואפשרה

הייצורפונקציותההשקעות,בנושאילמחקרתמריץשימשהוההוןהפריוןבתחוםגעתון
המסגרותבהקמתאףסייעוואחריםאלויסודמחקריהטכנולוגיים.השינוייםומדידת
בתחומיבפרסלסטטיסטיקה,המרכזיתהלישכהבידיהשוטףהסטטיסטיהחומרלאיסוף

המשפחה.והוצאותאדםכוחסקריהתשלומים,מאזןהלאומיים,החשבונות

האקונומטריותהמתודותואומצולנתונים,ותשתיתמסגרתכברהיוהשנייהבתקופה
היוטרםעתיותשסדרותמובן,האמפירי.הכלכליבמחקרעיקריסטטיסטיניתוחככלי

כמעטנעוליםהיוהמוניטרי,התחוםכדוגמתהללו,לסדרותהנזקקיםהמחקרזמינות,ושדות

החוקר.בפנילחלוטין
לגזורהניסיוןהואזו,בתקופההבולטים,שנערכוהמחקריםלרובהמשותףהמכנה

מלווההיההדברזמן.לנקודתהמתייחסיםנתונים,מתוךהזמן,לממדהמתייחסיםהגרים,
ספורות:דוגמאותתוזכרנההבינ״ל.בספרותלתהודהשזכומתודיים,בחידושיםתמידכמעט
שלמחקרובייצור;ההנהלהגורםבמושגהקשורהייצור,בתחוםמונדלקיאירשלמחקרו

שישינסקי,ואיתןלבהרידודשלמחקרםהפרמננטית;ההכנסהבמושגהקשורלויתן,ניסן
בני-קיימא.למוצריםהביקושבתחוםהרכישהסדרמושגעשייה,וכןתוךהלמידהבמושגהקשור

י׳׳
נעשהשהזכרנובעבודותואילוהזמן,לממדהגדרתםפיעלקשוריםשהוזכרוהמושגיםכל

המנוחגרינפלדיהודהכתב1961ב-חתך.נתוניבעזרתהשפעתםאתאואותםלאמודהניסיון
תוכנה:עלהיטבמעידושמהב״אקונומטריקה",עבודה

"111£611116ק־03111£5£11113£635601:101101:033011:6£3£1011^11311110>10161."

לממדלהתייחםניכרמחקרימאמץנעשההתקופה,מאותהאחרותכברכותאלו,בעבודות

פריזהמאמץנשאהמקריםברובלהדגיש,כיהראוימןהנתונים.אופימגבלתלמרותהזמן

והשגים.
תוצאותלהתקבלכשהחלודרמטי,כמעטמהיר,היהלשלישיתהשנייההתקופהמןהמעבר

נפרצוהעתיות.הסדרותעלהתרפקות,כמעטנהירה,החלהעתיות.סדרותבניתוחמובהקות
התחוםכגוןהישראלי,החוקרבפנינעוליםהיוקודמותשבתקופותחדשים,מחקרשדות

שלם.משקשלמודליםובנייתהחוץסחרההשקעות,תחוםוכןלעיל,הוזכרשכברהמוניטרי,
לסדרותנזקקמקרו-כלכליתבמדיניותהקשורותהבעיותבמירבהמחקרכילקבוע,ניתן

זו,מגמההיאאףעודדההאחרונותהשניםשלהמהירההאינפלציהחתך.לנתוניולאעתיות
הצמדה,כגוןעתיות,לסדרותהנזקקיםמחקר,נושאיהרבהסיפקההיאראשית,מובנים:בשני

כלכלייםמודליםאותםכלאתולאמודלבדוקהזדמנותנוצרהוכדומה.התשלומיםמאזןשכר,
הסדרותיהללתנודותתורמתהאינפלציהשנית,הישראלי.המשקנתוניבעזרתא,מופיעשבהם

לקבלתוהסבירותהאומדניםיעילותאתועמהבנתונים,השונותאתהמגדילדבר,-העתיות



יהעבודותוההכנסה.השכרמחקרישלבאופייםהשינויהיאמאלפתדוגמהמובהקות.תוצאות

השתמשוזוסמן,וצבילויחייםבהרל,אוריחנוך,גיוראשלאלוהשישים,כגוןבשנות

למדיניותמתייחסותהשבעים,בשנותשפורסמוזה,בתחוםהעבודותכלואילוחתר,בנתוני
שהתפתחההאקונומטרית,המתודהכילציין,למותרעתיות.בסדרותומשתמשותכלכלית

החוקר.לרשותהועמדהעתיות,סדרותניתוחכליושכלולתוספתידיעלהרחבבעולם
למצואשאיןכהכללה,לפרשאיןדלעילהתמורותתיאוראתכילהדגיש,הראוימן
כטענה,אלאחתך,נתונישלניתוחעלאותיאורית,סטטיסטיקהעלהבנויותעבודות,כיום
נתונים:מספרנציגלהמחישכדיאופייניות.אינןשכאלהעבודותכי

האמפיריותהעבודותסך
ישראלבכלכלת

המתבססותהעבודותאחוז
עתיותסדרותעל

ישראלבנקסקרי
28 10 1967-1964
26 40 1971-1968
18 75 1975-1972
16 80 1979-1976

בכלכלהעיונים
25 75 1976
20 90 1977

עתיות,היהסדרותבנתוניהמשתמשיםהמחקרים,אחוזכיבעליל,נראהאלומנתונים
נוספתהשוואהכנקודתהשבעים.בשנותאחוזיםלשמוניםהשישים,והגיעבטנותביותרנמוד

.£.£.^וב-.£.?.רב-שהתפרסמואמפיריות,עבודות140כ-מתירכילציין,מעניין
כךעתית;סדרהנתוניעלולאחתךנתוניעלמתבססותהעבודותמרבית,1977-78בשנים
כללית.באפנהמשתלבתבישראלשהמגמהלטענה,מקוםשאין

האנושי.לגורםגםזולהתפתחותמסבירכוחישכינראה,וההצעהביקושמגורמילבד
אתלהמירלחוקריםמובןפיתויהיוותהנעולים,היולכןשקודםמחקר,תחומיהיפתחות

סדרותעםלעבודותנהירהגררהלחלוציותהטבעיתהנטייהעתיות.בסדרותהחתךנתוני

יקרחתך,נתוניעלהבנוימחקר,כיידוע,המחיר.השפעתאתגםלהוסיףישלכךאלה.

זמיניםשהנםעתית,סדרהנתוניעלהמושתתממחקר,-וזמןכסףבמונחי-יותרהרבה
כגנתונים",שלל״עיסוייותרנוחיםאףעתיתסדרהנתונילמניפולציה.יותרוקליםיותר

וכדומה.פיגוריםחורגות,בתצפיותטיפולנעים,ממוצעיםשונים,מסוגיםהפרשים
הרבהההתפתחותאףעלכימעטים,לאכלכלניםבקרבתחושהקיימתהאחרונותבשנים

בכמותהמשמעותילגידולנתלוותהלאחדשים,מחקרבתחומיהכמותיתהמתודהביישום
רבות,ודאילכךהסיבותבאיכות.מקבילהעלייהישראלכלכלתשלהשוניםבתחומיםהמחקרים
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רקננסהכאןמהן.אחתכלתרומתולהעריךלמנותוזוסקירהשלמתפקידהזהואיו
לסוגיהיוקדשהסקירהשלהשניחלקהמרביתשתוארה.בהתפתחותהכרוכהמהו,באחתלהתמקד

מחקרית.למדיניותהצעותבהעלאתיחתמווהסקירהזהחלקזו.

ב׳חלק

המתודיתהבחינה־עתיתסדרהנתונימולחתךנתוני.1

עתיות:בסדרותלטיפולמאודעדמתוחכמותשיטותבאקונומטריקההתפתחוהאחרונותבשנים
הפרשיםבמשוואותלטיפולשיטותחוזר,והיזוןבקרהשיטותרעשים,שלסינוןשיטות

הללוהשיטותנועדוהמקריםברובועוד.וסיבתיותאקסוגניותלבדיקתשיטותסטוכסטיות,
ניתןשאינוהזמו,בממדהכרוכותלתצפיותהאופייניותהמיוחדותהבעיותאתלפתור

פחותשאורכןלסדרות,אלומתוחכמותשיטותליישםשניתןלהאמין,מאודקשהלהיפוך.
כליםהצעתשלאותחזיותבנייתשלכפסילהזוקביעהלפרשלקוראלואלתצפיות.40מ-

ניחוששיטות-האלטרנטיבהכימאליו,מובןעתיות.סדרותמניתוחהנגזריםלמדיניות,
אינןעתיותסדרותשלהאקונומטריותמהבעיותכמהזאת,עםיותר.גרועה-נאיביות
ובביטחוןהניתוחתוצאותשלבאיכותפוגםוהדברחופש,בדרגותהמחסורמפאתנפתרות

בסדרותשימושבאמצעותכילהאמין,גםקשהכן,עליתרממנו.הנובעותהמסקנותשל
שלהצריםלגבולותמעבראליחרוגבהןשהענייןחדשות,שיטותלפתחניתןקצרותכה

הלוקאלי.השימושושלהספציפיתהבעיה
בסדרותהמרובההמתאםבמקדםהשימושלענייןמתודיותהערותכמהנעירזהבהקשר

עתיות.
המרובים,המתאמיםשלהגבוהמערכםלחיובלעתיםמתרשםמנוסההפחותהחוקר

מהמתאמיםלשלילהלהתרשםגםעלולשכזהחוקרעתיות.סדרותשלמניתוחהמתקבלים
הבנויותמעולות,מחקרעבודותשקיימותבעודחתך.במחקריהמתקבליםהנמוכיםהמרובים

שערכןמחקר,עבודותשכיחות,0.4עלעולהאינוהמרובההמתאםשבהןחתך,נתוניעל
.0.9מ-נופלאינוהמרובההמתאםשבהןעתיות,סדרותעלהבנויותרב,אינו

טיבלקביעתהמרובההמתאםעלבלעדיתלהסתמךאיןפניםבשוםכילהדגיש,חשוב
שלממאמרוציטוטבנתונים.מוקדםלטיפולזהמקדםרגישותהיאהסיבותאחתהתחזית.

2 זו:נקודההיטבמבהירזז"1163531£5■!סי!861:165111116ס,"3/ו1<1?161:66
2 ?"ז*ז86361311111:}13013(3111116££601:516>313נו3116ס1>ן16

ס!138861•״■13186171311.311168!ס!111311:63301111118
2 16131103316816581033611631101613?0163111113163

860811130316ז\106ק16?1116!138".
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שלפרמטרשהואמשוםמעניין,שאינוכמעטהמרובההמתאםכיטוען,מלינווד

בוודאייהיוהמותנות.בצפיפויותבעיקרמתענייןשהאקונומטריקאיבעודמשותפת,צפיפות
טעם.שלמהמדתבהישבוודאי,אךזו,לכתמרחיקתקביעהעלשיחלקואקונומטריקאים,

הישראלים,החוקריםביןעתיותסדרותבניתוחמאודנפוץשהנו,22ב-נוסףשימוש

מכיריםרביםאקונומטריקאיםהרגרסיה.שלהמתאימהלספציפיקציהאוהמודללבחירתהוא
גםלדברניתןלאחרונהמודל.לבחירתיחידהבוחןאבןלשמשיכול*2שאיןבעובדה,
מונטה-ניסוייתוצאותעלמדווח(£00ז10ות6:ז±03-1,8עס6ז01>61•1977)23006כמותי.ביטוי
11לפימודלבבחירתקרלו

2
7יהיושלו.מהלוחותקטעלהלןיובאבלבדהדגמהלצורך.

הרגרסיהניסוייאוהמודליםמספראהמתאימים;המשתניםמספר£התצפיות;מספר

השונים.
2שלהממוצע

הבא:בלוחמופיערגרסיהניסויי1ל-זהמתקבלביותרהגבוהמ

7 20 150

3 3

מתאםמקדם 0.3 0.6 0.3 באוכלוסייה0.6
5

זו
0.59 0.79 0.38 0.66

10 0.64 0.82 0.41 0.68

,1=ז40ו-£=7,3=10אם:הבאה.הדוגמהיותר,היאדרמטיתמעשית,אךפחותדוגמה

עלעולהאינובאוכלוסייההאמתיהמקדםאםגם,0.9בממוצעיהיההמקסימלי22ש-הרי

0.3.

לפיהמחושבהמרובה,המתאםשמקדםהריבחתךכמושלאהיא,זהקצרמעיוןהמסקנה
קשהלאעיוור.בפנימכשוללהוותיכוללישראל,האפייניתהקצרה,העתיתהסדרהנתוני

נכשלו.שעורכיהםמאחרנפגעהשאיכותםישראל,בכלכלתמחקריםלאתר
ההסקתית,הסטטיסטיקהשיטותלכלשלמעשה,בקביעה,זהמתודידיוןנסייםלבסוף

השערותלבדיקתהשיטותהאמידה,שיטותדהיינו:הכלכלי,במחקרבשימושכיוםהנמצאות
לכךהסיבהגדולים"."מדגמיםעלמתבססותכשהןרקצידוק,ישתחזית,לבנייתוהשיטות

לסטטיסטיקהמורהכלהחוקר.שלב״פיקוח"אינםהמסביריםהמשתניםכלכלישבחומרהיא,

גדול?"מדגםלהיותצריךגדול"כמהוהנשניתהחוזרתבשאלהנתקללאקונומטריקהאו
ליתןאפשרהשלילהדרךעלחלקיתתשובהאךפשוטה,תשובהאיןזופשוטהלשאלהכידוע,
עתיות,סדרותשלתצפיותהמנתחיםישראל,בכלכלתמהמחקריםנכבדחלקבוודאות;כמעט
גדול"."מדגםעלמתבססיםאינם

גיסא,מחדישראלכלכלתבחקרהעתיתהסדרהשלהיחסיתלנחיתותכילנו,נראה
איןגיסא,מאידךעתיותמסדרותהניזוניםהמחקריםבמספרלאחרונהשחלהרב,ולגידול
ישראל.בכלכלתהאמפיריהמחקרשלהאיכותרמתעלחיובית.השפעה
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מחקריתלמדיניותלקחים.2

שאיולטעון,באותאינודלעילהמתודיותשההערותנדגיש,כהלכה,שלאנובןשלאכדי
רבים,מחקרבשטחיוחיוני.רצויהדברלהפך,עתיות.סדרותסמךעלמחקריםלערוךצורך
לנתחאלאאחרת,אפשרותכלאיוגםמדיניות,לגביהרלוונטיכלכליהמקרובתחוםובפרט
התופעהעלהמשפיעיםהגורמים,מכלולעצמם.משלמגבלותגםחתךלמחקריעתיות.סדרות

מדיניותעלללמודשניתןהמעט,היא,בולטתדוגמהמספקת.במרהתמידרחבהנחקרת,אינו
משפחות.שלחיסכוןמסקריההוןשוק

עדייןישראלבכלכלתהמחקרשלהיחסיהיתרווכינראה,זוסקירהלכותבזאת,עם
והנהירההאחרונה,לתקופההאפייניתהחתך,מחקרינטישתהחתך.מחקריבתחוםטמון

והצפויההטבעיתהתוצאהיחסי.יתרוןניצולאיפירושןהעתיות,הסדרותחיקאלהמופרזת
הבעיותאתהפותרותבשיטות,השימושכאמור,באיכות.תואםשיפורבלאבכמותגידולהיא

מספקתבמרהזמינותאינןשעדייוארוכות,סדרותמצריךעתיות,סדרותבנתוניהקיימות
כדיהדרוש,המינימוםאתכנראה,עבר,הקיימותהעתיותהסדרותאורךאמנםבישראל.
לכך,מודעותלפתחחשובאךהישראלי,לחוקרהקוסמיםחדשים,לתחומיםיפרוץשהמחקר
ספק,ללאהיחסי.היתרוןבתחוםההתמחותאבדןהואזו,חלוציותעבורהמשולםשהמחיר,

הכלל.אתלאוששהבאותהכללמןיוצאותהןאךנגדיות,דוגמאותלמצואניתן
רובפישעללמרותחתך,נתוניעלהמתבססיםמחקרים,ולעודדלשובאיפואמתבקש

מילויועללהמליץישבפרטיותר.גדולולתקציביותררבלזמןביצועםלשםהחוקרנדרש
כאןעתית.סדרהנתוניעםחתךנתוניהמשלביםמחקרים,-הישראליהמחקרבנוףחללשל

נראיםהשקעותאוותצרוכת)ביקושליישומווהןמתודותלפיתוחהןנרחבכרמשתרע
אלאהאומדניםיעילותאתמשפררקלאזהמעיושילובנתונים(.שלזהלשילובמתאימים

שכההמולטיקולינאריות,בעיתאתלמשל,לפתור,עשויכךידיועלהמדגם,אתמעשירגם
חשיבותבעלשהואדבר,-הרגרסיהלייצובתורםגםזהשילובעתית.סדרהבנתונימטרידה

זמן.לאורךחתכיםמספרשלשילובהיאאחרתאפשרותתחזית.לצורךבשימושרבה
תרומותהןעתיתוסדרהחתךמחקרישילובשלזהבתחוםמונדלקיאירשלעבודותיו

רצויים.מחקרלכיוונינאותהודוגמהמענינות
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מותניתלעסקתכניסהמחירודאות:איבכלכלתמודלים

ההלכהוספרותהתלמודפיעל

אילני*צבי

מבוא
העלותוידיעתודאותמצביהנחתעלכלל,בדרךמתבססים,במיקרו-כלכלההמודלים
הואבכלכלההחדישיםהתחומיםאחדכך.הדבראיוכידוע,במציאות,עסקה.בכלוהתועלת
שלבמודליםבשוק,בפועלהקיימיםהוודאות,איבמצביהטיפולהיינוודאות,איכלכלת

המחירים.קביעת

ישנההימורים,שבהובעסקותמתעוררותמותנותעסקותשלהערךקביעתבתחוםבעיות

מהפסדלהימנעקרימסויימתפרמיהמשלמיםשבהןביטוח,ובעסקותודאית,שאינההכנסה,
המוצריםשוקכגוןודאיים,אינכסיםנסחריםשבהםשווקים,גםישנםודאי.אי

נכסלקנותהאפשרותאתמסויים,סכוםתמורתמוכרים,שבובארה״ב,כיוםהקייםהעתידיים,
הערכתשאלתזמן.באותובשוקמחירושיעלהשייתכן,וידוע,קבועבמחירזמן,כעבור

לפצותכדילשלםהביטוחחברתשעלהסכום,אתלקבועבבואנוגםמתעוררתודאיאימצב
העתידית,הכנסתולגביודאותאיבעייתמתעוררתואז-לעבודכושרואתשאיבדאדם

הנזק.אלמלאצפויהשהיתה

,53ע3§6ו-?1110110,801:011,1:164111311ושא,נבשעסקוים,ימודרנכלכלניםמספר

בהםהגורמים,שישאתולהגדירלאפייןוניסוודאות,איבמצביהמטפליםמודלים,פיתחו

אצלם:שהוגדרוהמאפיינים,הגורמיםביןמותנית.לעסקההכניסהמחיראתלקבועכדי
רתההסתברלימגודלהצפוי,ההפסדאוהרווחמגלדלהמושפעיםסיכון,ושנאתסיכוןאהבת

עבורתשלוםלביו)הימור(ודאיאירווחעבורתשלוםביןלהפסד,ומההבדלאולרווח
הרכוש.שלהשוליתבתועלתלהבדלבהתאם)ביטוח(,ודאיאיהפסדמניעת

בר-אילן.שבאוניברסיטתהשו״תפרוייקט-מידעלאיחזורבמכוןחוקרהואהמאמרכותב*
במערכתהסתייעהמחברהשו״ת.ופרוייקטלכלכלההמחלקהביןבשיתוףנעשתהזועבודה

ישראלחכמישלההלכהספריאתהמחשבבזכרוןהמאחסנתהשו״ת,פרוייקטשלהממוכנת
ימינו.ועד11ה-מהמאה
יהושעולדר׳זו,עבודהלכתיבתועודדושסייעועללבהרי,דודלפרופ'נתונההמחברתודת

העבודה.לטיוטתוהארותיהםהערותיהםעלמכנם,יפהודריליברמן
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אופציות,המותנותקנייתעסקותשללשווקיםהידרשותכינמצא,כאןהמתוארבמחקר
בתלמודכברמופיעה-אי-ודאייםנכסיםשלשוויםהערכתשלאחרותטבע,ולבעיותבמצבי
בדיוניהםודאות,והגיעואיבמצבימחירהערכתבדרכידנוההלכהופוסקיהתלמודמפרשי
נגדירלפניהם.שניםשלרבותמאותהמודרניים,הכלכלניםשהגדירומהמאפיינים,לרבים
ולאחרהתלמודית-הלכתית,בספרותהמופיעותמותנות()עסקותהוודאותאיעסקותאתתחילה
ומחיריהן.ערכןשלהקריטריוניםלקביעתהשונותהגישותאתנביאמכן

התלמודית-הלכתיתבספרות-המותנותהעיסקות

המלווההתחייבותשטרהיינו"כתובה",אשהכלמקבלתהנישואיןבשעתכתובה:מכירת
ימותאםאויתגרשואםמסוים,סכוםלאשהלתתהבעלמתחייבשבונכסים,בשעבוד
יכולההאשהמאומה.תקבללא-לפניותמותשהיאבמקרהמנכסיו(;זאת)תגבהלפניה
הנאה"."טובתהנקראבמחיראי-ודאי,נכסבעצם,שהיא,כתובתה,אתלמכור

1כזה.נכסבולמכורשוק,שניתןקייםשהיהמוזכר,)א(,קמאבבאבמסכתבתלמוד,

)המאהרש״יכהגדרתספיקה","זכותכתובתה,עבורהאשהשמקבלתלמחיר,נקראלהלן
(.12ה-

בתנאי,לה,המשועבדהנכםאוהכתובהדמיאתזרלאדםלמכורהבעליכולכןכמו
ישלםלא-בעלהלפניהאשהתמותהכתובה,ואםאתלהישלםיגרשנה,אולפניהימותשאם
רש״י.כהגדרתספיקו","זכות-זועסקהערךלמחירנקראלהלן

יצטררשבוהמצב,נגדמסוימתפרמיהתשלוםתמורתעצמולבטחגםיכולהבעל
לשלםיצטררשאםכדילמבטח,קבועסכוםהיוםמשלםהבעל-דהיינוהכתובה;אתלשלם
המבטח.להישלםלאשה,כתובה

ה״כתובה".לגביודאילהפסדמותנההפסדהפיכתשלנזקהערכתעלגםלדברניתן
ונמצאוכתובתה,להלתתוחייבאשתואתשגרשהבעל,נגדשהעידועדים,שלבמקרהזאת

אתלבעללשלםהעדיםהתורה,חייביםדיןלפיהתגרשו.לאשבאמתומתברר2זוממיםהעדים
עדותם,ייתכן,בליגםהריאךכתובתה.אתלהפסידוזממוזהבמקרהלו;לעשותזממואשר
שלאאפוא,יוצאבעתיד(.יגרשנהימות,או)אםהכתובהאתלשלםעליויהיהפעםשאי
נזקלהערירכיצדהיאהבעיהודאי.אינכסאלאהכתובה,סכוםמלואאתלהפסידוזממו
השונות.ההערכהשיטותאתנראהלהלןזה.ודאיאי

זו.עסקהשלוהמעשיותההלכתיותמגבלותיהעלדיוןשםמופיע1
אפשרותהיתהלאהראשוניםלעדיםכיוהעידו,אחריםעדיםבאוהוזמה:עדותם
העדות,נשואהזמובפרקשהו,הראשוניםהעדיםשכןהעידו,שלגביואתלראות השניים.העדיםבמחיצת

2
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כגוןודאיים,אינכסיםהכוללהמשותף,ברכושםלהתחלקהנאיםשותפים,אדיורשים
הנהרשמיייתכןהנהר.עברימשניקרקעותשירשואוייפרעו;ומתיאםידועשלאשטרות

סיכון,שונאהאחדבמחירה.תעלההנהרשלהאחדשבעברהקרקעואזאחד,לצדיופנו
כאןשישטועו,והשניודאות;מאילהימנעמהקרקעות,כדיאחתמכלמחציתלקבלודורש
עצמו.עלסיכוןויטולשלמהקרקעיקבלאחדשכלעדיף,לגודל,ולכןיתרון

אוהסיכון,שונאבטענתלהתחשבישוהאםזה,סיכוןשווילהעריךכיצדהיאהבעיה
בתרא.בבאבמסכתתלמודיתבסוגיההואזהדיוןמקורבכמה.-כןואםכך,עללפצותו

לדוגמא:מה.בדברלזכותסיכויישלאדםסיכוי:מכירת
בה.שיזכהוייתכןפלוני,נגדמשפטיתתביעהלוישא.

בה.שהיהמרכושו,ידועבלתיחלקנשארהרחוקהחוףועלביםשטבעהספינהלוישב.

שוויכזהלסיכויישהאםזה.סיכוישלשוויואתלהעריךניתןהאםהיאהבעיה
ישהאםמאומה,קיבלשלאכזה,סיכוישלקונהמשפטית:בעיהגםמעוררהדברריאלי?

בכורות.במסכתבתלמוד,הואזהדיוןמקורהונאה?משוםהמוכראתלתבועבידו

מספרשללתקופהשדה,כגוןממשי,נכסבמכירתגםקיימתסיכוימכירתשלהבעיה

גשומותשניםיהיואםמעט;אוהרבההשדהיצמיחשניםבאותןאםידועלאכאשרשנים,

בצורת.שנותאו

ריאליערך-השוקבמחירלראותישמוגבלת,האםלתקופהשדהלמכירתשוקקייםאם
שנאתו?אוהסיכוןאהבתבמידתאינדיבידואליבאופןתלוישהדברזו,אועסקהשלקבוע

לקחתליהודיאסורההלכה,לפיריבית.בנושאמציעא,בבאבמסכתבתלמוד,עולהזובעיה

נמוךבמחירמוגבלתלתקופהשדהלמלווההלווהמוכראם3הלוואתו.עלריביתמחברו
איןידוע,בלתישהסיכויכיווןאולריבית,הדברנחשבהאםההלוואהתמורתהשוקממחיר
אינדיבידואלי.באופןנעשיתהשוויהערכתאלאקבוע,ריאלימחירהשוקבמחירלראות

כיצד-לעבוד,כושרושאיבדכךידו,קוטעכגון-אדםשלבגופוהחובלודאי:אינזק
הקטיעה,לולאלוצפויההעתידה,שהיתהבהכנסהנתחשבאםהנזק?עלהפיצויאתלהעריךיש

ודאות.אישלגורםישעתידההכנסהבחישובהרי

שוקקייםאםהנזק:להערכתפשוטקריטריוןמצוי)ב(,קמאבבאבמסכתבתלמוד,אמנם
הדברהיד.ובליהידעםכעבד,יימכראםניזק,אותושלבמחירוההפרשאתמעריכיםעבדים,

איבגורמימתחשבממילאלמקצועו,בשוק,בהתאםהעבדמחירבמקצועו.כמובן,תלוי,

מעבודתו.הצפויהבהכנסההוודאות

אלאהזולת,שלבכספוהשימושעבורריביתתשלוםהצדקתשוללתשהתורהמפניזהאין3
ריבית.ללאלוולהלוותחברו,עםחסדלגמולהיהודיאתמצווהשהתורהמפני
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תוךצפויהעתידיתהכנסהלאמודכיצדהשאלהנשאלתקיים,אינוכזהכששוקאך
הוודאות.באיהתחשבות

הכתובההפסדמחירלהערכתהשוניתהגישות

ודאי,לחיוב-מותנהמחיובהבעלשלהכתובהחיובאתלהפוךשזממוזוממים״,״עדיםלגבי
ההפסדערךלקביעתקריטריוניםשלושהדעות,המציגותמכות,שלושבמסכתבתלמוד,מופיעות

באשר,.-אומראושעיאברנתןרב.בבעל.-חסדארבאמרשמיו:״כיצדלו:להסבשרצו
ובכתובתה".באשה-פפארבאמר

"הראשונים".התלמודמפרשיבידיבוארוטלגרפית,בצורהשנאמרואלו,דברים
עסקותשלהניתוחמאפייניואתהשוניםהגורמיםאתלנומציגאלוקריטריוניםביאור

במבוא.שהוזכרההמודרנית,הכלכליתבספרותהמופיעיםודאיות,אי
מבאר:רש"י

יגרשנה,ימות,אלשאםמצפה,היאזו.בכתובהספקזכותולאשהלאישישהרי
זכותה,מכותזכותוכוחיפהיירשנה.-בחילתמותשאסמצפת,והואכולה,אתתגבה
מוחזקשהואועודהיא.ולאתמידלכתובתההמאוחדהקרקעפירותאוכלשהוא

-וזהספיקה״״זכות-זולאחרלמכורבאוואםגבייה.מחוסרתועומד,והיא
זכותהיינו-בבעלשמיןאמרחסדארבמשלה.ביותרנמכרשלוספיקו״,״זכות
ישלמולאואותוספיקהזכותאומדיך-באשהשמיךאמרנתןרבבעל.שלספיקו
ספיקה(.לזכותהכתובהסכוםמלואביןההפרש)היינוישלמוהשארוכל
ש״זכותקובעדומות,והאשההבעלשלהתועלתשעקומותמוסוויתהנחהבהניחורש״י,

ספק,אוליוישוודאי,ממשינכסעכשיוישולוהואילספיקה",מ״זכותיותרשווהספיקו"
שבהסתברות,מכאן,תרויח.אוליסיכוילהכלום,וישעכשיואיו-להואילואותו,יפסיד
דומהזהעיקרוןלהרוויח.הסיכויממחירגבוהלהפסידהסיכוןמחירולהפסד,לרווחשווה

בספרותהמוגדרלהימור,הכניסהמחירלביוביטוחפרמייתשלהאקטואריהערךביולהבחנה
להלו(.וראהמההכנסההפוחתתהשוליתמהתועלתודאות,והנובעאישלהכלכלית
ספיקו"לכך,ש״זכותשהגורםאחר,באופורש״ידבריאתלהביומקוםגםאמנםיש
גוביינא"."מחוסרתהאשה,שהיאעלהמוטלתהטרנזקציההוצאותהוא;,ספיקהמ״זכותגדול

שמלבד-זומותניתלעסקההכניסהמחירקביעתעלנוסף,המשפיעבמקדםמבחיןרש״י
שלבעיהישנההכתובה,לאי-תשלוםאולתשלוםלהביאהעתידהטבע,מצבשלהוודאותאי

שובמקטיןזהמקדםתקבל.מתיידועלאהכתובה,אתשתקבלהסיכוילפיגםהיינוזמן,
ספיקו"."זכותמחיראתומגדילספיקה","זכותמחיראת

וזכותספיקוזכותשלבאחוזים()גםגודללסדרהערכותכאןמוצאיםאיננואמנם
מנה100היאכולהשהכתובהמספרית,דוגמאמביא(12-13ה-)המאהה״תוספות״אךספיקה,

ההנחהמנה.40-ספיקהוזכותמנה,50שווהספיקוזכותאז(.נהוגהשהיתהמטבע)שם

היחסיים.המחיריםשלגודללסדרהערכהכאןשישייתכן,אךבלבד,דוגמאהיא,שזוהפשוטה
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בגודלהתלוייםהקריטריוניםאתמבארים(11ה-)המאהוהרי״ף(12ה-)המאההרמב״ם
הצפוי:לאירועההסתברויות

הואאםלמיתה;הקרוב-חולהאוזקןהואאםהיינו-בבעלשמיואמרחסדארב

היאלגירושיוההסתברותא״כ-הכתובהתשלוםעלכךכלחםשאינוועשיר,ורגזןקפדן

הבעל.שלבכיווןההסתברותעלבעיקרמסתכלכתובהשהקונהסובר,חסדארבכיגבוהה,

וקשהקנתרניתהיאאםוכןחולה,אוזקנההיאאםהיינו-באשהשמיואמרנתןרב

מסתכלכתובההקונהכילגירושיו.אולמיתתהגבוהותההסתברויותאז-אתהלחיות

,)א((,13ה-המאה)הרא״ש,אשררבינוגםפירשוכןהאשה.שלבכיווןההסתברותעלבעיקר

גורםמוסיפיםאךבהסתברויות,המותניתהעסקהמחיראתתוליםאלהשיקולים

המותנית.לעסקההנכנסע״יבחשבוןהנלקחותההסתברויותלגביפסיכולוגי

המסתכלבטיפש,עוסקיםשאיווטוען,זוגישהבחריפותתוקף(13ה-)המאההריטב״א

אוזקוהבעלאםגםמההשני.בצדמתחשבואינוהאשהאוהבעל-הצדדיםאחדעלרק

ולגירושין,למיתהההסתברותגודללאמודבאיםאםכילאשה,יחסיתזאתלשקולישחולה
הרכיבים.כלאתשוקליםודאי

"באשהבתלמוד:שהוזכרהשלישיהקריטריוןאתלפרשמוסיפיםוהרי״ףהרמב״ם

"ירחיבהקונהיותר,גבוההכתובהשסכוםככלהכתובה.בגודלתלוישהדבר-4ובכתובתה״

שסכוםככללהימור,הכניסהשלהיחסיבמחירגידולשלגישהזויותר.בעדהלשלםלבו"

גישתוביוכהבחנההכלכלית,בספרותהיאגםהנידונהבעיהיותר,גבוההצפויהרווח

שונאלביויותר,גבוההצפויהרווחשסכוםככליותרלשלםהמוכןהסיכון","אוהבשל

כןועללעסקה,להכנםפחותמוכןיותר,הואגדולוהסיכוןהסיכוישטווחשככלהסיכון,

פחות.ישלם

גירושיואוהבעלמיתתאמאורעיקרהאםהצפוי,הרווחסכום=מ
להימורהכניסהשליחסימחיר=11

11

חיובית.השנייההנגזרתשגםכךוגדל,הולדאףזהשיחםאלאחיובית,הראשונהשהנגזרת

נזכירלאולכןלענייננורלוונטי,שאינובאופןזאתמפרשיםהאחריםוהפרשניםרש״י4
כאן.זאת
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והרי״ף,וטוענים,כימהרמב״םההיפראתסובריםוהריטב״א(13ה-)המאההראב״ד
כייותר,גברתההספק""זכותשלהיחסיתהמחירתוחלתמועם,הכתובהסכוםאם-אדרבא
"שונאכגישתכיוםבספרותהמכונההגישהזוזו.לעסקהלהכנסמוכניםיהיואנשיםיותר

הכתובהשסכוםככלכי-ההסתברותלגודלהנוגעטעם,לכלמוסיףהריטב״אהסיכון״.
כהסכוםלשלםעליואםמלגרשה,ימנעהבעלשיגרשה,כיסיכויפחותישיותר,גבוה
בערכוהכתובה,אלאסכוםשלהמוחלטבערכורקלאלהתחשבזו,ישטענהפיעלגדול.
הבעל.רכושלגודלהיחסי

המוכרתלחברה,שכדאיהפרםשלהאופטימוםלגבימעשיתהשלכהישזהלוויכוח
אויותר,גבוהכניסהובמחיריותר,גדולבסכוםפרםלהציע:הימורים,כרטיסי
נמוכים.במחיריםקטנים,פרסים

להימורהכניסהשמחירוטוען,הכתובה,סכוםגובהלגביזאתמחלוקתשוללהרא״ש
הכתובה.סכוםבגובהכללתלויואינוקבלע,פרלפרר׳ביונציהוא

אי-ודאייםבנכסיםושותפיםיורשיםחלוקת
נהר,יששדהלכלשירשו.שדותשנילחלוקשבאוהאחים-בתראבבאבמסכתבתלמוד,שנינו
באותוהנהרותדרךהוא)כךייבשוהשנימיםיתמלאהנהרותשאחדייתכןאותו,אךהמשקה
יקבלמאתנואחדשכלכךצודקת,בצורהלחלוקרואהאניטוען:הסיכוןשונאהאחמקום(.

לקבלרוצהאניטוען:השניואילושווה;שנינושלהסיכוןגםואזמהשדות,אחדמכלחצי
ואוליייבש,זהנהראולי-שווהסיכוןלוקחיםשנינווהרילגודל!(,)יתרוןשלםשדה
השני.הנהר

אינההראשוןטענת-5סדום"מדתעל"כופיןסובר:רבהבדבר.התלמודחכמינחלקו
סיכוילשניהםיששלם,שדהיקבלאםכיסדום"."מדתהמכונהרשעות,סתםזומתקבלת.
לומר,נוכלהיוםהמקובלהכלכליבמינוחשדה.מכלחצישקבלבמקרהכמושווה,וסיכון
ההסתברויות.לפיהתועלותלסכוםשווהמהממוצעשהתועלתסוברשהוא

אופטימום׳;כ״פרטוכיוםהמוכרהחברתית,הרוותהשלהעיקרוןלמעשהמונחזהבכלל5 מופיעהדברבכך.נפגעתאינההאחריםשתועלתזמןכלהאחדתועלתאתלהעלותלשאוףשיש חסר".לאוזהנהנה"זהשלככללגםבתלמוד
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אחדמשדההתפוקהתוחלת=3אם:

השנימהשדההתפוקהתוחלת=5

ק[ס3(+1)ק-5]=0.ק(3)+0([1)ק-1]נכירבהסובר

והסיכוןלסיכון,להיכנסרוצהאינוהואכימתקבלת,הראשוןשטענתסובר,יוסףרבואילו
ולדידו;השדות,משניאחדרקיקחאםיותר,גדולשלו

ק[ס3(+1ק-1]נ>.ק(ס3)+1([;1)ק-1]נ

לתבועהוארשאילכןההסתברויות.לפיהתועלותמסכוםגדולההממוצעתועלתהיינו,

מדוייקתהערכהכאןאיןעצמו.עלנוטלשהואהסיכוןעודףתמורת6שידרוש,ככלסכום

סובייקטיבי.לשיקולנתוןוהדברהזה,הסיכוןשווישל

שניביןלוויכוחזוממחלוקתאנאלוגיהלעשותמנסה)ב(בתשובותיוהרא״ש

שותףחוב.שטריישהנכסיםביןהשותפות.נכסיכלאתולחלקלהיפרדשותפים,הבאים

ייפרעומהםאלועכשיוידועלאכיבשותפות,יישארושהשטרותומעדיףסיכון,שונאאחד

יקבלאחדכלכאשרנוכחית,חלוקהמעדיףוהשניבהם.יחלקו-התקבוליםוכשיגיעוומתי.

שווה.סיכוןעצמועל

אי-ודאי,נכסשלהשווילקביעתקריטריוניםהרא״שנותןזו,בבעיהדיוןאגב
שלהנוכחיהערךהערכתענייןאתמשווההואבספק.המוטלתצפויהעתידיתכהכנסה

הרא״שלעיל.שהוזכרנשואה,אשהבידיהכתובהמכירתלנושאמסופקתעתידיתהכנסה

התקבולשלהזמךבריחוקגורמים:בשנילהתחשבישכזהנכסשלשוויבהערכתכיקובע,

אוחזקחוב,הואלאותוהקשורהנכסים,שעבודאםכגון,התשלום,ביקחלזלבמדתהצפוי,.

המודרנית.המימוןבתורתהנידוניםוהסיכון,הזמןשלההיווןמקדמיבדיוקהםאלוחלש.

אתלחלוקשכופיםיודה,יוסףרבגםשטרותשלבמקרההרא״ש,אומרמקום,מכל

חלוקה",כדיבהם"שאיוקטנים,כהשדותשניירשו•שבולמקרה,דומההדברכיהשטרות,
כיווןבשטרות,גםהשני.מהשדהוחציזהשדהחצילעבדכללמשתלםזהשאין-היינו
עליסתמךאחדכלבכולם,שותפיםיישארואםהחובות,אתלגבותוהשתדלותטורחשצריך

תלמודיביטוינקרה"ואינהחמהאינההשותפים"קדירתמספיק,כייטרחולאחברו,

לתקןצורךחכמיםראוכןעלתפקידו(.אתיעשהשחברוכךעלאחדכלשללהסתמכות

מחברולתבועיכולהאחדואיןשווה,סיכוןעצמועליקחאחדוכלעכשיו,שיחלקו

נוטלשהשניהיותיותר,גדולסיכוןקבלתעקבשלוהתועלתאובדן.עבורנוסףתשלום
שווה.סיכון

גבוהמחירלדרושרשאיהיינו:-מריון"דברכנכסילו"מעלההתלמוד:בלשון6
לפי-שובבמיוחד.יקרבמחירקרקעותיוכמוכרהידועמדיון","ברשדורשכמחיר
התועלתשעקומת)כיוןהשניבתועלתפוגעתועלתוכשמיקסום-אופטימום""פרטו
שלו.התועלתעודףמתוךכךעללפצותועליושונה(,שלו
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ודאיאינכסשלכספיערך

ודאי.אינכסשלהכספיהעררקביעתלגביהתלמודית-הלכתיתבספרותדיוניםמספרישנם
כלום;כאןשאיושיימצאודאי,וייתכןשאינונכסלחברוממוניערךיששאלה,האםקיימת
קביעתלגביהןזהדיוןשלהמעשיות-הלכתיותההשלכותלשערו.כיצד-ערךלוישואם
מוכרמימכירה:לגביאוודאי,שאינולנכסנזקבשללשלםחייבהפיצויים,שמזיקגובה
כשיתברראושבו?הסיכויעצםבשלממשי,ערךלוישהאםודאי,שאינונכסלחברו
ודאי?ערךבעלהינושהנכם

בגללבכורלשחוםשהורהמוסמך,שאינואדםכינאמר,בכורות,במסכתבמשנה,
בכורהדברים:ביאורבאכילה.אסורוהבשרהנזק,אתהבכורלבעללשלםחייבמומו,
בשרו.אתואוכללמזבחכקרבוהמקריבולכהן,התורה,פיעללתתו,יש7טהורהבהמה
ואזמום,בושיפולעדאצלוהבכוראתהכהןמחזיקקיים,המקדשביתשאיוהזה,בזמן
)אחרתלשחטוהמתירמוםזההאםלקבוע,רשאימוסמךחכםרקולאכלו.לשחטולומותר
הורהאםרגיל(.כבשרולאכלולשחטואסורמקדש,שאיווכיווןבמקדש,להקרבהראויהוא
הסבההוראהנותןבאכילה.הבשראסורהוראתו,פיעלושחטולשחטו,מוסמך,שאינואדם,
מתירו.היהשלאוייתכןלאכילהמתירוהיההמוסמךשהחכםייתכן,כיודאי,שאינונזק,

הבהמה.מערךמחציתהואזהמסוגנזקעלהתשלוםשגובהקבעו,התלמודחכמי
מחציתשווהבספק,העומדנכס,חכמיםקביעתשלפיכלל,מכךמסיק)ב(ה״תוספות"

הוודאי.מערכו
תביעה,זכותשלערכהלגביאלומדבריםלהסיקמנסה()א(19ה-)המאההמהרש״ם

שסכוםהיינוהתביעה.מערך50%שווהשהיאבה,יזכהאםשקולספקלגביהשקיים
התועלת.לתוחלתשווהבהסתברויות,מוכפל"התועלות"

|־(ט3)+)נו|(ס=)]——(ט

בספק,שנייםולאבוודאיאחדמוטבכינאמר,הירושלמיבתלמודאמנם
-היינו:

ו1 )*±(ט+)נ^(ס<)^(ט

ביןשםוההבחנהכתובהמכירתבסוגייתומפרשיו,מהתלמודהמהרש״םמוכיחמקום,מכל
יפסלדאםשקולספקיששלגביונכס,כי-לעילשהוזכרהספיקה״,ל״זכותספיקו״״זכות
והפךודאי,נכסעכשיולושישלאדםשהזיקמיכך,אםהוודאי.מערכו50%שווהאותו,
אםאךהנכם.שלמערכומחציתלומשלם(,50%כ-הוא)כשהסיכוןודאיאילנכסאותו
הוודאימערכו40%רקזוזכותשווהאותו,יקבלאסספקוישכלוםלואיןעכשיו

פרסה.ומפריסהגרהמעלה-הטהורההבהמהסימנימפורשיםבמקרא 7
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שווההמסופקתהתביעההמהרש״ם,שזכותפוסקלכןהמקרים.בשנישווהשהתוחלתלמרות

זכות,לשותפותשהכניסהשותפיםאחדעבורהלקבלשיכולהמחיר,וזההתביעה,מערך40%

לו.שהיתהמסופקתתביעה
הואשווה,כשהתוחלתלהפסיד,סיכוןלביןלהרוויחסיכויביןההבדללכאורה,

תועלת.במונחיההבדליםלגביכלכליהסברלכרלמצואשניתןייתכן,אךבלבד.פסיכולוגי

הנקודהסביבהשוליתבתועלתהבדלישכיברנולישללטענהבדומהזאתלהציגניתן

משמאלמאשרקטנההשוליתהתועלת)רווח(לנקודהמימין-שלנובמקרההקריטית.

אי-וברווחלתוחלתשווההוודאותאימקדםבהפסד,כיהמהרש״םשלוהטענה)הפסד(.
מהתוחלת.פחותהוא-וודאי

שאלהלגבינוספתמעשיתמסקנהב״תוספות",שנקבעמהכלל,להסיקמנסה)ב(המהרש״ם

חמישיםסךלוכשרה,ישלםתהיהשאםבתנאילשמעון,פרהמכרראובןלפניו:אחרת,שהובאה

עדייןניתןאךליהודים,כשרהאינה)היאבלבדרובל40לוישלם-טרפהתימצאואםרובל,
ישהריישלם?כמהשוחטה.ואינולחליבה,להחזיקהשמעוןרוצהעתהלנכרים(.למכרה

דהיינו־מחצית,ישלםהאמורים,ה״תוספות"דברילפילכאורה,לכשרותה.באשרודאותאיכאן

רובל.45-הנידוןבמקרה

ואחוזשקול,ספקכאןאיןהן,כשרותהבהמותשרובכיווןשונה:המהרש״םמסקנתאך
לפיפועליםאלאהסיכון,בגללמהמחיר,חלקאפילולנכותאיןלכןמאוד,נמוךהסיכון

רובל,50-הכשרהמחיראתומשלמיםכשרה,תהיהשהפרה-יותרהגבוההההסתברות
מהסיכון.בהתעלמנו

)שדבריוהמהרש״םדבריפיעלודאי,אינכסשלהכספיהערךקביעת-לסיכום

מצבים:שלושהביןהבחנהתוךנקבעתהראשונים(,ומפרשיוהתלמודעלמבוססים

מדקדקים,-אין50%ל-ושואףמשמעותיהואהסיכוןכשאחוזודאות,אימצבא.

אליוניכר,מתייחסיםספקלפנינושישהיותההסתברויות,אלאבגודלביותר
הסיכוןהואהנידוןכאשר8סיכון.50%כנגדסיכוי,50%שלשקולספקכאל

50%הואהערך-ודאי(לנכסודאות-סיכון,אימצבהכנסת)היינולהפסיד

התוחלת.כערךהוודאי,הנכםמערך

הבעלגילשלהשוניםבמצביםלהתחשבשאיוהסוברים,שיטותאתמסבירהזוטענה8
שהסיכויים,בזה,להתחשבאיןוכןהכתובה,ערךקביעתלגביוכדי,בריאותםוהאשה,
הבעלמותאו)גירושיואחדנגדשנייםתקבל,הםשלאהסיכון,נגדכתובתה,תקבלשהאשה
שקול,ספקכאלהכתובהלקבלתלסיכוימתייחסיםאלאקודם(,האשהמותאפשרותכנגד
המדוייקות.ההסתברויותאתלחשבמבלי
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)היינולהרוויחהסיכוילגביהואשהנידוואלאב-א',כמוודאותאימצבב.
אולהרוויח,סיכוישלודאותאימצבומכניסיםכלום,לואיושעכשיו
הוודאי,הנכםמערך40%הואהערך-קודם(קייםשהיהכזה,סיכוימונעים
התוחלת.מערךפחותקצתהיינו

מתחשביםאיולאפם.השואפתמאוד,נמוכהסבירותבמידתודאותאישלמצבג.
מסבירהזוטענההמלא.במחירוודאינכסכאללנכסומתייחסיםכלל,בה

.7קעכשהואהוודאותאלממקדםמתעלמיםאנוההלכה,פיעלמדוע,

סובייקטיבי?אוריאלי,ערךכבעללראותוהיש-לזכייההסיכוי
התברר,לבסוףההגרלה.מועדלפניהגרלה,כרטיסלחברואדם,הקורעשלבדוגמאנתבונן

כמה?-כןהנזק,ואםעבורלולשלםחייבהאםזכה.לאשהכרטיס

אפשרויות:מספרקיימות
שלהריאליהאובייקטיביהערךשהואהזכייה,תוחלתערןלפילשלםלחייבוא.

הכרטיס.

מהתוחלת;גבוהודאישהואבשוק,הכרטיסמחירערךלפילשלםלחייבוב.
והציפיההסיכוימעצםתועלתלוישכרטיס,לקנותהמוכןאדם,שהרי

התוחלת.מערךיותרלהגרלה,הגבוהה

מערךיותרשווהואינוהכרטיס,זכהלאובדיעבדהואילמתשלום,לפטרוג.
שלו.הנייר

שלערכואתדוגמאות,הבוחנותמספרפיעלזולבעיהההלכהחכמיגישתאתנבחן
אנשיםשמוכניםהמחיר,פיעלאו)תוחלת(,הריאליערכופיעלנקבעהואהאםסיכוי,
עבורו.לשלםסיכון()אוהבי

דנההסוגיהמציעא.בבאבמסכתלתלמוד,בפירושורש״י,בכך,הואשדןהראשון,
בו,שיגדלשדהו,הלוואתו,אתתמורתלמלווה,לווה,הנותןעלשםמסופר9ריבית.בהלכות
פיעלשאףשם,מסוים.נקבעסכוםמהחובלוינכהשנהולכלשנים,מספרבמשךתבואה
האסורהדיניה,בכךלראות7אישדה,אותוחכירתשלהשוקממחירנמוךהואזהשחכום

לספק,עצמואתמכניםהשדה,אתהמקבלשהמלווה,כיווןרש״י:זאתמבארההלכה.פיעל
אסורה,ריביתזואיןלכןשקבעו;הסכוםאתללווהינכה-יצמיח,ולאהשדהחלקשאפילו

אנשיםעבורולשלםמוכניםמאשרפחותשווהזהסיכוישבשבילולטעון,יכולהלווהכי
סיכון.אוהבישהםבשוק,אחרים

.248עמילעילראה
9
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אלאמוחלט,אובייקטיביריאליערךאיושלסיכויאפוא,היארש״ישלגישתו

לסיכון.הסיכויבעלשםגישתופיעלסובייקטיביתנקבע
ישכירלאמחברו,כסףהלווהסוגיה:באותההנאמרעלרש״יעלמקשהאמנםהי׳תוספות"

הואבשדהתבואהשגידולטוען,רש״יהשוק.ממחירהנמוךבמחירביתזאת,תמורתלו,

שואל:ה״תוספות"אךודאי.ערךבעליהםבביתהמגוריםואילושבו,הסיכוןבגללודאיאי

פיעלרש״ידבריאתליישבניתןאוליולפול.יתמרטטאוציסיכון,ישבביתגםהרי

ומתחשבתמאודנמוכההלאלסי־כרןכשההסתברותודאות,מאימתעלמתשההלכהלעיל,האמור

נצביע)להלןרביםקרקע,שסיכוניהםגידוליכמומשמעותית,לסיכוןכשההסתברותרקבו

גוף,נזקיעלשיפוילגבינמוכהבהסתברותודאותבאיהתחשבותאישלנוספתדוגמאעל
לעבודה(.בכושרהפוגעים

הטביע-וכגוןחברושלפרהשהזיקאדם,שלבמקרהדן(18ה-נהמאהה״נתיבות״

טרפה,בהמה,שנמצאתמחירזוז.120כשרה,-ונמצאתאותהבהמה,ששוחטיםמחיראותה(.

זוז,100הואטרפה,אוכשרהתימצאאםידועכשלאבחייה,בהמהומחיר10זוז,80הוא
לדעתבלבד.זוז80אלאלשלםחייבהמזיקשאיןמסיק,ה״נתיבות״הוודאות.איבגלל

אתכשמוודאיםרקנקבעהאמיתיהערךכיריאלי,ערךבסיכוילראותאיןה״נתיבות",

הוא,שהמוציא,הכללטריפה,אוכשרההיתהאםוכיח,להניתןלאוכאןהואיללאשורו.המצב

הדברזוז,100ב-בשוקלמכרהיכולשהיהפיעלאףהראיה.עליו-התובע()היינומחברו

הריאלי.לערכהמעלולמוכרהלהונותיכולשהיהכהונאה,נחשב

ההגרלה,כרטיסאתהקורעגםשלפיהעליה,לןזתווכחשניתןמעניינת,גישהזו

ריאלי.כספיערך-בסיכוילראותאיןכימתשלום,פטורזכה,שלאלבסוףשהוברר

למכרההפרה,לבעלשהיתההאפשרות,שעצםוטוען,ה״נתיבות"עלחולקאכן,המהרש״ם

אותוזוז,מאהשלערךזהלנכסנותנתהאמיתי,ערכהזההיהלאאפילוזוז,במאהבשוק
צרור"הנוטל(:12ה-)המאהיוסף"ה״נימוקימדבריזאתמוכיחהואלשלם.המזיקחייב

לשלם"חייב-שמעוןשלהחיטיםמביןעפרגרגרימסירראובןאםהיינו,־חברו״מגורן

החיטים,בתוךלמכרםיכולשהיההעפר,גרגריאתשהוציאבזההזיקוכיחיטים",דמילו

)אמנם,אחריחיטים.כמובפועלשווהזהעפראפואהיהשמעוןלגביבהם.מעורביםשהיו

יוצאהונאה(.נחשבתזוכיאחר,עפרבחיטיםלערבבההלכה,לפיהעפר,אסור,שהוסר

עצמי.ערךזהלחפץנותנתאמיתי,ערךלך7שאיחפץתמורתגסכסףלקבלשהאפשרותאפוא,

בעינועדייוהסיכוישאםמודה,עצמוה״נתיבות"גםלדעתו,כימוסיף,המהרש״ם
ואיןלחרישהבהומשתמשיםכשרותה,לגביספקשיש-בהמה,במוכרכמו־התבדהולאעומד,

הסיכוישערךמכך,להסיקאיןולכןעצמו,ה״נתיבות"בדבריהוזכרלאאכןזהמחיר10
הדגמה.לשםהמאמר,כותבבידיהובאוהמספריםהתוחלת.לערךשווה
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ה״נתיבות"דבריהספק.שלהנוכחיבשוק,במצבבמחירהודאישווההיא-אותהשוחטים
במחיר,שהיהמתחשביםאיואזטריפה.היתהאכןשהבהמההתברר,שלבסוףבמקרה,דנים
ה״נתיבות"עלחולקכאמור,המהרש״ם,כשרה.להיותההסיכויבשוק,בזכותעבורהלקבליכול
זה.במקרהגם

האחד,רבנים,שנישלבכתביהםמופיעהסיכוי,אלליחסהנוגעתאחרת,מעניינתשאלה
המאה)המהרשד״ם,מודינאדישמואלרביוהשני,(,15ה-)המאהאיסרלייוישראלרבי
אישהיתר.יהודים,לעשיריםנכריםוכמריםשריםשלחובותהיתה:השאלה)א((.16ה-

בתקופתו,כיקובע,ישראלרביבמס.החייבכרכושלראותםהישלתשלומם,באשרודאות
אםממס,אלוחובותיפטרו"אםלנוכרים,בריביתמהלוואותהיתההעשיריםפרנסתשרוב

החוב,ערךמלואלפילאבלבד,חלקימםבתשלוםמצדדמקום,הואמכלמם?!"יתנוכן,ממה
החוב.לגבייתההסתברותבמדתהמוכפלבערךאלא

והפרנסההרכושעיקרהחובותאיושבורגיל,במצבכישמואל,רביטועןזאת,לעומת
שישלמרות,לחלוטין;ממסופטוריםריאליכרכושנחשביםאלהחובותאיוהעשירים,של
מכלובסיכון;בסיכויבהתחשבתמורתם,מסויםמחירבולהשיגשניתךאלו,לחובותשוק
עלמםמלשלםפטורשבעלשמואל,רביפוסקלפיכךממשי.לנכסכךבשללהחשיבםאיןמקום
הנישואיןבזמןוכברממנה,אותםלרשתסיכוילושישמילוג(,)נכסילאשתוהשייכיםנכסים
יכולהבעלשוק,שבושקייםבתלמוד,מצאנוכיאףהללו.הנכסיםשלהפירותלושייכים
גישתובמם.החייבהבעל,שלממשילנכסכךבשללהחשיבואיןזה,ודאיאינכסלמכור

ממשי.ערךאיןנכס,לקבלתשלסיכויהיאאפוא,שמואל,רבישל

ודאי:אילנכסההתייחסותבבעית)ב(שמואלרבידןאחדבהקשראמנם
שנשברה,שמועהאחת,שבאהספינהעללועורות,שהיואלףלשמעוןראובן,שמכר

ביניהםוהתנוהים.מתוךוהוצאהנצלהרובה,אוכולה,שהסחורהאמרואבל
הכולקרועים,אושרופיםאומקצתם,אורובם,אוכולם,)שניצלר(שיבואובין

קודםיוםארבעיםהסחורה,כלשנאבדההאמת,נתברראחייבשמערך.באחריות
אוטעות,מקחשהלהלומרמראובן,מעותיולתבועשמעוןהיכולהמכירה:

מי.עםהדיןרבנו,רנילמדימת(.י)רךבמקומהשהמכירהראובן,עםהדין
להחזירחייבוהמוכרטעות,מקחכאןשהיה-זולשאלהבתשובתושמואלרבימסקנת

למכור.מאומהלוהיהלאהמקח,נעשהשבהשעה,באותהשכברהתברר,כילקונה,הכסףאת
הסחורה,אתלקבלעתידיסיכויהיהאכושעהבאותהאםכיאלו,מדבריולהסיקאמנםניתן

טעות.מקחזהאיוהמקח,בשעתלבסוףהתגשםלאזהשסיכוילמרות

לסיכוילהתייחסכיצדלבעיה,ישראלחכמישלשונותגישותכאןראינו-לסיכום
עלזאתהקובעיםישהצפויה.הרווחתוחלתפיעלהכספיערכואתהקובעיםישולזכייה.

ממשיערךכלאיוהסיכוישלעצםהסוברים,וישזה,סיכויעבורלשלםמוכןהמחיר,שאדםפי
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הגישותאתלייחסקשהודאי.כשהוארקנקבעהאמיתיכשהערךבלבד,סובייקטיביערךאלא

החכמים,שלובסביבותיהםבתקופותיהםשרווחוכלליות,באסכולותכאן,שהוזכרוהשונות

יותר.ומעמיקמקיףהשוואתיבמחקרזאתלעשותלנסותאוליניתןכיאם

לעבודכושרואתאדם,שאיבדשלבגופוחברהשלנזקעלהשיפוי

הניזקאתלשפותהחובלאתמחייביםשלפיוהעיקרון,מופיע)ב(קמאבבאבמסכתבתלמוד
בעלעבד,ביןהואהמחיריםהפרשהעבדים.שוקפיעללעבוד,כושרואתשאיבדעל

כשלפגוםעבודהכושרבעלעבד,מחירלביוהפגיעה,קודםלנחבלשהיהעבודה,כושר

טבלתלהרכיבאףהיהניתןהמחיר.אתלקבועהיהקלעבדים,שוקקייםכשהיההנחבל.

בעייתמתעוררתכזה,שוקקייםאיוכאשראולםשונים.כישוריםבעליעבדיםשלמחירים
שהיאצפויה,הכנסהאובדןהואלעבודההכושראיבודמהחבלה.שנגרםהנזקשלהאמידה

ודאית.בלתי
קבועה,הכנסהבעלאינושמקצועובסוחר,החובלעלבשאלהדן(16ה-)המאההמהרש״ל

גבוהיםסכומיםלהרוויחצפויוהיהבמסחרומצליחשהיהייתכןגבוהה.שונותבעלתאלא

שיוזמותיוייתכן,גיסא,מאידךמוגדר.ושכרמקצועותבעלימהאומניםיותרמאוד,
איןודאית,אינההצפויהוההכנסהשהיותטוען,המהרש״לפרי.נושאותהיולאהמסחריות
שהיההשכר,אתרקאלאמסוגו,לסוחריםהצפויהההכנסהשלהתוחלתאתגםלולשלםחייבים

ומלאכתו.למקצועובהתאםלהרוויחבוודאותצפוי

בעללאומן,גםהריכיהמהרש״ל,דבריעלתמה(18ה-)המאהיעקב"ה״שבותאמנם

לגביודאותאיגם)ישוגיאותשפלשלתקופותישהעתידית,בהכנסתוודאותמלאכה,אין

הסוחריםאצליותרמצויהשהעשירותהדבר,ידועגיסא,מאידךוכדי(.הצפויחייואורך

שלהצפויההכנסתואתשאומדיםיעקב",ה״שבותמסקנתלכןהמלאכות.בעליאצלמאשר

דומים.בתנאיםהסוחריםשלההכנסותממוצעפיעלהסוחר,

לביןגבוהה,שונותבעלתודאותאיביןההבחנהשללעיל,שנאמרהעיקרון,לפי
ישעתידית,הכנסהבכלאמנםהקיימתלסיכון,ביותרנמוכההסתברותבעלתודאותאי

איןבשוק,מוגדריםדיוהכנסתושמקצועומלאכה,בעללגביכיהמהרש״ל.שלעמדתואתלבאר
-היינוודאות,אישלניכריסודישנושבהכנסתוסוחר,לגביאךהוודאות,באימתחשבים

גובהעלברורהראיהלהביאעליוהנזק,עבורמחברושהתובעכלל,קייםגבוהה,שובותבעלת

המינימליתההכנסהעלאלאברורהראיהלהביאיכולואינושהפסיד,העתידיםההכנסה

במקצועו.המובטחת
פיעל-ודאיתאילהכנסההתייחסותשלגישותשתישובכאןמצאנו-לסיכום

בלבד.הוודאיהערךפיעלהתוחלת,או
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אלפבתי(סדר)לפיוביוגרפיהביבליוגרפיתרשימה

א',חלקהדשן,תרומתותשובות()שאלותשו״תספרפתחיה,בךישראלרביאיסרלייו,
שמ״ב.סימך
הבסיסאתמהוויםשלוההלכהפסקי.15ה-במאהאשכנזרבניגדולהיהישראלרבי

הומצאווחלקםאירופהמרחביאליוהופנושבספרומהשאלותחלקהאשכנזים.למנהגי
היפותטיות.כשאלותידועל
תשל״ח.בר-אילו,באוניברסיטתודאות"אי"כלכלתבקורםהרצאותדוד.לבהרי,

שמיני,פרקקמא,בבאלמסכתשלמה"של"יםספרלוריא,יחיאלבךשלמהרבימהרש״ל,
וייסד16ה-במאהבפוליןחשובותקהילותבמספרכרבכיהןהמחבריא.סעיף
ובפסקילגמראבפירושיוהמקוריתודרכושיטתולובלין.בעירמפורסמתישיבה
ימינועדאחריו,הבאיםבדורותהתורהלומדיעלחותמםאתהטביעוטלוההלכות
הואהרבים,לשואליושהשיבבהלכה,ותשובותשאלותקיבץשבוספר,גםכתבאנו.
מהרש״ל.שו״תספר

ת״א.סימןמשפט,חושןחלקמהרשד״םשו״תספר)א(מודינאדישמואלרבימהרשד״ם,
קכ״ג.סימןמשפטחושןחלקמהרשד״םשו״תספר)ב(

ומנהיגהכרבהוכיהן,16ה-במאהשחיהספרדיים,החכמיםמגדוליאחדהיההמהרשדים
תשובותכתבהואתקופה.באותהוחשובגדוליהודימרכזשהיתהסלוניקי,קהילתשל

בבעיותרבותעסקבתשובותיוואיטליה.הבלקומארצותבעיקראליו,לפוניםרבות
מערכתטיפל:שבהםהנושאים,ביןבכלל.הכלכליתולמערכתבפרט,למסחרהקשורות

וכוי.ביטוחבמסחר,ריביתומעביד,עובדיחסיהמם,
ג'חלקמהרש"ם",ותשובות()שאלות"שו״תספר)א(שבדרון.מרדכישלוםרבימהרש״ם,

רצ״ט.סימןג'חלקמהרש״ם","שו״תספר)ב(קצ״ד.סימןז׳חלקר״י;סימן
שמובהלכה.הדורלגדולנחשב.19ה-המאהבסוףשבפוליובגליציהחיהמהרש״ם
השעה,בבעיותההלכהפסקילקבלתאליופנוורביםישראלקהילותבכלהתפרסם
לשינוייםהמתייחסותהלכתיותבשאלותעסקהואאמריקה.מיבשתוגםאירופהמרחבי

סוףשלהחברתי,במבנהבשינוייםוכןהמודרניתובתעשייהבטכנולוגיהולהתפתחות
.19ה-המאה

לפילוסופיה,דוקטורתוארקבלתלשםחיבורסכונים",וערוב"בטוחיפה.מכנם,
תשל״ג.אלולהעברית,האוניברסיטה

משפט.חושוחלקערוך,השולחןעלביאוריםמליסא,לורברבויםיעקברביהמשפט,נתיבות
.19ה־במאהאירופהבמרכזחיח.סעיףר״צ,סימן
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כ״אפרקעדות,הלכותלרמב״ם",החזקה""היההראב״ד"השגותדוד,בןאברהםרבי׳ראב״ד,

אי.הלכה
הרמב״םטלהגדולמבקרוהוא.12ה-במאהצרפתשבדרוםפרובאנסבאזורחיהראב״ד

גםכתבלרמב״ם.החזקה""הידספרעלהשגותיו-בקורתובשלההשגות","בעלומכונה

רבניםשלהפרובנסאליתבאסכולהבולטתאישיותהיהשו״ת.וספרלתלמודפרושים

חכמים.ותלמידי

צ״ח,כללהרא״שטו״ת)ב(גי.דףמכותלמסכתהרא״שפסקי)א(יחיאל,בןאשררבנורא״ש,
ז".סימן

נגדהרדיפותובעקבות)אוססרו-גרמניה(,באשכנזנולד.14,13ה-במאותחיהרא״ש
לרבוהתמנההדורגדוליידיעלרבבכבודהתקבלשםלספרד,ברחשם,היהודים

לתלמודפירושיםוכןבהלכהתשובותמאלףיותראחריוהשאירהואטולדו.העיר

האשכנזיתהאסכולהאתמאחדהואהתלמוד.מסכתותסדרלפיהלכותופסקי

הספרדית.האסכולהעםוהפרובנסאלית

גי.דףמכותמסכתעלהריטב״אחידושיאלשבילי,אברהםבוטוביוםרביריטב״א,
כיהןברצלונה,ישיבתחניך.14ה-המאהובראשית13ה-במאהבספרדחיהריטב״א

ספר,שו״ת,וכוספרכתבהתלמוד,מסכתותעלחידושיוספרמלבדבסרגוסה.כרב

הרמב״ן.שלבקורתומפנינבוכים״,"מורהבספרוהרמב״םשלשיטותיועלהמגן

גי.דףמכותלמסכתהרי״ף,הלכותאלפסי.יצחקרבירי״ף,
הואשבמרוקו.פאסהעירשםעלנקראשמו,11ה-במאהאפריקהבצפוןחיהרי״ף
"הראשונים"תקופתאתופתחאפריקה,ובצפוןבבבלשחיו"הגאונים"תקופתאתסיים

הלשנת-שווא,בעקבותלספרדנמלטימיובסוף.15-12במאותובאשכנזבספרדשחיו
הלכהשלמגמהבעלהלכותספרשכתבהראשוןהואלשלטון.עליוהלשינושאויביו

מעמודיאחדמהווהקטן""תלמודהמכונהספרוהתלמוד.סדרלפימסודרלמעשה,

שו״ת.ספרגםכתבבישראל.שנתקבלהההלכהשלהתווך

כ״א,פרקעדות,הלכותהחזקה(.ד)ודיתורה""משנהספרמימון,בןמשהרבירמב״ם,

א׳.הלכה
ובמצרים,בספרד12ה-במאהחיהדורות.שבכלישראלמגדוליאחדהואהרמב״ם

היההואהרפואה.ממקצועהיתהפרנסתואפריקה.צפוןבארצותעברנדודיוכשבדרך

כשעומדותהתורה,מקצועותבכלרביםספריםחיברצלאח-א-דין.השולטןשלרופאו

אלובעיקרמספריו,חלקהשונים.והפילוסופיההמדעבשטחיהרבותידיעותיולו

דורומחכמיוכמהבדורוגדולפולמוסעוררונבוכים"(,)"מורהבפילוסופיהשעסקו
להלכה,שבעל-פההתורהכלאתסיכםתורה""משנההמונומנטליבספרונגדם.יצאו

מופתי.ובהגיוןבסגנוןבסדר,
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גי.דףמכותמסכתלתלמוד,פירושויצחקי,שלמהרבירש״י,
היאפירושודרך.12ה-במאהבצרפתחיוהתלמוד.התנ״ךפרשניגדולהוארש״י

מקצוע.באותוהמומחיםאצלגםביסודיותעסק,שבונושא,כללמדהואפשטנית.
המהדורות.בכלכמעטהתלמודי,הטקסטלצדנדפסלתלמודפירושו

קע״ט.סימןא׳חלקיעקב",שבות"שו״תריישר.יעקברבייעקב,שבות
ובראשית17ה-המאהבסוףגרמניה(בווריה,)צ׳כיה,אירופהבמרכזחייעקברבי

פראג.מרכזיות,ביניהןעריםבמספרברבנותכיהן.18ה-המאה

שלותלמידיונכדיוחכמים,מספרבידינתחברוה״תוספות"גי.דףמכותלמסכתתוספות,
)אוסטריה(.ובאשכנזבצרפת13ה-במאהרש״י,שחיו
התלמודי,הטקסטלצדנדפסיםהםהתלמוד.בדבריהעמקהעלמבוססיםה״תוספות"

לומדיכלבידיכללבדרךנלמדיםהתלמוד,והםמהדורותברוברש״י,לפירושבמקביל
בהעמקה.התלמוד

3ה-המאהביןבבבלשחיו"אמוראים",שנקראוישראלחכמיבידינתחברבבלי,תלמוד

מסכתות.עשרותכמהכולל.6ה-למאה
נזיקין.בדיניבעיקרעוסקתקמא.בבאמסכתא.

ב׳.עמודפג,דף)ב(פט.דף)א(
בי.עמודסז.דףריביתבדיניעוסקנשך.איזהופרקמציעא,בבאמסכתב.
עמודיב,דףויורשים.שכניםביןבמשפטיםעוסקת,בעיקרבתרא.בבאמסכתג.

ב׳.
בי.עמודכח,דףלבכורות.המיוחדיםבדיניםעוסקתבכורות.מסכתד.
גי.דףעדות.בהלכותבעיקרעוסקתמכות.מסכתה.

"0166111360111:11:1650£11016166ק11גמ8.15101411003110331<
?4.1101.

0£^51010(31.701,1163,(4ק1964111,) £00110x863113,"§א6/ז16^ז

•קק91-96.

.8.06,630611313170££0030111710111110811011011,031180106
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זהותמוצאהכלכלי׳האדםי

פורת*בויורם

ואנונימיותמשוכללתהתחרות

השניםשלהכלכליתבמחשבהמסוימותהתפתחויותלהבליטזובהרצאהמטרתי
להתפתחויותהמשותףאתהמשקפתמושגית,מסגרתעלבקצרהולהצביעהאחרונות

1הללו.

אתאוהמחירים,בתורתהמצויהלימודספראתמוצא,כנקודתנבחן,אם

הכלכליותהיחידותשלתפקידןכלכיניווכח,כללי,משקלשיוויעלהספרות
בעקומותביטוילידיבאבשוקהמקורותבהקצאת׳פירמות׳(ביתי,)׳משקי
מוכניםשהםבכמויות,מסוכםהפרטיםעללדעתשישמהכלשלהן.הביקושעודפי
אתהמנתחהכלכלןאתשמענייןמהכלזהשונים.במחיריםלמכוראולקנות

האחרות,הכלכליותהיחידותאתשמענייןמהכלוזה׳מבחוץ׳,המקורותהקצאת
שותפותיהביןהעדפותאיןכלכליתליחידההחליפין.עסקותמתבצעותשאיתן

מנתחיםכאשרולמעשה,מחיר-כמות;בהצעותשמתבטאבמהאלאלעסקההאפשריות
הןהאחריםשלהמחיר-כמותהצעותכימניחים,אנוכלכלית,יחידהשלהתנהגות
היאהעסקהלפיכך,2היחידה.שלהמטרהפונקצייתשלהמקסימיזציהעלמגבלות
משקלשיוויבמחיריזהות,חסריצדדיםשניביןשירותיםאונכסיםהחלפת

הסממניםבהואיןפעילותאיננהכשלעצמה,העסקה,הצדדים.לשניהידועים
ואיןרמאיםאיןחוזה,איןמיקוח,איןמשא-ומתן,אין-עסקהשלהמקובלים
הבטחות.ואיןערבויותאיןתמימים,

התכנית.ועדתבידיהוזמנהההרצאהירושלים.העברית,האוניברסיטה
.8611?-01:3£11(1978)במאמרימוצגמפורטניתוח

"11:116111-?111601ע:[£1160ע:כ£11:111£1160£]31118163נן£1:31:(1ק£116,311£
13ק11^1£1ע££63£6<£3£103331ת11131<11ז\1(1116.11131 6x6מ£6£ק££6116ט
011161:נן3££±01ק6-311£8ז11ק10ץ£011161:50118,663,511קנן116£3-111£0611£6£

£1160££116ץ0ז11ץ11קמ1101£1ץ311(01111ע38ק3851זג6'0<חס11£1ס113י£0

^£6£611££116111011ק3611611£(1]£111111113£3<13£113£50111£1011£11611118
0ק£1מ111111£0131,"$1111011(1957.)
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שלתיאוריהשל(0001:001:)בידיהמתימטיבניסוחהתבטאהזוהתפתחות
אלהתהליךמתיאורהדגשעברבכךמשקל.שיווימחירישלכתיאוריהתחרות

האדםהקלסיים,הכלכלניםאצלהטוב...(.)במקרהשואףהואשאליההתוצאה,
המתימטישניסוחוהתהליך,עלחלתחרותשלוהמושגיותר,אנושיהואהכלכלי

לכך,הסיבהזאתהאחרון.הזמןשלבניסיונותשהוכחכפיביותר,קשההוא
להם,המוכרהתהליךאינהשתחרותלתלמידים,לומרעלינוהמחיריםבתורתשבקורס

)ולכןנתוניםמחיריםבפניעומדותהכלכליותהיחידותשבומשטר,אומצב,אלא
המקובל(.במובןלתחרותמקוםבעצםאין_

כפימיקרו-כלכלה,שלהתיאוריהעלנשעןהמחיריםבתורתמקובלקורם
שאינםכלכלי,משקלשיווישלניסוחיםועלהשלושים,בשנותשהתגבשה
וסגורה,שיטתיתמערכתמקבליםאנוזובמסגרתהחמישים.לשנותמעברמעודכנים

אנויכוליםלמשל,כך,העסקה.בעלישלבזהותםתלוייםאינםשפתרונותיה
שההתפלגותזמן,וכלשונים,אנשיםלשוקלהטילהיקס()בנוסחשבועכלבתחילת
(1ה±1:6±31<מ10%סז1611ס8)שלהםההתחלתייםהמענקיםושלטעמיהםשלהמשותפת
הבסיסיתבצורהרקכי)אםהוןתורתעללדברכדיישתנה.לאדבר-קבועה
מתקופהיותרבשוקנוכחיםלהיותמצפיםשאנשיםלהניח,כמובן,צריך,ביותר(
התנהגותםמכך,וכתוצאההשני,כלפיאחדמזוהיםהםאיןעדייןאבלאחת;

להלן(.)ראהמוגבלתהרב-תקופתית
שלהתיאוריהזה,)ולצורךהתחרותשלתיאוריהשלהצרהשהמסגרתהדבר,טבעי
עוררהבהן,לעסוקשאפשרהשאלותאתשהגבילהמתוךשונה(,אינהטהורמונופול

מבטאתהמאה,שלהראשוןהרבעשלמוסדית,כלכלהשלהאסכולהרצון.אי-שביעות
ספק,ללאשהן,בשאלות,לעסוק(להמשיך)אולעסוקכלכלניםשלרצונםאת

לאתקופהאותהשלהכלכליתהתיאוריההחברה.ממדעיכחלקלכלכלהרלבנטיות
המוסדיתוהכלכלהמוסדיות,בשאלותשהתענייןלמיקצה-חוטאפילוסיפקה

הכלכלית,התיאוריהשלכשלילהכניסיון'אנטי-תיאורטי,רבהבמידההתקיימה
לכלכלה.קרובהמשהיתהיותרולמשפטיםלהיסטוריהלסוציולוגיה,קרובהוהיתה

עליו.ובהגנהההתחרותיהמודלבפיתוחבקנאותעסקומצידם,התיאורטיים,הכלכלנים
אףעלמונופוליסטית,תחרותשלהתיאוריהנדחתההחלטיותבאיזולזכורכדאי
בהן,תוךעוסקיםשכלכלניםהשאלות,טווחשלהרחבהאיפשרומיסודותיהשכמה
המוסדייםשהכלכלניםהעובדה,המקובלת.התיאורטיתהמסגרתשלוהתאמהשינוי
פמסםפזזסס(,1904)ע61>16תשלשעבודותיהםלכךתרמהלתיאוריה,זיקהללאפעלו

יצרולאהןכמקצוע.הכלכלהראותמנקודתהדרך,בשולינשארוואחרים(1924)
כלכלנים,שלובהכשרהבחינוךמקוםתפסולאטבעית,צמיחהבעלתאסכולה
הכלכלנים.לרובידועותואינן

הדיוןמטווחשיצאושאלותזה.בענייוניכרשינויחלהאחרונותבשנים
בהתפתחותהואלשינויהרקעניתוח.שללגיטימיותשאלותלהיותחזרוכלכלניםשל

2עמפורת,בן
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להרחיבשאיפשרוניתוח,וכלימושגיםבפיתוחהכלכלית,התיאוריהבתוךהפנימית

טמוןבכךבחיתוליו.הפורמליההתחרותמודלשללמגבלותיומעברהעיסוקתחוםאת
בשאלותהטיפולכיוםובעבר.היוםהמוסדיותהשאלותשלהמעמדביוהגדולהשוניגם

הנסיונות)אפילושלו.ושלילהמרידהרקולאמהמקצועאורגניחלקהואאלה
ההתפתחויותהמאה.(ראשיתשלהנסיונותמאשרבמקצועיותרנטועיםהרדיקלים

שאציגבגישהודאות.איוכלכלתאינפורמציהשלבתיאוריהכרוכותביותרהחשובות

ההוןתיאורייתשלבהקשרשהתפתחספציפי,הוןשללמושגגםמשקלאתןלהלן
האנושי.

ואינפורמציהשהות

פון־האייק:פרידריואומר
3ק11^31111(1 60131:!<.3616 111 11118 001111601:1011 18 1116 6x£8ן3601311ע

3110 31616(111600111611:0010001ץ01ק000163£601ק£6111103 6x011181011

ק1:6131101181116380331^111613611/6638]11161116301113113.331:1168

111168)000101031/3113131611160£186)301/16)113316)16)133:03111131£301

3633033[11161111)?6316306^033 6X013183631/106801(316]13£033ץ

80£1301303נןנן1ץ111601108—0011131ס1ק0103333613380313136111103

ס0ס1ן36£0336111103ק800033131103<1/1114—0108111160£03613

101סק38633131631/111011£301331331ס!801(131103376ץ]3301316018■

00010££33011031116ק11/1103316301110186111103(383631/61111

1/611.(113.1ע61,(1947,.ק96.)

מלאהאינפורמציהשלההנחהחשיבותאתמדגישיםהאייקשלאלהדברים

זהותשלהחשיבותשהריבחליפין,האישייםוהיחסיםהזהותמחיקתשלבהקשר
והמחירים.הסחורה,האיכויותעלמלאהאינפורמציהמהעדרנובעתהעוסקים

בעליאנשיםהבאים:מהגורמיםבעסקות,נובעממלאתשזהותהפעיל,התפקיד
עקביות,שלמסוימתבמידהלהתנהגנוטיםשוניםמשחקוכלליטעמיםכישורים,

נוספות;עסקותלגבימשמעותבעלהואאחתבעסקהאיתםשנצברהניסיוןולכן
בעקיפיןאובמישריןהמעורביםשלהזהותחלקית,אינפורמציהשלבעולםכלומר,
טיבהאמינות,השירות,אוהמוצראיכותלגבי(818331)אותמהווהבעסקה
שלהטרחה,אוההוצאה,השוק(.אתמייצג׳הוגן׳,זול,המחיר)האםהעסקה

מהם,אחדכלשלההתנהגותצורתשלבלמידההדדית,בהכרותלעסקההצדדים

עלהמזוהיםהצדדיםאתלשרתיכולותאלוכל-לחליפיןכלליםלקביעתההוצאות
הכדאיותאתמגדילההמוכריםאותםושובשובלזהותהסיכוירבות.עסקותפני

המשלםהמעבידאחריאוהטובההאיכותאחריהזול,במחירשמוכרמיאחרילחפש

לויששנית,לזהותויוכלושאחריםשיודעמירקובמקביל,יותר.גבוהשכר
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איכותלשווקשמוכןשמיברור,וכדומה.טוב,שירותלתתבזול,למכורתמריץ
(.,היממוצעים)אוהאחריםוביובינושיבחינויותר,רוצהטובה

מישהועםקשורלהיותהסיכויהזהות.חשיבותשלמרכזיהיבטמודגשוכאן
מספרביןחליפיןביחסיבהווה.הצדדיםהתנהגותעלמשפיעבעתיד,חליפיןבעסקי
חשיבותבעלתהיאהקשרהמשכיותאסטרטגיים,שבהםיחסיםנוצריםאנשיםשלקטן

3111161.110אצל1!1£1מ31111:6ק61-:83ם16)ראהי,ופיםנמשחק-על־־אייבהדיוןמכרעת.

(1116ע?1501161':01161011133)האסיר׳שיבעייתכך,עלמצביע(1957,831££3
-בודדתבעסקהלהיווצרהעלולה^(1970,61-101)הלימונים׳שוק׳בעייתאו

-(1131*£311111:661)שוקיו׳כשלוןפרטושלבמובןבלתי-יעילפתרוןופירושה
כלומר,איו-ספור.פעמיםהמשחקעללחזורמצפיםהצדדיםאםלהיפתרעשויה

לבחורלצדדיםהגורמתהיאהבודדהמשחקשלהתועלתאובדןאתלממשהציפייה
אמנםשהםלזהזהלאותתאפשרותלהםונותנתחיובית,באסטרטגיהמלכתחילה
הריוודאי,סופיהואההתקשרותמשר)אםלשניהם.העדיפהבאסטרטגיהבוחרים
במשחקקיימתאינהגםהיאהאחרון,במשחקקיימתאינההזושהמוטיבציהכיוון

להתגברעשויהההתקשרותמשרלגביאי-ודאותאבלהראשון,המשחקעדוכרשלפניו,
זו.(בעיהעל

והתקשרויותקבועותהוצאותמסגרת:

הנראיתדירהזהות.חשיבותשלשוניםהיבטיםלהדגישאפשרשונותשלמטרותמובן,
עסקההוצאותשלהמסגרתהיאבכללותההבעיהעללהסתכלותיחסית,נוחה,לי

אנליטימחירלהיותעלולזובדירהכלליתהתמונה)להצגתרחבה.באינטרפרטציה
עדיפה.(להיותעשויהאחרתהסתכלותספציפיות,שבהןבעיותשלבמונחים

שהצדדיםמכר,הנובעותההוצאותכלהןעסקההוצאותהכללית,במשמעות
שלסיכוןפרמיותמיקוח,חוזה,רישוםהוצאותהןלכרדוגמהשונים.אנשיםהםלעסקה
קוניםשאנשיםהיחידותלמספריחסיתמשתנותאלוהוצאותוכדומה.בדיקההוצאותרמאות,

שלבדיקהעלהוצאהזאת,לעומתאחר)ת(.פירמה()אומאדםנקניתיחידהכלאם
שאותואחרותיחידותאיכותעלאינפורמציהלספקמסוים,יכולהמאדםשנקנהמוצר,
תכונותישולאדם.למוצרספציפיתקבועה,שהיאהוצאהכן,אםזוהי,מוכר.אדם
לעסקות,רלבנטיותלהיותהעשויות-אחריותחריצות,יושר,אדיבות,-השניהצדשל

במוצריםעסקותהמשרתותתכונותהןאלוושירותים.מוצריםבהרבהעושהשהוא
שלווההוצאההאחר)ים(,מצדהאלוהתכונותלגילויההתחלתיתההוצאהולכןשונים,
דווקאלאוארלאדם,ספציפיתשהיאהוצאההיאהאלו,התכונותאתלהראותעצמו
לריכוזתמריץיוצרתזהמסוגקבועההוצאהשכלברור,אחד.לשירותאולמוצר
מאדםמסויםבשירותאובמוצרעסקותלגביתוצאותישהקבועהלהוצאהאםעסקות.
הזוהקבועהההוצאהאםאדם.מאותותמידהזוהסחורהבקנייתיתרוןישמסוים,
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טווחפניעלאתולסחוריהיהכדאיאדם,אותועםשונותבסחורותלעסקותמועילה
שניתןהסיכויאתמגדיליםהחיצונייםשהתנאיםככלבמקביל,עסקות.שלרחב
לכן,איתו.בהתקשרותלהשקיעיותרכדאיכךבעתיד,אדםאותועםלסחוריהיה

שללתיאוריהבסיםמשמשותשלהןהספציפיותודרגתבחליפיוהקבועותההוצאות

סמית,אדםאצלבייצור.הקבועותההוצאותאתגםלכלולהתקשרויות,האמורה

עתהנוסיףואםעבודה,וחלוקתהתמחותשללתיאוריהבסיםהםלגודליתרונות

לניתוחמסגרתלקבלנוכלהחליפין,מעצםהנובעותקבועות,הוצאותלתיאוריה
להתמחותאחדלכלשכדאיכמובן,פירושם,בייצורלגודליתרונותהחליפין.

אצלאחריםמוצריםולקנותלרבים,אותולמכוראחד,שירותאומוצרבייצור
הסחר.אתמפחיתסוגמכללחליפיןהוצאותקיוםבהם.המתמחים)ורבים(אחרים

המסחרשאתפירושוולסחורה,לאדםספציפיותשהןבחליפין,קבועותהוצאותקיום

נמשךלמסחרהתקשרויותליצורכדאידהיינומסוים,סוחרעםלרכזכדאיסחורהבכל

דהיינולסחורה,ולאלאדםספציפיתהקבועהשההוצאהככלמסוימות.בסחורותוקבוע
ביןסתירהנוצרתרבות,בסחורותלמסחרבחליפיןהקבועהההוצאהאתלנצלשאפשר
עםמסחרתוךבייצורהתמחותלכיווןהדוחפותבייצור,הקבועותההוצאותהשפעת

לפיהתמחותשללכיווןהדוחפותבחליפין,הקבועותההוצאותלביןרבים,אנשים

רבות.בסחורותמסחרתוךמעסים(ביןמסחר)דהיינוזהות
ההתקשרויות.ביצירתתחרותתיתכןשולטת,זהותלפיההתמחותשבובמסחר,

ספציפיתהשקעהמשהשקיעואךלסחר,זוגבניתחרותיבאופןלהםבוחריםאנשים
שונהעצמו׳החוזה׳פנימית.לאכיפהנתוןביניהםהחוזהביניהם,בסחרהדדית
ההדדיתוהספציפיות(,1פ1ק110±1):ויסמוי׳כלליבהיותוהרגילהשוקמחוזהבאופיו

דו-צדדי.מונופולשלנמנבהקצר,וצרת,בטווחי
באופןעוסקיםשאנשיםכךהרגיל,במובןלהתמחותכפופהזהותלפיאם'ההתמחות

רבים,עםמסחרביחסינמצאאדםכללאממילאמוגדרים,לצרכיםרקאחריםעםמתמשך

היאדהיינוכללי,יסודגםשלובזהותמוכרכלשלבהשקעהישזה,ובמקרה

על-ידיובחיפושהחיפושבתהליךהקשורספציפי,יסודוגםרחב,קוניםלקהלפונה
הספציפיתההשקעהעלהמגןהחוזהשלהאכיפה.(5631:0116x261:161106)ניסוי

לרמותשינסהשמוכרמהעובדה,הנובעשיטור,יוצרתההתחרותפנימית,רקאיננה

עלולקונים,בהרבהתלוישהואכיווןספציפית,השקעהבושהשקיעמסויםאדם
פוטנציא¬קוניםשלקיומםולכןשלו,בזהותשיצרהכלליתההשקעהכלאתלהפסיד
)מענייןספציפיות.השקעותעלמגןשלתפקידלתחרותהנותןהואנוספיםליים

בחייוגם§,011§ן00!1061:113ל-רבהחשיבותייחד(1924)0תס11ז1ס118ש-כאן,להזכיר

ולהתקיים(.להמשיךהמתכננותפירמותשלהעסקיתלהתנהגותרבהחשיבותישהמעשה
שלקבוצותבהיווצרות-קולקטיביות׳ביזהויותלדוןגםניתןזובמסגרת

׳חיצוני׳במסחרזועםזוהסוחרותופירמות,מועדוניםמשפחות,כגוןעוסקים,
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העבודהבשוקזהותדוגמה:

מחיקהמסוים,במובןמשוכללת.תחרותשלבתיאוריההזהותבמחיקתלעילעסקנו
הניאו-הכלכלהשלמשולליהרביםשלדעתםעללהתקבלדווקאצריכההיתהזו

הקפיטליסטי.הפיתוחבתהליךלזהותשקורהמהלגביהערכותיהםלאורקלסית,
הזהות.חשיבותאתלהורידכדיישוחברתיכלכליפיתוחשלמהממדיםבהרבה

המתקשריםשלהאישיהיושרשלמחשיבותומפחיתהואכיפהמשפטשלממלכתיתמערכת
שבההקלסית,׳הסחורה׳הואכסףלסטנדרטיזציה.מביאאוטומטיייצורבחוזה.
הנביאיםמזוהים.בלתיצדדיםביןסחרעלמקלהואלכךחשובה,אינההמוכרזהות

תהליךאתזיהוהזוהמאהוראשיתהקודמתהמאהשלהשנייההמחציתשלהחברתיים
החששהיתההחברתיתמהמחאהחלקהעבודה.בשוקהזהותשלמחיקתהעםהתיעוש

מלאה,ניידותשנוצרתלזה,זהמושלמיםלתחליפיםהופכיםאנשיםמהתהליך,שבו
אומר:¥66160(.5ק0131:6.6101)מיידיבשוקלמעשהנסחרתשעבודה

"166*101:6108ק0ק061511131100!(1111:6(6101©8160(331<:1126(0101163616,1
311(101611־183111616611111661110630863616^111311116161501131־03116633?

1631101(1011113161:131311:011861(ת111511ע:.(¥66160.1,1904,.ק326.)
מודרניים׳.■זמניםציפליןשלבסרטומצויזהלדימויביותרהפופולריהביטוי

כמובן,היא,בסחורותומסחרעבודהבשירותימסחרביןההבחנהמרקם,אצל
הסוחרים()שלמההוןמנעושבההקנאות,אתצייןהגילדותעלבדברומרכזית;
במישרין,עבודהשירותינקניםשבההמערכת,ישיר.באופןעבודהשירותילקנות
)ומונופול(התחרותשלבתיאוריההפשטניתהגירסהזהות.חסרפרולטריוןשלזוהיא
שהצטיירכפיהעבודה,שוקאתלתארומתאימהמספיקההמאהשלהראשוןהרבעשל

ולומר,להסתכןמוכןאניכן,עליתרוציפלין.ובלומרקם,שלבעיניהם
אידיאלי,שוקעבודהשלכזהבשוקראההחמישיםשנותשלהמצויהישראלישהכלכלן
האמריקאי.השוקכמולושנראהלמהבגעגועיםמביטכשהוא

ספק,איןהזה.הדימויאתמאשרותאינןלבטחאךמסובכות,הןהעובדות
עבודה.בשירותיהשימוששלהמוסדיהמבנהלגבימרכזיתהינההזהותשבעיית
אתמבטאתובמסחר,בחקלאותעצמאימעמדשלשמירהעםבמוצרים,יחדהתמחות

התיעושתהליךבתחילתסק111ס8-0ס1ה-הסדרבעבודה.למסחרביחסהמעצורים
שלהיתרונותואתהייצורתהליךבתוךנוספתהתמחותשלהיתרונותאתביטא
עבודהלשוקמעברשלשהשלבהוא,המענייןהדברעבודה.בשירותיעצמישימוש
הינקותלשלבאופייניהיההואזמני.אוחלקיהיה5ק11131:66101שלאופיבעל
ארצותשלעבודהבשוקהיוםוקייםהמפותחות,בארצותהתעשייתיהסקטורשל

שלעבודהשוקיהמפותחות.בארצותהעבודהשוקשלנחשליםבחלקיםאונחשלות
עובדביןארוךזמןשליחסיםשישבכך,מצטייניםדווקאהמפותחותהארצות
העבודהיחסי(,1970)1311:3לפייפן.כמובןהואהקלסיהמקרהומעביד.
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החקלאי.בסקטורהמסורתייםליחסיםרציףהמשךהיוולאהיפניםהפטרנציסטיים

בעלפרולטריוןביצירתהצטיינהיפןשלהכלכליתבצמיחההזינוקתקופתדווקא

התמריץשלילתהחולף,הקשרשלהכלכליתהיעילותשחוסראלארבה;ניידות

ביןארוך־טווחקשרשלמוסדיחידושליצירתקראווכוי,אנושיבהוןלהשקעות
עבודה.בשירותילמסחרמעברביניהםהיחסיםהרחבתעלשהתבססלמעביד,עובד

,19771111611)ראההאחרונותבשניםבארה״במחקרים־אמפיריים,שנעשו

האמריקאית,בתעשייהגםארוךטווחשלקשרעלמראים?(,197561881:6111

חוזהשלבמסגרתמושגת(137־0££5)עובדיםבפיטוריהגדולההגמישותכאשר

ארורקשרשלוהבנההעבודהלמקוםהעובדשלבחזרההעדיפותעלהשומרעבודה,

טווח.
תעודותהזהות.חשיבותאתהמפחיתכלים,שכלולאחד,מצדיש,אמת,

תחליףשהםכלליים,(5183315)אותותמייצריםכלליים,והכשרהחינורהסמכה,

במערכתהעובדשלהאישיםוהכישוריםהתכונותחשיבותארספציפיות.להשקעות

להיותיכולאינוזהותחסרישלשוקולכוגדלה.אףואוליירדה,לאמודרנית

כפופהשזהותבכך,אלאזהות,בהיעדרלאמצטייןהמפותחהעבודהשוקיעיל.
קבועות,בהוצאותמשקיעיםשאנשים-דהיינוהתמחות,שלהלא-פרסונליםלממדים

מהיתרונותנהניםשהםכךמסוימים,לצרכיםרקביניהםבמסחרתועלתבעלותשהן
מוגדרות.בפונקציותורקאףמזוהיםצדדיםביןונמשרחוזרמסחרשל

נמשךקשרשלשוניםבאספקטיםעוסקותעבודהבכלכלתהתאורטיותההתפתחויות

שכרבסולמות(,3861107ק10616מ1)הסוכנות׳ביבעיותהטיפולהמעביד.לביועובדבין

(,19755118111:2,1978132631למשל)ראהכישוריםלגילויתמריציםהמשלבים
ברעיוןמשתלביםכולם-(19751123113818)למשלביטוחכחוזהעבודהבחוזי

אינפורמציה.שלבבעיותבסיםלכךוישארור,זמןשללקשריתרונותשישהמרכזי,
ביחס(1964)8601.<61ו-(1962)01שלברעיונותברורבאופןקשורהשליהגישה

כאןמשתלביםפנימייםעבודהשוקישלהרעיונותגםספציפי.אנושילהון

(19711016?638006113861.)
היבטיםעללדברניתןשבהמסגרת,נותנותהללוהתיאורטיותההתפתחויות

פיטורין,פיצוייותק,תוספתכלכליים.במונחיםעבודהיחסישלקונקרטיים
לשאולואפשרכלכלי,לניתוחלנושאהופכיםוכויהשכרסולםמבנהחובה,פרישת
כישורים,לגילוינותניםהםתמריציםאילוהיעילות,במבחןעומדיםהםכיצד

בנושאיםהמצויהכלכלןראהרבות,לאשניםלפניוכדומה.אנושי,בהוןלהשקעות
בניגודעומדיםשהםהמערכת,עלכפומקצועייםשאיגודיםלא-כלכלייםמטרדיםאלו

במקבילהכלכלן.שלמעניינואינםפניםכלועלכלכלית,יעילותשללמטרות

לאיגודיםלהתייחםכלכלןהיהיכולשבההיחידההמסגרתרבות,לאשניםלפנילכך,
לראותאפשרהיוםעבודה.שירותישלקרטלאומונופולשלהיתהמקצועיים
חיובית.כלכליתפונקציהלהםשישכמוסדות,גםאיגודים
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מסוים.בנושאחשיבותואתולהדגיםרעיון,להציגרקרציתיזוהרצאהבמסגרת
מתוךלנושאנכנסתיעצמיאנייותר.רחביישוםכבעלהענייןאתרואהאני

שלהקלסיהמוסדשהןמשפחות,שלהפונקציותאתקובעמה-בשאלההתעניינות
קשרכאןיש"עסקות".שליחסיתרחבלטווחמזוהיםפרטיםביןהתקשרות
הזוהמושגיתהמסגרתואוליסוציולוגים,•בהםשעוסקיםבדבריםהמהותמבחינת
-השאלהקיימתשבמקבילברור,התחומים.ביןרעיונותלשילובגשרלהיותתוכל

היהלאהשלושים,בשנותהזוהשאלהאתשאל(1937)00336כאשרפירמה.זומה
בהםשדנוהמושגיםמחדש.ההתעניינותמתעוררתהאחרונותבשניםורקממשיר,לו

מקרילאתעשייתי.ארגוןושלשיווקשלתאוריהבבנייתתועלתלהביאיכולים
אדםמכליותרשתרםהאיש,סימון,הרברטלאחרונהקיבלבכלכלהנובלפרםהוא,שאת

הארגון.ותורתכלכלהשללשילובאחר

ביבליוגרפיה

"£01£1338.611116:'161110113:')(03111ץ31183063131317(1
06,486310£ס3§46.
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1970), 488-500.
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ס03£301231100£ £x^83086", #6,00.2:1 170. 29/78, 186 138111316 £03

4(1123306(1 813(1168, 186 8683607 031176381132 0£ 0633331601.

00336, 8.8. "186 831336 0£ 186 £1301", £00X10X11103, 4 (8.3.; 8017601663

1937). 386-405.
00000038, 0083 808638 . 865232 £0X1X1^3^10X15 0£ 0321^:31 1520. 0111103, 8.0.:

1974,861167.4.11.?8010-00>ן1924,6011103¥03806170£7.

006313863, ?6163 8., 33(1 11108361 0. ?1036. 23163332 23803 11334615 33(2

£13X120X61: 71x1312515. 86x138103, 11383.: 863118 86x138103 80083, 1971.

£61031613, 1133113. ק160£0313306זז1ק8303337ץ43:0££8ס1£נן186110131031"

433132318", 2300413523 £326x5 0X1 £00X101X110 401117112/ (80. 3, 1975) ־725
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כלכליצדק

יערי*מנחם

ז״לפזנראלישעחברנושללזכרומוקדשתזוהרצאת

המידות.תורתאוהאתיקה,וביוהכלכלהשביוהגבולעלשמקומונושא,הואכלכליצדק
שהרימעיקרו,תמוההוא-כלכליצדק-הזהשהנושאשיאמרמיביניכםישבוודאי

שהכלכלההראשונייםהכלליםאחדאדרבא,כלום.ולאהאתיקהוביוהכלכלהביואין
להסתנןערכייםלשיקוליםלהניחולאמינוכשאינומיןלערבשלאהואעליהםמצווה

משנותהחלשנים,כיובלבמשךואמנם,המדעית.הכלכליתהתורהשלהשורותביואל
כאןלהשאקרא-זוגישההיתההשבעים,שנותלתחילתועדהנוכחיתהמאהשלהעשרים

עליהקמושלאוכמעטבכיפהמושלת-הכלכלהטלהערכיתהנדיטרליותדוקטרינתבשם
כיומחליטהכלכלניםשלמכובדתועדהיושבתשהיוםאיפוא,קרהכיצדעוררין,

הואלכלכלההישראליתהחברהשלהשנתיבכנסאותםלכלולהראוישמןהנושאיםאחד
כישאףהביטוי(עלליותסלחומהפךמעיוכאןחלכלכלי?צדקשלהזה,הנושא
אחדחלקלהקדישלכןליתרשוהסבר.טעוןהואהריבחשיבותו,להגזיםמבקשאניאיו

האחרונות.השניםבעשרהכלכליתבמחשבהשחלהזה,השינויאתלהסבירלניסיוןמדברי
הכלכלהשלערכיתנויטראליותהגורסתשהדוקטרינהולהזכירלחזורישראשית,

הפור,המצבהיהכןלפנישלנו.המאהשלהעשריםבשנותאלאמהלכיולהקנתהלא
שנקראהאחת,למסכתושלובותבזוזוכרוכותהיוהמידותותורתשהכלכלהזה,במובן
עללהשיבבאהכלכלהמדעכיהיתההתפיסה>.50163063101:31בשםהאנגליםבפי

והדבריותר.טובחברתילסדרתביאאשרהכלכליתהאינטראקציההיאמההשאלה
עצמאית.מדעיתכדיסציפלינההכלכלהלמייסדשנחשבמישלבכתביובמיוחדבולט
שלמה,מוסריתשיטהסמיתהציע)*(המידותתורתעלבספרוסמית.אדםהואהלא

שניומצדבלתי-תלויאחדמצדשהואהצדמןהמשקיףשלהרעיוןעמדשבמרכזה
הקרויהכלכליהמושגבחברה.הפרטיםכלעםמושלמתאמפאתיה()אוסימפאתיהבעל
כלכליאנאלוגכמיןהואהאומות,עושרעלסמיתשלבספרוהמופיעהנעלמה","היד

שכר-העבודה:בתורתלדוןבאסמיתכאשרהדברבולטבעיקרהבלתי-תלוי.המשקיףשל

התכנית.ועדתבידיהוזמנהההרצאהירושלים.העברית,האוניברסיטה* ביבליוגרפית.רשימהראהפירושו:מקומות,וכמהבכמההמופיע,)*(הסימן
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גבוהשכרבצורתלפיצוייזכובזויותבמלאכותשהעוסקיםכךלידיתביאהנעלמההיד

המוציאאלגוריתם,אומנגנון,מעיןהנעלמההידמשמשתהכלכלןסמיתאצליותר.

סמיתשלמשיקוליוהמתחייביםתיאורתייםחישוביםשלשלמהשורהבמציאותהפועלאל

כלאתהפועלאללהוציאיכולההנעלמההידשאיןלכךמודעהיה)סמיתהאתיקן.

בשםהיוםשמכונהלמההקשורותמסיבותבעיקרוזאתהבלתי-תלוי,המשקיףשלהחישובים

הזאתההקבלהקיימתמארכםאצלשגםלהזכיר,אוליראויכאןחיצוניות".("השפעות

תאמראלהסדר:אתהפךשמארכסאלאהאמפירי,כביטויההכלכלהוביןהאתיקהבין

בבחינתהיאשהאתיקהאמוראלאהאתיקה,שללפועלהוצאהבבחינתהיאשהכלכלה

הכלכלית.למציאותאפולוגטיקה(תרצו,אםאו,)רציונאליזציהרעיוניתכסותמתן

ובוודאיהמידות,תורתוביןהכלכלהביןהקשרתולדותאתלסקורהמקוםכאןלא
לישנראהמהאלמידלעבורליתרשולכןכזאת.סקירהלהציעהכישוריםלישלא

כוונתיהמידות.ותורתהכלכלהשלשילובגרסהאשרהמסורתשלהכותרתכגולת
מערכתהןוהאתיקההכלכלהכי,)*(בספרוקבעאשר.צ.?(<166£^01:1:11)לאדגיוורת

משקלעלוזאת^(301:13116603111:1116)חברתית״״מכניקהבשםאצלוהמכונהאחת,

אתמתארתהשמיימיתשהמכניקהכשם>(:1603111ף1ב061681:66)שמיימית״"מכניקה

לתארהחברתיתהמכניקהצריכהכךהשמיים,גורמיביןההארמוניתהאינטראקציה

יחדגםהמערכותבשתיכן,עליתראנוש.בניביןההארמוניתהאינטראקציהאת

הלאמשותף,אחדמעקרוןהנגזריםתנועה,חוקיאותםחליםוהאנושית()הפיסיקאלית

המילטון.שלהמכסימוםעקרוןהוא
האיטלקיםוביניהםאחדים,חוקריםקמואדגיוורתשלחייובימיעודוהנה,

היתהאמורהועמיליהבסיסכיהראואשרס(,£1:161:1:16)פינטיו-דה?(31610)פרטו

מבוססתהיתהאדגיוורתשלשיטתוקיים.אינופשוטלהישעןאדגיוורתשלתורתו

האנושיתהאינטראקציהבתורתהתועלתמושגביןמלאהאנאלוגיהשקיימתהרעיוןעל

היוםהקרויההחקירהומשהחלההפיסיקאלית;האינטראקציהבתורתהאנרגיהמושגובין

באספמיה.חלומותבבחינתהיאכזאתשאנאלוגיהמהרהעדהתבררהתועלת,תורתבשם

אולי)ישתחתיה.וקרסההתמוטטהותורתואדגיוורתשללרגליומתחתהבסיסנשמט
הכלכלהמדעאת"לנקות"אחראחדמכליותרטרחאשרשהאישבכך,האירוניהמןמשהו

(,1110.1.11^5)היקסדווקאהיהאדגיוורתשללתועלתנותזכרכלבולהותירולא
לכן(.קודםאדגיוורתכיהןשבהבאוכספורד,קתדרהבאותהשכיהן

לאאתייםושיקוליםכלכלייםשיקוליםיחדיולכרוךהנסיונותשכלמשהתברר

גזירהעצמהעלהכלכלהגזרהלבושת-פנים(גםאחדים)ובמקריםנפשלמפחאלאהובילו

לדוקטרינההגזירההפכהלימיםערכית.נויטראליותעלואילךמכאןלשמורחמורה:
הנויטראליותדוקטרינתשלהנביאבשער.ומוכיחיםוכוהניםנביאיםעםאורתודוכסית,

ומיהדוקטרינהשלהגדולהכהן)*(.^!(1ן6ל61):וברומקםספק,ללאהיה,הערכית
בספרורובינם(.לורדלימים-11006)£01>1נ1115))רובינסהיהווברשללנבואתולפהשהיה
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£1111(13111£11:<£111נץביסודהנבדלתהיא")הכלכלה(כיבפסקנותרובינםקבע)*(,הקלאסי

היהדורמשנותלמעלהבמשך(.152עמישניה,)מהדורההאתיקה״מן^(184:11101;
הכלכלה,במדעהעוסקיםלכלמתודולוגייםותומיםאוריםבבהינתרובינםשלספרו
הפילוסופיתהאופנהלפיהתרכזו,אלהכלכלנים,ביומתודולוגייםדיוניםהיוואם
שלהמדעיתכשרותםובחינתלהנחותתוקףמתןשלבשאלותתקופה,אותהשל

בני-תצפית.שאינםמדעייםמושגים
הכלכלה,כירובינסשלהפסקניתלקביעתוהמקוראחריאחד,לרגעלהתחקות,מעניין

(137עמישניה,)מהדורהמתחילהואערכית.מבחינהוישראליתנהיאהגדרה,פיעל

הטענההיאהלאכלכלי,דיוןבמסגרתערכיבשיקוללשימושביותרהבולמתהדוגמאמן
הענייםאלהעשיריםמןכח-קנייהשהעברתמשוםסוב,הואפרוגרסיביהכנסהמםכי

מבוססזהשסיעוךכךעלובצדק,מתריע,רובינםבמשק.הרווחהסו-הכלאתמגדילה
הפוחתת.השוליתהתועלתחוקשללהגנה,ניתנתשאיננהפסיכולוגיססית,תפיסהעל

שלשוניםמצביםביוהשוואותעלהיאהפוחתתהשוליתהתועלתחוקשלתחולתו

החוקאתהרואההפירושאלהזההפירושמןהמעבראתלהצדיקדרךכלואיואחדאדס
בלשוןנסרובישלזועמדהננסחאםשונים.בני-אדםשלמצביהםאתלהשוותכמכשיר

הבין־אישיתההשוואהתורתאלהתועלתמתורתהמעברכך:לומרנוכלמודרנית,
והסופיהמדוייקהניסוחניתןרובינסשלזובקביעתולגיטימי.לאהואתועלותשל

שכאן,אלאלכו.קודםשנהחמישיםאדגיוורתשבנההשיטהלהתמוטטותשהביאהלעמדה
השוואהשלמאי-תקפותהעברכאשרצידוק,כללושאיוצעדעצמורובינםעשהוביה,מניה

עללהעמדהניתןשאינוכלכלידיוןכלשללאי-תקפותותועלותשלביו-אישית
שלמהטיפוסשהובשאלותאלאלעסוקיכולאיננוהכלכלהמדעהבאה:הפאראדיגמה

השנייה(.במהדורה145עמילמשל,)ראה,תשומהשלבמינימוםנתונהמטרהלהשיגאיך
הדרישהלת.היעילפאראדיגמתבשםואילךמכאוזולפאראדיגמהאקראהנוחיות,למען
היא-היאהיעילותפאראדיגמתעללהעמדהניתןלהיותחייבכלכליוודיכלכי

כלכלניםשלשלםשדוראירעכיצדהכלכלה.שלהערכיתהנויטראליותעלהדוקטרינה
היא,עובדהעליה.תשובהלישאיושאלהזוכברה,תוכההזאת,הדרישהאתבלע

11.?1:10(1111־111)וקופמנספרידמולכלכלה,נובלבפרסזכולימיםאשרמלומדיםששנילמשל,

הכלכלהשלהמתודולוגיהבתחוםחשובותמסות50ה-בשנותכתבו(,1.1.0<00הק121ב5ו-
ביקורתית.בחינההזאתהפאראדיגמהאתלבחוןצורךכלראולאושניהם

שהואהיחידשהערךהיה,היעילותפאראדיגמתשלהפירושערכית,מבחינה
במצבשרויהמשקאםפרטו.צפיאופטימוםהקרויזההואכלכליוובדילגיטימי
מכךלהסיקאותו,מקבליםשהכלבהנחותאפשר,אזכיפרטו,לפיאופטימוםשאיננו
לומרהיהמותרלכןתשומה.פחותהשקעתתוךמצבאותואללהגיעהיהיכולשהמשק

מאמירהאפילונמנעווהמהדריןרע.מצבשהואפרטולפיאופטימוםשאיננומצבעל
המקורות.בהקצאתעיוותשלמצבשזהואויעיל,לאמצבשזהושאמרובכךוהסתפקוזו
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כךפרטו,לפיהאופטימוםלסטייהגורםשמונופולבכךהכלכל-ניםשלמזלםנתמזל
שמונופולמתבררושלום,היהחםאם,רע.דברשהואמונופולעללומרהיהשאפשר

( לעמוד,יכולההיעילותפאראדיגמתהיתהלאאזכיהמקורות"הקצאתאת"מעוותאיננו
)העובדהסמית.אדםימימאזהכלכליתהחשיבהמאושיותהיתההמונופוליןשלילתכי

לעצמוגורףועל-ידי-כךשונהבמחירמתוצרתויחידהכלהמוכר-מושלםשמונופול
הפריעהלאהמקורות,הקצאתאתמעוותואינויעילדווקאהוא-הצרכןעודףכלאת

במציאות.(שכיחיםאינםמושלמיםשמונופוליםמשוםכנראהבמיוחד,לכלכלנים
חלוקה,עלמהשפעות"לבדכגון:בפסוקיםהיום(עד)ומלאיםנתמלאוהלימודספרי

שללמצבהמערכתאתלהחזירישכל"קודםאו:בי".לתוצאהא׳המדיניותתביא
למצבלהגיענוכלההכנסות,שלמחדשחלוקהידיעלאז,כיפרטו,לפיאופטימום

האלההלימודספריאתכתבואשרהכלכלניםנשכרים".יוצאיםהכליהיושבו
לעבורההצעהדיןמהאוההכנסות,אתמחדשלחלקכיצדמלומרבמתכווןנמנעו
ההכנסות.שלמחדשחלוקהאחריהתבואלאאםפרטו,לפיאופטימוםשללמצב

להתפלשולאצרוףמדעשלבגקיון-כפייםלרחוץלכאורה,להם,איפשרהזוהימנעות
האלההשאלותעלתשובהמלתתשההימנעותמפנירקלא"לכאורה"אומראניבערכים.

בציציותיהקצתבודקיםשאםמפניגםאלאמעצמן,שתיפתרנהאושתיעלמנהלשאלותגרמהלא
וכלל.כללערכיתנויטראליותשלעמדהזושאיןמיד,מוצאיםהיעילותפאראדיגמתשל
להציערשאיככלכלן,הכלכלן,שאיןאומרתהיאהיעילות?פאראדיגמתאומרתמהכי

נשכרייצאאףומישהוממנוייפגעלאשאיששינויזהוכןאםאלאכלשהושינוי
כלעלוטוזכותבחברהפרטלכלמעניקההיעילותפאראדיגמתאחרות,במליםממנו.
מןנפגעלצאתעלולשהואמכריזאחדשפרטמרגעמוצע.להיותהעשויחברתישינוי
תתבססכזאתהגנהכיהשינוי,אתלבצעהצורךעללהגןדרךכלאיןהזה,שובהשינוי
עיקרוןהיאהיעילותשפאראדיגמתמכאןתועלות.שלבין־אישיתהשוואהעלבהכרח
אשריהיההסטאטוס-קוו,שללקיומומירביתהגנההמעניקכמוהו,מאיןשמרני
יהיה.

הכלכליתהמחשבהאתשהביאהבלבדזולאהיעילותפאראדיגמתועוד.זאת
שמרנית,חברתיתפילוסופיהשלהעקרונותאוצרעלהנימנהעיקרוןשלקבלתולידי
השמרניתלפילוסופיהתרומתהאתכזאת.פילוסופיהשללפיתוחהבמישריןתרמהאףהיא

שמשקבכךשעיקרוהרווחה,כלכלתשלהיסודיהמשפטשקרוימהבאמצעותהכלכלההרימה
זולמשלהשמרנית,הפילוסופיהפרטו.לפיאופטימוםשלבמצבתמידיימצאתחרותי

שלתקןעלכאןהופעתואתמצדיקוהחירותהקפיטליזםעל)שספרופרידמןמ׳המלומדיםשל
באמרההרווחהכלכלתשלהיסודיבמשפטהשתמשה)*(,(11.א0210)^נוזיקור׳פילוסוף(

שפאראדיגמתומכיווןהתערבות","אילמעשהפירושהשי׳תחרות"מכיוון)בערך(:כר
המשפט,מןאנולמדיםהרי"טוב",פירושופרטו"לפי"אופטימוםכימלמדתהיעילות

מתימטית,הוכחהלכםוהריטובה.היאהפרטיםשלבמעשיהםהחברהשלשאי-התערבות
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במחשבההשתרשהכךואמנם,.£311:6-13±5862הגורסתהפילוסופיהשללתקפותהכביכול,
ורקאךוולונטאריבתהליךהחברהשללהתערבותהצדקהישכישגרסההריעההכלכלית

כזה.מצבהתקייםלאלכוכשקודםפרטו,לפיאופטימוםשלמצבלהשיגבאהזוכאשר
התערבותבשיטתו,כי(24)בפרקלהסבירטורח)*(.ך(£6.14סץ08)קיינםאפילו
העדר)היינוכאחדהוןושלכוח-עבודהשלאבטלהקיימתכאשרורקאךמוצדקתהיא

התערבות.איעלהאפשרככללהקפידישאחרמצבובכלפרטו(לפיאופטימום
שמרנייםחוקריםשלבנטייהלהבחיןניתןהמדינהבתורתשגםלומר,אפשרמוסגרובמאמר
עקרוןהואהחברתיתבהכרעהתוקףלושישהיחידחעיקרוןכיהעמדהאתלאמץ

)*(.(1111100ו-^811011311311שלספרםלמשל,)ראה,פרטו.לפיהאופטימום
היעילותשלהפאראדיגמהלהתרופפותעדיםאנוהאחרונות,השנים15ב-והנה,
שבאתיקודםפאראדיגמה.לאותהמסביבשנוצרהבאורתודוכסיהכפירהשלולביטויים

לאוריצאושכולןכלכליים,מדעייםכתבי-עתשלחוברותבכעשרדפדפתיהיום,לכאן
שאפשרנושאיםעלהםהללובחוברותהמאמריםמן20%שב--מצאתיהאחרונה.בשנה

הרצאהשמענוהיום,חותמיםשאנוהזה,בכנסגםרוויי-ערכים"."נושאיםלהםלקרוא
כלכליותאגודותזו(.הרצאתימתוספת)ואליההישראליתהמיסויבמערכתצדקעל

יוזמותואובייקטיביות,איפוקשלתדמיתלטפחתמידששקדוכאלהוביניהןמכובדות,
האתיקהוביןהכלכלהשביןהגומליןביחסילדיוןהמוקדשיםוסדנאותכנסיםכיום

אורתודוכסיה.באותהשחלהלהתרופפותדוגמאותהןאלהכלהחברתית.והפילוסופיה
באירועיםקשורההסברמןשחלקבכךספקאיןובכן,הזאת?התפניתאתנסבירכיצד

ושהולידו,60ה-בשנותהאוניברסיטאיהמימסדשלהסיפיםאמותאתזעזעואשרשונים,
לדעתי,טמון,ההסברעיקראבלרדיקאלית"."כלכלהבשםהיוםשקרוימהאתהשאר,בין

שהזכרתי.המאורעותלפנישניםוכמהכמהעצמה,הכלכליתבמחשבהשחלהחשובהבהתפתחות
אותםלכרוךשמקובלכלכליים,דיוניםשלשלמהשורהשללהופעתההיאכאןכוונתי

היתהזוהתפתחותשלהראשונותהסנוניות)אחת.5600-^8631:הכותרתתחתיחד

56כ<0ת3ה-תורתשלהמסרעיקר)*(.(81ק56ו-ץ1300351:61:שלהמפורסםהמאמרהופעת
לקראתצועדתאיננההכלכליתשהמערכתמלכתחילהידועאםכישהוכח,בזההיה8651:

שלאובוודאיכלשהם,יתרונותלאי-התערבותאיןאזכיפרטו,לפיאופטימוםשלמצב
אי-התערבות.מאשריותרהמקורותהקצאתאתמעוותתשהתערבותכזהבמקרהלומרנכון

האורתודוכסיהאותומנעהשבובמצברבים,במקריםעצמו,אתהכלכלןמצאמכךכתוצאה
במקריםגרמה,הכלכלהשלערכיתלנויטראליותהדרישהכלשהי.מדיניותעלמלהמליץ

בתחוםהיתהזולתופעהביותרהבולטתהדוגמאהכלכלן.שלהגמורלשיתוקואלה,
צריכההיתהולפריחהלשגשוגלזכותמנתשעלתורההאופטימאלי,המיסויתורת

עלשהריהכלכלה.שלערכיתנויטראליותשגרסההאורתודוכסיהשללשקיעתהלהמתין
לומריכולהמערכים,הנקייההטהורה,הכלכלהאיןלהנהיג?"ישמם"איזההשאלה
גולגולת(.מםלהנהיגשישהיינושטות,דברלומררוצההיאאין)אםדבר
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כדילכולנו,שידועכפילהנהיג?"ישמם"איזההשאלהעלמשיביםכיצדובאמת,
שאיננההחברתית,הרווחהפונקעייתהקרויהכליאתלהמציאישזושאלהעללהשיב
מדיניותעללהחליטבאיםכאשרלהתחשביששבהםמסויימיםערביםשלסיכוםאלא

החורג,מכשירהיאהחברתיתהרווחהאחרות,פונקצייתבמליםמיסוי.כגוןכלכלית
שלהערכיתהנויטראליותעלהדוקטרינהפיעלהמותרלתחוםמעבראלטיבו,מעצם

"תהיבמליםמאמריהםאתפותחיםבכלכלהרביםשחוקריםהיוםרואיםאנוואםהכלכלה.
שללשקיעתהעדותמשוםבכרישהריעפעף,להנידבליהחברתית",הרווחהפונקציתמ

דוקטרינה.אותה
בכךאומרלמעשההחברתית"הרווחהפונצקית""תהיבמליםכלכלימאמרהמתחיל

הערכיםאתזובבדיקהיגלההפונקציהשלתכונותיהאתהיטבשיבדוקמיכי
מסויים,במובןבה.לדוןמבקששהואהבעיהלפתרוךכרלוונטייםאותםרואהשהמחבר

הרלוונטייםהערכיםהםהראשוןהמושכלכיהסוסים,לפניהעגלהאתרותםכרשעושהמי
באההחברתיתהרווחהשפונקציתהואנכוןאםאותם.לבטאהבאה%הפונקציהולא

לערורהנכונהשהדררהרימסויים,בדיוןכרלוונטייםהנחשביםלערכיםביטוילתת
פונקציתקיימתהאםלבדוקואחר-כרהערכיםהםמהולצייןלהקדיםהיאהזההדיוןאת

שנבנתהשלמה,תורההיוםלנוישזו,בדיקהלצוררכהלכה.אלהערכיםהמייצגתרווחה
שלספרולמשל,)ראה,החברתיתהבחירהתררתהיאהלאזה,מסוגלבירוריםמלכתחילה

למשל,האחרונות.בשניםהתפתחותשלרבהלתנופההיאגםשזכתה)*(;(560
אכסיומותבהינתןזו:היאעליהלהשיבשנשתדלהשאלההאופטימלי,המיסויבתורת
האכסיומותאתיקייםאשרמסים(מערכת)אומםלעצבאפשרהאםמסויימות,ערכיות
הכלכלי,הצדקסוגיתיותר,הכלליתהסוגיהאתגםלנסחאפשרלכר,ובדומההללו?
לעצבאפשרהאםמסויימות,ערכיותאכסיומותבהינתןהחברתית:הבחירהבתורתכבעיה
רולםג׳וןשלשמואתלהזכירהמקוםוכאןהללו?האכסיומותאתיקייםאשרבלבליסדר

שלבכליםמוסריותסוגיותעללרוןשאיפתומתיראשר,)*(•(11060^15)
תורתשליסודותעללמעשההבנויהצדקלתורתהואגםהגיעאנליטית,פילוסופיה

החברתית.הבחירה

הראותמנקודתהכלכלי,הצדקמתחוםאחתבסוגיהאי'פוא,לדיוןוניגש,הבה
בשלביםעדייומצויההזאתהסוגיהחקירתשתראו,כפיהחברתית.הבחירהתורתשל
הפשוטההשאלהפרי.לשאתהיאעשויהאםברורלאכללשעהולפיהתחלה,של

כלכלי,צדקשלזהבתחוםהדעתעללהעלותשאפשר-ביותרהבסיסיתזאתועם-ביותר
במליםאדם?בנישניביןנתוןמצרכיםצרורשלצודקתחלוקההיאמהזו:היא
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החברתיתשהפעילותפרטים,משניהמורכבתבהברההצדקעללומראפשרמהאחרות,
לומרמתכווןשאנימהכלמצרכים?שלמראשונתוןקבועצרורחלוקתהיאבההיחידה

כלליניסוחכאןולהציעמלנסותאמנעולכןזו,בסיסיתשאלהעל-ידילהיאמריכולכאן
פשוטהשאלהשלנוסחתמצאוזולהרצאהבנספחהכלכלי.הצדקבעייתשליותר
מוצגתהחלוקהבעייתשתראו,כפיבה.לדוןמבקששאניהסוגיהאתלהדגיםהבאה

שמעון(וביןראובןביןפירותשלמשלוחלחלק)כיצדלמדיצנועבהקשרזובדוגמא
בענייניםדיוןלפנינוכיההרגשהאתולהרחיקלנסותכדיתחילה,בכוונהוזאת

בר-הללמיהשלמחקרמתוךלקוחהשבנספח)השאלהעולם.זרועותהחובקיםגדולים,
חלוקהשלמהותהבדבראדםבנישלהאינטואיציהאחרילהתחקותמנסיםאנחנושבוושלי,

צודקת(.
ראובןבשמותהחברהאתיחדיוהמרכיביםלפרטיםנקראהבהשבנספח,בשאלהכמו
והכוונהמבאותנסמןשמעוןוביןראובןביןלחלוקההעומדהצרוראתושמעון.

מצרכים,שלצרורותשניבהינתןכלשהו.אוקלידיבמרחבחיוביווקטורהוא*7ש-היא
.^

x-י^וxהזוגעללומרנוכל"(נלקחשממנובמרחבאי-שלילייםווקטורים)שניהם
x<^התנאימתקייםאם״יהצרורשלחלוקהשהוא^) 4- xבאשרxהוא £־153

"1
x=^ולא4x^;<\1כתבתישמעון.שלחלקוהואxו-ראובןשלחלקו +x 51815 שהרישמעון,וביןראובןביןכולויתחלק"שהצרורא-פריורי,להניח,סיבהכלאיןכי

לטמיון.תלךוהיתרהיתחלק"הצרורמןחלקרקכילהחליטרשאיתהחברה
חלוקהשהיאזוחלוקהעללומרנוכלמתי".הצרורשלחלוקהתריי
שמעוןושלראובןשלמאפייניםאילולבררישזושאלהעללהשיבכדיצודקת?
המאפייניםביןביניהם.^הצרוריתחלקכיצדלהחליטשתוכלכדילדעתהחברהצריכה
העיקריים:הםכאןשאמנההארבעההללו,

קודםשמעוןושלראובןשלבבעלותם,אוברשותם,ישנכסיםאילולדעתצריך
הצרור;אתביניהםלחלקשבאים
שמעון;ושלראובןשלהצרכיםעלמשהולדעתצריך
שמעון;ושלראובןשלההעדפותעלמשהולדעתצריך
ולשמעון.לראובןשישהמידעעלמשהולדעתצריך

הכליוהואהללוהמאפייניםאתלבטאנוכלשבאמצעותואחדכלירקשישנומתבררוהנה,
באשרשמעון,וביןראובןביןההבדליםכלאחרות,במליםהתועלת.פונקצייתהקרוי
לידיבאיםיחדגםאלהכללמידע,ובאשרלהעדפותבאשרלצרכים,באשרהנכסים,למצב
נניח,לא.ותומזו,זושונותשמעוןושלראובןשלהתועלתשפונקציותבכךביטוי
מתוך.11היאשמעוןשלהתועלתושפונקציתג!היאראובןשלהתועלתשפונקציתלמשל, 18

הואביניהםההבדלמקוראםלומרנוכללאו-^ג!,11^הללו,הפונקציותבשתיהתבוננות
ראובןביןבמידעבהבדל•הואהמדוברשמאאובהעדפות,אובצרכים,אובנכסים,הבדל
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איזשהושקייםהתנאי,אתמקיימותסו-11הפונקציותאם)לדוגמא:שמעון.ובין
8מ

3שלכלכך3חיוביצרור + x) x^)=ביןההבדלאתלפרשאפשראזי
לפרשואפשרגיסאומאידךשמעוןשלמאלהגדוליםראובןשלשנכסיובכךו-^טט

שני,מצדהנכסים(.למצבקשרכלבליהפרסים,שניביןבהעדפותכהבדלפשוט
שניביןבנכסיםבהבדללמשל,הוא,וביןביןההבדלשמקורלנויאמרואם

הצודקתמהחלוקהשונהתהיההצרורשלצודקתשחלוקהשנאמרמאודייתכןהפרטים,
שמעון.ושלראובןשלבצרכיםבהבדללמשל,מקורו,ו-^ס"ביןשההבדלבמקרה
פשריםביןלהבחיןאנליטיתדרךקיימתשלאוהיאחמורהבעיהמתעוררתכאן

השוניםהפשריםהמיקרים,ברובכן,עליתרנתונות.תועלתפונקציותשלשונים
המופיעהזו)כגוןמלאכותיותדוגמאותשלבמסגרתורקבזהזהמתערביםהתועלתשל

חד-משמעי.הואהתועלתפונקציתשלהפשרשבומצבלתאראפשרזו(,להרצאהבנספח
נשאלאנחנובחסר:לוקהתהיהבהכרחהיוםבהלהתבונןבאיםשאנחנושהתורהמכאן
היאשלושהתועלתראובן,ביןז*הצרורשלצודקתחלוקההיא״מה

שמעון,ובין,11^
הפשריםלפיהתשובהאתלסייגדרךכללנותהיהולא?״11היאשלושהתועלת

3
הנתונות.התועלותשלהאפשרייםהשונים

כאמור,היא,התועלתפונקציותשלשוניםפשריםביןלהבחיןנוכלשלאהעובדה
מתוכנה.כולההתורהאתהמרוקןמכריע,חסרוןשזהושיאמרוכאלהויהיוגדול,חסרון
אשרהאינטלקטואלי,שהתרגיללינדמהגיסא,מאידך

חלוקההיאמהשואליםאנוביו
בשאלהלמשל,נעשה,שהדבר)כפימראשומוכתבנתוןהתועלותשלהפשרכאשרצודקת

הבניןמאבניאחתבבחינתומעניין,חשובתרגילהואזו(,להרצאהבנספחהמופיעה
"ו־!יכיאיפוא,ונסכיםהבהדבר.שלבסופולהיבנותכולההתורהעשויהשמהן
סיכוםמהווה(11!!,ז*0השלשהוכיבהתאמה,שמעון,ושלראובןשלהתועלותהן

שלצודקתחלוקההיאמהלהחליטמנתעללחברה,הדרושההאינפורמציהכלשלמלא

המוגדרותממשיותפונקציותשתיהן!!ו-טשמעון.וביןראובןבין״הצרור 8י!
מותרשלנוהדיוןולצורך"(הצרורלקוחשממנוהמרחבעל)כלומרהמצרכיםמרחבעל

ועולות.רציפותהןהללוהפונקציותששתילהניח
8ז,0האינפורמציהבהינתן

לקבליהיהאמורשראובןהחלקאתנסמןהבה!*(,1!
במלים(ע.1,11!)״,בסימןלקבליהיהאמורששמעוןהחלקואתx^(1ס,)״,בסימן

־80י30

ראובןיקבל(,11)״,!*,האינפורמציהבמצבכי,אומרתxהפונקציה).,.,.,(אחרות,
אתשמעוןיקבלמצב,באותוכי,אומרת).,.,.(ץוהפונקציהx^(1ז,1)מ,הצרוראת

חלוקהעקרוןבשםנקראו-).,.,.(ץ,x.,.(י).הפונקציות,לזוג!(ע.1ו,1)מ,הצרור
התנאי:מתקיים!(,1ע.8)״,לכלאם,

+7(11,^11)״,^<ז*
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פונקציותשתיתן7ו־ש־*בקיצור,•לומר,כדילנוישמש,^"7)חלוקה"עקרוןהניסוח
אלאאיננו,^7)חלוקהעקרוןשכלבר-בי-רבלכלוברורלעיל.האמורכלאתהמקיימות

חברתית".בחירה"פונקציתבשםבספרותשקרוימהשלמיוחדסוג
צודק?שהוא,^7)חלוקהעקרוןעללומראפשרמתילשאול:השעההגיעהעכשיו

צרורשחלוקתכדילקייםו-).,.,.(עx).(הפונקציותצריכותתנאיםאילו
אתלמשל)קחוצודקת?חלוקהתהיההללוהפונקציותשקובעותמהלפינתוןמצרכים
1)^,=^היינולשמעון״,ולא-כלוםלראובן״הכלהאומרהכלל

3
0^(1ן^,, x=^,^,7(0)״

חלוקהלעקרוןלהיחשביוכללאזהחלוקהשעקרוןלהניחיש(.11)*,״,^לכל
לנוהנראים)ץ,^החלוקהעקרוןעלתנאיםשלניסוחםהואכאןשמתבקשמהצודק(.

צודק.חלוקהעקרוןהואש-)ץ,^כרעללהסכיםשנוכלכדיהכרחיים

שאנותרצו(אם)אכסיומות,דרישותשלבשורהאתבונןהרצאתישלהאחרון,זה,בחלק
היאממנוהנובעתשהחלוקהלומרשנוכלמנתעל,^7)החלוקהמעקרוןלדרושעשויים
ההגדרותבעזרתבסמלים,במדוייק,לנסחנוכלכולוהדרישותאתצודקת.חלוקה

השאר,ביןשתכליתן,הערותשלבשורהמלווהיהיההדרישותניסוחלעיל.שהגדרנו
עללהתגברהנסיוןשלפנינו.זהמסוגבדיוןהמתעורריםהקשייםסיבעללהצביע
הכלכליהצדקבתורתהמחקרכיווןאתשמגדירהואלהם,הדומיםאחריםועלאלה,קשיים
לאחת.אחתבהן,ונתבונןעצמןהדרישותאלאיפואנעבורהבהכיום.

מתקיים)^,^,^גי(לכלאי-משוא-פנים:)א(
3י11ן)^,_

^(11,^1^)ז*,=(ע1ג
בפנישוויוןבשםהמשפטבתורתשקרוילמהמקבילסימטריות,בשםגםהנקראזה,תנאי
דיוק,ליתרשמעון.ומיהוראובןבמיהותלוייהיההחלוקהשעקרוןייתכןלאהחוק:
אםגםישתנהלאשמעוןשלוחלקו"שמעון"בשםייקראאםגםישתנהלאראובןשלחלקו
"ראובן".בשםייקרא

התכונהלושיש2מצרכיםצרורולכל(11,^1)״,^לכלפרטו:עקרון)ב(
מתקייםאם,0^2^״

<(2^) גםמתקייםאזי
0־ז*(2)1£(^7^,^())מ,

שלחלוקהקיימתתהיהשלאדורשיםאנושלפיהפרטו,עקרוןשלהחלשההגירסהזוהי
,^.7)הכלללפיהנקבעתהחלוקהפניעלאותהמעדיפיםכאחדהפרטיםשניאשר״הצרור
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הואפרטושעקרוןהגורסתהעמדהשלבגנותההרבהדיברתיהרצאתי,שלהראשוןבחלק

מצביםביוהשוואהלערוךבבואולולהיזקקרשאישהכלכלןהיחידהלגיטימיהערך

נובעלאמכךאבלהיעילות"(."דוקטרינתבשםזולעמדה)קראתישוניםחברתיים
מההשאלהאתלבחוןבאיםאנוכאשראדרבא,וכל.מכלפרטועקרוןאתלשלולשיש

ראובןאתיחייבהצדקשלפיהעמדה,עללהגןמאדלנויהיהקשהצודקת,חלוקההיא
היוששניהםאחרתחלוקהקיימתכאשרמסויימת,חלוקהעצמםעללכפותשמעוןואת

כעקרוןלאאבלמונח,במקומוכבודופרטושעקרוןברורלכןאליה.לעבורמעדיפים
רבים.מניכאחדאלאיחיד

שלפשרהואהתועלותשלהפשרבואשרמצבשנתוןלרגעונניחהבהועכשיו

שלהצרכיםאתמבטאותטו-נזשהפונקציותמראשידועאחרות,במליםצרכים.
!■3

בעמדהלהתבונןשנוכלעל-מנתלנודרושהזוהנחהבהתאמה.שמעון,ושלראובן

עליה.:נשפכוכברדיושלשנהרותאחת,קלאסית

).,.(§פונקציהוקיימת).,.(£פונקציהקיימתצרכיו:לפיאחדלכל)ג(
הבאים:השוויונותשנישמתקיימיםכך

11>)״
3§)=,"(11

.י3
1
3ז(1ג

העומדובצרורהואבצרכיוורקאךתלוייהיהראובןשלחלקוובמלים:

שמעון.שללחלקובאשרהדיןוהואוב-זיסב-^ט)כלומרלחלוקה
אזי)אי-משוא-פנים(דלעיל)א(הדרישהאתזולדרישהמוסיפיםשכאשרלראותקל

שהדרישותנרצהאםיקרהמהאבלזו.עםזולהתלכדחייבותו-§£הפונקציות

עולותפונקציותשתיהן1!ו-^טהתועלותאםיחד?כולןיתקיימוו-)ג()ב()א(,
כלשללרשותוהעומדיםהמצרכיםכמותשגדלהככלעולההצרכיםסיפוקמידת)כלומר

)ב()א(,בדרישותהעומדחלוקהעקרוןקייםלאכלל,בדרךכי,מתברראזיפרט(

עולות,פונקציותהןשהתועלותבמקרהנובע,ומ-)ג(מ-)ב(בפרט,יחד.גםו-)ג(
המתארת§,והפונקציהב-^טתלויהבלתיתהיהראובן,שלחלקואתהמתארת£שהפונקציה

ב־תלויהבלתיתהיהשמעון,שלחלקואת
3

כללתלוישאיננוצרוריקבלאחדכלכלומרט,
שעמדנומכךנובעזהוכלמתכנו,איפואמתרוקןצרכיו"לפיאחד"לכלשלהעקרוןבצרכיו.

אי-כפייה.שלעקרוןבבחינתהואשלנושבהקשרפרטו,שלהעקרוןשיקוייםכךעל
רקלאתלוייהיהפרטכלשלשחלקוהגורסתעמדהלקבלוביהמניההתחייבנובכך

ומכיווןזולתו.שלבצרכיוגםאלאלחלוקה(העומדיםהמשאבים)ובסך־הכלהואבצרכיו
שלחלקועלאחדאדםשלצרכיוישפיעושבההדרךעלסייגלסלהציבמצוויםאנושכך,

להרשותאיןאזימופלגעשירפתאוםנעשהשמעוןשאםלדרוש,סבירבפרט,אחר.אדם

משהיוגדוליםשנתעשרלאחרשמעוןשלשצרכיולהניחאיןשהרימכך,ייפגעשראובן

שנתעשר.קודם
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עליחדהקשורותתועלתפונקציותשתיהן3ו-'1!אםהעשיר:אי-העדפת)ד(
55 המשוואהידי

2לכל3'(2)=3(2+3)
33

;יזולכל1!לכלאזיחיובי,מצרכיםצרורהוא3באשר ז
3(^3,3))^,'32(^3,3י\,7))

:נ5:1־ז8:1
שנתעשר.הואראובןשבולמקרהלכךובדומה

עקרוןבכללישהאםלבדוק,שבאיםעדמאודסבירנראההעשיר,אי-העדפתזה,תנאי
חלוקהעקרוןקייםאםידועלאהזה,היוםעדוהנה,אותו.המקיים)ע,^חלוקה
מוצאיםשאנוהחלוקהעקרונותכלבפרט,ו-)ד(.)ב()א(,הדרישותאתשממלא
)א(אתושמקיימים)*((רולסשל{43x1111111ה-עקרוןאתגםכולל)וזהבספרות

)ד(.אתמקיימיםאינם)ב(,ואת
יכוליםעשיר?נעשהכששמעוןראובןייפגעמדועשאלנו:האחרונהבפיסקה

שופר?שמעוןשלמצבואםראובן,ייפגעמדועיותר:כלליתשאלהלשאולהיינו
מןהרישמעון,שלבמצבושיפורנתאפשרלחלוקה,העומדבצרורשינויבעקבותאם,
הבאה.הדרישהאלאותנומוליךזהשיקולייפגע.לאראובןשגםהדין

זוגולכל,3ו-3תועלות,שלזוגלכלחטר:וזהנהנהזהיהיהלא)ה(
13

האי-שוויוןמתקייםאםו-'","מצרכים,צרורותשל
,3(ץ(3,3))'ז*,^3(ץ(3,3))#ז,
515ס51^

האי-שוויוןגםמתקייםאזי
3>))״

3(א(.3נ,.8
1

.3(^3ס,))'מ,>
גםממנונובעהריחסר,וראובןנהנהשמעוןיהיהלאהואזהתנאישלשניסוחואף

שעקרוןלדרוש,בהחלטשסבירנראהראשון,במבטחסר.ושמעוןנהנהראובןיהיהשלא
הנקבעתהחלוקהמתיבשאלהעוסקיםאנוטהריהזה,התנאיאתיקיים)ץ,^החלוקה

אחדאתלהפלותשלאכדרישהלפרשאפטר)ה(התנאיואתצודקת,)ע,א(העיקרוןסמךעל
להתקיים.יכול)ה(תנאיאיןסבירותוכלשעםעקא,דאאלאחברו.לעומתהפרטים
ועולהממשיתפונקציהשקיימתלהראותאפשראזי)ה(,תנאימתקייםאםדיוק,ליתר

3(2)=(!3(^2))הנוסחהלפילזוזומתייחסותשמעוןושלראובןשלשהתועלותכך1

אפשרפיושעלכלל,שקייםנובע,)ה(התנאישלמקיומואחרותבמלים.2צרורלכל
כלאיןזולמסקנהולהיפך.ראובן,שלהתועלתמןשמעוןשלהתועלתאתלגזור

אתמלכתחילהלבנותקושיכלואיןהתועלתבתורתסימוכין
ואת3^

^
שמסקנהבצורה3

בתנאיולהחליפו)ה(התנאיאתלהחלישהנוטיםישכךמשוםלהתקיים.תוכללאזו
לחלוקה,העומדהכלליהצרוראתמגדיליםשאםבכךועניינומונוטוניותהקרויאחר
אתכםאלאה)שלאזהתנאילגביישתפר.כאחדשמעוןושלראובןשלשמצבםהדיןמן

עקרוןעדייונמצאלאפתוחה:בעיהבבחינתשהואלומראפשרהפורמלי(בניסוחו
אתגםמקייםהואכילהוכיחושהצליחו)ב(ואת)א(אתהמקיים)ץ,א(,חלוקה
המונוטוניות.תכונת
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למסורתיותר,אופחותשייכות,כולודלעילו-)ה()ד()ג(,שהאכסיומותתאמרואם

אלימינה,הרחקאותנותעבירהבאהשהאכסיומההריהקלאסי""הסוציאליזםבשםהקרויה

לניסוחמכברלאזהזכתהזומסורתהקלאסי"."הליברליזםבשםהקרויההמסורת
כאן,בהעוסקיםשאנוהפשוטההחלוקהבעיתשלבהקשר)*(.וזיקנשלבספרומחודש
כך:לנסחנוכל

וביןראובןביוז״יהצרורשלצודקתחלוקהואי-התערבות:באפשרויותשוויון)ו(
בשוקזהעםזהושמעוןראובןסחרואילומתקבלתשהיתההחלוקההיאשמעון

אםובסמלים:אחד.לכלשלבהיקףשוויםנכסיםשלמעמדהתחרותי,

יכול'5״שלנכסיםבעלשאדםהצרורותכלקבוצתלהיות8)״,ק(אתנגדיר
הדרישהאזיק,הםבושהמחיריםתחרותיבשוקמסחרעל-ידיאליהםלהגיע

ש-כךק,סחורותמחיריקיימיםשיהיוהיא)ץ,^החלוקהמעקרון

2ב-)^,ק(2לכל(11,^11)ן*,)11£(^2)

2לכלץ((11,^1^,^7))1£(^2)

ז(^1ס,)זיז,+7(11>11)זיז>=זיז •ך£׳־״ן׳^

שלבהגדרהכברנכללאמנם-וההיצעהביקוששוויון-לעילהאחרונהבשורהשכתובמה

לאמסויימות,הנחותמניחיםאםהדגשה.לשםכאן,עליוחזרתיאךחלוקה,עקרון

ו־"לתועלותביחסהפוחתת(,התחלופהחוק)כגוןבמיוחדחזקות
3

מקבליםאזיבז,

הדרישותשגםמכךנובעזהובמקרה)ו(,הדרישהאתהממלאחלוקהעקרוןשקיים

קרובותשלעתיםבכך,הוא)ו(הדרישהשלהעיקריהחיסרוןתתמלאנה.ו-)ב()א(
בשאלהנתבונןאםלדוגמא,האינטואיציה.אתתואמתשאיננהלחלוקהמוליכההיא

היא)ו(הדרישהאתהמקיימתהיחידההחלוקהשםהריזו,להרצאהבנספחהמופיעה

במחקר,האבוקדו.כלאתיקבלושמעוןהאשכוליותכלאתראובןיקבלשלפיההחלוקה

החלוקהכי3%רקהשיבונבדקים,שלרבלמספרבנספחהמופיעההשאלההוצגהשבו
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האי-שוויונותמתקיימים-זיזו1,^0^לכלקינאה:היעדר)ז(

"■"(׳ג("•))"י112(*(״11ע,_)ז׳י,)
6?17סס17ס

השניוהאי-שוויוןבחלקושמחשראובןפירושוהראשוןהאי-שוויון

ושמעוןראובןהיואיךבשאלהכאןעוסקיםשאנוומכיווןבחלקו.שמחששמעוןפירושו

אםרקביניהםהסכמהשתהיהלהניחסבירהרי",הצרוראתביניהםמחלקיםעצמם

הסוגמןחלוקהבעיותשלבמסגרתחברו.לעומתמקופח,שהואיחשובלאמהםאיש
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)א(,הדרישותאתהממלאיםחלוקהעקרונותשלשלמהשורהקיימתבמיוחד,חזקות

בעייתעללדוןעובריםכאשרמשתמרתאיננהזותוצאהלצערנו,ו-)ז(.)ב(
)*((.ושמיידלרפזנרשלמאמרם)ראהייצורגםבהשישבמערכתהחלוקה
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פ
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הבא:התנאיאלאותנומוליךזהשיקולשלהם.

"ו-"ש-ונניחהתועלת,פונקציותכלמשפחתסתהיאי־היתחזות:)ח( 5י! לכלאזי,בהתאמה.שמעון,ושלראובןשלהאמיתיותהתועלותהן
ב-ס,!1ולכל״צרור

11(^11,11\,0)^ט(*(1ג)ס־'.״״.

י,0)
להתחזות,כדאילאלראובןגםאזימתחזהאיננושמעוןאםהראשון,אי-השוויוןעל-פי בתוצאהנתקליםאנושובוכאןההפוך.המצבלגבידבראותואומרהשניואי-השוויון

הדרישותאתהממלאחלוקה,עקרוןקייםלאכללשבדרךמתבררשלילית:
המקיימיםהיחידיםהחלוקהעקרונותמזאת:יתרהאחת.ובעונהבעתו-)ח()ב()א(,
צרורותושמעוןראובןיקבלושלפיהם)ץ,^העקרונותהםיחדיו)ח(ואת)א(את

.x^11,11)״,^=המקיימיםהעקרונותכלומרפיסית,מבחינהלזהזהזהים רבה.מתודולוגיתחשיבותלהשישאחתדרישהעודלהזכירליתרשולבסוף,
תועלתביןהידועהההבחנהאלכמתקשרתזודרישהיזהובוודאיביניכםרבים

קרדינאלית.תועלתלביואורדינאלית
שהצרורותכזהלהיותצריך)ץ,א(החלוקהעקרוןאינווריאנסיות:)ט(

0,!11,11)x,"(-ץ11,1ו)!1!ואת!1אתנחליףאםישתנולא ״8£
׳•-ן׳§׳

£8־ 0ול-ל-^טהשקולותאחרותבתועלות
8

בהן.האצורהמידעמבחינת
שעקרוןלדרושיהיהסביראשרדרישות,וכמהכמהעודהדעתעללהעלותאפשר

כאןצודק.חלוקהעקרוןשהואעליושנסכיםכדיאותן,ימלא)ע,א(החלוקה
להשיבמבקשתבהעוסקתהכלכליהצדקשתורתהחקירהשבהן.העיקריותאתרקהבאנו

אלה?עםאלההללו,הסבירותהדרישותמתיישבותמידהבאיזוראשית,שאלות:שלושעל
לזנוח?אפשרואילולקייםישמהןאילומתיישבות,הדרישותשאיןבמידהשנית,

עקרוןהואמהלזנוח,דרישותואילולקייםדרישותאילושנקבעלאחרושלישית,
שיתקבל?החלוקה

תמיכתה.עלארה״ב-ישראלהדו-לאומיתלקרןתודתואתלהביעמבקשהמחבר
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