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הקדמה
בדצמברשנערךבכלכלהעיוניםבבנםשהוצגועבודות50כ-מתוך33לוקטוזהבספר

קבעשללמוסדעתהשהיובכלכלה,לעיוניםהכנסיםבסידרתהשלישיהכנסהיהזה.1977

בפעםוגםלכלכלה,הישראליתהאגודהמטעםנערכיםהכנסיםבארץ.הכלכליהמחקריבנוף

שחבריהמיוחדת,ועדהעל-ידיהותוותההתכניתפאלק.מכוןעל-ידינעשהארגונםזו

הלוי,נדבברגלם,איתןאקשטייו,שלמהעת(,באותההאגודה)נשיאפטינקיןדןהיו:
מפורטתהכנסתכניתקופ.ויעקבנוימןזאבלנדסברגר,מיכאלכסלו,יואבזוסמן,צבי

הספר.בסוף
מהמאמריםלקטיכלולאשרספר,להוציאהוחלטלכלכלההישראליתהאגודהבמועצת

להיותהוזמנומטהוהחתומיםהספר,בהוצאתלטפלנתקבשפאלקמכוןבכנס.שהוצגו

שלמתוקןנוסחלפרסוםלהציעהמאמריםמחברייוכלושבוזמןפרקנקבעעורכיו.

חשובכיהצעהנתקבלההפעםגםלשיפוט.נמסרובמועדשהוגשווהמאמריםעבודותיהם,

מרוכזת,עריכהיעברולאהמאמריםכיהוחלטלכוהאפשרי.בהקדםלאורייצאשהספרמאד
כאן,המוגשתבמתכונתיודפסהספרוכיהאפשר,ככלערוךלנוסחידאגווהמחברים
לביצוע.מהירהבהלותה

כתבאתהכינואשרטרוניקולעליזהאייזנשטטלמגיתודתנואתלהביעברצוננו

ברכהבהדפסות.שסייעהגרזוןוללאורההספר,אתשהגיההנייזלילאילנהלדפוס,היד

רבותשתרמהאייזנשטטולמגיהכנסבהכנתרבחלקלהשהיהליטבקלמסרהנתונהמיוחדת

לביצועו.
לאומי,לביטוחהמוסדישראל,בנקוהספר:הכנסבמימוןהשתתפוהבאיםהמוסדות

קרןהראשון,הבינלאומיהבנקהמאוחד,המזרחיבנקדיסקונט,בנקלישראל,לאומיבנק
מפעליםקבוצתהתעשייניםהתאחדותארגנהכןהכורמים.ואגודתתעשיות,כורקידום,

רהיטיזוגלובק,נקניקמפעל"ישקר",להביטכסטיל,דלתאוהם:במימון,שהשתתפו
למוסדותמודיםאנושטראוס.ומחלבותאמפא,שמש,בית-סלעטמבור,צבעי"רים",

הכנס.מארגניבשםאלוולמפעלים

קופיעקב הלוינדב

ירושלים
197?אוגוסטתשל״ח,ווסי





ענייניםתוכן

והצמדהאינפלציה
ברונומיכאלפתוח,במשקואבטלהאינפלציה

בישראל,השכרוריסוןהמחיריםעלהפיקוחשלהאפקטיביות

זוסמןצביארטשטיין,יעל
בלכרמריוהלוי,נדבאמפיריים,ממצאיםבישראל:ואינפלציהפיחות

אדןבנימיוהנומינלית,להכנסהאוהכסףלהיצעהצמדה

פזנרא.אלישעולתוצר,למחיריםשכרהצמדת
במשקהמחיריםהתנהגותעלוהשפעתןנומינלימחירלשינויהוצאות

ששינסקיאיתןוייס,יורםהישראלי,

תשלומיםומאזןבין־לאומימסחר
הריאלי,החליפיןשערועלהיצואעלוהשפעתםמדיניותאמצעי

57מרידורליאורהליטוין,אורי

וינבלט,גיימיהישראלי,ביצואמחיריםואפלייתביקושגמישויות
70זילברפרבבן-ציון

83סירקיןמשההכלכלי,הפיתוחבתהליךהסחרמשקל

הילמןל.אריההישראלי,הנסיוןיבוא,ועודףגרעוניממשלתימימון

94פישלזוןגדעון

108רוזנברגיעקבהתשלומים,מאזןומדיניותאינפלציהביןהגומליןיחסי

7

15

30

39

43

49

אמפיריתמדידה-אקונומטרייםמודלים
123לביאיעקבמצרפית,פרטיתתצרוכתפונקציית

ושירותיםלסחורותביקושפונקצייתמקדמישלסימולטניתאמידה

137אחדותלאה,1975-1968בישראל:

רון,י.אהודמקרו-כלכלית,מדיניותמשתנישלהאכסוגניות
149בן-ציוןאורי

161טפיירוס.צירלסשמואלי,עמיראקונומטרי,מודלבישראל:הבשרסקטור

172לוסקיישראלהוכמן,איתןזוסמן,פנחסלאנרגיה,הביקושמבנה
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256

271

283

292
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321

333

349

361
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377

389

ורווחהארוטיהון
גריליכםצביהתקדמות,דו״חלימודים:שלהתשואהאמידת
מלץנחואבטלה,השכלהביןהקשר

פקטורחייםחביב,יעקבהפנסיה,במערכתורפורמההלימותשוויון,
פקטורחייםלפרט,הכדאיות-בישראלמעבודההפנסיותמערכת

חקלאיתכלכלה
סדןעזראבחקלאות,ומימוןהוןהיווי
סוניםמיכאלהלמן,אמירבישראל,הבננותשטחישלאופטימליהיקףקביעת
ענבר,יצחקתשואה-םיכון,שיקולילפיבקיבוץאופטימליענפיהרכב
פלגדב

ובנקאותההוןשוק
בר-שביטפתחיהלוסקי,יהודיתריגר,יוסךהפנימי,הלאומיהחובניהול
סוארייצחקמסחריים,בבנקיםנזיליםונכסיםהעצמיההוןתפקידי
סוקולרמאירגבע,דוד"בעייתיים",בנקיםלסיווגאלטרנטיביתשיטה

ברשטיין,אנריקו,1974-1969הנאמנותקרנותשלההשקעהיעילות
בן-ציוןאורי

אינפלציהבתקופתבחשבונאותבעיות
ההחלפהעקרוןיחסיים:במחיריםושינוייםמוניטרייםהנוחיםמיסוי

בירתיאסאצוקרמן,אלכםאינדכם,באמצעותתיקוניםלעומת
ברן,אריההמטבע,שלהקניהבכוחלשינוייםמותאמיםכספייםדו״חות
עפראהרוןלקונישוק,יוסף
המםנטלעלהמחיריםבמדדלשינוייםחברותדו״חותהתאמתשלההשפעה
פורמנסקידבורהסייג,נעיםמישור,דבארין,אשרחברות,של

תיאורטיותסוגיות
כהנאנאוהפרוש,יעקבאינפלציה,בתנאייצרניקואופרטיבמדיניות
לגרושלוםמארקס,שלעבודהערךבתורתתועלתשלתפקידה

הסביבהאיכות
פאלק,איטהחיפה,באיזורגפריתמתחמוצתזיהוםלבקרתהיטליםקביעת

שכטרמרדכי

הכנסתכנית



והצמדהאינפלציה

פתוחבמשקוחצמדהאינפלציה

ברונומיכאל

האינפלציהתהליכיאתלנתחהמנסהמחקרשלראשוניותתוצאותבקצרהנסקורזהבמאמר
המונחהתיאורטיהמודל1ה-סספס.טלתעשייתייםמשקים16ב~70ה-בשנותוהאבטלה
בתחרותהמצויותפירמותשלותפוקהמחיריםהתאמתתיאורייתעלמבוססהמחקרביסוד

3פתוח.במשקומחיריםשכרהתאמותשלדינמימודלועל2מונופוליסטית

שהוצגוהשאלותלאחתראשוניתתשובהמספקיםשערכנורגרסיהחישוביתוצאות
ניכרחלקמסביריםוהמחיריםהשכרהיבוא,עלותביןהקשריםכימראות,הןבמחקר:

בארצותהאינפלציהשיעוריעלהגלםמחיריעלייתשלהזעזועבהשפעתשהיומההבדלים

בהבדליםקשורהשונותהמדינותביוהעיקריההבדל(.2ו-1לוחות)ראההשונות09סס

כאןיידוןלאהמאמרשלזהחלקהשונות.במדינותשכרוהתאמותחליפיןשעריבהתאמות
עקומתלתזוזתנוגעותאחרותשאלותשתי(.1978יונישלמחקרומאמרב-ע?/,מאמר)ראה
אינ¬שלהבו-זמניקיומןהסטגפלציה,תופעתלהסברנוגעותאלהכאן.נתרכזובהההיצע
לשאלותהתשובההשונות.בארצותוגיאותשפלשלהסינכרוניזציהומידתואבטלה,פלציה

הבאה:במשוואהמבוטאתשהיאכפיהאירועים,עלהתפוקהתגובתאופןבניתוחנעוצהאלה

ץ=3+״3 ״(! 0,.נ
ק )?,3 2ש ש-)1

+*3^־ק
1

0-י
ק

ת()"(/3£3££130£031/515-במאמרניתןאלהתוצאותשליותרמפורטתיאור1

:ו10ת10.1970116£י5-•301מ916־6111111031/־965011:5",?311;-19780006,1051:11:01:6.

"91־£0300106סק£ס<^1;05£מ£16ת:^101־3009000031:10110מאמרי:ראה2
1ו):0ס1ן11)§ס

•(1881־1683£6^0061",0אס1:ממי7/ס£00*101711.08ס£(1־

^'0ו!3ס10,931:6586ק3000051:50£^)3^6-91־0/0301105106",מאמרי:ראה3
'.7ס10ז?0131/?01'±.{£007101.00.1זח1),19780006
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*0600ארצות16יבוא:ומחיריממוצעיםשנתייםאינפלציהשיעורי.1לוח

)אחוזים(

?()קיבוא,מחירי ח1ות*׳

1974-76 1972-74

צרכן,מחירי

בפועל
מחושב
1972-76 1972-76 1970-72

(5) (4) (3) (2) (1)

(7) 18 (20) 18 12.3 13.3 6.0 אוסטרליה

(4) 3 (30) 11 8.5 8.2 5.5 אוסטריה

(5) 5 (31) 19 10.0 10.4 4.9 בלגיה

(7) 8 (13) 13 9.4 9.2 3.8 קנדה

(6) 5 (35) 23 11.1 11.0 6.2 דנמרק

(4) 8 (37) 26 *13.0 14.9 6.8 פינלנד

(4) 10 (28) 19 10.7 10.5 5.7 צרפת

(2) 1 (33) 15 7.9* 6.1 5.4 גרמניה

(0) 18 (28) 28 *14.7 16.7 8.8 אירלנד

(1) 15 (41) 49 15.7 15.8 5.3 איטליה

(6) 5 (41) 41 14.1 14.0 5.3 יפו

(6) 5 (39) 22 10.2 9.2 7.7 הולנז

(7) 7 (31) 16 9.9 9.3 6.8 נורבגיה

(5) 6 (34) 24 10.4 9.8 4.6 שבדיה

־:3) -5 (34) 10 7.7 6.7 6.6 שוייץ
(0) 17 (39) 39 15.3 15.9 8.1 בריטניה

(4) 8 (32) 23 11.3 11.3 6.1 ממוצע

המחושבמהשיעוראחד
הסטייהכאשרשמאלומצד

מאחוזיותרשלממוצעותסטיותשבהן
מטה,כלפיהיאהסטייהכאשרלמספר

\
ארצות
מימין

מצייןהכוכב*
מופיע)הכוכב
מעלה(.כלפי

עלמבוסם (3)טור.0£0סשל £001.ר0ץח10 1ץ16.%00±'.0ץ8— • (2) , (1)טוריםמקור:
9״׳ע׳■■־-־•־-׳■'---־־—׳יי־־׳״־־־־•י~׳־9-יי׳-—־־■־־־־־׳- שערעל-סמךקמ-מחושבים)בסוגריים(בדולריםהמחיר..•/נתוני ס£.0ז10וז7-1ס1ז1(1-1.0<21;0ץ8ב-החליפין



ס

לוח

2 .

תוצאות

רגרסיה

אלטרנטיבית

- שיעורי

אינפלציה

( )£ ב-ס

0£0

,

1976-1972

*

מקדםמקדם

של

מיתאם

מחירי

הערות

מרובה

לחצי

שוק*
**

מחירי

יבוא

צריכה

בפיגור

קבוע

!1x1
־

1קש
־ 0

)חותר(

ארצות

16

מודל "נאיבי"

0.495

־-

0.487
0.109

6.29
1.24.1

ק כגורם

מסביר

יחיד

1 מ

0.619

־

0.170
0.027

-

8.61
0.64.2

שוואת
מ

רגרסיה

בסיסית

)ב 8 )0.811

-

0.177
0.021

0.517
0.074

3.12
0.92.3

כולל שתני
מ דמי***

0.852

־

0.144
0.025

0.356
0.091

5.14
1.34.4

תפקיד

שולי

של ש
הביקו

0.818

0.109
0.078

0.157
0.025

0.571
0-083

2.61
0.98.5

ארץ

? שוקלל
מ

על-ידי

מקדמי

יבוא

לפי

1 מ

0.738

-

0.153
0.024

0.509
0.085

3.64
1.06.6

שתני
מ

דמי(

נללא

קו שאולץ

דרך שית
רא

הצירים

0.770

־

0.205
0.020

0.730
0-042

-

.7

בריטניה(

צרפת,

גרמניה,

איטליה,

קנדה

, יפך
)להוציא-.,

קטנות

ידהר

ארצות

10

שווה
ה

רגרסיה

( 1 )0.637

--

0.659
0.129

4.25
1.41.8

שוואת
מ

רגרסיה

בסיסית

( 86
)0.871

-

0.168
0.023

0.667
0.084

1.84
0.97.9

שווה
ה

רגרסיה

( 5 )0.884

0.137
0.069

0.141
0.026

0.738
0.088

1.14
1.00,10

* בכל

הרגרסיות

ש ק הוא

שתנה
המ

התלוי.

מספרים

קטנים

מציינים

סטיות

תקן של המקדמים.

**

הוא שיעור

שינוי
ה

בפיגור

של התפוקה

שייתית.
התע

***

רק גרמניה,

פינלנד,

אירלנד

ובריטניה

הופיעו

שתני
במ

דמי

מובהקים.

שתני
מ

דמי

של

זמן לא היו מובהקים.
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שלי¬תגובותשלבמונחיםהתעשייתיתהתפוקהשלהשינויקצבאתמבטאתזומשוואה
לשינוייםחיוביתותגובהיבואמחיריושלשכרשלהיחסייםבמחיריםלשינוייםליות

אחת.שנהשלבפיגוראלהכל1הריאליות,*הכסףביתרות
משתניםשלשוניםבצירופיםהתפוקהשלהרגרסיהחישוביתוצאותאתמונה3לוח
היבואעלותשלמאדהמובהקתהשליליתההשפעהעלמצביעותהרגרסיותכלארצות.וקבוצות

היתרותשלמובהקתחיוביתהשפעהעלמצביעותהרגרסיותורובהתעשייתית,התפוקהעל
כגורםמופיעההריאליתהשכרעלותמהתיאוריה.שמתבקשכפיהמצרפי(,)הביקושהריאליות

מופיעשבהםובמקריםארצות.10ושלארצות16שלבצירופיםחיובי()לעתיםבלתי-מובהק
משתני-רמיכולליםכאשרכגוןאלה,ארצותבצירופיבלתי-מובהק()ארכשליליזהגורם

הרגרסיה.מןלגמרינשמטהביקושגורםוארץ,זמןשל

נ(0תפוקהרגרסיות.3לוח

11 -?8
־01־1

קק־
-וח01־1 ^ק־ ־01־ 1

קבוע

ארצרת 16

0.687 - ־0.293
0.039

3.82
0.60

.1

0.707 0.105
0.060

־0.256
0.044

0.061
0.169

3.39
0.64

.2

0.767 - ־0.102
0.062

־0.051
0.058

דמי .3

"קטנות" ארצרת 10

0.575 - ־0.270
0.062

- 3.24
0.77

.4

0.616 0.094
0.068

־0.228
0.071

0.192
0.238

1.85
1.48

.5

0.743 - ־0.138
0.067

-0.092
0.235

דמי .6

גדולות"" 1ארצות 6

0.802 - ־0.322
0.051

- 4.88
0.99

.7

0.826 0.245
0.160

־0.270
0.063

־0.206
0.258

4.99
1.66

.8

0.942 0.279
0.154

־0.228
0.065

-0.435
0.261

3.08*
2.64

.9

־1.74
1.25

קנדה:־2.77 2.16
גרמניה:2.84 2.02

יפו: 5.40
2.17

איטליה: דמי:משתניועוד

3.97 :2.57
1973 4.502.36

:1976

פיסקלית. ומדיניותיצוא נוספים:משתנים שני נכללים <(111ת19786)המורחב במחקר 4
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התיאוריהראותמנקודתוהןסססיססיתראותמנקודתהוביותר,הטובותהתוצאות
גרמניה,צרפת,יפן,)קנדה,"הגדולות"הארצות6שלברגרסיותמתקבלותשמלכתחילה,

דמימשתני6-תצפיות24כאןלנויש.3בלוח9רגרסיהובמיוחדבריטניה(,איטליה,

ההתאמהומידתחופש(,דרגות12)נותרותבלתי-תלוייםמשתנים3ו-שנים,4ל-הארץשל

סביריםהםהעיקרייםהמקדמיםשלוגודלםסימניהםמזו,יתרהלמדי.טובההסטטיסטית
עםעקיבנראהשליליים()שניהםהיבואועלותהשכרמקדמיבין2:1שלהיחסלמדי.

המחיר(.ממשוואותהמשתמעיםהגודלסדריעם)וכןחישובינומאחוריהמונחתהתיאוריה
עבורובלתי-מובהקנמוךלמקדםבניגודומובהק,חיוביהואהביקושגורםשלהמקדם

ש)ג
יחסית.שטוחה(1^0שוליותתוצאותעקומתעלמצביעוזההמחיר,במשוואת((1?-
העובדהעםעקיבהחיובי,ערךמקבלים1976ו-1973לשניםהדמישמשתניהעובדהלבסוף,

יחסיתגבוהעדייוהיהזהגורםהעולמי.היצואטלהביקוש-חשובמשתנהכאןנעדרכי
השפיעחיצוניסימולטניזעזועאותוכאשר,1975-1974בטניםמאודירדהואאך,1973ב-

היצוא.פעילותשלהתאוששות-מהחלה1976לקראתהרלבנטיות.המייבאותהארצותרובעל
בארצותהארצות.10טלהרגרסיותשלהיחסיתהחולשהאתלהסבירעשויזהגורם

ברגרסיה,אי-הכללתןהתעשייתי.הייצורשליותרגדולמרכיבהיצואמהווהיותרהקטנות
במחקרנוהתוצאות.אתלהחלישחייבתהסופית,התפוקהשלבמחירוהןביקוששלכגורםהן

מפורש.באופןזהגורםייכללבהמשך
6ל-)(/(ובפועל)?(החזוייםהתפוקהשינוישיעוריביןהשוואהמציג4לוח

^הטוריםביןבסימןהבדליש(1974)יפן,אחדבמקרהרקבנפרד.שנה,ולכלהארצות
הכלכליתהפעילותשלהסינכרוניזציה1974שב-העובדהלאורבמיוחדמענייןזהו-ק.
הארצות6בכלכמצופההתפוקהירדה,1975עדשחלףהזמן)תוךמושלמתהיתר,לאעדייו
,1974בשנתבעלייההתעשייתיתהתפוקההיתהעדייוואיטליהצרפתבקנדה,(.4לוחראה-

הסימןאתהמודלמספקהללוהמקריםבכללרדת.החלההיאובבריטניהשבגרמניהבעוד

בפועל.לנתוניםקרוביםגודלסדריואףבתחזית,הנכון
המרכיביםעל-ידימוסברבתעסוקה(-מכך)וכתוצאהבתפוקההירידהמןחלקאיזה

עלבדיוניםבדרך־כללמשוויםשאותןהארצותשתיאתלמשל,ניקח,הרגרסיה?שלהשונים
כבסיס,1973אתלוקחיםאםובריטניה.גרמניה-לאחרונהשחלוהכלכליותההתפתחויות

התוצאותמתקבלות,1973לעומת1976עד1974בשניםהגידולבשיעוריההבדלאתומחשבים
הבינ¬הגומליןקשריאתבוודאיהמייצגזמן,שלהדמימשתנהאתנשמיטאםהבאות:

אשר,1974ב-בגרמניההביקוששליחסית,יותר,הרבהמרסןתפקידואתנראהלאומיים,

יותראוכמחציתמסבירהואבריטניהשלבמקרהואילו.1976וב-1975ב-כמעטנעלם
מהשפלאחוז80כ-מסבירהישירהיבואשלהעלותגורםהארצות,בשתיהשנים.בכלמכך

5בבריטניה(.8.3מתוך6.8בגרמניה,6.0מתוך4.5)1975ב-היחסי

*

הקטנתשלהמרחיבהההשפעהבגלל,1975ב-1מ-ביותרמסתכםו-;<?/!״?א1?/0שלחלקם5
הריאלית.השכרעלות
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00ובפועל )?(מחושב:1976- •1973 התעשייתית, התפוקה טלגידול שיעורי.4לוח

1976 1975 1974 1973

? ? ? ?

8.0 4.6 -6.5 -4.6 3.2 3.6 7.0 8.2 קנדה

10.7 13.6 -9.7 -10.6 1.5 -3.1 12.9 15.6 יפו
6.2 8.7 -5.3 -7.3 1.6 2.5 8.4 7.1 צרפת

7.4 7.3 -5.3 -5.7 -2.2 -1.7 7.2 7.1 גרמניה

9.4 12.3 -7.5 -8.8 1.4 4.0 13.8 9.7 איטליה

5.9 9.7 -7.5 -4.6 -2.9 -2.7 7.2 8.8 בריטניה

8.0 10.2 -4.9 -8.8 1.6 -0.4 7.8 11.5 הבריתארצות

בטניםהסטגפלציהתהליךאתהמסבירהבא,המנגנוןעלאפוא,מצביע,שלנוהמודל
מקובלבתהליךהשכרואתהמחיריםאתהעלה1974-1973שלהיבואעלותדחף.1976-1973

המצרפיהביקושאתהקטינהיותרהגבוהההמקומייםהמחיריםרמתבפיגור.התאמהשל
הוגברהאףהתופעהמקריםבכמההריאליות(.היתרותעל-ידיכאן)המיוצגהריאליהמקומי
היההואאםבין(.1973ב-גרמניה)למשל,מכוונתמצמצמתמונטריתמדיניותעל-ידי
הקטיןהגלם,חומריבמחיריהחדההעלייהעםיחדהאחרון,הגורםכפוי,אםוביןמכוון

"עקומתשלצורתהמדועלראותקלעתהלעבודה.הביקושאתוכך6המתוכננתהתפוקהאת
1969-1961בתקופההעקומהעלהנקודותאתהרגיל.מןשונהכההיא1בציורפיליפס״

ואילונתונה;מצרפיתהיצעעקומתעל-פניהביקושעקומתתזוזתשלכתוצאהלהציגאפשר
עקומתאתוהוהמחיריםאתהוסימולטניבאופןהסיטחיצוניזעזועואילך,1973מ-

אינםשובאשרציריםשניביןהמצויהלעקומהפעמונימבנהבשוותוהמצרפיתההיצע
רב-חשיבותשלישיממדכאןחסרכאילוהדברנראהמשמעותית.סיבתיתתלותמייצגים
זו.מערכתשלהדו-ממדיתמההשלכהללמודמהואיותלת-ממדית,במערכתהיבוא()מחירי ארצוף-שביעית,ארץכוללשהרצנו,לרגרסיותבניגוד,1שציורבעודכייצוייו,
אנוזו.ארץשלהנתוניםלגביתופסטיעוןאותוהרישמנינו,הששעלנוסףהברית,
התפוקהשלהגידולשיעוריאלשלנוהרגרסיהמקדמיאתליישםלנסותלמעשה,יכולים,

השורותבשתיניתנתהרלבנטיתההשוואה.1976-1973בשניםהאמריקאיתהתעשייתית
7בלוחהאחרונות לארצות¬כילצפותשניתןבעובדהבהתחשבלמדיטובהנראיתההתאמה4.

גםהמחקרבהמטךנפעילדומהמנגנוןאךהתעשייתית,לתפוקהכאןעצמנואתהגבלנו6 התוצר.סך-כללגבי
ותיקוןארצות-הברית,לנתוני4בלוח9רגרסיהמקדמייישוםעל-ידינעשהזהדבר7

הארבע-שנתי.הממוצעעבור
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עלייתבארצות-הברית,התפוקהשינוימתוך8רבים.שוניםמבנייםמאפייניםישהברית
,1973לעומת1975ב-אחוזנקודות8של)בפיגור(ירידהלהסבירעשויההיבואמחירי

אחוזנקודות2של)בפיגור(ירידהלהסביריכולההריאליותביתרותשהירידהבעוד
המוטעההזיהויכיספק,אין.1976ו-1975מהשניםאחתבכלאחוזנקודות3ו-1974ב-
מונטריתלמדיניותהגורםהיתר.ביקוששלבאינפלציה1974-1973ב-המחיריםעלייתשל

.1975סוףעדלפחותהמרכזי,הבנקמצדמדימצמצמת

הארצות16קבוצתטלהרגרסיהבמקדמימשתמשיםאםהמחירים.משוואתלגביהדיןהוא8 ערכיביןהבאהההשוואהאתמקבליםאנו,2בלוחהמובאים
והמחושבים,בפועלק,ש

הברית:לארצות

1976

5.8
5.8

1975

9.1
7.2

1974

11.0
12.4

1973

6.2
6.5

)(/(בפועל
)ק(מחושב

עלייתשלחסראומדןנותןהוא 1975ב-הסטגפלציהעומקאתחוזהאינושהמורלמעניין
התפוקה.ירידתטלוכןהמחירים



המחיריםעלהפיקוחשלהאפקטיביות
1974־1955בישראל:השכרוריסון

זוסמןצביארסשסיין,יעל

מלחמתבתקופתשראשיתההשכרועלהמחיריםעלפיקוחשלמסורתקיימתבישראל

הבריטיהמינהלבידימרכזימכשירהיווהושכרמחיריםכשייצובהשנייה,העולם
עלפיקוחהופעלהמדינהקוםמאזהמלחמתי.במאמץהכרוכותהוצאותריסוןלשם

אתולהאיטלנסותמנתעליותר,חלשהאוחזקהבעצמהשונות,בתקופותמחירים,

עליותאתבמקביללרסןנסיוןמחיריםעללפיקוחנלווהכללבדרךהאינפלציה.קצב
אםוביןההסתדרותשלהשכרמדיניותעלממתנתהשפעההפעלתעל-ידיאםביןהשכר,
השכר.קביעתבתהליךישירהיותרהתערבותעל-ידי

התהליךבריסוןהממשלהשלזוהתערבותשלהאפקטיביותבדבררחבויכוחקיים
הפיקוחמדיניותשלהאפקטיביותמידתאתלבחוןהעבודהמטרתבישראל.האינפלציוני

אםלבדוקאחרות,במליםשיטתית.יותרבצורהבישראלהשכרוריסוןהמחיריםעל

נמו¬עליותיהםהיווהמחירים,השכרקביעתבתהליךהממשלההתערבהשבהןבתקופות
עליהם.המשפיעיםהאחריםהמשתניםלפימהמתחייביותרכות

הןלהצליחיותרגדולסיכויושכרמחיריםעללפיקוחישמראששבהןתקופות
מזע¬אלאבמשק,כלליביקושמעודףנובעאינומחיריםלעלייתהלחץשבהןתקופות
התערבותואכן,פיחות.אוהבינלאומייםבשווקיםהתייקרותכמוחיצונייםזועים
הצורךיעילותם.אתלהגבירמטרהמתוךפיחותים,אחריכללבדרךבאההממשלה
נעשההתשלומים,במאזןגרעוןלתקןשבאשפיחות,מכךנובעפיחותיםאחרילהתערב

ועליותשכרלעליותתביעותמתעוררותהפיחותביצועעםשמיידמכיוןבלתי-יעיל
הישראליבמשק1הגרעון.לצמצוםהפיחותשלהראשונהההשפעהאתשמבטלותמחירים,

)ויצוא(יבואמחיריעלייתהמעביריםהשוניםבמנגנוניםהעוסקותהעבודותרשימת
המקיפהסקירתםלציוןבמיוחדראויהאלהמביןביותר.ארוכהמקומיים,למחירים

בעזרתהבריטיהמשקעלפיחותהשפעתשלסימולציהתיאורןו(.111ו-:ז©5״6ת©6ץשל
מובאהמקומיים,המחיריםעלהפיחותהשפעתעלדגשותוךמקיףאקונומטרימודל (.1975)ואחרים8ם11על-ידי
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עלולההפיחותשלוהשחיקהההצמדה,הסכמיבגללבמיוחד,מהירהואההתאמהתהליך
התשלומים.במאזןשיפוראיזשהושרואיםלפניעודלהתחיל

מספרלעשותהממשלהאתדחףושכרמחיריםעליותשלכזהמעגלשלקיומו
המכשירזאת,עם2פיחות.בעקבותהיוקרתוספתתשלוםאתלצמצםאולבטלנסיונות
אדמיניסטר-התערבותהיתהפיחותיםבעקבותוהמחיריםהשכרעליותלבלימתהעיקרי
והמחירים.השכרקביעתבתהליכיסיבית

בישראל,שהופעלווהריסוןהפיקוחסוגישלקצרתיאורמובאהראשוןבפרק
לביןמרסנתמדיניותהופעלהבהןשניםביןלאבחנהששימשוהקריטריוניםומוצגים

משוואתמשוואות,שתישלמודלמתוארהשניבפרקהתערבות.היתהלאבהןשנים
המחיריםעליותעלוהריסוןהפיקוחהשפעתנאמדהובעזרתושכר,ומשוואתמחירים
במחיריםהשינוישיעוריגםשבו3אי-שיווי-משקל,שלמודלהואהמודלוהשכר.

המערכתאתהמקרברכיב-רכיביםשנישלכסכוםמוצגיםבשכרהשינוישיעוריוגם
ההשערהאתבודקיםזהמודלבעזרתמשקל.משיוויהמסיסורכיבמשקל,לשיווי
בפרקהממשלה.שלהישירהההתערבותעל-ידיגםהושפעווהמחיריםהשכרשעליות
לשינוייםוהמחיריםהשכרשלהתגובהכמוהמודל,שלתכונותמספרנבדקותהשלישי

כולה.המערכתשלארורלטווחמשקלשיוויוכןהקצר,בטווחהאכסוגנייםבמשתנים
שנתייםעבורושכרמחיריםעליותשלתחזיתמובאתהמודלשלהתחזיתלכושרכמבחן
בשנתייםבפועלשהיווהשכרהמחיריםלעליותומושוויתהאמידה,לתקופתשמחוץ
יחסית,נמוכיםאינפלציהמשיעוריהמעבראתהיטבלהסבירמצליחהמודל4אלה.

השבעים.שנותשלהגבוהיםהאינפלציהלשיעוריהששים,בשנות

מחיריםעלופיקוחשכרריסון

מלחמתבראשיתהבריטיתהאדמיניסטרציהעל-ידיהונהגוושכרמחיריםעלפיקוח
קצבאתלהאיטכדילפיקוח,בפעםפעםמדיהממשלהנזקקהמאזהשנייה.העולם

ועלהמחיריםעלהפיקוחנסבל.לשיעורשנחשבממהחרגהשהיאאימתכלהאינפלציה

והעוב¬המעבידיםארגוניעל-ידיבמשותףשמונתהמומחיםועדתהמליצה1966ב- תוספתלחישובהמשמשלצרכןהמחיריםממדדהיבואבמחירישינוייםהוצאתעלדים להסכיםההסתדרותאתלשכנעהצליחההממשלהכיאםנתקבלה,לאזוהמלצההיוקר. נובמברשלהפיחותאחריהמדדעלהיבואבמחיריהעלייההשפעתשלחד-פעמילעיקור
המליצהוהממשלההעובדיםהמעבידים,ארגוניעל-ידישמונתהשנייהועדה.1974 .0.7שלבשיעורלמחירים,השכרשלחלקיתלהצמדהמעברעל1975ביוני

<11ו3115אצללמצואאפשרדומהגישה3
■1401(1972.)

י(1*661-ועל-ידינבדקה1969-1966בשניםבישראלהשכרעלהשכרמדיניותהשפעת4
על¬הצפויהשכרעםבפועלהשכרוהשוואתשכר,משוואתאומדןעל-ידי(1972)׳*31(1 הנ״ל.לשניםהמשוואה,פי
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למעשה.הלכהשלוהאכיפהומידתהיקפומטרותיו,מבחינתשונות,צורותלבשהשכר

בקביעתהממשלהשלאדמיניסטרטיביתהתערבותהיההפיקוחצורותלכלהמשותף

לבלוםבמטרהההסתדרות,על-ידיהשכרמדיניותובגיבושיצרניםעל-ידיהמחירים

אחדמצדההפוך.ובכיווןהעבודהלשוקהסחורותמשוקאינפלציונייםלחציםהעברת

השכרעלמחיריםעליותשלהישירהההשפעהאתלמנועהמחיריםעלהפיקוחנועד

מצדחוץ.בשווקיהמשקשלהתחרותכושרעלכזהובאופןהיוקר,תוספתבאמצעות

עליותשלהאפשריתההשפעהאתלצמצםנועדההשכרעלבמו״מהממשלההתערבותשני,
הישראלי,במשקרביםבתחומיםהמקובלתקוסט-פלוסמשיטתהנובעותמחירים,עלשכר

5מבחוץ.תחרותבפניהמוגניםאלהבפרט

קוםמאזהממשלהשלמוצהרתמטרההיתהושכרמחיריםעליותבלימתכיאם
בעיקרוהתרכזהסלקטיבית,יותרהיתר.בפועלההתערבותהריהיום,ועדהמדינה

בשערפיחותיםבעקבותומחירים,שכרעליותשלספירלהשלהיווצרותהבמניעת

6המטבע.

עלגדולההתחלתיתהשפעהיששלפיחותלכךגורםהחוץסחרשלהגדולהמשקל

על-ידישכר,לעליותגדולהבמהירותמתורגמתהמדדועלייתלצרכן,המחיריםמדד
סחיריםמוצריםהמייצריםהמשקבענפישכרעליותכן,עליתרהיוקר.תוספתהסכם

מערכתבגללאחרים,בענפיםשכרלעליותיגרמוהפיחות,בעקבותעלתהותםוחישרו

בקביעתהממשלההתערבותשונים.משקענפיוביןמקצועותביןשכרהצמדותשלסבוכה

התבטאהאלאפיחותיםאחריהיוקרתוספותלביטולמכוונתכללבדרךהיתר,לאהשכר

המר¬המוסדותעל-ידישנקבעותהיסודבשכרהעליותאתלהקפיאההסתדרותעלבלחץ

המחיריםעלהפיקוחאחוזים(.4-3לכדירגילהבשנה)והמגיעותההסתדרותשלכזיים

על--שכרעליותובעיקר-הייצורבהוצאותעליותשלזמניתלספיגהלהביאנועד
כלבלבד,היבואמחירימעלייתהמתחייבבשיעורהעלאתםאומחיריםאי-העלאתידי

בתוקף.המחיריםעלהפיקוחעוד
לקביעתהמודלבמסגרתוהשכר,המחיריםעלהפיקוחשלההשפעהאתלנתחכדי

היעדרשלושניםאפקטיבי,פיקוחטלשניםלהגדירצורךשנאמד,היהושכרמחירים

אךשרירותיות,שלמסויימתמידהללאזהמעיןמיוןלערוךאפשראיכזה.פי״קוח

כדיהיוקרתוספתבהסכםלהשתמטהממשלהניסתההצנעשבתקופתזהבהקשרמעניין5
להביאאמורותשהיוחיוניים,למוצריםסובסידיותעל-ידיבשכרלירידהלהביא
הממ¬חשבהמחיריס-טכרטליורדתספירלהטלזובדרךלצרכן.המחיריםמדדלירידת

בשווקיהמשקשלהתחרותכושראתלהגבירגםאלאהאינפלציה,אתלבלוםרקלאשלה
על-ידי1951ב-הייצובתכניתהוכשלההתחלתיות,הצלחותהיוזושלתכניתאףחוץ.
תקציביים.גרעונותעל-ידיוניזונושהלכוגדוליםביקושעורפי

פיחותים,1967נובמברשללפיחותפרסשבוצעו,הפיחותיםכלהיו1952מאז6
להקטנתיבואבמחיריעלייהשלהמצמצמתההשפעהכן,עליתרמלאה.תעסוקהשל

הצי¬שלנטוהפיננסייםהנכסיםטלהריאליבערךעלייהעל-ידימקוזזתהכסףכמות
צמודות.התחייבויותעלצמודיםנכסיםעודףבגללבור
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פיקוחלהגדרתהבאיםבקריטריוניםשימושעל-ידיזושרירותיותלצמצםנסיוןנעשה
כלליםלקביעתאוושכר,מחיריםלהקפאתהמביאהממשלתיתהתערבותנא(אפקטיבי:
אלהכללים)ב(ובשכר.במחירים"מוצדקים"מרוסניםלשינוייםומוגדריםברורים
אדמיניסטרטי¬מכונהקיימת)ג(מחייבים.בהסכמיםעליהםהוסכםאובחוקנקבעו
זו(.למטרהבמיוחדמוקמתשהיא)אוהפיקוחלאכיפתבית

אפקטיביפיקוחהיהאכןשניםבאילולהחליטיחסיתקלהשכר,עללפיקוחאשר
,1962,1963,1967)יסודבשכרהקפאההשכרמדיניותקבעהשבהןהשניםהןאלה

הממשלה,ביובהסכםשכר,עליותשלבמיוחדחמורריסוןנקבעשבהושניםאו(1974
הינןהאלההשניםכל(.1971ו-1970לשניםהחבילה)עיסקתוההסתדרותהמעבידים

בעודהשנה,מראשיתהשכרהוקפאשבה,1967לשנתפרטפיחותים,אחריהבאותשנים
נובמבר.בחודשרקהיהשהפיחות

יותר.קשהאפקטיביפיקוחשלהתקופותהגדרתהמחירים,עללפיקוחבאשר
בשניםבהדרגההוסר,1948ב-קיצוב(עם)יחדשהופעלמחירים,עלהחמורהפיקוח

אחריבתעשייה.מחיריםשינוייאחרימעקבהיה1958אחריגםכיאם,1958-1952
אלאחקיקה,עלהישענותללאכיאםהמחירים,עלהפיקוחהוחזר1962שלהפיחות

הייצורעלההגנהשיעוריאתלהורידאוהגלוי,הפיקוחאתלהחזיראיומיםעל
.1967-1966בשניםהמיתוןבעתלגמרילמיותרוהפרהפיקוח,הוקלבהדרגההמקומי.

ההס¬הממשלה,ביוהמשולשתהחבילהעיסקתעםהוחזרהמחיריםעלוולונטריפיקוח
בשכר,יציבותעללשמור,1970בפברוארהצדדים,התחייבושבהוהמעסיקים,תדרות

15ב-רמתםעלהמחיריםהוקפאו1971אוגוסטשלהפיחותאחריובמסים.במחירים

חוחלששוב1972בתחילתממשלתי.אישורטעוןהיהבמחיריםשינויוכללאוגוסט
יוליבחודשהוחזר1973שנתשלהראשוןבחלקהמחיריםעליותאחריאולםהפיקוח,

1974שנתכלבמשךבתוקףהיהעליהםהדוקופיקוחהמחירים,עלמלאפיקוחכנועל
השניםהוגדרוהמחיריםעלוהןהשכרעלהןאפקטיביפיקוחשלכתקופות

הפיחותלפניהשכרריסוןהופעלזובשנה.1967שנתאתלהוציאהפיחותים,שאחרי
אפק¬פיקוחהוטלכללית,אפקטיבי.פיקוחשלכתקופהזושנההוגדרהזאתבכלאף

אחרות.מסיבותהיבואמחיריעלושבהןבשניםדווקאלאואךפיחותים,אחריטיבי
פיקוחשלשניםלביןיבואבמחיריגדולותעליותשלשניםביןזהותאיןזאת,עם

ושכר,מחיריםעלאפקטיביופיקוחפיחותים,היו1967,1970בשניםאפקטיבי;
יבוא,במחיריגדולהעלייהחלה1973ב-קטן;בשיעוררקעלוהיבואשמחיריבעוד
7פיקוח.והטלתפיחותללא

השפעתבדיקתאלאאינהוהריסוןהפיקוחמדיניותהשפעתשבדיקתחששאיןלכן המקומיים.המחיריםעליבואבמחירישינויים
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המודל
סוגישניפעולתשלכתוצאהמתוארתוהשכרהמחיריםהיקבעותבמבוא,שצוייןכפי

שלאלמערכת,חיצונייםוכוחותמשקל,לשיוויהמערכתשלהטבעיתהנטייהכוחות:

אפוא,מורכבים,ובשכרבמחיריםהשינוישיעוריכיוון.באותופועליםבהכרח

אי¬ברכיביהשינוישיעור(2ו-)משקל,שיווישלברמותהשינוישיעור(1מ-)

המערכת.עלהמשפיעיםהמשקלווישי
מפונקצייתנגזריםהשכרמשוואתושלהמחיריםמשוואתשלהמשקלשיווירכיבי

אוביקושמעודפינובעתשלהםהמשקלשיווימערכיהמחיריםסטייתמצרפית.ייצור
מדיאיטיאומדימהירשינויקצבשלתוצאהמצידםשהםהמוצרים,בשוקהיצע

עודפימקיוםנובעתשלוהמשקעשיווימערכיהשכרסטייתבמשק.התשלוםבאמצעי
העבודה.בשוקהיצעאוביקוש

המשקלשיווירכיבי

ועבודה,^,הון,א,יבוא,תשומות:שלושמתוךמיוצרתסהצריכהשסךמניחים

קוב-דוגלם:מטיפוסאגרגטיביתייצורפונקצייתעל-ידי,1^

ת1,,£ת>0
^

ס=3^6/1
000

התשומותמחיריבמונחי*קהמחיריםרמתמבוטאתבמחיריםהדואליתבמשוואה
0

£ו-^?,^ק,
:0הצריכה,וסךק,

^
1ת1<£י1-+ה!(1)£+<11

*״+תז".£1+<+מז_£1+<_1ז£1+^+״+תז£1+<זז£1+1+< ?=?^/?י״?60
0תז1<£

מקבלים:1לפי*קכגזירת
0

*
ו!■(ק=!-5ק-+ק_--+ק_—_+

^ע0זז1+£+ח1ת1++1£<זז1++££

+1~ח(1+1<+)£^_11
וזז+1<+£זז1+1<+£

קרובמקדםםקיבלזומשוואהבאמידתהמחירים.במשוואתהמשקלשיווירכיבזהו

ואילך.מכאןיושמטולכןלחלוטיןמובהקובלתיל-ס
מחירינגזרושממנהייצורפונקצייתמאותהנגזרומשקלשיווישלשכרשינויי

משקל:שיווי
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1
"1

0=3.!א 0

העבודה:שלהשוליתלתפוקההריאליהשכרשווהמשקלובשיווי

£
0'ע
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0

?( 2 )

המחיריםבמשוואתאי-שיווי-חמשקלרכיב

מאי-כנובעמוסברמשקלשיווישלמזהבפועלהמחיריםשלהשינוישיעורסטיית
נסמן:המוצרים.בשוקמשקלשיווי
התשלוםאמצעי-

ריאליגולמילאומיתוצר-ץ
משקלשיווישלהמחיריםרמת-*ק 0
בפועלהמחיריםרמת-ק במחיריהתוצרשלהשינוילשיעורהתשלוםבאמצעיהשינוישיעורשווהמשקלבשיווי0

=)*?׳¥(=ץ+*קכלומר:משקל,שיווי
במהירותשינוישאיולכרשקולזה.א1

לאי-שיוויכמודד-ץ-*קב-להשתמשמוצעע(.=0)התשלוםאמצעישלהמחזור
0

המוצרים.בשוקהמשקל
ובמחיריהריאליבתוצרלשינוימעברהתשלוםבאמצעישינויכלכיהיאההשערה

הנמוךהתשלוםבאמצעישינויקצבומאידךמחירים,לעלייתלחץיוצרהמשקל,שיווי
השערההמחירים.עליותאתלמתןיטההמשקלשיוויומחיריהריאליהתוצרטלמזה
הזההמשקלאי-שיוויגורםאתשכללהמחיריםמשוואתבנייתעל-ידינבדקהזו

המחיריםשינוייעבורמשוואהקיבלנוכךעל-ידיהמשקל.שיווילרכיבבנוסף
כי:הנחנובפועל.

ק-*?=ז(מ4)*?-¥- 000
ומכאן:

=(1-*?)מ+ז(מ4-)¥
ש

?

כךהעקיפים,המסיםשלמקיומםהתעלמנוכאןעדלמשוואה:העקיפיםהמסיםהוספת
לצרכןלמחיריםלעבורכדיליצרן.מחיריםלמעשהמבטאתהצריכהמחיריואתשמשו
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כדלקמן:הואעבורםוהתיקוןהעקיפים,במסיםלהתחשביש
במחיריםסובסידיות()בניכויהעקיפיםהמסיםגביותאת1על-ידינסמן

5=1-ףהתצרוכת.מתורהעקיפיםהמסיםשיעורהואף=1(0ק.)שוטפים.

בובמקרהכמואופןבאותובדיוקהייצורמפונקצייתנגזרתהמחיריםפונקציית
ש(1-)ףלרשוםיששבמקוםאלאעקיפים.מסיםאין

במקוםאז?.
ש

יופיעק
יקיימו:משקלבשיוויהמחיריםושינוייק,+5

(3)$+5=(1-*?)מ+0(1-14)

מקבלים:(3)במשוואה(1)משוואהבהצבת

(4)ק+5=01?,+ס+.?ס״ק+ס;.ן(-וץ+ט
0תז!2*54£3

באמירה(.הדןבסעיףשיוסברכפי?,)בהשמטתשנאמרההמשוואהזו

השכרבמשוואתאי-שיווי-המשקלרכיב

שלהיצעאוביקושעודפימשקל.בשיוויהעבודהשוקנמצאזמןנקודתבכללא

בשוקהיצעעודף)א(שסיבותיהן:שכיחות,תופעותהינםהקצרבטווחעבודה
שיווישלבשכרלעבודהשלהןהביקושאת)זמנית(לצמצםלפירמותהגורםהמוצרים

מזהגבוהשכרהיקבעות)ב(אובלתי-רצונית,אבטלהנוצרתזהבשכרואזמשקל,

המחיריםהיקבעותלגביכמו8מועסק.אינוהעבודהמכוחחלקשבומשקל,שיווישל

בם,בלתי-תלויובאופןהמשקל,שיוויגורמיעלשבנוסףמניחיםאנוהשכרלגביגם
בשוקההיצעאוהביקושעודףשלמגודלוגםהשכרשלהשינוישיעורימושפעים

תביעותאתלמתןלעובדיםהןיגרוםבלתי-רצוניתאבטלהוקיוםמאחרזאתהעבודה.

לומרהיאאלטרנטיביתגישהיותר.נמוךשכרלהציעלפירמותוהןשלהם,השכר
אוהביקושעודפיאתולראותמיידית,אינהשלוהמשקלשיווילרמתהשכרשהתאמת
פונקציההואההתאמהשקצבוומכיההתאמה.קצבאתכמורדיםהעבודהבשוקההיצע

שלהתוצאהאתמכניסיםהשכרלמשוואתכולםאתלהכניסבמקוםרבים,גורמיםשל

להפרשכמדדהעבודה,שלההיצעאוהביקושעודףאתדהיינו,המשולבת,פועלתם

בפועל.השכרלשינויימשקלבשיוויהשכרשינוייבין

עודפיביןבקשרשיטתילדיוןהמוצרים.בשוקביקושעודףכשישדומההטיעון8
831זד0-ראההעבודה,בשוק)היצע(ביקושלעודפיהמוצריםבשוק)היצע(ביקוש

(.1971)0סמ55ח13ת.
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השינוייםבהסברתלעבודההביקושלעודףשוניםמדדיםשלהצלחתםבבדיקת
]ראההאבטלהבאחוזמשתמשיםכאשרביותרהטובותהתוצאותהתקבלובישראלבשכר
המובטליםמספרשילובמאשריותרטובותתוצאותנתןזהמשתנה([.1976)לביאגם
נכנםסהאבטלהשיעורהאבטלה.שונותשלמדדיםאוהפנויות,המישרותמספרעם

ואילך,1967משנתשנה.שלובפיגור,1/11-לא-לינאריתבצורההשכרלמשוואת
אוביקושלעודפימדדולכןהמוחזקיםמהשטחיםעובדיםגםהעבודהלשוקנכנסו
-נוסףמשתנהלמשוואההוספנולפיכךבהם.גםלהתחשבצריךהעבודהבשוקהיצע

^כולו,העבודהמכוחכאחוזמהשטחיםהמועסקים
המועסקיםמספר-111כאשר,

!1+.1-13
)ישראלים(.האזרחיהעבודהכוח-1מהשטחים,
ולכןשכר,להורדתהשפעתםגדלהמהשטחים,המועסקיםאחוזשעולהשככלהונח

2למשוואהנכנם
להת¬אלטרנטיביתדרךשלילי.מקדםכצפוי,שקיבל,(13+13/1)

הישראלים,משכרנמוךששכרםמהשטחים,העבודההיצעשלהפוטנציאלבהשפעתחשב
לשכרםבישראלשכרםביוביחסמהשטחיםהמועסקיםאחוזשלהמשתנהאתלהחליףהיא

היאאפשריתכשסיבהמובהק,בלתיהיההואזהמשתנהכשנוסהמגוריהם.במקומות
המוחזקים.בשטחיםהסטטיסטייםהנתוניםטיב

ומחיריםשכררי־סרך

על-גםמושפעהואהשכר,עלהמשפיעיםהשוקלכוחותשבנוסףההשערהשכר:ריסון
למשוואתסדמימשתנההוספתעל־ידינבדקהלריסונו,ישירותהמכוונתמדיניותידי

האחרות,לשנים0וערךשכר,ריסוןשלשניםעבור1ערךמקבל)סהשכר.שינוי
לעיל(.כמתואר

ריסוןמדיניות(1)הן:זובצורההריסוןמשתנהלהכנסתשהובילוההנחות
דיפרנציאלייםשינויים)דרךמחיריםשלהרגילהבהשפעהלהתערבכוונהלאהשכר

זעזועיםאחריכללבדרךהופעלההריסוןמדיניות(2)השכר;עלהשונים(בענפים
אחו¬מספרשלהאחידההעלייהאתלמנועוכוונהגדולים,פיחותיםכגוןחיצוניים

משתנהבעזרתהריסוןהצגתאתהןלהצדיקמנתעלשנתיים.מדיהיסודבשכרזים
אתרקהכוללזההמודלנאמדאדיטיבית,בצורהלמשוואההכנסתואתוהןדמי

שללאלהבגודלםקרוביםהאחרוןשלמקדמיוריסון.מדיניותהיתר,לאבהןהשנים
"המרוסנות".לשניםהרמיבמשתנההשימושמוצדקובכךהשלם,המודל

השכר.במשוואתאחוזים-3שלמובהקמקדםקיבלהריסוןשלהרמימשתנה
להלן.ראההריסוןשלהכוללתבהשפעהלדיון

הריסוןמדיניותשלמובהקתהשפעהגילינוהשכרשבמשוואתלאחרמחירים:ריסון
העקיפהלהשפעהבנוסףהמחירים,עלישירההשפעהגםהריסוןלמדיניותישאםשאלנו
למשוואתגםםהדמימשתנההוספתעל-ידינבדקהזושאלההשכר.עלהשפעתהדרך
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כמשתנה(1)אלטרנטיביים:ניסוחיםבשנילמשוואההוכנסהרמימשתנההמחירים.
החסרת()אובהוספתמשתקפתמרסנתמדיניותשהפעלתהנחהגלומהוכאןנוסף,מסביר
לייחסשניתןהמחיריםירידה()אועלייתשיעוראחרות,במליםקבועגודל

שינוייעלהמשפיעיםהאחריםבמשתניםתלויובלתיקבועהואהריסוןלהשפעת
ם,הרמי,משתנהשלמכפלההואהמחיריםלמשוואתשהוסףהמשתנה(2)המחירים.
מחיריעלהיבואבמחיריעליות"לגלגל"ניתןזהבניסוחבשכר.השינויבשיעור
ריסון:שלבתקופותגםהצריכה

?+5=ט(+טןיי)ס+ט?+ט(7-14)+ט
3210מז54

"מגול¬בשכרשעליותבשעהמחירים,בעליותתמידיתבטאויבואמחיריעליות
צפויזוהשערהעל-פים(.=1)ריסוןשלבתקופותהמחיריםעלחלקיתרקגלות"

שלילי.יהיהטכי
2

ולפיכךהניסוחים,בשנימובהקבלתיחיובימקדםהריסוןמשתנהקיבלבאמירה
(4)ואהומשוהמחירים,עלהריסוןשלישירההשפעהבדברההשערהאתדוחיםאנו

שלנו.המחיריםמשוואתנשארת

אמידה
במחיריםהשינוישיעורימשוואתסימולטניות,משוואותשתישלמערכתאמדנו

בגללשלבים.בשניהפחותיםהריבועיםבשיטתבשכר,השינוישיעוריומשוואת
בהגדרות:קליםשינוייםלעשותנאלצנוהנתוניםמגבלות

מוצריבייצורהמועסקהעבודהכוחעלנתוניםסדרתבידינושאיןמכיון
שווההמועסקיםלסךתצרוכתמוצריבייצורהמועסקיםביןהיחסכיהנחנותצרוכת,

8/1ב-,0/7שאתהחלפנווכך,7ש/1=זז/סהשימושיםסךלביוהצריכהביןליחס

וומכיבפיגור,למשוואההוכנסזהמשתנהלעובד.בתפוקההשינוייםחישובלצורך
הפירמות.התנהגותעלעבודהשלהשוליתהתפוקהבערךשינוייםבהשפעתפיגורשיש

שנתיים,ופיגורשנהפיגורביןממוצעעל-ידיהתקבלוביותרהטובותהתוצאות
.711להלןיסומןזהומשתנה

התצרוכת,מוצריבייצורהמשתתףהעבודהכוחשמקבלהמחיר-כיהנחנו
באופןמ.על-ידיואילךמכאןשיסומןבמשק,העבודהכוחשלהממוצעלמחירטווה
המשתתףהיבואבמחירשינוייםמשקפיםהיבואשלהממוצעבמחירשינוייםדומה,

התצרוכת.בייצור
ששינוייםהנחנוההון,מחירעלרצוןמשביעינתוניםלנוהיוולאמאחר

האחרות:התשומותשתיבמחירהשינוייםעל-ידילקירובניתניםההוןבמחיר

עבורהחדשיםשהמקדמיםנקבל(4)במשוואהזהובהצבתק,=37^+(3-1^?)
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המחיריםהייצור.בתהליךוהעבודההיבואשלמחלקםגדוליםיהיו"קועבורק
36ח1

מקדםלקבלזהמשתנהצריךמשקלובשיוולהשכר,למשוואתנפרדכמשתנההוכנסו
<

(.2)במשוואהשמוצגכפי1של
בסימוךהשתמשנוכאןעד

הפרסית.הצריכהשלהנגזרהמחיריםמדדעבורק;(
הצריכהשלהנגזרבמדדולאלצרכן,המחיריםבמדדהשתמשנוהמשוואותבאמידת
עלייתאתלצמצםהיתההמחיריםעלהפיקוחמסרתראשית,סיבות.משתיהפרטית
ומחיריםשכרביןהחזקהקשרשנית,לצרכן.המחיריםמדדעל-ידיהנמדדתהמחירים

המחי¬במדדהעלייהעל-פיהמחושבתהיוקר,תוספתהסדרשלתוצאהרבהבמידההוא
למרותהמספריים,בערכיהםביותרקרוביםהמדדיםשניכינעירלצרכן.רים

שונות.שהגדרותיהם
שנאמדו:המשוואות

(5)

( 6 )

?+5=0.67א+0.25?+0.14(14-)¥-0.04 ש0.060.11תי0.08
2•^13)3

א=0.82?-0.47+0.030(1/11)-
0.10ש1-0.100.01

־20.76
11.88 1־0+03

+ 0.167110.22
0.04
0.02

303•!ז2

האומדנים(טלהתקןסטיותהןהקטנות)הספרות

0.94

0.95

שהוא(711)עבודהשלהשוליהפריוןשלהמקדםלמעטמובהקים,המקדמיםכל
אינהמהמשוואהזהמשתנההשמטתמובהק.ובלתימהצפוינמוךאךחיובי,אמנם
האחרים.המשתניםמקדמיאתולאמ2אתלאמשנה

להתקייםשצריךכפיהמחירים,למשתנה1שלמקדםנכפהלאהשכרבמשוואת
באופןשונהשאינו0.82שלמקדםהתקבלבאמידהואכן([2)]משוואהמשקלבשיווי
ראשון,במבטאחוזים.3שלמובהקשלילימקדםמקבלהדמימשתנהמאחד.מובהק
ריסון,שלבשניםבשכרהממוצעלשינויבהשוואהלא-רבאינושהושגהריסון
כולה:התמונהאינהזואךהאחרונות.השניםשלהשכרלשינויייחסיתלאובוודאי
אחוזים3ב-השכרעלייתמחיריםושינויישכרשינויישלהסימולטניהמודלבמסגרת
השכרעליותאתמצמצמתשובמצידהוזויותר,קטנהמחיריםלעלייתגםמביאהפחות
הבא.בפרקשיפורטכפיהלאה,וכן

]להשוואההצפוי.הגודלוסדרהסימןאתכולםמקבליםבמודלהמקדמיםיתר
(.[1972)0-!66ז11ןי31(1(,1970)£¥3ת5(,1976)לביאראהאחריםמחקריםעם
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הארוךובטווחהקצרבטווחהמודלתכונות

כלשלכפונקציהוהמחיריםהשכרשינוייעבור(6)(5נהמשוואותזוגשלפתרון
המודל:שלהמצומצמתהצורהאתנותןהמשתניםיתר

(7)

( 8 )

-0.0440-1/11)0.70+0.14=
ש

?

2.225-¥(-14)0.31+?0.56+
חז

30.87
1ן2

.3

.1+13
+ 0.24111 +

זוז=-1.045+0.16(1/11)

+0.46?+0.25(14-)ץ ׳
זז1

0.0660
1.825

46.07 + 0.36X11 +

האכסו-המשתניםכלשלהמכפיליםאתמפורשתבצורהמציגההמצומצמתהצורה
ראשית,הראשונית.הישירהלהשפעההכוללתההשפעהאתלהשוותומענייןגניים,

רמתאתראשוןבשלבמעלהחו״ל(במחירי)או.החליפיןבשעראחדאחוזשלעלייה

היבואלרכיבבערךשמתאיםגודל([,5)משוואה]לפיהאחוז0,25ב-המחירים
האחוז,0.56מכפליים:יותרהיאהמחיריםעלהכוללתההשפעהזאת,עםבתצרוכת.

-המחיריםעלמההשפעהמעטנמוכההשכרעלההשפעה(.7)ממשוואהשרואיםכפי
היבוא.במחיריעלייהשלאחוזלכלהאחוז,0.46

והןהעבודהמשוקהנובעיםאלההןביקוש,בעודפישינוייםהשפעתשנית,
מעברהכסףכמותעולהשבואחוזכלגדולה.היאהמוצרים,משוקהנובעיםאלה

האחוז0.14)רקהאחוזכשליששלמחיריםלעלייתמביאהריאליהתוצרלעליית
לארבעהמשלושההאבטלהאחוזעלייתבאבטלה:שינוייםהשפעתלגביישירה(.השפעה
שיעורואתאחוזים,8.7ב-השכרעלייתשיעוראתמכןשלאחרבשנהמצמצמתאחוזים
אחוזים.5.8ב-המחיריםעליית

לריסוןמדיניותמופעלתבהשבשנהמקבליםכאןהשכר.ריסוןהשפעתשלישית,
שלכוללתלהשפעהמתורגמתהשכרשינוייעלאחוזים3שלהישירהההשפעהשכר,

המקדמים([.8)(,7)]משוואותהמחיריםעלאחוזים4.4ו-השכרעלאחוזים6.6
שכרעליותביןהחזקיםהגומליןקשריאתמשקפיםהמצומצמתהצורהשלהגבוהים
תרומתורבהר,ריסון,שלהמצומצמתהישירההשפעתולמרותכך,מחירים.ועליות
גדול.פיחותאחרילמשל,הנוצרת,האינפלציוניתהספירלהלמיתון

הארורבטווחמשקלשיווי

כלבפיגור,מחיריםושינויישכרשינויישלמשתניםכוללאינווהמודלמאחר
נוספתהשפעהבליהשוטפת,השנהתוךמסתיימותאכסוגנימשינויהנובעותההתאמות
ההשפעהאםהשאלהנשאלתהארוךהטווחטלמשקלשיוויבבחינתשלאחריה.בשנים
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שלנמוכהיותרלרמהתורמתשהיאאוזמנית,היאהריסוןמדיניותשלהממתנת
הארוך.בטווחושכרמחירים

-נוסףדמימשתנההשכרלמשוואתלהוסיףניסינוזושאלהעללענותכדי
כאשרמפצותשכרעליותהיואםלבדוקכדיהפיקוח,הוסרבהןהשניםעבורהפעם

היאשמשמעותומובהק,בלתימקדםקיבלזהמשתנהשכר.ריסוןשלתקופההסתיימה
יששאכןאושנה,תוךמסתיימתואינהאיטיתהיאהפיקוחהשפעתשלשהשחיקהאו

נראיתהארוךבטווחוהשכרהמחיריםרמתעלהשפעההארוך.בטווחגםהשפעהלריסון
השוקכוחותמבחינתכאשרפיחותים,אחריכללבדרךהופעלשהריסוןוומכיסבירה

במלואעלהלאעבודהשלהשוליתהתפוקה)ערךהשכרשלמלאההתאמהמתחייבתלא
הפיחות(.שיעור

העבודהמשוקהכוחותהמשקעלפועליםעודכלאי-שיווי-משקלקייםכמודל
נעלמיםכאשרבמודלקורהמהבדיקהזה.אי-שיווי-משקלהיוצריםהמוצריםומשוק
,11החלפתעל-ידילהיעשותיכולהאלהכוחות

-)זי
קבועים.בערכים13/1+121ו-א(1

מבוטאיםאז
הפריון,על-ידידהיינו,בלבד,המשקלשיוויכוחותבאמצעותו-אק£

העקיף.המסויושיעוריהיבוא,מחירי

המודלבאמצעותניבוי

1976ו-1975לשנים.1974עד1955לשניםבנתוניםהשתמשנוהמשוואותלאמידת
והמחירים.השכרשינויישלבפועללערכיםאותהונשווה(6x^051)תחזיתערכנו
ולגביבמודל,האכסוגנייםהמשתניםכלשלערכיהםנתוניםהרמי,למשתנהפרט

.

והמחירים.השכרלריסוןמדיניותהופעלהאלהבשניםאםלבדוקצריךהדמימשתנה
שלכאורהכךהשכר,בנושאמרסנתמדיניותהוכרזה1974נובמברשלהפיחותבעקבות
רפורמההתבצעה1975במהלךזאת,עםמרוסנת.שנהכאל1975לשנתלהתייחסראוי

ניכרחלקאצלבלתי-צפויותשכרעליותהיוממנהשכתוצאההישירבמסוימקיפה
מישכלשפירושונטו,השכרשמירתשלהכללמאימוץנובעזההשכירים.מציבור
לקבלהמשיך-המסיםושלהשכרשלהחדשההחישובמשיטתכתוצאהירדנטוששכרו

השיטהעל-פינטוששכרםהשכיריםכלמכךכתוצאההרפורמה.כלפניהשכראותואת

המוצהרתהריסוןלמדיניותבסתירה9בלתי-צפויות,שכרתוספותקיבלו-עלההחדשה
ס.=0במשוואותונציב״מרוסנת״,שנהכאל1975לשנתלהתייחסניתןלאלפיכך,

נסיוןאמנםהיהבתחילתהריסון.היהלאשבהשנהברורבאופןהיא1976שנת
מכתיבות1976סוףלקראתהניכרותהשכרעליותאךהשכר,עליותלצמצוםלהתערב

.1976עבורגםס=0להציבלנו

שכרועלייתאחוז37שלמחיריםעלייתהוא1975עבורהמודלשנותןהתחזית

ברוטו.בשכרגםכמובן,היא,העלייה 9
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אחוז.37שלשכרועלייתאחוז39שלמחיריםעלייתנרשמהבפועלאחוז.36של
אחוז,30שלשכרועלייתאחוז29שלמחיריםעלייתהמודלחוזה1976לשנת

הסטייהאחוז.32שלשכרועלייתאחוז31שלמחיריםעלייתהםבפועלכשהערבים
אחוזים,2-1שלעולהאינהבפועלמהערכיםהמודלעל-ידיהנחזיםהערכיםשל

מצליח,המודלאחוז.30ל-שמעלומחיריםשכרבעליותכשמדובריחסיתקטנהסטייה
לקצביוהששיםהחמישיםבשנותמתונהמאינפלציההמעברשלטובהסברלתתאפוא,

השבעים.שנותאמצעשלהמהיריםהאינפלציה

1975,1976לשניםהאכסוגנייםהמשתניםערכי.1לוח

18 0
13.

13. + 1
" -1 /ז׳=ף0 ז4ץ- ?

ות

המשתנה
האכסוגני

0.027 0 0.054 3.0 0.1464 0.29 0.39 1975

0.041 0 0.052 3.1 0.1658 0.17 0.32 1976

סיכום
לעיל,שהוצגוהמחירים,השכראתסימולטניבאופןהקובעותמשוואותשתישלהמודל
זאת,לעומתהאינפלציה.שיעורעלהפיקוחשלמשמעותיתמרסנתהשפעהעלמצביע
השינוישיעורעלומחיריםשכרעלהפיקוחשלישירההשפעהעלמצביעיםהממצאיםאיו
המחירים.של

האפקטי¬בדברהרווחותהפסימיותהריעותלאורבמקצת,מפתיעותאלהתוצאות
הישראליבמשקהריסוןמדיניותהצלחתאתלהסבירשאפשריתכןשכר.ריסוןשלביות

יותרהינובישראלהשכרקביעתתהליך)א(השכר:ריסוןשלמאפייניםשניעל-ידי
הינוהקצר,בטווחקלותביתרלרסןאפשרשכרושאתהציבורי,והסקטורריכוזי,

לאהשכרעלהפיקוחששםהברית,ארצותובמיוחדאחרות,במדינותמאשריותרגדול
סיכוייםיותריששכרלריסון)ב(([.1972)0(-!ס1תסלמשל]ראההשכרעלכללהשפיע

מכיוןהןזאתגדול.פיחותכגוןזעזוע,בעתהריסוןאתמפעיליםכאשרלהצליח,
נוטיםשאזוומכיוהןהריסוןגזירתאתיותרלקבלזהבמקרהמוכניםשהעובדים
אתמגדילאינוהפיחותרביםשבענפיםמאחרשכר,להעלאותיותרלהתנגדהמעסיקים

10הפיחות.שיעורבמלואהעבודה,שלהשוליתהתפוקהערך

גםנמצאהפיחותאחרישכרעליותבמיתוןריסוןמדיניותשלדומההצלחה10
־1115ראהבאנגליה,

1^(1975.)
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הגבוהה,האגרגציהמרמתהנובעותהניתוח,מגבלותעללחזורהראוימןלבסוף
כאלוהאבטלה,הכסףכמותהתוצר,אלומההתייחסותשנתיים,בנתוניםמשימוש

בלתי-תלויים.משתנים

ביבליוגרפיה

.1968 מאיירושלים,.פאלק,מכון,1962בפיחותמונטרייםאספקטיםמרים,ביהם,
",1971 עד1963לתקופההישראליהמשקשלדינאמיתשכר"משוואתיעקב,לביא,

.1976 מאיירושלים,,44ישראל,בנקסקר
^*'735, .מ7,."71160706123133710319677116?57631138013111",5101818 ^

80801*3 ז\סא6011>197563,).קק595-640) .

8311, ?. 7., 8111315, 7., 3 <ת£3331,/5.7.,.080162726£/}ס1£%*ס8016106

£?10*1068 -122 7126 8010*106 0/ 8007716*118 4<27'2287 ח26י27—82726*£111163*1030771

00.86 (01 ק63א32.0,)38351365507501100103373376703703?501155103
5737163, 1975.

83330, 7. 7., ות1.11,33,.."015606363314ף337030550711076131116313111

1300106 337 ״[/77161*100*£001*860-16110171-1.0,)110/01637,7[£01 X1 .סא1133011,1)
1971), 82-93.

003763, 11/. 11., 337 70365, ?. ,.א"06331337103,א03716 X1133731065?16נ

7116 73376 8313306 703 3 501311 003373/," €0*10310*1 ־701 X1**10.1 0/ £00*10-
7*1-108, ( .סא1,?61)1976/3333,)150-161 .

03315, 7. 11., 2226 £-1800 80161/ס513.8003)818130*001*01718(011/76/53
־ י1351113§110367331376333710331:303/?11976,337,( .

£00300103 , 0., 337 ?33336703, ?., קק434067637636111/386711670303011" -
011337103 703 3 063610^138 £003001/," £111* ס06*ס£001*860-161110771-10,)¥11

.סא(2,?61)1976/3333,)123-141 .

£3335, 11. 1(., "43 £09300167310 11076 1 07 7116 1533611 £003001/, 1952-1965,"
£00*10771611*100, XXX¥^^^ ( .סא56,5ק76011>197063,)624-660 .

003703, ?. 7., "03 1163533138 ק0001016374:0037301507307",7116101222613
£00*10771-1.08 0/ 81*106 0*13 £006 00*111*018, 671767 6/ £. 8333363 337 4.

•א11617263(533קק1601637־301222670563165/33 X1**101 0/ 1^0*16101*0 £00-
*10771-108), 1976, 157-172.

036631)1317, 03301 5., "?3106-11/386 00373015: 7116 1533611 7x96316306, ״

86361*01. 86861*06 80*11< 0/ 80810*1 £611) £*1010*13 £00*10771-10 861)1611) (733333/-
?663333/ 1972), 2-13.
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11(131, 1(., 11001)0061־1310(431־1(30615(1151?1־106,^3§306(£011ק1110?7116"
־ /-

נ051016015",2?6ע76ע200/0*101*5111110(1168,?£1]^(11־1197411>^01601 ),
257-276.

א01<־111305,.א,.ס?"60611:('0611610ק1113£0160?0/113101051106",2002716111*10-

חז611>0168/סס.{??]0616זזץ1*!1.ס1*ס!01*ס1£6ץ8*1ס0,6ס1ס18ץ1970,30-31 ,

6(1116(1 0/ 0. £01(51610, ?)3511108100, 0.0.: ־31?6361־8030116(1611972,1)6? .-, "7116 ־1(11(11(16^013£6^ £x ק105100״,21,<}סס1*108<?2ק62י03*2001*101*11-0

^.0110111) .סא1972,2,)431-466) .

51(16606/, ?. 0., 30(1 1^11161, 7. 0., "7116 /־101נן1071311003107301 £x^113086

?316 ^(1)031016015," 10 1118 2^6018 0/ 2x011(2*1016 20.18 ^.(1^11811*10*118,

6(1116(01/.?.?£131,?־0..£0806£,30(1.?51.7(16606./?01־1110001108.



אמפירייםממצאיםבישראל:ואינפלציהפיחות

בלכרומריהלוי,נדב

עליותשלמשתניםלשיעוריםהגורמתדוהרתאינפלציהעל-ידימאופייןהישראליהמשק
כלכלניםביןכלליתהסכמהישנההחליפין.שערשלמתמידאפקטיביופיחותמחירים,

שינויכלומרריאלי,פיחותשלמגמהדורשהתשלומיםמאזןשלהדרגתיששיפורישראליים
אולםהקנייה,כוחשוויעלשמירהלשםרקהנחוץזהמאשרהחליפיןבשעריותרגדול
במחי¬מאזשחלוהשינוייםגדול,ממשיפיחותחל1955-1952השניםביןשבתקופהלמרות
כללי,באופןהארור.בטווחנשמרהקנייהכוחשווימגמה:כלמראיםאינםהיחסייםרים

ומרכיביםזמני,באופןריאליפיחותלהשגתשמשולא-תכופותלעתיםפורמלייםפיחותים
אתכנםעללהחזירשמשו-וסובסידיותמסים-האפקטיביהחליפיןשערשלרשמייםלא

1המקומית.האינפלציהעקבסחףשלתהליךשעברוהיחסייםהמחירים

יכוליםהמתמידהאפקטיביהפיחותלמרותהשתנולאהיחסייםשהמחיריםלעובדה
לאהאקדמיים,לכלכלניםבניגודהמדיניות,שמעצביהואהראשוןהסברים:שנילהיות
סוףעד1975ממחצית)למשל,תקופותהיוכיאםריאלי.לפיחותלהביאלמעשה,ניסו,
המוצהרתשהמדיניותהאינפלציה"(עבור"תיקוןלשםשימשהזוחלהפיחותכאשר,1977
הוא,שניהסברהיחסיים.המחיריםאתלתקן,רקולאלשנות,הפיחותשעלכללבדרךהיתה

השינוייםאתהמבטלתמקומיתמחיריםלעלייתגורםשהואזהבמובןעצמואתמכשילשפיחות
היחסיים.במחירים

תגובות,גררפיחותכלאינפלציוניים;לחציםבחובונושאשפיחותהודגש,תמיד
לאינפלציההמחודשתתרומתואתלבלוםהצורךעלוהןהאפשריותהעלותהשפעותעלהן
הביקוש.של

(.1977)והלוי,5פרק(1975)מיכאליאצלמובאותזובטענההתומכותעובדות 1
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הןמקומית,לאינפלציהפיחותביןהיחסבקביעתהעניומחדשהתעוררלאחרונה
3האמפירית.ברמהוהן2התיאורטיתברמה

האינפלציהשיעורלקביעתהקשורותשאלותבכמהלעסוקהואאףמתכווןזהמאמר
שינוייםועלמקומיביקושעודףעלהמקומיתהמחיריםרמתמגיבהכיצדפתוח.במשק

במחיריםהשינוייםכאשרהוזהההתגובההאםמיובאים?מוצריםשלהמחירימ^המקומיים
כאשרוהו-למשקאכסוגניגורםשהוא-בחו״לבמחיריםמשינוייםנובעיםהיבואשל
הפור¬המרכיביםהאםמדיניות?משתנהשהואהאפקטיבי,החליפיןשערמשינוינובעיםהם

צורה?באותההמחיריםעלמשפיעיםהאפקטיביהחליפיןשערשלוהלא-פורמלייםמליים
ממערכתאלהיחסיםמושפעיםהאםהאינפלציה?שיעורעללפיחותהציפיותמשפיעותכיצד
משנההזוחלהפיחותלטובתהלא-תכופיםהפיחותיםנטישתהאםכלומר,החליפין,שער

שללאחרונהשהאימוץלהניחשאפשרמכיוןמיוחד,עניובעלתהיאזונקודהאלה?יחסים
שערישליותרותכופותחלקותלהתאמותישמשהזוחל,הפיחותבמקוםהמבוקר,הניוד

החליפין.
מודלמתוךאינפלציהשלמשוואהגזירתעל-ידיאלושאלותעללענותלנסותבמקום

האינ¬ששיעורההשערה,אתאמפיריבאופןכאןלנתחברצוננוישכללי,משקלשווישל
ובפיחות.מיובאים,מוצריםשלבחו״לבמחיריםבשינוייםהביקוש,בעודףתלויפלציה

התלויהמשתנה.1976-1968לתקופהרבע-שנתייםנתוניםהםהשתמשנובהםהנתונים
התוצרשלהמשתמעהמחיריםלמדדמתייחסהמקומיים,במחיריםהשינוימידתשהוא)ת(,

וריאלינומינליגולמילאומיתוצרשלאומדניםהשוואותעל-ידישחושבהגולמי,הלאומי
הכסף,בשוקההיצעזרםעודףאתהמייצגמשתנהעל-ידינמדד)!<£(המקומיהביקושעודף
המקומייםבמקורותהגידולושיעור01רהכסףהיצעהגידולשיעורביןההפרש-והוא

.3
כוללשאינוהיבואעודףועודגולמילאומיכתוצרהמוגדריםהמשק,לרשותהעומדים

ממדדיםנלקחו),"ק(היבואבמחיריהשינוייםומטוסים.אניותויבואישירבטחונייבוא
לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהשל

שינוייםשיעוריהמודד)ק(במשתנהשימושעל-ידיתחילהנבחןהפיחותשלתפקידו
מםכוללזהשערמיובאים.למוצריםהישיםאפקטיביחליפיושערבאותורבע-שנתיים

לייצורהרלבנטיבשער)ולאלצרכניםהרלבנטיבשערמעוניניםשאנווומכיומכם,קניה
האפק¬החליפיןשערוביובחו״להיבואמוצרישלהמחיריםביוההבחנהיבוא(.תחליפי
להשתנותעשויהמקומיותהעלויותעלהשפעותיהםשלהזמןשדפוסמפנירקלארצויהטיבי
עלות.להשפעותבנוסףביקושהשפעותהחליפיןלשערשישמפניגםאלא

הפורמלי,החליפיןשערגורמים:משנימורכביבואלמוצריהאפקטיביהחליפיןשער
הללוהמרכיביםשניביןהבחנהיבוא.מוצריעלממסיםהמורכבלא-פורמלי,וגורם
העסקותכלעלחלהפורמליהחליפיןשערראשית,סיבות.מכמהחשיבותבעלתלהיותיכולה

(.1976)ברונולמשל,2
(1976)וזוסמןארטשסייןלמשל,3
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בולשינוייםיהיוכללישבאופן•לצפות,ישלכוהון;והעברותחד-צדדיותהעברותכולל
שנית,הלא-פורמליים.במרכיביםלשינוייםמאשרהביקושעליותרהרבהחזקותהשפעות

משוקלליםשוניםשעריםשלממוצעהואהלא-פורמליהמרכיבאחיד;הואהפורמליהשער
מחי¬עלייתשללהצדקהלשמשיכולהפורמליבשערהמוצהרהשינוילבסוף,עצמו.ביבוא

פחותהידועיםהלא-פורמלי,במרכיבמהשינוייםיותרבהוצאותמעלייהכתוצאהרים,

£מרכיבים,לשני)ק(האפקטיביהחליפיןשעראתמפרקיםאנולכןלציבור.
£תו-ק

4ק.

1ר4־4־ בשערהלא-פורמליהשערשלחלקוואתקק,ק,שלהנתוניםאתמציג1לוח

אותםלבחוןבהחלטהתמכההמרכיביםשנישלבמשקלםהגדולההשונותהאפקטיבי.החליפין

עצמו.לפיחותבנוסףלפיחות,ציפיותבחשבוןלקחתמנסיםאנובהמשךבנפרד.

אמפיריותתוצאות

כפונק¬)ת(האינפלציהשיעוראתבוחנת(1)משוואהרגרסיה.תוצאותכמהמציג2לוח
החליפיןושער)^ק(בחו״לבמחיריםהשינוישיעור(,5)^המקומיהביקושעודףשלציה

בעיתוי.מענייניםהבדליםישנםאולםמובהקים,הינםהללוהמשתניםכל)ק(.האפקטיבי
בפיגוראלהמשתניםהשוטפת;בתקופהמשמעותייםהםבחו״לבמחיריםבביקוששינויים

בתקופהופחותתקופותשתישלבפיגורמובהקהאפקטיביהחליפיןשערמובהקים.אינם

היבואשמחיריהיא,התשובה,"ק?למקדםזהמשתנהביןבעיתויההבדלנובעממההשוטפת.
לפיליבאההחלטהקבלתלאחרחודשיםמספרכללבדרךהמוצרים,קבלתבזמןנרשמים
הרלבנטיהאפקטיביהחליפיןשערזאת,לעומתליבואנים;אזידועיםכברשהיוהמחירים

קל-מתאיםב-קתקופותשתישלפיגורוכך,התשלום.בזמןשבתוקףהשערהואלתשלום

והלא-פורמליהפורמליהמרכיבהשפעותביןאפשרייםהבדליםלבחוןכדיהשוטפת.בתקופה

£על-ידי(2)ברגרסיהקהוחלףהאפקטיבי,החליפיןשערשל
ק.£תו-נן

רצויפיחותלהשיגואפשרכמשתנה-מדיניות,החליפיןבשערמעונייניםשאנומכיון
שלהמרכיביםאתמשקלליםאנולא-פורמלי,אופורמליפיחותעל-ידיהאפקטיביבשער

.1לוחשל4בטורשהוצגוכפיהאפקטיבי,החליפיןבשערבחלקםברגרסיההחליפיןשער

תקופות,שתישלפיגורעםהפורמליהחליפיןשערמקדםאתלהביןיש(2)ברגרסיהכלומר,

_ל
שינויעל-ידישהושג-ז2ב-אחדאחוזשלבשיעורהאפקטיביבשערשפיחותכךק^,£

בגודלקשרהיההפורמלי(,בשעראחדמאחוזיותרשלשינוידורש)אשרהפורמליבשער
5אחוז.0.475שלשל

זו.הפרדהלערוךהצעתועלקליימןלאפריםתודהחייביםאנו4
אינההאינפלציהשיעורעלישפיעמסויםבמרכיבאחדאחוזשלשינויכיצדהשאלה5

הבאה:התוצאהאתנתנהמשוקלליםלאקחו-'יקעם(2)רגרסיההרצתעניו.חסרת
14=1.383+0.271£ן<+0.353,״?+£0.160כן+0.352כן0.061+5"כן£
12.801.210.162.581.21־־2י52.2ז־2

?2=0.512.א.ס=52.36.?.£.=3.447
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)אחוזים( 1976־1968ישראל:רבעוניים,שינוישיעורי.1לוח

המרכיבמשקל
הלא-פורמלי

האפק¬בשער
טיבי

(5)

שער
אפקטיבי
ביבוא

(4)

מרכיב
לא-

פורמלי

(3)

שער
פורמלי

(2)

ניכוימדד
התל״ג

(1)

_
1 196811 1 .89 14 .81 - 0 .5 1112 -4 .06 -28

. 18 - ס¬ .2 11112 0 .00 0 .00 - ! . 1 1\/
20 7 .01 65 נס. - 0 .9 1 196919 ס¬ .67 -4..01 -

1 .9 1121 ! .34 8 .36 - 0,.5 11122 1 .35 7 .85 - -4..0 1\1
18 -3 .53 -19 .28 - 7..6 1 197017 -1 . 19 ל¬ .75 - 2..9 1124 6 .29 44 ..08 - -0..9 11129 4 .29 22.. 14 - 4,.5 1׳\
25 -3 .58 -15..79 - 4..2 1 197127 2.. 18 11 ..00 - 3.,5 1130 10,.83 19,.08 8 .57 2.. 1 11133 12,.97 21.. 10 10,.53 2,.4 1ע
34 1,.04 4., 19 - 6,. 1 1 197232 -1,.65 -6..45 - 2,.9 1134 1 ..42 5..86 - 0,.9 11135 0,.59 2..31 - 4..3 1ע
34 25.,ס¬ -0..96 - 5.,3 1 197325 -6

,.78 -26..49 - 9.,9 1123 -1,.92 -9..50 ־ 2. 2 11150 21,.97 117.,88 - 4.,3 1ע
39 96,.ס¬ ,סל¬ 90 - 8.,9 1 197437 -2

..03 -7
. 18 ־ 11.,7 1144 5..35 19..95 7. 5 11140 19..75 11..59 23..33 12..6 1ע

29 6.,74 -16.,12 15..83 -0.,2 1 197532 2.,77 11..81 0,. 17 16.,4 1132 3.,44 3..78 3..33 1 .,4 11132 13.,21 11 ..22 13..85 6..1 1ע
26 -0..51 -14. 66 3..96 4. 9 1 197628 8..11 14 ..71 6..39 7. 4 1125 2.,96 -5. 68 5..37 8. 4 11122 3..24 -5. 63 5.,46 8. 7 1ע

החישובפורסמושלאז 1למ״ מנתוני חושבו האפקטיבי והשער פורמלי הלא-המרכיב מקור:
היבוא.עלקנייהומסהיטליםכולל
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1(11)המקומייםהמחיריםשינוישיעור-התלויהמשתנההרגרסיה:תוצאות.2לוח

1/1968-11/1975 1/1968- 1/ע1976

(5) (4) (3) (2) (1)

*0.175
1.39

0.170
1.35

0.205
2.10

0.320
1.73

0.422
2.10

0.420
2.05

0.378
2.11

0.3562.14 ,״?

*0.146
1.20

*0.134
1.31

^-1

0.332
3.12

0.330
2.73

0.301
2.99 ש-ז2

0.405
1.60

*0.240
1.16

{ק"

־0.440
1.68
0.836
2.84

0.475
2.45 <-2

*0.265
1.44

0.265
1.63 ־<

0.118
2.66

*1.528
1.24

1.542
1.240

1.788
1.64

1.922
1.90

קבוע

0.53 0.48 0.36 0.40 0.36 £ 2

2.34 1.75 2.20 2.33 2.33

3.538 3.926 3.930 3.823 3.639 5.£.£.

ואילו מובהקות,היעדרמציין הסימן. 6ערכיהםקטנותבספרותהרישומים1

של ברמהמובהקיםהאחרים המקדמיםאחוז; 10שלברמהמובהקותמציין
*הסימן

אחוז.5
ביקוש;עודף-^£הם:רבעוניים(שינוי)שיעוריהבלתי-תלוייםהמשתנים

קש
£האפקטיבי,החליפיןשער-קהיבוא;מחירי-

משוקלל;הפורמלי,השער-1\1כן
£ת

מצופה.פיחותק-6משוקלל;הלא-פורמלי,המרכיב-1\1כ(
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שערשלהלא-פורמליוהמרכיבהפורמליהמרכיבביןההבדליםאתמדגישהההפרדה

החליפיןשערשלהמרכיביםשניבחו״ל.והמחיריםהפורמליהשערביווכןהחליפין,

מ־קטןם1מקדם'תקופות.שתישלבפיגורבעיקרפועלים
2

מרכיביביןזההבדל

הקשורותמסיבותהןיותר,חזקההפורמליהמי־כיבשהשפעתההנחה,אתתואםהחליפיןשער

עלות.שלמסיבותוהןלביקוש
מפניבעיקרתקופות,שתישלבפיגורמופיעהפורמליפיחותשלהנוספתההשפעה

רווחימימושאומלאי,עלמאשריותרחד-צדדיותהעברותזרמיהמרתעלהיאשההשפעה
כדיקצוב,לזמןפקדונותשלהמרתםבעיכובהצורךאתלהוסיףאפשרלכך6מלאי.עלהון

ריבית.תקבולילאבדלא
הומו¬תקופההיתהכאילו1976-1968לתקופהמתייחסותכהעדדנובהןהרגרסיות

מוצדקת.אינהכזוהנחה1973לאחרשקרוהאירועיםלאורלכך?הצדקהישהאםגנית.

אחרמסוגשינויבישראל.הכלכליוהקיפאוןכלל-עולמיתאינפלציההואאחדמבנישינוי

אתהאיצהרקשלאשיטה,1975באמצעהחלישראלעל-ידיהזוחלהפיחותשיטתאימוץהוא

הפורמליבשערהשינוייםביןהשוויוןחוסראתצימצמהגםאלאהחליפיןבשערההתאמות

תקו¬לשתיהתקופהחלוקתלאפשרכדיהספיקלאהרבע-שנתיותהתצפיותמספרוהאפקטיבי.

דרכים.בשתיזובבעיהלטפלניסינומשנה.פות
המבני.השינויהשפעותאתלהפרידכדידמיבמשתניהשתמשנו1973שאחרילתקופה

באופןמושפעיםאינם,"קמשתנישלהמקדםוגםהמבניתהצורהשגםמראות,שלנוהתוצאות

מהירותמחיריםשעליותאמנםנכוןיום-כיפור.מלחמתלאחרהעולמיתמהאינפלציהמובהק

ביןהיחסאולםה-^ק,מקדםדרךיותרמהירהמקומיתלאינפלציההביאובחו״ליותר
יציב.נשארהמקומיותוהעלויותבחו״להמחירים

התוצאותוהשוואתהזוחלהפיחותלשיטתהמעברשלפנילתקופהשלנוהרגרסיותהרצת

במדיניות.השינוישלהשפעתולהערכתלתרוםכדיבהישכולהלתקופההרגרסיותעם
יותר.הקצרהלתקופה(2ו-)(1)עלחוזרות(4ו-)(3)רגרסיות

המסביריםבמשתניםמובהקיםשינוייםכלשאיןמראה,(3ו-)(1)רגרסיותהשוואת

שערשלהלא-פורמליהמרכיביותר.מועילה(4ו-)(2)הרגרסיותהשוואתהעיקריים.

ה-מקדםאולםהאחרונות.התקופותששמהוצאתכללמושפעאינו"ק(2)החליפין
2

_*כן

הזוחלהפיחותבתקופתזהמשתנהשהשפעותומכאן7המקוצרת,בתקופהיותרהרבהגדולהוא

האספקטיםעל(1968)ביהםטלבמחקרההוצעאינפלציהטלהשפעהטלזהסוג
.1962פיחותשלהמונטריים

££
אותו.המבטל0ל-גודלבאותושלילימקדםמופיעאבלגדל,כןגםשלהמקדם7

ברורה.אינהלכךהסיבה
1-



הביקושמשתנהשהשפעתהואאלהמשוואותשתיהיונוסףהבדל8יותר.הרבהקטנותהיו
תפקידןאתמשקפיםאלהשהפרטיםמאמינים,אנוהתקופה.קיצורלאחרמובהקתפחות

צורךאיובמיוחדהזוחל;התיחותבתקופתלאינפלציהבקשרבעיקרהציפיות,שלהמשתנה
מתמיד.למעשהקסו,לפיחותגבוהההסתברותישכאשרהוצאותבהגדלת

הציפיותתפקיד

מדידיםמשתניםהיעדרהיאהאינפלציוניבתהליךהציפיותחשיבותבהערכתמרכזיתבעיה
תפקידלפיחות,לציפיותובמיוחדשלציפיות,מאמיניםשאנומאחראולםאלה.ציפיותשל

שלנוהאומדניםבחישובילכלולניסינובישראל,האינפלציהטלבדינמיקהיחסיתחשוב
החליפין.בשערהצפוייםהשינוייםשלוהיקפםחוזקםאתשישקףנוסףמשתנה

לפיחותישירמודדבידינואיןחוץלמטבע"עתידי"שוקבישראלשאיומכיוו
שוקהואהציפיות,עלחלקימידעלפחותלספקיכולאשראלטרנטיבי,שוקהצפוי.
מייצגתאינההפורמלי(לשער)ביחסהנת״דבשוקשהפרמיהחושדים,אנואולם9הנת״ד.
פעולתו,בדרךשלימותחוסךזה,שוקטליחסיתהקטןהיקפובגלללאינפלציה,ציפיות
השינוייםשלטובניבויאינההנת״דשפרמייתלכן,מפתיע,זהאיושלו.ההיצעואופי
כללשינתהולאמובהקתהיתר,לאבחישובינווהכללתו10הפורמלי,החליפיןבשערבפועל

שקיבלנו.התוצאותאת
הנחותעלהמבוססותשונותאלטרנטיבותבחנולציפיות,ישיריםמודדיםבהיעדר

שעראלמתייחסיםאנשיםכימניחה,אחתאלטרנטיבההציבור.להתנהגותביחסשונות
בעברשנעשהריאליפיחותכלורואיםמרכיביו(ביןהבחנה)ללאהאפקטיביהחליפיו
אינפלציהמפניכעתיוגןשהשערמאמיניםולכןמודעת,מדיניותשלתוצאההיהכאילו

עלייתביןהפרשיםעליפצהאפקטיבישפיחותמצפיםאנשיםאחרות,במליםמקומית.
לושקדםהפיחותלאחרבחו״להיבואמוצרישלמחיריהםעלייתלביוהמקומיתהמחירים

לאהמצופהלפיחותכמודדאלהבהפרשיםהשימושואולם,האפקטיבי.החליפיןבשער
מובהקות.לתוצאותהביא

£״ 111/1975/ץ!-1976בתקופהקל-שיפועשלדמיבתוספת5טבהערההרגרסיההרצת
0לי133ירייהעלהמצביעההבאה,התוצאהאתכותנת

2\-:|

11=0.2306+1.973.+0.3376,+0.464ק
12.90־2. 0.2390ק

11.10־2
0.046'קו^
12.03־2

מ2=0.521;0.״.=2.045;0=0[1/1968-11/1975]0=1[111/1975-1/ץ1976]
לקנותהיהאפשרבהםמגרמניה,הפיצוייםמתקבוליחלקעל-ידינוצרהנת״דשוק9 שוק.במחיריחופשיבאופןנסחרווהםבחו״לערךניירות

ניבויכליהיולאחוץלמטבעהשחורהשוקוגםהנת״דשוקשגםמצא,(1974)גבאי10 פורמליפיחותביןהמיתאםמקדםשלנו,ברגרסיותלמעשה.פורמליפיחותשלטובים .0.011היה1-1ב-הפורמלייםוהשעריםהנת״דביןההפרשוביו1בתקופהבפועל
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המורכבמצופהפורמלילפיחותאינדיקטוריצרנואחריםתחליפיםבחינתלאחר

בתקופההמצופהלתיקונוהמיוחסתוההסתברותהחליפיןשערשלהיתרהערכתשלממודד

מציאותיזהאין,1975יונילפניתכופיםהיולאפורמלייםשפיחותיםמאחרהשוטפת.

לתיקוןשההסתברותמכיוןלכן,מיד.יתוקנוכאלהשהערכות-יתרציפהשהציבורלהניח,

במשקלהערכת-היתראתכופליםאנוהאחרון,הפיחותמאזהעוברהזמןעםעולהכזה

הפיחותעבורשלנוהמייצגהמשתנהכלומרהאחרון,הפיחותמאזרבע-שנהלכל0.1עולה:

הוא:המצופה

ק
6

ז
1-^,-*נס"

0

•100 (0.1ן1

האחרון,הפורמליהפיחותנערךבוהרבעוןהואהמקומיים,המחיריםרמתהואקסכאשר

לפיחותמודדכללנושאיןוומכיהאחרון.הפיחותמאזשחלפוהרבעוניםמספרהוא1ו-

רקזהמודדשלהכללתואתכאןבוחניםאנו,1976-1968התקופהלכלישיםשהואמצופה

11הזוחל.הפיחותהנהגתעדכלומר,1975שלהשניהרבעוןעד1968מ-לתקופה

רגרסיהעםאותהלהשוותניתןהמצופה;לפיחותשלנוהמודדאתכוללת(5)רגרסיה

משמעו¬מירידהשנראהכפימשתפרתאמידתנושלהדיוקומידתמובהק,החדשהמשתנה(.3)

12הרגרסיה.שלהתקןבטעותתית

אתלפיחותהציפייהמאיצההנראהכפימובהק;אינושלהמקדם(51ברגרסיה

לאומדןמגיעיםמפורשת,בצורהבחשבוןאותהלוקחיםאיןוכאשרהאינפלציוני,התהליך

מובהקבאופןמשנהאינהלפיחותהציפיותמשתנההכללתהביקוש.עודףתפקידשלמוטה

תפקידאת
בפיגור.החליפיןשערומשתנהקמ1

מסקנות
עלמבציעהבישראלהאינפלציהשיעורעלהמשפיעיםהגורמיםאתהאמפיריתחקירתנו

הבאות:הכלליותהמסקנות

האפקטיביהחליפיןשעראללהתייחםאיןהאינפלציה,שיעורעלהשפעותיומבחינת(1)

היבוא.שלהמקומיתהעלותשלהמרכיביםאחדכאלרק

הבאהבתקופהבפועלהפורמליהפיחותוביןהציפיותשלזר,מודדביןהמתאםמקדם11

.0.393הוא

ספציפי-שלזהעלבממוצע,עולה,נכונהלאספציפיקציהטלאומדן-טארית-השונות12
ראהיותר.קטןאומדן-טארית-שונותעםספציפיקציהלהעדפתהסיבהזונכונה.קציה

.543עמי(,1971)16611



38

לשערשווה;במידההמחיריםעלמשפיעיםאינםהאפקטיביהחליפיןשערשלמרכיביו(2)
המקומית.האינפלציהעליותרחזקההשפעההיתההפורמליהחליפין

מכאן,וקטנים;תכופיםלפיחותיםהמעברעםכנראהירדההפורמליהפיחותהשפעת(3)
ריאלי.פיחותבהשגתיותראפקטיביתלהיותעטויהיותרגמישהחליפיןשערשלשמערכת

עלייתשיעוראתהגבירו-הזוחלהפיחותהנהגתעדבתקופהלפחות-ציפיות(4)
המחירים.

אפשרהשערים,וניודהזוחלהפיחותתקופותעליותררביםנתוניםשישעתה,(5)
שונות.שער-חליפיןבשיטותהציפיותתפקידאתיותרישירבאופןלבחון

ביבליוגרפיה

.1968 ,
ירושליםפאלק,מכון,1962בפיחותמונטרייםאספקטיםמ',ביר,ם,
)עורכים(,קופויעקבהלוינדבהחליפין,"שערלשינויוהציפיותהנת״ד"שוקי',גבאי,

.1974 ,
ירושליםפאלק,מכוןישראל,בכלכלתעיונים
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אדןבנימין

מחיריםעלייתכללאכינטעו,היוקרתוספותבעניופעםמדישהתקיימובדיונים
הסדראתלבדוקשנתבקשהמומחים,ועדתלמשל,כר,יוקר.תוספתתשלוםמחייבת

עקבשבאההתייקרותעליוקרתוספתלשלםלאהמליצה,1966בשנתהיוקרתוספת
לשלםלאהוצעאחריםובמקומותזוסמוועדתשלבדיו-וחשבוויבוא.מחיריעליית

אתלאבחןברצוניעקיפים.מסיםבהטלתמקורההמחיריםשעלייתבמידהיוקרתוספת

הנגרמותמחיריםעליותרקכיולהציעשכר,פיצוייהמצדיקותהמחיריםעליות
פיצוי.יגררו-גרעוניממימוןכתוצאהדהיינו-הממשלהמצדכסףמהזרמתכתוצאה

המחירים,עוליםובעקבותיוטבעמפגעיכתוצאהבסחורותמחסורנוצרלדוגמאאם
מסיםמהטלתכתוצאהעוליםהמחיריםאםדומה,באופןפיצוי.למתןהצדקהאין

פיצוי.יינתולאיבוא,מחירימעלייתאועקיפים
כסףמהזרמתכתוצאההנגרמיםמחיריםשינוייביןלהבחיןאירהיאהשאלה

בפרטהכסף;בכמותשינוייםעללהסתכלניתוסגור,במשקאחרים.מחיריםלשינויי

מחיריםלעלייתתביאאחוזיםב-אהכסףכמותהגדלתלכסף,בביקוששינוייםאיןאם
מעונייניםאנואותה,ורקהזאת,האינפלציההשפעתשאתמכיוןדומה.בשיעורושכר

יעלהאחוזים,ב-<>תגדלהכסףכמותשכאשרכךהכסף,לכמותהשכראתנצמידלנטרל,

אחוזים.ב-אאוטומטיובאופןמידהשכר
מתייחסתהיאבלבד.לשכרמתייחסתואינהכלליתהיאהכסףלכמותההצמדההצעת

פאלק,במכוןשיצאולדיוןבמאמריםשסוכמהכפיעבודתיעלמבוססתזוהרצאה*
כלהלן:

1.3־000110011110310£016־1151013.11003110111116103015(311(11011(386
(.1976•,61(110116111)7612•

,"11100670111301 111610ף117
1.)"1101:575161110011110311116(111610386^110£0301117)010067־00111103110

1000116," 110. 778 (711181151, 1977).
0. "1,101(6(1 ־1161£165115 X11)16 6X0113086 1 ־30316(1100670££11001100511161י!1

ק6ס600001117",.סא784(£61111131־7י3001978 ).
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כגוןנומינליים,במונחיםנקוביםמונסריתיציבותשלשבתנאיםהחוזים,כללגבי
לשינוייםהחליפיןשעראתגםלהצמידישפתוחבמשקמם.ושיעוריחוב,אגרות
גרעוני.ממימוןכתוצאההנגרמיםהכסףבכמות

ביתרונותלדוןונעבורקבועה,אוכלוסייהבעלסגורמשקשלבמקרהנתחיל
למחירים.מלאההצמדהלעומתהכסףלכמותשכרהצמדתשלהשיטה

סיכוןחלוקת

לעלייתשיביאבסחורותמחסוריווצרטבע(פגעי)כמוריאליתהפרעהשלבמקרה
הירידההריאלי.ערכועלשישמורפיצוייינתןלמחירים,צמודהשכראםמחירים.
רקאלאשכרתשלומישלהריאליבסר-הכלבירידהכן,אםמלווה,תהיהלאבתוצר
לאהכסף,לכמותצמודהשכראםזאת,לעומתהריאליים.הרווחיםבסך־כלבירידה
הכסף,בכמותבשינוייםלוותהלאהמחיריםשעלייתמכיוןפיצוי,שוםיינתן

אםאחרות,במליםהריאליים.הרווחיםעלוגםהריאליהשכרעלגםתחולוהירידה

לכמותהיאההצמדהואםהמעביד,עלהואכולוהסיכוןנטללמחירים,היאההצמדה
לעובד.המעבידביןהסיכוןמתחלקהכסף,

שבובמשקבמיוחדחשובההשכרחוזהבאמצעותסיכוןחלוקתשלזואפשרות
מוגבלת.היאאלטרנטיביותבדרכיםסיכוןלחלוקתוהאפשרותמפותח,אינוההוןשוק
הריאליהשכרהעובדים.שלהשכרבתנאיפגיעההדברמשמעותשאיןלציין,הראוימן

יפעלוהשוקכוחותאבל-ההצמדהבשיטתמהשינויכתוצאהמקרילמשתנהיהפוךאמנם
הרווחהשהןלהראות,ניתןסבירותהנחותתחתבמשק.הריאליהשכרממוצעלהעלאת

מהסיכון.בחלקישאושהשכיריםמכךכתוצאהיעלוהמעבידשלהרווחהוהןהשכירשל
הסכמידרךלאלשכיריםמעבידיםביןהסיכוןחלוקתנעשיתהישראליבמשק

לא-צמודות,הלוואותמהממשלהמקבליםמעבידיםהממשלה.התערבותעל-ידיאלאהשכר
ירידהלכן,האינפלציה;בשיעורתלויאלוהלוואותממתןהנובעהסובסידיהוגודל
הניתנתהסובסידיהשלהריאליהערךאתמגדילהמחיריםלעלייתהגורמתבתוצר

שחלקהרימיסים,מכספיממומנתהסובסידיהבערךזושעלייהמכיוןלמעבידים.

ביןסיכוןחלוקתתאפשרהכסףלכמותהצמדההשכירים.אלמועברהסיכוןמנטל
הממשלה.התערבותוללאהשכרהסכמידרךלמעבידיםעובדים

עבודהוסכסוכיהשכרחוזיתקופתאורך

מניעת-והיאנוספת,תכונהשכרמחוזהנדרשתסיכון,לחלוקתמכשירהיותומלבד
הריאלי.השכרוביןהעבודהשלהשוליתהתפוקהביןהחוזהתקופתבתוךמדיגדולפער
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העלולותבעיותלגביוהןהשכרחוזיתקופתאורךלגביהןהשלכותזולתכונה
החוזה.תקופתבתוךלהתעורר

התוצרלעלייתהמביאניטרלי,טכנולוגישיפורהכסף,לכמותצמודהשכרכאשר
המחיריםברמתלירידהיגרוםשיעור,באותועבודהשלהשוליתוהתפוקההריאלי
ניט¬טכנולוגייםשינוייםהשולית.בתפוקההעלייהבשיעורהריאליבשכרולעלייה
צמודהשכרכאשרזאת,לעומתהנומינלי.בשכרשינויכן,אםמחייבים,אינםרליים
במקרההשכר.לביובינההיחסאתמשנההשוליתבתפוקהשינויכלהמחירים,לרמת

שכרחוזיולכןהיסוד(,נשכרהשכרהתאמתמחייביםטכנולוגייםשינוייםזה,

לכמותהצמודיםשכרחוזישלמזוקצרהלתקופהכללבדרךיהיולמחיריםהצמודים
המשא-ומתן.בתהליךמקורותלבזבוזויגרמוהכסף,

גםלהביאעלולההחוזהתקופתבתוךלשכרהשוליתהתפוקהביוהיחסהשתנות

להעלאותהעובדיםמצדלדרישותיביאהשוליתמהתפוקההנמוךשכרעבודה:לסכסוכי

מצדללחץיגרוםהשוליתמהתפוקההגבוהושכרהשכר,חוזילמסגרתמחוץשכר
יותרגדולזהמעיופערלהווצרותשהסיכוימכיוןעובדים.לפיטוריהמעבידים

הנהגתעםעבודהסכסוכילהתמעטותלצפותישהמחירים,לרמתהצמדהשלבמקרה

הכסף.לכמותההצמדה

הכסףבכמותלשינוייםהמחיריםהתאמת

לממשלהמאפשרזהפיגורמחירים.לעלייתהכסףהזרמתביופיגורישכללבדרך

רקהמםתוצאותאתמרגיששהציבורבעודהכסף,הדפסתבעתריאלייםמקורותלרכוש

תכנוןאופןבעללמינהלתמריץמהווהזהדברהמחירים.עלייתבעתיותר,מאוחר
שכרלעלייתגורמתכסףהדפסתהכסף,לכמותמוצמדהשכרכאשרכסף.להדפיסקצר

יותר,קטןכסףלהדפסתשהתמריץכךמיידית,מחיריםלעלייתזאתובעקבותמיידית
האינפלציה.לצמצוםלצפותויש

עלולהמחיריםשללמדדשהצמדההוא,הכסףלכמותההצמדהלטובתאחרשיקול
להביאעלולותהפרטיבסקטורמחיריםעליותלדוגמא,הוצאות.שללאינפלציהלהביא

בעיהמחייבות.שהןהיוקרתוספתמתשלוםכתוצאהכסף,ולהדפסתתקציבילגרעוו

בסקטורהנומינליהשכרזהשבמקרהמכיוןהכסף,לכמותהצמדהתונהגכאשרתיפתרזו
הפרטי.בסקטורמחיריםעלייתעקבישתנהלאהציבורי

אתתשפרהיא)א(הבאים:היתרונותלהישהכסףלכמותשכרהצמדתלסיכום,

תאפשרהיא)ב(ההון.בשוקהממשלהמעורבותהקטנתותאפשרבמשקהסיכוןחלוקת

היא)ג(החוזה.תקופתכדיתוךהמתעוררותהבעיותאתותפחיתהשכרחוזיהארכת

להזרמתשליליתמריץותהווהמחירים,לעלייתכסףהדפסתביוהפיגוראתתבטל

הוצאות.שללאינפלציהגורמתאינההיא)ד(כסף.
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החסרונותהנומינלית.להכנסההצמדההיאדומותתכונותבעלתהצמדהטיסת
מיידי,פיצויהמונעותהנתוניםבאיסוףסטטיסטיותמבעיותנובעיםזושיטהטל
ששינוייםבכך,הןהשיטהיתרונותהוצאות.שללאינפלציהתביאשהשיטהמהסכנהוכן

המקורות.בהקצאתלעיוותיגרמולאהמחזור(,)במהירותלכסףבביקושמקריים

פתוחמשק

חוץמטבעברזרבותמשינויםגםלנבועיכוליםהכסףבכמותשינוייםפתוח,במשק
הנובעיםהכסףבכמותששינוייםבעודהממשלה.על-ידיכסףמהזרמתכתוצאהרקולא

הנובעיםהכסףבכמותשינוייםרצויות,בלתילהפרעותכללבדרךגורמיםמהזרמה
לכןבסחורות.כסףלהחליףבמשקהפרטיםכללרצוןאתמבטאיםברזרבותמשינויים

על-ידילהיעשותניתןזהדברהראשון.מהסוגהשינוייםהשפעתאתרקלנטרליש
ההיצעאשרמטבעשלכמחירכאן)המוגדרהחליפיןושערנומינלייםחוזיםשלהצמדה
כתוצאהאם.!<(0ש65:ו010:נ6<11)*המקומילאשראיהמקומי(המטבעבמונחיקבועשלו

אחוז,10ב-הבריתובארצותאחוז50ב-בישראלהמקומיהאשראיעלהממשלתיתמהזרמה
החובאגרותערךואתהשכראתולהעלותלדולר,יחסיתאחוז40ב-הלירהאתלפחתיש

היהשלאברזרבותמשינויכתוצאההכסףכמותהשתנתהאםאבלאחוז.50ב-הנומינלי
שערואתהחובאגרותערךאתהשכר,אתלשנותאיןהמקומי,באשראיבשינוימלווה

החליפין.



ולתוצרלמחיריםשכרהצמדת

פזנר*א.אלישע

ביןהינההשכרהצמדתשיטתכיספקאיןהאחרונותבשניםהישראליתהאינפלציהבתנאי
עקרונותבגיבושהקושיהעבודה.שוקשלהתקיןתפקודולגביביותרהחשוביםהקובעים
למלאחייבתהנבחרתשהמדיניותהעובדהמןנובעהרצויהההצמדהמדיניותלגביפשוטים

שלאינפלציהבתנאימדובראםוביוביקוששלאינפלציהבתנאימדובראםביויעדיהאת

שלביסודוהואהיוקרתוספתהסדרשלתפקידוטהורה,ביקושאינפלציתבתנאיהוצאות.

הסדרצריךהוצאותאינפלציתבתנאיזאת,לעומתהריאלי.השכרשלרמתועלשמירחדבר

1הריאלי.בשכרהמתחייביםהשינוייםאתלאפשרהיוקרתוספת

הרצויהמגמתםלגביעקרונותמערכתגיבושאלאאינהכן,אםהשכרהצמדתמדיניות

האינ¬ההתפתחויותלסוגבהתאםהעבודהחוזהתקופתבמשךהתעסוקהורמתהריאליהשכרשל

לדעתיאשרהצמדהשיטתלהציעהיאזוברשימהמטרתיהתקופה.במשךהמתרחשותפלציוניות

והן2זוסמן,ועדתבעקבותבישראלהנהוגהלמחיריםהחלקיתההצמדהשיטתעלהןעדיפה
להיותהריאליהשכרשעלגורסתהמוצעתהשיטהלכו.קודםששררההמלאהההצמדהשיטתעל

הנומי¬השכרשעללכןהינההמוצעתהשיטהשלהאופרטיביתהמשמעותהריאלי.לתוצרצמוד
כי,יובהרההצמדהמידתלגבילתוצר.וגםלמחיריםגםבו-זמנית,צמוד,להיותנלי

מקרה.בכללמחיריםמלאבאורחצמודלהיותהנומינליהשכרעלהקיים,למצבבניגוד

מלאהתעסוקהשיקוליכייובהרהריאלי,לתוצרהנומינליהשכרשלההצמדהמידתלגבי

בדרךמחייביםבשווי-משקל(נמצאהעבודהשוקבהאשרהתעסוקהרמתשלהמקובל)במובן

שנכתבועבודהניירותשניעלמבוססזהמאמרלכלכלה.המחלקהתל-אביב,אוניברסיטת*
(.19773,19776)?32ת61־ראה:.1977באביבא01־1:1או65:ז61ת־באוניברסיטתשהותיבעת

הוכנהשבמסגרתואינפלציהעלמחקרבמימוןהשתתפותהעבורפוררלקרןלהודותברצוני
זו.עבודה

.1966היוקר,תוספתלבחינתהמקצועיתהועדהשלוחשבוןדיןראה:1

.1975היוקר,תוספתהסדרלבדיקתהועדהשלוחשבוןדיןראה:
2
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חלקיתהצמדהכלל()בדרךמחייבתההצמדהשימתכיאיפואיוצאבלבד.חלקיתהצמדהכלל
3הריאלי.לתוצרהריאליהשכרשל

פשוטמקרו-כלכלימודל

בספרותכמקובלנבחין,הבההוצאות,אינפלצייתועלביקושאינפלצייתעללדברבמקום
^(0ח6:ז31ץ-5(10010מוניטריתבהפרעהשמקורהאינפלציהביוהאחרונות,בשניםהמקצועית

בלתי-שינויהינהמוניטריתהפרעה(.1(5631(10010ריאליתבהפרעהשמקורהכזולבין
הביקוששלהכספיהערךאתלכןהמשנההכסף,בכמותהעבודה(חוזהחתימת(בעתצפוי

בצורת,בעקבות)לדוגמא:התוצרהיצעמצדבלתי-צפוישינויהינהריאליתהפרעההמצרפי.
וכדומה(.נפטכגוןמיובאותתשומותבמחירישינוייםטכנולוגיים,שינוייםמלחמה,
ריאליתהפרעהואילוביקוש,אינפלצייתשללמקרהמתאימהלכןחיוביתמוניטריתהפרעה
הוצאות.אינפלצייתשללמקרהמתאימהשלילית

01־3ץעל-ידינוסחאשרפשוטמקרו-כלכליבמודללהשתמשנוחהנוכחיים,לצרכינו

להלן:והמובא(1976)
התוצר
הכסףהיצע

לכסףהביקוש
הכסףבשוקמשקלשיוויתנאי

,'{<0לעבודההביקוש
׳^0העבודההיצע

2

( 1 )

( 2 )

(3)
(4)
( 5 )

(6 )

¥ = (1 + 11 ) 0(10

145 = (1 + £)^
(אם=¥?(

14 ח1)

1"
1)+11

8)״(,
כאשר:

תוצר-¥
עבודהתשומת-(
ייצורפונקציית-0(1)
מקרי(משתנההינו!1)ריאליתהפרעה-ק

1
נומינליכסףהיצע-(5
קבוע-14
גן(עםמתואםבלתימקרימשתנההינו)םמוניטריתהפרעה-6

הריאליהתוצררמתאתוב-¥המחירים,רמתאתב-קהנומינלי,השכראת1ו1ב-נסמןאם
פירושה:(3<1)בגובהל-¥החלקיתוהצמדתול־קשלמלאהשהצמדההרי
-מתקבלהריאלי,השכראת#=1ב-ק/ז\נסמןאם.10811^=10811ק+¥10883
באותםהריאלי.לתוצרהריאליהשכרשלחלקיתהצמדהכלומר,,1083״=¥10830 הריאליהשכרשלמלאההצמדהולכן3=1לקבוענרצהשבהםבהמשך()שיובהרוהמקרים

לתוצרהנומינליהשכרשלמלאההצמדהלמעשהנקבל(,10811=״<1081"ריאלילתוצר .1083"1=108£1+?¥1083=<¥1081•?זה:במקרהשכןהנומינלי,
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ם
נומינלילכסףביקוש-א1
קבוע(מונח)<!והכנסהכסףביןהרצויהיחס-ג
לעבודהביקוש-8ם
העבודההיצע-88
נומינלישכר-מ
המחיריםרמת־ק

1ז*

=.)קריאלישכר-״

היוקרתוספתהסדרמטרת

שיווי-משקלהמבטיחנומינלישכרעלהצדדיםמסכימיםהעבודהחוזהחתימתשבעתהנח
כלשאיןובהנחהעתבאותההשוררתהמחיריםברמת(58=)היינו,העבודהבשוק

הקצאהמבטיחזהחוזהתחרותי,הינוהעבודהששוקבהנחהק(.=0=0)כלומר,הפרעות

בלתי-צפויותשהפרעותלצדדיםוידועמאחרהחוזה.חתימתבעתופנאיעבודהשליעילה
כאלהשהפרעותבמקרההחוזהתנאיאתגםלפרטהעבודהחוזהחייבלהתרחש,יכולותמראש

ההצמדה.הסדרהואזהנוסףפירוטיתרחשו.אכן

שלהיעילשתיפקודולהבטיח,הינהזהבמאמרשנבינהכפיהיוקרתוספתהסדרמטרת

תקופתבמשךבלתי-צפויותריאליותו/אומוניטריותהפרעותעקבייפגםלאהעבודהשוק

העיסקההוצאותאותןכלאתלמנועהיאהיוקרתוספתהסדרמטרתאחרות,במליםהחוזה.

הסכמישלמחדשבפתיחתםהכרוכיםוהחיכוכיםהשיבושיםעקבהנגרמותהמוכרותהריאליות

אותןלהבטיחבאהיוקרתוספתהסדראחר,לשוןמראש.בלתי-צפויותהפרעותעקבהשכר
רמתאתלהתאיםהיהניתןבואשראידיאליתחרותיעבודהבשוקמושגותשהיוהתוצאות

ומתן.משאהוצאותכלללאלמיניהן(להפרעות)קרי,המשתניםלתנאיםוהתעסוקההשכר
.הכלכליההגיוןאתהמסביר)דברבנמצאאינוהזההסוגמןאידיאליעבודהושוקמאחר

הממלאתאוטומטיתהצמדהשיטתשלבגיבושהמעונייניםאנוארוכי-טווח(,עבודהשבחוזי

זה.מדיניותמכשירשלהרבהחשיבותוומכאןייעוד,אותו

יעילותמשיקוליהמתחייבותוריאליותמוניטריותלהפרעותהריאליבשכרהתאמות

(7)

לקיים:מעונייניםשאנופירושהלעילשהוסברההכלכליתהיעילותמטרת

£
ז*ו

-זר*
.!

שיתקיים:נרצהשלם,דיפרנציאללקיחתעל-ידימכאן,
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■׳£
1

[1 +
14]

1
+ ש

(3)4 =

£'
או

1+ו.! ־8 11^ =
(1 + !4)

:
1114

ו^1
■!11)4ולכך,4!=0בואשרמצבמוצאכנקודתניקחהנחותינולאור

-■

_
■=

|־־־־^ ־^"כלומר,

( 8 ) <101§א11£)4

הבאות:המסקנותאתמידלקבלניתןמכאן
מלאבאורחשאתלהצמידהצורךומכאןב-£תלויבלתיהינוהרצויהריאליהשכר

שינוישכללראותניתך(4)משוואהלתוך(3ו-)(2)משוואותהצבתעל-ידי).שכןל-ק
ק(.=0כאשרקבוענשאר¥(,7ו-)(1)ממשוואותשכן,ב-קשווהיחסישינויגוררב-£

'>0אם)קרי,לחלוטיןגמישבלתיאינוהעבודההיצעאם
שהשינויהרי(8

הריאליתההפרעהמשיעוריותרקטןלהיותחייבהריאליבשכרהיחסי
השכרעללכןבןג<(.1

.'§>0כאשרהריאלילתוצרחלקיתרקצמודלהיותהריאלי

שלמלאההצמדהנרצה'§(=0)לחלוטיןגמישבלתיהינוהעבודההיצעאםרק

לעיל,הראשונהבמסקנההאמורלאורלתוצר(.)ולכןהריאליתלהפרעההריאליהשכר
'=0אםשרקדברשלפירושו

)כלומר,הנומינלילתוצרהשכרשלמלאההצמדהנרצה8
לתוצר(.וגםלמחיריםגםהנומינליהשכרשלמלאההצמדה

שיווי-משקלהמקיימתהתעסוקהרמת)היינו,מצבבכלהיעילההתעסוקהרמתלגבי
לכךהסיבהטהורה.מוניטריתהפרעהבגיןמשתנהאינהשזוהריהעבודה(בשוקתחרותי
שהשיוויוןכךמשתנהאינו",הריאלי,השכרולכןזה,במקרה=ק0ש-בעובדהנעוצה
השכרשלמשתניםנומינלייםבערכיםכי)אםתעסוקהרמתבאותהמתקיים)״(£=8)״(

£(.המוניטרית,ההפרעהשללגודלהבהתאםק,המחירים,ורמתמ,הנומינלי,
שווי-שלהתעסוקהברמתבשינוימלווהלהיותחייבתריאליתהפרעהכלזאת,לעומת

'>0כאשימשקל
בשכרשינוימתחייבשתמידלראותמספיקזאתלהביומנתעל.8

השינויכמוכיווןבאותוהינובתעסוקההשינויכן,עליתר.ק!!?מ-סכתוצאההריאלי
המתחייביםהתעסוקהברמתאלהשינוייםסימן.אותולהיותחייב1ול-נן!<1ל-״שכןבתוצר,
עללעיתיםהמקובלותבמטרותפנימיתסתירהשישנהגורריםהכלכליתהיעילותמשיקולי
כלכליתיעילותוהבטחתמחדהתעסוקהברמתיציבותדורשיםהםכאשרהמדיניותקובעי
רקהיינו,הריאלי,לשכרביחסלחלוטיןגמישבלתיהינוהעבודההיצעאם)רקמאידך.

'=0אם
זו.(סתירהתמנע8
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הכלכליתהיעילותראותמנקודתאלטרנטיביותשכרהצמדתשיטותבחינת

הבאות:המסקנותמתחייבותהקודםבסעיףהדיוולאור
כאשרהנכונההריאליהשכררמתאתאמנםמבטיחהלמחיריםהשכרשלמלאההצמדה

הפרעותשלבמקרההכלכליתהיעילותמטרתאתמחטיאהאךטהורה,מוניטריתבהפרעהמדובר

לבואיכוליםלאריאליותהפרעותשלבמקרההריאליבשכררצוייםשינוייםריאליות.
החוזה.תקופתכלבמשךקבוענשארהריאליהשכרשכןכזו,הצמדהבשיטתביטוילידי

שהשכרמחייבתזוסמוועדתבעקבותבישראלכנהוגלמחיריםהשכרשלחלקיתהצמדה

בעקרוןמתחייביםכאלהשינוייםבעודהמחירים.ברמתשינויכלבעקבותישתנההריאלי
הזרמת)למשל,טהורותמוניטריותבהפרעותהמדוברשאםהריריאליות,הפרעותשלבמקרה

שיטהאיןהאחרונות(,בשנתייםלהעדיםשהיינוכפיתשלוםאמצעישלמתוכננתבלתייתר

יעילות.משיקוליכנדרשהריאליהשכרעללשמורמאפשרתזו
לתוצרחלקיובאורחלמחיריםמלאבאורחהשכראתלהצמידהנוכחיתהמלצתנומכאן

שהשכרמבטיחהכזוהצמדהשיטתרקהריאלי(.לשכררגישאכןהעבודהשהיצע)בהנחה

הרצויבכיווןישתנהושהואמחד,טהורותמוניטריותהפרעותתחתקבועישארהריאלי
מאידך.ריאליותהפרעותשלבמקרה

הריהריאלי,לשכרביחסלחלוטיןגמישבלתיחינוהעבודההיצעשבוהמיוחדבמקרה

לתוצר,והןלמחיריםהןהנומינליהשכרשלמלאההצמדההיאכאןהמומלצתההצמדהששיטת
4הנומינלי.לתוצרמלאההצמדהכלומר,

סיכוםהערות

זההכאןהמומלצתההצמדהשיטתקבוע,הינוהכסף(שלהמחזורמהירות)ולכן1<כאשר

)במקרהלתוצרוחלקיתשליליתוהצמדההכסףלכמותהשכרשלמלאהבהצמדההדוגלתלשיטה

זהשבמקרההיאלכךהטיבהבלבד(.חלקיתהיאלתוצרהרצוייהההצמדהמידתשבוהכללי

שכן)׳ן•?(,הנומינליוהתוצרהכסףכמותביןקבועיחםמחייבהכסףבשוקשיווי-משקל

למחיריםישירותהשכראתלהצמידשעדיףהרייציבאינועצמו1<אםאולם,א.=1ץק<

הינהיעדאותולהשגתמעשיתופחותיותרמסורבלתאפשרותלתוצר(.להצמדתו)בנוסף

להצמדהבנוסף1ל-<מלאהשליליתבהצמדההמלווההכסףלכמותהשכרשלמלאההצמדה

לתוצר.החלקיתהשלילית

תוךכילצייןמעניין(.19773)ק32ת61ב-־מופיעזוהצמדהבשיטתיותרמפורטדיון4
([.1977)טש6ת]ראהדומותלמסקנותבלתי-תלויבאופןאדןב.הגיעשוגהבגישהשימוש
לאפשרותכללמתייחסהואאיןלחלוטין,גמישבלתיעבורההיצעמניחואדןמאחראולם

עלכאמורמבוסםכאןהמובאהכלכלהמודלכיאםכיגםיצוייןלתוצר.חלקיתהצמדהשל

למחירים.השכרלהצמדתבלעדיתמתייחסתשםהנדונהההצמדהשיטת(,1976)01-3/
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גםישימיםכאןהמומלציםהעקרונותהשכר,הצמדתלשאלתרקהתייחסהדיוןכיאם
בתנאי)כלומר,טהורהמוניטריתהפרעהשלבמקרהההון.בשוקהרצויהההצמדהלמדיניות
מבו¬להיותהיאאףחייבתהריאליהריביתשערלגביהמדיניותביקוש(,שלאינפלציה

על-מנתזאת,עםיחדהמחירים.לרמתאג״חשלמלאההצמדהכלומר,רמתו,שמירתעלססת
בשערשינוייםלכןוהמחייבתהוצאותלאינפלציתהגורמתריאליתהפרעהשלאפשרותלקדם

)התוצרהרלבנטייםהריאלייםלמשתניםגםהחובאגרותאתלהצמידישהריאלי,הריבית
האחרון(.לזהנוגעהריאליתההפרעהומקורבמידההריאליההוןמלאיו/או

לציין,חשובציבורי.וסקטורחוץסקטורכוללאיננוכאןשהוצגהמודללבסוף,
יפיםכאןשהוצגוההצמדהשעקרונותהרייותר,למסובךהופךעצמוהניתוחכישאםלכן,
ממשלתי.סקטורעםפתוחלמשקגם

ביבליוגרפיה

.1966 נובמבראביב,תלהיוקר,תוספתלבחינתהמקצועיתהועדהשלוחשבוןדין
.1975 יוליירושלים,היוקר,תוספתהסדרלבדיקתהועדהשלוחשבוןדין

£11611, 8., "7116 א01ת1ס531ץ5761ז11:1ז11<1116103£6)(1130717■׳)07(01/4006•70א01ז1ג -

113.1 111001116," 078011837071 110. 778, 7116 113111 ־£311106<70111157171176־

־151111011־1,7610531671,361(£0011017108656311977,1181157 .

01 386-11176)11
"

־3,/1.7.(, x371011: 113070600007110 ((]!]1703011," ־70א2מי00:7/^!0ז16 -
£00 ז10>ז221-235,1976,2,1-108 .

?327167, £. ((. , (19773), ת011176" X37100 307 113070600007110 57361117/," ?7611-

1111037/ 77377, 71106, 1977.-, (19776), " 11(386 1076x37100 70 7116 ^1006/ קק1",/51171106,77377801186 ,

1977.



נומינלימחירלשינויהוצאות
הישראליבמשקהמחיריםהתנהגותעלוהשפעתן

ששינסקי*איתןוייס,יורם

חוזרות"חד־פעמיות",העלאותשלמצרףהיאאינפלציהבעתהכלליתהמחיריםברמתהעלייה

עללשמורנוטההבודדתהפירמההשונים.המשקבענפישוניםבמועדיםהמתרחשותונשנות,

לצר¬נגרמתאשראי-הוודאותאתלמתןכדיקצובותלתקופותקבועיםנומינלייםמחירים

היאהכלליתהמחיריםעלייתכאשרגםהיחסיים.במחיריםתכופיםמשינוייםכתוצאהכנים

לנקוםביניהן,תיאוםבהיעדרהבודדות,הפירמותיעדיפומראש,צפויהולכןמתמדת,

בלתי-שינוייםחליםכאשרדומים,משיקוליםקצובים.במועדיםמחיריםהעלאתשלמדיניות

בשיעורבפיגור,מחיריהאתלהתאיםהבודדתהפירמהעשויההכללית,המחיריםברמתצפויים

במחירים.הכלליתהעלייהעל־-ידי"המוצדק"השיעורעלהעולה

מדיניותאתהמתאר([1977)3ו?65ו}1ת5<)31<ת1^0155]ראהפשוטמודללבנותניתן

הפירמהשלהריאליהרווח)א(הן:המודלשלהבסיסיותההנחותהאופטימלית.המחירים

מוגדרהריאליהמחירמוכרת.היאאותוהמוצרשלהריאליבמחירתלויזמןנקודתבכל

הפירמהשהוצאותהיא,ההנחהבמשק.המחיריםוממוצעהפירמהדורשתאותוהמחירביןכיחס

במבנהריאלייםשינוייםחליםלאוכיהכללית,המחיריםלרמתמיידיבאופןעצמןמתאימות

כרוךהנומינליבמחירכלשהושינוי)ב(הנידונה.התקופהבמשךהייצוראוהביקוש

המחיר.העלאתבשיעורבלתי-תלויהשהיא-מחירלשינויהוצאה-קבועהריאליתבהוצאה

עלייתצופההפירמהאםכדלהלן:האופטימליתהמחיריםמדיניותאתלתארניתןאלובהנחות

להשתנותהריאלילמחירויינתןקבוענומינלימחיריישמרקבוע,בקצבכלליתמחירים

מגיעהריאלישהמחירברגע.5מסויימת,קריטיתלרמהמעלהואהריאליהמחירעודכל

למחירניתןשובמכןולאחר,5ריאלימחירשתבטיחלרמהעדהנומינליהמחירמוקפץ,5ל-

המחירנשמרבוהזמןמשךחלילה.וחוזרהחדש,הנומינליהמחירשמירתתוךלרדת,הריאלי

המחיריםתכניתקביעתבעתלפירמההנתוןההתחלתילמחירפרטקבוע,הואהנומינלי

המחקר.בביצועעזרתהעלשטינסקילרותמודיםהמחברים
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האינ¬בשיעוריהריאלי,המחיריירדבהלנקודהעדיישמרזההיסטורימחירהחדשה.
עוקביםנומינלייםמחיריםזוגכלביוהיחס.5ל-התכנית,קביעתבעתהצפוייםפלציה
המחיריםלעלייתזההבקצבעוליםהםשבממוצעכרהמחיריםאתמשנהוהפירמהקבועהוא

הכללית.
בציוריםמתואריםהזמןשלכפונקציהוהריאלייםהנומינלייםהמחיריםהתנהגות

הכללית.המחיריםרמתו-קהנומינליהמחירהואקכאשר,2ו-1

המחי¬מדיניותעלבציפיותשינוייםהשפעותאתלתארניתןזהפשוטמודלבמסגרת
הצפויה,הכלליתהמחיריםברמתחד-פעמישינוישחלתחילההנחהבודדת.הפירמהשלרים

)דהיינוריאליתהשפעהאיןזהשלשינויפישוטלשםהנחמוסף.ערךמםהנהגתעקבלמשל,
המחיריםברמתשיחולהחד-פעמיהשינוישלאחרצופההפירמהוכיהיחסיים(,המחיריםעל

הפירמה.של(5,5)ערכיישתנולאזהבמקרהבעבר.שהיהכפיהאינפלציהקצביישאר
בהק¬הפירמהתגיב,5ל-מתחתהפירמהשלהריאליהמחירירדשנוצרוהחדשיםבתנאיםאם
עםהבלתי-צפויהשינוילפניהיתההפירמהבאם.5ל-הנומינלי,המחירשלמיידיתפצה
לרדתלמחירהפירמהתתן,5מעלהואהריאליהמחירהחדשיםשבתנאיםכזהנומינלימחיר
העלאתתהיהמקרהבכלמסוים.פיגורלאחר5ל-הנומינליהמחיראתתקפיץואז,5ל-

בעתשהפירמההפשוטמהטעםוזאתהמחירים.ברמתהכלליתמהעלייהגבוהההנומינליהמחיר לפניששררהמחירמןריאליתגבוהשהואלמחיראותותעלההנומינליהמחירשינוי
אתלהשיגתוכלהחדשיםשבתנאיםכךהנומינליהמחיראתתעלההיאכלומר,ההעלאה.
.5הריאלי,המחיר

בלבד(רמהמשינוי)בהבחנההמחיריםעלייתשלהצפויבקצבשינויוחלבמידה למחירתאפשרובכך5אתותוריד5אתתעלההפירמההפירמה.של(5,5)ערכיגםישתנו
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ושירותיםסחורותיםריחסייםמחירים
197—><1970מכור,רים,

במדד(הסעיפיםמשקלותהםבסוגריים)הנהונים

לצפותהיהניתןהריאלי.במחירהתנודותיגדלוכלומר,יותר.רחבבתחוםלנועהריאלי

תוצאהכימסתברנומינליים.מחירשינויישביוהזמומשראתהפירמהתצמצםשבו-בזמו

שהשפעתהסבירהההנחהתחתהרווח.פוגקצייתשלהקמירותבמידתותלויההכרחיתאינהזו

המחירמוחזקבוהזמןמשךשמתארךככלפוחתתהריאליהרווחעלהנומינליהמחירשינוי

הנומי¬במחירהשינוייםתכיפותאתתעלהאכןהפירמהכילהראותניתןקבוע,הנומינלי

שינויו,בעתהנומינליהמחירשלההעלאהשיעוראתגםהפירמהתגדילמקרהבכלנלי.
השינויים.תכיפותהגדלתאףעלוזאת

מספרושרטטנאותוהמחיריםהתאמתלמודל

אינ¬בציפיותשינויחשובות.אמפיריותהשלכות
נומי¬מחיריםלהעלאתלגרוםעשויפלציוניות

כאשרהתשומות.במחירילעלייהמעברנליים

תגברהמחירים,לעלייתהציפיותמתחזקות
ויגדלוהנומינלייםהמחיריםשינוייתכיפות
ציפייההנומינלי.המחירשלההעלאהשיעורי
אתלהגדילעשויהיותרגבוהאינפלציהלשיעור

שונותפירמותביוהמחירשינויישלהשונות
האינ¬שיעורשעולהככלנתונה.זמןבתקופת
הציפיותהשפעתתגברכןהצפויה,פלציה

למעשה.המחיריםעלייתעלהאינפלציוניות

אמפירייםממצאיםמספרעללהצביעניתן
אלה.טענותהמאשרים

שלהמחיריםהתפתחותמותווית3בציור

למדדיחסיתחופשיים,ושירותיםמוצריםקבוצת
וירקות(פירות)להוציאהכלליהמחיהיוקר

חופשייםושירותיםמוצרים.1976-1970בתקופה
התערבותללאנקבעמחירםאשרמוצריםמייצגים
על-אופיקוחבאמצעותאםהממשלהשלישירה
1סובסידיות.ידי

המחזוריתההתנהגותהיאבולטתתופעה

כפיהחופשיים.המוצריםשלהיחסימחירםשל
לשמורהנטייהאתזומחזוריותמבטאתהנראה

3ציור

,1976ישראלבנקדו״חהמקור:
.167עמי

ושעונים,תכשיטיםוהנעלה,הלבשההדירה,לקישוטמוצריםריהוט,בקבוצה:נכללים1
רפואישירותתחביבים,ושיפורו,הביתהחזקתובתי-קפה,מסעדותמשקפיים,קריאה,ספרי
עסקיים,שירותיםיופי,ומכוניתספורותשוגים,מכשיריםתיקונישיניים,רפואתפרטי,

ומופעים.תיאטרוןוטיולים,נופשהבראהבקיוסק,מצרכים
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מועדיביומסוייםמיתאםקיוםתוךקצובותלתקופותקבועיםנומינלייםמחיריםעל
המוצריםקבוצתכאשריותרחזקההמחזוריותבקבוצה.הנכלליםהמוצריםמחירישלהשינוי

ביחסהתנודותנוטותכוהאינפלציהשיעורשגדלככליותר.צרהבצורהמוגדרתהחופשיים
המחזורים.שביוהזמןבמרווחמהצמצוםאףוניכריותרחריפותלהיעשותהמחירים
בשיעורישחלההעלייהואתהמחיריםשינוישלהתכיפותהגדלתאתמייצגותאלהתופעות
שלהפיחותעלהיחסייםהמחיריםתגובתגםמאלפתהנומינליים.המחיריםשלההעלאה
קצר,פיגורלאחרלערך.אחוז20ב־האפקטיביהחליפיןשעראתהעלהאשר1974נובמבר

לעיל,שהוסברכפיהכללי.המדדמעלייתביותרהחופשייםהמוצריםבמחיריעלייהחלה
החזקתםשתאפשרלרמההמחיריםאתלהעלותנוטותבקפיצות,מחיריהןאתהמשנותפירמות
כמוגזמות.הקצרבטווחהנראותלהעלאותמביאזהשיקולמסויימת.לתקופהלפחותקבועים
שינוייאתלבחוןהחלטנומחיריםשינויישביוהזמןמרווחיעלמושגלקבלכדי
מחיריםמדיניותהמנהליםגבוההריכוזיותבעליבענפיםחופשייםמוצריםשלהמחירים
ושיעורימוצרים20שלהמחיריםשינויישביןהזמןמרווחימוצגים1בלוחאחידה.
בכלששררהאינפלציהלקצבבהתאםביניהןהמובחנותשונות,בתקופותהממוצעיםההעלאה
אחתלכלאופייניתשנהחציבמשךההעלאהשיעוריתקופהבכלמוצגיםכןכמותקופה.

מהתקופות.
האינפלציה.בשיעורהעלייהעםהמחיריםשינוייבתכיפותהעלאהעלמוריםהממצאים

האינפל¬שיעורהיהבהן1970-1969בשניםשנבדקו.המוצריםכללגביקיימתזותופעה
תקופהבמשךקבועיםהנומינלייםהמחיריםהוחזקולשנה,אחוזים7.0יחסית,נמוךציה

לשנה,אחוז17.4המחיריםעלייתשיעורהיהבה,1973-1971בתקופהכשנה.שלממוצעת
בתקופתשנה.חצימדיבממוצעשונווהםהנומינלייםבמחיריםהשינוייםתכיפותעלתה

הנומינ¬המחיריםמוחזקיםבההממוצעתהתקופהצומצמה,1974-76החריפה,האינפלציה
ומקדםהתקןבסטייתשחלההירידהעללהעירראויבלבד.חודשיםלכשלושהקבועיםליים

החריפההאינפלציהבתקופתהאינפלציה.קצבעלייתעםהשינוייםתכיפותשלהשונות
השונים.המוצריםשלהמחירשינויישביןהזמןבמרווחייותררבהאחידותניכרת

המחיריםשלההעלאהבשיעורגידולגםחלההעלאותבתכיפותהגידולעםבבדבבד
בהוצאותלחסוךהפירמותנוטותחריפה,אינפלציהשלבתקופותכירואיםאנוהנומינליים.

משתקפתזותופעהמחיר.העלאתבכלהנומינליההעלאהשיעורהגדלתעל-ידיהמחיר,שינוי
מעלותיחסיתנדיריםשינוייםשלבמדיניותהנוקטותפירמותהפירמות.ביןבהשוואהגם
המהירה,האינפלציהבתקופתבעיקרבולטתזותופעהיותר.גדולותבקפיצותמחיריהןאת

1976-1974.

הרישנה,חצילמשלשווה,אורךבעלקצרזמןפרקהמשנהמתקופותאחתבכלנבחראם
הגידולבשלזו.תקופהבמשךהעלאהשנצפההסיכויגדלההעלאותבתכיפותהגידולבשל
מחיריםהמעלהפירמהשביןהפערגדלהנומינלייםהמחיריםשלההעלאהבשיעורישחל

קצרההנבחרתהתקופהאםפעמים.פחותמחיריההמעלהפירמהאומחירמעלהשאינהופירמה
שקצבככלבמחירהעלייהשיעוריבשונותבגידולנבחיןההעלאות,לתכיפותיחסית
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.1בלוחבברורנראיתאבוזומעיןתופעהיותר.גבוההאינפלציה

יישוםבמשק.האינפלציהקצבאתנכונהאלצופותשהפירמותהניחהתיאורהיהמודל
אקונו-מודלשלקצרהבסקירהנסייםהציפיות.היווצרותשלתיאורגסמחייבאמפירי
11/0155,0111161-10811על-ידינאמדאשרמפורשת,ציפיותהשערתהכוללפשוט,מסרי

האדפטיביות:הציפיותהשערתאתהמחבריםהניחובעבודתם(.1974)8331-5300

1(^_0-1)+
0ק(_1

־
מ{

חי

כאשר
^

ז,ברביעלמעשההמחיריםעלייתקז,ברביעהצפויההמחיריםעלייתהוא8

|ראהמחיריםמשוואתשלקיומההונחכןהציפיות.התאמתמקדםהוא0<0<1ו-

ולשיעורהצפוייההמחיריםלעלייתלמעשההמחיריםעלייתאתהקושרת([1969)5010״

למעשההמחיריםעלייתעלהציפיותהשפעתכישהניחואחרים,למחקריםבניגודהאבטלה.

הספציפיקציה:נבחרהקבועה,היא

(2)1׳=116+6+££+106(3+£)
13121601

ו־ז,ברביעהאבטלהשיעורהוא״כאשר
0
ג,1י

<1,6 2,3
קבועים.מקדמיםהםו-ס>£,

הצפויהאינפלציהקצבעלייתעםכיההשערהאתלבחוןמאפשרתזוספציפיקציה

כאשרדועכתזוהשפעהתוספתוכילמעשה,המחיריםעלייתעלהציפיותהשפעתגוברת

צפוייםאינפלציהשיעוריעבורכך,משוםגבוהים.אינפלציהלשיעוריעצמוהמשקמתאים
כיהיאזולהנחהההצדקה.6לקבועלעלייתהמחיריםהציפיותשלההשפעהשואפתגבוהים

ויותריותרועל-כןהמחירשינוייתכיפותעולההצפויהאינפלציהקצבהתגברותעם
אתלהעלותנוטותהפירמותשבממוצעוומכינתון.רביעבמשךמחיריהןאתיעלופירמות

למעשההעלייהשיעוריתקרבהצפוי,האינפלציהלשיעורהשווהבשיעורהנומינליהמחיר

הצפוי.לשיעור
המחי¬במדדהשינוישיעורילגבירבעוניותבתצפיותשימושתוךנאמדה(2)משוואה

ההנחהתחתהיהשהתקבלביותרהטובהאומדן.1972-1959בשניםוהאבטלהלצרכןרים

=קכלומר,0=1ש-
התקן)סטייתהבאיםהאומדניםהתקבלוזוהנחהתחת.^£

קטנות(:בספרות

(3.0+)^104.08-
^1.345+

^
(3)ק=0.38111-8.05

0.920.1530.1351.4

בעתההעלאהושיעורקבועהמחירמוחזקבההתקופהמשךביןהפשוטהמיתאםמקדמי
-1971לתקופה0.21גפרתי(,ואמוןמלט)להוציא1970-1969לתקופה0.24הם:שינוי
מובהק.הואהאחרונהלתקופההמיתאםמקדםרק.1976-1974לתקופה0.84ו-,1973
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1971-1969נבחרים,בענפיםמחיריםשינוייאיפיון.1לוח

*1970-1969 (1)

7.0
במדדממוצעשנתישינוי

)אחוזים(:לצרכןהמחירים

במוהשינוי
בתקופה

1.70-70. וזים(
שינוי
ממוצע

חא)

מספרממוצע
מאזחודשים

אחרונההעלאה

1.0 5.3 11.3
וטבקסיגריות2 כללי:סיטוני

8.0 4.1 15.0 בירה

6.0 2.8 15.0 ואבוביםצמיגים

סס 0.0 30.0 מלס

0.1 5.1 12.0 תה 2כללי:צרכן

-0.2 3.4 16.5 זכוכית כללי:בנייה

0.0 7.5 24.0 נפץחומרי 2סלילה:

0.0 1.5 15.5 :
איטריות3 מפורטסיטוני

0.7 0.3 10.7 שוקולד

-1.0 6.2 12.0 ייו
3.9 4.0 4.8 קפה

1.0 1 .6 6.0 גרוריםכותנהחוטי

סס 5.5 11.0 לבודעץ

סס 6.5 10.7 והדפסהכתיבהניר

סס 2.8 4.0 קרטוןקופסאות

סס 0.0 24.0 גופרתיאמון

7.5 5.6 8.0 עגולזיוןברזל
.ס¬1 5.5 6.0 ופלדהמברזלצינורות

1 . ! 3.8 5.5 מחמרןצינורות

0.0 3.9 8.3 עפרונות

1.1 3.8 12.5 ממוצע

2.5 2.2 7.0 תקןסטיית

הבזבתקופההמחיר השתנהשבו הראשוןלחודשעדמוצר,
בכלנלקחה,11ו-1תקופהסיום1

.1976יוניעד1969מינוארהתקופה

1976דצמברעד1969מינוארהתקופה
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1976- ־1974(111) 1 1973--1971 (11)

39.2 17.4

במחירהשינוי
בתקופה

1.75-1.75\/ חוזים(
שינוי
ממוצע
אנ

מספרממוצע
מאזחודשים

אחרונההעלאה

במחירהשינוי
בתקופה

ע1.72-1.72 חוזים(
שינוי
ממוצע
א)

מספרממוצע
מאזחודשים

אחרונההעלאה

16.0 12.8 4.37 0.0 8.1 10.7
20.7 12.1 8.3 0.0 8.3 6.0
7.6 7.4 2.7 0.0 12.5 8.0
7.4 6.6 3.0 1.9 12.2 5.0

2.3 8.5 2.3 0.2 4.1 6.2

9.1 7.6 2.1 0.0 9.7 7.0

19.9 13.6 4.5 0.0 8.7 9.2

21.3 10.5 2.5 1.8 4.9 3.5
21.1 15.1 3.9 0.0 6.5 9.3
7.1 12.5 3.7 0.4 8.8 5.8
2.5 6.7 1.5 0.0 2.9 7.0
0.4 11.7 3.2 -0.5 6.6 4.1
10.9 7.7 2.1 15.3 6.8 3.4
13.3 8.0 2.2 0.0 7.4 4.0
3.7 4.7 2.1 0.7 2.8 2.9
6.7 6.5 2.2 0.0 6.9 4.4
-6.4 6.5 2.2 1.8 11.2 3.6
-8.0 4.5 2.0 0.0 8.1 3.7
2.7 4.6 1.6 0.0 4.3 3.8
0.0 6.5 3.1 0.0 6.0 7.4

7.9 8.7 2.8 1.1 7.3 5.8
8.7 3.2 0.9 3.4 2.8 2.2

לסטטיסטקה.המרכזיתהלשכה,1977-1969מחירים,שללסטטיסטיקהירחוןמקור:
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עלייתעלהציפיותשליותרחזקהלהשפעהנטייהקיימתשאכןכךעלמוריםאלהממצאים
לבחוןכדידרושהנוספתבדיקהיחסית.גבוההלאינפלציהציפיותשלבתקופההמחירים

האינפלציהלתנאיגםמתאיםיחסית,מתונותאינפלציהלתקופותנאמדאשרהקשר,אם
האחרונות.השניםשלהחריפה

אמפי¬תופעותמספרבהסברתמסייעתמחירלשינויהוצאותקיוםשלההנחהלסיכום,
אמפירימחקרכילנונראההישראלי.המשקבתנאיהמחיריםהתנהגותאתהמאפיינותריות
ובעיצובהמחיריםשינויתהליכיבהבנתרבלעזריהיהרמזנועליהםהקוויםלפימפורט
במיוחדוזאתבמשקהמחיריםעלמדיניותשינוייהשפעותעליותרמדוייקותתחזיות
שוקכגוןספציפיים,בשווקיםגםלבדיקהניתניםתארנואותםהשיקוליםהקצר.בטווח
החליפיןבשעריהמדורגיםהשינוייםאתלהסבירעשוייםהםהעבודה.ושווקיחוץמטבע

דומות.ותופעותהעבודהחוזיתקופתמשךעלהאינפלציההשפעותאתהרשמיים,
בנושאיםבחו״לנעשואשרמחקריםמספרלהזכירהראוימןנסיים,בטרםלבסוף,

שיעורישלוהשונותהכלליתהאינפלציהרמתשביןהקשרכאן.בהםדנואשרלאלוקרובים
ועל-ידי(1977)061130003££66מ3תעל-ידינבחובודדיםמוצריםשלהמחיריםהעלאות

הבריתבארצותהעבודהחוזימשךעלהאינפלציההשפעתאתלבחוןנסיון(.1978)?3605

שלואמפיריתיאורטיאקונומטריניתוח(.1978)2115511130300836063שלבעבודתםנעשה

(.1977)81*11110על-ידינעשהותפוקותמחיריםלשינוייהתאמההוצאותשלההשלכות

ביבליוגרפיה

83.1-1163., , 300 21153111311, 2., זנ£נ1311131)01•(1111100663065(161*>0056516806136100[0"
311(1 ?1*106 11006663106/," ת11ח160§1*3)ק1978/0301136,1 .

81*11110, >1. , "?1*106 30(1 0116?116 110)1156111606: ־0?0110(301361005(1>1301־0?11010110< /,"
1107,1)0 י6<36860£001101710/0£1266£61ץ.6}015011551001?3כן61*531.110,?60 -

61136/, 1977.

01111161*11130, ^., 1116155, ¥., 30(1 ־2,5,."30£££6065706650010(833110£1361006061

0 ת61ז1ק76306-0££10/111606",׳׳נ^״נ^ס?1118־1.)111060108?3נן197401106,5366 .

03££66, 0., 30(1 1(16111130, £., "706 ^61£366 11 נ]ת110610£110361005)160ס£13610ת ,"
1 ת£110(10668(60,).1ץ1^±10.10ץ1>?160¥1)4.0718מ.£6-6/מ2:ג(£6מנ(?02-10,^1977 .

?3605, ?. .א,"1ס£13610ס30(6061?613611)6?73613011166106",/־7,.#•?.85 ,

?6061136/ 1978, .קנן79-96 .

5065010501, £., 30(1 016155, 7., "10£136100 30(1 00565 0£ ?6106 !>0)1156111606,"

361) 11.ג3־.287-303,197701106,44,168
־16^■£00/0מ־0זז81-10־ .

5010 ־;0710118
1
,א.?!4,.316־106^601£)0־ x1 1)}18 38}10- ט3116/26/01.0¥,'1,61106)81,>130 -

0065666 11011)66516/ ?6655, 1969.
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הריאליהחליפיןשערועל היצואעלוהשפעתםמדיניותאמצעי

מרידורליאורהליסוין,אורי

בישראל.הכלכליתבמדיניותמרכזינושאמהווההתשלומיםמאזןשמדיניותרבזמןזה
ברורההבחנהחסרהרבותופעמיםמתמיד,לויכוחנתוניםלנקוטישבהםהמדיניותאמצעי
בעיקרםאנדוגנייםמשתניםלביוהכלכלית,למערכתאקסוגנייםמדיניותמשתניביו

לאיתורלתרוםניסינוזובעבודהמדיניות.בהחלטותישירהלקביעהניתניםושאינם
ולאמודהקצר,בטווחאנדוגניים(ממשתנים)להבדילהמדיניותאמצעישליותרבהיר

מהם•הראשונה,במיוחד:חשובותלנונראונקודותשתיהיצוא.עלהשפעתםאתכמותית

התנאים,ומהםיחסיים,מחיריםעלהמשפיעמדיניותאמצעיהינופיחותשבהםהתנאים,

הצריכהשלהכמותיתההשפעהמהיהאחרת:והשאלהבלבד;המחיריםרמתעלמשפיעהואשבהם
נדוןזובעבודההיצוא.עלהממשלה(שלהעיקריהמדיניותמשתנה)שהיאהציבורית
המערכתאתלייעלשנועדומדיניותבאמצעיולאקלסייםמקרו-כלכלייםמדיניותבאמצעי

הדיוןאיןאולםפחותה,האחרוניםשלשחשיבותםמכר,להסיקאיןכולה.הכלכלית
זו.עבודהבמסגרתכלולאלהבאמצעים

מראותהעיוניים,השיקוליםעםכללבדרךמתיישבותאשרהאמפירי,האומדןתוצאות
בתנאינומינליפיחותהיצוא:עללהשפעהעיקרייםמדיניותאמצעישניהממשלהבידיכי

הייצור.לפוטנציאליחסיתהציבוריתהצריכהשלחלקהוהקטנתאבטלה,
במשךגדל.היצואכןהייצור,לפוטנציאלביחסקטנההציבוריתשהצריכהככל

הציבוריתהצריכהגדלה-השבעיםשנותאמצעועדהששיםמשנותהנחקרת,התקופהמרבית
שליליתהשפעההיתהזוהתפתחותשלהלוואימתוצאותואחתלצמיחה,יחסיתמהירבקצב

נקטההממשלהשכןתפנית,חלה(1977-1975)האחרונותהשניםבשלושהיצוא.גידולעל

הייצור,לפוטנציאלביחסצמצומהואףהמקומית,הציבוריתהצריכההקפאתשלמדיניות
אלו.בשניםהיצואשללעלייתותרמהובכך

השפעהנומינלילפיחותאיןמלאהתעסוקהשבתנאיעולה,העיונייםהשיקוליםמתוך

המקומיים.המחיריםמערכתשלבלבדנומרראזמהווההנומינליהחליפיןושערהיצוא,על
המחיריםעלמשפיענומינליפיחותכיאלה,שיקוליםמלמדיםאבטלה,בתנאיזאת,לעומת
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ההשפעותאתמאשרותהאמפיריהאומדןתוצאותהיצוא.עלובאמצעותםבמשק,היחסיים
האומדן,בתקופתכימצאנולמשל,כך,מלאה.תעסוקהאואבטלהבתנאיפיחותשלהשונות
העיקריתהשפעתםניכרת-(1974שנת)כמומלאהתעסוקהבתנאיפיחותיםנעשובהןבשנים

תרמו(,1967בסוף)כמוכלשהיבאבטלהנעשההפיחותבהןבשניםואילוהמחירים,רמתעל
שנמדדה.לזונוספתאבטלהומנעוהיצוא,להגדלתהפיחותים
משתניםשנינמצאוהקצר,בטווחלהפעילםשניתןאלה,מדיניותאמצעילשנינוסף

הקצרשבטווחהייצור,פוטנציאלהואהאחדהיצוא:עלהשפעתםברורותשניכרהאחרים,
השפעהאיןהמקומישלמשלהעולמי,הסחר-והאחרמדיניות,משתנהולאמצבמשתנההוא

לגידולהעיקריהתורםהואהייצור(בפוטנציאל)הגידולהצמיחהתהליךכימצאנועליו.
לשנה(.גידולאחוזי9ל-7בין)תרםשנחקרהבתקופההיצוא

לאאךהיצוא,עלהעולמיהסחרשלמובהקתהשפעהעלמלמדיםהאמפירייםהממצאים
עקומתלפניהםרואיםאינםשהיצואניםכנראהמלמדתזועובדההריאלי,החליפיןשערעל

הישראליהמשקאיןכאמור,חדשים(.לשווקיםחדירההוצאות)בגלללחלוטיןגמישהביקוש
התרחבותאיןשבהןבתקופותזאת,עםאךהעולמי,הסחרמשתנהעלבמישריןלהשפיעיכול
1חדשיםשווקיםלרכושלפירמותשיסייעומדיניותאמצעילהוסיףישהעולמי,בסחרמהירה

צמצום)דהיינו,היצואעלהמשפיעיםהמקרו-כלכלייםהמדיניותאמצעיעלבנוסףוזאת
באבטלה(.ופיחותציבוריתצריכה

איןאבטלה,בתנאייעילנומינלישפיחותהטענהמןכילהדגיש,ברצוננולסיום
כאשרכינובע,זומטענההיצוא.הגדלתמדיניותשלבינייםמטרתהינהשאבטלהמשתמע
המשקאתלהחזירכדיפיחות,לבצעישלאבטלה,מביאהציבוריתהצריכהטלמכווןצמצום

מלאה.לתעסוקה

המושגיתהמסגרת

הראשונה,קבוצות:לשתיהיצוא,עלהמשפיעיםהעיקריים,האקסוגנייםהמשתניםאתנחלק
הצריכהבאבטלה(;נמצאהמשק)כאשרהנומינליהחליפיןשעראתהכוללתמדיניות,משתני

הייצורפוטנציאלאתהכולליםהמצבמשתניהשניה,בקבוצהוהמסים.המקומית,הציבורית
ממשתניםאחדכלשביןבקשראינטואיטיבית,ברמהבקצרה,נדיןהעולמי.והסחרבמשק
2היחסיים.ולמחיריםליצואאלה

השפעותבאמצעותהיצוא,אתלהגדילאמורנומינליפיחותנומינלי.פיחות

וכוי.שיווק,רשתותבהקמתסיועתערוכות,אינפורמציה,1
(.1977)ומרידורליטויןוגם(1976)ברונוראה:מפורטותהוכחות

2
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נניחבלבד:התחלופהבהשפעתונדוןההכנסה,מהשפעתנתעלםתחילהוההכנסה.התחלופה
מכךכתוצאהנומינלי.פיחותבוונערךמלאה,בתעסוקהמשקלבשיווינמצאהמשקכי

בגללסחירים.שאינםלמוצריםיחסיתהבינלאומיבמסחרהסחיריםהמוצריםמחיריעלה
התאמתלאחרייצורם,ואילוסחירים,שאינםלמוצריםהביקושיגדלהתחלופה,השפעת

שיביאאלו,למוצריםביקושעודףבשוקיווצריקטן.החדש,המחיריםליחסהייצורמערכת
יחזורהסחיריםהמוצריםמחירילביומחיריהםביןשהיחסעדבמחירם,יחסיתלעלייה
כלקייםיהיההביקוששעודףמשוםיתרחשזהתהליך3הפיחות.ביצועלפניששררליחס
מלאה,תעסוקהשלמשקלבשיוויכלומר:המוצא,בנקודתמאשרגבוההמחיריםיחםעוד
המיוצרות.הריאליותהכמויותאתולאהיחסיים,המחיריםאתנומינליפיחותישנהלא

יחסישכןהפיחות,בשיעורהקודמתמהרמהגבוההמחיריםברמתמושגהחרשהמשקלשיווי
הפיחות.בשיעורהגדרה,לפיעלה,הסחיריםהמוצריםמחירואילומשתנים,אינםהמחירים

ה״עושר"הקטנתבאמצעותהיצואלהגדלתתפעלנומינליפיחותשלההכנסההשפעת
למוצריםהמקומיהביקושהקטנתהמוצרים.לכלשלהםהביקושהקטנתכךומתוךהפרטים,של

עודףיוצרתסחיריםשאינםלמוצריםהביקושוהקטנתהיצוא,אתישירותמגדילההסחירים
ולהגדלתסחיריםמוצריםלייצורייצורגורמיולמעברמחירםלהורדתשיביאבהם,היצע

הציבור.שבידיהריאליותביתרותהירידההיאהפרטים"עושר"להקטנתהסיבההיצוא.
כילנונראההפיחות.בגלליורדמנכסיו,חלקושמהווההציבור,שבידיהכסףערך

הפרטיםמרכושחלק)א(סיבות:משתיכלל,קיימתאינהואוליזו,השפעהקטנהבישראל
ערךאתמורידנומינליפיחות4לממשלה.הבלתי-צמוד,חובם,יתרתהואהישראליבמשק
נומינליפיחותשלהנקייהההשפעהברורהלאלפיכךהפרטים.עושראתמעלהולכןהחוב,

מע<רךביותרקטןחלקמהוותהציבורשבידיהריאליותהיתרות)ב(הפרטים,עושרעל

ההכ¬שלהנוכחיהערךבאמצעותלמדודניתןאנושי(הון)כוללהנכסיםערךאתנכסיו.

מאד,היאקטנהזוירידההריהפרטים,"עושר"אתנטומורידפיחותאםגםמהם.נסות
תקופת)לאחרבשוקהפרטיםהתנהגותעלוהשפעתהההכנסות,שלהנוכחילערךיחסית

ביותר.קטנהתהאהתאמה(
בשיווישגםבהנחהמלאה,בתעסוקההמשקעלנומינליפיחותהשפעתנדונהכאןעד

עשוייהבאבטלה,משקלבשיווינמצאהמשקכאשרמלאה.תעסוקהתתקייםהחדשהמשקל
)במיוחדהנומינלייםהמחיריםשלקשיחותהיאהאבטלהסיבתאםשונה.להיותהתמונה

משום-5האבטלהולהקטנתהיצואלהגדלתנומינליפיחותישפיעמטה,כלפיהשכר(של

היחסייםשהמחיריםבהחלטסבירבייצור.בשינוייםהמתוארהתהליךילווהבהכרחלא3
בייצור.שינוייםלהתרחששיספיקולפניעודמחרשעצמםיתאימו

שלילי.שסימנוזהסעיףמופיעהנכסיםברשימת4
שכרקשיחותלמשל,)כמומטהכלפיהנומינליהמחירקשיחותאינההאבטלהסיבתכאשר5

שלהשפעתומבחינתהיצוא.להגדלתהנומינליהפיחותישפיעלאמטה(,כלפיריאלי
מלאה.תעסוקהשללמצבדומההדברהפיחות
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המחירים,ברמתכלליתעלייהתוךלהשתנותהיחסייםלמחיריםמאפשרנומינלישפיחות
יגדל.והיצואהסחירים,ייצוריגדלואז

תעסוקהבתנאיתביא,המקומיתהציבוריתבצריכהירידהמקומית.ציבוריתצריכה

הבינלאומי.במסחרסחיריםמוצריםשלהיחסיבמחירעלייהתוךהיצוא,להגדלתמלאה,
מחירםבלתי-סחירים.מוצריםשלהיצעעודףהשאר,ביןיוצרת,הציבוריתבצריכהירידה
הייצורגורמייעברו-מלאהתעסוקהקיימתכיובהנחהמצטמצם,ייצורםהיקףיורד,

סחירים.מוצריםלייצרהמתפנים
הפנויהההכנסההציבורית:בצריכהצמצוםלהשפעתדומהמסיםהעלאתהשפעתמסים.
ייצור.גורמימשתחרריםוכךהפרסים,שלהביקושיורדולפיכךמצטמצמת,

התנאיםשאר)וכליותרגדולהמשקשלהייצורשפוטנציאלככלהייצור.פוטנציאל

משתנייותר.גדולעצמווהיצואיותר,גדולהיצואמוצרישלהייצוריהיהכןשווים(,

אנואיוזובעבודהאךהארוך,בטווחהייצורפוטנציאלעללהשפיעעשוייםהמדיניות
הארוךהזמושהשפעותלמרותהיצוא,עלזוהשפעהבהשלכתלאואףזובהשפעהעוסקים
6הקצר.הזמןשללאלומנוגדותלהיותעשויות

שינוייםבאמצעותביטוילידיתבואבחוץ־לארץההכנסההשפעתחוץ־לארץ.הכנסת
זהיחסימחירכאשרמחוץ־לארץ.היבואלמחירייחסיתלחוץ-לארץ,היצואמוצריבמחיר
כאשרשכןבמשק,הכלכליתההתנהגותעלשישפיעחוץ-לארץמשתנההואיהאמשתנה,אינו

מצרפימוצרהסחיריםהמוצריםבכללראותניתןקבוע,ליבואהיצואשלהיחסיהמחיר

לחוץ־לארץמלווהאוהתשלומים(,במאזן)גרעוןמחוץ־לאר־ץהמשקלווהשאותואחד,
כמההשיקוליםעלמשפיעאינוחוץ־לארץשלההכנסהוגודל-התשלומים(במאזן)עודף

היחסייםהמחיריםאתמשניםחוץ־לארץשלבהכנסהשינוייםכאשרלהלוות.וכמהללוות
כתוצאהלחוליכוליםהיחסיבמחירשינוייםהיצוא.עלהשפעהחוץ־לארץלהכנסתתהא
ביחסאינסופיתגמישותבעלותאינןחוץ־לארץשלההיצעאוהביקוששעקומותמכך,

ההכ¬גמישותשלמזושונההיצואלמוצריבחוץ-לארץההכנסהגמישותכאשראולמחיר,

המחירגםישתנהבחוץ־לארץההכנסהבמשתנהשינויכלעםכלומר,היבוא,למוצרינסה

היחסי.

האמידה

סימול¬מבנהמשוואותלאמוד)א(דרכים:בשתילאמודניתןוהמחיריםהיצואמשוואותאת
ואנדוגנייםאקסוגנייםמשתניםתכלולמהןאחתשכלריאלי,חליפיןושעריצואשלטניות
ובמשוואתהריאלי(,החליפין)שערהיחסייםהמחיריםיופיעוהיצואבמשוואתכאחת.

יתרוןלפתחמתוחכמיםתעשייהמוצרישלמקומיתציבוריתצריכהיכולהלמשל,כך6
היצוא.אתתקטיןהרחבתההקצרשבזמןלמרותיצוא,להגדלתהארוךבזמןולהשפיעיחסי,
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האקסוגנייםהמשתניםשלכפונקציהישירות,היצואאתלאמוד)ב(היצוא.-המחירים
בלבד.

הכלכליתהאינטואיציהאתתואםהמשוואותשניסוחבכך,הראשונההדרךשליתרונה
גישהשלחסרונהבמשק.התהליכיםאתישירותלתאראמורותהמשוואותכלומר,המקובלת,

סינתטית.בצורהלבנותםוישבשוק,נצפיםאינםהרלבנטייםשהמחיריםבכך,הואזו
האנדו-מהמשתניםבהתעלמותההואהיצואמשוואתבאומרוהשניההדרךשליתרונה

אמצעיהשפעתאתישירותלאמודניתןולכךבפרט,הריאליהחליפיןומשערבכלל,יםגני
באמצעותעקיפהבצורהנמדדתהיצואעלהריאליהחליפיןשערהשפעתהיצוא.עלהמדיניות
זובדרךהחסרוןשלהם.פונקציההואהריאליהחליפיןשערשגםהאקסוגניים,המשתנים

עשויהאקסוגניים,משתניםשלכפונקציהיצוא,משוואתשלהפונקציונליתשהצורההוא,
היאהבחירהכאשרהדברמגבילבמיוחדמבנה.משוואתשלמהצורהיותרמורכבתלהיות
הפחותים.הריבועיםבשיטתאמידההמאפשריםניסוחיםביו

שלסדרהבנינוכךהאקסוגניים,המשתניםשלכפונקציההיצואאתאמדנולפיכך
החליפיןבשערשינוייםשלמשוואהואמדנולהלן!)ראההריאליהחליפיןבשערשינויים
משוואהגםאמדנולבסוףהיצוא.במשוואתהמופיעיםמשתנים,אותםשלכפונקציההריאלי

הריאלי.החליפיןבשערהשינוייםשלהשאר()ביןכפונקציהביצואהשינוייםשל

האקסוגנייס(המשתנים)בעזרתהיצואמשוואת
מהצורה:היאשנאמדההמשוואה

x -£ץ•0א+6

x-יצוא
העולמיהסחרמדד-)(
מקומיתציבוריתצריכה-0
במשקהייצורגורמיווקטור-1

האפקטיביהחליפיןשער-£
חיכוכית(לאבטלה)שמעברהאבטלהשיעור-אט

שינוישיעורימייצג-

כיהשערתנו,אתהמחזקדברומובהק,חיובימקדםנמצאן(העולמיהסחרלמדד
לחלוטין.גמישאינובחוץ־לארץהישראליליצואהביקוש

שביקושככלשלילית:היאהיצואעלט,המקומית,הציבוריתהצריכהשלהשפעתה
במשקהייצורגורמילווקטורכפרוקסיהיצוא.קטןכןיותר,גבוההמקומיבשוקהממשלה

ומלאיהאזרחי,העבודהבכוחהמשתתפיםמספראלטרנטיביים:משתניםבשניהשתמשנו(1)
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פוטנציאלשגדלככלכלומר,היצוא,עלחיוביתהשפעהזהלמשתנה7המשק.בענפיההוו
בצריכהגידולהריצומח,במשקעוסקיםואנוהיותהיצוא.גדלכןהמשק,שלהייצור

פוטנציאלמתוךהממשלהש״החרימה"בחלקהשינויאתמשקףאינו(6)המקומיתהציבורית
.0/1.מקובץ:משתנהבעזרת1ו-0המשתניםשניהשפעתאתלהציגבחרנוולכןהייצור,

היצוא.עלשליליתהשפעהזהלמשתנה
במשוואהלמשוואה;הזמןהכנסתבעזרתבעקיפיןנמדדהייצורבפוטנציאלהגידול

המתאםבשלהרגרסיה.קבועבאמצעותהזמןהשפעתנמדדתהשינוי,שיעוריאתשאומדת

השפעתאתהוהכוללתאחת,משוואהלאמודניתןלאהזמן,לביןב-סהגידולביןהקיים

8השפעתאתוהןהזמו .1
אבטלה,בעתרקהיצואעלהחליפיןבשערהשינוימשפיעהעיוני,לניתוחבהתאם

לכן9בלבד.המקומייםהמחיריםעלאלאהשפעה,לואיןמלאהתעסוקהבתנאיואילו
10האבטלה.ושיעורהחליפיןבשערהשינוישלאינטראקציהבמשתנההמשוואהבניסוחבחרנו

היאהיצואעלהשערשינויהשפעתואז,0האינטראקציהמשתנהערך,0היאהאבטלהכאשר

השינויוהשפעתמאפםגדולהאינטראקציהערךהרימאפם,גדולההאבטלהכאשרואילואפם;
כולוהאינטראקציהמשתנהאתלהעלותגםניסינוחיובית.היאהיצואעלהחליפיןבשער
אוזההביחסהואהקשראםלבדוקכדי,1מ-וקטנותגדולותבחזקותמרכיביו,אחדוכל

פשוטובמכפלההתקבלוביותרהטובותהתוצאותזה.משתנהעםיורדותאועולותשהשפעותיו

פיחותלביןאבטלהביןהמשוואהבניסוחאינטראקציהדרושהכילהדגיש,ברצוננו
אבטלה.שלובמקרהמלאהתעסוקהשלבמקרהלפיחותהנודעתהשונהההשפעהבשלנומינלי

קיימתכאשריחסיים,במחיריםשינויאפשרותשלאלאמחירשלאינהפיחותשלמשמעותו
בשינוי"הצורך"אתמייצגתהאבטלההקצר.בטווחמטהכלפינומינלייםמחיריםקשיחות
11להשתנות.האפשרותאת-והפיחותיחסיים,מחירים

באומדןלכלולהצלחנולאהציבוריתהצריכהלביןהמסיםביןהרבהמתאםבגלל
ללאלכשעצמה,ביצואהשינויעלבמסיםהשינויהשפעתהמסים.אתגםהיצואמשוואות
ומובהקת.כמצופה,חיובית,היאהאחרים,המשתנים

אחת,במשוואהשניהםאתלכלולאפטראיאלה,משתניםשניביןהרבהמתאםבגלל7
שלהם.קומבינציהעםמשוואהבנוסףואמרנו

גורמיבכמותהשינויאתמסבירכמשתנההכוללתמשוואהגםאמדנוכךעלנוסף8
צורתאז(,0=קבועהמשוואהעל)כופיםבמשוואהמופיעאינוהזמוכאשרהייצור,
בצורההמקדמיםהשתנולאזהבאומדן£;=0$+ק071.+-§ץ0א+6£היא:המשוואה
ומובהקת.חיוביתהשפעהבעלנמצא6ו-ניכרת,

ביצוא.השינוילביןהחליפיןשערשינויביןכמותיקשרבאומדניםנמצאלאואכן,9
מלאה.תעסוקהשלחיכוכיתלאבטלהמעבראבטלהשלהואהמענייןהאבטלהשיעור10

אחוזים.3.5-3בגבולותוהואנסיוניתבדרךבעקיפיןאמדנוזהשיעור
עצמםבמחיריםהשינוי-כלשהומחיריםבמדדהפיחותשיעוראתלנכותצורךאין11

האחריםהאקסוגנייםהמשתניםושלהנומינליהחליפיןבשערהשינוישלפונקציההוא
במשוואה.
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יצואהיצוא.לסךמשוואותוכןהשירותים,ליצואהסחורות,ליצואמשוואותאמדנו
הסחורות,יצואפונקציותמאמידתשהתקבלוהתוצאותעיקראתמביא(1)לוחהסחורות

ההסבררמתשינוי,שיעורימסבירותהמשוואותכלשנבחרו.האקסוגנייסהמשתניםבעזרת

הסביר(.בגבולנ.מ.ססדרתימתאםבהןואיויחסית,גבוהה,בהן
עםגםהמשוואותכלאתאמדנוולכןהמשוואותבכלדופןכיוצאתבולטת1971שנת

הרמי,מהוספתשנובעבהסברהרבהשיפורבולםהאומדןמתוצאותזו.לשנהדמימשתנה

אוכלכליהסברלנואיןהמשתנים;שארמקדמיאתמובהקבאופןשינתהשהוספתומבלי
זו.לתופעהטכני-סססיססי

יצואבמשוואתההסבררמתמאשריותרנמוכההשירותיםיצואבמשוואותההסבררמת
לאלהדומיםהתוצאותכיוונייותר.נמוכהמובהקותבעליהמסביריםוהמשתניםהסחורות,

ויצואהסחורותיצואבמשוואותהמשתניםמקדמימהשוואתהסחורות.ביצואשהתקבלו
יצואבמשוואותיותרגבוה0/6המשתנהמקדםהאחת,תופעות:שתיבולטותהשירותים
התח¬שאפשרותמכךכנראה,נובע,זהדברהסחורות.יצואבמשוואותמאשרהשירותים

יותרגדולהשירותיםלביןציבוריתצריכהביןעבודה,בעיקרהייצור,גורמישללופה

במשוואותבחוץ־לארץההכנסהמשתנהמקדםוהשנייה,לסחורות;ציבוריתצריכהביןמאשר
מעקומותלנבועיכולהזותופעהסחורות.ביצואמאשריותרהואאףגבוההשירותיםיצוא
לצייןהראוימןזאת,עםלסחורות.מאשרלשירותיםיותרחוץ־לארץ,הקשיחותשלביקוש
ביןמובהקהבדלאיןאלו,במשוואותהמקדמיםשליחסיתהנמוכההמובהקותשבגלל

כאןגםהשירותים,כביצואהסחורות.יצואמקדמילביןהשירותיםיצואשלהמקדמים

.2לוחשמלמדכפיהתוצאות,אתמשפרתדמימשתנהוהוספתחריגה,היא1971שנת

והשירותים.הסחורותביצואמהמתוארשונותאינןהיצואסךאומדןשלהתוצאותבדומה,

הריאליהחליפיןשערמשוואות

הבינלאומיבמסחרהסחיריםהמוצריםביןהמחיריםכיחסמוגדרהריאליהחליפיןשער
מייצגזהמחיריםיחם12ייצור(.גורמי)במחיריסחיריםשאינםהמוצריםמחירילבין
התמורה.עקומתעל-פניסחיריםבשאינםסחיריםמוצריםבהחלפתלמשקהריאליהמחיראת

אקסוגנייםמשתניםבאותםשינוייםבעזרתזהמחיריםביחסהשינוייםאתלהסביראפשר
ביצוא.השינוייםאתהקודם,בסעיףשהסבירו,

ישירה.בתצפיתבשוקסחיריםושאינםהסחיריםהמוצריםמחירינמדדיםאיןכאמור,
הבאה:בזהותנעזרנואותםלהעריךכדי

=ק
+(00-1קא

1 (.1976)ברונושלבמאמרוההגדרהבעקבות2
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ייצורגורמיבמחיריהתוצרמחיר-קכאשר:
ייצורגורמיבמחיריסחיריםמוצריםבייצורהתוצרמחיר-קז

ייצורגורמיבמחיריבלתי-סחיריםמוצריםבייצורהתוצרמחיר-
התוצרבסךסחיריםמוצריםבייצורהתוצרמשקל-ג<

ק(.ק/)הואהריאליהחליפיןושער^ק,אתלפתוראפשרו-ק,ק,זס,ידועיםאם
אלהמנתוניםלחישובניתןאינוקזהלאומית;החשבונאותנתונימתוךלחישובניתןק

שמרכיב)בהנחההיצואממחירהיבואמרכיבמחירניכויבעזרתאותוהערכנוולפיכך
13הזמן(.על-פניקבועביצואהיבוא

תשומה-תפוקה(,לוח)על-פיהמשקמענפיהנובעהתוצרשלגסהחלוקהבאמצעות
תביאהתוצרבכללהסחיריםהמוצריםשלבמשקלטעותכילצייןיש.0.30ב-מאתהערכנו
בכיוונו.לאאךהחליפיןבשערהשינויבגודללטעות

אמדנוזה,מחישובשנתקבלהכפיהריאלי,החליפיןבשערשינוייםשלסדרהבעזרת
שהתקבלההתוצאההריאלי.החליפיןשערעלהאקסוגנייםהמשתניםשלהכמותיתההשפעהאת

'?7' =־0.31

'0

-3 . 8 1
0.15£אט(•-3.5)+0.02 2.73.6 מ2=0.69

0.״.=2.91

הציבוריתהצריכהשלהשפעתםכיווניבדברהתיאורטייםהממצאיםאתמאשרתהתוצאה
אבטלה.בתקופתהנומינליוהפיחותהייצורפוטנציאל
השינוייםאתמובהקתבצורהמסביריםאינםהיצואאתהסבירואשרמשתניםשני

אבטלה,לביוציבוריתצריכהביןהאינטראקציהמשתנההואהאחדהריאלי:החליפיןבשער
זאתגםאךהיצוא,בהסברהמובהקותסףעלהיהבהםהראשוןהעולמי.הסחרמדד-והאחר המשוואות.בכללא-

הסבר,דורשתהמחירים,עלולאהיצוא,עלמשפיעהעולמיהסחרשמשתנההעובדה
העולמיהסחרמשתנהחייבלימיו,משמאליורדותחוץ־לארץשלהביקושעקומותאםשהרי

משמאליורדותהביקושעקומותאיןואםהיחסי,המחירעלוהןהיצואעלהןלהשפיע
מצוילדעתנוהיחסי.המחירעלולאהיצואעללאלהשפיע,צריךזהמשתנהאיןלימין
בדברביצוא,העוסקיםשלטענותיהםאתאףותואםהאמפירייםהממצאיםאתהמיישבהסבר
כאשרגםלשווקיםחדירהבעייתקיימתאלו,טענותלפיהבינלאומיים.השווקיםאופי
בהוצאותהשאר,ביןכרוכה,חדשיםלשווקיםהחדירהלמוצר.הבינלאומיהמחירנתון
פירסום,הוצאותלהיכללעשוייםזוהוצאהבסךקבועה.הוצאהשלאופיבעלותשיווק
הוצאותקטנותמתרחב,העולמיהשוקכאשרועוד.סוכנויותפתיחתקניינים,שיכנוע
מסוייםקנייןכאשר)למשל,מסוייםבתחוםכלילנעלמותאףאומשמעותיבאופןהחדירה

סוב.קירובזוהנחהמהווההמדגםבתקופת13
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1ציור

הרחבתאולםלחלוטין,גמישהחו״לשלהביקוששעקומתנניחקניותיו(.אתמגדיל

מתוארתהמוצאבנקודתחוץ־לארץשלהביקושעקומתחדירה.בהוצאותכרוכההשיווק
ב-1בציור

0
5היאהמוצאבנקודתההיצעעקומתם.

ליצואהיאוצאתהמיוהכמות,0
xמ-הגדול

0
ק,השוק,מחיראתנקודהבכלהמייצגם,הביקושאתהיצואןלפניורואה

שואפתלשוק,החדירההוצאותשלהחד-פעמיהאופיבגללליחידה.החדירההוצאותפחות

הביקושעקומת
1

לעקומהס
0

$מ-נעהההיצעשעקומתנניח,אםגדל.היצואכאשרס
0

xבגודלבביקושאי-הרציפותבשלהקצר()בזמןהיצואאזיישארל-^
0

ובמחיר
0

ק.

היצואיגדלתעבוראי-הרציפותונקודתהעולמי,השוקטלהתרחבותעתהתחולאם
ל־,*•

חיוביהינוהמחיריםמשוואתשלשהקבועהיאמהאומדן,העולהנוספתמעניינתנקודה
שאינולשנה,אחוזים2כ-שלריאליפיחות-זמןפניעל-נעשהזה,קבועלפיומובהק.

שנשמטמדיניות,למשתנההקבועהשפעתאתלייחסאפשרהמדיניות.אמצעימהפעלתנובע

שהמשקכךעלהקבועמרמזזהבמקרההצמיחה.השפעתאתלקבועלייחסגםניתןמהאומדן.

הבא:באופןזאתנראההאומדן.בתקופתבלתי-סחיריםמוטתצמיחהצמח
ואי-לא-מוטה,צמיחהבנקודה(2)ציור?1התמורהעקומתעלנמצאשהמשקנניח

מחיריםביחסגלנקודההבאהבתקופהאותומביאההיתהמדיניות,אמצעישלהפעלה
שהצמיחהלכךהיאעדותמדיניות,אמצעיהשפעתללאהמחירים,ביחסשינויניכראםזהה.

נעשהשהמשקכך,עלמעידהסחיריםלטאינםיחסיתהסחיריםהמוצריםהתייקרות14מוטה.

כזה.מצבמתארת17התמורהועקומתסחירים,בלתימוצריםבייצוריותריעיליחסית
משוואהאמדנוצמיחהשלמשמעותהרגרסיהלקבועלייחסניתןאומנםאםלבדוקכדי

1 הומטטיות.אדישותעקומותהדיוןמניחבסמוי4
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2ציור

לעיל:הנחתנואתמחזקתוהתוצאה15מפורש,באופןהצמיחהאתשכוללתנוספת

+0.15£(־1א)-3)+0.35£
1.71.4

0.71=8 2

./יי.ס=2.70

במשוואהההסברורמתומובהק,חיובימקדםקיבלהייצורבפוטנציאלהשינוישיעור
שופרה.

האקסוגניים,המשתניםבעזרתהיחסייםוהמחיריםהיצואמשוואותעלנוסףכאמור,
המסבירהמשתנהכאשרהיחסיים,המחיריםלביןהיצואשביןלקשרמשוואהגםאמדנו
החליפיןשערביןקשרקייםאכןאםלבדוקבאזה,אומדןבחו״ל.הביקושהואהנוסף

עלמשפיעאינוהעולמישהסחרומצאנו,היותהיצוא.לביןשחישבנוהו,כפיהריאלי,
היצוא.בהסברלהיכללזהמשתנהגםצריךבלבד,היצואעלאלאהיחסיים,המחירים

למשל:הסחורות,יצואעבורשהתקבלההתוצאה
1נ

= -0.23-4 0

מאדדומהשהתקבלה)התוצאההרגרסיהעלאפסחותךכופהשאינהמשוואהגםאמדנו15 מובהק:ובלתילאפםקרובקבועובעלתלעיללמשוואה

0.24-
.נ¬1

£
1

+ 0.14£ • (014 - 3) + 0.301, + 0.003
3.5 1.3 0.4

82 = 0.71
0.א.=2.61
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1.19
2 . 9

11
2 = 0.57

0.= 2.67

+ 0.660 + 0.0662.3 2.5

כמחושבהריאליהחליפיןשערביןוחזקמובהקקשראמנםקייםלראות,שניתןכפי

שהקבועלראותמעניין!ז(.2=0.42ההסבר:לרמתתורםלבדו)הואהיצואלביןלעיל

האקסוגנים,בעזרתהסחורותיצואבמשוואותמהקבועמובהקבאופןשונהלאזובמשוואה

לקבוע.שייחסנובמשמעותהתומךדבר

המסביריםהמשתניםביןהמתאמיםמטריצהסטטיסטי:נספח

1( 0/1( (0£-א3.5) (0£-א3) 077

0.80 0.73 0.41 0.20 0.51 $

0.43 0.26 0/7
0.16 0.66 -אט(3£)
0.41 0/1(

העולמיהסחרבמדדהשינוישיעור
האזרחיהעבודהלכוחיחסיתהמקומיתהציבוריתבצריכההשינוישיעור

ההוןלמלאייחסיתהמקומיתהציבוריתבצריכההשינוישיעור
ההוןבמלאיהשינוישיעור
החליפיןבשערהשינוישיעור
האבטלה.שיעור

^כאשר:
0/1
0/ 1(

1(

£

אט

ביבליוגרפיה

בנקפנימי,תזכירהישראלי,"במשקהיצוא"פונקציתליאורה,ומרידוראוריליטוין
.1977ישראל,

81 "77116^0-5601:01•0]36ז886311116£1101£0011011171
־141011361,11110, x0113026 .ע7,.?4.7!",8316 X111, זק61ת1נ61•561976 .



הישראליביצואמחיריםואפלייתביקושגמישויות

זילברפרב*בך־צלוךוינבלט,גיימי

ישלחלקורקאשרמפשטותהנחותסדרתלהניחנהוגבינלאומימסחרשלהתיאורטיבניתוח
אתלהניחהפיתוירבולכןהתיאורטיהניתוחלפישוטתורמותאלוהנחותאמפירי.ביסוס
המחירוחוקהקטנה""הארץהנחתהוהזהמהסוגהנחותשתיאמפיריים.במחקריםגםקיומו
תיאורטייםבמחקריםהןשכיחאלוהנחותבשתיהשימוש(.1116א&ו00£ת6ק1!-06)האחיד
ארץהיאשישראלוומכיהישראלי.המשקלגבישנעשומחקריםכוללאמפירייםבמחקריםוהו

לפינוהגתהיאויהלומים(להדרים)פרטליצואההנוגעשבכללהניחו״סביר"נוחקטנה,
הנ״ל.ההנחותשתי

לגביהאחידהמחירוחוקהקטנההארץהנחתנכונותאתלבחוןהיאזועבודהכוונת
ננסהמתקיימות,אינואלווהנחותבמידהשונות.מוצריםקבוצותשלהישראליהיצוא
עלפירוטנקבלזובדרךמחירים.אפלייתשלמודלתואמתהיצואהתנהגותהאםלבחון
היצואדפוסילהבנתהןחשיבותבעלשהינושונותמוצריםקבוצותשלהיצואדפוסי

להיותיכולהזואינפורמציהכן,עליתרכלכלית.מדיניותקביעתלצורכיוהןהישראלי
האמפירי.במישורהנ״לההנחותשתישלהנכונותלבחינתחשיבותבעלת

הרקע

וארצותישראלשלהחוץבסחרהעוסקיםאמפירייםבמחקריםרווחתהקטנה""הארץהנחת
זההוהינההמיקרו-כלכליתהתיאוריהעלמבוססתזוהנחה1כקטנות.המוגדרותאחרות

עלרגבלאורינתונהתודתנובר-אילן.אוניברסיטתבנגב,בו-גוריוןאוניברסיטת הטובות.עצותיו
(.1972)הלוילמשל,1
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בפניעומדותזו,הנחהעל-פימשוכללת.בהתחרותבודדתפירמהשלההתנהגותלהנחת
היאכיאףזו,הנחהלחלוטין.גמישותבינלאומיותוהיצעביקושעקומותהקטןהמשק
במבחןהועמדהלאישראל,שלהחוץסחרבנושאימקרו-כלכלילטיפולרלבנטיתאולי

כיספקאיןבישראל.התעשייתיוהיבואהיצואשלמיקרו-כלכליניתוחלגביאמפירי
שבשווקיםלכךהמביאיםגורמיםשקיימיםכיוןהמציאות,אתבהכרחתואמתאינהזוהנחה

שיווקגורמילהיותיכוליםאלוגורמיםמשוכללת.בלתיתחרותתתקייםתעשייהלמוצרי
יתרונותקיום)כגון:טכנולוגייםגורמיםאומוצרים(,שלדיפרנציאציה)כגון:
מסוים.אוליגופוליסטיכוחהישראליליצואןישאלובמקריםכילהניחניתןלגודל(.
זוולעובדהלחלוטיןגמישהביקושעקומתהישראליהיצואןבפניעומדתלאזהבמקרה
היצוא.עידודמדיניותלגבירבהחשיבות

ישזהלחוקהקטנה.הארץמהנחתיותראףנפוצההנחההינוהאחידהמחירחוק

מוצרשכלחינההמיקרוברמתהחוקמשמעותוהמקרו-כלכליות.המיקרו-ברמותהשלכות
5111151:1)-תחליפיותשלהגבוהההדרגהבגללזאתהעולם.ארצותבכלמחירבאותונמכר

לאומיים.גבולותפניעל-(1:111:31)1111:7
המפותחות(בארצות)לפחותמשוכלליםבינלאומייםשווקיםשיהיומחייבתזאתהנחה

על-קבועיםהםסחיריםבלתימוצריםשלמחירםוהןסחיריםמוצריםשלמחירםהןולכן
הקנייהכוחשיוויתורתעםמתיישבתזהחוקשלהמקרו-כלכליתהמשמעותארצות.פני

המטבע,בשערשינוייםעל-ירימתקזזיםאחדמשקשלהמחיריםברמתששינוייםהקובעת

באותו)המפותחות(הארצותבכלנעיםסחיריםמוצריםמחיריזאת,גישהלפיולהיפך.
בשיווקםהקייםהפוטנציאליוהארביטרז׳הגבוהההתחליפיותבגללשיעורובאותוכיוון
התח-בגלליחדנעיםשונותבארצותסחיריםהבלתיהמוצריםמחיריהשונות.הארצותבין

שלבייצורםהתשומותוביןסחיריםהבלתילביןהסחיריםהמוצריםביןהקיימתליפיות

2אלה.טוניםמוצרים

למאזןהמוניטריתהגישהשלאינטגרליחלקהואהאחידהמחירשחוקלהדגישכדאי
במידהנפגמתזאתהנחהובלעדיזאת,לגישהתיאורטיתיסודכאבןמונחהואהתשלומים;

האחיד,המחירהנחתטמונההיסטוריתמבחינהכולה.הגישהשלוהנכונותהרלבנטיותרבה
בלתי-נפרדחלקמהווהזאתותיאוריההקנייה,כוחשיווישלהקלאסיתבתיאוריהכאמור,

קרובותלעתיםמצויהאחידהמחירחוקהתשלומים.מאזןבבעיותהכוללהמוניטרימהטיפול
הגמישויותגישתהתשלומים:מאזןלמדיניותאחרותבגישותגםסמוייהאוגלוייהבצורה
אחרונותגישותבשתיהדיוןלעקביותהכרחיתאיננהזאתשהנחהלמרותהספיגה,וגישת
אלו.

זהחוקקיוםהנחתשעצםהריהאחיד,המחירבחוקשבשימושהרבהפיתוילמרות

בארצותהמחיריםשרמתבעובדהנעוץהיההביקורתמגורמיאחדרבים.על-ידיבוקרה
לבשםכבר(1911)111031-110לנפש.ההכנסהרמתעםחיוביבמיתאםמתואמתשונות

(.1976)?1-6ז11<1011,3111161ת50ז1ו-(1975)א1111תז:311ראהזהבנושאדיונים 2
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(.1977)<!1-3/ו315<ת111נ!56ו-ץ(1964)8313553על-ידיהוצגהוהיאזאת,לתופעה
ומובהקחיוביקשרשקייםשונותארצותפניעלרוחבחתךשלבניתוחהראוהאחרונים

(.1970מ-נתונים)עבורשונותבארצותלנפשהתוצרלביןהמקומיהתוצרמחירימדדבין
סחיריםבלתימוצריםעליותרחזקהלנפשההכנסהגודלשהשפעתהראוהםכן,עליתר

טית.0טנ\י0מבחינהמובהקתהיאההשפעההמקריםבשניכיאםסחירים,מוצריםעלמאשר
לאומייםבשווקיםהמוכריםיצרניםעל-ידימחיריםשאפלייתמראיםגםהםכךעלבנוסף
מוצרישלארוכהרשימהמציגיםהםזאתטענהלחיזוקביותר.שכיחהתופעההיאשונים
הסיטונייםמחיריהםלביושלהםהיצואמחיריביןמשמעותייםהבדליםהיושבהםתעשייה
3הברית.בארצות

לביטולבנוסףכישראל,קטןמשקשלליצואגםהאחידהמחירחוקבקיוםנכפוראם
גמישותשאינןביקושעקומותבפניהעומדיםישראלייםשיצואניםהריהקטנה,הארץהנחת

רווחיהם.אתלהגדילובכךשוניםמשקיםביןמחיריםאפלייתלקייםיכוליםלחלוטין
הישראלי?היצואלגביזהמסוגטענותלטעוןאפשרהאםהשאלה,נשאלת

נכון,יותר)אומחיריםמוצגיםשבו,1בלוחמהתבוננותמתקבלתמעניינתתמונה
לראותמאודקלשונות.לארצותישראלעל-ידיהמיוצאיםמוצריםשנישל(0ת16צ31מ6ה-

בארצותמשמעותיתשונותבעלילמחירים1972ב־זכותפוזים,כגוןהומוגניים,שמוצרים
הומוגניותדרגתבעלימוצריםעבורהדברכךאםצמיגים.לגביגםהדברוכןשונות,
שתו¬לשערשאפשרהריאחרות,רבותארצותעל-ידיבני-תחרותגםשהינםיחסית,גבוהה
יותר.ספציפייםתעשייהמוצריביצואוכמהכמהאחתעלקיימתהמחיריםאפלייתפעת

זו.בעבודהאמפיריתלבחוןבכוונתנואלונקודות

המחקרשיטת

4ארצות)על-פנירוחבחתךנתונישילובעלמבוסםלהלןשיוצגהאמפיריהניתוח
עם(

כמה?(0011)§תזולשיטה(.1968,1970,1972זמן:נקודות)בשלושעיתיותסדרות
היוואשר(,2בלוחמובא)שפירוטםמוצריםקבוצות11נבחנו5אנליטיים.יתרונות

הניו-יורקטלעיתונאיבמאמרוליפסיקרביםעל-ידימובאתמחיריםלאפלייתעדות3
מוסדותעל-ידינקנסאשרזכוכיתסיבישליצרןעלמספרהמאמר(.17.1.1976)טיימס
מהמחיריםאחוז40ב-גבוהיםשהיובמחיריםבגרמניהמוצריומכירתבגללהמשותףהשוק
סחורות.אותןעלבצרפתשנגבו

התעשייתיהיצואשלהגיאוגרפיתההתפלגותאתהשאר,ביןמנתח,אשרמקיףמחקר4
יתיונותליצירתהגורמיםאתבוחןזהמחקר(.1970)1111-50}1על-ידינעשההישראלי
צדאתהמייצגיםייצורמאפיינישלניתוחעל־ידישונים,בשווקיםישראלייםיחסיים
אומ¬עםאותוומשלבתההיצעצדשלאחראספקטמדגישהזאת,לעומתעבודתנו,ההיצע. ביקוש.פונקציותדני
(.1966)38316561-3<ת1א61־10/\6ראהזאתבשיטהלשימושהתיאורטיהרקעעל 5



1972וצמיגים,)מנדרינות(תפוזיםיצוא.1לוח

1ת)11

״31116
ערר

($1,000)
כמות

)טונות(

תפוזים
124.6 2,460 19,746 בלגיה
119.8 4,267 35,620 צרפת
126.6 17,312 136,696 גרמניה
118.4 4,003 33,807 הולנד
114.9 17,022 148,052 אנגליה
126.5 4,867 38,399 שבדיה
130.0 4,280 32.921 פינלנד
130.5 1 ,886 14,450 יוגוסלביה
176.9 8,708 1 ,541 סינגפור

צמיגים
1,085.3 169 156 אתיופיה
1,584.7 767 484 גאנה
1,179.1 158 154 קניה
1,068.3 219 205 ניגריה
1,036.2 10,209 9,852 הבריתארצות
1,225.6 201 164 קנדה
991.6 354 357 אירן

1,282.6 717 559 בלגיה
854.3 2,909 3,405 גרמניה
751.2 649 864 איטליה
903.4 131 145 הולנד
802.7 887 1,105 אנגליה
967.5 298 308 יוון

1,119.8 187 167 רומניה
768.1 106 138 הונגריה
923.8 994 1 ,076 אוסטרליה

'7,0(.8116(111181,אי1972מקור:
1
'/11 11)€0x1710.11,.א.
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המדגם(.שנותבשלושיהלומים)למעטהישראליהתעשייתיהיצואכלמסראחוז20כ-

לררמה

זהיםאינםה־ישראליהיצואשמחיריאולי()האפיקורסיתלהשערהמקוםישלעיל,כאמור
גמישותאינןהישראליהיצואןבפניהעומדותהביקושעקומותוכיהיצואשווקיבכל

אפלייתשלמודללפימתנהגהישראליהיצואןהאםהשאלה,נשאלתאלובתנאיםלחלוטין.
יורדתביקושעקומתמהםאחדשבכליצואשווקימספרבפניהעומדיצואןמחירים.
אוקיימת,אינההארביטרזישתופעת)בהנחהמחיריםבאפלייתלעסוקיכוללמוצריו,

ביןלשוויוןשתביאברמהשלוהיצואקן■יהסן־-כלאתיקבעהואמבוטל(.בהיקףקיימת
ייקבעארץלכלהיצואסך־כלז.4ס=►18ביצוא:השוליוהפדיוןבייצורהשוליתההוצאה

לארץאינדכם-1)מא1=1<ץ61ושוק:שוקבכלהשוליהפדיוןהשוואתשלהעקרוןלפי (.1ה־היעוד
שילובאפואמהווהלהלן,שיתוארהאמפירי,המבחןבבסיסהעומדהתיאורטיהמודל

היצואנים.שלהתנהגותמשוואתעםביקושפונקצייתשל
למוצרו,ניאו-קלאסיותביקושפונקציותבפניעומדמוצרשלשיצואןנניח

הבא:מהטיפוסהיעוד,בארצות

(1)=?(1£,*!?/0,01ק21,1)(1=1)ת,...,

1לארץמישראלץמוצרשלוצאתמיכמות-X1כאשר:

1בארץמישראל()המיוצא\מוצרשלמחירו-ק1
*

1בארץל-\יםתחליפימוצריםשלמחירם-ק1

1ב-מקומיתוצר-01

1ב-לנפשמקומיתוצר-0ק1

הביקוש.עלהמשפיעים1משקשלאחריםרלבנטייםמאפייניםאוסף-21
השוואתעל-ידילמקסימוםהרווחאתיביאהואמחיריםלהפלותיכולהיצואןאם
היעוד:ארצותבכלהשוליהפדיון

(2)140=1481=?1+-§!(1=1...,)ת,

כדלהלן:לכתובניתן(2)משוואהאת

(2)י?1=(4(11-\1

מודלולאניאו-קלאסיהתנהגותמודללפימתנהגיםויצואניםשיצרניםמניחיםאנו6 (.86113¥10־נ15)שהתנהגותי



אפלייתתוךהמיוצאxלמוצרבשוקשיווי-משקלשלמודלמהוות(2ו-)'(1)משוואות

טונות.לארצותמחירים

האמפיריהמבחןניסוח

*המחירמקדםבבחינתהינוהקטנההארץלהנחתהאמפיריהמבחן
(.1)במשוואהק1ק/1

זהשמקדםנצפהלחלוסיו,גמישהביקושעקומתהישראליהיצואןבפניעומדתאכןאם

מצביעזהלמקדםמובהקשליליסימןזאת,לעומתסססיססית.מבחינהבלתי-משמעותייהיה

לימין.משמאלהיורדתהישראליליצואביקושעקומתשלקיומהעל
זאת,)לעומתמחיריםאפלייתשלקיומהאתמחייבתאינההקטנההארץהנחתשלילת

אפלייתשללקיומההמבחןמתקיימת(.הקטנההארץהנחתאםמחיריםאפלייתתיתכןלא

מובהקחיובימקדם(.2)'במשוואההיצואכמותמקדםשלמובהקותוהואמחירים

391/3X1ש-כיוןחיוביהוא)המקדםמחיריםאפלייתשלקיומהעליצביעזהלמשתנה

שלילי(.הינו
(2ו־)'(1)משוואותמערכתשלהאקונומטריתהצורההאקונומטריות:המשוואות

היא:ס״ז(516351ף113־נ6ה-)בשיטתסימולטניתשנאמדוכפי

(3)
)־()+()±()-(1±))±(

+1נ+1ר6+01!ס!(+1י1)15.+1נ1+11נ46
51321

*091

(4) 91

(+)
+ 13X1

6

)±(
+ל?

27806

*ק,1^1המשתנים
לעיל.כמפורטהם0ק1ו-01?,1

1למדינהישראלביןהגיאוגרפיהמרחקהוא-015■

המשותףהאירופילשוקאי-השתייכותאוהשתייכותעלהמצביעדמהמשתנההוא-)1

1968אתהמחקר,שנותמשלוששתייםהמאפייניםדמה,משתנישנימייצגיםקו-ק
8672

בהתאמה.,1972ואת

רמתאתלאפייןבאזהמשתנההמקומי.הלאומיבתוצרהחקלאותחלקאתמסמל-46

המדגם.משקישלוהפיתוחהתיעוש
באומדניתיאורטיתהצפוייםהסימניםהםמהמקדמיםאחדלכלמעלהמופיעיםהסימנים

תיאורטיתהשערהשאיןדברשלפירושולמקדםמעלסימניםשניכשמופיעיםהמשוואות.

הצפוי.הסימןלגביברורה,מוקדמת
מסבירכמשתנה(015).הגיאוגרפיהמרחקהוכנס([3)]משוואההביקושבמשוואת

הוצאותבולכלולמבלידהיינו,פו״ב,חושבק(1)שימושבושנעשההמחירשמשתנהמשום

אךי״פ,0במחיריםלהשתמשצריךהיהזהמסוגביקושבמשוואתהדיוק,למעןהובלה.

שימוטעל-ידיהאפשריתהשגיאהלתיקוווונסינעשהזמיניםהיולאאלהשנתוניםוומכי
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משתנהלמקדםהצפויהסימןלכך,איההובלה.להוצאותכאינדיקטורהגיאוגרפיבמרחק
התוצרמשתנהמקדםהמחיר.משתנהממקדםתיאורטיתלצפויבדומהשליליהואהמרחק

שוקשלהפוטנציאליגודלועלמצביעשהמשתנהמשוםחיובי,להיותצפויס,המקומי,
ממוצריוחלקשיתכןמשוםמראשברוראינולנפשהתוצרמשתנהמקדםשלסימנוהיצוא.
נורמלייםממוצריםמורכבאחרוחלקשלילי(להיותצפויהמקדם)ואזנחותיםהםהיצוא
ל־חיובייםמקדמיםצפוייםועבורם

2
משתנהמקדםשלסימנולגביברורותציפיותאיןני•

בשוקמועדפיםמוצריםהיוהישראלייםהיצואממוצריחלקשכן,11המשותף,לשוקהדמה
לרעה.מופלההיהאחרוחלקהמשותף

צפויבמחירים,המפלהיצואןשלרווחיםלמקסימוםמהתנאיהנובעת(,4)במשוואה
לראותקלכזאת.אפלייההיצואןמקייםאכןאםחיובי,להיותץ,1המיוצאת,הכמותמקדם
במשוואה-3ק1^1אתלאמודאמור(4)במשוואה(:2)יבמשוואההתבוננותמתוךזאת
יורדותהןהיעודבארצותהישראלייםהיצואלמוצריהביקוששעקומותנניחאם(.2)'

מתקבלאיננו,סאםחיובי.להיות,סצפויולכן,-3ק1/3\1>0אזילימיו,משמאל םם השולילפדיוןזהההתלוי()המשתנהשהמחירדברשלפירושוסטטיסטית,ומובהקחיובי
יצואןשבומצבבהחלטיתכןמחירים.אפלייתחוסרשלמקרהמייצגוזההמשוואה()חותך
בגללאםבאפלייה,יעסוקלאזאתובכללחלוטיןגמישותשאינןביקושעקומותבפניעומד
אפלייה.מאפשרשאיננותעשייתיארגוןמבנהקיוםבגללאוארביטרז׳קיום

בהתאמה(?,ו-?)1972ו-1968השניםאתהמאפייניםהדמהמשתנימקדמי י8672
המש¬תקופהעלשמדוברשמכיוןלנונראההיצוא.מוצריהיצעעלהשפעותאוסףמייצגים

טכנו¬שינוייםכגוןגורמיםעלמצביעיםאלהשמשתניםיתכןשנים,ארבעעל-פניתרעת
הםאםטכנולוגיים,שינוייםיצוא.תמריצישלהריאליבהיקףושינוייםבייצורלוגיים
לאזאת,עםיחדהיצוא.היקףעלברורבכיווןמשפיעיםהשונים,בענפיםהתחוללו
לכך,איהספציפיים.בענפיםהיצואתמריציבהיקףהריאלייםהשינוייםכיווניברורים

אלה.דמהמשתנישלההשפעהכיווניעלמוקדמתהשערהברשותנואין

אמפירייםממצאים

במספר.11המדגם,מוצרימקבוצותאחתכלעבורנאמדולעיל(4ו-)(3)מטיפוסמשוואות
שלהגיאוגרפיתההתפלגותעלהסטטיסטייםהנתוניםזמינותעל-פיבאקראינקבעזהמספר
שלמודלהואהאמפיריתהבדיקהביסודהמונחהתיאורטיהמודלכאמור,הישראלי.היצוא

כמויות-האנדוגנייםהמשתניםביןואינטראקציותסימולטניותהמניחחלקישיווי-משקל
זו\ד5130§6ה-היאנבחרהאשרהמשוואותשלהאמידהשיטתשכך,וומכיומחיריהם.היצוא

המוצריםמקבוצותאחתלכלסימולטניות.שלאלמנטיםבחשבוןהלוקחת516351״ף3ז6
שלהתנהגותמשוואתוהשניהביקושמשוואתהאחתסימולטניות,משוואותשתינאמדו

הביקושמשוואתמחירים.המפלהפירמהשלרווחלמקסימוםמהתנאיהנגזרתהיצואנים
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בנושא.תיאורטיתהנחייהשוםואיולא-לינאריותאוליניאריותצורותלקבליכולה

נביטוי]ראהליניאריתלהיותחייבתהיצואניםשלההתנהגותמשוואתזאת,לעומת
(2י

שלמחירולביןשוליפדיוןביןהמקשרלעילהמוזכרמהתנאינגזרתשהיאמשוםלעיל[

פונק־צורתעםקשרללאליניארילהיותחייב-תיאורטיתמבחינה-זהוקשרהמוצר,
הביקוש.ציית

מקבוצותאחתכלעבורהראשונההמשוואה.2בלוחמוצגיםהרגרסיהמשוואותאומדני

ההתנהגותיהתנאיאתמבטאתהשניהוהמשוואהביקוש,לפונקצייתאומדןהיאהמוצרים

מפלה.יצואןשלרווחלמקסימום

הבאיםבמשתניםנתבונןראשיתעניין:בעליממצאיםלסדרתמביאה2בלוחהתבוננות

במשוואתהיחסייםהמחיריםאוהמחיריםהםואלהזה,במחקרהספציפיותהשאלותעללענות

אוהמחירשמקדמילראותקלהיצואנים.שלההתנהגותבמשוואותהכמויותוכןהביקוש,

סימניםמקבלים(271.3)פוספטיםשלהמקרהלמעטהביקוש,משוואותבכלהיחסיהמחיר

עקומותהמדגם,מוצרישלהמכריעהרובשעבורללמדבאזהדברומובהקים.שליליים
)פוס¬מוצרשאותולצייןמענייןאינסופיות.גמישויותבעלותאינןחוץבארצותהביקוש

ויצרנישכנראההומוגנימוצרהואלמחיר,בלתי-מובהקמקדםהתקבלעבורופטים(

השאלהק(.1-106הם)דהיינו,מחיריםקובעיולאכמויותקובעיהםהישראליים

מקיימיםאכןכנ״לביקושפונקציותמולהעומדיםהישראלייםהיצואניםהאםהיאהנוספת

קיימתשבהםהיצואמוצריזאת.עושיםכולםשלאמסתבר2לוחמתוךמחירים.אפליית

(512.1)פחמימנים(,284)ברזליתאלמתכת(,221.1)שמןגרעיניהםכזאתלאפלייהעדות

המוצריםקבוצותכלעבור(.599)והדברהחיטויוחומרי(512.8)אורגנייםמרכיבים

היצואנים,שלההתנהגותבמשוואות£1למשתנהומובהקיםחיובייםמקדמיםמתקבליםהאלו
היצוא.וקימשואחדבכלהמוצרממחירקטןהשולישהפדיוןדברשלופירושו

הריהשולי,הפדיוןאתמייצגשהחותךוומכיאלה,שבמשוואותלצייןעודמעניין

רשימתשעבורמראה2לוחלאפם.שווהאוגדוללהיותחייבהואתיאורטיתשמבחינה

(284)אחדבמקרהורקסטטיסטית,ומובהקחיוביהמקריםברובהואהחותךלעיל,המוצרים

לאפם.שווהכאלאליולהתייחסאפשרולכןמובהק,בלתיאךשליליהוא

קטנותהביקושגמישויותכיאףמחיריםלאפלייתעדותאיןעבורםהמוצריםרשימת

(,271.3)פוספטים(,263)מעובדתלאכותנההבאות:הקבוצותאתמכילהמאינסופיות
אחדכלעבור(.581)פלסטיקומוצרי(513)אי-אורגנייםאלמנטים(,514.2)חנקות

בלתיהוא,£1הכמות,אומדןשמקדםומכיוןומובהק,חיוביחותךמתקבלאלהממוצרים

שהיצואניםמשמע,השולי,לפדיוןשווההמחירהללוהמקריםשבכללהסיקאפשרמובהק,

מחירים.אפלייתואיןתחרותייםכלליםעל-פימתנהגים
המרחק.2בלוחהמופיעיםנוספיםמשתניםלשלושההלבתשומתאתלהפנותהראוימן

-הגיאוגרפי
המוצריםשלהראשונות()המשוואותהביקושבמשוואותהמופיע-018!

זה,משתנהי״פ.0המחירשלמרכיבהמהוויםההובלהלהוצאותכאינדיקטורהוכנסהשונים

גםהואשהמקדםהרי(,569-דשנים)למעטמובהקמקדםמקבלהואבהםהמקריםבכל
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תלב תנים שמ
משתנה
תלוי

טי1המוצ
סיט"ק(רקוד

קבוצת
מספרו

0ק1 ו(1
*

1ק/1
יז ק1 )(1

).0007
1.98

־0.014
321-

10X1 שמןגרעיני 221.1

0.048150
ק1

־0.676
1.64-

1 .63
2.68

־4.05
י80.2

0.011
0.893

ק1

לא-כותנה
מעובדת

623

־61.6
־2.4

10.9
0.80

־4.05
־2.00

פוספטים 271 .3

0.0018
0.71

ק1

0.0015
2.25

-0.0004-2.15
0.771
2.36

10X1

ק1

אלמתכת
ברזלית

284

0.149
1.12

־0.219
־1.23
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־1.68

פחמימנים 512.1

279.392
2.12

ק1

0.018
0 8 7

־0.155
1.46-

2.03
1 7 5

ק1

מרכיבים
אורגניים

512.8

0.00019
- 0 . 4 5

.ס¬0055
15.1-

-0.0405
-0.58

10X1

ק1

אלמנטים
אי-אורגניים

513

־2.01
־2.22

0.854
1.98

־10.92
־1.56

חנקות 514.2

0.0002
0.042

ק1

3.35
4.03

־3.38
־92.6

־0.525
־3.50

0.00100.038
1' 1 כימיקליםדשנים 561

0.009
1.57

0.0005-
־1.82

10X1 פלסטיקמוצרי 581

־0.112
0.70-

ק1

0.0004
׳1.53

־0.0006
1.67-

2625.00
3.59

10X1

ק1

חיטויחומרי
והדברה

599

ז.הסטטיסטיערךהםהקטניםהמספרים
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דמהמשתנישניקו-ק66התיאורטיות.הציפיותאתבהחלטתואםזהדברשלילי.
במשוואתמופיעים,1970הבסיס,לשנתבהשוואה,1972ו-1968השניםאתהמאפיינים
לשינוייםאינדיקטוריםלהיותיכוליםאלהדמהמשתניהשניה(.)המשוואהההתנהגות

מהשינוייםאחדהיצרנים.טלההיצעפונקציותעלומשפיעיםזמןפניעלשקרושונים
שינוייםמייצגיםהיואלהדמהמשתניאילוטכנולוגיים.שינוייםהםהאלההאפשריים

אלהמקדמיםשלהצפוייםשסימניהםהרימתחוללים,אכןהיוואילובלבד,טכנולוגיים
נניחאםגםצפוייםדומיםמקדמיםסימני?.ל-ושלילי?66ל־חיוביכדלקמן:היו
טוריזמן.פניעלגדלוושאלהיצואתמריצישלריאליערךמייצגיםהדמהמשתניששני

ש־המקריםשבכלמראים2בלוחהמקדמים
6

מקדמיחיובי.שהואהרימובהקלמקדםזוכה?
המשתנה

ומוב¬שלילייםהם(263,599)מקריםבשניאךמובהקים,אינםלרובאמנם?72
טכנולוגייםשינוייםעלמצביעיםאלהמשתניםשנישאכןלהסיקיסודכן,אםיש,הקים.

הםו-,,?מקדמישבהםהמקריםבכלריאליים.אפקטיבייםחליפיןבשעריושינויים /2-סם
משמעותישינויהיהשלא)א(אלטרנטיביות:השערותשתילשעראפשרמובהקים,בלתי

טכנו¬שיפוריםשהיו)ב(ליצוא,הריאלייםהאפקטיבייםובשעריםהטכנולוגיותברמות
הרלבנטיים.למוצריםהריאלייםהאפקטיבייםבשעריםירידהעל-ידיקוזזוהםאךלוגיים

ומסקנותסיכום

קבוצות11עבורהאחידהמחירוחוקהקטנההארץהנחתשלאמפיריבמבחןעוסקזהמחקר
יצואשלהגיאוגרפיתההתפלגותעלהתבוננותתורנערךהמבחןישראליים.יצואמוצרי
למחי¬אלהיצואדפוסילקשורווהנסישונות.יעודלארצותמישראלאלהמוצריםקבוצות
סיפקההיעודארצותשללאומייםלמאפייניםוכןטונותבארצותמוצריםטלהשוניםריהם
הרובשעבורכרעלמצביעיםהממצאיםמשמעות.בעלותמסקנותלהסקתאינפורמציהדי

שליליותאלאאינסופיותאינןהביקושגמישויותכאןשנבחנוהיצואמוצרישלהגדול
הממצאלגיטימית.איננהאלה,במקריםלפחותהקטנה,הארץשהנחתנובעמכאןומובהקות.

מחירים.באפלייתעסקוהיצואניםכמחציתם,האלה,היצואממוצרישבחלקמראההשני
להקיששמסוכןמובןזה.מסוגממצאיםשלהכלליתהרלבנטיותמידתמההשאלה,נשאלת

זאת,עםיחדכולו.היצואעבוריצואמוצריקבוצותשלמצומצםלמספרהנוגעיםמממצאים
ההנחותשתישלהמציאותיותבמידתספקבהטלתיסודשישכרעלמצביעיםאלהממצאים
טעםשישמראיםאלהממצאיםכן,עליתרכישראל.קטןמשקעלכשמדוברגםהנחקרות
כה,עדמקובלהיהשלאבאורהיצואדפוסילניתוחהאנליטית-אמפיריתהמסגרתבהרחבת
הישראלי.היצואדפוסיאתהקובעיםבתהליכים(10518111):התובנהאתלהרחיבבמטרה
גםאלאמוצרים,קבוצותשלגדולבמספררקתעסוקלאתיעשה,אםזאת,שהרחבהמומלץ
יצואבכמויותבעיקר)מדוברבמשתניםשימושותוךיותרמפורטותדיסאגרגציהברמות

כאן.שימושנעשהבהםמאלהיותרמעודניםומחיריהם(
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מקרו-אופיבעלימסקנותלהסיקאפשרזהמצומצםמחקרממצאימתוךהאםולבסוף,
מסוכןהבדיקהשלהמצומצםהאופיבגללשוב,המדיניות?קביעתשיפורלצרכיכלכלי
מספקזה)ומחקרלהאמיןיסודישאכןאםכן,פיעלאףלכת.מרחיקותמסקנותלהסיק

עסוקיםוחלקםיורדות,ביקושעקומותבפניעומדיםישראלייםשיצואניםמסוים(יסוד
היצוא.לעידודהמחיריםמדיניותיעילותלגבימשמעותלדברישמחירים,באפליית
ייתר.נמוכותהיצואבארצותהביקוששגמישויותככליעילהפחותתהיהכזאתמדיניות

הנתוניםומקורותהמשתניםנספח:

נלקחו.אוחושבומהםהמקורותואתהגדרתםאתהמשתנים,רשימתאתנציגלהלן
המקור:(.1)שונותלארצותמישראל)/(מוצריםקבוצתשלהיצואכמויות-ג1

0,.א.50חחז10<3-.161/ס&סץ?1972,1970,1968,5606-186-108

יחידהערך.1במדינההישראליהיצואמוצרשל(331060316)היחידהערך-?1

מחיראתולאהישראליהיצרןשלהמחיראתמשקףהואדהיינו,פו״ב,חושבזאת

ב:המופיעיםוהכמותתערונתונימתוךחושבק1.1בשוקהשוק

1971,1970,1968,61.085606-1816)100?/76 0.14,.(70ז6ןזז0(61
יבואסךשלהממוצעהיחידהבערךחושבזהערךל-תחליפייםמוצריםמחירי-?1*

ק.1ו-שללמקורזהההמקור:.1למדינה1מוצרשל

המקור:.1במדינהבהתאמה,לנפשגולמימקומיותוצרגולמימקומיתוצר-0>ן1ו-01

1972,1970,1968,5-10.6186-108£000117168806107101.,0.14

.0ק1ו-0!שללמקורזהההמקורהגולמי.הלאומיבתוצרהחקלאותחלק-£01

ביבליוגרפיה

)עור¬מ.ומיכאלי,נ.,הלוי,הישראלי,"והיצואיחסייםמחירים"פיחות,נ.,הלוי,

.1972ירושלים,פאלק,מכוןישראל,שלהחוץבסחרסוגיותכים(,

8,8313583,.?"116?111־01135138?0א63?31־11/:8001:1־1116:£?63נןכ]331531,״־7..?5,.

8606ש1>196463.

8316511־3,,.?33?11,14631036,.?"010011118־335601:103055(1?56111116־0313165

-500,"035143611331£031)866133116?:11011618/33161030££561111311031:11613

.1966/31?.,7101716610-100

?3631:61,.?.£,33(1?0.11,0113503,.?8607166116גס01ן^0801071066116601600011£/

.1976,030360?,3655?/31363316(1030360?,01/17167168?

0£813606103?3310516103[0061611613306035?6011301081031"?,.5,11135011
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151*361 י15(ת11151;1*131 £x] נ0:^:15",¥61.813*303(60,).1001171010312726)3001010

171 17110107101-107101 1100(16 , .א8..8£,.א6\י¥0111,.(1970 .

81*31^15, <ת£11ק56,/8.,.£?"1*86£3106;\101■1.8.30£83133060££18111111613

?3/016315 711601*165," {1.8.8.11. 110101(. 803610 3610-168 , .סא181,א61י¥0111,(1977 .

81031*00 , ס,.8101710-131881116/ס0.71/8007101111(101 X0.1-1.071, 3. 11. 0631 33(1 8035,

£03003, 1911 , .קק87-88 .

1171110133, 11. ¥. ,.א"110361310101131־15ש1116330?1036/ןק^11*831330611161003011
0£ ?3/016315," 81000101.7138 8036108 071 800710171-10 3.01-1-0-111), 3 : 1975 .



הכלכליהפיתוחבתהליךהסחרמשקל

סלרקיך*משה

בהכנסה1הסחרשלבמשקלולירידהמגמההארוך,בטווחקיימת,הפיתוחבתהליךהאם

מבטאךכזו;מגמהשלקיומהשוללהאחרונותהשניםשלושיםשלווהנסיהלאומית?

הדרישותועל,1870שנתבסביבותשהושגוסחרשיעורישלהגבוהותהרמותעללאחור

המגמההמשךאתבספקמעמידותחוץ,תחרותבפנילהגנההאחרונותבשניםהגוברות

פשוטה,כההתשובהשאיומראההשוטפת,
כיהאמינוורוברטסון(קיינססומברט,)כמושםבעליאךמעטיםכלכלנים

שהת¬מחקריםקצרות-מועד.תנודותלהוציאזמן,לאורךלרדתנוטההסחרשלמשקלו

הסתייגויות,תוךומנבאים,אמפיריתהוכחההפוחתתהמגמהכיטוענים,לאחרונהפרסמו
האמפיריותהראיותאתנביאואחר-כךאלה,מחקריםנסקורבעתיד.גםקיומההמשךאת

האחרוןבחלקהמתועשות.המדינותעבורובנפרדמדינותשלמקיףמדגםעבור1950מאז
העתיד.לגביובהערכותהעברמגמותשלבמשמעותנתרכז

הסחר"טלהפוחתת"החטיבותשלהתיזה

שונותמגמותעםמתיישבתלצמיחה,מנוףבינלאומיבמסחרהרואההקלסית,ההשקפה
תלוייםזמןלאורךהסחרבמשקלשינוייםהלאומית.בהכנסההסחרבשיעורארוךלטווח
הסחר.ובמדיניותהביקושבדפוסיהטכנולוגיים,השינוייםבמהותהיתרביו

אוני¬טלהמחקררשותבעזרתמומןהמחקרבר-אילו.אוניברסיטתלכלכלה,המחלקה
ובתרגום.בניסוחעזרתםעלשטרקולעוררדרוישלתקוהתודתיבר-אילן.ברסיטת

ושירותיםסחורותשלהיצואכאחוזזהבמאמרנמדדתהבינלאומיהסחרחשיבות1
להלןשנסקורבעבודותהגולמי.המקומיהתוצרמתוךייצור(גורמילשירותי)פרט
המקומיהתוצרמתוךוהיצואהיבואאחוזאוהיבואכאחוזגםלפעמיםנמדדתהיא

האלה.מהמדדיםאחדכלעםעקבייםנשאריםהעיקרייםהממצאיםהגולמי.
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2ב-101־1־605כנראה,היה,הראשון-כלכלניםמספר יתרונותכיטענו,-1821
בנוסףחקלאיות.לארצותהתיעושהתפשטותעםייעלמובייצורהבינלאומיתההתמחות

המדינותלרעתהחליפיןתנאיאתיטוראשונייםמוצריםבייצוריורדותתשואותלכר,
הנותר.הסחרהתפתחותעליקשוובכךהמפותחות,

3ס011>£31־העלההמאהבראשית "החשיבותחוק-היסטוריחוקשללרמהזהטיעון5
המצמצמתההשפעהאתמזכיר(1936)801>61־£500גםהבינלאומי״.המסחרשלהפוחתת

צמצוםגםלוודאי,קרוביחול,כימוסיף,והואהיחסי,היתרוןפעריסגירתשל
ובו:צופה,הואאותובמצבתינקטאשרמכוונתבמדיניותשמקורובסחר,

ז131־£010£1/011101686־61£ת£1־3116
..."1315£11606־613£1ז\61>

£1־6011)1£35,1108״61־1£11603,6ת31§־1ז300£1/\3ס£386טס5ס655,

33(11311)1£016)16>10ס״0£0ת516(0116־011161£116־£113£0£

ת131§־1ת1ע>5ת£11613011308651311״0110£1311־0ז1015£3006".ק(505.)

הסחרבשיעורירידהצפויההביקושמצדגםכי(,1933)<ו6/365העירלפניו,'
סחרלמדיניותביחסהבלתי-סחירים.המוצריםשליחסיתגבוהההכנסהגמישותבגלל
כדבריו,גם,העשויהאוטרקיהשליותרגדולהבמידהותמךמרוברטסוןלכתהרחיקהוא

השלום.מטרהאתלשמש
לאויפחתיילךהסחרשיעורכילמסקנהכביסוסשהובאוהאנליטייםהטיעונים

לסחרהעיקריהבסיסכיבאמונהמקורהסומברטשלההכללההעובדות.אתתאמותמיד
1111־50110133סתר1945ב־ותעשייתיים.חקלאייםמשקיםביןהעבודהבחלוקתטמון

ראשונייםמוצריםשלבחליפיןהיוהסחרזרמירובכיהטיעוןאתמשכנעתבצורה
לשמשיכוליםהסחרנתוניאיןכי(1946)1/1361־כתבזמןבאותותעשייה.במוצרי
מסכם:והואהיחסי,היתרוןפעריצמצוםבדברלהשערהסימוכין

"££6101£1161£־0£6306'6££101630'ץ1>6£״00113£1663־10165
£111£30013011־3165־5013116,״11ץ1£0£63051££113£1£15)£1166

110ק£0־^0133^6£5"?.ק(517.) 00000330 £116 6X111811״00113£1386־165״

הביקושמופנהבהכנסההגידולעםכיוינרטועןההכנסהלגמישויותבאשר
המוצריםמערךההובלההוצאותאחוזכימוסיףוהואמוצריםשליותרגדוללמגוון

(.1963)11ק56ב-ץמצוטט2
(.1961)ס6ט£0330£5011*5£613ב-מצוטט 3
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4נמוכות.הכנסהברמותהנצרכיםהבסיסייםבמוצריםמאשראיכותבמוצרייותרנמוך

*

הסתר"שלהפרתתת"החשיבותלת>־זתהאמפיריהביסוס

ברובכי(,1961)06111501!£01111111<5161תטענו60ה-שנותבראשיתשהתפרסםבמחקר
הלאומיתבהכנסההסחרשלמשקלוירדאכןהאטלנטיהאוקיינוסבצפוןהמדינות
כך:מסכמיםהםלעתידתחזיתםאת.1959לבין19ה-המאהסוףשביובתקופה

..."56611ומ5?114116£0161840114110111611141140511316
±140001643.11044110א\00111110411714116011116100011111111611-

411,11165(1116£011״011(4451״£0,11016!101101650016

00016".ק(295.)

שלהמוקדמיםבשלביםלעלותנוטההסחרשיעור(,1961)1(10(1161)61861לפי

כי:וטועןואקשטייןדויטששללדעתםמסכיםהואדבריובסיכוםאךהתיעוש
1440£11116״0£(£0161841601141118 1116 6X15161106״"...

/04100114111651)36[610!)16)£011)115116(65141664(1114516)114

,17)641".ק(183.) 11 461(6111161655 6X15151(617״

הסחר"שלהפוחתת"החשיבותתיזתאתלאמת(1973)510(16401114(1ניסהלאחרונה
;1967שנתבסביבותאחתזמןבנקודתמדינות66שלהסחרנתוניהשוואתעל-ידי

מסקנתו:

"141116״0£(1141416144110441160114148(16?10?0111045
14044(166(11)6...5קקס0116(11)44401055-5601104417-

17515".ק(484.)

,1960מאזהעולמילתוצריחסיתבינלאומיבמסחרהעצוםהגידוללמרות

מוצא(,0ס1״4(!1-1001(148)חוץכלפיהמופניתסחרלמדיניותהגוברתוהנטייה
הבאה:התמוההההשלכהאתבממצאיוסטודנמונד

111614016451484£301107[600400110410114800041174"...
1(1140£010016(014716י*£11604£00051486״0£016450161048

111011ק61164^148 15 6X5000655600400110....](/[0004117״

צידדואשר(14״41(1-1001(148)פניםכלפיהצמיחהאסטרטגייתאתלהפנותהנטייה4
ביןהתבססה,(1950)£4114£01£0000155104£00400110^0161104וה-?161315011בה

אותן.אישרהתמידלאהמציאותאשרטווחארוכותמגמותבדברהשערותעלהיתר,
המתפתחות.המדינותשלהסחרבתנאימתמדדתהרעההיתההסיבהזהבמקרה



06013־11115136356־3(16ק1־0ק01־1103...5110111(0031163011-

06336(311311^11111־6011ע51133110311131138£".ק(485.)

החסרשיעורביוהקשראתארצות,שלמקיףממדגםנתוניםבעזרתשננתחלפני

כביכול,מספק,התךניתוחאשרלתמיכה,להתייחםעלינו,1950מאזהפיתוחורמת
5הפוחת.הסחרשיעורשלל״חוק"

ספקאךטווח,ארוכותמגמותשלבניתוחאמנם,עוזרים,בין־ארצייםמחקרים

מדגםשלהמיוחדההרכבעלבביסחהלהתבסםיכולותלכתמרחיקותכהמסקנותאם
גדולחלקכינמצאסחרשיעוריעלביו-ארצייםבמחקריםאחת.זמןבנקודתחלקי

כגודלעל-פי-רוב)הנמדדהמדינהבגודלבהבדליםמקורומדינותביןמהשונות
מכאן,יותר.צנועההשונותלהסברלנפשההכנסהרמתשתרומתבעודהאכולוסיה(

שיעוריהשוואותאולנפשהכנסהלביןסחרשיעוריביופשוטיםמיתאמיםשלשערכם
מוגבלהגודל,מגורםהמתעלמיםההכנסה,רמותלפיהמקובצותמדינותביוסחר

בהחלט.
מדינות10ב-(,1967-)בהכנסהתחומילפיהממוצע,הסחרשיעורלהלן

ארצות(:6ל-הואהממוצעהעליון)בתחום

566-3091,303-5962,042-1,344)$(הכנסהתחום

28.724.725.3)%(ממוצעסחרשיעור

(.51111163,1973ות113(1)המקור:

לירידהצפוייותראו$300שלהכנסהעםבמדינההסחרשיעורכימסתבר,
ארצותאתבתוכהכוללתביותרהגבוההההכנסהקבוצתהפיתוח.תהליךשלבהמשכו
שיעורכילממצאבהתאםבלבד,אחוזים5ל-מגיעשלההסחרשיעוראשרהברית,
שיעורמקבליםמהקבוצה,הבריתארצותאתמוציאיםאםהמדינה.גודלעםיורדהסחר
החוק.בתקיפותספקהמטילשיעוראחוז,27.2ל-השווההנותרותלמדינותממוצעסחר

3,680-2,308

23.5

ביו-ארציחתךניתוח:1950מאזהסחרשלמשקלו

-1950לתקופהפיתוחדפוסישלמקיףממחקרכחלקלאחרונהנותחוומבנהוהסחררמת
כלעבורשנתיותתצפיותעלהתבססהמדגם(.016361,1975׳)־;8130ףז׳\313)1970

מיליוןלפחותשלאוכלוסיהבעלותיוגוסלביה,כוללהלא-קומוניסטיותהמדינות

דויטשבנתוניהגלומותארוכות-הטווחמגמותלמשמעותבקטרספקותגםהועלו
(.1963)11ק56ו-ץ(1967)1(1113615למשל,ראה,ואקשטיין.
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שניםחמשעבורברי-השוואהנתוניםלהשיגהיהניתןעבורואשר,1960ב-נפש
לפחות.

עלהמכסימליהמדגםהתבססהבינלאומיבמסחרהמדינותבהשתתפותהדןבחלק
מדינות.93עבורתצפיות1,432

וביןבתוצרהיצואשלחלקוביןהקשראתללמודכדירגרסיהניתוחנעשה
הפונקציהנאמדה(5)שיפועלוגיסטיתצורהבעלתלעקומהכקירובלנפש.ההכנסה

הבאה:החצי-לוגריתמית

8(7)ץמ2++ץ•2(7)אמ2+£6+0£^1^ 2
£=ס++

1כאשר:
הגולמיהמקומיבתוצרהיצואשלחלקו-

1969שלבדולריםייצורגורמיבמחירילנפשגולמילאומיתוצר-ץ

במיליוניםהאוכלוסיהגודל-א
שלכאחוזושירותיםמוצריםשליצואפחות)יבואנסוההוןיבוא-ק

ה-קסס(.
התאמתשלהעיקריותהתוצאותשנים.5שלתקופהלכלאחדלזמן,דמימשתני-ז׳

.1בלוחמופיעותחלקייםלמדגמיםוכןהמלאלמדגםזומשוואה

נמוכים.הינםז!-ים2שה-למרותמובהקים,כלליבאופןהינםההכנסהמקדמי
המיתאםבגללהכנסההשפעתשללקיומהסובמבחןאינםהמדווחיםה־זיחסי

כמהפיהגדולהכנסהלמקדםמביאההריבועיהביטויהשמטת(.7)ץמ2ו-ביו
שלו.התקומסטיית

היורדבשיעוראבלהיצוא,שלבחלקועלייהפירושההכוללתההכנסההשפעת
יחםביןהקשרלתמצותדרךהמשוערת.הלוגיסטיתלצורהבהתאםההכנסהרמתעם

גמישויותבמדגם.ההכנסהשלהממוצעתברמההגמישותהיאההכנסהורמתהיצוא
.1בלוחהאחרונהבעמודהמופיעותאלה

לעיל.המוזכרתהגודל,שלהשליליתההשפעהאתמאשרות1בלוחהרגרסיות
)מקורההווויבואיצואביןחלקיתתחלופהשלקשרשלאפשרותעלמצביעותגםהן

וסירקין(.בצינריכמוסברראשונייםמוצריםשלביצואהואהתופעה
שלבתיזהתומכתאינההיאאףסטודנמונד,שלמדגמועלהמבוססת,6משוואה

הסחר.משקלירידת

ממוצעותעתיותסדרות

עבורןאשרמדינות41שלזמןלאורךהממוצעווהנסיאתמסכמת1בלוח5משוואה
מדינהלכלמאפשריםברגרסיה(.1969-1950)שנתיותתצפיות20להשיגהיהניתן
מקדמיהמדינות.ביוהטונותכלאתמנכיםכךועל-ידישונה)מ(חותךלקבל
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1970-1950היצוא:משקלשלברגרסיותעיקרייםמקדמים.1לוח

גמישות
ב-ץ
ממוצע

9 2

333 £ ^2 ו׳י מספר
תצפיות

מדגם

0.10 0.278
0.115 -0.468

10.7 -0.004
2 . 2

.ס¬032
3.ס

.ס¬002
0ס.

0.049
1 . 7

1432 9001
מדינות

0.08 0.380
0.052 -0.811

10.0
.ס¬003

0.ס
.ס¬022
0.ס

0.007
3 . 7

.ס¬080
3.ס

458
גדולות

א>15

מדינות

0.10 0.154
0.131 .ס¬422

!.0
0.008
0 . 9

.ס¬044
1.ד

-0.009
2 . 3

0.141
3 . 1

974
קטנות

א<15

עםמדינות

0.07 0.391
0.090 0.091

1 . 1

.ס¬014
3.ס

0.028
1 . 4

.ס¬049
2.ס

0.716
3 . 0

453
/ > $500

(1960)
סדרות

*0.36 0.362
0.027 -0.570

15.8 -0.000
0.03

0.089
2 . 3

820
ותעתי

ממוצעות
מדגם

0.05 0.484
0.092 ־0.576

3.2
0.002

0 . 5
-0.069

3 . 5
.ס¬010

0.ס
0.144
0. 0

66
סטודנ-
מונד

אךהגמישויותערךיירדבה,נתחשבאםמטה.כלפיהטיהעלהראוהזמןמשתני
ישתנה.לאסימנן

16.0?.3001</ס
(1975.) האו״ם:נתוני

01161161/•3<ו!5/11ףי111ןז-ראשונותשורותחמשמקור:
עלהמבוססיםחדשיםחישובים-אחרונהשורה
1968,108-!<'±18211 31x230.5501ר.

המדינות.בתוךהעתיותהסדרותמקדמישלמשוקלליםממוצעיםהינםהנאמדיםהשיפוע
ביןלהשתנותויחסיתזמן,לאורךבהשתנותומוגבלהגודלומשתנהמאחר
.5משוואהמתוךהוצאהואמדינות,

תומכיםאינם1950מאזהממוצעותהעתיותוהסדרותהביו-ארצייםהדפוסים

כךעלמודגשבאופןמצביעיםהםלהיפר,הסחר.שלהפוחתתהחשיבותשלב״חוק"

ההתפתחות.רמתעלייתעםהיצואשלבחלקוגידולהיאהכלליתשהמגמה

היוםועד1928מ-—מפותחותמדינות

מפותחותבמדינותהאחרונה,המאהבמחציתהסחר,שיעורעלהנתוניםמוצגים2בלוח

6אומת."החוק"כיטועניםעבורןואשרואקשטייןדויטששלבמחקרםהנכללות

.1928נתוניעםהשוואהבעייתבגללמהמדגםהוצאהנורבגיה
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המלחמהלפניסחרהגבלותשלההשפעהאתמשקפיםכבר1928שלהנתונים

לפנינו.עדייוהעולםשלהסחרעלהחמורהוהשפעתוהגדולהשפלאולםובמהלכה.
בתקופההמגמההתהפכה,1960-1950ו-1928ביןירדבההסחרשיעוראשרמדינהבכל

הגידולשיעורכך.אחרגםבכרהמשיךהוא1960עדעלהשהיחסמקוםבכלהבאה.
שלפנילנתוניםבהשוואהאפילוגבוהות,דיהינןשהושגווהרמות1973ו-1960ביו

בערךעלייההיתההנפטמחירעלייתשלהמיידיתהתוצאההראשונה.העולםמלחמת
(.2בלוחאחרונה)עמודהלתפוקהסחרהיחס

הריאליתבתפוקהלירידההביאהנפטמחיריהעלאתבעקבותשבאהכלכליהשפל
ביצואגדולהיותרעודולירידה,1975שלהראשונהבמחציתה-ססשסבמדינות
הצפוייההתוצאהבדיוקהינההסחרבשיעורירידהבהכנסה,הירידהלנוכחהכמותי.
עולהה-ססשס,במדינותמאז,היצואבגידולההתחדשות.1שבלוחלרגרסיותבהתאם

בהכנסה.האיטיתההתאוששותעל
מהנסיוןשונותתהיינההאחרוןהשפלשלארוכות-הטווחשההשפעותיתכן

אינם1977שנתלסוףעדהאמפירייםהממצאיםכיברור,אולם.1950מאזשהצטבר
הששים.שנותבראשיתלהשציפוסחרבשיעוריהכלכליתהירידהאתמאשרים

1974-1928 מפותחות:בארצותיצוא יחסי.2לוח

1974 1973 1960 1950 1928

8 7 5 4 6 הבריתארצות
26 24 17 23 28 קנדה
54 48 33 27 56 בלגיה
36 32 34 27 35 דנמרק
30 27 23 20 29 פינלנד
24 19 15 16 23 צרפת
29 23 20 11 17 גרמניה
44 38 31 30 29 אירלנד
24 19 15 12 12 איטליה
57 50 50 41 33 הולנד
33 28 23 23 20 שבדיה
35 33 30 25 22 שווייץ
28 24 21 22 20 בריטניה

,.#.ע.10!.ס,1סס>1</ס11(1±%0ץ18.1סס011£.מי±8,31968<ת19751מקור:
(.1961)£01806015011<5161תהוא1928לנתוניהמקור
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לעתידותערכותתעברמגמות

בכלכלהמדינותשלבהשתתפותוהקשורבכלארוךלטווחעקביותמגמותאחרהחיפוש
שלפיתוחםלעתידחשובותהשלכותאלולמגמותכיהאמונהעלהתבססהבינלאומית,

"במידהרקהמדינהמדעילאישחשובותאלומגמותולדפוסיו.הלאומייםהמשקים
7פוליטית.״להתנהגותרלוונטירקעומהוות

האחרונותהשניםשלהנסיוןארוך,לטווחעקבייםבשינוייםוענייננומאחר
קצרהתקופהמאפייןרקולאפרמננטיותמגמותמשקףהואאםרקלעזרלנויהיה
דופן.כיוצאתותתגלהיתכןאשר

ובמיוחדהסחרשיעורנלקחהנושא(עלאחריםבמחקרים)כמוהקודמיםבסעיפים
הבינלאומית;בכלכלההמדינהלהשתתפותכמדדהלאומית,בהכנסההיצואשלמשקלו
כמדדהיצואלאחוזשטחיתהתייחסות,1946בשנתכברצייןשווינרכפיאולם,

להטעות.עלולההסחר,לחשיבות
הבינ¬לכלכלהכיבבירורמראים1971מאזהארועיםלמשל,הברית,בארצות

מהתוצר.מהווהשהיצואהאחוזים5ל-מעברהרבההלאומיהמשקעלהשפעהלאומית
ולהסבריםבעבר,ארוכי-טווחשינוייםלתיאורעתה,נעבור,זובהסתייגות
לעתיד.באשרולהערכות

8הארון־בעולההיסטוריותמגמות

הראשון.19ה-במאההעולמיתהכלכלההתפתחותעלהשפיעואינטגרציהגלישני
והשניעצמאיות,כמדינותכיוםהמזוהיםהמשקיםשלהפנימיתבאינטגרציהמתבטא

.1870שנותבסוףלשיאההגיעהאשרהחופשיבתנועת-הסחר

כמסחרוהוגדרוהוסטומסוימותשעסקותלכךוגרםיתכןהראשוןהגלבעוד
מ:שנבעההגדולההסחרהתרחבותלנוכחהשניבגללזהגורםהתגמדפנימי,

־16011001081031]31־081־655ס!11־3ס5ק01־013553001

!"13ר]1<1
]31־0(135,111011011(0118111135511/6351611־1313010£31100־311(1

1111611־0£681005י1־5611160160160601'...
03ק1011131(131־

[300ס!5ק0£116]...1001־63510817ק1־001001601100151-
0161־0131]01301030110165/ק31!־11160£5״01־1(1[3£161־

1878"](1131)61־161,־1964,.ק2.)

.271עמיואקשטיין,דויטש7

(.1964)1131361־161־עלברובומושתתזהחלק 8
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מלחמתפרוץעםנעצרההסחר,שלבמשקלומהירבגידוללוותהאשרזאת,התרחבות

יותרחופשילסחרהחזרהלהתפורר.החלהבינלאומיהמשקכאשרהראשונה,העולם
והגיעהגדולהמשברעםהואץההתפוררותותהליךימיםהאריכהלא20ה-בשנות
השנייה.העולםבמלחמתלשיאו

ולמרותהמלחמהשלאחרהשיקוםעםהתחילוצמיחהאינטגרציהשלשלישיגל
מחיריעלייתהסתיים.טרםהואהאחרון,בזמןהחלשתועלהמעידיםסימניםשישנם
המשכועלמאיימותמכס,להגנתהגוברותוהדרישותהכלכליתבפעילותהירידההנפט,

משמעותיגידולחל,2ו-1לוחותשמראיםכפיהזאת,בתקופהזה.אינטגרטיביגלשל
העולמי.לתוצרהיחסיבגודלווהןהמוחלטבגודלוהןהבינלאומיהסחרבהיקף

טכנולוגייםבשינוייםבעיקרו,זה,גידולמוסברההכנסהרמתלעלייתבנוסף
כלהלן:לסכםניתןאותםהעולמי,הסחרהיקףלעלייתותרמושאיפשרוומוסדיים,

בתקשורתההתקדמותעתהתפסההקודמתבמאהבתחבורההשיפוריםשלמקומםאת)א(
להתייחםהגזמהזותהיהשלארבכההיהוהשפעתםהחידושיםהיקףמידע.ובעיבוד
חדשה.תעשייתיתמהפכהכאלאליהם

ובוטלהסחרעלהאדמיניסטרטיביותההגבלותרובהוסרוהמפותחותבמדינות)ב(
מכסים.הפחתותשלסדרהגםהזמןעםנוספהלזההמטבע.פיקוחכלילכמעט
גםאךמזרמי-סחרנבעואמנםבחלקואשרבעולםהוןבתנועותרבגידולחל)ג(

בינלאומית.הגירהגםנרשמהאיזוריםבמספרלגידולם.תרמו
וביפןבאירופההפיסיההוןממלאיגדולחלקשלהמלחמה,בתקופתההרס,)ד(

מהירלפיתוחרבותאפשרויותיצרוהברית,בארצותהמצטברתהטכנולוגיתוההתקדמות
המתועשות.במדינות

לביןהמפותחותהמדינותביןבמיוחדהעולמיבסחררבגידולהיתההתוצאה
1928ב-אחוז40מ-עלההעולמיהסחרמסךשלהןהפנימיהסחראחוזאשרעצמן,

תוך־ענפית.התמחותשלתוצאהזוהיתהרבהבמידה9הששים.בשנותאחוז60לכ-
להסבירהצליחהלאהייצורגורמיעצימותשלהמקובלתהתיאוריהכיהעובדה,

המצאותשלהמואץהשיעורכמוחדשים,גורמיםשלועלייתםבסחרשחלהההתרחבותאת
לגודליתרונותשלחשיבותםהמובילות,במדינותהמו״פבתהליךותלותוטכנולוגיות

שלחדשהדינמיתגירסהחייבוהסחר,בזרמיהמיומנותגורםבחשיבותוהעלייה

הבינלאומי.המסחרשלהתיאוריה
ק1־011!101);המוצר""מחזורשלהתיאוריההם:זהבכיווןשנעשומהנסיונותשנים

ת£30-60ז01■)-ס״רקהייצורגורמיעצימותשלהתיאוריהשלשונותוגירסות(0ץ016

.זינסק(10115
10

־81:31:151:1050£8111161:111117(,1967)1(1121161:5
.1977יוני.ט,14.'ז10;ות1

10
התורמיםעםנמנים(1966)1(6651ו-§ת(,1968).101־105011(,1966)¥61־11011

אלה.נותולנסי
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מודלשלבמסגרתטכנולוגייםלשינוייםתתייחסחלוציבמאמר(1953)11101(5
במאהמרחיבי-סחרהיואשראלושינוייםכיוסיכם(11601(51161-011110)הקשר-אולין

היומאזהטכנולוגייםהשינוייםהנוכחית.במאהמצמצם־סחרלגורםהפכו,19ה-
נתון,מוצריםבמרחבהייצורכיחסיתמורותשלהמקובלבמובןרקלאמרחיבי-סחר,

עצמו.המרחבלהתרחבותשהביאוזהבמובןגםאלא

לעתידהערבות

עיקריים:מכשוליםשנייסולקואםבעתידיעלואףאויישמרוהנוכחיותהסחררמות
ברטון-הסכםרוחהבינלאומי;במסחרולהגנהלקרטליזציהבמגמהמקורוהראשון,

עדייןהיאאםספקאךשנה,30מ-יותרמשךנשבהאמנם(81-61:1:00א00<15)ודםו
המפותחיםבמשקיםהצמיחהאתלחדשהאפשרותבדברבחששותמקורוהשני,מנשבת.
.1973עדהמתועשותבמדינותעדיםהיינולהםאלהכמוגבוהיםגידולבשיעורי

יתכןממנו.ניזונהגםארהבינלאומיהסחרבהיקףמהירלגידולהביאהזוצמיחה
שלתחילתועל11לאחרונה,שנטעןכפירומזת,1975מאזהאיטיתשההתאוששות

כלליתירידה.1973עדשהיומאלהנמוכיםצמיחהשיעוריעםחדשצמיחהמשטר
הסחר,בהיקףהגידולעלמכרעתהשפעהבעלתלהיותעלולההתפוקהגידולבשיעורי
יהיהיתחולל,אםכזה,שינוירב.זמןלהימשךעלולהאשרהמעברבתקופתבמיוחד

לחזות.קשהאותןאךכבדות-משקל,מדיניותהשלכותבעלגם

ביבליוגרפיה

£000011110111(1101(111:11ת10(11131:1131126(0000111־165",
111)1311101111:2,(1,."1611,008־

'1£11ו111011(000811־101610011003111160£655
ק3כן61ק16560£6(11116101

.1977,0)/101,115500131100£000011110

0116061,/־8.11,.30(5/11ף11,1110,.061/0)8101£זז>18?15כ1950-1970,

800(0:100\£01(00111615111/:?1־1975,655.
11.11,061115011.(,30(£011(51610,(1,."10113110031(111511־3017.31100131(11161
51131060110108־1016111160£6־560101£00001111003110031,־1890-1959",

13,701-15108(0301131/־1961,)267-299.
"3010168131100(01011(1111160£1111(011(£00001111",/417161׳1.0(111

03061־0,161.,

ן7זסס10-!זז1ס?(6ע£6,ע54(19641131011,)1-22.

1 (.1977)^13<1(11500ו-(1977)461311101:11:2למשל,ראה,1
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9101(5, 9. ,.מ"140ת£0£01^■160101-6",0 x^088 3001)01)110 300688, .ת5,.5

(9006 1953), 117-135.
911 ־0.4,501111130,.1\10110)301068101<311(111)3188 X011286 0/ 308810)1 78086,

86186167: 9011161-5117 0£ 0311£01013 ־911945,655 .

90110500, ס61נ]3£01£01107006161610131309:90513138116ס61ז610ק010",.9 §

_שססס7",13101<1968/01001118888811*4161:5600550161ן<1/0119£03091156

911(5611, 1968.

5665108, 0., "83501 51(1115 309 0 חס1>ן4913063863136116",4ח168!001)300)101)110

381)1610, 56 (93/, 1966) , 249-258.
567 ת9.9,65,."56193610031-511££1016£סס7״,36170.18)1.81,)22(19339006 ),

755-769.
1(10916661861, ,.ס308610)07180.8.81)30110111818)30010.1)101)96,10״931160 :

£316 90111615167 91655, 1962.

1(020065, 5., ק010£000061106560£6065״0306163611164593610050£65^' ,

£61161 309 561006016 0£ £0161811 £1396 1 £008 ־£16095£61111",300)10 -
1)110 361)61001)18)11 0)18 01711121801 3110)108 , 15 (9300317 1967), 1-140.

£10961, 5. מ0/38801)07180881)78018)18^081)10110)96,1״£011:(41111167,.8 ,

1961.

£1 ק8,567.,.038108£)012018)788/11111)1188)111)3086108)1116/0780881
0)11168 310168 , 96 ״£011,(1963,86563105£000061100£80163093610031 .

93991500, 4., "£53565 0£ 03]1 163115610 זזק1606״,ק3ק61>6106016560669£)961

656 £1£65 1/0119 00081655 0£ 656 1066103610031 £00006110 45500136100,

£0570, 1977.

805616300, 9. 9., "£56 £1161116 0£ 1066103610031 £1396," 300)101)110 30128)101,

48 (93105 1938), 1-14; ק110£69ס!645500136100£00006110461611030! ,

36081)108 1)1 11)8 71)8081/ 0/ 1)11681)01!0)10'1 78088, £5113961^513: 81305-

5600, 1949.

560960611109, 4. 9., "4 01035-560610031 40317515 0£ 656 ״0£□£360110108
1056103610031 £1396," 0681881) 3001)01)110 301X8)10.1, 11 (□60661561 1973),
481-486.

9.9., £00006110 001661155100 £01 £3610 46161103, 71)6 3001)01)110 361)61001116)11

/ס0011)1111)0168100)38111818)38010161101001)96,18״£018,1950.
,-1^0)111)81211611/11)96,3101181108/01״£015.

,-360810001</ס301101)110001201)96,3101181108118״£015.
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1/6x303, ,.מ"1366 x331:10031 101/656111606 30(1 1066x03610031 7x3(16 13 1416

?30(11106 0/616," .סו±611,1>11ן^01^7101/ס£00710^0 x11.08 , 80 (413/ 1960), 190-

207.

1/136!•, 0., "7116 ?305]16065 701 £0361£3 71 0.7101168י57ג<76376:ג<?(5007־161:1/(3311(1(711־3(1:1161316?051-1זי31־761־1011,״ מ:סי3ע:ג(1:70מ03/?26£^761 x635) ,

£>116)115116(1 13 ^1116X1030 £003011116 ^5500136103, 116 (.ס1-1?108■277/16171!601י2 /

0/ ץ10-^.110710.1ץ0<.18,ק11113(161ק81301:1113(1949,15600']61^171 .



הישראליהנסירןיבוא,ועודףגדעוניממשלתימימון

פישלזוךגדעוןהילמן,ל.אריה

היאכלכליתמערכתשלהבינלאומיתהתשלומיםבמערכתהגרעוןלהסברתהדרכיםאחת
מהמר¬אחדלכלכאשרהמאזן,שלההתנהגותמשוואותשלהפרמטריםאמידתבאמצעות
השוטף,בחשבוןדניםכאשרמשלו.משוואהישהתשלומיםבמאזןוהסעיפיםכיבים
אתמציינתזודרךהיצוא.הכללסרומשוואההיבואהכללסךאחתמשוואהמציבים
שלהמוניטריתבתיאוריהמצויהאלטרנטיביתדרךהמסורתית.האקונומטריתהגישה
האחרתהגישהבעודמוניטריתתופעההתשלומיםבמאזןבגרעוןהרואההתשלומים,מאזן
חשובזהאיןשלמעשהכךעלהצביעוונסוךוגיפרנקלריאלית.תופעהבגרעוןרואה

ושירותיםלמוצריםהביקושיםשלהריאליתהמערכתבאמצעותהואלגרעוןההסבראם
המערכותשתיבאמצעותעקביניתוחשכןהנומינלית,הכספיתהמערכתבאמצעותאו

בהסברתמסוימיםיתרונותהמוניטריתלגישהישזאתבכל1מסקנות.לאותןיביאו
כתופעההגרעוןעלבמפורשהיאההדגשהמושגיתשמבחינהמאחרהגרעון,תופעת

הגורמיםשלאמפיריתלאמידהמציעהזושגישההשיטהלכך,בנוסף2מוניטרית.
3אחת.משוואהשלהפרמטריםבאמידתומצטמצמתיחסיתנוחהלגרעון,

הערותיועלבלכרי.מריולדיירמודיםאנואביב.תלאוניברסיטתלכלכלה,החוג
קינן.ב.פיטרופרופ'פלנדרסןויגפרופ'עםפוריותמשיחותנהננוכןהמועילות. כלכלי.למחקרפורדרממכוןהתקבלתקציביסיוע

כעקרוןצריכההמוניטריתש״הגישה,טוענים22עמי(,1976)?1־611^61,ר0חת5תס1
החשבונותשלמיסודםהנכוניםהניתוחיםע״יהניתנתמזושונהשאיננהתשובהלתת שהגישותהיאהמוניטריתהגישהלהעדפתהעיקריתהסיבההתשלומים.מאזושלהשונים

אנליטייםמודליםעל-ידיהשוניםהשווקיםהתנהגותאתהסבירוישירותהפחות
מסדרהםהכסףושוקאלושווקיםביןוהקשרההתנהגותעלהכסףכמותהשפעתבהם בפירושאבלשונות,בעיותלפתרוןלגיטימייםאלומודליםאמנםבלבד.משניגודל
הכסף."בשוקהתנהגותלחזותאולהסבירשמטרתולניתוחלא
תיאוריותעםוהשוואותהמוניטריתהגישהשלתיאורהכולל(1977)ר0תו)50תראה2

התשלומים.מאזןלהסברתאלטרנטיביות
(,1976)א13§66אצלראההמוניטריתבגישהשהשתמשוהאמפיריותהעבודותעלסקירה3
(.1977)801־15,!(3ת50ת
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שלהיצעעודףעםהתשלומיםבמאזןהגרעוןאתמזהההמוניטריתשהגישהמאחר

בדיעבדשנקבעהריממשלתיתמוניטריתמדיניותשלתוצאההואהאחרוןאםכסף,

שמנגנוןנניחבישראלהתופעהבניתוחבמאזן.וגרעוןתקציביגרעוןביןהקשר
מספיקהיתההכלכליתוהמערכתבמידהוזאתהתיאוריה,לפיפעלהמוניטריההתאמה

זו.התאמהלאפשרכדיפתוחה
התשלומיםבמאזןגרעוןועלתקציביגרעוןעלתצפיותלנויששלגביהבתקופה

שנתארועיהםשבהםהבולטיםהישראלי.המשקשלבמאפייניםרביםשינוייםחלו

הגשריםומדיניותישראלשלהגיאוגרפיהמבנהאתשינתההימיםששתמלחמת.1967

אחרות.מערכותכלפיהישראליתהמערכתשלפתיחותהאתוהגדילהחשפההפתוחים
התקופהאתאז.עדנהוגהשהיתההכלכליתההגנהבמדיניותשינויגםחל1967ב-

1967שלאחרבתקופהמאידך,היבוא;עלישירפיקוחעל-ידילאפייןניתן1967עד

4מכסים.עלבעיקרההתבססהההגנהומדיניותהוסרהישירמהפיקוחחלק

שונהמבנה1967ל-שקדמהשלתקופהההשערהעלמתבססמציגיםשאנוהמחקר
בתקציבהגרעוןביןהקשריםמבחינת1967שאחרילתקופהמאשרשונהוהתנהגות

על-הנוצרהנזילותעודףביןהיחסאמידתאתלשפרכדיהשוטף.בחשבוןוהגרעון
האםבשאלהמיוחדבאופןמתמקדיםאנוהשוטףבחשבוןהגרעוןלביןהממשלהידי

שלפניבתקופההתקיימואמנםמוניטריתלהתאמההחיונייםהמערכתשלהפתיחותתנאי

עלההגבלותאםהמצבהיהזהסגורה.היתההמערכת1967לפניולמעשהיתכן.1967
׳\6ת1):מקומיחסרי-שימושעודפיםהיהליצואשהיסודבעודאפקטיביותהיוהיבוא

.(£01־51ב1נך1115

התש¬למאזןהמוניטריתהגישהשלהמושגיתבמסגרתמשתמשיםאנוזובעבודה

חוסרלביןהממשלתי,בסקטורשמקורוהנזילותעודףביןהיחסחקירתלצורךלומים
המסגרתאתמציגיםאנוהמאמרשלהראשוןבחלק.1975עד1956בתקופהבסחרהאיזון

השני.בחלקמוצגיםהמבחניםהאמפיריים.למבחניםההשערותאתומנסחיםהתיאורתית
העבודה.אתהמסכםבפרקכלוליםומסקנותתמצית

התיאורתיתהמסגרת

הכסףבשדקההתאמה

קובעפשוטמקרו-כלכלימודל(.1977)1131תושלמאמרוהיאהמודלשלהמוצאנקודת
כזהותלנסחניתןלמוצריםהביקושעודףאתכי

ם=1-¥ת-8
£(1)
8

(.1975)!4101ו£161ץ 4
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במאזןהגרעון8ו-הנומינלית,ההכנסה¥תהמתוכננות,ההשקעותאתמציין1כאשר
מגבלותשלאגרגציהאזיהכלכלית,במערכתהיחידיהנכסהואכסףאםהתשלומים.

כיקובעתבמשקהפרסיםשלהתקציב

ח8
0=8-8£-(2) 8י"

5 תמידמגיע)והשירותים(המוצריםשוקשאםמכאןהכסף.היצעעודףזה8^כאשר
הרילשיווי-משקל,)בדיעבד(

£
8

58(3) ש

שהמערכתנניחזהלמודלבנוסףהכסף.היצעלעודףזההבמאזןהגרעוןכלומר,
המחיריםלגביכנ״ל.1קבוע,לגביההחיצוניהריביתששערבמובןקטנהמספיק
בהתאםיהיוהמקומייםהמחירים,1■נתון,חליפיןבשערהעולמי,*ק.בשוק

=*יך!
(4)י־{

הלאומיתההכנסהכרמתץאתיקבעהייצורגורמיבשוקמלאהבתעסוקהשיווי-משקל
ל¬כשווהחיצוני,באופןלמעשהנקבעלכסףהביקושבהתאם,הריאלית.

(5)^=14(1,,ק)/

אינ-ממשלתיממימרךכתוצאה.£=8=0שבוראשוני,שיווי-משקלנניח
ות הכסףמלאיאתלהגדילרוצהאינוהפרסיהסקטורהמקומי.הכסףהיצעגדלפלציוני

מוצרים.קנייתעל-ידיהכסףמעודףלהיפטרינסוהפרטיםכלומר,מחזיק,הואאותו
ותחולבסחרגרעוןנוצרמכךכתוצאההבינלאומי.הסחרבעזרתיתנקההמוצריםשוק

התש¬מאזןהכסף,מלאילגביהמשקלשיווייושגכאשרמטבע-החוץ.ביתרותירידה
ההשפעהבלבד.חולפתתופעההיהשהגרעוןכךמשקללשיווייחזורהואגםלומים
בביקושגידולחלבמקבילאםמאידך,מט״ח.ביתרתהירידההיאארוךלטווחהיחידה
התשלומיםבמאזןלגרעוןבהכרחיגרוםלאאינפלציוניממשלתישמימוןהרילכסף,
על־רצוניבאופןהמוחזקכסףכמלאיתיספגלנזילותהתוספתכל()אושחלקמאחר
אזי:האינפלציוני,המימוןשלהנומינליהערךהוא0אםהפרטי.הסקטורידי

או:לכסף,בביקושהשינויזה^כאשר

(6)
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£0-0=£
5

(7) תזש
■י1

ב-ס.תלויההאחרונהטזובעודהנומינליתבהכנסהשינוייםעל-ידינקבעת£0,״
:0שלבלעדיתפונקציההוארכסףהיצעעודףלכן,

£=0-(0)=(לז0)
5

א(7) שש

כי:קובעת(3)לתוך(7)שלהצבה

(0*)=8(8)

במאזןהגרעוןטלהרגישותאתמציינתל-סביחס((>|ז3)של)המקומית(הגמישות
אינפלציוני.במימון)שוליים(לשינוייםהתשלומים
אולםמלאה.תעסוקהשלקיומהאתסמויבאופןמניחהמוניטריההתאמהמודל

לעודףכמוצאישמשוהםמובטלים,מקומייםייצורגורמיקיימיםאםכיברור
יהיהבמאזןהגרעוןכסף,שלנתוןהיצעעודףעבורזאת,עםיחדלמוצרים.הביקוש

ב-ט.אבטלתושיעוראתמצייניםעבודה,ייצורלגורםמתייחסיםכאשריותר.קטן
טאםהייצור.כושרמתוךהבלתי-מנוצללחלקטובכקירובגםמשמשש-טנניחאנו

נקבל:אזי,0שלכפונקציההמערכתבתוךנקבע

א(8)8=[)|ז0,(ט0]=(+0)

ואז:ב-ס,בלתי-תלוילהיותעשויטמאידך,

ב(8)8־=(/|ז0,,)ט<0

5האמפירי.הניתוחלממצאיב(8ל-)א(8)ביןהבחירהאתמשאיריםאנו

סתרעלהגנהמערכות

ביןההבחנהההגנה.מדיניותמבחינתמוגדרותתת-תקופותשתיהניתוחבתקופת
יבוא.ועודףתקציביגרעוןביןהיחסאיתורלצורךבמיוחדלנוחטובההתקופות

מייחסתהמוניטריתהתיאוריהמכסים,הטלתעל-ידימתבצעתההגנהמדיניותכאשר

חיצוניתהיאהאבטלהכי(1976)531§־6זוזטועןהבריתלארצותמקרו־כלכליבמודל5
פגאי-עבודה.בהעדפותשינוייםהטיעון,יסודלמערכת.
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אםהמסורתית.הבינלאומיהמסחרתיאורייתלושמייחסתמזהשונהתפקידלמכסים
המקומייםהמחיריםאתמעלהמכםהטלתהרי)כסף(,מלאיםשלמשקלבשיווינתחיל
מוצריםזה,עודףיספקולאהמקומייםוהשלטונותבמידהלכסף.ביקושעודףויוצרת
יגדלדברשלשבסופוכךמקומילמטבעיוחלףוהאחרוןמטייחעבוריוחלפומקומיים

זמניהעודףאףהתשלומיםבמאזןעודףיוצרתמכסהטלתכלומר,המקומי.הכסףהיצע
היחידהההשפעההמלאים,שלמשקללשיוויתחזורהמערכתכאשרהארוך,ובטווחבלבד
6מטייח.ביתרותגידולתהיה

לזהדומהסחרמדיניותשלאחריםומכשיריםהמוניטריתההתאמהביןהקשר
והפרעותמטייחעלפיקוחמכסים,יבוא,"מכסותגיונסון,אתנצטטאםלעיל.שהוצג
אםרקהמאזןאתישפרוהמאזן,בשיפורצורךשלטענהמתוךשהוטלולסחראחרות
על-ידיהיאלכרביותרהבטוחההדרךלכסף.הביקושאתשתגדילכזותהיההשפעתם
מספרעלההוצאהשהקטנתבקיצור,היא,לכךהסיבההמקומיים.המחיריםהעלאת
עלאואחריםיבואמוצריעלההוצאהלהוזלתתובילמיובאיםושירותיםמוצרים
כלומר,7כסף."שליותרגדולמלאילהחזיקירצההציבורכןאםאלאיצוא,מוצרי
היבוא.עלמגבלותשלמצבבכלפועלהמוניטריההתאמהמנגנון

יבואמוצרישלבתצרוכתגידולסיבות:בשתימקורהמטייחיתרותירידת
\,£,>ו-סז\/4>ב-סבהתאם,נסמנם,אםיצוא.מוצרישלהמקומיתבתצרוכתוגידול
נקבל:

(9)8=(י|!0,0)=־

במערכתהגרעון.וביצירתההתאמהבתהליךמושלמיםתחליפיםהםז\/4ש-(ט/,כמובן
ועל-ידייבואלמוצריההכנסהגמישותעללהשפיעגםעשויההמכסיםרמתמכסיםשל
מביאיםמכסיםכאשרקיצוני,במצבההתאמה.בתהליךו-^^שלהיחסימשקלםעלכך

(ט/.דרךמתבצעתההתאמהכליבוא(,מבחינת)אוטרקיסגורמשקשללהיווצרות
על)מכסות(ישירותמגבלותישכאשר(ט/באמצעותרקהיאההתאמהדומה,באופן
בגודלםזהיםיהיוההתאמהמנגנוןשלשהפרמטריםבזהרקאיננוהדמיוןהיבוא.
מנגנוןשלהאיכותיבמבנהגםאלאמכסיםעםובמערכתישירותמגבלותשבהבמערכת
ההגנה.בשיטתתלוישאיננוההתאמה

בתיאוריהפירצה

ביןבקשריםהעוסקתהכלכליתהספרותפירצה.ישלעילשתוארההתיאורתיתבמסגרת
הבינ-הסחראתמייחסתהכספיההתאמהומנגנוןסחרמדיניותשלריאלייםמכשירים

(.1976)0111*1*10אצלנמצאתלזומנוגדתדעה(.1976)^11553ראה6
.228עמי(,1977)9011ת50תראה7
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שישהריהדבר,כךאמנםאםהיחסי.והיתרוןהאלטרנטיביתההוצאהלגורמילאומי

אלטרנטיביתתיאוריההכסף.מלאיבהתאמתיסייעביצוא,ששינוילטענההצדקה
תיאורייתהיאהכספית,בהתאמהמתמקדיםכאשרמיוחדתחשיבותשלההיצוא,להסברת
במקורההנמצאתזו,תיאוריה.£0106111■5111ק11ג5)המקומיהשימושחסריהעודפים
.(1965)0;1/\65ו-(1958)£%1בזעל-ידיבעיקרלאחרונהפותחהסמית,אדםבכתבי

אםפנים.בביקושולאחו״לבביקושמקורויצואלשםשהייצורטוענתהתיאוריה

לשניהםבינלאומי,סחרביניהםשישמקומותשניכל"ביןסמית,אדםבדברינשתמש
שאיןוהעבודההקרקעמוצרישלהעודפיםאתמנקזהסחרלתועלת,גורמיםשנייש
ערךנותןהסחרכךעל-ידיביקוש.ישלהםמוצריםבחזרהומביאמקומיביקושלהם

היצואלמוצרילהיפך,יחסי.יתרוןשלגורםכאןאיןכלומר,8לעודפים.")חיובי(
הביקושגידולמכךכתוצאהביקוש(.להם)איןאפםשלמקומיאלטרנטיביערךיש

למנגנוןשיעזרו4x0שינוייםיהיוולאהיצואלירידתיוביללאלמוצריםהמקומי
הכספי.ההתאמה

ההתאמותלמוצרים,מקומיביקושלעודףרגישלא^שאםהיאכך,אםהמסקנה,

קבועהרמהאו,אפם,לרמתמוגבל4(4אםאבל.4(4ל-רקמוגבלותהתשלומיםבמערכת
אפם.בהכרחיהיה8ישירות,מגבלותעל-ידי(4x0)שווהאחרת

כצכצייםצמצביסהצערתהגדרת

ההוצאותתיאורייתאםהבאות:האפשרויותאתרואיםאנויחסיים.שינוייםב-"נסמן
אפק¬כמותיותמגבלותוישהסחר,אתהמסבירההיאיחסייםהאלטרנטיביות-יתרונות

אזי:היבוא,עלטיביות

1=8/8(10)

הםהמקומיהשימושחסריהעודפיםזהכנגדאםכסף(.שלהיצעעודףמציין8)

היבוא,עלכמותיותמגבלותוישהיצוארמתאתהקובעים

(11) 8 / § = 0

פועל,שאינואופועל,הרצויהכסףלמלאיבכיווןההתאמהשמנגנוןהדברמשמעות
(10ב-)שמצאנווהיחסיםגרעוניממשלתימימוןביןהקשראתביניים.מצביאין

ב:לבטאניתן(11ו-)

( 12 )
\/־\/,א/^־/,

8/0•8/8=8/0

.319עמי(,1958)ז!!!/!(ראה
8
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הן:מכךהמתקבלותההצעות
.1הצעה

פועל,הכספיההתאמהמנגנוןחיובית,היאגרעונילמימוןביחסהגרעוןגמישותאם

(8/0)הגרעונילמימוןביחסהגרעוןגמישותפועל,הכספיההתאמהמנגנוןואם

/£(.0)הגרעונילמימוןביחסהכסףהיצעעודףלגמישותבדיוקשווה
.2הצעה

הואגרעונילמימוןביחסהגרעוןגמישותפועל,איננוהכספיההתאמהמנגנוןאם

להיותיכולגרעונילמימוןביחסהגרעוןגמישותנכון.איננוההפוךהמצבאפס;

למימוןביחסהכסףהיצעעודףגמישותזה,במקרהפועל.המנגנוןכאשרגםאפס
אפם.הואהגרעוני

לאורהתוצאותאתומפרשים/0£לגמישותאומדיםמציגיםאנוהבאבפרק

לעיל.ההצעות

אמפיריותתוצאות

משתניםהגדרת

חשבוןאתומוציאיםבמידהכולו.התשלומיםלמאזןמתייחסתהמוניטריתהתיאוריה

מיוחדותסיבותבגללבלבד.השוטףלחשבוןמתייחסתשהתיאוריההרימהמאזן,ההון
שבישראלהןהסיבותהפרטי.הסקטורשלהיבואלעודףרק8אתייחסנולישראל

הפרטיבסחרהגרעוןלמימוןהלוואותומייצג"מסייע"חשבוןהואההוןחשבון

סחרעלמגבלותלכך,בנוסףכלכלי.בהכרחאיננושיסודןמהעברותמורכבוהוא

חופשיות.הוןתנועותמנעוחוץבמטבע
אתכללנוכןהמסים.ניכוילאחרכלומר,נקי,תקציביכגרעוןהגדרנו0את

של)נטו(האשראימתןאתוכןאג״ח(ומכירת)קנייההפתוחבשוקהממשלהעיסקות

התקציב,עםבתאוםהממשלהעל-ידיתוקצבהאשראיוגםמאחרהפרטי.לסקטורהממשלה

מיחידותהוחלףהנזילותעודףבס.כלולאשראיעל-ידיהכסףבהיצעשגידולהרי

ל-טכמודדביבוא.האפקטיביהחליפיןשערבאמצעותלדולריםישראליותלירותשל

הממוצע.השנתיהאבטלהבשיעורהשתמשנו
אנדוגניתנקבע1)כאשרתלויים,יהיווסש-טאפשרותישציינו,שכברכפי
20מנתונישנאמדהוסטביןליניאריתמשוואההגרעוני.המימוןרמתעל-ידי

היתה:1975-1956השנים

(13)ט=0.00150-5.02
0.00293.08

£ 2 = 0.02

0.א.=0.68
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בלתי-תלויהנמצאהשהאבטלהמאחרהאומדים(.שלתקןשגיאותהןהקטנות)הספרות
אתלאמודהמאפשרדבראקסוגני,כמשתנהלאבטלההתייחסנושלנובמודל,בס
רגיליםפחותיםריבועיםעל-ידימקרי(משתנה)עםב(8)הקשר

מדיניותבמערכותהבחנהללאאמידה

עבורפעםהגדרנו8את9לוגריתמית.טרנספורמציהלאחראמדנוב(8)המשוואהאת
ביןהבדלנולאכאשרבלבד.מוצריםעבורופעםושירותים()מוצריםהשוטףהחשבון

כי:מצאנו(1967ואחרי)לפניהתקופות
-ושירותים מוצרים

א(14) ת8£(1)=4.418+0.684£ת0(1): =11
-1.111£ת11)ז(2 0.85

0.680 0.115 0.181 0.0 = 1.78

-בלבד מוצרים

ב(141 ת8£)£(=0.709+4.356ת^6):ו( -1.111£ח11(1) מ2=0.80
0.830 0.140 0.221

0.״.=1.62

מיתאםלמבחןהסטטיסטימובהקים.והםהמצופההסימןהמשוואותבשתילמקדמים
10מיתאם.חוסרשלבתחוםנמצא(0111־610ז!ס50)תסידרתי

מדיניותשלתקופותניזהבחנהעםאמידה

התנהגותעל-ידימאופיינותאמנם1967ואחרילפניהתקופותהאםלבחוןבמטרה
ל:הורחבה(14)משוואהשונה,

ז1112)ז(+)ז(£
2
3ד102)ז(+)!()(ח^ס+׳ך£ 2

(15)£118(1):=נ■+6^06(1)+£

היהבהןההסבראךנוסווחצי-לוג()ליניאריאחרותפונקציונליותצורות
אתאיבדנוהלוגריתמיתמהטרנספורמציהכתוצאההלוגריתמית.בצורהמאשרנמוך הסקטורשלהשוטףבחשבוןהגרעון-$(.37.6)שליליהיה0שבה1972לשנתהתצפית מיליון,713מיליון,664ל-בהשוואהדולרמיליון642"רק"1972ב-היההפרטי
עודףבהתאמה.,1974ו-,1970,1971,1973ב-דולרמיליון2256ו-מיליון1418 בהתאמה(.$מיל'155.8,172.2,123.2,427.6)חיוביהיהאלובשניםהנזילות

מגיעהפרטישהסקטורמניחיםשאנופירושהבפיגורהשפעותשלההכללהאי10 השפעהניסינוהקלנדרית.השנהכדיתוךהרצויהכסףלמלאיביחסמשקללשיווי
מובהק.באופןההסבראתשיפרהלאשזואלאבפיגוראחת
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הוא(1£)בלבד.1967שלאחרילתקופהמתייחסיםט2ו-)ז(02(1)המשתניםכאשר
מרכי¬לשניחולקהתקופהבכלבמאזןהגרעוןגמישותשלמעשהמכאןהמקרי.המשתנה

:6(1):שעבורכךתקופה,לכלספציפיוהשניהתקופותלשתימשותףהאחדבים:

(16) \) = 3 + 3
1 0 1

:62)ז(ועבור

(17) נ\= 3 + 3
2 0 2

מערכות לשתיהמשותףהמרכיב את 3
0

מסמו הגמישות,סך־כל !אתוימציכאשר

י־
י<־2 רקמופיעים(15)

ג
1כ במשוואה. הספציפיהמרכיב את3ו-^המדיניות,

)ז(ט: לגביזהיםהנ״ל והמשמעויותהניסוח

(18) 0 = ד +ד
1 0 1

:112)ז(ועבור

(19) 0 = ד +ץ־
2 0 2

היה,(15)למשוואהפחותיםריבועיםאומדןץ■.ו-0רקמופיעים(15)במשוואה
ושירותים:למוצרים

א(15)ת8£(1):=6.648-0.045£ז16)ז(+0.563£1162)ז(- 0.0800.1030.413

-0.437)1110(1):-1.645£ת02)ז(
0.2830.115

0.97=8 2

.ןיז.ם=1.56

בלבד:למוצרים

ב(15)£118(1):=6.814-0.110£ז16(1)+0.594£ת62)ז(- 0.1180.1530.612

0ת0(1)-1.631£ת112(6) .335£-
0.4190.170

0.95=8 2

0.8.ז=1.76

מובהקבאופןההסבראתמשפרתהספציפייםהמשתניםשהוספתההשערהבחינת
-בלבדולמוצרים,8=33.9ושירותים,למוצרים.8מבחןעל-ידינעשתה

2,14
מקבליםאנובהתאם,אחד.אחוזשלברמהמובהקים8ה-ערכישני״8=20.8

14,2
מוצרים,ביבואוהגרעוןהשוטףבחשבוןהגרעוןאתהמסבירהכמשוואה(15)את
.(14)אתולא



104

כמצופההםהסימניםכימגלהב(15ו-)א(15ב-)החלקיותהגמישויותבחינת
(16שב-)מכאן.0(1):שלזואתלהוציאמובהקות,והגמישויות

א(16) +3
0

=0=
ג

6

3ו־מאחר
0

שלילילאבהכרחהוא
ב(16ו 6 =3 =3 =0

1 0 1

(17)לגבידומהבאופן

א(171
(0.563ושירותים:מוצרים

[=3=6
122י0.645מוצרים:

על-ידיהמאופיינתהראשונה,בתקופההתקופות.שתיביואיכותיהבדלמצאנובכך
הממשלהשיצרההנזילותבעודףבלתי-תלויהיהבסחרהגרעוןישירה,כמותיתהגנה
באומדנישימושעל-ידילאבטלה,ביחסמכסים.על-ידיההגנהבתקופתמכךההיפך

מקבלים:(19(-)18)במשוואותוהצבתןהגמישויות

א(18) +
־־>ס

11
יי'(

ר׳ת
1סי3־

ב(18) 0=ך־1.645
02

0)נעלמיםבשלושהמשוואותשתישלמצבזה מאידך,פתיר.אינוולכןך(0ך,2,1
הבאה:הקביעהאתמאפשר(1=0,1)<0יוןאי-השוו

(20) =0.437->1.645-
0

=ץ
?

0

(21)

גו-|ומאחר
0|<

2 כי:נובעז|,1
ץ־||>ץ׳|1
11

י
1121

1

גדולהיהלאבטלהביחסבסחרהגרעוןשללתקופההספציפיתהגמישותכימוכיחזה
ישיר.פיקוחשללזובהשוואהומכסים(ליברליתהיותרהמדיניותבתקופתיותר

נוספיםאומדנים-חסרי-שימושעודפים

וגמישותמאחר.1מהצעההמצופותהתוצאותאתתואמים1967שלאחרלתקופההממצאים
יחידתילהיותחייב8/2שהיחסהריחיובית,הנזילותלעודףביחסבסחרהגרעוך

לעודףביחסהסחרגמישות.2הצעהמתאימה1967שלפנילתקופה.8/0=/0£ו-
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שזהאלאאפס,ששניהם)אוש/§=0או:£/§,=ש-סאוולכושווהלאפסהנזילות

להםשאיןעודפיםעליתבססשהיצואמחייבתאפםיהיה8ש-£/האפשרותסביר(.פחות

במטרהאפקטיביות(.שהומניחיםואנוישירותמגבלותישהיבוא)עלמקומישימוש

העיקרייםהמוצריםבניכויבסחרהגרעוןמשוואתאתאמדנוהזאתהאפשרותאתלבחוו

היצואנוכהולאחריוהחקלאיהיצואנוכהבהתחלהליצוא.בעודפיםלהגדירםשניתו
.1בלוחמופיעותהתוצאותיהלומים.שלהנקי

.1לוח

8.¥.פ/ 2
£1102(1:) ת02£ז() ת11£)ז( £110(1) קבוע

תואלק חלא ל
התקופהכל

0.837
1.57

־0.977
0.177 +0.668

0.113 +4.494
0.666 שוסףחשבון

0.787
1.40

־0.987
0.213 +0.690

0.136 +4.452
0.801

בלבדמוצרים

תקופותלפי
0.978

*
1.215
0.301 +0.433

0.087 ־0.356
0.122 +0.017

0.080 +6.467
0.372 שוטףחשבון

0.952
*

־1.431
0.462 +0.482

0.132
-0.402
0.123 ־0.046

0.123 +6.924
0.575

בלבדמוצרים

ושירותים(?)מוצרים
?בלבד()מוצרים

= 34.9
= 20.9

מלס ולהיל אלת לקח ללא
התקופהכל

0.821
1.46

-0.9660.187 +0.677
0.119 +4.480

0.704 שוטףחשבון

0.774
1.32

־0.976
0.222 +0.698

0.141 +4.439
0.833

בלבדמוצרים

תקופותלפי

0.956
*

־1.377
0.467 +0.452

0.138
־0.396
0.176 ־0.042

0.112 +7.008
0.546 שוטףחשבון

0.979
*

־1.207
0.308 +0.425

0.091 ־0.325
0.118 +0.010

0.079 +6.526
0.363

בלבדמוצרים

ושירותים(?)מוצרים
?בלבד()מוצרים

= 29.8
= 19.7

:01x111:תיקוןלאחר* £מבחניראשון.מסדרסדרתימיתאםעבור-םת&יותססס1

8עבורבוצעו תקפים.בוודאיהסולכןהתיקון,שלפנייותרהנמוכים2



106

עבורשקיבלנוהאיכותיותהתכונותאתמשמרותהחדשותשהמשוואותמגליםאנו
1967שלפניבתקופה0(1ל-)ביחסהגרעוןשלהגמישותולכןהשוטף,בחשבוןהגרעון ביצוא.ויהלומיםחקלאותמוצרישלשליטהשלתוצאהאיננה-מאפםשונהשאיננה-

שנכללוהאחריםהמוצריםגםאפם,כאל8§/אללהתייחםשניתןכךסגורהיההמשקאם
עודפיםהיולאהאחרוניםאםמקומי.שימושחסריעודפיםלהיותצריכיםהיוביצוא
היחידההדרךלכןסגורה.היתהלאבהתאםוהמערכתיחידתיהוא8§/אזיכאלו,

הנזילותשעודפיהיאהנזילותלעודףביחסהסחרגרעוןשלהאפסיתהגמישותלהסברת
לכסף.בביקושמהשינוייםקטניםהיוסיפקהשהממשלה

ומסקנותתוצאות

בתקופהישראלשלבסחרוהגרעוןנזילותעודףביןהמקשרמחקרעלדיווחהמאמר
המתקבלתאחתמשוואהשללמודלנתוניםהתאמתשלהיתההמתודולוגיה.1975-1956

מימוןביןהתשלומים.,הקשרומאזןהרצויהכסףלמלאיההתאמהמנגנוןביןמהקשר
כסף.שלהיצעעודףיצירתבאמצעותהואבמאזןוהגרעוןאינפלציוניממשלתי

עלההגנהמנגנוניעל-ידילאיפיוןניתנתהנתוניםמתייחסיםאליההתקופה
שישהראוהמבחנים.1967אחריומכסים,1967לפניישירופיקוחמיגבלותהסחר,
הגרעוןגמישות1967שלאחרלתקופהלתקופתם.ייחודייםלמשתניםהגרעוןאתלייחס
0.645ו-השוטףלחשבון0.563)ומובהקחיובינמצאהנזילותלעודףביחסבסחר

הכלכליתהמערכתפתיחותחיובית,הגמישותאםכיהקובעת,1הצעהבלבד(.למוצרים
לגמי¬שווהזוושגמישותהרצוילמלאיהכספיתההתאמהאתלאפשרכדימספקתהיתר,
.1967שלאחרלתקופהנכוןתיאורמהווההנזילות,לעודףביחסהכסףהיצעעודףשות

הנזילותלעודףביחסבסחרהגרעוןגמישות1967שלפניהתקופהעבורלכך,בניגוד
או,אפס,הגמישותכאשרכיהקובעת,2הצעהעםמתיישבוזהלאפםשווהנמצאה

מספיקהיהלאהנזילותשעודףאוהתאמה,לאפשרכדיפתוחהמספיקאיננהשהמערכת
נתנהויהלומיםחקלאותמוצריללאאמידהכסף.שלהיצעעודףליצורכדיגדול

סגירותשלהטענהלדחייתבכךומסייעתהסחרכלללגבישנתקבלולאלודומותתוצאות
המערכתשלהמהירהוהצמיחהיתכןהרצוי.הכסףלמלאיהתאמהאפשרותוחוסרהמערכת
הנזי¬לעודףביחסכסףהיצעעודףשגמישותלכךגרמה1967שלפניבתקופההכלכלית

כסף.שלהיצעעודףהיהלאכלומר,אפם,בדיעבדשהיההואהכספיתלות
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התשלומיםמאזןומדיניותאינפלציהביוהגומליןיחס־י

רוזנברגיעקב

ק1!1111ק5שלעבודותיהםמאזבספרותנפוצהומחיריםשכרמערכתהמתארמודלניסוח
)אוסימולטניותמשוואותמערכתכללבדרךהיאכזאתמערכת(.1960)11ק56ו-ע(1958)

נוספיםמסביריםכשמשתניםובמחירים,בשכרהשינוישיעורישלרקרוסיבית(מערכת
במש¬המקדמיםאתאמפיריתלאמודכלל,בדרךמטרתה,המשוואות.מןאחתבכלמופיעים
בשכרהשינוימשוואתנאמדהבחלקוזה.מסוגעבודותהתפרסמובישראלגםוואות.

1משוואות.ממערכתהמודלמורכבובחלקובודדת,כמשוואה

ולשלבםהישראלי,למשקבדומהפתוחבמשקומחיריםשכריחסילנסחזועבודהמטרת
ומדי¬אינפלציהביוהגומליןיחסילניתוחמשמשזהכשמודליותר,כוללדינמיבמודל
יעילותהעלאותנומעמידכזהניתוחקבוע.חליפיןשערשלבתנאיםהתשלומיםמאזןניות

בטווחבעקבותיההמתפתחיםהדינמייםהתהליכיםאתוחושףהקצר,בטווחהאחרונהזושל
2הארוך.

משוואותואתולמוצריםלעבודההביקושאתנציגהללו.התהליכיםאחרנעקובבעבודה
ליחסיםנפנההתשלומים,במאזןהגרעוואתשנגדירולאחרהשווקים,בשניהביקושעודפי
קצר-המועד,הפיחותמדיניותאתנבחןבמשק.הנוצרתהדינמיתולמערכתהמחירים,בין

אינפלציהביוהתחלופהליחסייוקדשהאחרוןוהחלקהביקושים,וצמצוםהמתמשךהפיחות
מתמשך.פיחותשלממדיניותהמתקבלהתשלומיםבמאזןוהגרעון

יבואולתשומתלעבודההביקוש
(,14)יבואותשומת(1)עבודהמשתנים,ייצורגורמישניבעזרת)ץ(תפוקהמייצרהמשק
תשואהבעלתייצורפונקצייתבעזרתמתוארהייצורתהליךהוו.קבוע:ייצורוגורם

(.1976)ג1ז-5:ו61,ת5ט55ת1£1ת(,1974)צוקרמן(,1976)לביאראה:1
אתובוחןובלתי-סחיריםסחיריםמוצריםטלדו-סקטורימודלבונה(1976)81-תט20 לזהשלנוהניתוחדומהאחדיםבקטעיםביקושים.ומצמצוםמפיחותהנובעהדינמיהתהליך ברונו.של
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הללו:הייצורגורמיבשלושתלגודלקבועה

(1) \ = ,,!(ג>1 ) x , ^ > 0 11׳,^
* < 0

.1לפי1שלהנגזרת-x.כאשר
1

המשקכמויבואנתוניבעלבמשקמוצדקתנראית3יבואבתשומתהייצורשלתלותו

ההשקעהונכסיהשוטפותהתשומותיבואמהווההאחרונותהשניםשלבישראלהישראלי.

יצויין4הגמיש.היבואמסךאחוז70מ-ולמעלההמוצריםיבואמסךאחוז90מ-למעלה
5אמפיריים.במחקריםאףאומצההייצורבפונקצייתכארגומנטהיבואשהכללת

למחירםהשוליותתפוקותיהםמהשוואתנגזרוליבואלעבודהשהביקושמניחיםאנו

הכוללהעבודה,בשוקוכילחלוטיןגמישהיבואתשומתשהיצענניחכמו-כןהריאלי.
משקלשיוויחוסרשלבתנאיםגםהביקושעקומתעלנמצאלעבודה,וביקושהיצעעקומות

6זה.בשוק

לכןושווההיבואלהיצעשווהיבואלתשומתהביקושיהיההללוההנחותמןכתוצאה

(2 )
1=0,״()ף

0=<(*!0,)ף
*ז

הביקוש !א(,0= :*ן5=
)*ז1

העבודה, להיצע בהכרח !ווה

1 < 0 < 0
0} ף
^ < 0 < 0
10 ף

דהיינו,היחסי,המחיראוהיבוא,שלהריאליהמחירהואו-ףהריאלי,השכר-שכאשר:
היבואשמחירנניחאם)?(.התפוקהבמחירמחולק)ק(היבואתשומתשלהמקומיהמחיר

השלטונות.על-ידיהנקבעהחליפין,לשערשווהקיהיה,1הינובחו״ל
שלנו,הייצורפונקצייתבתנאיומתקבלים,חד-משמעייםהם11ו-1,שלהסימנים

ף10
בדרךסימן.כללקבליכולים*ן״ו-1^זאת,לעומתהפוחתות.השוליותהתפוקותמהנחת

גםבמודללכלולאפשרקושיללאבתשומה.רקהיבואמשמשזובעבודההמוצגבמודל3
הביקושעודףשלחיוביתפונקציההואזהשיבואשנניחעל-ידילשימושיםישיריבוא

על-הבאיםהסעיפיםמצביעיםעליהןהתוצאותאתלחזקיכולהכזהיבואהכללתלמוצרים.
בשכרהירידהעםהתשלומיםבמאזןהגרעוןקטןהמודל,שבתנאיתוכיח,שהיאכךידי

(.13)למשוואהבניגודהריאלי,
הבסחוני,היבואהון,שירותייבואפחותהיבואכסךכאןמוגדרהגמיש''היבוא4

,3ד-לוחות,1976ישראלבנקדו״חעל-פיהםהנתוניםמהשטחים.והיבואלנמ״א,ממשלה

.10ד-

.29עמי(,1976)ורזיוצוקרמןפזנר,5

זושהנחהיצויין,(.1969)ב-כתתזת^&אמופיעונימוקההאחרונהלזודומההנחה6
פונק¬היאבפועלהעבודהשתשומתההנחהאפשריתובמקומההמודללתוצאותקריטיתאינה
לעבודה.הביקושעודףשלציה
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במקרהזאתעםהייצור.גורמיביוהסיועהנחתמשוםשלילייםסימניהםכימניחיםכלל
היבואתשומתמחירלעלייתשישהשליליתההשפעהכילסבורניתןיבואתשומתשלהמיוחד

ביןתפוקה-תשומהיחסישלמסוימתמידהשקיימתמכיוןבחלקהמתקזזתלעבודההביקושעל
נוספתעבודהעל-ידישהתייקרההיבואמתשומתחלקמיידיתלייצורניתןלאמור:השניים,
.ז4=1=0ההנחה:אתאיפשרנוזומסיבה

)ג(ו<

לעבודההביקושעודה

אםהעבודה.לתשומתזהמצבאפשריכאמור,ביקוש,עודףנוצרלאהיבואשלתשומותבעוד עודףאזיבפועל,הממשלהלעובדישווהוהוא(0)לעובדיםממשלתיביקושקייםכינניח
יוגדר:)£(לעבודההביקוש

£•י0יא־־1(10,)ף+0-א
0=£(3)

אקסוגנית.הנקבעעבודההיצעהואאכאשר
.£=£<0;£=£<0;£מ=״£-=1:(3)לפי ףף0

'
(11(11

למוצריםהביקוש

אתמהווה-לממשלהומוצריםהשקעהיצוא,פרטית,תצרוכת-לשימושיםהביקושיםסכום
המוג¬הריאליתהלאומיתההכנסהשלפונקציההיאס(לתצרוכתהביקושהמצרפי.הביקוש

התצרוכת:פונקצייתתהיהלכן.\+100כ-שלנובמודלדרת

(4)0=-!ף4+(00)0<0'<1

ב-ף:חיוביתתלוי(6)ליצואהביקוש

(5)6=6)ף(6/ף'6>1

7אמפיריים.ממצאיםהולמתמיחידתית,גדולההיצואשגמישות(,5)במשוואהההנחה

למערכת.אקסוגניתנקבעוהואציבוריתולצריכהלהשקעההביקושהוא§,שיסומןהביקוש,

היחסילמחירביחסהמוסף()בערכוהיצואשגמישותנמצא(1972)הלוישלבמחקרו7 אךהתעשייתי,ליצואמיחידתית"גדולה"בברורהיאליצואן(יחסיתכתשואה)המחושב "גמישותכינמצא(1976)ורזיוצוקרמןשלבמחקרהיצוא.לכלל(0.675)1מ-קטנה מגיעההיא1974ובשנתמיחידתיתגדולההאפקטיביהחליפיןלשערביחסהריאליהיצוא ".1.3ל-
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למוצריםהביקושעודף

להם.מקורהמשמשתהתפוקהפחותלשימושיםהמצרפיבביקושמוגדרלמוצריםהביקושעודף
(4)במשוואותשימושתוך)ם(למוצריםהביקושעודףאתלרשוםנוכלזוהגדרהעל-פי

(.5ו-)

(6)ס=0+§+1-6=0(1->ן(100+1)+§+6)ף(-X=ס,גס(,ף8,0)

([,1)]משוואה
הם8ו-0([.2)

נקבל:=,ף

א=x,,^(!4)מקיימת)^שהתפוקהמכךנובעמימיןהשוויון

]משוואהו-ףגסהריאלייםהמחיריםשל)יורדת(פונקציההם!4ו-1ו-
אקסוגניים.משתנים

x=גסכיונזכורהארגומנטיםלפי(6)משוואהאתנגזוראם

(7) 1(1

ס3 -)'נ<0ג1,+'ס0ןס-4>0
1גס^גס

(8) ם=(-1
!0

-^!״)•ס-[0י+ז4/ף(^14ז])6+4'>0

(9) =גסיס
ש

0

(10) ס=1
8

הלאומיתההכנסהאךהתפוקהאתמצמצמתהריאליבשכרהעלייהכיקובעת(7)משוואה

אףקטנההפרטיתהצריכההיבוא.הקטנתבגלליותרקטןבגודלמצטמצמתממנההנובעת

עודףגדלכךבתפוקה.הצמצוםמאשרפחותובוודאיהלאומיתבהכנסההצמצוםמאשרבפחות
עקבהממשלהעובדישלבצריכההעלייההואהביקושעודףלעלייתנוסףגורםהביקוש.
בשכרם.העלייה

ביחסהיבואשגמישותהמספיקהבהנחהחד-משמעיהוא(8)משוואהשלהחיוביהסימן
המאוששתזו,הנחהלצרוך.השוליתהנטייהמןהמוחלטבערכהגדולההינההריאלילמחירו

(8)במשוואההמרובעיםהסוגרייםבתוךהביטויאתעושה8האמפיריים,המחקריםעל-ידי

התפוקה,אתמצמצמתהיבואשלהריאליבמחירשהעלייההיאהתוצאהמשמעותלשלילי.
גדולההיבואגמישותאם-התפוקהמצמצוםבפחותהלאומיתההכנסהמצטמצמתבעקבותיה

בערכה-)הגמישות1מ-קטנההיבואגמישותאם-בתפוקההצמצוםמןוביותר,1מ-

אםבתפוקההצמצוםמןבצריכההצמצוםיותרקטןהללוהמקריםמןאחדבכלאךהמוחלט(.

הביקוששעודףכךלצרוך.השוליתמהנטייההמוחלט()בערכהגדולההיבואגמישות

הריאליהחליפיןלשערביחסהפרטיהיבואגמישותעלמדווחים(1976)ורזיוצוקרמן
החליפיןלשערביחסהיבוא,סך־כלגמישותקיבל(1972)וינבלטגם-.1.4עד-1.3של

המשתנהפורקכאשרבעינהנשארהלאזותוצאהכיאםמיחידתיתגדולההריאלי,האפקטיבי
למרכיביו.המסביר
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העלייהבגללהמתרחשתהיצואהגדלתתורמתהביקושבעודףנוסףלגידוליגדל.למוצרים
היחסי.במחיר

התשלומיםבמאזןהגרעין

התפוקהמחירכאשרהשוטף.בחשבוןחוץבמטבעכגרעוומוגדרהתשלומיםבמאזןהגרעון
היצוא:מןמטייחתקבולייהיו9ליצוא,לביקוששווהבפועלוהיצואהשימושיםלכלאחיד
תשלומיואילולדולר(,)ל״יהחליפיןשערו-יןהתפוקהמחירהואקכאשר6ף/=?6ק/

הגרעוןלכן.1ל-הפשטותלשםהשווהבחו״לבמחירומוכפלהריאליהיבואעבורמטייח
יהיה:במט״חהשוטףבחשבון

(11) 2=,״(א)ף-5131

(12) \-,״־־יי
(13) 0>1*=1 )ג(ש

זו:משוואהומגזירת

מהקטנתגםנובעתהיחסיבמחירהעלייהבעקבותהגרעוןשהקטנתמלמדת(12)משוואה
ההנחהבגללגדליםאלההיצוא;מןמטייחתקבולימהגדלתוגםהיבואעבורמטייחתשלומי
מיחידתי.גדולההיצואשגמישותשלנו

קודםבסעיףציינוכבר(,13)במשוואההמבוטאתהריאליבשכרהעלייהלהשפעתאשר
במאזןהגרעוןכיאיפואנסכם10זניחה.2על10שהשפעתנטעוולפיכך״קטן״הוא^כי

.9היחסי,המחירשליורדתפונקציההואהתשלומים

המוזיריסמערכת

מחירלעלייתלוחצתהתשומותשלמחירםעלייתעקבהנגרמתהייצורבהוצאותעלייה
בלתי-או)פורמלייםהצמדהלהסדריכפוףהמקומייםהייצורגורמישלמחירםהתפוקה.

התפוקה.למחירפורמליים(
היבוא,מוצרי-השנייההעבודה,-הראשונהתשומות:שלושבייצורמשמשיםכזכור,

היחסיחלקהלפיהתפוקהמחירלעלייתלוחצתהתשומהשלמחירהעלייתההון.-והשלישית

ליצואהביקושלמשקלטווהבתקופהבפועלהיצואשמשקלתקבעלזואלטרנטיביתהנחה על-להלןהשמיני-העשיריבסעיפיםהתוצאותאתלחזקיכולהכזוהנחההמצרפי.בביקוש השכרעלייתעםהתשלומיםבמאזןהגרעוןלהחמרתהמודל,בתנאיתגרום,שהיאכךידי (.3הערהגם)ראה(13)למשוואהבניגודהריאלי
.3ו-9הערותראה01



113

גם-הארוךבטווח-פועללכך,בנוסף(.5ו?3ע6)ה-בתפוקההזו,לתשומההתמורה,של
כך:זאתלרשוםנוכלהתפוקה.מחירלעלייתלמוצריםהביקושעודף

+ס׳ך
3
(14)ק=+0?^+0.(11

־׳0הקצרבטווח

■}

0<.מ<1;.מ£=1;ץ•=
11'>0הארוךבטווח

הוא1ן\בהתאמה.ההון,ושירותיהיבואהתפוקה,במחירהשינוישיעוריהםמק,?,כאשר
החלקסכוםבתפוקה,1ה-התשומהשלהיחסיחלקההוא.מהנומינלי.בשכרהשינוישיעור
המחירים.עללמוצריםהביקושעודףהשפעתאתמבטאסץ.1ל-שווההתשומותכלשלהיחסי
עודףהארוך,בטווחאךץ•.=0הקצר,בטווחולכובזמןמפגרתזוהשפעהכימניחיםאנו

.ץ•>0במחירים,עלייהגוררחיוביביקוש

ובטווחהתפוקהלמחירבהצמדהמקורםהמקומיותהתשומותבמחיריהעלייהשיעורי
הואהיבואבמחירהעלייהשיעורזאת,לעומתלתשומות.הביקושעודףבלחץגםהארוך
להיצעוליבואהביקוששווההנחתנושלפיוומכיהחליפין,שערמדיניותשללבדיתתוצאה
לרשום:לכןנוכל

(15)א=קת+0£

0<ת<1

(16)11=קק+ף11

0<ק<1

0הקצרבטווח

>0הארוךבטווח

מבטא9£בהתאמה.ההון,שירותימחירושלהנומינליהשכרשלההצמדהשיעוריהםו-ק11
0>0זו,השפעהשלהפיגורובגללהנומינליהשכרעללעבודההביקושעודףהשפעתאת

הארוך.בטווחרק
תלויזהביקושעודףמחירם.עלהוןלשירותיהביקושעודףהשפעתאתמבטאתןז11
במאמרהמוניטרית.למערכתהקשוריםנוספיםובמשתניםההוןעלהריאליהתשואהבשיעור

יצוייןהמוניטרית.המערכתאתולאלהוןהביקושעודףהתנהגותאתמציגיםאיננוזה
היאהתוצאהאלה.אלמנטיםגםמופיעיםעתה,מנסחיםשאנויותר,מורחבשבמודלזאתעם

שתייםלעומתדיפרנציאליותמשוואותשלוששלמערכתהיאהמתקבלתהדינמיתשהמערכת
חלקישנידרךאנדוגניתנקבעהביקוש,עודפיאתהמזיןהכסף,והיצעכאן,המתקבלות

מאידך,זה.במאמרמטופליםשאינםמטייחברזרבותוהשינויההוןיבואהתשלומים:מאזן
שינוי.ללאנשאריםכאןהמוצגיםהתשלומיםמאזןומדיניותהאינפלציהיחסיעלהתוצאות
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—הארוךבטווחהמשקשלההתייצבותבנקודתאךן!=0כינניחהאמורלאור

.8=קש-כר11אתוקובעח>0

המצומצמתהצורהאתנקבלח(=0)כאשרבזוזו(16(-)14)המשוואותמהצבת
ובמחירים:בשכרהשינוילשיעורי

?=3ק+ט£+60
0

(17)
1160+£

ג
א=ח3ק+£

(:16(-)14)במשוואותהמקדמיםשלקומבינציההם(17)במערכת11המקדמיםכאשר

(18)

111£<011•ק<1

1£ת=ק=1

0מד0
£=>0;6>-ך=0;6=(1-ך),מק->״£הארור:לטווח

=סהקצר:לטווח
ג

£=6=£
0

3=■^זי=
3

-ג<ק
1101-1ג

< 1

= 1

לעלייתהחליפיןבשערהעלייהתגרוםהקצרבטווחכיקובעת(17)המשוואותמערכת
ורקאםהחליפיןבשערהעלייהמשיעורהקטןבשיעורנומינלישכרולעלייתהתפוקהמחיר

—^1=0=1שלכמצבמוגדרתכוללתמלאההצמדה-כוללתמלאההצמדהבמשקאיןאם

הארוךבטווחזאת,לעומתהקצר.בטווחהריאליהשכרוירדהיחסיהמחיריעלהזהבמקרה
הנומינליובשכרהתפוקהבמחירנוספתלעלייההביקושבעודפיבהתחוללוהשינוייםיגרמו

הדינמיתהמערכת

פעולתאחרולעקובהיבואבמחירילשינוייםהריאלייםהמחיריםתגובתעלללמודכדי
השינוישיעוריאת(17)המערכתעל-פינחשבהביקושמעודפיהנובעיםהדינמייםהכוחות
)ב;(.השכרושל)ף(היבואשלהריאלייםבמחירים

0=-ק(=?3-1ק)־£״£־60
04^^4

(19)
60(11-1)-(££

0
)ג(=א-?=(-11-1)3ק+£(-

ומחי¬שכריחסיעלבדיוניםאמפיריתהנאמדתזועקרוניבאופןהיא(17)המערכת1
(1976)זיו^5ז61,ח51ג55ת1£1תאקסוגניים.משתניםזה,באומדןמהווים,0ו-ש-£אלארים,
אינהו-ס£שלהאקסוגניותמהנחתהנגרמתההטייהבאםישראל.לגביכזאתמערכתאמדו
ת.3=0.46ת,=3,0.83=0.55ממחקרם:להסיקניתןגדולה
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ו-£=,)!!(£,ף0,)אולעבודה,למוצריםהביקושבעודפימדיוננוכזכור
הממ¬)ביקושו-א,0ש-§,ומכיוןבהתאמה[,(,6ו-)(3)]משוואותם=0(113,,ף,§ס

שיעורק,וגםאקסוגנייםמשתניםהםבהתאמה(העבודה,והיצעולעובדיםלמוצריםשלה
סגורהדינמיתמערכתהינה(19)המערכתאזיאקסוגני,הואהחליפין,בשערהעלייה
רמתם.שלפונקציההםוב-ףב->!(השינוישיעורי-הארוךלטווח

ש-היאמקומיתליציבותומספיקהכרחישתנאי12מוכיחההמערכתיציבותבדיקת

להציגאיפואנוכללעיל.הראשוןבסעיףדיוננואתשהולםמהמספיק,קטןיהיהף£)=ף£(
היא,11)=0שלאורכההעקומה(.1)ציור,ף10במישורויציבותההדינמיתהמערכתאת

ומעלהלעבודההביקושעודףאתהמגדילהב-ס!ירידהלאמור,לימיו,משמאלהיורדתעקומה
יעלה,ףאםקבועהריאליהשכראתתשאירקהמחירלעלייתמעברהנומינליהשכראת

ף=0שלאורכההעקומהזאת,לעומת?.אתאתוויעלהלמוצריםהביקושעודףאתיגביר
.<1נ=0העקומהמן12יותרגדולהבתלילותלרדתאולימיןמשמאללעלותיכולה

למוצריםהביקושעודףאתהמעלהב-ףעלייהלאמור,הראשונה,באפשרותבחרנו1בציור
יקטןובכך10שלנעלהאםתתבטלזונטייהף.אתלהורידלכןונוטהב-קעלייהיוצרת
המחירים.עלהשכרעלייתלחץוימותולעובדיםהביקושעודף

הדינמיתהמערכת.1ציור

1 פונה.לכלהמחברעל־ידישיישלחבנספחמופיעהההוכחה2
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על-פיהנוצרתהדינמיתהתנועהאתמדגימים1בציורוהאופקייםהאנכייםהחיצים
(4)נקודה10=4=0בהלנקודההמשיקיטה10ו-ן(במישורנקודהמכל(.19)המערכת

§,ז,1האקסוגניים:המשתניםשלרמהלכליציבותו-ף10רמותיקבעוהארוךשבטווחכך
יוצריםאלהמדי""גבוהים10ו-ףפירושו0בנקודההמשקנמצאאםלמשל,ו-ק.,0

עלייתעלהעולהבשיעורקהמחיראתהמעלההמוצריםבשוקמדי""גדולביקושעודף
מדי""הגבוה10זאת,עםיחדשמאלה.מ-סתנועהזוהיף.אתמקטיניםובכךהיבואמחיר
הנומי¬בשכרהעלייהשיעורנמוךולפיכךהעבודהבשוקמדי""קטןביקושעודףגםיוצר
התנועותשתימטה.כלפימ-סתנועהזוהי-ירד10ו-התפוקהבמחירהעלייהמשיעורנלי

הגבוההביקושועודףמדיגבוהףעדייו8בנקודה.8ל-מ־:<במסלולהמשקאתמובילות
לחציםיוצרלעבודההגבוההביקושועודףמדי""נמוךכבר!0אךומורידוממשיךלמוצרים
ממשיכותאלהתנועותשתיעולה.10ו-קהמחירלעלייתמעברהנומינליהשכרלעליית

ההתייצבות.נקודת-ל-\8מ-המשקאתומובילות
ו-א.,0§,ק,האקסוגנייםבמשתניםתלויף=0ו-10=0העקומותשלמיקומן

האקסו-המשתניםשלנתונה)ורמהק=0עבוראלהעקומותהותוו1בציורכינניח
בנקודתולמוצריםלעבודההביקושעודפייתאפסושאזלהוכיחקלהאחרים(.גניים

אתלפתורנוכל!0=ף=0למצבנתייחסאםואמנם,נקודה-המשקשלההתייצבות

נקבל:(18)בהגדרותשימושותוךהביקושעודפיעבור(19)הסימולטניותהמשוואות

( 20 ) ס 3?(>*-1)
6ג ק

פרמננ-ביקושעודפייווצרוהיבואבמחירפרמננטיתעלייהמתקיימתאםורקאםלאמור:
יתאפסוהביקושעודפיאף,ק=0זאת,לעומתאם,המשק.שלההתייצבותבנקודתטיים

זו.בנקודה
להתווייתמוצאנקודתלשמשיכולההביקושעודפיאיפואמתאפסיםבה^הנקודה

היבואמחירעליית)השפעת6=0כינניחאםו-ף.10במישורהביקושעודפיגבולות
לעבודההביקושעודףגבולהנקודהנמצאתבה<0רמתתהיהאפסית(לעבודההביקושעל
מוצגזהגבולביקוש.עודף-ומתחתההיצע,עודףמתקייםזו10לרמתמעלף.רמתלכל

בשוקיתקיים^מנקודה10אתנעלהאםזאת,לעומת.1בציור£8האופקיהקועל-ידי
העקומהלפיכך,ס(.>0)0אתלהורידישלאזנווכדי,״ס(>0)ביקושעודףהמוצרים

ף לקומימיןסס.הקועל-ידימוצגתהיא1ובציורלימיו,משמאליורדתס=0שלאורכה
ו-££ססהעקומותשלמיקומןהיצע.עודף-לוומשמאללמוצרים,ביקושעודףשורר
ק.האקסוגניבמשתנהולאו-א,8,0האקסוגנייםבמשתניםתלוי

לשיפורהננקטתהמדיניותאתלבחוןנפנההדינמיתהמערכתשלהתיאורהשלמתעם
למוצריםהממשלהביקושוצמצוםמתמשך,פיחותמועד,קצרפיחותהתשלומים:מאזן

ולעבודה.
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מתמשךרפיתרתק׳גר-מוערפיחות

בלבדקצרהתקופהעל-פניהחליפיןשעראתמעלהכשהממשלההמשקשלהיציבהמצבמונצא
הצמדהבמשקאיןאםהיחסיבמחירעלייהתחול(,19)המערכתלנומגלהזה,זמןבטווח
במשוואתקשל)המקדםהשכר.שלמלאההצמדהאיואםהריאליבשכרוירידהכוללת,מלאה

במחירהעלייהשלילי.(-הריאליהשכרובמשוואתחיובייהיההיחסיבמחירהשינוי
([.12)]משוואה2ף<0שכן:התשלומים,במאזןלשיפורתביאהיחסי

העקומות"ש״שושנתתור0לנקודה^מנקודהבתזוזההמדיניותתתבטא1בציור
במקומה.נשארתב-(/שמרכזה

ת(<1)אםלעבודההביקושעודףשכןימים,יארירלאהתשלומיםבמאזןהשיפור
אשרדינמייםכוחותיעוררו€בנקודההמתקיימיםק(<1)אםלמוצריםהביקושועודף
כוחותאיפוא,מוליד,קצר-מועדפיחותתארנו.שכברכפילנקודההמשקאתיחזירו

13בספרות.המוכרתתופעה-הריאלילביטולוהשואפים

קצר?זמןלאחרתופסקולאשיעורבאותותתמידהחליפיןבשערהעלייהאםיקרהמה
לכןהחדשה.ברמתוקבוענשארוהואשבמערכת,קהאקסוגניבמשתנהעלייהחלהזהבמקרה
למצב-(19)המערכתגזירתעל-ידיהיציבים,ףש,המשתניםעלהשפעתואתלמצואנוכל

נקבל:זאתמשנעשה.ו-קף,ש,המשתנים:לפי-ש=ף=0

0-60(1ס)כ!-1ד =.1.־\♦6(1-11^>0
1ט

+6(1ס)ת-
11£)£3]ס[

0
£־

1-)£
0

£־
1-]=^5(21)

0>0(11-1)6-£
(22)5■^=9(1־ ■י׳־ף

6קגף
^י

שולנ^יףלפי(19)המערכתשלהחלקיותהנגזרותהםשאבריההדטרמיננטההיא5כאשר
(.18)בהגדרותמשימושנובע(21)במשוואהמימיןהקיצוניהשוויוןחיובית.והיא

למחירמביאקבועבשיעורמתמשרשפיחותלמדיםאנוהאחרונותהמשוואותמשתי
כפי-להדגישחשוביותר.נמוכהברמהיציבריאליולשכריותרגבוההברמהיציביחסי

גםכוללתמלאההצמדהבאי-קיוםמותניתזושתוצאה(,21)(,22)ואותממשוהדברשבולט
לאכן,לאשאם.1מ-קטניםקו/אותזהזמןבטווחשגםבתנאילאמור,הארור.בטווח
האחרונההמסקנהאתנצרףאםהמתמשר.הפיחותמןכתוצאהוב-ףב-ששינרייםיחולו
מלאההצמדהקיימתאםכילאמרנוכלקצר-המועד,לפיחותבקשרהעלינואותהלמסקנה
אי-קיומההקצר.בטווחאפילוהתשלומיםמאזןאתהפיחותישפרלאהקצרבטווחכוללת

מאזןאתזמניתרקתשפרהארור,בטווחוקיומההקצר,בטווחכוללתמלאההצמדהשל
זאת,לעומתפרמננטי.באורחיימשרהפיחותאםגםלקדמותויחזורוהגרעוןהתשלומים

1 שם.המוזכרתובביבליוגרפיה(1976)^1*81155,151:6111ת13תשלהמאמרבפתיחתראה3
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לשיפורהמתמשךהפיחותיביאהארוך,לטווחגםנשמרכוללתמלאההצמדהאי-קיוםאם
התשלומים.במאזןפרמננטי

המשקהתייצבבהםיותרהנמוךו-שיותרגבוהש-ףלנומראה(20)במשוואותעיון
(11<1)אםהעבודהבשוקהביקושעודףעלייתעםיחדבאיםהמתמשךהפיחותמןכתוצאה

(.1מ-קטניםחוגםקגם)אםיחדגםהשווקיםבשניהביקושעודףעלייתעםאו
קצר-מועדפיחותכאמור,.1ציורבמונחיהמתמשךהפיחותמדיניותאתעתהנבחן

להיותחזרב-קהגידולששיעורכךהופסקזהשפיחותכיוןאך0לנקודהו-שףאתמביא
ו־קהפיחותיימשךאםאךהמשק.שלההתייצבותנקודתלהיותגנקודההמשיכהאפם,
עוךפיגבולותשעקומות)בעודהיציבותעקומותממקומןיזוזווקבוע,חיוביישאר

ו-ףיותרנמוךשבעלתחדשההתייצבותנקודתעתהוייצרובמקומן(,יישארוהביקוש
העקומותשהן(,3=0)ו-<(1=>0)העקומותעל-ידיהנוצרת£הנקודהזוהי-יותרגבוה

>0עבורהרלבנטיות
ל-סםמימיןקהחדשהההתייצבותנקודתנמצאתבציור.ק=ק0

גםביקושבעודףכלומרל-££,ומתחת<ק(1עלשמעיד)מהלמוצריםביקושבעודףכלומר
-כוללתמלאההצמדהאיןעודכל-מקרהבכלאך<ח(1עלשמעיד)מההעבודהבשוק
14)ומתחתמימין£נקודהתימצא

בטווחהמשקהגיעהפיחותבעקבותאםלנקודה(
£שלמקומהל-£.מסהמשקאתיסיטשיעורבאותוהפיחותשלהמשכוסלנקודההקצר
במליםאוהמתפתחיםהביקושלעודפיהמקומיהמחירשלהתגובהבמהירותתלוילסביחס
שמאלה£הנקודהתימצאיותר,איטיתהתגובהשמהירותככלהקצר.הטווחבאורךאחרות
ירידה,עלייה,יהיה:קבועבשיעורמתמשךפיחותבעקבותףומסלול0מנקודהיותר

הואהמסלול:1בציורגם)כךהפיחותביצועשלפניהרמהמןהגבוההברמהוהתייצבות
ולס(.לסמס

והמוצריםהעבודהבשוקיהביקושצמצום

ושללמוצריםהביקוששלאקסוגניתהקטנהנבחןמתמשך,לפיחותאלטרנטיביתכמדיניות
הקטנתהשפעתאתלבחוןכדילמוצרים,הממשלתיהביקוש,8בהקטנתנבחרלעבודה.הביקוש
הביקושהקטנתהשפעתאתלבחוןכדי)א(העבודהלהיצעובתוספתלמוצריםהביקוש
15לעבודה.

נקבל:המערכתמגזירת
6ש_

(23) = -7.£ > 0 0>.£7=^-4
§*ף

לימין.משמאלבמעטיורדת££עקומתשאז,ף£=ף£<0אםרקנכוןזה14
בס,בירידהבחרנולאלעבודהבביקושאקסוגניתירידהשלההשפעהבחינתלשם15 ר,כ-)דרךלמוצריםהביקושעלגםבמישריןמשפיעהשזוןומכילעובדים,הממשלהביקוש הביקושירידתשלבלבדיתתוצאהלכןאינהבסהירידההשפעתהממשלה(.עובדינסות בהמשך.נחזורזולנקודהלעובדים.
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(24) 7.0
)ג(

> 0
603

6א -7.0 < 0
<1

7 £6(ן-£מ״)
0<11-

5
כאשר:

הביקושהקטנתאוהעבודהבשוקהביקושהקטנתכיהואאלהתוצאותשלפירושו
יזכיר(20)במשוואותעיוויותר.גבוהו-ףיותרנמוך03כש-ליציבותמביאיםלמוצרים

בנקודתגםמאופסיםנשאריםוהםהביקושבעודפישינויחללא,ק=0ש-שמכיוולנו
זמניתבהקטינהאותותיהאתאיפוא,נתנה,בשווקיםהביקושיםהקטנתהחדשה.ההתייצבות

עודפילהחזרתשגרמהתוצאהנס,וקטןףגדלכךהנומינלי,והשכרהמחיריםעלייתקצבאת
לקדמותם.הביקוש

התייצבותנקודתיצרההשווקיםבאחדבביקושאקסוגניתהקטנה,1ציורבמונחי
ההתייצ¬נקודתהיאקאםהביקוש.עודפילגבולותחדשהצומתגםעתהשהיאלמשקחדשה

העקומותרקלאבהנפגשיםהחדשה,בות
0)ג

ו-(03=
ג

(00)העקומותגםאלא=ף(0)

התנועהלפנים.גבנקודהכמומאופסיםהביקושעודפייהיוזושבנקודהכךו-)££(.
מכיוןהיאלמוצרים,אולעבודה,הביקוש-אקסוגנית-בושקטנולמשקהצפויה
אצלנוהמיוחסתאיטיתתגובה-ביקושלעודפיהתפוקה,מחירתגובתהריהיאזאתשתנועה
פיחותעל-ידיהתשלומיםבמאזןהשיפוראתועמהאותהלזרזאפשרי-בלבדהארוךלטווח

,0לנקודהלמשלכמו7הנקודהלסביבותהקצרבטווחכברהמשקאתיביאזהקצר-מועד.

החדשה.ברמתםו-ף03להתייצבותהדינמייםהכוחותיפעלוומשם
משמשוהוא1ול-!03ל-יציבותרמותליצורבכוחואיןכאן,גםקצר-המועד,הפיחות

בלעדיו.גםנוצרשהיהלתהליךזרוזכאן
השפעהבעלתהיאלעבודההממשלתיהביקושהקטנתכיגם,מתבררלעילהדיוןמן

בגלללתצרוכתהביקושלהקטנתוגםהעבודהבשוקהביקושלהקטנתגםפועלתהיאכפולה:
לפיהיציב,למצבה(,19)המערכתאתנגזוראםואמנם,הממשלה.עובדיבהכנסותהירידה

נקבל:0ולפיהאנדוגנייםהמשתנים

ה

(25)-■צב-=70-(7£נסיס)>0 '
03

■י
0360

לכןזההוהואהעבודה,בשוקהביקושהקטנתעקבב-ףהעלייהעלמצביעהראשוןהאבר
והואהמוצריםביקושבהקטנתשמקורהב-ףהעלייהאתמוסיףהשניהאבר(.24)למשוואה

תוצאהב-ס.הירידהעקבלמוצריםהביקושקטןבובגודלהמוכפלת(23)למשוואהזהה

הסעיףאל"עובדים"מסעיףהממשלתיבתקציבהעברההמעניינת:למסקנהמביאהזואחרונה
)ולירידהב-ףלעלייהותביאהביקושהקטנתכמוהמודלבתנאיפועלת16מוצרים""קניות

(.03ב-
קבועה,הממשלתיתההוצאהסךאתבדיעבדמשאירהאינהזושפעולהלהדגישחשוב16
הממשלה.עובדישכראתמשנהלסעיףמסעיףשהעברהוומכי
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התשלומיםבמאזןרהגרערןאינפלציהביןהתחלופהיחסי

אינפלציהביןהתחלופהיחסיהואשערכנוהמודלמניתוחהמתגלהנוסףמענייןאספקט
המתמשך.הפיחותהיאהננקטתהמדיניותכאשרהמתקבליםהתשלומיםבמאזןוהגרעון

בעקבותקבוע,בשיעורהיבואבמחירשעלייהקבענו(24)הדינמיתהמערכתעל-פי
ביןלשוויוןדהיינו,היחסי,המחירשללהתייצבותוהארוךבטווחתביאמתמשך,פיחות
שככלראינוגםכךק(-ק=0)קהתפוקהובמחירק,היבוא,במחירהעלייהשיעורי
יותרגבוההברמהף,היחסי,המחיריתייצביותר,גבוההיבואבמחירהעלייהששיעור
.2התשלומים,במאזןהגרעוןיקטןולפיכך

ככלקלביו2ביןהארוךלטווחהיחסיםאתאיפואמייצגת2בציור011העקומה
יקטן.2ו-יותרגבוהיהיההיחסיהמחירק,לוישווהיותרגבוהיהיההפיחותששיעור

רקהפיחותבשיעורהגידוליתבטאהארוך,בטווחכוללתמלאההצמדהבמשקקיימתאםאבל
יהאנכיהקושינוי.ללאיישארו2ועמוו־ן<?שלזההבגודלבגידול

11
במקרההוא0י

עלנקודהכלהתשלומים.במאזןוהגרעוןהאינפלציהביןליחסיםהארוךהטווחעקומתזה
5?עקומתכדוגמתיותר,השטוחהקצרטווחעקומתעל-ידינחציתהארוךהטווחעקומת

.2בציור

2

במאזןוהגרעון)?(אינפלציהביןהתחלופהיחסי.2ציור
מתמשךפיחותשלממדיניותהמתקבלים(2)התשלומים

הביקושעודפיפועליםאיןהקצרשבטווחלכךגרפיביטויהואיותרהקטןהשיפוע
מהגידולחלקרקהחלקית,ההצמדהעקבומאידך,והשכר,התפוקהמחירעלהמתפתחים
למשל,כךקטן.2ו-"מאד"גדלףלפיכךהמחיר.עלייתבשיעורמתבטאהפיחותבשיעור
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מקדטוהינו3<1]כש-=3ק^אזי:בגודלקאתנעלההמוצאבנקודתאם
לס.מסהיאהקצרבטווחהנוצרתהתנועה([17)במשוואהקשל

המחיריםעלייתקצבאתמגביריםלפעולה.הביקושעודפימתעורריםהזמוחלוףעם
חוצההיאהארוךובטווחהזמןעםאיפואצפה511העקומהל-?.מסהתנועהאתויוצרים

?.בנקודה1,8אתשוב
אקסו-להקטנהמדיניותשלתוצאההיא2בציור1ל-!למשלשמאלה18העקומהתזוזת

ביקושהקטנתלמודל:ספציפיובאופוהמוצרים.בשוקאוהעבודהבשוקהביקוששלגנית
"עובדים"מסעיףתקציבהעברתאולמוצריםהממשלהביקושהקטנתלעובדים,הממשלה
נמוך2ולפיכךהביקושיםהקטנתעקביותרגבוהףנקבלקרמתבכל״קניות״.לסעיף
עםיחד/1ב-ק)המתמשך(הפיחותשיעורהגדלתעלמספרתלמשל,לס,מסהתנועהיותר.
כששיפורהביקושיםצמצוםשלמדיניותעלמספרתול-סלסמסהתנועההביקושים.הקטנת
הפיחות.בשיעורק\/,בגודלקצרת-מוער,הגדלהעל-ידימזורזהתשלומיםמאזן

וגדליםהולכים-הביקושעודפימשתנים1,8עקומתשלאורךבעודכילצייןחשוב
זזהכשהעקומהשינויללאנשאריםשהםהרי-העקומהלאורךלשמאלמימיןעוליםכשאנו

קבוע(.נשארק=)ו-קממקומה

ביבליוגרפיה

"פיחותנ.,הלוי,
ישראל,שלהחוץבסחרסוגיותישראל",טלוהיצואיחסייםמתירים,

.1972ירושלים,פאלק,מכוןמ.,ומיכאלי,נ.,הלוי,בעריכת

בסחרסוגיות",1967-1950היבוא:עלהאפקטיביהחליפיןשער"השפעתג'.,וינבלט,
.1972ירושלים,פאלק,מכוןמ.,ומיכאלי,נ.,הלוי,בעריכתישראל,שלהחוץ

בנקסקר",1971עד1963לתקופההישראליהמשקשלדינמיתשכר"משוואתי.,לביא,
.1976ירושלים,,44ישראל,

עד1956הישראליהמשקשלכלכלימקרו"מודלא.,רזיו,א.,צוקרמן,א.,פזנר,
.1976ירושלים,,44ישראל,בנקסקר״,1974

ישראל,בכלכלתעיוניםהישראלי",במשקואבטלהאינפלציהבין"תחלופהא.,צוקרמן,
.1974ירושלים,פאלק,מכוןי.,וקופ,נ.,הלוי,בעריכת עיוניםוהיבוא",היצואוביוהחליפיןשערמדיניותבין"התלותא.,רזיו,-,
ירושלים.פאלק,מכוןי.,וקופ,נ.,הלוי,בעריכת,1976בכלכלה
0־6516111,,.311¥(51ט55ת2,1311,.00.713ץ3ס01100713180186(0£726.3^^60338871888

0^£318006132716:0680.1140.33071כך67>3071ס1510£83118,6־19/6,361תז(1זז160).
81־1130,,.!א"1^31103£6?1־0106וזץ3מ11ס011161115נן6ז£001ז10",עתו0038014.883071כןס67'

7611,?111561£318ט66,.761־1976,115316111.
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71ק56,ץ0.1,."1116!116137103נ67״1663)36זז1ק10תו׳)6ת337(071131:61:1161(0711133£6
א1036ץ/יו3§031761:116131131:656(11(1ז1£<10תז1862-1957:?1ג1־71161•!1331ץ515",

?(0£י10מז7<?(1960,2.

א3§1,37331,.(ז4נ3673ץינ0״ס־]:711א10<161״11:11^\31־£1113616קו10תף>637״,!10166110.1/ע

.1969,@111>'831111)0011%.'66'01(4011.61!
?111111ק1,5,./י"1116131:1037116ב67״036663זן1נן1תזץס33637(071131:61:1161□13§ת6

1103607ץ;יו3§17116131137656)1317611(13<§10ש1862-1957",,1958.



אמפיריתמדידה—אקונומטרייםמודלים

מצרפיתפרטיתתצרוכתפונקציית

לביאיעקב

-אחוז35-בשימושיםהןרבמשקלבעולם(אחרים)כבמשקיםבישראלהפרסיתלצריכה
ולכךבמשקהכלכליתהפעילותרמתבקביעתהרבהחשיבותהמכאןאחוז.45כ--בתוצרוהן
תהיההמרכזייםהכלכלייםהמשתניםאתאקונומטרימודלשלהניבוייכולתכיברורגם

השינויבשיעוריכילצייןחטובבו.הכלולההתצרוכתמשוואתבסיברבהבמידהתלויה
ניבויכינראההעברעל-סמרכלומר,חריפות,תנודותזמןפניעלחלוהפרטיתבצריכה
התצרוכת)בהפשוטהקיינסיאניתתצרוכתבמשוואתהשימושיעיל.בלתייהיהחיוץבאמצעות
בשניםלמדיטובותתוצאותלתתיכולהיהליניארי(בקשרהפנויהההכנסהעל-ידימוסברת

החל1967משנתלמדי.קבועההיתר•(0)סד/לצרוךהממוצעתהנטייהבהן,1966עד1958
עדרצוףבאופןנמשךזהתהליךלצרוך.הממוצעתבנטייהמשמעותיתירידהשלתהליך
בשנתאחוז85)מכ-אחוז17בכ-ירדהלצרוךהממוצעתהנטייהתקופהובאותה1973לשנת
בנטייההמגמהלהתהפכותשובעדיםאנו1974משנתהחל(.1973בשנתאחוז68לכ-1966

בה.חריפהעלייהשלבכיווןלצרור,הממוצעת
להלן()ראההמצרפיתהפרטיתהתצרוכתשלהפרשיםמשוואתלאמודלנסותהעבודהמטרת

על-פניהתצרוכתשלהשינויבשיעורישחלוהחריפותהתנודותאתהיטבלהסבירתוכלאשר
התצרוכת(.שללוחלטיםרבשינויים)אוזמן

עבודה)ביןההכנסותהתחלקותהשפעתחקירתעלהעבודהבמסגרתדגשיושםבמקביל
משכרמהכנסותלצרוךהשוליתבנטייהשוניקייםהאםכלומר:הפרטית,הצריכהעלוהון
והון(,ריביתעל-חשבוןהעברהתשלומי)+משכרשלאומהכנסותשוטפים(העברהתשלומי)+
מובהק.לצרוךהשוליותבנטיותהשוניהאם-כןואם

השינויבקצבישונותבתקופותרבשוניקייםהבאה,מהטבלהלראותשניתןכפי
לצרוךהנטיותואכןבמידהלכןמשכר.שלאלהכנסותבהשוואהמשכרההכנסותשלהריאליים
לגבייותרועודהאמידהטיבלגבימשמעותבעללהיותיכולהדברשונות,הנ״למההכנסות

התצרוכת.משוואתשלהניבוייכולת
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שלהתרומה
ההגירהמאזן
לגידולנטו

באוכלוסיה
הממוצעת

הפנויותההכנסות
הצריכה
משכרשלאהפרטית

ומתשלומי
על-העברה
חשבון
והוןריבית

משכר
ומתשלומי

העברה
שוטפים

ממקורות
פנים

)בניכוי
מלוות
חובה(

)אחוזים( (םיילא יריוני שזי )אחו
1.6 9.2 11.0 10.0 9.7 1965-1959
0.3 3.4 3.3 3.3 2.1 1967-1966
1.0 12.5 7.7 10.3 8.1 1974-1968
0.1 -7.1 7.2 -1.1 0.0 1975

0.2 -11.0 3.7 -4.3 4.1 1976

0.1 -4.9 6.9 0.9 1.7 1977

עלתחילהמכריעיםשהפרסיםהיאמצרפיתתצרוכתפונקצייתמאחוריהקיימתההנחה
לתצרוכתהמוקדשתההכנסהמחולקתמכןלאחרורקוחסכון,תצרוכתביןהכנסתםחלוקת
הכנסתםאתמחלקיםשהפרטיםהיאאפשריתאלטרנטיביתגישה1השונים.התצרוכתלסעיפי
תצרוכתפונקצייתתואמתהאחרונההגישהלחסכון.וכןהשוניםהתצרוכתלסעיפיבמקביל
מצרפית.תצרוכתמשוואתנאמדהזובעבודהכאמור,התצרוכת.סעיפילפיהנאמדת

התיאורטיהמודל

שעליוהתיאורטי,המודלשלבלבדתמציתיבתיאורנסתפקאמפירית,הינהזוועבודהמאחר
הרכוש""תיאוריותהןהפרטיתהצריכהלהסברתכיוםהמקובלותהתיאוריותמתבססת.היא

31-1ג1ז11נ61-8על-ידיוכןהפרמננטית(ההכנסה)תיאוריית(1957)?1־1601ז113תעל-ידישנסוחו

אלותיאוריותהחיים(.תקופתעל-פניהחסכוןמחזור)תיאוריית(1954)^0(118113111ו-
בהווההצריכהעל-ידינקבעיםערכיהאשרתועלתפונקצייתיששלפרטההנחהעלמתבססות
©א,הרכוש,מיגבלתתחתהתועלתפונקצייתאתלמכסימוםלהביאמנסההפרטובעתיד.

כלהלן:המוגדר

על-התצרוכתרכיבישלהיחסייםבמחיריםממששלשינוייםחלוכיידועכאשרזאת מצרפי.מוצרכאלהתצרוכתסראללהתייחסניתולאולכןזמןפני
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1

כאשר:

1בתקופהמוניטרילאסחיררכוש-^

1בתקופהריאליים()מונחיםנסומוניטרייםנכסים-^

1ה-בתקופהאנושימהוןההכנסה-.א

2הנכיון.שער-1•

שלכפונקציהלביטויניתנתהפרטשלהשוטפתהתצרוכתזו,מיכסוםמפעולתכתוצאה

מש¬שלסיכוםהינההאגרגטיביתהתצרוכתמשוואת3הרכוש.עלהתשואהושיעוררכושו

הבא:באופן(0)האגרגטיביתהתצרוכתפונקצייתאתלכתובנוכללכןהפרטים.וואות

(1)=6א(6)*

+
.א
1

7
1

1=1+1 (1 + 1)"

קבוע.הנכיוןששערבהנחהזאת
אנושיהוןעיקריים:רכושסוגילשלושהראשוניתלחלוקהניתן(1(6)הרכושסך

התצרוכתפונקצייתואזיא(,1)מוניטריוהון)^(,מוניטרילאסחירפיזיהון,)\(

כך:תנוסח

^(=
^2>(2)

x
1

7\ + 1
1=1+1

.מ
1

(1 + 1■)
1-1 כאשר:

4נקבל:ליניאריקירובובתור

^3 3
+\3 2

(2)׳^=ס+3^+

מחוייבתת(0)-ת1111ז13ת״63.1111)סחירוהון(1!1וש3ת״631111)אנושיהוןביוההבחנה
ההוןמסוגיהנובעותהפרמננטיותמההכנסותלצרורהנטיותכילהניחסיבהוישבמידה

לנדס-אצללמשלראהמשוכלללאהוןשוקשלבמצבדיוןמשוכלל.הוןשוקשלבהנחה
.90עמי(,1969)ברגר

החיים.תקופתעל-פניהחסכוןמחזורלתיאורייתבהתאםגיל,משתנהוכן3
במשוואתלדוגמאהשתמשו(1963),ס!!"!/ז40£)1§113ת661.1עמי(,1965)ק311ו!101תראה4

=01+מג+ס+!אוהבא:מהטיפוסתצרוכת !1^21101
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באי-וודאותלמשל,להיות,יכוללצרוךבנטיותכזהלשוניאפשריהסברשונות.הנ״ל
אצלכן,כמושכירים;שלמאשרהעתידיותהכנסותיהםלגביעצמאייםשליותרגדולה

השוטפת.והכנסתםהשוטפתהעסקיתפעילותםביוברורההבחנהאיוהעסקיםבעליהעצמאיים
להםוישמאחרהשכיריםמשליותרגבוהיםיהיושלהםהחסכוןשיעוריכילצפותניתן

לתיווךנזקקיםואינםהשוטפים,בעסקיהםלחסכונותיהם,ומיידיתישירההשקעהאפשרות
5לעצמאיים.בעיקרמתייחסותסחירמהוןהפרמננטיותשההכנסותבהנחהזאתכלביניים.

שהינו(11)הפיננסיוהרכוש)סהלא-מוניטריהסחירהרכושביולהפרידגםמקובל
יותר.גבוההנזילותדרגתבעל

מרכושהפרמננטיתההכנסהאתוב-^קמעבודה,הפרמננטיתההכנסהאת-מב-נסמן
תהיה:(2)יהתצרוכתפונקציית.ק=כאשרלא-מוניטרי,סחיר

(3):(=1+3נא+1נ?+6 *3*2*1*

יביאהפרמננטיותבהכנסותבמקום)ק(ומהון)א(מעבודהשוטפותבהכנסותשימוש
וההכנסותמאחרנ!(,2ו-נוג)הנ״למההכנסותלצרוךהשוליותהנטיותשלחסרלאומרו

6טרנזיטוריות.הכנסותשלמרכיבגםבתוכוכוללותהשוטפות

האקונומטריהמודל

שנאמדהמודלבמסגרתהפרמננטיתההכנסהאמידתארפך

הפו-משקליםעםבעבר,שנתקבלוץ(1)שוטפותהכנסותשלמשוקללממוצע7פרידמן,לדעת
כלומר,.?-הפרמננטיתלהכנסהסביראומדןלשמשיכולגיאומטרית,בצורהחתים

100-
.ץ=13ץ(.1-3),0<3<1 1-1

1=1

(4) ^ = 01 + 0 ? + 11* 0 1 *

כי:להראותניתן

=*<+10,3זר(.3-1־)

0=10

.¥י+סיס+6
'+0י

01= *1*-2*11

.389-388עמי(,1971)73/101־וכן,6-5עמי(,1964)061ת0013661333־861•ראה

.76-73עמי(,1963)140318113313334330וכן;87עמי(,1969)לנדסברגר"ראה6

.88-87עמי(,1969)לנדסברגרוכן;145-142עמי(,1957)?1־163תז3תראה
7
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(0^:)בפיגורוהתצרוכתץ()השוטפתשההכנסהכלומר,
המשוקלללממוצעתחליףהיבם

ניסוחהפרמננטית.להכנסהאומדןלשמשיכולותולכןבעברשנתקבלוהשוטפותההכנסותשל
אמפירית.לאמידהנוחהתצרוכתמשוואתשלכזה

מהוןהנובעותהכנסותוביואנושימהווהנובעותהכנסותביומבחיניםואנוה1במי
)מבחינתרצוילעיל(,)ראהשונהמהןלצרוךהשוליתשהנטייההכנסהקבוצותכשתיסחיר

מהכנסותהנובעותתצרוכתקבוצותלשתיבמקביללהתייחםהתצרוכת(פונקצייתשלהאמידה
לשמשיכוללמשל)כקירובמשכרמהכנסותהנובעתפרטיתצריכה-ס״כלומר,אלו,

כאשרמשכר.שלאמהכנסותהנובעתפרטיתצריכה-סו-שכירים(,שלפרטיתצריכה

]על¬אזתהיינההתצרוכתומשוואות,=0^+0הינה(0)^המצרפיתהתצרוכתסך
([:4ו-)(3)משוואותפי

(5) ס=3.+113
א101

(6) =קסקל*
+0

ק1•י1

+.*מ

מצרפית:תצרוכתמשוואתלנויתן(6ו-)(5)משוואותשלחיבור

(7) "ס >״>
+ +©13+ 1ז

1נ"ם? 1ז
3ס" 12ןי1-

1פ0+ 2!-זיק

י+)"ט
+1נ.?!ן+ס( 3זי

כאשר:

זבשנהלציבורשוטפיםהעברהתשלומי+משכרהפנויהההכנסה-1^©
:זבשנהוהוןריביתעל-חשבון־העברהתשלומי+משכרשלאהפנויהההכנסה-^סק

.זבשנהקבועים()במחיריחהתשלוםאמצעי-

לא)ואפילולעילכאמורתצרוכתסוגיביוהלאומיתבחשבונאותהפרדהואיומאחר

המצרפית:התצרוכתפונקצייתלאמידתהבאבניסוחספציפיתהשתמשנוקרובים(,

( 8 ) 10+0.,©+0?0.+0+00>מא+0.?סק 10ז2ז51411-13
6
1

מתקבלשהיהכפימפורקבאופןולאאגרגטיביבאופןמופיעהבפיגורהתצרוכתכלומר,

([.7)משוואה]ראהאידיאליבמצב
לאבישראל,הביתמשקישלנטוהסחירהרכושמלאי-המשתנהשלעיתיתסידרה

מסוימתשיטתעל-פיאומדןהינוהישראליבמשקהפיזיההוןמלאיגםכן,עליתרקיימת.
להכנסותלחלוקהוניתנתבפועלנמדדתהפנויהההכנסהזאת,לעומתבפועל.מדודואינו
ההכנסותונהיהמסבירהמשתנהבהתצרוכתבמשוואתהשתמשנולכןמשכר.ושלאמשכר

הפרמננטית.להכנסהכאינדיקטורבפיגור,ותצרוכתמשכרושלאמשכרהשוטפותהפנויות
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ממשלתיותואג״חפיננסייםנכסיםעלמסוימתתשואהגםכוללותמשכרשלאההכנסות
הפי¬הנכסיםשלהמיוחדאופייםאתמבטאיםשאינםברורזאת,עםודיבידנדות(.)ריבית
עו״ש(,+)מזומןריביתנושאשאינומוניטרימהווהכנסהכללמבטאיםואינםננסיים,

התש¬אמצעיאתהפיננסייםלנכסיםמשליםכמשתנהכללנולכןנזילות.שירותימעניקאך
.01?)לום

ולכןלנפש,תצרוכתולאהתצרוכתסרהינה0כיהלבתשומתאתשובנעירלבסוף
,?0^-נטוהעלייהאת)ולחלופיןמסבירכמשתנה^קסק,-האוכלוסיהאתהוספנו
עקבהתצרוכתפונקצייתלאמידתזובדרךבחרנוהתצרוכת.בפונקצייתמסביר(כמשתנה
8לנפש.משכרשלאוההכנסותלנפשמשכרההכנסותאתלחשביכולתחוסר

הפרטיתהצריכהעלהתרבהומלוותההכנסותהתחלקותהשפעתלבדיקתהמבחן

שוטפיםהעברהתשלומי+משכרהכנסותמרכיבים:לשניחולק(¥0)הפנויהההכנסהמשתנה
שנראהכפי)ם?(.והוןריביתעל-חשבוןהעברהתשלומי+משכרשלאוהכנסות)כהוי(,
לוגרית-פונקציהליניארית,)פונקציהשונותבוריאציותתצרוכתמשוואותנאמדובהמשך,

הפנויה,ההכנסהמשתנה-וריאציהבכלויחסיים(.מוחלטיםהפרשיםמשוואותמלאה,מית
לדוגמא:משכר;ושלאמשכרהכנסותביןחולקופעםמצרפיבאופןנכללפעם

0
1

=3*0ז+^1-1+
ש1

,ס=3עמז+3.?0״+¥('ס+טיהאלטרנטיבי:והאומדן ז11-112:11
האםכלומר,שונים,ההכנסותסוגימשנילצרוךהשוליתהנטייהמידהבאיזובדקנו

3 2
<3.

1
3או 2

=3.
1

במודלשימושוהאםשונים;והםבמידהמובהקשוניקייםוהאם
אתהעלההאםכלומר,בפועל,לתצפיותההתאמהבמידתלשיפורהביאלעילהאלטרנטיבי

שלה.החיזויכושרמבחינתעדיפההוריאציותמשתיאיזווכן?(;2)המותאםההסברמקדם
וביןעצמםהשכיריםביןהפנויותההכנסותבהתחלקותשינויהשפעתנבדקהלא
שכיריםביןברוטוההכנסותהתחלקותלגביהנתוניםנתונים.מחוסרעצמםהעצמאיים
בספקנותאליהםלהתייחםוניתןלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהשלהכנסותמסקרימתקבלים

סידרהכןכמוהכנסתם.רמתעללדווחנוטיםאינםופרטיםמאחרמהימנותםרמתלגבירבה
9נטו.ולאברוטולהכנסותמתייחסתוכאמור,,1965מ-רקמתחילהזו

מם.כאלהיתההחובהלמלוותההתייחסותמידהבאיזוהשאלהגםנבדקהדומהבאופן
מחו¬או)מצרפיתהפנויהההכנסהבמשתנהנכללוהחובהמלוותפעםהנבחרות,בוריאציות

(1הינובמלוותהמםמרכיבכיהונח)כלומר,ממנהנוכוופעםמשכר(ושלאשכרביןלקת
מאחד.וקטןמאפםגדול7המםשמרכיבכלומר,ביניים,אלטרנטיבותנבדקולא

.9עמי(,1964)1(161ת3<ת01ס1<11161־861•ראה8
התצרוכתבפונקצייתמסבירכמשתנהלורנ׳ןמדדנכלל,37,42עמי(,1976)לויאצל9

של)הערךהמותאםההסברמקדםלהקטנתהביאאףוהואמובהקתבלתיהיתההשפעתואך
מאחד(.קטןהיה1הסטטיסטי
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התצררכתמטולאותשלהאמפיריתהאמידה

עד1960לתקופהתצפיות16סמךעלנאמדו2ו-1בלוחותהמוצגותהתצרוכתמשוואות
(.128-126עמיגםראהשנאמרה,המשוואהשללספציפיקציה)ביחס1975

(0£ע£0)רמהמנתוניהיתההתצרוכתמשוואותשלהאמפיריתהאמידהשלהמוצאנקודת

הסתברותעקב-קשותסססיסטיותבעיותמעוררתזוגישה(.1לוח)ראהעיתיותסדרותשל
גבוהמתאםקיוםעקביותרועודזו,אמידהבצורת10סידרתימתאםשללקיומוגבוהה
מעלמאדרביםובמקריםאחוז90מעלהינוהמקריםבכל)המתאםהמסביריםהמשתניםביו
ט^.1ז100111ת6ג1-1ע;ושלבעיותהיוצראחוז(95

2ו-1בלוחותהפרשים.משוואותשללאומדןלעבורהואכאלובמקריםמקובלפתרון

ההפרשים.משוואותשלהאמידהתוצאותאתלראותניתן
0:נם1נ1א-ת3:ז5תסשלהסססיססיגבוה.נשארמ(2)החופשלדרגותהמותאםההסברמקדם

המש¬ביןוהמתאםסידרתי(,מתאםשללקיומוהחששהוקטן)כלומר,ניכרתבמידההוגדל
שהחותךהמגבלהתחתנאמדוההפרשיםמשוואותמשמעותי.באופןהוקטןהמסביריםתנים
כמסבירהזמןלמשתנההתיאורטיההסברמהוברורולאמאחרהוטלהזומגבלהאפם.יהיה

המגבלהמהטלתכתוצאהההסברבמקדםגדולהבדלאיןהמקריםברוב11בתצרוכת.שינויים
האמורה.

ליניאריתכפונקציהואלטרנטיביתליניאריתכפונקציהנאמדההתצרוכתפונקציית
מוח¬הפרשים-ההפרשיםמשוואותנאמדוובהתאם(,1לוח)ראההמשתניםשלבלוגריתמים

האל¬האמידות(.1לוח)ראההמשתניםשלשינויאחוזיכלומר,יחסיים,והפרשיםלטים
ספציפיקציהצורתלהעדיףזהבשלבאפשרותואיןדומותתוצאותנותנותהנ״לטרנטיביות

הליניאריהמודלמתבססיםעליהןההתנהגותבהנחותהשונילמרותרעותהעל-פניאחת
נתןחצי-לוגריתמיתתצרוכתמשוואתשלאומדןזאת,לעומתהמלא.הלוגריתמיוהמודל
שנה,שלבפיגורההכנסותבמשתנהשימושבו.השתמשנולאולכןטובותפחותתוצאות
התצרוכתפונקצייתשלטובהפחותלהתאמההביאשנה,שלבפיגורהתצרוכתמשתנהבמקום

התשלוםאמצעיהכללתכן,כמומ(.2)המותאםההסברבמקדםשמתבטאכפיבפועל,לנתונים
שימושלעומתהמקריםבכלברורבאופןעדיףהיהמסבירכמשתנה(14?ז^שנהשלבפיגור
במשוואותבמיוחדאמורזהדבר(.14)^?השוטפתהשנהשלהתשלוםאמצעישלבמשתנה

במונחיםהינםהתצרוכתבמשוואותהמופיעיםהמסביריםהכלכלייםהמשתניםההפרשים.

מטההואאךבאמירה,המתקבליםהמקדמיםאומדניאתמסהאינוהסדרתיהמתאםאמנם10 המש¬ביןהמתאמיםאומדניאתמעלהכלפימטההואולכןשלהםהתקןסטיותאתמטהכלפי
המשתניםביןהדוקקטרלקיוםהכרחיתנאיהואבנתוניםגבוהמתאםזה,במקרהתנים.

מספיק.תנאילאאך
כמייצגהזמןבמשתנהלהשתמשמקובלבני-קיימאמוצריםשלרכישההמסביריםבמודלים11

גםמשפיעהנ״להלמידהתהליךהאםהיאהשאלההנ״ל.במוצריםשימוששללמידהתהליך
התצרוכתסעיפיביןהפרטיתהצריכהשלההקצאהאופןעלרקאוהחסכוןשיעוריעל

השונים.
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12כסף.אשלייתשאיוהונחכלומר,ריאליים,

ותשלומישוטפים,העברהלתשלומיחולקולציבורההעברהתשלומילעיל,שצוייןכפי

שוטפיםהעברהמתשלומילצרוךהשוליתהנטייהכיהונחוהון.ריביתעל-חשבוןהעברה

אלוהעברהתשלומיצורפוולכןמשכר,מהכנסותלצרוךהשוליתהנטייהשללזודומה
משכר.שלאלהכנסותצורפווהוןריביתעל-חשבווהעברהשתשלומיבעודמשכר,להכנסות

ההסברמקדםנפרד,מסבירמשתנההיוהעברהתשלומיבהמשוואהנבדקהכאשרואכן,

מהנטייהיותרנמוכההיתר■שהתקבלהמהןלצרוךהשוליתוהנטייהיותרנמוךהיהשהתקבל
זהדברמשכר.שלאמהכנסותלצרוךהשוליתמהנטייהיותרוגדולהמשכרלצרוךהשולית

מתשלומימאשרשוטפיםהעברהמתשלומייותרגדולהלצרוךשוליתנטייהעלכנראהמרמז

והוו.ריביתעל-חשבוןהעברה
:1977עד1960לתקופהשנאמרההמשוואהלהלו

\

ס0=,0.251+,אאס0.0760+,!*?0.0950711+,0.02900,.,+0.1290*1,.,?

0.0880.1760.0510.0940.121

1בשנההכוללתהפרטיתבצריכההריאליהשינויאחוז

-ז1בשנההתשלוםבאמצעיהריאליהשינויאחוז
זבשנההאוכלוסיהשלהשינוילאחוזהעלייהשלהתרומה
ישיריםמסיםבניכוימשכרשלאבהכנסותהריאליהשינויאחוז

זבשנהנטוחובהומלוות

זבשנהלציבורהעברהבתשלומיהריאליהשינויאחוז

בניכוילאומי(ביטוח)על-פימשכרבהכנסותהריאליהשינויאחוז
ז.בשנהנטוחובהומלוותישיריםמסים

שלהשפעתםהתצפיות,למספרביחסהמסביריםהמשתניםבמספרהריבויעקבכינראה

לכלולהיהניתןלאמדועהסיבהגםזומובהקת.אינהבמשוואההמסביריםהמשתניםרוב
מסבירים.במשתניםהתצרוכתבמשוואתמחולקתבצורהההעברהתשלומיאתישירות

הסקטורשלההכנסותסךביןכהפרשהתקבלומשכרשלאההכנסותכינעירלבסוף
כלומר,קץ(.-?א=)?הנ״להסקטורעל-ידיהמשולמיםהשכרתשלומיוביןהעסקי

השפעתםאשרוממשלתייםהסתדרותייםמפעליםשלרווחיםגםכלוליםמשכרשלאבהכנסות

הישראליבמשקנוספתסיבהזוהיברורה.כללאינההביתמשקישלהפרמננטיתההכנסהעל

הנטייהמאשריותרנמוכהתהיהאלומהכנסותלצרוךהשוליתהנטייהכילצפותניתןמדוע
משכר.מהכנסותלצרוךהשולית

+ 1,9280?^,
1 126

=£

.^י.ס
0.721

= 1.99

ססכאשר:

:-ז1

■'7

0*1?^

/?ס1

א?ס

0711^

(.1969)81י3ת50ז1,1(16/\01~1010למשל,ראה, 12
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סיכום
במקדםשמשתקףכפיבפועל,לתצפיותהתצרוכתמשוואותשלגבוהההתאמהמידתהתקבלה
הפנויהההכנסהמשתנההכללת(.2ו-1)לוחות13מ(2)החופשלדרגותהמותאםההסבר
המותאם.ההסברמקדםלהגדלתהביאהלאמשכרשלאוהכנסותמשכרלהכנסותמחולקתבצורה

14התקופהסמרעלגםנאמרו-ס2ו--ס1שינוי()אחוזיההפרשיםמשוואות ,1977-1960
משכרהכנסותביןמחולקתבצורההפנויהההכנסהמשתנההכללת-שונותהיווהתוצאות
המותאם.ההסברמקדםלהגדלתהביאהמשכרשלאוהכנסות

15שנאמרו:המשוואותלהלן

^סם=0.402סץסן.+0.22700:+0.0790*1?+1.4680^?
0.8600.0770.1090.108

?2=0.746.א.ס=1.83

?^1.1970+?^1*0.1020+
1

0
1

=0.3970^+0.1500?0.091+0ס
^00

0.7900.0690.1190.0570.113

2.35=.^.00.792=11
2

ושלאמשכרלהכנסותמחולקתבצורההפנויהההכנסהנכללהבהן-הווריאציותבכל
מהכנסותלצרוךהנטייהמאשריותרגבוהההתקבלהמשכרמההכנסותלצרוךהנטייה-משכר
תיאורטייםשיקוליםעל-פיהציפיותאתתואמתזותוצאה(.1.5פי)לפחותמשכרשלא
כאשר16מובהק.אינולצרוךבנטיותההפרשכללבדרךזאת,עםלעיל(.שהוזכרו)כפי
בנטיותהפערהזקופים,הדיורשירותיאת17הפנויותומההכנסותהפרטיתמהצריכהמנכים

אחת(תקךמסטייתיותרקצתשל)בתחוםגדלמשכרושלאמשכרהכנסותביןלצרוךהשוליות
עלשוטפתשליטהאיןשלפרטיםוומכינעשהזהניכוי(.2לוח)ראהמובהקלאעדייואך

זקוףצריכהסעיףכאמורוהואהפרטית(,בצריכהניכרמשקלבעל)שהינוזהצריכהסעיף
הפרטיםעל-ידיקודמותבשניםשנעשוהחלטותשלתוצאההינובוהשוטףהשינויאשר

במשק.
אתהקטינהשנאמרוההפרשיםמשוואותבמסגרתשנהשלבפיגורהתצרוכתאי-הכללת

ברמתסידרתימתאםשלקיומועליצביעלא!ם1יו1נ1א־ת3ז50תטלשהסטטיססיובתנאי13
אחוזים.5טלהמובהקות

ארעיים.עדייוהם1977לשנתובמיוחד1976לשנתהנתונים14
.1לוחראהבמשוואות,המשתניםטלהסמליםלפירוטביחס15
אחוזים.5שלמובהקותברמת16
זקופיםדיורשירותימשכר,ושלאמשכרהכנסותביומחולקתהפנויהההכנסהכאשר17

הנ״ל.מההכנסותנוכולכךובהתאםמשכרשלאבהכנסותנכללו
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ההכנסותמסוגילצרוךהשוליותהנסיותביןהיחסאתוהעלתההמשוואותשלההסברמקדם

.1לוחראה-משכר(מההכנסותלצרוךבנטייהגידולעל-ידי)בעיקרמשכרושלאמשכר

השמטתעםמשכר,ושלאמשכרההכנסותמסוגילצרוךהשוליותהנטיותביוביחסהגידול

עלשנאמדובמשוואותבמיוחדחזקביטוילידיבאהמסביר,כמשתנהבפיגורהתצרוכת

המצויותהטרנזיטוריותההשפעותאתמנכהבפיגורהתצרוכתאכןאםע=ע(.£10רמהנתוני
חזקותהטרנזיטוריותשההשפעותההנחהנכונהואםמשכר(,ושלא)משכרהשוטפותבהכנסות

בפיגורהתצרוכתמשתנהשהשמטתהרימשכר(,בהכנסות)מאשרמשכרשלאבהכנסותיותר

לעיל()ראהמשכרושלאמשכרלצרוךהנטיותביוהיחסאתלהגדילהיתר,צריכהאכןם()
תיאורייתעל-פילצפותהיהשניתןאתתואמות(1לוח)ראההאמפיריותהתוצאותכלומר,
הפרמננטית.ההכנסה

-^1המשוואותשלמחודשאומדןנעשההמשוואותשלהחיזוייכולתבדיקתלצורך
המשוואותובאמצעות1972-1960לתקופהתצפיותסמךעל-ם2ו--ס1וכן-£,2ו--1£-ג,2ו-

יכולתלראות,שניתןכפי.1976-1973לתקופההמשוואותשלהחיזויכושרנבדקהנ״ל
חרי¬שינוייםהיולאבהן1974ו-1973בשניםרבהבמידהדומההמשוואותכלטלהחיזוי

1976ך-1975בשניםזאת,לעומתמשכר(.ושלאמשכרהכנסות)ביןההכנסותבהתחלקותפים

ישבהךהמשוואותשלהחיזויכושרההכנסות,בהתחלקותמשמעותייםשינוייםהיובהך

המש-בהךמשוואותלערמתברור,באופץיותרסוב—משכרושלאמשכרהכנסותביךהפרדה

נראהחד-שנתילחיזוילסיכום,(.3לרה)ראההכוללתהפנויהההכנסההינרהמסבירתנה

התקבלביותרהטובהרב-שנתיהחיזויזאת,לעומתביותר.הטובההינה-'ם2משוואהכי

2משוואהבאמצעותבמקצתפחותהובמידה-2משוואהבאמצעות
.ס-י

רקהתצרוכתמשוואתשלההסברמקדםלהגדלתתרמהמסבירכמשתנהנטוהעלייה

ראה-הפרטית(בצריכההשינויאחוזמוסבר)בהיחסייםהפרשיםמשוואתשלבניסוח

.1לוח

אומדןפונקצייתמצייןהמשוואהמספרלידז/בלוחות:המופיעיםהסימניםהסבר
הפרשיםמשוואת-0מוחלטים;הפרשיםמשוואת-£מלאה;לוגריתמית-8ליניארית;

*שינוי(;)אחוזייחסיים
המחוטבהתחתוןהערך-\<2.זיז.ס;שלבפועלהערךהינו-0

שלמובהקותברמתסידרתימתאםלקיוםההשערהלדחיית.מ.ס,שלהסטטיסטישללוחעל-פי

המקדמים.שלהתקןסטיותהםהקטניםהמספריםאחוז.5
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1 .

אומדני

שוואות
מ

תצרוכת

בווריאציות

שונות

שר
כא

שתנה
המ

המוסבר

הינו

סר הצריכה

הפרטית

לתקופה

1975-1960

ואות

ה מ ש יםו השל מ ק ד -תמ 61 ־

001

ת 2150

א־

ההכנסה

הצריכה

היתרות

הפנויה

הפרטית

הריאליות

מקדם

מספר

שוואה
המ

קבוע

ההכנסה
הפנויה 1

שכר
ה

הפנוי 1

שלא

שכר
מ 1

1
ם?

בפיגור

טל שנה

1 ^-

בפיגור

של שנה

1-1 ק *

העלייה

נטו

המיתאם

המתוקנך

02

0*(1
2

4-1

859.4

163.4

0.233
0.056

0.459
0.066

0.736
0.199

0.998

1.05

1.75

4-2

913.2

168.2

0.501
0.241

0.223
0.056

0.328
0.132

0.615
0.223

0.998

1.04

1.97

4-3

1142.2

168.8

1.063
0.103

0.257
0.065

0.368
0.240

0.997

1.40

1.75

8-1

0.991
0.269

0.309
0.091

0.439
0.133

0.164
0.111

0.001
0.006

0.998

0.88

1.97

8-2

1.240
0.278

0.384

0,182

0.158
0.046

0.312
0.160

0.049
0.136

0.005
0.006

0.998

0.89

2.17

8-3

1.692
0.109

0.618
0.075

0.190
0.046

0.063
0.0

8*+

0.997

1.00

1.75

£-1

0.334
0.049

0.358
0.053

0.631

0.16

6

0.907

1.53

1.75

£-2

0.455

0138

0.302
0.059

0.304
0.079

0.653
0.168

0.907

1.58

1.97

£-3

0.899
0.110

0.285
0.085

0.637
0.242

0.806

1.91

1.75

0-1

0.406
0.068

0.234
0.068

0.140
0.052

0.967
0.544

0.898

1.56

1.97

0-2

0.278
0.088

0.183
0.040

0.177

0.084

0.147
0.051

0.909
0.551

0.897

1.67

2.17

0-3

0.585

81
ב. 0

0.168
0.044

0.136
0.058

1.412
0.562

0.868

1.77

1.97
הערה:

הסבר

הסימנים

ראה

בסוף

הטכסט.

1

ההכנסות

הפנויות

הינן בניכוי

מלוות

חובה

נטו.

2 המקדמים

של ההכנסות

שכר
מ

שלא
ו

שכר
מ

הינם

שויות
הגמי

לצרור

מההכנסות

הנ״ל

( 6 , ס( שוקללות
המ

שקלות
במ

של

התחלקות

התצרוכת

שכר
מ

( 0 / ״ 0 ,) ותצרוכת

שלא

שכר
מ

( 0̂ / 0 .) לדוגמא:

000

( 0̂ / 0 ) 8 + סאס)ס/^ס(מ

= סס.
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2 .

אומדני

שוואות
מ

תצרוכת

בווריאציות

שונות

שר
כא

שתנה
המ

המוסבר

הינו

סך הצריכה

הפרטית,

בניכוי

שירותי

דיור

זקופים

לתקופה

11975-1960

מספר

שוואה
המ

שלת ה מ ש ו ו א המקדמיםו

מקדם

המי

תאם

המתוקנו

82

011

X6111

&ןמ■-
תספם

קבוע

ההכנסה
הפנויה

ז 0 "

שכר
ה

הפנוי

0 א

ההכנסה
הפנויה

שלא

שכר
מ

ז
ם?

הצריכה
הפרטית

בפיגור

של שנה

1 -ז ש

היתרות

הריאליות

בפיגור

של שנה

1-1 ״>

העלי

יה
נטו

^. 04 ?

0*0

4-1

645.7

0.203

0.408

0.899

0.997

1.08

1.75

150.1

0.067

0.074

0.225

4-2

671.2

0.514

0.165

0.229

0.805

0.998

1.14

1.97

146.3

0.238

0.071

0.150

0.226

8-1

0.945

0.245

0.405

0.277

0.001

0.996

0.97

1.97

0.294

0.109

0.150

0.154

0.008

8-2

1.277

0.415

0.096

0.171

0.230

0.997

1.00

1.97

0.180

0.198

0.046

0.169

0.102

£-1

0.319

0.296

0.791

0.892

1.58

1.75

0.056

0.060

0.173

£-2

0.432

0.275

0.231

0.828

0.890

1.69

1.97

0.144

0.076

0.097

0.180

1 0.394-ס

0.151

0.207

1.367

0.888

1.74

1.97

0.084

0.084

0.069

0.697

2 0.320-ס

0.143

0.080

0.220

1.238

0.887

1.96

2.17

0.114

0.045

0.106

0.068

0.716

ראה

הערות

ללוח

1 .1
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3 . שוואת
ה

שר
כו

החיזוי

של שוואות
מ

צריכה

פרטית

בהן מופיעה

ההכנסה

הפנויה

הכוללת

שתנה
כמ

מסביר,

לעומת

שוואות
מ

בהו ההכנסה

הפנויה

מחולקת

כין הכנסות

שכר
מ

והכנסות

שלא

שכר
מ

" 1 ס 197
)

סך הצריכה

הפרטית

)מיליוני)

ל״י, מחירי

הצריכה

הפרטית

.( £0
ל״י,( מחירי

1970

)

שינוי
ה

בסך
)מיליוני

אחוז

שינוי
ה

הריאלי

בצרי¬

כה הפרטית

הכוללת

( סס(

בפועל

חיזוי

בפועל

חיזוי

בפועל

חיזוי

בהתאם

שוואה
למ

1
- י

בהתאם

ש
למ

ו ואה

2
*\'-

כנגזר 1
שוואה

ממ

1 -'ז/ 7

בהתאם

ש
למ
ו ואה

1
- י 6£

כנגזר 1
שוואה

ממ

2 -'ג 5

בהתאם

שוואה
למ

2
-י 4£

בהתאם

שוואה
למ

1 -'ם 3

בהתאם

ש
למ
ו ואה

2 -ים 2

1973

14150

14210

14122

1203

1262

1204

1174

1210

9.3

9.2

9.1

1974

15287

15120

14893

1137

971

862

744

815

8.0

004.5

1975

15282

14950

15044

-5-338

-195

-244

-2

0.0-1.6

-0.1

1976

15910

14531

14937

628-757

-463

-351

-282

4.1-2.4

-1.3

ממוצע

-

1973

197610

15157

14658

14716

741

354

326

494

418

5.3

2.2

2.9

ש
ההפר

בין הצריכה

הפרטית

שוטפת
ה

כפי

שבה
שחו

באמצעות

שוואה
המ

וביו

הצריכה

הפרטית

כפי

שהיתר,

בפועל

שנה
ב

הקודמת.

1 ס יו

.סס

,"סקס

,

1
־

1 1

£0

, ו 1 £? , חז\\£.

^סקם

י 1 _

1
סס

,

.^סזוס

■

1 -ס ק " ' 6-1 ש >ז סק

ס 1ץ ^- ׳ 1 •

0 ,.כהו.

1-1:

?_ 1 א
ק 1 א

1-1
1-1

"סקס

.,?!אס

"סס

,"סקס

,"סאס.

1 1-1

1-1

1 1

1 * 1

£0

,״ £¥0 .
.1©

1'^
,!ס?

1-1 ^ £ * 1-1

1 ^- £ ־ 1-1

י 1 ■

ק!א

1-1

1
2

4
6

8
10

לצורך

החיזוי

של שנים
ה

הבודדות

שנו
שתמ

ה

בנתונים

בפועל

של הצריכה

הפרטית

בפיגור

של שנה.

לעומת

זאת,

לצורך

שוב
חי

הממוצע

לתקופה

1976-1973

)כפי

שמופיע

בלוח(

שנו
שתמ

ה

בנתון

שב
המחו

של הצריכה

הפרטית

בפיגור

כפי

שהתקבל

שוואה
מהמ

עצמה.

לכן

ממוצע

1976-1973

אינו

ממוצע

שוט
פ

של שנים
ה

הבודדות

כפי

שהן מופיעות

בלוח.
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ביבליוגרפיה

הישראלי,למשקאקונומטרימודלל.,מרידוד,צ.,זוסמך,פ.,וידר,י.,ארטשטיין,
)טיוטא(.1977ספטמברירושלים,ישראל,בנקהמחקר,מחלקת
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ביקושפונקציותמקדמישלסימולטניתאמידה

1975-1968בישראל:ושירותיםלסחורות

אחדותלאה

המבוססיםמחקריםעיקריים:סוגיםמשניהםלצריכההביקושבתחוםהסטטיסטייםהמחקרים

סן־-כל)אימצרפייםהכנסהנתוניועלמוצריםומחיריכמויותשלמצרפייםנתוניםעל

והוצאותלהכנסותהמתייחסיםנתוניםעלהמבוססיםומחקריםעיתיותסדרותמתוןההוצאה(

חתר(.ומחקריקבועזמןבפרקמשפחותתקציביחקרמתוך

אומדניםלקבלהיאמשפחות,תקציביעלהמבוססהאקונומטרי,המחקרממטרותאחת

ההבדליםעלולעמודהשוניםהמוצריםשלאנגל(ועקומתהתצרוכתפונקצייתמקדמישל

ההבדליםאתלייחסהיאהניתוחשיטתשונות.אוכלוסייהשכבותשלהצריכהבהרגלי

בהכנסתן.להבדלשונות,משפחותעל-ידימסוייםמצרךשלבצריכה
אומ¬גםלקבלשניתןהוא,עיתיותסדרותנתוניעלהמבוססיםהמחקריםשלהיתרון

תושפעכיצדלחשבמאפשריםוההכנסההמחירגמישויותאומדנימחיר.גמישויותשלדנים

במחירים.ומשינוייםהמצרפיתבהכנסהמשינוייםהצריכה
רבע-עיתיותסדרותעלומבוססתהשני,המחקריםסוגעלנמניתזומחקרעבודת

הלאומייםהחשבונותבמסגרתנאמדיםשהםכפיהמוצרים,ומחיריהצריכהמרכיבישלשנתיות

הצרכניםהתנהגותאתהמתאריםהסטטיסטיים,הנתוניםהאםלבדוקהיאהעבודהמטרת

נאמודכךלשםהצרכן.ביקושתיאורייתשלהבסיסיותההנחותאתמאשריםבשוק,הנצפית

הכלכלית.מהתיאוריההנובעותהכלליות","המגבלותתחתהביקושמשוואותמערכתאת

הןבשוקהצרכניםעל-ידיהנקנותשהכמויותהיא,הצרכןביקושבתיאורייתבסיסיתהנחה

מגבלתתחתהתועלתפונקצייתשלמקסימיזציהעל-ידינקבעותכלומר,אופטימליות,

תכונותאקסוגניים.משתניםכאלולהכנסהלמחיריםמתייחסיםכאשרהצרכן,שלהתקציב
והןהביקושפונקציותמקדמיעלכלליות""מגבלותטלבצורהינוסחוהביקושפונקציות
1התועלת.פונקצייתשלבצורהוקשרתלותללאאפקטיביות

מיוחדות,בתכונותתלוישאופייןהמקדמים,עלספציפיות""מגבלותקיימותכןכמו1
וביישומןהכלליות""המגבלותבתיאוררקנתרכזזובעבודההתועלת.לפונקצייתשמייחסים
הביקוש.פונקציותמקדמיאמידתבתחליר
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לצרוךהשוליותשהנשיותהאומרתהסיכום,מגבלתהן:שנוסחוהכלליות""המגבלות
הנטיותלפיהמוצריםכלביומוקצה)ההכנסה(ההוצאהבסךגידולוכל,1ל-מסתכמות
הומוגניותתהיינההביקושפונקציותשכלהדורשתההומוגניות,מגבלתלצרור;השוליות
אשלייתאיןשלצרכניםלדרישהזההההומוגניותהנחתובהכנסה.במחיריםאפםמדרגה
הנגטי-מגבלתהצולבות;התחלופההשפעותשלסימטריותהדורשתהסימטריות,מגבלתכסף;
(1959)51-15611]ראהשליליותהןהעצמיותהתחלופההשפעותשכלהאומרתביות,

110111(1960.])
)הריאליתבהכנסהשינוייםשלהשפעתםאתלאמודהיאהעבודהשלאחרתעיקריתמטרה
הצריכהשלבמרכיביההשינוייםעלבמחיריםתנודותשלהשפעתוואתלשנהמשנההמתהווים

הצריכהסךלביולנפשריאליתצריכהביוהקייםהקשרבסיסעלהןאלההשפעותאומרו
וגמישויותהכנסהגמישויותשלבמונחיםיבוטאזהקשרהמחירים.ומדדילנפשהריאלית
שחלוהשינוייםואת1975-1968בתקופההפרטיתהצריכההרכבאתנתארכמו-כן,מחיר.

העיתית.הסידרהנתוניעל-פיזו,תקופהבמשךבה
פונק¬מקדמיעלהמגבלותניסוחהמודל,תיאורמובאזוסקירהשלהראשוןבחלק

הלא-לאלההאומדניםשלהשוואהדהיינו,הממצאים,שלסטטיסטיוניתוחהביקוש,ציות
הנסקרת,בתקופהבהשחלווהשינוייםהצריכההרכביוצגהעבודהשלהשניבחלקמרגבלים.
במחקריםשהתקבלוממצאיםשלוהשוואההכלכלית,ומשמעותםהממצאיםעיקריטלניתוח
שונים.

האמידהושלביהמודלתיאור

(1967)711611על-ידיותוארנוסחוהוארוטרדם״קרוי״מודלזהבמחקרשנאמדהמודל

שלצריכהנתוניעלהמבוססיםרבים,במחקריםהושםזהמודל(.1964,1969)8ינב16ו-ת
מפוצהמחיר)גמישותהגמישויותסוגיבפירוטהואזהמודלשליתרונוטונות.ארצות

וספצי¬)כלליתתחלופההשפעותסוגילשניהכוללתהמחירהשפעתובפירוקובלתי-מפוצה(
"מודלשליותרהפשוטההצורהאתלהציגבחרנוזובעבודההכנסה.ולהשפעתפית(

לוגרית¬משוואותעלמבוסםרוטרדם""מודלבאמירה.יחסיתפשטותשלמטעמיםרוטרדם"
המסבירים.המשתניםהםוהמחיריםההכנסהכאשרהשוניםהצריכהסעיפיטלותמי

הבאה:מהצורההיאבמודלהטיפוסיתהמשוואה

(1) ס0_=.מ+.}(ס.ק+5£..?ם.+״.ע 11^111ךד.זו,1!ז!
=נ1

1,]=1...,ת,

כאשר

עוקבותתקופותבשתי1מוצרשלההוצאה()בסרהצריכהמשקלממוצעהוא?א
-ז1ל-זתקופהביוהנצרכת,1המוצרבכמותהשינוילוגהוא.)(ס
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)^0#*^
^(סהכמויותאינדקסלערך1המוצרשלהתרומההיא

הכמות(,אינדקס)למעשהבכמויותהשינוייםלוגשלמשוקללסכוםהוא0^(
הריאליתלהכנסהוקירוב

עוקבותתקופותשתיביו)מוצרבמחירהשינוילוגהואקט

הביקוש.מפונקצייתהסטייהאלמנטהוא^
הצריכהסךאתתרגמנושנה,בכלהאוכלוסייהגידולאתבחשבוןלהביאכדי

לנפש.צריכהשללמונחים(1)במשוואה
הך:(1ב-)שנוסחמהטיפוס2הביקושפונקציותמקדמיעלהכלליות""המגבלות

ז1 ת ח
כאשר

1—
11ס1

1־1
•

11

נ>׳£

-ז•1
0=..51,

1=11נ
,1.ק=1

1־1
הסיכום:מגבלת

)אומשוקללתהכנסהלגמישותוהזהה1למוצרהביקושבמשוואתההכנסהמקדםהוא!1.
ריאלית(מהכנסהלצרוךשוליתנטייה

ומשוקללותמפוצותמחירגמישויותאומחירמקדמיהם5..
נ!
.1למוצרהביקושבמשוואתהקבועאתמבטא01

ת

ביקושמשוואתבכלהמחיריםמקדמיסכוםכלומר,,51..=0ההומוגניות:מגבלת
1י^

1=1 עאפס.יהיה

סימטרית.הינה(5)״הביקושמשוואותכלשלהמחירמקדמימטריצתהסימטריות:מגבלת

(.1)לכלשליליסימןישהעצמיהמחירלמקדמיהנגטיביות:מגבלת
סימולטניתאמידההואהראשוןהשלבעיקריים:שלביםבשנינבחיןהמודלבאמידת

המגבלותעםאמידההואהשניהשלבהנ״ל.המגבלותיישוםללאהביקושמשוואותמערכתשל

מגבלתהוספהמכןולאחרבלבד,ההומוגניותמגבלתהושמהבתחילהכאשרהליניאריות

הסימטריות.
שלהאומדניםביןהמתקבליםההבדליםאתלהראותהיאבשלביםהמגבלותיישוםמטרת

הנתוניםעל-ידימתקבלתאונדחיתהמגבלותמןאיזוולקבועהביקושפונקציותמקדמי
ליניאריות.הנחותלבדיקתשוניםמבחניםבעזרתוזאתהסטטיסטיים,

הראשון.בשלבהרגילה,באמירהאוטומטיבאופןמתמלאתהסיכוםשמגבלתלהדגיש,יש

ליניאריתאינהזושמגבלהמאחרזו,בעבודהתיושםלאהנגטיביותמגבלתכן,כמו
טכניים.בקשייםהכרוכהבשיטהאמידהדורשויישומה

עלפרטיתלצריכהההוצאהשלרבע-שנתיותסדרותעלמבוססותהאמפיריותהתוצאות

ושל(1970)קבועיםובמחיריםשוטפיםבמחירים1975-1968לתקופהושירותיםסחורות

והרגילותהמפוצותהמחירגמישויותמובאותזוסקירהשלהרביעישבחלקלצייןיש2
המתענייןהקוראאלה.מקדמיםמתוךחושבואשרהרגילהההכנסהוגמישותמשוקללות()לא

שלהמחקרבמחלקתשהתפרסמהזו,עבודהשלהמלאבנוסחזאתלמצואיוכלהחישובבאופן

לאומי.לביטוחהמוסד
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ה-למ״סשלהחלוקהלסטסיססיקה.המרכזיתהלשכהעל-ידיהמתפרסמיםהאוכלוסיה,סר
זו.בעבודהשנעשתהכפיקבוצות,8ל-לחלוקהבסיםשימשהראשיותהוצאהקבוצות12ל־

האמפירייםהממצאיםשלסטטיסטיניתוח

,1ממיבלוחמופיעיםמגבלות,ללאבאמירהשהתקבלוהביקוש,פונקציותמקדמיאומדני
שהאומדניםמורההממצאיםשלבדיקהקטנות.בספרותנתוניםהתקןסטיותערכיכאשר

מתקיי¬אינםוהסימטריותההומוגניותתנאיאולםהסיכום,מגבלתאתאוטומטיתממלאים
מקדמימוצאיםואנובמלואומתקייםאינוהנגטיביותתנאידורשת.שהתיאוריהכפימים,
וחפציםהנעלה"הלבשה,טונים","שירותיםקבוצות:בשלושחיובייםעצמייםמחיר

ו״דיור".איטיים",
לצורכיל״דלקהביקושבמשוואותלמעטהביקושמשוואותבכלמובהקההכנסהמקדם

סימןשהתקבלבמקריםשלילי.סימןבעליהםהמקדמיםבהםוליידיור",וקרח"מאורבית,
הםאלהמקדמיםשאומדנינמצאנכון(,לאסימן)תיאורטית,עצמימחירלמקדםחיובי
התקן.לסטיותיחסיתנמוכים

והמוצגיםליניאריות,מגבלותתחתבאמידהשהתקבלוהביקוש,מקדמיאומדניבדיקת
מגבלתעםלמודלהלא-מוגבלמהמודלבמעבר)א(הבאות:המסקנותעלמורה,2מסיבלוח

המקדמים.אומדנישלובמובהקותםבערכיהםמשמעותייםלאשינוייםחלובלבד,ההומוגניות
חלקשלבערכיהםשינוייםחלולהומוגניות()בנוסףהסימטריותמגבלותהטלתעם)ב(

מקדמישלובסימניםבערכיהםמשמעותייםשינוייםמוצאיםאנוכן,כמוההכנסה.ממקדמי
העצמיהמחירמקדםלשלילי()מחיוביבסימןשינויהואהבולטהשינויהשונים.המחיר

הסימטריות,מגבלתשלמאופייהנובעתזותוצאהוקרח".מאורבית,לצורכי"דלקשל
ההומו¬כמגבלתאחת,משוואהמקדמיעלולאשונותביקושמשוואותשלמקדמיםעלהמיושמת
הלא-המודללעומתנדחהוהסימטריות(ההומוגניותמגבלתועםהמוגבלהמודל)ג(גניות.
הממצאיםבבדיקתד(1ליניאריות.הנחותלבדיקת145£וקריטריון£מבחןעל-פימוגבל

לאלההזהותלמסקנותמגיעיםאנואחרות,בארצותשנעשודומיםבמחקריםשהתקבלו
המקדמים,אומדניעלהשפיעהולאכמעטההומוגניותמגבלתדהיינו,במחקרנו.שהתקבלו

([1974)0ס3תסז(,1964,1969)831ז־0ת]ראהמשמעותייםלשינוייםגרמההסימטריותאולם
הלא-מוגבל.למודלבהשוואהנדחוהמוגבליםהמודליםהמחקרים,ברובכן,כמו

שהתקבלוההכנסהמקדמישלהשוואה3מסיבלוחלדוגמה,מובאת,זומסקנהלהדגשת
נתוני)עבורהגבלותוללאעםרוטרדם""מודלנאמדשבו(,1974)063תסזשלבמחקרו
מקדמימהשוואתגםמתקבלתתמונהאותהבמחקרנו.שהתקבלואלהעםאנגליה(שלצריכה
אלה.מחקריםבשנישהתקבלוהעצמי,המחיר

אוקטנותהןהמוגבליםהמקדמיםאומדנישלהתקןסטייתמקרהשבכללהדגישיש
הרווחעלמצביעהתקןסטיותביןההפרשהבלתי-מוגבלים.האומדניםשללאלהשוות
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1 .

אומדני

מקדמי

פונקציות

ש
הביקו

ללא

שום
יי

המגבלות 1

ח י מיר ה מקדמ

מקדם

קבועהכנסה

5.
18

5.
17

5.
16

5.
15

5.
14

5.
13

8.
12

5.
11

01.
1

0.0869

0.389*.

0.0346

־

0.0422

0.0458
0.1142

0.0849

־

0.0743

0.0020

־

1 2 6 0 . 0

0.0385
0.0235

0.0059
0.1355

-0.1321

0.0444

0.0977
0.0529

0.00256
מזוך0.0031 שקאות

מ

וטבק

0.0638

־

94 ל 0 . 0

0.0790
0■0375

0.0476

־

0.1013

0.0487
0.0659

0.0319

־

1 5 5 0 . 0

0.0156
0.0208

0.0040

־

0.1203

0.0366
0.0394

0.2781

0.0470

0.00018
0.0028

ריהוט

וציוד

שק
למ

בית

0.0245

־

0.0332

0.0386

־

0.0157

0.0237

0.0424

0.0499
0.0276

0.0107
0.

0231

0.0026

־

0-0087

0.0198

־

0.0503

-0.0024
0.0164

0.0317

־

0.0196

0.00038
דלק0-0011 לצורכי

בית,

מאור

וקרח

0.0066
0.0581

0.0827

־

0.0275

0.0586

־

0.0742

0.1145

0.0483

0.0209

־

4 0 04 . 0

0.0386

־

0152

. 0

0.0199

0.0881

0.0727

00288

0.1521

0.0344

0.00103

־

בריאות,0.0020

חינוך

ותרבות

0.0179
0.0425

0.0487
0.0200

0.0007

־

3 4 5 0 . 0

0.0421

־

3 5 3 0 • 0

0.0378
3.0295

0143

.ס¬

114

0 . $

0.0504

־

0.0644

0.0313
0.0211

0.2514

0.0251

0.00191

־

0.0015

תחבורה

שר
וק

0.0125

ל 0.062

0.0358

־

0.0296

0.0455
0.0800

0.0557

־

0.0521

0.0027

5 3 04 . י

0.0007

0.0165

0.0121
0-0949

0.0151
0.0311

0.1473

0.0370

0.00088

־

0.0022

שירותים

שונים

0.0452

־

9 3 6 0 . 0

0.0603
0.0301

0.0125

־

0.0816

0.0097
0-0531

0.0018

0.0444

0.0011
0.0167

0.0379
0.0968

0.0137

־

0317

. 0

0.1090

0.0378

0.00031

־

שה,0.0022
הלב

הנעלה

וחפצים

שיים
אי

0.0092
0.0054

0.0036
0.0025

0.0039
0-0069

0.0043
0.0045

0.0022

00037

-0.0004

0.0014

0.0013
0.0082

0.0075

־

0.0027

0.0036

־

0-0032

0.00102
דיור0.0002

המספרים

בספרות

קטנות

הם סטיות

התקו

של המקדמים.

1
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2 .

אומדני

מקדמי

פונקציות

ש
הביקו

עם שום
יי

הנחת

ההומוגניות

והסימטריות

1

מי

המחיר

מקדםמקד

הכנסה

1 ״

קבוע

'.
01

1 5.
18

5.
17

5.
16

5.
15

5.
14

5.
13

5.
12

5.
11

0.0066

-0.0103

0.0121

0.0290

0.0621

0.0062

0.0337

-0.1395

0.1554

0.0001

מזוך,

שקאות
מ

וטבק

0.02020.02350.0240

0.0189

0.0229

0.0131

003220.0383

0
-

04020.0017

-0.0094

0.0870

-0.0232

-0.0691

-0.0465

0.0328

-0.0051

0.0377

0.2487

-0.0005

ריהוט

וציוד

0.0425

0.0273004530.0390

0.03690.0148

0.086?

0.0322

שק0.036800015
למ

בית

-0.0013

-0.0203

0074

0.0070-.ס¬

-0.0106

0.0077

0.0328

0.0062

-0.0350

0.00007

דלק לצורכי

בית,

0.0101

ס0.0099 1 1 0 . 00.0101

0.0101

0.0072

0.0148

0.0131

0•0171

מאור00007

וקרח

0.0006

-0.0608

0.0219

0.0399

-0.0066

-0.0106

0465

.ס¬

0.0621

0.1255

-0.0005

בריאות

חינוך

0024

60.0197

0.024*4

0.0209

002970.0101

ס 36 0 00.02290.0280

0.0012

ותרבות

0.0021

0.0391

0.0034

-0.0375

0.0399

-0.0070

-0.0691

0.0290

0.2522

-0.0008

תחבורה

שר
וק

0.02540.0180

0.0264003020.0209

0.0101

0.0390

0.0189

0.02230.0009

-0.0015

-0.0529

0.0476

0.0034

0.0219

-0.0074

-0.0232

0.0121

0.1600

-0.0011

שירותים

שונים

0.0286

0.0208

0.0427

002640.0244

0.0118

0.04530.0240

0.0291

0.0012

-0.0085

0.0267

0529

.ס¬

0.0391

-0.0608

-0.0203

0.0870

-0.0103

0.1003

0.0012

שה,
הלב

הנעלה

0.0196

ס00259 0 02 00.0180

001970.0099

0.0273

002350.0296

0.0012

וחפצים

שיים
אי

0.0115

-0.0085

-0.0015

0.0021

0.0006

-0.0013

-0.0094

0.0066

-0.0070

0.0015

דיור

המספרים

בספרות

קטנות

הם

סטיות

התקן

של 1המקדמים.
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ובאנגליהבישראלהכנסהמקדמיהשוואת.3לוח

הומוג-עם
ותוסימטרי

מודל
ותני הומוגניות עםמודל מוגבל לא־מודל

ישראל אנגליה ישראל אנגליה ישראל אנגליה 1הצריכהסעיף

0.155 0.151
0.098 0.120

0.097 0.135 מזון
0.214 0.234 0.229 וטבקמשקאות

0.100 0.191 0.108 0.177 0.109 0.177 הנעלההלבשה,
-0.007 0.074 -0.003 0.081 -0.003 0.084 דיור
-0.035 0.099 -0.031 0.091 -0.031 0.089 ומאורדלק
0.252 0.092 0.251 0.111 0.251 0.103 וקשרתחבורה

0.019 0.024 0.023 ובידורתרבות
0.076 0.070 0.069 אחריםמוצרים

0.160 0.079 0.147 0.088 0.147 0.087 אחריםשירותים

סעיפיהושווהאפשרבמידתדייטוך.שלבמחקרושהוגדרוכפיהםאלהצריכהסעיפי
הארצות.בשתיהסעיפיםבהגדרותהבדליםשלבקיומםהתחשבותתורדומים,צריכה

המודלאתלאמץאפשרהמגבלותדחייתלמרותהמגבלות.מהטלתכתוצאההאומדניםביעילות

האומדנים.יעילותלהגדלתהתורמתהאפריורית,באינפורמציהשימושתוךהמוגבל,

הכלכליתמשמעותםמבחינתהממצאיםעיקריניתוח

הפרסיתהצריכההרכב

אחוז.55בכ-הריאליתהצריכהגדלה1975-1968שבשניםמוריםהעיתיתהסידרהנתוני
אחוז,60ב-עלתהוקשר""תחבורהוטלהבית"למשקוציוד"ריהוטשלהריאליתהצריכה

הצריכהזאת,לעומתאישיים".וחפציםהנעלה"הלבשה,בסעיףאחוז83ב-העליהובולטת

סעיפישלהריאליתהצריכהאחוז.40ב-רקעלתהוטבק"משקאות"מזון,שלהריאלית
אחוז.45ב-בממוצעעלתההשירותים

"מזון,הסעיףשלשמשקלולראותניתךהצריכהבהרכבשחלוהשינוייםבבדיקת
היה1968ב-.1975בשנתלמעטירידה,במגמתנמצאהפרטיתהצריכהבסךוטבק״משקאות

בשניםגםבולטתזומגמהאחוז.25.6ל-ירד1974ובשנתאחוז,30זהסעיףשלמשקלו

הנתוניםגםההכנסות.גידולבקצבהאטהבהןשישבשניםמופחתתוהיא,1968שלפני
ובמחיריםקבועים)במחיריםזהסעיףשלבמשקלושיטתיתירידהמראיםהרבע-שנתיים
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המגמהעקבכנראהוזאתבמעט,עלההמזוןשלהיחסימחירו1975-1968בשניםשוטפים(.
האחרונות.בשניםהסובסידיותקיצוץשל

קיימתוקרח"מאורבית,לצורכי"דלקועלוהנעלה""הלבשהעלההוצאהבאחוז
נמצאיםהיחסיומחירוהבית"למשקוציוד"ריהוטהסעיףשלמשקלוזו.בתקופהיציבות
1973-1968בשניםעלההצריכהבסר״דיור״הסעיףשלמשקלועלייה.שלמסויימתבמגמה
מחירולגביגםנכוןוהדבר,1975-1974בשניםהתייצבאולםאחוז(,18.5ל-14)מ-

זה.סעיףשלהיחסי

הממצאיםעיקרי

העצמיהמחירגמישויותהרגילות,ההכנסהגמישויותאומדנימופיעים4מם׳בלוח
וגמישויותקבועה(תועלתרמתעללשמורכדיהכנסהפיצויקיבלהצרכן)כלומר,המפוצות
עםהמודלועבוראי()מודלהלא-מוגבלהמודלעבורשנאמדוהרגילות,העצמיהמחיר

בי(.)מודלהמגבלות
)בשני1מ-קטנהוטבק"משקאות"מזון,שלההכנסהשגמישותמראותהתוצאות

הפרופורציהכלומר,גמיש,לאביקושעל-ידימאופייןמזוןבדרך־כללזמודלים(.
לצרוךהממוצעתהנטייהעולה.לנפשההכנסהכאשריורדתההוצאהמסךהמוצרלצריכת
נוטהזוקבוצהשלשחלקהכרעלהמצביעדברהשולית,מהנטייהגדולה(9.274)זהזעיף
זו.מסקנהמאשריםהעיתיתהסידרהנתוניזמן.על-פני*קטון

וצורכיהביתלמשקוציוד"ריהוטהסעיףשלההכנסהגמישותבמיוחדגבוההבישראל
מותרותמוצרימכילהזושקבוצהלזכורישבי(.במודל1.8ו-א׳במודל2.1):ית״

לצרורהשוליתהנטייהגבוה.היהבצריכתםהגידולשקצבבני-קיימא,חשמלייםומוצרים
זאת-,0.132שהיאהממוצעת,מהנטייהוגדולה(,0.278)ביותרהגבוהההיאזהסעיף

זמן.על-פנילעלותנוטהההוצאהבסרזומוצריםקבוצתטלשחלקהאומרת,
ההכנסהגמישות(.2.7)וקשר״״תחבורהלסעיףגבוהההכנסהגמישותנמצאהכמו-כן

קרובההיאאישיים"וחפציםהנעלה"הלבשה,ושלותרבות"חינור"בריאות,הסעיפיםשל
ליחידתית.

וקרח"מאורבית,לצורכי"דלקבסעיפיםשליליתהכנסהגמישותשלהתוצאה
אמנםנמצאהבארץשנעשואחריםבמחקריםלהסבר.וקשהצפוייה,בלתיהינהו״דיור"
כמו-כן,שלילית.לאאולםוקרח",מאורבית,לצורכי"דלקלסעיףנמוכההכנסהגמישות
היאובמחקרנומיחידתית,במעטגדולהלהיותנוטהלהכנסהביחסלדיורהביקושגמישות
לאפס.מאדוקרובהשלילית

"הלבשה,בסעיףסעיפים.5ב-ושליליות1מ-קטנותהעצמיותהמחירגמישויות
נעוץלהיותיכולההסברחיובית.עצמימחירגמישותנמצאהאישיים"וחפציםהנעלה
ראוותני.להיותהנוטהזה,מוצרשלהצריכהבאופי

שהתנהגותיתכןלאפם.וקרובהחיוביתהיאהעצמיהמחירגמישות"דיור"בסעיף
ומחירים(,)הכנסהשבחרנוהמשתניםעל-ידימוסברתאינהבישראלהדיורבשוקהצרכנים
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4 .

אומדני

שות
גמי

ההכנסה,

שויות
גמי

מחיר

עצמי

מפוצות

שויות
וגמי

מחיר

עצמי

רגילות

מודל

עם מגבלת

ההומוגניות

מודלוהסימטריות

ללא

מגבלות

קבוצת

המוצרים

מחיר

שות
גמי

שות
גמי

הכנסה

מחיר

שות
גמי

שות
גמי

הכנסה

רגילה

מפוצה

רגילה

מפ ו צר.

-0.6640

-0.5086

0.5665

-0.5795

-0.4815

0.3562

מזון,

שקאות
מ

וטבק

-0.2878

-0.0391

1.8913

-0.3089

-0.0308

2.1148

ריהוט

וציוד

שק
למ

הבית

0.4630

0.4280

-1.9275

-0.1121

-0.1439

-1.7450

דלק לצורכי

בית,

מאור

וקרח

-0.1722

-0.0467

0.8888

-0.3004

-0.1483

1.0770

בריאות,

חינוך

ותרבות

-0.6658

-0.4136

2.7775

-0.7150

-0.4636

2.7693

תחבורה

שר
וק

0.3221

0.4820

1.6190

0.3131

0.4604

1.4911

שירותים

שונים

0.2099

0.3102

1.1622

0.5897

0.6988

1.2638

שה,
הלב

הנעלה

וחפצים

שיים
אי

0.0800

0.0730

-0.0442

0.0619

0.0582

-0.0231

דיור
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על-ידיאופיינה1975-1968התקופהלצרוך.רצוןמאשרלהשקיערצוןיותרומבטאת
לגמי-בהסתייגותלהתייחםישכלליבאופןהדיור.בשוקגבוההמחיריםועלייתשגשוג
באופןשוניםאינםהעצמיהמחירמקדמיאומדנישרובשנמצאמאחרהעצמיהמחירשויות
מאפס.מובהק

והרגילות()המפוצותהצולבותהמחירלגמישויותהמתייחסיםהממצאיםריבויבגלל
לביןמסוייםמוצרשלהנצרכתבכמותהשינויאחוזביןהקשראתולנתחלפרטנוכללא

ההש¬וביחסיהצולבותבגמישויותהמתענייןהקוראאחר.מוצרשלבמחירוהשינויאחוז

זוסקירהשלהמלאבנוסחזאתלמצואיוכלהשוניםהצריכהסעיפיביןהתחלופהאולמה

שהתקבלואלהעםהממצאיםהשוואת
3ובחו־־לבארץאחריםבמחקרים

עלהמבוססיםבארץ,אחריםבמחקריםשהתקבלוהגמישויותבאומדנינדוןזובהשוואה

התחשבותתוךדומיםצריכהסעיפיהושווהאפשרבמידתחתך.נתוניועלעיתיותסדרות
אלהעםהושווההכנסהגמישויותהצריכה.סעיפיבהגדרתמסויימיםהבדליםשלבקיומם

גמי-כמו-כן,.1956/57הוצאותסקרעלהמבוססת(,1964)לויתןשלבעבודתושהתקבלו
פרוש ושל(1970) מיטלשל במחקרים ושהתקבל אלהעםהושוווהמחירההכנסהשויות

עיתיותסדרותעלהמבוססים(,1967)

הכנסהגמישויותהשוואת.5לוח

ב'מודל
)עם

מגבלות(

א'מודל
)ללא

מגבלות(
מיטל פרוש לויתן

0.566 0.356 0.484 2 0.77 1.ס516 וטבקמשקאותמזון,
1.162 1.263 0.662 1.03 1.10 אישייםוחפציםהנעלההלבשה,
-1.927 -1.745 0.800 0.943 0.982 ביתלצורכיודלקמאור

-0.044 -0.023 0.531 1.08 דיור
1.891 2.114 1.662 1.75 2.04 הביתלמשקוציודריהוט
0.888 1.077 1.045 0.711 ותרבותחינוךבריאות,
2.777 2.769 2.439 1.479 וקטרתחבורה

ומשקאות.מזוןמוצריםה״כרקכוללזהסעיףלויתןשלבמחקר1
מזון.מוצרירקכוללזהסעיףפרוש,טלבמחקר2

הבדליםקיימיםהבאות:מהסיבותשוניםבמחקריםהכנסהגמישותמהשוואתלהסתייגיש3
לנתונים.שהותאמההאומדןובפונקצייתהחקירהבשיטותהצריכה,סעיפיבהגדרת
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וקטנהנמוכההכנסהגמישותהתקבלההמחקריםשבכלמראה5בלוחהתוצאותהשוואת
וקשר""תחבורהוהנעלה","הלבשהוציוד","ריהוטשלסעיפיםבעוד"מזון",בסעיף,1מ-
גבוהה.הכנסהגמישותיש

גבו¬הכנסהגמישויותהתקבלוחתך,נתוניעלהמבוסס(,1964)לויתןשלבמחקרו
הגמישויותשאומדנילומר,ניתןכללי,באופןומיטל.פרוששלשבמחקריהםמאלההות

ההסברוכנראהלויתן,שלבמחקרושנמצאולאלהיותרקרובותהמוגבלרוטרדםבמודל

מקריותלתנודותיותרהנתונותרבע-שנתיות,סדרותעלמבוסםזהשמחקרבעובדהנעוץ
ובהכנסתההמשפחהבהוצאותמקרייםגורמיםשלקיומםכמו-כן,השנתיות.ותהסדמאשר

המוש¬מצרפייםבנתוגיםביטוילידיבאואינומשפחותתקציביבנתונימשתקףהחודשית
מקריים.מגורמיםפחותפעים

בקנהעוליםזו,בעבודהשהתקבלולהכנסה,ביחסהביקושוגמישויותהצריכהמבנה
משוואותשלמערכתאמד(1970)83־!ץ0תאחרות.בארצותבמחקריםשהתקבלואלהעםגםאחד

בדיקתעיתיות(.)סדרותהולנדייםנתוניםשלבסיםעלמגבלותעםליניאריותביקוש
1מ-קטנהלהכנסהביחסביקושגמישותישהשוניםהמזוןמוצרישלרובמורההממצאים

(,1.5)ביגודהם:1מ-הגדולההכנסהגמישותבעליהצריכהסעיפי(.0.5בסביבות)ונעה
במחקרים(.2.8)אחריםבני-קיימאמוצרים(,1.7)לביתוציודריהוט(,1.7)הנעלה

צריכה.מבנהאותושובנמצאוצרפתבאיטליהצריכהנתוניעלשהתבססו
הלא-מוגבלרוטרדםבמודלשנאמדוכפיהעצמיהמחירגמישויותמופיעות6בלוח
רוטרדםבמודלהמחירגמישויותהראשיותהצריכהקבוצותברובומיטל.פרוששלובמחקרים
ופרוש.מיטלאצלשהתקבלומאלהגבוהות

ההשוואהרוטרדם.למודלאחריםמודליםהושוובחו״לשנעשורביםבמחקריםלסיכום:
השונותזהשבמודלמהבחינהרוטרדםמודלשלביותר()הטובעדיףביצועעלמצביעה

המודלים.בשארמאשריותרקטנההיתההבלתי-מוסברת

עצמימחירגמישויותהשוואות.6לוה

א'מודל
מגבלות()ללא

מיטל פרוט

-0.579 -0.306 0.317 וטבקמשקאותמזון,
0.580 -0.266 0.072 אישייםוחפציםהנעלההלבשה,
-0.112 -0.302 -0.257 ביתלצורכיודלקמאור
0.061 -0.496 -0.364 דיור
-0.308 -0.630 -0.201 הביתלמשקוציודריהוט

-0.300 -0.411 -0.020 ותרבותחינוךבריאות,
-0.715 -0.877 -0.481 וקשרתחבורה
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בעבודתרוטרדםמודלאתליישםבחרנואלה,אמפירייםבמחקריםווהנסילאור
מודלשלמזויותרטובההתאמהיראואחריםומודליםשיתכןלצייןישאולםזו.מחקר

.1975-1968בתקופהבארץהצריכהנתוניעבוררוטרדם

שהמהי-מאחרשנתיים,לנתוניםרוטרדם""מודלשלהתאמתואתלבדוקרצויכמו-כן

הקצר.בטווחאמידהקשייעקבפחותההינהרבע-שנתייםנתוניםשלמנות

ביבליוגרפיה

.1964 , ירושליםפאלק,מרכזבישראל,צריכהדפוסינ.,לויתן,
ישראל,בנקסקרבישראל",ביקושפונקציותלמקדמיסימולטניים"אומדניםט.,מיטל,

.1970 ,36
סקרעיתיות",סדרותניתוח-הפרסיתהצריכהמרכיביבהתפתחות"מגמותי.,פרוט,

.1967 ,28 , ־6£61־611065״,£0071011161^100.,¥01,1964.32,.>ןק11-38?מ£63,,.?"0035311161•06ת13<ת1?330£1ס3335(16:1״0<תס11£1ס1111110510£35;1¥1<836̂11£1ישראלבנק
.-, "113x11113111 111<.6111100(1 .ן(33£10£ת£5111113.1:1011£015

ג
־03מס1כ]0£16£6ש©ס3ז1< ,"

£1 ?ס0קו6ס¥100710111-171(£61-ס1611},1969,.קק1-34 ץ1־0ז11,1.,.?"7116?65£־!10£6(1^111(8116131:1011500111311110£301:50££51:111131:1011611. ,"
£00710 ח16101,'1970,100,.קק816-830 .

0631:03, (<. ,
"7116 113317515 0£ 0035311161• 0611133(1 111 £116 ת1£6(11(01900-1970138110111 ,"

£007101 ז161>7,'1974,1.00,.קק341-367 .

?!•15011, 11., תס1>ן£0150116111616£6•0ס1נןת017¥113£138־!£6ס3ז1<1■!110330̂06055€"

£135£101£165 111 3 ^10(161 £007101116"£00,:1959,קק.177 א560£0143371£11יב5",££ -

196.

110 11(1111£11/0•!?6£0״ר63ס65״,£00710ז716¥1''¥01,1960,100.28,
ז1£1131(1(11.5,63,."

.קק244-257 .

711611, 11., £00710171-008 0.7101 171^07 ר1.071-710¥}1607,1¥ן,1101־£11-1101133(1?03011511138ס1-ת

ק3ת1967,7 .



מקרו-כלכליתמדיניותמשתנישלתאכסוגניות

בן־ציוך*אורירון,י.אהוד

במשקאכסוגנייםהםהמקרו-כלכליתהמדיניותממשתניאיזהלבדוקהיאהמחקרמסרת

נומינ¬במונחיםבתל״גנשתמשבישראלהכלכליתהפעילותלרמתכאומדיםהישראלי.
המשקלגבי(1972)51תז5שללעבודתוהשוואהתוך1ריאליים,ובמונחיםליים

האמריקאי.
המקרו-המדיניותכליואתהכלכליתהפעילותרמתאתלייצגשנבחרוהמשתנים

המחיריםמדד)ץ(;קבועיםובמחירים)¥(שוטפיםבמחירים-תל״גהם:כלכלית
ובמחירים)ש(שוטפיםבמחירים-ציבוריתצריכהפיסקלית:מדיניות)ק(;לצרכן

אמצעימוניטרית:מדיניות)ח(;הרשמיהחליפיןשער(;7)מסים)§(;קבועים
.^(1)תשלום

שרמתמניחים,אנוהמדיניותמשתנישלהאכסוגניותלבדיקתהסטטיסטיבניתוח
כמשוואהלמשל,המדיניות;משתנישלכפונקציהלהסברניתנתהכלכליתהפעילות
6£1)מצומצמתבמערכת £0x111בחינתמאפשרתזוהנחהמלא.אקונומטרימודלשל■!(6<111ס
התיאו¬הקטריםאתלצייןצורךמבליוהמוניטרייםהפיסקלייםהכליםשלההשפעות
הפעילות.רמתאתהמייצגיםהמשתניםלביןהמדיניותמשתנישביןהמדויקיםרטיים

לחלוטין;אכסוגניכליהתשלוםבאמצעילראותניתןלאהישראלישבמשקיצויין,
התשלוםאמצעירמתעלמשמעותיתהשפעהיכולתלציבורכיבעובדהנעוצהלכךהסיבה
שלאגרות-חובמכירתמדיניותממשלתיות.אג״חרכישת)א(הבאות:בצורותבמשק
בלתי-מוגבלתכמותלרכישתהצעההיתהזובעבודההנסקרתהתקופהבמשךישראלבנק

טכנו¬מכוןהטכניון,וניהול,תעשייהלהנדסתהפקולטהוניהול,לכלכלההמגמה מענק-זהבמחקרהכספיתתמיכתהעלישראלפוררלקרןנתונהתודתנולישראל.לוגי
לבנימודיםהננווחינוך.מהקרלקרנותהישראליתהאגודהבאמצעות,8מם'מחקר
והצעותיהם.הערותיהםעלפרושויעקבגריליכםצביבנטל,

כלכלית.מדיניותשלמטרהכמשתנהלתל״גלהתייחסמקובלבספרות 1
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אלה,בתנאיםבאיגרת.הנקוביםההצמדהותנאיהריביתבשערממשלתיות,אג״חשל

רמתגםולכןהציבור,החלטותעל-פינקבעבמקורהמונפקותאג״חשלהרכישותהיקף

ציבורהחלטותעל-ידיאנדוגניבאופן-חלקיתלפחות-נקבעתהתשלוםאמצעי
אחוזמהווההתשלומיםבמאזןהפרטיהגרעוןיבוא.מוצרירכישת)ב(החוסכים.

אמצעיאתכמובןמקטינהיבואמוצרישלמוגברתרכישההלאומית.מההכנסהניכר

היקףמטבע-חוץ.המרת)ג(למט״ח.מקומימטבעהמרתשמתקיימתבכרהתשלום

ניכר,הואמגרמניה(פיצויים)בעיקרהציבורעל-ידיהמוחזקיםהמטייחפקדונות
המרתו.על-ידיהתשלוםאמצעיאתלהגדיליכולמטייחביתרותהמחזיקוהציבור

הסיבתיותשאלת

לפתרוןתמידניתנתאיננהכלכלייםמשתניםשלמערכתבבחינתהסיבתיותבעיית
כלכליותתיאוריותקיימותלעתיםכימהעובדהנובעתזומסקנההתיאורטי.במישור

אלהתיאוריותשלקיומןכלכליים.משתניםשלהסיבתיותכוונילגביאלטרנטיביות

אלה.שבמשתניםהסיבתיותלכווניאמפיריתתשובהלחיפושחשיבותמקנה
2זו:נקודהלהדגמתדוגמאותמספרלהלןנביא

הכסףשלהכמותתיאורייתשלהמודרניתהגישהמחד,ל-ץ:א1ביןהגומליןיחסי

מאידך,ץ.לעלייתמביאא1ב־גידולשבוהתנאיעלמצביעות(15-1א1)1110^5וניתוח

תנו¬כאשרלמשל,הפוכה:סיבתיותשלדוגמאותמביאים(1968)701כ1ו-ת8-!31ת31(־1
במשק.הכסףבכמותלשינוייםמביאותהעסקיםבמחזורדות

המנגנוןבאמצעותלמשל,-ץלגידולמביאה0עלייתמחד,ל-ץ:0ביןגומליןיחסי
בלתי-לעלייהבתגובהנוסף,תקציבשלבצורה,0עלייתתיתכןמאידך,ההיקסיאני.

הצריכהבובמשקמזו,יתרהבמשק.הנומינליתההכנסהוברמתהמחיריםברמתצפויה

התוצרברמתשינוייםעלמגיבהשהממשלהטבעימהתל״ג,ניכראחוזמהווההציבורית
הציבורית(.הבנייההקפאת)כגוןהציבוריתהצריכהברמתמתאיםשינויעל-ידי
להקטנתהצריכה,פונקצייתבאמצעותמביאה,המיסויהגדלתל-ץ:ז־ביןגומליןיחסי

במיסים.לגידולקבועים,מסבשיעורימביא,בהכנסהגידולזאת,ולעומתהתל״ג.
במשק.מרחיבההשפעהבעלתהיא11החליפיןשערהעלאתל-ץ:11ביןגומליןיחסי

בפיחות.הצורךאתולהגבירהיבואאתלהגדילהנומינליתבהכנסהגידולעלולכנגד,

מקרו-כלכליים,כליםהפעלתשלהמשוערותהתוצאותאודותהבסיסייםהניתוחים2
לכךדוגמאותבנושא.הרבההבסיסיתבספרותמופיעיםמוניטריים,והןפיסקלייםהן

הבסיסיותהגישותאתהןמביא(1976)(.1971)8ג116ו-/(1971)50111:11הינן
במקרו-המשקלשיוויחוסרגישתשלסקירהיותר.חדישותמוניטריסטיותגישותוהן

.(1976)8ת1~נ-0,(31־505תז3ב-ת.למצואניתן(0156סן<1111נ1-1)תזטכלכלה
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המדיניותמשתנישלהאכסוגניותבדיקת

(1969)0^0.71/^11•מבחן

מתקיים:אםץ(/סוץעלמשפיעאינואכיהקביעה,עלמתבססהמבחן

|¥(0£,)ץ=|ץ(0£)

הקובעב-\,בלתי-תלוייםמשתניםקבוצתאוב-^בלתי-תלוימשתנה-0כאשר:
ץשלגודלואת

(¥1 .0נתוןכאשרזו,שלהמותניתהתוחלת-(0£

אתמריציםואזבפיגור,ה-¥את0במקוםלהציבנהוגסטטיסטייםבמבחנים
הפחותים:הריבועיםבשיטתהבאות,הרגרסיותשתי

( 1 ) =
1
ץ 1-ז
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1=1
1 1-1
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xן.המשתנההוכנס(2)שבמשוואההוא(1)למשוואה(2)משוואהביןההבדל
.ן׳ו.שלהגודלאתהקובעיםהבלתי-תלוייםהמשתניםלקבוצתבפיגורץומשתני

ץהמשתנהתוספתבאםבודקהמבחןכך:המבחןאתלהביוישאינטואיטיבית
מתוך¥שללהסברסטטיסטיתמבחינהמשמעותיתתרומהתורמתבפיגורגומשתני
אםהשאריות.ריבועיסכוםמתקבלים(2ו-)(1)הרגרסיותבשתיבפיגור.¥משתני
5511ו-5511!נסמן שמובהקותהרי(,2ו-)(1)במשוואותהשאריותריבועיכסכום2
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5511, - 5511
1 2

-~"י־יי־י0
11

־
5
־
3

=-(3)

ת1-ת-1<

ההשערהאתלדחותניתןכינצייןפורמליתאזיסטטיסטית,מבחינהמובהקאם
סטטיסטית,מבחינהמובהקאינ״ואם^■י-¥ובסימוננו:¥,עלמשפיעאינוxש-
^/¥וגסמן:¥עלמשפיעלאxכיההשערהאתלדחותאפשראיאזי



152

הרגרסיותאתאפוא,מריצים,אנו^■י-זואםלבדוקפעולהאותהאתכעתנבצע
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ן?.של

ערכיםוחישובי(,5),14)(,2),11)הרגרסיותהרצתבתום
נוכל,8ו-8:

.1בלוחמובאהניתוחפירוטל-ץ.xביוהיחסמהותאתלקבוע

(1972) 811718 10271

ביןלקשרמתייחסיםאנוסימםשלהסיבתיותבמבחןגםגריינגיר,למבחןבדומה
הואץבראשית,הכוונים:בטנינבדקהמשתניםביןהקשרכאשרז,ו-גהמשתנים
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גריינגירמבחןלפיהרגרסיות,תוצאותעל-פיל-¥Xביוהיחסמהות.1לוח
סימסומבחן

היחסמשמעות
ל-¥**xביו

הסיבתיותיחס
ל-¥*Xביו

הרגרסיות
סימם

תוצאות
במבחן

.
במבחןתוצאותגריינגירהרגרסיות

שורה

בלתי-¥
תלויים ¥ / ¥, \ ^ \ לא

מובהק
לא

מובהק
לא

מובהק
לא

מובהק 1

Xעלמשפיע¥ 1,¥^!*•ז
לא

מובהק מובהק מובהק לא
מובהק 2

¥עלמשפיע\ ¥■י-,¥¥/¥ מובהק לא
מובהק

לא
מובהק מובהק 3

נקבעים¥,¥
סימולטנית ג■י-,¥ץ►-ג מובהק מובהק מובהק מובהק 4

לביןגריינגיר מבחןלפיהבדיקותתוצאות ביןזהות בהכרחשאין לצייו יש*
סימם.מבחולפיהתוצאות

כדלהלן:ל-¥"xביןהיחס"משמעותעמודתאתלרשוםישדיוק,ליתר**
בלתי-תלויים.ו-ץxש-האפסהשערתאתלדחותניתןלא(:1)משוואה
אתדוחיםאיואבלעלמשפיעאינוש-ץהאפסהשערתאתדוחים(:2)משוואה

ץ.עלמשפיעאינוש־גההשערה
אתדוחיםאיואבלץעלמשפיעאינוxש-האפסהשערתאתדוחים(:4)משוואה

ץ.עלמשפיעאינוש-¥ההשערה
סימולטנית.נקבעיםו-¥xש-האפסהשערתאתלדחותניתןלא(:5)משוואה

לבדוקהיא(10)עד(7)משוואותלגביהמבוצעיםהסטטיסטייםהמבחניםמטרת
אתשובנגדיראםבלעדיהם.הקייםלהסברמוסיפההעתידייםהמשתניםתוספתהאם

ערכיאתלחשבנוכל(,1=7,...,10)1במשוואההשאריותריבועיכסכום55.מ±
כלהלו:ה־?

( 11 )
>1(/5511 8

-55£ 7)
55.מ0/תז(-מ-10

=
111?

(/*10*55-
9

(55ק

55מ10ש(/-ת-)*
־־

(12)?1ע
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התצפיותמספר-ת1כאשר:
]משוואותהחותךכוללהראשונה,במשוואההבלתי-תלוייתהמשתניםמספר-ת

(7,)(9)]

הבלתי-המשתניםלקבוצתהמתווספיםהבלתי-תלוייםהמשתניםמספר-1<
([.10)(,8)]משוואותהשנייהבמשוואהתלויים

תורמתעתידייםץערכיתוספתכימשמעותו?1:1שלמובהקותוסימםשלבמבחן
אתלדחותניתןלא-המסקנהומכאן)הנוכחית(,סבתקופה¥להסברמובהקתתרומה

זולמסקנההאינטואיטיביהסבר¥3.-י-xבסימוננו:ץ.עלמשפיעץכיההשערה
בתקופה¥על-ידיהשאר()ביןנקבעוxשלהעתידייםשהערכיםבהנחהכדלהלן:הינו

אנלו¬.1בתקופה¥שללהסברסטטיסטיתמבחינהמובהקתתרומהתורמיםהםהרי,1:
^־*־¥כימשמעותה^?שלמובהקותוגית,

xביןהיחסמהותאתלקבוענוכל?:ו-^?11:שלהמובהקותקביעתעםכעת,
.1בלוחמופיעזהיחםמהותסיכום¥.ל-

הינןאליהןשמתייחסיםשהסדרותההנחהעלמבוסססימםשלמבחנוכינציין,
סימםמתאים.פילטרבעזרתלתקנןמוצעכךשאינןובמידה^,11:6א0156שלסדרות
בתקופההנתוןפיגורשלהאופרטורהינו1.כאשר,(0.751-1).2הפילטראתהציע
1)אחת 4עונתיותמנוכיבסדרותמשתמשסימםנוסף,תקופות(.2ב-הנתוןפיגור-2

(10)עד(7)במשוואותששולבוהמשתניםהמשתנים.לגבילוגריתמיתובטרנספורמציה
בהםשיושםולאחרלוגריתמית,בטרנספורמציהעונתיות,מנוכימשתניםאפוא,הינן,

פילטר.

לסימסגריינג׳רשלהסיבתיותמבחניעלהערות

אותו,0שלזהותובדברהנחהקיימתכימהעובדהנובעתגריינגירשיטתשלחסרונה
כישצויין,כפיהיא,ההנחההתלוי;המשתנהשלגודלואתהקובעבלתי-תלוימשתנה
למשל,אם,בפיגור.משתנהאותושלסדרהמתוךהתלויהמשתנהאתלהסבירניתן

ממשוואותהמתקבלותהסטטיסטיותהתוצאותאזינוספים,משתניםכולל0הווקטור
חסרים(.)משתניםבספציפיקציהטעותשלבעיהבגללמוטותלהיותעלולות(2ו-)(1)

מובהקותשלבכווןמוטהלהיותעלול([3)]משוואההסטטיסטיהמבחןמכך,כתוצאה

באשרגריינגירמבחןלביןסימםמבחןביוההבדלאתכאןלהדגישהראוימן
גריינגירבמבחן!?שלממובהקותוהמסקנההסיבתיות.כווניבדברהמסקנותלהסקת
כלאיו¥.-י-xכינסיקסימםבמבחן״!?שלממובהקותולעומתה,-י-¥כיהינה
במשוואותמוסיפים,אגוסימםשבמבחןהעובדהמןנובעהדבראלו.בעובדותסתירה

בפיגור.ערכיםולאעתידיים,ערכים(,10ו-)(8)
הנתוניםמןומגמהעונתיותניכוילבצעניתןגריינגירבמבחןגםכייצויין4

האמפי¬בבדיקותינועשינואמנםכך(.2ו-)(1)רגרסיותאתלהריץואזהמקוריים
הנומינלית.וההכנסההתשלוםאמצעיביוהקטרלגביריות
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ג.-(2)במשוואההמתווסףלמשתנה0בווקטורהחסרהמשתנהביןקשרקייםבאם
המשתנהערךביוקטרקייםאםיותר:אינטואיטיביתמשמעותישסימסלשיטת

xט-להניחניתןאזי+ז,1<עתידיתבתקופה¥המשתנהערךלביוזבתקופהxמשפיע

הערךשבוציפיות,שלמודלהואxו-¥ביוהקשרהנכוןבמודלאםזאת,עם¥.על
התיאוריהלפיאזיז(,)בתקופהxערךעלמשפיע<]+ז()בתקופה¥שלהחזויהעתידי

המתאיםהתיקוןהפוך.קשרנקבלסימםמבחןלפיבעודהמדיניות,משתנההינו¥

¥שלהעתידיהמשתנהשלה״לא-צפוי״המרכיבאתלקחתהואזהבמקרהסימםלמבחן

^המשתנהלביןבינוהקשראתולבדוק
אמפיריותבדיקותלגביזהותתוצאותיתנוהמבחניםשניכיהכרחכלאיו
הראה(1976)531§־6:ותזאת,ועםסטטיסטית.מבחינהשוניםוהםהיותמסויימות,

דומות.הינןהבריתארצותלגבישנבדקובמשוואותהאמפיריותהתוצאותכי

הנתונים

עונתיות,לא-מנוכירבעוניים,נתוניםחינםלעבודהבסיםששימשוהמקורייםהנתונים
הבסיסשנת.1975שנתשלהאחרוולרבעוןועד1964לשנתהראשוןמהרבעוןהחל

.1964שנתהיאקבועיםבמחיריםהכלכלייםלגדלים

הציבוריתהצריכההתל״ג,כילקבועניתןזרם,אומלאילפיהנתוניםבסיווג
נתוניהינםהתשלוםאמצעיוכיזמן,לתקופתהמתייחסיםזרםנתוניהינםוהמיסים

המייצ¬המחיריםורמתהרשמיהחליפיןשערלגביגםכךזמן.בנקודתהנקבעיםמלאי
בשערהשתמשנוהרשמי,החליפיןלשערבאשרנתונה.זמןבנקודת"מצטבר"נתוןגים

שבוהרבעוןשלהיחסיהחלקלפינעשההשקלוללרבעון.המשוקללהרשמיהחליפין

א,1התשלום,אמצעיברבעון(.שינויוהיהבמידה-וחדש)ישןהחליפיןשעריחלו

רמתהרבעון.שבסוףבחודשהציבור,שבידיוהמזומניםהעו״שפקדונותסךהינם

בשלכייודגש,לרבעון.האחרוןבחודשלצרכן,המחיריםמדדהינהק,המחירים,

מתוךמהנתוניםחלקביצירתצורךהיההרלבנטיים,הנתוניםכלשלקיומםחוסר
שלהשאלהקיימתסטטיסטית,מדידהבכלכמונתונים(.)"תפירת"אחריםנתונים

בהקשרהממשלה.והוצאותהלאומיתההכנסהשלובמיוחדהרבעוניים,האומדניםטיב

במשקהקיימיםביותרהטוביםכנתוניםשפורסמולאומדניםהתייחסנוכינצייןזה

הישראלי.

המקרו-כצכלייםהמדיניותמשתנישלהאכסוגניותבדיקת

ביחסוורסיותבמספרהשתמשנוהאמפיריותבבדיקותל-¥:^ביןהגומליןיחסי

לאחרנתוניםמקוריים;נתוניםסטטיסטיים:למבחניםשהוכנסוהנתוניםלצורת



וחישובמגמה;שלנוסףניכויעונתיות;ניכויותוךלוגריתמיתטרנספורמציה
שלהמודלעל-סמךבבדיקותעונתיות.ניכויכדיתוךהנתונים,שלהשינוישיעורי

2פילטר,גםהוספנוסימם
פירוט5סימם.על-ידיהמוצעהפילטרשהוא(,0.751-1)

.2בלוחמופיעבנתוניםשבוצעוהטרנספורמציות

סכנהקיימתועונתיותמגמהכמוסיסטמטייםאפקטיםשב״ניכוי"לצייןיש
שגידוללמשל,יתכן,המסבירים.המשתניםשלאפקטיםגםשינכהיותרלניכוישנגיע

עונתיות.אפקטדווקאולאוהממשלה,שלהוצאותמדיניותמייצגהראשוןברבעון
כאשר,ו-ץ11המשתניםביןסימולטניותמתקבלתגריינגירמבחןשלבתוצאות

זאתעם(.2מס)מבחןעונתיותניכויותורלוגריתמיתבטרנספורמציהמשתמשים

בנתוניםמשתמשיםכאשרהללובמשתניםאי-תלותשלההשערהאתלדחותניתןלא
המגמהניכויאתהעונתיותלניכוימוסיפיםוכאשרשינויבשיעוריהמקוריים,

(.4ו-,1,3)מבחנים
במשתניםאי-תלותשלההשערהאתלדחותמאפשרותאינןסימסמבחןשלהתוצאות

אשרסימס,שלממצאיו(.1972)סימםלממצאיבניגודוזאת(,7ן-,5,6)מבחנים

התשלוםאמצעיעלהצביעו,1968-1948לשניםהאמריקאיבמשקנתוניםעלהתבססו

הלאומית.ההכנסהשלגודלהאתהקובעאכסוגניכגורם
אי-התלותהשערתשלדחייהמאפשרותאינןבהןשהשתמשנוהטרנספורמציותרוב

וקיימתהיותחד-משמעיות,מסקנותלהסיקיכוליםאנואיןזאת,עםהמשתנים.בין
מןזהאיןהללו.המשתניםביןסימולטניותעלהמצביעהתוצאהמנוגדת,תוצאהגם

-מביאיםשינוישיעוריוחישובמגמהניכויעונתיות,בניכויהשימושכיהנמנע,
שינוייםשלחלקיניכויעל-ידיהמשתניםשליתר"ל״ניכוי-במשולבאובנפרד

קשרלמצואשאי-אפשרהעובדהאתלהסביריכולזהדברממשלתית.מדיניותהמבטאים

כמובן,אין,הללו.בטרנספורמציותלהכנסההתשלוםאמצעיביןמובהקסיבתיות
גריינגירמבחןמיישוםהמתקבלתאי-התלותתוצאותאתלהסבירבכדיזהבהסבר

(.1מסי)מבחןהמקורייםבנתונים

הפיסקלית.המדיניותמשתנילביןשוטפיםבמחיריםהתל״גביןהגומליןיחסי
בוצעוהבדיקותהנומינליים,למשתניםהמתייחסותהרגרסיותתוצאותמובאות3בלוח
פיס¬משתנהאיןכימראים,בלוחהנתוניםהמקוריים.המשתניםעלגריינגירבמבחן
¥.עםאחתובעונהבעתנקבעואינו\שלגודלואתהקובעקלי

אכסו-אינןהממשלהשהוצאותלתופעהאפשריהסבר,0הציבורית,לצריכהבאשר
הציבוריתהצריכהחלקשלבגודלאוליקשורההכנסה,על-פינקבעותאםכיגניות

מערביותלמדינותיחסיתהישראליבמשקגדולזהגודל)ץ/נ<(.הלאומיתמההכנסה

1אחת;בתקופההנתוןפיגורשלהאופרטורהינו51 תקופות.2ב-הנתוןפיגור-2
1ץן_.2,2.ןהמשתנהאתמציבים-ן¥המשתנהבמקוםכלומר,

=-^1.5¥ץן_.0.5625+
^.

2.
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הנתוניםוסוגהמבחןסוגלפיל-¥,ביןהגומליןיחסי.2לוח

הנתוניםסוג
השפעתשל?ערכי

¥על1414על¥

מסקנה:
ו-14¥

מקורייםנתונים

וניכוילוגריתמיתטרנספורמציה
עונתיות

וניכוילוגריתמיתטרנספורמציה
ומגמהעונתיות
ניכויתורהנתוניםשלשינוישיעורי
עונתיות

עונתיותניכוילוגריתמית,טרנספורמציה
(0.751-1).2ופילטר

עונתיותניכוילוגריתמית,טרנספורמציה
0.7510ופילטרומגמה, 2-1)

ניכויהנתונים,שלשינוישיעורי
(0.751-1).2ופילטרעונתיות

גריינגירמבחן
1.670 1.199 בלתי.1

תלויים

3.738 *5.253 נקבעים.2
סימולטנית

0.972 1.091 בלתי.3
תלויים

0.640 0.332 בלתי.4
תלויים

סימםמבחן

1.565 0.979 בלתי.5
תלויים

0.628 0.464 בלתי.6
תלויים

0.306 0.281 בלתי.7
תלויים

אחד.אחוזשלסטטיסטיתברמהמובהק*

?()ערכי
הכומינליתבמערכתהכלכלייםהמשתנים ביןהגומליןיחסי.3לוח

תלוימשתנה
¥-*\

¥בלתי-תלוימשתנה¥ ¥■י-\ מסקנות

2.074 *5.72 0ל-אכסוגני¥

*26.05 *16.6 '
1
סימולטניתנקבעיםו-¥'

*4.315 *11.57 סימולטניתנקבעיםו-11¥

אחד.אחוזשלסטטיסטיתברמהמובהק
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.0קביעתבעת¥שלהצפויגודלואתבחשבוןלקחתהממשלהחייבתולפיכךאחרות,

יגרוםשהדברבכךמסתכנתהיאאךכרצונה,0אתלהגדיליכולההממשלהכיברור
המחירים.עלייתבקצבלהאצה

שנמצאה¥לביןז־שביןהסימולטניותאתלהסבירניתןהכלכלי,ההיבטמן
התקופהברוביחסיתקבועיםהנראהככלהיובמשקהמםששיעוריבכךבנתונים,
זהבמכשירהשימושלאפשרותאינדיקציה7תקבוליבסך־כלאיןועל-כןהנסקרת,

מקרו-כלכלית.מדיניותככלי
זאתלהסבירניתןמחד,סימולטנית.נקבעים9ו-¥כימראים,3לוחנתוני

החליפיןשעראתלשנותולצורךיבואלעודףשהביאהאינפלציוניהתהליךרקעעל
עללהצביעבכדיבנתוניםישמאידך,יבוא.למוצריבביקושהגידולאתלרסןעל-מנת

הממשלהנקטהלאהל״ישלהחליפיןבשערפיחותיםלביצועבמקבילכיהעובדהעל
עלייתעלגםהשפיעהחליפיןבשערשינוילכן,מתאימה.דפלציוניתבמדיניות
עלמקשההרשמיהחליפיןשערשלהרציפותחוסרכיזאת,עםלציין,ראויההכנסה.
זה.משתנהלגביממצהכלכליתפרשנותועלהסטטיסטיתהמשמעותמבחני

הנו¬להכנסההפיסקלייםהמשתניםביןהקשרלזיהויהבדיקותכילהדגיש,יש
בשנישימושעל-ידילמשל,-להרחיבןורצויוחלקיים,ראשונייםהינםמינלית
מסקנותלהסיקיהיהאפשרבטרם-הנתוניםשלשונותבוורסיותוכןהסיבתיותמבחני
יותר.ברורות

מובאות4בלוחהריאלית.במערכתהכלכלייםהמשתניםביןהגומליןיחסיבדיקת
העיקריהממצאהריאלית.במערכתגריינגירמבחןחישובשלהאמפיריותהתוצאות

הלאומיתההכנסהרמתאתשקבעוהםהריאלייםהתשלוםאמצעי1975-1964שבתקופההוא,
יכוליםהמוניטרייםהשלטונותכאילומכךמלהסיקלהיזהרישזאת,עםיחדהריאלית.
איןראשית,סיבות:משתיזאתהריאלית.ההכנסהרמתעלמשמעותיתבצורהלהשפיע
לקבועאמנםיכולההממשלההריאליים.התשלוםאמצעירמתאתלקבועיכולההממשלה

הציבורעל-ידינקבעהריאליגודלםאךהנומינליים,התשלוםאמצעישלגודלםאת
התשלוםאמצעירמתאתלהגדילוונסישנית,ק.המחירים,רמתעלהשפעתובאמצעות
ההפוכה.התוצאהאתלהשיגעלול-הריאליהתוצררמתאתלהגדילבמטרההריאליים

מזומניםהזרמתעל-ידיהריאלייםהתשלוםאמצעירמתאתלהגדילממשלתיוונסי
ז,4לעלייתומעברמעל?,המחירים,רמתאתהמגדילהציבוריתלתגובהלהביאעלול

אכסו-משתנהלשמשיכולאיננוזהכלילפיכך,הריאליים.התשלוםאמצעיולהקטנת
6מקרו-כלכלית.מדיניותלביצועגני

התשלוםאמצעיאתקרנוסקיניתחאחרים,לחוקריםבדומה(.1974)1תתג(05^7ראה6 שלהדוגמאאתמביאקרנוסקיזו.למסקנהוהגיעמוניטריתמדיניותלביצועככלי
להקטנתהביאההגרמניתהאוכלוסיהכאשרהווימארית,ברפובליקהההיפר-אינפלציה

ברמתאסטרונומיתלהקפצהשהביאהצרכניתהתנהגותעל-ידיהריאלייםהתשלוםאמצעי
שלמואצתממשלתיתלהזרמהבמקבילחלההריאלייםהתשלוםאמצעיירידתהמחירים.

הגרמני.למשקכספים
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הריאלייםהמקרו-כלכלייםוהכליםהריאליהתל״גביןהגומליןיחסי.4לוח
?()ערכי

תלויכמשתנהץ
ג■י־ץ בלתי-תלויכמשתנהץ

ץ>-ג מסקנות
0.539 **3.659 ל-§אכסוגניץ
0.824 *4.366 ל-ק/ז־אכסוגניץ

**3.41 0.721 7ל־אכסוגניא/ק1
1.694 1.983 בלתי-תלוייםו-ץ9ק/

.5%שלברמהמובהק** .1%שלברמהמובהק*

הנתונים,על-פיהריהריאלי,המיסויורמתהריאליתהציבוריתלצריכהבאשר
גידול-יתרכימכאן,משתמעהריאלי.התוצררמתעל-פינקבעיםהללוהגדליםשני

בהכנסה.ריאליתלהגדלהלאאךהמחירים,רמתלעלייתיביאהציבוריותבהוצאות
מצבהישראליבמשקשררהנסקרתהתקופהשלרובהשרובלעובדה,ביטויגםבכךיש

מלאה.תעסוקהשל

וסיכוםמסקנות

חד-משמעיים,אינםהנומינליתוההכנסההתשלוםאמצעיביוהקשרלגביהממצאים
להכנסההתשלוםאמצעיביוסיבתיקשרשקבעוהברית,ארצותלגבילממצאיםובניגוד

בישראל.כזהקשרקייםכילטעוןבאפשרותנואיןהשוטפת,
הלאומיתההכנסהביוהואהסיבתישהקשרנראההפיסקלית,המדיניותמשתנילגבי
הצריכהברמתלראותאיולכו,להיפר.ולא-ולמיסיםהממשלתיתלצריכההנומינלית
הנומינלית.מההכנסההואאףמושפעהחליפיןשערמדיניות.אמצעיוהמיסים

מש¬אינוזהשמשתנהאלאלהכגמה,כסףביוקשרשישנראהריאלייםבמונחים

מדיניות.תנה
כלכלייםקשריםלהבנתהסיבתיותמבחניאתליישםראשוןוונסיהינהזועבודה

כל¬מדיניותבתחוםהןנוספיםלמחקריםתובילשהיאמקוויםוהננוהישראלי,במשק
נוספים.בתחומיםוהוכלית
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ביבליוגרפיה

שנתיים.דו״חותישראל,בנק
לישראל.סטטיסטיו-ירחוןמחיריםשלסטטיסטיירחוןלמ״ס,

4346X563, £600311 0. 3.1111 001*11311, 46!!7 1,., "?100673X7 304 ?15031 4071005:

4 7651: 07 7661! ?61371\/6 !סקת115736111237103£0030111101373306 ,"
86(361)01 86861)06 80111< 0/ 57. 8011-18 861)6-1.11 , 50 ./וסא1968,)11-24) .

03110>', ?131*713 4,, 808301103 111001116 011(3 81)306 861)61: 4 381)3.0 311 140.01)0600-

110 ח331601130)0,?1ס0!3?-״1971,1111 ־0,0,.3<ת101*831. x05511130, 11., !401161/, 811101001116118 0.1101 111^1033011, 031116x 1426

11311/615177 7x655, 1976.

8x3133x11, ,.א4,706133311,?"071773115?13330131?10(8011161(1132 ,"
4.5.5. 81)0066(331108, 58 (?137 1968), 99-122.

03x67, ?1106361 , !4001)06001101 ח308,?100 x3^-11111 , 1976.

0x332©!, £• ^ • *1•£003001076761371035?030531131/6571237132"
־ x10 ?104615

ס55-8ק6ס7!31?1676045",800110111681)37,300.סא(19694017,3!10)33 ).63X305671036?07!134103701151034132?4:8313306510367?7631",06315־
-

73X7 4071035," 86(161)01 86861)06 80113< 0/ 38. 3011.88 861)860), ?66 . 1974.

?1034611 , ?066x7 ,
"137137103 334 ?631 1376x657 ," <7.5.5., 71 (4036 1963).

83111061500, ?301 4., 300110111308, א-/י1970,111\3!106? .

53x2637, 7. 4., "0.5. ?130x06003011110 ?10461 ," 3.8.8., !ק4197611 .

811115, 06!157 4,.1972,קק קס66!4,.?"030531177334,13001116,10367",3.8. .

540-552.
3111176 , 03x1*60 1., ק61ס31ק\£0766070517103£ת1ק35757673651331676!40" -

76111," 13 860(331108 311 !4001)0600110111308, ?1. 0. ?106116! (64.), 11317,

?13683x7 334 ?1135703, 130., 1971, .קק37-45 .



אקונומטרימודלבישראל:הבשרסקטור

ספיירום.צירלסשמואלי,עמיר

בסיםעלבישראל,הבשרסקטורשל1שלםאקונומטרימודללבנותהיאזהמחקרמטרת
כבסיסנבנהזהמודלמאפייניו.אתוללמוד,1974-1968לתקופהחודשייםנתונים
מבניים,שינוייםמשקל,שיוויחוסרכמומבעיותמתעלםוהואראשוניכמותי

העיקרייםלקשריםאומדניםנותןהמודלכישראל.דינמיבמשקהצפוייםוכדומה,
לשמשיכולוהואומחירים,מלאי)שווק(,ייצוריבוא,תצרוכת,ביובסקטור

([,1978)73ק.16ינ5,0(11110611]ראהאופטימלייםמדיניותכללילגזירתהןבסיס,
יותר.מתוחכמיםמודליםלפיתוחוהו

המודל,יציבותאתמנתחהשניהחלקהמודל,מבנהאתמציגהראשוןהחלק
ומסקנות.סיכוםמביאהרביעיוהחלקהמודל,שלהחיזוייכולתאתבוחןהשלישי
האומדניםלפירוטהמודל.מאמידתשהתקבלוהעיקרייםהממצאיםמובאיםזובסקירה

.(197721)51111111611,7^161־0ראהוהמשוואות

המודל

קפוא;בקרבשרטרי;בקרבשרעיקריים:בשרסוגיארבעהכוללבישראלהבשרסל
וטריים(.)קפואיםמעובדיםפטמיםובשר)טריים(;מעובדיםלאפטמיםבשר

מייצגתוטריים(קפואים)לעומתמעובדיםולאמעובדיםפטמיםבשרביןהאבחנה
החלשתואת)השחיטה(,הייצורתהליךאתהכנה,קלילמוצריםהצרכןנטייתאת

קפואים.למוצריםהצרכניםהתנגדות

(.1975)ואחריםזוסמן(,1969)בלום(,1964)מונדלקראהחלקייםלמודלים1
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טריבקרבשרממשלתי.במחירהממשלהעל־ידיומשווקמיובאקפואבקרבשר
על-ומשווקיםמאוחסניםקפואיםפטמיםחופשי.בשוקומשווקבארץמיוצרופטמים

מועצותקיוםעל-ידימוגברתבשווקיםההתערבותממשלתי.במחירהממשלהידי
הלול(.לענףומועצהוצאן,בקרושיווקלייצור)מועצהניכרכוחבעלותייצור
תחליפייםמוצריםהמהווים-והביציםהחלבשוקהואהסקטורבניתוחנוסףגורם
הבקר(.בשרמייצוראחוז90כ-מספקהחלב)עדרייצור.גורמיבאותם

ומשתתפיוהסקטורמרכיביכיןהמתקיימיםהעיקרייםהקשריםאתמייצג1ציור
)ביקוש(,צרכניםמרכיבים:בשלושהכאןלהבחיןניתן2הסחורות,שוקיברובכמו

ויוצגומרכיב,כלינותחלהלןהתווך(.)פעררווחושוליומלאי(,)היצעיצרנים
בו.הקשורותהמשוואות

הבשרסקטורשלהזרימהתרשים:1ציור

-1•למשל:ראה )(.973)(,1975)51־661גנ11ד113115561 2
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22ל-בנוסףוהגדרות.זהויות12ו-סטוכססיותמשוואות10כוללהמודל
הפיגוריםאכסוגניים.משתנים9ו-בקרה,משתני6המודלכוללאנדוגניים,משתנים
השתמשנולאמידה,יתר.זיהוישלמצבויוצריםדינמיקהלמודלמקניםהארוכים

הםהנתוניםהביקוש(.עלדיוןראה)מגבלותתחתהיתההאמידהכאשר35ט5ב־
משוםוהןהאמינים,היחידיםהנתוניםשאלומשוםהןהמאורגן,השווקנתוני

הרלבנטיים.הנתוניםאלואופטימליתבקרהשלמטרת

הצרכניםביקוש

בהנחתהתועלת.שלמכסימיזציהשלהניאוקלסיתמההנחהנגזרוהביקושפונקציות
שלאפסמדרגההומוגניתפונקציהבשרסוגלכלהמבוקשתהכמותתהיהספרבליות,

הומוגניותוהנחתזו,הומוגניותמהנחתפנויה.ההכנסהושלהבשרסוגיכלמחירי
לאמידה:ביקושפונקצייתנקבלובאוכלוסייה,בהכנסה1מדרגה

( 1 )
0-
י<1 = 0101 1?ק..מ

31נ
1=3

01, . 0 +
51 ג.ט

כאשר
ף1

)ק״ג(;1בשרסוגשללנפשצריכה-
לק״ג(;)ל״י1בשרסוגשללצרכןריאלימחיר-?ק
)ל(;פנויה(אישיתלהכנסה)מדדפרטיתצריכהשללנפשריאליתהוצאה-5
פחותים.בריבועיםאמידההנחותהמקיימתמקריתהפרעה-^ט
מהצורה,הסימטריותמגבלות

.ס.+01
13

01 . .31
-0

01 .0 .53^1

3הממוצעים.בנקודותנכפו

שאחריהוהתקופהכיפוריוםמלחמתהשפעתאתלנכותכדיהוכנסדמימשתנה
טעםשינוילנכותכדיהוכנסמגמהמשתנה(.1974יוניעד1973)מאוקטובר
איכות.ושינוייהצרכנים
התאמהאואדפטיביותציפיותיצירתשלדינמיתכמשוואהנתוןקפואבקרבשר

השווק.תהליךשלשונותברמותמלאיצבירתשלהאפשרותבשלכנראהרצויה,לכמות
גמישויותבמטריצתמסוכמותהתוצאות([.1954)1<0ץ01<(,1958)א61-10צ6])ראה
(.1)לוח

]אצל0.626היאהבשרלסלההכנסהגמישות)א(הם:העקרייםהממצאים

סימטריותמגבלותללאבאמירהרגיל.כצרכןמתנהגהממוצעשהצרכןבהנחה3
.1לוחראהשונות;תוצאותהתקבלו
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כמוצרהתקבלמעובדיםפטמיםבשר)ב([;0.753שלגמישותהתקבלה(1964)לויתן

בשרשווקשלהמיוחדאופיובגללהןהדעת,עלמתקבלתבלתיאינהזותוצאהנחות.

דומהתוצאהיחסית.נמוכהאיכותבעלמוצרבהיותווהןולצבא,למוסדותזה

אחרותצולבותגמישויות)ג(ובאירופה;בארה״במקביליםבשרסוגיעבורהתקבלה

יחסיתנמוכותעצמיותגמישויות)ד(גבוהה;תחלופהעלהמעידותגבוהות,

לבשר.ביקושעלבמחקריםהמתקבלותלגמישויות

ומלאיהיצע

המחזוריתההתנהגותאתמשקפותהיצרניםהיצעהתנהגותאתהמתארותהמשוואות

נמכרבקרפיגורים.בקיוםהמתבטאתוהעופות,הבקרגידולבמחזוריהקשורה

סימטריות מגבלותובליעםאמידה, -מחיר גמישויותמטריצות.1לוח

פטמים
מעובדים

(4)

פטמים
לא

מעובדים

(3)

קפוא
טווח
ארוך

בקרבשר
טווח
קצר

(2)

בשר
בקר
טרי

(1)

סימטריותמגבלותתחתאמידת

-0.023 0.274 0.746 0.614 -1.771 טריבקר
0.008* 0.192 -0.982 -0.809 0.690 קפואבקר
-0.022 -0.759 0.256 0.211 0.349 לא-מעובדיםפטמים
-0.094* -0.123 -0.654 -0.539 -0.166 מעובדיםפטמים

לנפשעריכהגמישות
-0.276* 0.509 1.659 1.291 0.611* זהמחקר

0.375 6.8 1.301 1אחריםמחקרים

מגבלותללאאמידה

1.264 0.408 1.669 1.450 ־1.456 טריבקר
0.226 0.127 -1.422 -1.236 0.386 קפואבקר
0.809 -0.689 0.695 0.604 0.264 לא-מעובדיםפטמים
-0.450 -0.124 -0.764 -0.664 -0.083 מעובדיםפטמים
0.184 0.482 1.394 1.211 0.292 לנפשצריכהגמישות

אחוזים.5ב-אי-מובהקותמסמן*
המחקריםבשנישקיימיםלצייןישחתך.ניתוח(1964)לויתן(3ו-)(1)טורים1

(.1969)בלום(2)טורבמוצרים.הגדרותהבדלי
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מראש.קבועותבכמויותהבקרבמועצתלחוד(ונקבות)לזכריםשבועייםבמכרזים

כנקבעיםוהמחיריםהכמויותאתלראותניתךחודשיים,בנתוניםזאת,למרות

ההפרש.בגובהסובסידיהמשולמת-המובטחמזהנמוךהמכרזמחיראםסימולטנית.

חשבונותועורכתייצור,מכסותמחלקתהיאחלש.קרטלשלתפקידמשחקתהלולמועצת

וכוי(,טנא)תנובה,הסיטונאיםעל-ידיהמתקבלשוקלמחירהשלמותעבורהממשלהעם
מסלקתשבוסילוקמחירישנולכך,נוסףבמישרין.העופותאתהיצרניםמכרולהם

במחירהמעובדיםהעופותאתקונההממשלהלמשחטות.מהשווקיםעודפיםהמועצה

המעובדיםמהעופותחלקממשלתי.במחירנמכריםואלוולאיחסון,להקפאהקליטה

מאורגןשווקנתוניהםהנתוניםכילהדגישישהמשחטות.על-ידיישירותנמכר

בהמשך.תתבהרזונקודהחשיבותבלבד.

טריבקרבשרהיצע

שללוואימוצרהואולכןאחוז(,90)לחלבהבקרמעדרימגיעהבשרהיצערוב

)פרותבנקבותומיעוטוועגלים()פריםמזכריםמגיעהבשררובהחלב.תעשיית

עבוראחתהיצעמשוואתלקבלהיהאפשראיהיצרנים,בהחלטותשוניבגללועגלות(.
בנפרד.המיניםלשנימשוואותשתינאמרוולכןבקר,בשרהיצע

החלטהכינמצאהשחיטה.זמןהיאועגליםפריםשחיטתעלהעיקריתההחלטה

של)שחיטה(משווקתכמותולכןהבשר,סקטורעל-ידיאמפיריתמוסברתאינהזו

במערכת.אופן,בכלנקבע,המכרזמחירלמודל.כאכסוגניתנלקחהזכריםבקר

עוקבות.בתקופותמחיריםבין)אינרציה(חזקמתאם)א(הם:העיקרייםהממצאים

המגמהמשתנה)ג(המכרז.מחירהשתנותאתמובהקבאופןמסבירמובטחמחיר)ב(

אתוכןהמחיר,השתנותאתמובהקבאופןמסבירטכנולוגיים(לשיפורים)כקירוב

באופןמשפיעההחלבייצורמכסת)ד(ריאלי.מחירלעלייתהמשווקתהכמותירידת
להלן.ראה-שלילי

בשרהיצעמאמידתהעיקרייםהממצאיםבמערכת.נקבענקבותבקרבשרהיצע

בשרבייצוררצויהלכמותהתאמהאואדפטיביותציפיותקיימות)א(נקבות:בקר

למחיראוהמובטחלמחיר)ב(([.1954)1(0ע01<(,1958)א6ינ10צ6]ראהנקבותבקר

ומחירהמובטחהמחירביןההפרשהואהמשפיעהגודלמועטה.השפעהכשלעצמםהמכרז

לא-לשוקמאורגןמשוקבשווקהמעברביטוילידיכנראהבאכאןליצרן.השוק

ביותרהטובבאופןמסבירחודשים8מסדר^(1תז0)תפיגוריםמבנה)ג(מאורגן.
האופיאתמדגישהחלב,מכסתשלשליליאפקט)ד(נקבות.בקרבשרהיצעהחלטותאת

בהחלטותהייצוראמצעיעלמתחריםוזכריםנקבותכן,עליתרהבשר.שוקשלהנלווה

האמורמכלזכרים.(בקרבשרבשווקליצרןמחירעלשליליאפקט)ראההיצרנים.

החלב.לשוקגםלהתייחסחייבתבקרבשרלגבישמדיניותנובע,לעיל
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פטמיםהיצע

המגמהמשתנה)א(הם:מאורגןפטמיםשווקמשוואתמאומדניהעיקרייםהממצאים
הכמותהשתנותאתמובהקבאופןמסבירטכנולוגיים(ושיפוריםפריון)המייצג
ההפרשהואביותרהמובהקבאופןהמשפיעהמחירשגורםנמצא,כאןגם)ב(המשווקת.

ומעורביםחזקיםמוסדייםגורמיםוכאןהיותליצרן.השוקומחירהמובטחהמחירבין
מחזוריבגלל)ג(מאורגן.הלאהשווקחשיבותעלללמדזובתוצאהישיותר,הרבה
ציפיותמהמשוואהנדחוחזקה,מוסדיתוהתערבותחודשים(3-2)קצריםייצור

חודשים.12מסדר(1965)\(11ת0תמסוגפיגוריםמבנההוכנסובמקומןאדפטיביות,
התוצאהאת)תואמתבפיגור6ה-החודשעבורהיאביותרהגבוהה)השלילית(ההשפעה

)סילוק(הקליטהלמחיר)ד((.1975)ואחריםזוסמןאצלספקטרליבניתוחשהתקבלה
דחיית)ה(מובהקת.שליליתהשפעההביציםשלמחירבעוד)חיובית(,מועטתהשפעה
לשלב)בניגודבשווקמהדיוןכנראהנובעתמהמשוואה,הייצורמכסתמשתנה

לייצור(.)בניגודהמדגרות(מאורגן
פוטנציאלימייצבגורםמהווהזהייצורכילצייןישהמשחטות:ייצורמשוואת

)אכסוגניהמשחטותשלהישירהשיווקממשלתי.בפיקוחאכסוןברבהיותולמערכת
העיקרייםוהממצאיםוכולי,צבאמסעדות,מלונות,למוסדות:בעיקרמיועדבמודל(

מעובדים,לאפטמיםשללייצרווהמחירמעובדים,פטמיםשללצרכןהמחיר)א(הם:
בעיקרהפועלותהמשחטותשלוהעצמאות"היזמה"חוסרבשלזאתמהמשוואה,נדחו
כאןגם)ב(הביקוש.סמךעלולאההיצעסמךעלוהמוסדות,הממשלהדרישותלפי

ארוכותציפיותהמביעחודש,12בן£11מ0תשלפיגוריםממבנהנובעתהדינמיקה
טכנולוגייםשיפורים)מייצגהמגמהמשתנה)ג(הייצור.ומועצתהיצרניםשלטווח

מובהקת,חיוביתהשפעהבעלהקליטהמחיר)ד(מובהק.באופןמשפיעוקיבולת(
למשחטות.היצעדרךלשיווקהיצרניםתגובתאתומייצג

הרודהשולי

בעליהםככאלו,ולצרכו.ליצרןהמחיריםמבחינתהמודלאתסוגריםהרווחשולי
שוליהמחירים.ויציבותלצרכנים,מחיריצרנים,הכנסותבקביעתעליונהחשיבות
נקבעיםלגביהםרקכימעובדים,לאולפטמיםטריבקרלבשררקרלבנטיםהרווח

המשחטותעל-ידיטרייםמעובדיםפטמיםבשיווקרווח)שוליחופשי.באופןהמחירים
מאומדניהעיקרייםהממצאיםמעובדים.(פטמיםשלבצריכההקטןחלקובגללהוזנח

קביעותעלהמעידההרווח,בשולימובהקתאנרציה)א(הם:הרווחשולימשוואות
שלההשתנותבמידתבקרבבשרהרווח,שוליתלות)ב(התיווך.בפער"היסטורית"

הרווחשוליעלקפוא,בקרלבשרלצרכןהמחירשלמובהקתהשפעה)ג(ליצרן.המחיר
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הרווחשוליאתמעלהקפואבקרבשרבמחירעלייהמעובדים.לאפטמיםבשרבשוק
מראש.שהונחמהלפיליצרוהמחיראתלהעלותלאועלולההפטמים,בשוק

יציבותניתוח

למודלהפיכתודטרמיניסטי,מודלעל-ידיהמודלקירובעלמבוסםהיציבותניתוח
האוטורגרסיה.מקדמימטריצתשלהאופיינייםהשורשיםובדיקתראשוןמסדרהפרשים
(.[1975)*סו□למשל]ראה

יהיוהאופייניםהשורשיםשכלהוא,(5663<1ץ56־166)במובןליציבותהתנאי
הנגזריםהמחזורואורכיהדומיננטייםהמודולוסמתוצאותמאחד.קטןבמודולוס

מחזוריםחודשים.2שלדומיננטימחזורעםיציבה,אינהשהמערכתהתקבל
ואחריםזוסמןאצלגםשהתקבלהתוצאהחודשים,8ו־3בניהםאחריםדומיננטיים

לאי-היציבותהפטמיםשוקתרומתעלללמודניתוומכאןהפטמים,שוקלגבי(1975)
הבשר.בסקטור

חיזוי
הושווהחזוייםוהערכים,6x^056חיזויגערדחיזויתכונותלבדוקמנתעל

1)1611]ראה!1אי-השוויוןקריטריוולפינמדדהחיזויטיבהאקטואליים.לערכים

יוליהתקופה.1975מאיעד1973מאיהיאת(=24)החיזויתקופת([.1961)
עד1973מאוקטוברהתקופהכילזכורישבמדגם.נכללתאינה1975מאיעד1974

לתוקפהנכנסה1974ובאמצעואחריה,כיפוריוםמלחמתתקופתהיא1974פברואר

פטמים.בעיקרהבשר,סקטורלמבנהמשמעותבעלתחדשהכלכליתמדיניות
לצריכהוהחזוייםהאקטואלייםהזמןתוואימובאים3-2בציורים

מניתוחהעיקריהממצאס.הקריטריוןערךומוצגהבשר.סוגיארבעתשללנפש
חשודהמשתנה(אינוהמערכת)שמבנהבחיזויהבסיסיתההנחהכיהוא,החיזוי

5116111611-7־1ק161-0]ראההנדונה.בתקופהבמיוחדהישראלי,המשקשלבמקרהלמדי

אדפטיבי[.לחיזוי(1977)
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אכיל()ק״גפטמיםבשרלנפש,צריכה.3ציור
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מסקנות
יציבה,לאמערכתמייצגהבשרלסקטורהאקונומטרישהמודלהיא,העיקריתהמסקנה
דינמיקהאי-יציבות,שלזה,במצבהפטמים.בשוקהואאי-היציבותמקורכאשר

גלויבאופוהמאפשרותאמידהבטכניקותלהשתמשישדרסטייםמבנייםושינויים
ביטוי.לידילבואאלולגורמים

ייצור,מועצותמשרדים,במספר)הממשלהבסקטורהפועליםהמוסדותריבוי
כמוגישהפעיל,באופובנוכחותםגםשתתחשבגישהמחייבוכולי(משווקיםארגוני
שונות.מטרהופונקציותאינפורמציההעברותעםדצנטרליסטיאוצנטרליסטיתכנון
הנוכחי.המודלבסיםעלנוסףמחקרדורשותאלהמתודולוגיותנקודות

ביבליוגרפיה

.1968ספטמברתל-אביב,החקלאות,משרדולדגים,לבשרהביקושק.,בלום,

הלול,ענףשלהבשרשלוחתבבקרתבעיותא.,גולדמן,א.,עמיעד,פ.,זוסמן,
.1975רחובות,חקלאי,למחקרהמרכז

.1964ירושלים,כלכלי,למחקרפאלקמכוןבישראל,צריכהדפוסינ.,לויתן,

למחקרפאלקמכון,1-בישאלחקלאיתלתוצרתוביקושהיצעתחזיותי.,מונדלק,
.1964ירושלים,כלכלי,

5,413100,."0151:11116־11)066(£31§£386117660נן41131כן>ן10רן31161311005(1

.178-196(,1965/730031)00x101718 0x^60(1110165״,?33

006017זס11סץ01/01ץ/1ס7ה1ס?¥0169617,31/81817180071017110, , 0., £71<111)818 0x11

.1975/,1/116

?1־661)7,31111,.?305561,־0,.?££"06300£6015§0.50££61/6111161065.

57,00710171108?15," 43787x100x1 1010x7701 0/ 4(77x10111110x01866?1קזת01־

(1101/6131)61־1975),676-688

,)0/01)1(171088±1זז-1671■£-1/01,171011/818־1101130111(1, 1., 0!81]?!1>1118(1 ?00/8 0x1

.1954,1331)4315161

136/5, (6(1.), 01/71077110 0'01711710<7111/ 1^0071<6£: 3?80!£!001!071, ?811171011071,

3171701011071 , £0x108100 80065, 1973.
£00§ססס?50קנן30/1(1 א11,61101/6,."01511־16016(£31§££511313110030115

063130(1 ־£0051611031(161־311005",־£13511011165:76601701 X1X10.1 0/ 7(2273

?00710717108 , 40 (93/ 1956), 301-311.

16611, 11., ?00x077110 ?0x800818 0X1(1 ?01101), 1/011331)4315 10 ־90113016(1,1
,

1961.
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51111111611, 13 ק0.5,1630,.1812726'061'1{560101460.1:'500710171611£71*10
{40(181, <115011551011 רן3נ]61•777,?811(1ג1511;ז1:וג6,.161 X15 316111, 1977.- , 2726 181*0611 {480.1 580101?: ס50011.0171611#1-1-08*510ס1>6סס1811710.\/ ,

<115011551011 ק3ן161•7712,?311<1351111116,.161 X15316111, 1977.-, 2726 181>061-1 {4601 560101?: 0 חז13)§?311<13511£11£6,.£031:1100161)ק1ז.{11ס0071111011,<11501155103ק3ק63 X15316111.



לאנרגיההביקושמבנה

לוסקי*ישראלהוכמך,אלתוזוסמך,פנחס

מציגזהמודללאנרגיה.בביקושודיוןלניתוחומסגרתמודללהציגהיאזהמחקרמסרת
האנרגיהמקורותשלהיחסיחלקםאתמנתחאנרגיה,ובצריכתבייצורהגומליןקשריאת

המודלהאנרגיה.אתהצורכיםהשוניםהסקטוריםשלהביקושיםואתוגז(פחםגולמי,)נפס
בקשריהתחשבותתוךבעתיד,האנרגיהתצרוכתשלתחזיותלביצועלשמשיכולכאןהמוצג

ארץ.כלבתוךוסקטוריםארצותגושים,לפיפירוטותוךהשונים,המשתניםביןהגומלין
בעתידאנרגיה.מדיניותשלשונותאלטרנטיבותולהעריךלבחוןניתןאלותחזיותלאור
מודלההיצע.צדאתגםהביקושלצדבנוסףבהולכלולהמודלמסגרתאתלהרחיבניתן
המחי¬לגביגםתחזיותיאפשרההיצעמשוואותאתוהןהביקושמשוואותאתהןכוללאשר
השונים.האנרגיהסוגישלרים

האנרגיה,מדיניותעלההחלטותמקבליאתלשמשבעיקרומיועדכאןהמוצגהמודל
זאתמטרהוכדומה.סובסידיותמכסים,המחירים,מדיניותלגביאפשרייםדיוניםבעת

המדיניות,קובעי%ובאפשרויותבצרכיםלהתחשבאותנוומכריחההמודל,אתמגבילה
דיהואאלומוסדותבידיהנמצאיםהנתוניםשמבחרהעובדהאתבחשבוןלקחתובמיוחד
הדעת,עלמתקבלותתחזיותלספקאחדמצדיכולאשרפרגמטיבמודלבחרנולפיכךמצומצם.

קובעישללאפשרויותיהםמעברנמצאיםאשרופרמטריםנתוניםדורשאיננושניומצד
המדיניות.
וקנדה,הבריתארצותהמפותחות:הארצותטלנתוניםניתוחעלמבוססתהמודלבניית

בגללאךהישראלי,למשקגםליישםניתןכאןהמוצגהמודלאתויפן.אירופה,מערב
זאת.בדיקההושלמהלאעדייונתוניםהשגתטלבעיות

ל-י.להודותברצוננוכןכמוזה.מחקרמימוןעלהעולמילבנקמודיםהמחברים*
זה,מחקרשלשוניםבשלביםשהשתתפושטרנברג,מ.גלזברג,ע.אלברסון,י.בצלאל,

בעיבורם.והןהנתוניםבאיסוףהן
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הבנקשלבמימונונערךאשרמקיףממחקרחלקהםבפרקהמוצגיםוהניתוחהמודל
הדו״חכן,וכמוכאן,המוצגהמודלשלרבפירוסלמצואניתו1המלאבדו״חהעולמי.

פירוטבעיקרהםאלונושאיםזה.פרקבמסגרתהושמטואשרנוספיםבנושאיםדיוןכולל
והשוואתלאנרגיההביקושבנושאיהדנההמקצועיתהספרותסקירתומקורותיהם,הנתונים
כוללכך,כמולאנרגיה.הביקושיםבתחוםאחריםמחקריםלתוצאותזהמחקרתוצאות
ובדיקתכאן,הנאמדהמודלבעזרתלאנרגיהביקושתחזיותעריכתשלפרקהמלאהדו״ח
האמפיריים.לנתוניםהתוצאותהשוואתתוךהחיזויכושר

המודלשלהכלליהמבנה

כמוצרוהובייצורכתשומההןהואהסופיושימושהטבעייםבמקורותהאנרגיהשלמקורה
לצרכיםלהתאיםכדיצורתהאתהאנרגיהמשנהזהמעברכדיתוךהבית.משקיאצלתצרוכת

הסופיים.
האלו.האנרגיהתנועותאתמציגלמודל,הבסיסהואאשר-האנרגיהתנועותלוח

האנרגיהתנועותאתמציגזהלוחאךתשומה-תפוקה,לוחמעיןהואהאנרגיהתנועותלוח
בית,משקיהאנרגיה:צורכיהעיקרייםהסקטוריםמוצגיםזהבלוח(.1לוח)ראהבלבד

הסקטוריםטבעי.וגזגולמינפטפחם,הם:הגולמייםהאנרגיהמקורותותחבורה.תעשייה
האנרגיהשלהבינייםסקטוריהםטבעי,גזושיווקחשמלהפקתגולמי,נפטזיקוקהבאים:

בצורהאנרגיהולמכורלייצרעל-מנתכתשומהגולמייםאנרגיהמקורותצורכיםאשר
האנרגיה.צורכיהאחריםלסקטוריםהמתאימה
אולםלעתיד.תחזיותהצגתוהוהעברנתוניהצגתהומאפשרהאנרגיהתנועותלוח

זה.לוחבמשבצותהמופיעותהכמויותאתהקובעיםהגורמיםלניתוחמוקדשהמחקרעיקר
הדגששימתתוךוזאתהלוח,מבנהעלהמשפיעיםהגורמיםאתולמצואלנתחהיאמטרתנו

המחי¬השפעתהשונות.בצורותיההאנרגיהמחיריועלהשוניםהדלקסוגישלהמחיריםעל
התפוקהרמתומגידוללנפשהלאומיתההכנסהמגידולהנובעותלמגמותבתוספתרים

הדרושות.התחזיותאתולבצעהשונותהארצותביוהשוואהלערוךמאפשרותהתעשייתית
שונים.ממקורותעל-ידינושנאספוהאמפירייםהנתוניםלאורונאמדנבחןזהמודל

תרוכזנהאלותוצאותוזרימתה.האנרגיהצריכתשלתחזיותלערוךמאפשרהנאמדהמודל
לגביהשונותהאלטרנטיבותהערכתאתותאפשרנהארצותמספרעבורהאנרגיהתנועותבלוח

האנרגיה.מדיניות
זהבלוחמשבצתכלזה.מודלמבוסםעליהןאשרהאנרגיהתנועותאתמציג1לוח
האנרגיהשבוהצורך,הסקטוראלהאנרגיהאתהמייצרמהסקטוראנרגיהשלתנועהמייצגת

.ק2055111311,.0.1,110011111311£ס51<331(1.8623161£,"8£11116ס־0£ס1־1-865100£6
06111311331(£361£011־57",86ק£01־501נ£116£01111££611!(!־!סא8331,;151־1978,361.
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שלהבינייםסקסוריעל-ידיהונקנהגולמי,אנרגיהמקורהואאשרפחם,תשומה.היא

מקו¬זאת,לעומתהאחרים.הסקטוריםעל-ידיסופילשימושוהןחשמל()ייצורהאנרגיה
להפקתהבינייםלסקטורירקנמכריםטבעיוגזגולמינפטכמוגולמייםאנרגיהרות

אנרגיה.
הם:האנרגיהתנועותבלוחהמופיעיםהסקטורים

מקורות(4)טבעי,גז(3)גולמי,דלק(2)פחם,(1)גולמיים:אנרגיהמקורות
גרעינית(.ואנרגיההידרו-אלקטריתאנרגיה)בעיקראחריםגולמייםאנרגיה

נפט.זיקוק(7)גז,שיווק(6)חשמל,ייצור(5)האנרגיה:שלהבינייםסקטורי
תעשיית(10)פלדה(,)כוללתעשייה(9)תחבורה,(8)אנרגיה:הצורכיםסקטורים

)נטו(.יבוא(12)בית,משקי(11)הפלדה,

האנרגיהנתוניניתוח

אךזה.מחקרשלהעיקריתהמטרההןהאנרגיהתנועותבלוחהמשבצותלגביתחזיותעריכת
והמגמותהכמויותאתלנתחענייוקייםהמתאימה,המשוואותמערכתלבנייתשניגשלפני

מציג8לוחהאחרון.בעשורשונותמדינותשלהאנרגיהתנועתבלוחותהמופיעותהשונות
ינבחרות.ארצותמספרעבוראנרגיהתנועתלוחותמספרשלמדגם

בהספקתהעיקריהחלקאתוהגזהפחםתופשיםאמריקהשבצפוךמלמדאלולוחותניתוח
הםהעיקרייםהאנרגיהמרכיביאירופהמערבבארצותהחשמל.ולהפקתלתעשייהאנרגיה

גולמי.נפטהואהעיקריהאנרגיהמקור)וישראל(,יפןכמובארצותהגולמי.והנפטהפחם
בשארואילואמריקה,בצפוןוחשמלנפט,גז,הםהביתמשקילסקטורהאנרגיהמקורות

משתמשהתחבורהסקטורהחשמל.ולאחריוהעיקריהמקוםאתהנפטתופשהמפותחותהארצות

ביניהן.משמעותיהבדלללאהארצותבכלוזאתנפט,במוצרירקכמעט
הבאים:בתחומיםקיימיםהארצותביןהבדלים
לייצורהדלקיםמתשומותאחוז50כ-הפחםמהווההבריתבארצותהחשמל:הפקתסקטור

שלחלקוחשבוןעלאיטיתעלייהשלבתהליךנמצאאחריםומקורותהנפטשלחלקםחשמל.

תקופהובאותה,1975ב-אחוז63ל-1966ב-אחוז28מ-עלההנפטשלחלקוביפן,הפחם.
ובגרמניהבאנגליהאחוז(.10ל-אחוז30מ-)מלמעלהמשמעותיתבצורההפחםשלחלקוירד
שלמגמהמסתמנתלאחרונההחשמל.בייצורהדלקיםמתשומותשלישיםכשניהפחםתופש

באיטליהבצרפת,בגז.הפחםמוחלףובגרמניהבנפט,הפחםמוחלףבאנגליההפחם:תחלופת
גרעיני.וכוחהידרו-אלקטריכוחכמואחריםדלקלמקורותנכבדמקוםישובבלגיה
.1975ב-אחוז83ל-1966ב-אחוזים3מ-עלההחשמלבייצורהגזשלחלקובהולנד

בהספקתהשוניםהמקורותשלבחלקםיציבותקיימתהבריתבארצותהתעשייה:סקטור
מכללחציהואהנפטשלחלקוביפןבגז.מקורההאנרגיהמכללכמחציתלתעשייה.אנרגיה
עלמראה1975ל-1966ביןההשוואהובבריטניהבגרמניהלתעשייה.האנרגיהמקורות
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אותהאחוז.בחמישיםירדחלקואשרבפחם,השימושחשבוןעלבגזבשימושמהירהעלייה
בנפטבעיקרמשתמשתובאיטליהבצרפתהתעשייהבהולנד.גםקיימתיותר,חזקהאךמגמה,
המקורות(.מכללאחוז50)כ-

גזהשונים:המקורותשלבחלקםיציבותקיימתהבריתבארצותהבית:משקיסקטור
הנפטשלוחלקואחוז,25ל-15מ-עלההחשמלשלחלקוהמקורות.מכללאחוז40תופס
כר״ד,מצבמנפט.המופקבחשמלאובנפטרבהתלותקיימתהארצותבשארמה.במידתפחת

מעלהבחשמלוהשימוש2/3כ-הואהנפטשלחלקוובלגיה:איטליהצרפת,גרמניה,ביפן,
רבהבמידהמתבססהביתמשקיסקטורבהולנד,נוספים.אחוז15-10ב-.הנפטשלמשקלואת
שלחלקושםאךדומה,תופעהקיימתבאנגליהבגז.מקורומהאנרגיהשליששניגז:על

הבית.למשקיהאנרגיהמסראחוז32הואהגז
במציאותםרבהבמידהתלויהאנרגיהמקורותשלחלקםכינראהאלונתוניםמניתוח

הצמיחהכינראהכךכמווגז.פחםלגביבמיוחדאמורהדברארץ.באותהאלומקורותשל
הגדלתעל-ידיבעיקרסופקההאנרגיהצריכתבהעלאתלוותהאשרהששיםשנותשלהכלכלית
הנפטבמחיריהניכרתההעלאהעקבזאתמגמהשונתה1973ב-ומוצריו.בנפטהשימוש
תח¬ולמציאתהנפטטלחלקולצמצוםזאתמחיריםמדיניותהביאהארצותבמספרהגולמי.

התלותעלייתשלהמגמהנמשכהיפן,כמואלו,תחליפיםחסרואשרבארצותאךליפים.
האלו.ההשפעותאתיסודיותביתרובנדוקנחזורזהמאמרבהמשךהגולמי.בנפט

הביתומשקיהתעשייהסקטורישלהביקושמשוואות

רמתהבאים:מהגורמיםמושפעהתעשייהוסקטורהביתמשקיסקטורעבורלאנרגיההביקוש
אקלימיים;נתוניםהאנרגיה;מקורותמחיריהתעשייתית;התפוקהורמתלנפשההכנסה

בעיותבגללאנרגיה.הצורךהקייםהציודמבנההאנרגיה;מקורותזמינותהטכנולוגיה;
אתהקובעתלנפשההכנסהגורמים:שנילאורבעיקרהביקושנאמדזהבמודלנתונים,של

לאנרגיה;התעשייתיהביקושאתהקובעתהתעשייתיתהתפוקהורמתהבית,משקיאצלהביקוש
השונים.הדלקיםשלהצפוייםוהמחירים

היא:הביתמשקיסקטורשלהביקושמשוואת

(1) +,
*קת

111.}(,=01+,מ+ס111*?,+101
;1,11,1412:1,11,1411140:1,1411,1^

+01.ץ!!!.+.£. 1,11,14;1413

פחם.4נפט;מוצרי.3גז;.2חשמל;.1האנרגיה:מקוראינדכס
הארץאינדכס

- 1

- 14

כאשר:
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השנהאינדכם- 1

ארץשל האפקט-

:1דלק
צריכת-

,1(1
במדינה הכנסה- \1
!הצפוי המחיר- *ק

1,11 ,1(1
יהצפוי המחיר- *ק

1,11 ,!<:1
1בשנה צפוידלק מחיר

( 2 )
1-1

1-1
ק1-1

.ק=קהואהבסיסומחיר0<ץ־<1כאשר 01י

כך:גםלהיכתבניתנתזאתמשוואה

(3) 1)111^?+ץ1*?ת
1*?ת=(1-־ 1-11-11

(4)

הבאה:המשוואהלפימחושב.ק,.התחליפיים,הדלקיםמחיר
1)1 , 11,1

?.1,11, 1(1

4

2ג
=נ1
^נ1

ק
1)11 , 1[,1)1[

לפי:נקבע^.גהמשקלכאשרהתחליפיים,הדלקיםמחירישקלולכלומר,

(5) ^] 1(1
.0,?.

נ,11,1(1ד,1,11(1
4

הצפויהמחירמחושבבההדרךבאותהבדיוקמחושבהחליפיים,^?,דלקיםשלהצפויהמחיר
([.2)]משוואהעצמוהדלקעבור

שהתו¬מלמדאלהבלוחותעיון.3ו-2בלוחותמסוכמותהשונותהרגרסיותתוצאות

משקלפירושוקסוץ•כאשר,ץ־=0.8עבורמתקבלותהביקושלגביביותרהטובותצאות

ואילוהאחרונים,למחיריםיותרגבוה
המחירים:שלאיטיהתאמהתהליךפירושוגבוהץ■

דורשהשוניםבדלקיםהשימושהביקוש.עלמשפיעהמחירשינויאשרעדמהזמןחולף
איטית.היאהמחיריםלשינוייהתגובהולכןקיימא,בניוציודמכשירים

ושארהפלדהתעשייתסקטורביוהפרדהללאנאמדהתעשייהשללאנרגיההביקוש

הן:בתעשייהלאנרגיההביקושמשוואותהתעשייה.
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הביתמשקיסקטורשללאנרגיההביקושאומדני.2לוח

גמישות
מ2ץההכנסה

התחליפיםמחירגמישות

ארוךזמןקצרזמך
מ2(1-7מ)2

העצמיהמחירגמישות

ארוךזמןקצרזמן
ג(1־7)01!

מ

מקור
האנר¬
גיה

0,.996 0..2 1.. 1 1 .1 0.,9 -1.,4 -1 .1 חשמל

0,.982 0,,2 1..8 2,. 1 1..7 -1. 5 -1 .2 גז
0..959 0..2 1 ,.2 1.ס .3 1ס .2 -1..6 -1.,3 נפט

0..938 0.,2 -1..3 1ס .4 1.ס .3 -2,.2 -1. 8 פחם

0..996 0.,5 1..3 1,.8 0,.9 -1,.4 7.,ס¬ חשמל

0..986 0..5 1.,9 3..0 1..5 -1..8 ס¬ .9 גז
0..960 0.,5 1..0 1.ס 4 1.ס .2 -2,.1 -1 .1 נפט

0..943 0.,5 -1
..3 1.ס .4 1.ס 2 -2,.8 -1 .4 פחם

0..998 0..8 1.,7 3 .6 0,.7 -1. 7 -0 .3 חשמל

0..989 0..8 2..0 4,.9 1 .0 -2. 7 5,.ס¬ גז

0,.958 0..8 0,.9 2 1..1 2 0 .2 -3..1 ¬ס¬ 6 נפט

0,.955 0.,8 -0,.9 1,.7 0,.3 -3 .9 -0.,8 פחם

אחוז10שלברמהמובהק1
אחוז.5שלברמהמובהק2

(7 = 0. ,8)עבורהביתמשקי
שללאנרגיה הביקושעלהמדינותהשפעת אומדני.3לוח

פחם נפטמוצרי גז חשמל

0.47 0.69 1.74 0.33 בריטניה

-4.19 2.59 1.14 1.72 ארה״ב

-1.06 ־1.05 0.21 -0.76 הולנד
2.38 -0.54 -1.1 0.71 צרפת

0.61 ־1.14 -3.21 -1.88 בלגיה

-0.23 -0.40 1.68 0.71 איטליה

2.02 -0.15 -0.46 0.59 גרמניה

17.35 3.99 -26.83 -19.14 החותך
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( 6 ) 1()ת19^=־* קת19^+.*1*"ן*"
2
1קת19^+ש1

<
3+^+

כאשר:

1:בשנה1(במדינהבתעשייה1מסוגהדלקכמות-,".ץ
1^19

התעשייתיתהתפוקהרמת-ץ

לתעשייה1דלקשלצפוימחיר-,*?
לתעשייה1דלקלתחליפיצפוייםמחירים-*ק~191;ו<

הבית.משקיאצלהצפוייםהמחיריםשחושבוכפימחושביםהצפוייםהמחירים
נבחרההתחזיותעריכתלצורך.5ו-4בלוחותמסוכמותהשונותהרגרסיותתוצאות

"מחירהמשתנההושמטלחשמלהביקושאתהאומדתברגרסיה.■ך=0.5בההרגרסיה

האנרגיהמקורותשלבמחיריםרבהבמידהתלויהחשמלשמחירבגללהתחליפיים"הדלקים

קיוםעלמצביעותמאחד,קטנותכולןאשרלתפוקה,ביחסהביקושגמישויותהגולמיים.
האפקטגםנכללאלוגמישויותשבאומדןאפשרותקיימתבאנרגיה.בשימושלגודליתרונות

שניביןלהפרידניתןלאזיהוישלבעיותשבגללכךהטכנולוגיים,השינוייםשל

האפקטים.

התחבורהסקטורשללאנרגיההביקוש

הדלקצריכתהבריתבארצותלמשל,האנרגיה.צריכתבכללמשמעותימשקלהתחבורהלסקטור
יעילות(.1972)עבורהנפטצריכתמכללאחוז28ל-מגיעהבלבדפרטיותמכוניותעל-ידי
יעילות״השימושבתעופהלמשל,ההובלה.לצורתבהתאםרבהבמידהמשתנהבאנרגיההשימוש
ברכבותלגלון;טוו-מייל53היאהיעילותבמשאיותלגלון;טון־מייל5רקהיאבאנרגיה
וו.לגלטוו-מייל197ל-מגיעההיעילות

תובלהבאמצעילשימושבמעברמתבטאותהתחבורהעלהדלקמחירעלייתטלההשפעות
המתנההנסיעות,)שכיחותהשירותרמתהורדתעל-ידיאנרגיהבשימוריעילים,יותר

לחסכוןמביאיםאשרטכנולוגייםובשיפוריםוכולי(,בתפושה,העלותיותר,ארוכה
באנרגיה.

גמישויותלאמידתבעיקרזאתבעבודהלהצטמצםנאלצנונתוניםבהשגתהקשייםבגלל
אלו:גמישויותאמידתתוצאותסיכוםלהלןלדלק.הביקוששלההכנסה

פרטיותבמכוניותשימושעל-ידילנפשהבנזיןצריכתהכבישים:עלדלקצריכת
משתניללאלוגריתמית,רגרסיהנאמדההבנזין.ובמחירלנפש,הלאומיתבהכנסהתלויה
מחירוגמישות,1.23שלהכנסהגמישויותעלמראותהרגרסיהתוצאותהארצות.עבורדמי

מובהקים(.והמקימים,ק2=0.92כאשרתצפיות,149עבור)זאת-0.69של
0.494הואהלאומילתוצרביחסהרכבותתפוקתגמישותברכבות:דלקצריכת



180

לאנרגיההתעשייהביקוש.4לוח

ק2 ד

גמישות
רמת

התפוקה

התחליפיםמחירגמישות העצמיהמחירגמישות מקור
האנר¬
ארוךזמןגיה קצרזמן

8 (1)ץ־־2

ארוךזמן
!3

קצרזמן
!8-^(1)

0.998 0.2 0.867 ־ - -0.628 -0.502 חשמל

0.956 0.2 0.853 1.017 0.814 -0.961 -0.769 גז

0.916 0.2 0.952 0.702 0.563 '-0.305 '-0.249 נפט

0.978 0.2 0.276 0.610 0.488 '-0.193 '-0.154 פחם

0.998 0.5 0.863 - - -0.720 -0.360 חשמל

0.957 0.5 0.830 1 .168 0.584 -1.128 -0.564 גז

0.916 0.5 0.901 0.810 0.405 '-0.398 '-0.199 נפט

0.980 0.5 0.392 0.909 0.454 '-0.145 '-0.072 פחם

0.997 0.8 0.862 - - -0.988 -0.197 חשמל

0.958 0.8 0.722 1.ס698 '0.132 -1.888 -0.377 גז

0.915 0.8 0.873 1.ס828 '0.165 '-0.686 '-0.137 נפט

0.983 0.8 0.592 1.611 0.322 י0.017 1 0.003 פחם

אחוז.10שלמובהקותברמתמובהקאיננוהמקדם1

11ס לאנרגיההתעשייהביקוש עלהמדינה השפעת.5לוח

האנרגיה מקור
פחם נפט גז חשמל

0.348 0.234 0.23 0.56 בריטניה

1.37 -0.057 1.32 0.23 הבריתארצות

■1.42 -0.40 0.127 -0.114 אוסטריה

0.121 -0.187 0.082 -0.449 צרפת

■0.042 0.386 0.515 -0.126 בלגיה

0.813 0.055 -0.358 0.081 איטליה

0.358 -0.234 -0.713 -0.041 גרמניה

0.078 0.203 -0.173 0.363 יפו

■5.07 -9.04 -7.65 -3.385 חותך
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כאשרבתפוקהלינאריתתלויהלרכבותהנוזליהדלקצריכתמובהק(.והמקדםמ2=0.998)

מוב¬והמקדמים,322-התצפיותמספרמ,2=0.98)119.66והחותר0.0125הואהמקדם

8=0.95ו-מובהק)המקדם-3.33שלהכנסהגמישותעלמראהלרכבותבפחםהשימושהקים(. 2.)
גמישותלנפש.ההכנסהשלכפונקציהנאמדהבתעופהלנפשהדלקכמותלתעופה:דלק

והמקדםמ,2=234,0.90התצפיות)מספרארץלכלדמימשתניעם2.36היאההכנסה

מובהק(.
משתניעםהתל״ג,לרמתביחסבספנותהנוזליהדלקכמותשלהגמישותנאמדהספנות:

שלגמישות(.232התצפיותומספרמ,2=0.94)מובהק,0.58הגמישות:ארץ.לכלדמי

(.75התצפיותומספרז!,2=0.93)מובהק,-3.433היאלתלייגביחסהפחםכמות

החשמלייצורסקטור

בארצותאחוז25)הגולמייםהאנרגיהממקורותניכרחלקצורךהחשמלייצורסקטור
בשימושהגידולקצבעלעולההחשמלבצריכתהגידולקצבלכך,נוסף(.1972ב-הברית
כוחהידרואלקטרי,)כוחאחריםאנרגיהממקורותגםמופקחשמלאחרים.אנרגיהבסוגי
בלבד.קסןמשקלעדייומהוויםאלומקורותאךאחרים(ומקורותגרעיני

לקבועאפשריטרםאךזה.בתחוםופיתוחבמחקררביםמאמציםמושקעיםכיום
כאלאלוממקורותהמופקלחשמלנתייחסלפיכך,בעתיד.ההתפתחותמגמותאתבוודאות

אקסוגני.נתון
אשרגורםונוסיףאחרים,ממקורותהמופקהחשמלאתנחסירלחשמל.הביקושיםסך

מתפוקתהחלק8יהיהלצרכן.מהיצרןהעברתוכדיתוךהחשמלאיבודאחבחשבוןלוקח

המשוואותלפינקבעהפחםשלחלקואזיונפט(;גז)פחם,1מסוגמדלקהמיוצרהחשמל

( 7 )

(8)

(9)

הבאות:

1 .

,.15.4.4ז<], ,,,=פ<.+פ<-—+פ<ז
12*,?11*

>110
^

:1)11 31 1^6-1

הטבעי:הגזשלחלקו

3ז<! 2ז^ 30+!

53ז<]

31ז<
'

0 3 8 )13ק 10 )

י51ז<
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השארית:הואהנפטטלחלקו

(11) -1=..8
71:ז< !1ז<׳*3*1

מ

לייצורהנפט מחיר1=7 טבעי,גזמחיר 1=3לפחם,1=1)הדלקמחיר- ק
1*15

חשמל(.
.6בלוחמסוכמותהרגרסיה תוצאות

11ו-1אומדני

13
.6לוח

מספר 8 2 ד
ק מקדם15 מקור

התצפיות 7$
השנהק האנרגיה

79 0.98 0.94 -0.018 -0.47 ( ג)פחם
2

78 0.87 - 0.130 -3.83 (2 ) טבעיגז

מובהקות.רמתבכלמובהקיםהמקדמים1

הבאה: המשוואהלפי נאמדוחשמלבייצורהשוניםהדלקיםשלהתשומהמקדמי

(12)
ץ

:1*15 ץ^
1*15

^6
+81)ז(ת+

1ממקורהחשמלתפוקת ־*15

1האנרגיהמקורתשומת 15
ץ

.7בלוח !מוצגותהתוצאותהמדינה.אפקט ־\

חשמל בייצורהתשומהמקדמישלאומדנים .7לוח

התצפיותמספר 8 2 הזמןמקדם התשומה

251 0.73 -0.066 פחם

142 0.28 *-0.270 גז

286 0.69 -0.037 נפט

אחוז.27שלמובהקותברמתרקמאפםשונההמקדם 1
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1966,1972,1975אמריקה:צפוןהאנרגיה,תנועות.8לוח

סר
תפוקת
הענף

שינויי
מלאי
£

31

יבוא
נסו
£

21

משקי
בית
£

11

תעשיית
הפלדה
£

01

יהתעשי
)כולל
פלדה(
£

9

תחבורה

£
8

זיקוק
דלק
£

7

וקושי
גז

£
6

ייצור
חשמל
£

5

19 6 6

304.213.5
1.1 21.2 16.9

4 . 7
48.7
6 8,7

87.8
2 3.3 0.9

0 .3
176.3
4 9.3 פחם

499.9
22.2

-3.6 -62.4 28.8
7 . 7

537.1
96.1

גולמינפט

111.1
4 . 9

54.6
15.1

5.2
7. 3

55.9
15.0

0.5
0 . 2

0.1 חשמל

385.9
17.1

-6.6 -1.8 145.6
4 0.1

11.9
16.8

155.8
4 1.8

21.6
3 . 9

0.4
0 . 1

70.9
19.0

גז

472.8
2 1.0

-2.5 -50.9 145.6
4 0.1

5.1
7. 2

44.7
12.0

309.9
99.5

0.6
0 . 2

23.2
7 . 1

מוצרי
נפטזיקוק

396.6
17.6

396.6
99.7

1טבעיגז

85.0
3 . 7

85.0
2 3.8

אחרים

2255.5
1 0 0

-11.4 -93.9 362.7
1 0 0

70.9
1 0 0

373.0
1 0 0

311.3
1 0 0

558.8
1 0 0

397.6
1 0 0

357.4
1 0 0

השימושסך

13 7 2

326.4
10.5

-11.6 27.7 8.4
1 . 6

32.9
35י4

74.2
16.1

0.2 11.3
1 . 6

216.2
4 1.8

פחם

627.6
2 0,3

2.2 -106.0 37.9
0 . 2

693.5
96.6

גולמינפט

163.8
5 . 3

0.1 90.2
18.5

7.3
11.9

72.9
15.8

0.4
0 . 1

0.2 חשמל

529.3
17.1

-10.6 1.5 194.0
39.9

15.6
2 5.3

215.3
46.6

24.1
3 . 4

105.0
2 0.3

גז

680.8
2 2.0

9.0 -108.5 193.8
39.8

5.8
9 . 4

61.4
13.3

417.3
9 9.9

37.2
5 . 4

70.6
13.6

מוצרי
נפטזיקוק

639.8
2 0.7

639.8
9 3.0

טבעי'גז

125.6
4 . 1

125.6
24.3

אחרים

3093.3
1 0 0

-11.0 -185.2 486.4
1 0 0

61.6
1 0 0

461.7
1 0 0

417.9
1 0 0

717.8
1 0 0

688.3
1 0 0

517.4
1 0 0

השימושסך

19 7 5

300.5
12.6

+ 16.4 +34.9 4.7
1 .1

26.9
4 9.1

70.2
15.2

244.1
42.5

פחם

512.0
2 1.5

+1.6 -209.6 719.2
96.8

0.8 גולמינפט

176.6
7 . 4

0.1 104.4
2 4.7

6.8
12.4

71.7
15.5

0.4
0 . 1

חשמל

517.5
2 1.8

+ 11.0 1.3 170.4
4 0.3

15.9
29 . 0

235.1
5 1.0

23.5
3 . 2

76.2
13.3

גז

696.2
2 9.3

-57.5 143.7
3 3.9

5.2
9 . 5

84.2
18.3

446.0
9 9.9

79.8
13.8

מוצרי
נפטזיקוק

1טבעיגז

174. 1
7 . -

2376.9 +29.0 -300.6 423.2
1 0 0

54.8
1 0 0

461.2
1 0 0

446.4
1 0 0

742.7
1 0 0

174.1
30 . 3

575.0
1 0 0

אחרים

השימושסך

לשנתבאחוזים.החלוקהאתמצייניםהקטניםהמספריםגולמי.נפטלטוןערךשווישלבמיליונים1

טבעי.גזלגבינתוניםאיו1975
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1960,1972,1975המשותף.!:נהשוקאירופהמערבאנרגיה,תנועותלוח.9לוח

סר
תפוקת
הענף

שינוי
מלאי
£

31

יבוא
נטו
£
12

משקי
בית
£

11

תעשיית
הפלדה
£

01

תעשייה
)כולל
פלדה(
£

9

תחבורה
£
8

זיקוק
דלק
£
7

שיווק
גז

£
6

ייצור
חשמל
£

5

19 6 0

274.0
34.1

+7.3 ־34.1 78.1
37.6

52.1
6 8.0

95.8
3 9.4

7.3
6 . 7

11.3
22.7

108.3
4 7.4

פחם

22.6
2 . 8

+1.4 -379.0 400.2
9 9.8

גולמינפט

62.5
7 . 8

24.4
11.8

6.4
8 .4

35.3
14.6

2.1
1 . 9

0.7
0 . 2

חשמל

43.6
5 . 4

0.5 ־0.9 15.1
7 . 3

4.3
5 . 6

12.5
5 . 2

0.1
0 . 1

0.2 13.1
26.3

3.0
1 . 3

גז

מוצרי
301.3

3 7.4
+ 12.9 ־40.7 89.9

4 3.3
13.8
18.0

98.9
4 0.8 99.0

9 1.3
8.8
17.8

32.5
14.2

נפטזיקוק

16.5
2 . 0

16.5
3 3.2

טבעי'גז

84.710.5
84.7
37.1

אחרים

805.2
1 0 0

+22.1 ־454.7 207.5
1 0 0

76.6
1 0 0

242.5
1 0 0

108.5
1 0 0

401.1
1 0 0

49.7
1 0 0

228.5
1 0 0

השימושסך

19 7 2

219.1
18.4

4.4 -34.0 42.914.7 49.6
6 0.9

74.524.1
2.1
1 . 3

18.8
14.0

110.4
36.5

פחם

18.9
1 . 6

־3.3 -664.8 687.0
9 9.7 גולמינפט

94.6
7 . 9

-0.1 41.4
14.2

7.8
9 . 6

49.3
16.0

2.7
1 . 7

1.3
0 . 2

חשמל

102.9
8 . 6

+0.6 ־5.0 40.6
13.9

5.6
6 . 9

44.7
14.5

0.1
0 . 1

0.6
0 . 1

21.5
7 . 1

גז

מוצרי
532.9

4 4.7
+8.3 -19.6 167.2

57 . 2
18.4
22.6

140.3
4 5.4 152.196.9

2.7
2 .0

80.4
2 6.6

נפטזיקוק

133.2
1 . 6

133.2
84.0

טבעי'גז

90.1
7 . 6

90.1
2 9,0

אחרים

1190.4
1 0 0

10.0 ־723.5 292.1
1 0 0

81 .4
1 0 0

308 . 8
1 0 0

157.0
1 0 0

688.9
1 0 0

154.7
1 0 0

302.4
1 0 0

השימושסך

19 7 5

202.2
18.1

19.5 ־38.5 39.812.9
45.1
56.8

67.1
2 0.5

1.3
0 . 8

113.0
3 5.3

פחם

36.1
3 . 2

-0.3 -581.6 618.0
9 9.7 גולמינפט

104.9
9 . 4

47.7
15.5

8.5
10.7

52.9
16.1

2.8
1 . 7

1.5
0 . 2

חשמל

135.8
12.1

1.1 ־12.7 55.1
17.8

11 .4
14.4

61.4
18.7

0.3
0 . 2

0.3
0 . 1

30.3
9 . 5

גז

מוצרי
534.8
4 7.7

18.3 1.4 166.1
5 3.8

14.4
18.1

146.4
4 4.7 163.3

9 7.3
70.9
22.1

דלקזיקוק

טבעי'גז

106.2
9 . 5

106.2
33 . 1

אחרים

1120.0 7.0 ־631.4 308.7 79.4 327.8 167.7 619.8 320.4 השימושסך
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

.8ללוחהערהראה
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ומסקנותסיכום

גבוההואמ2המקריםשברובכרעלמראההרגרסיהאומדנישלהשונותהתוצאותסיכום
כךעלמצביעותאלותוצאותביותר.מובהקיםהםהרגרסיהמקדמיהמקריםוברובלמדי,
נתקבלודומותתוצאותואמנם,רבה.ביעילותתחזיותלצורךזהבמודללהשתמששניתך

מדווחותאשרתוצאות-אמפירייםנתוניםעםוהשוואההאנרגיה,תנועותשלבתחזיות
המחקר.שלהמלאבדו״חבהרחבה

גמי¬נהוהביקושגמישויותהמקריםשבמרביתהיאזהממחקרחשובהנוספתתוצאה
שנת¬מתוצאותשונהזאתתוצאהלמדי.גבוהותהוההכנסה(גמישויותוהןהמחירשויות
מתבארתתוצאהואמנם,הדלקים.סוגיולפיסקטוריםלפידיסאגרגציהללאבמחקריםקבלו
הגמישויותמקזזותמהאגרגציה,כתוצאהרבים,שבמקריםמכיוןזה,מחקרתוצאותלאור

נמוכה.גמישותשלהיאהסופיתוהתוצאהזאת,אתזאתהשונות
מדיניותעלדיוניםבעתרבהחשיבותישגבוהות,מחיריםגמישויותאלו,לתוצאות

אודלקים,עלעקיפיומסימחירים,שלמדיניותכךעלמצביעותאלותוצאותאנרגיה.
אנרגיה.שלוהצריכההשימושהרגליעלניכרתהשפעהישנהלדלקים,סובסידיות
המחיריםגמישויותביורבשוניעלמצביעיםזהבמחקרשהאומדניםכאןלצייןכדאי

מתהליךנובעזהשוניהבית.משקיאצללאנרגיהבביקושיםהארוך,ובטווחהקצרבטווח
בעיקרמתבטאתהמחיריםשהשפעתלכךהגורםדברהביתי,הציודשלאיטיוהחלפההתאמה

יותרגבוהההיאההתאמהמהירותהתעשייה,בסקטורהארוך.בטווחהצריכהעלבהשפעתה
שלמהאפשרויותהנובעתתופעההבית(,משקיאצלמאשריותרקטןב-ץ■המתבטאנדבר

החדשים.הדלקלמחיריהציודלהתאמתהתעשייה
גמי¬עםהדלקמחירגמישויותמהשוואותהנובעתמעניינתתוצאהכאןלצייןכדאי

לשינוייםתביאהדלקמחיריבכלאחדאחוזשלעלייהלמשל,שלו.התחליפיםמחירשויות
הגזבצריכתאחוזיםכשנישלעלייההארוך(:נבטווחהביתמשקיסקטורשלבביקושהבאים

אחדאחוןשלשינויזאת,לעומתוהפחם.הנפטבצריכתאחוזיםכשנישלוירידהוהחשמל,
שינוי;ללאכמעטיישארבגזהשימושבתעשייה:הבאיםלשינוייםיגרוםהדלקמחיריבכל

תהיהבחשמלבשימושהאחוז(.3/4נכ-בפחםובשימושאחוז()כחציבנפטבשימושעלייה
בתעשייהובנפטבפחםהשימוששלרבהכדאיותעלמלמדתזאתתופעהאחוז.0.7כ-שלירידה
האנרגיה.מקורותשלכלליתמחיריםעלייתבעת

גמישותהאחת:מעניינות.תוצאותשתיבולטותהתחבורהסקטורשללאנרגיהבביקוש
משתמשיםהעיקרייםהתחבורהכליסוגישכלבכךזאתלהסבירניתןותר.בינמוכה•מחיר
התחבורהבכלהשימושמחיראתגםמעלההנפטמחירהעלאתנפט.בזיקוקשמקורובדלק
השפעתרבהבמידהנחלשתובכך,התחליפי.התחבורהבכליהשימושמחיראתוגםהנדון
לכבישיםולדלקהתעופה,ענףעל-ידילדלקלביקושגבוהההכנסהגמישותהשניה:המחיר.

בעתיד.רבההשפעהלהןתהיינהאשרתוצאותברכבות,מאדנמוכההכנסהוגמישות
האחת:תופעות.שתיעלהמשוואותאומדנימתוךלהסיקניתךהחשמלהפקתבסקטור
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גמי¬והשניה:והנפט.הגזשלחלקםועלייתחשמל,בהפקתהפחםשלחלקוירידתשלמגמה
שינוייבעקבותהשונותבתשומותהשימושהתאמתעלמצביעותאשרמובהקות,מחירשויות

הגולמיים.האנרגיהמקורותשלהיחסייםהמחירים
מחקרכיווניעלולהצביעהושלם,טרםהאנרגיהשמחקרלצייןברצוננולבסוף,

המודלאתלשפררצוילאנרגיה.לביקושטוביותרמודללבנייתלהביאשעשוייםנוספים
שימורבתחוםטכנולוגייםשיפוריםובמיוחדהטכנולוגיים,השינוייםנושאאתשיכלולכדי

ע.1:ות3§65או:זט?1ס-ץ:13ץמסוגמודליםשלבמסגרתלעשותניתןזהדיוןהאנרגיה.
גםבמודללשלבכלומר,הזמינות.נושאהואהמודלמסגרתאתלהרחיביששבונוסףתחום

האנרגיה.ביקושמבנהעלוההשפעההאנרגיהמקורזמינותלגביאינפורמציה



ורווחהאנשיהון

התקדמות*דו״חלימודים:שלהתשואהאמידת

גריליכסצבי

לאמודבנסיוךובמיוחדהצמיחה,מקורותעלבמחקרבעיסוקימקורהזהבנושאהתעניינותי
0ס1§61ן5זס1,וכן(1963,1967)61-11101165]ראההמצרפיבפריוןלגידולההשכלהתרומתאת

כוחאיכותאוהשכלה,מדדיבחישובהתמקדושנעשוהמאמצים[.(1967)61-11101165
לימוד.שנותשלקבוצותלפיהכנסהשלתצפיותעל-פינעשההשקלולכאשרהעבודה,
לתפוקהבתרומותהבדליםתואמיםבהכנסההבדליםכיראשית,הניחו,כאלהחישובים
ולאלימודבשנותמהבדליםלמעשה,נובעים,הםכי-ושניתהענפית(,)אוהלאומית
לימוד.שנותעםהמתואמיםמשתניםהמשפחה,מעמדאוכשרוןכגוןאחריםבמשתניםמהבדלים

שלהנחותועלהשוליהפריוןתיאורייתעלמבוססתהיאכינטעו,הראשונהההנחהלגבי
אףולחברה,לפרטההשכלהתשואותביןשונישלמהאפשרותמתעלמתהיאוכיתחרותי,שוק

מןכמהעלולהגיבלסקורנסיתי([.1974)5ק6ת06]השווהמושלמתתחרותשלבשווקים
לציוןפרטכאן,בכךאמשיךולא([,1970,1976)6ע11101165קודמים]מאמריםבכמההטענות
הלאומיהתוצרשלהחשבונאותמערכתלכלמידהבאותהישימותהביקורותרובכיהעובדה,
הזנחת-אחרבתחוםכאןלעסוקברצונישהיא.השקעהכלשלהתשואהאמידתשלולבעיה
ישירבאופןקשורזהתחוםההשכלה;תשואתבאומדןשהשתרבבואחריםגורמיםשלההשפעה
ותשואתה.ההשכלהלמחקריותרומיוחד

לצמיחהההשכלהתרומתשלהמקורייםהאומדניםכנגדביותרוהחשובההמיידיתהטענה
שלהתרומהבהערכתהגזימושנמדדוהכנסההבדליהאםהכשרון:בנושאהיתההכלכלית
זכולהןאשרהלימודשנותרמותוביןטבעיכשרוןביןהחיוביהמיתאםעקבההשכלה,
דעותהובעווהאמצעיות(הראשונות60ה-)שנותעתבאותהבאוכלוסיה?שוניםחלקים
40כדיעדכימאד(מעטיםנתוניםסמך)עלטעןלמשל,(,1964)06ת15תסלמדי.סותרות
לימוד.ושנותכשרוןביןהמיתאםלחשבוןלהיזקףניתניםשנמדדוההכנסהמהבדליאחוז

העבודה.מימוןעל!45£ול-א1£ל-תודתי
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שטרםחיפוש-זהנושאלהארתנתוניםלחפשויצאתימדי,גבוהליהיהנראהזהשיעור

הושלם.
כשרון,וגםהשכלהגםנמדדושבומדגםלחפשהוא,לעשותושאפשרהראשוןהדבר
הראשונההממדיםרבתהנתוניםמערכתההשכלה.תשואתחישובבעתקבועהכשרוןאתולהחזיק

0143110331ק1ת1תס116-)140?0-0ק19645מערכתהיתר,(1972)?43503עםיחדשניתחתי

משוחררישלנתוניםזיווגהזומערכת(.5631־06316011,־!0111־1־631ק0ק511111131103יע־6ע

מעבודה,הכנסהעלנתוניםעם35מ-נמירבגיל1964בשנתשהיוהבריתארצותצבא
וכןאחרים,ודמוגרפייםמשפחתייםרקעונתוניולאחריו,הצבאיהשירותלפנילימודים
(.111־111611?01־065)(11311?103610ת1656)בצבאשנערכופסיכוטכנייםבמבחניםהישגים

שלהתשואהבאומדןההטיהכימצאנו,כשרוןכמודדפסיכוטכני"ב״דירוגבהשתמשנו

נקודתשהםאחוז,15-10שלבגבולותמהצפוי:קטנההיתר,זה,ממקורהנובעתהשכלה,
על-ידילאחרונהנתמכהזומסקנההלימודים.תשואתשלהאחוזיםששתמתוךאחתאחוז

מתקדמותסטטיסטיותשיטותבעזרתנתוניםמערכתאותהוניתחשחזר(1977)063116611313

יותר.
למשוחררימוגבלתהיותהעקבבלתי-מייצגתמסוימת,במידההיתה,זונתוניםמערכת

מבחניםכשרון:שלכמודדהפסיכוטכנייםהמבחניםעללהסתמךעלינושהיהומשוםהצבא

נכוןמודדאינםולכן(,19-17)בגילצעירשלבהתפתחותולמדימאוחרבשלבנעשיםאלו
ייצגאםברורלאצבאי,כשירותמבחןשזהובכךבהתחשבמזו,יתרהמלידה.כשרוןשל

אותיהניעזהדברבעתיד.כלכליתלהצלחהחשיבותלהםשישהכשרונותתחוםאתנאמנה
נתוניםמקור—(1465)להלן:603113110331§1111<511111331^־067?¥0§תט1463ה-אתלנתח
.1966בשנת24-14בנישהיוצעיריםאנשיםשלמקוהורטמקרימדגםהמכילעשיר,

היושהצעיריםבעובדה-שניתמייצגים,בהיותם-ראשיתהם,אלהנתוניםשלהיתרונות
מסוגציוניםכולליםשהםבכך-ושלישית,1973ב-ושוב1971ו-1966ביןשנתיבמעקב

בצעירותוהואאלהנתוניםשלחסרונםלמדו.שבהםהתיכונייםהספרמבתישנאספו1.)(.
נוספים,נתוניםשנאספיםככלהזמן,עםופוחתהולךזהחסרוןאךזה,קוהורטשל

להתבגר.מוסיףוהקוהורט
(19766,0)ל(1־1110665שדווחכפיאלה,צעיריםשלוההכנסההשכרשיעורישלניתוח

שלזניחתםהשפעתהמשוחררים:החייליםנתוניעלשהסתמכוהקודמים,הממצאיםאתאישר

אחוז.10מ-פחותשלבשיעורמזערית,היאשנאמרוההשכלהמקדמיעל1.)(.מסוגמודדים
פועליםהםאךפרטים,שלהכלכליתההצלחהבקביעתחשוביםהמשפחתיהרקעוהןהכשרוןהן

ישיר.באופןולאההשכלהעלהשפעתםדרךרבהבמידה
מהשפעתו)נקילכשרוןיחסותמישהןיחסית,הקטן,התפקידובמיוחדאלה,תוצאות

ישמסוימת.בהתנגדותונתקלומאליהו,מובנותכההיולאההכנסה,בקביעתההשכלה(על

בציוני)א(מלא:תוקףאלהלתוצאותיינתןבטרםאפשריתהטיהשלתחומיםשלושהלבחון
ההשפעהאתמטהיטואשרהפרט,ברמתנרחבותאקראיותטעויותייתכנוהמצוייםהמבחנים

המסוימיםהכשרונותאךחשובה,היאכשרוניותכייתכן)ב(האמיתי;הכשרוןשלהנאמדת
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במבחנים-בכללאו-כיאותנמדדיםלהיותשלאעשויםוהכנסהשכרבהפרשיהמשתקפים

שטרםאחריםהטיהמקורותייתכנו)ג(המדגמים;בשנישנעשומהסוגיםקוגניטיביים

הניתוח.בדרךוהובנתוניםהןזוהו,
קיימותכאשרעקיביםאומדניםלקבלכדיבמשתנים.הטעויותבבעייתתחילהטיפלנו

אינסטרומנטלייםמשתניםלמודללהוסיףישהבלתי-תלויים,במשתניםאקראיותטעויות
זהבהם.הטעויותעםלאאךהמושפעיםבמשתניםהשיטתיהחלקעםבמיתאםשהםנוספים,

ישכילהניחשאפשרהאם,לימודיכגוןרקע,משתני)א(צורות:בשלושלהעשותיכול

הלימודשנותאתקבועיםמחזיקים)כאשרשכרועללאאךהבן,שלהכושרעלהשפעהלהם

מבחניכגוןמשתנה,שלסוגבאותוהפרטעלמקביליםמימצאים)ב(בפועל(;הכשרוןואת

מודדים)ג(באלו;אלובלתי-תלויותנחשבותשלהםהאומדןשטעויותאחריםאינטלגציה

ביניהםמיתאםישכילהניחאפשראשראחים,כגוןמשפחה,קרוביעלמקבילים)מבחנים(
המדידה.בטעויותמיתאםאיןאךהפרט,שלהאמיתיכשרונולבין

^13.5011ו-נ(1*1110)165שלבמאמרתוארכבראינסטרומנטלייםרקעבמשתניהשימוש

״״£וכן,1.}(.-מבחניםשניהכילו60§ת1:ז11<51111131ז\עג6ה-ץשנתונימאחר(.1972)
יותרמפותחותאינסטרומנטליותבשיטותהשתמשתי-<!(110*16(1:1160£126״01-1(0£1״01-10

במאמרינסקרוכאלהבמודליםבשימושהקשורותהאקונומטריותהבעיות(.19761,1977,נ0)

היולאיותרהמפותחותהאומדןבשיטותשנתקבלוהתוצאותדבר,שלבסופו(.1964,1977)
שינויאךהקודם,באומדןמאשרגבוההההכנסהעלהאמיתיהכשרוןהשפעתבהרבה:שונות

ולחוסרההשכלהמקדםשלבאומדנומאדקטןלשינויהיבאהכשרוןמקדםשלבאומדנוזה
הנמדדת.בהכנסההפרטיםביןההבדליםאתכמסבירלכשרוןהמיוחסתבחשיבותשינויכל

ביותרשהסתכמוהמבחנים,בציונימאדגדולותטעויותעלהצביעואלהשיטותואולם,
כיטוענתהפסיכומטריתהספרותהבאה:הבעיהאתהעלהזהדברשנמדדה.השונותממחצית
מהשונותאחוז20עלעולותאינןומבחן־חוזר()מבחןאקראיותפשוטותאומדןטעויות
שמבחניםאוהשתים:מןאחתלכן,בהרבה.גבוהאחוזקיבלנואנוואילוכאלה,במבחנים

שלהאמיתיתמהשונותגדולשחלקאוהפסיכולוגים,שטועניםמכפיבהרבהגרועיםאלה

1ב-.ן<.ההבדלשונים.אנשיםביןשכרהבדליקביעתלגביחסר-משמעותלהיותעשוי1ה-.)(.

בחשבון.הובאהשכברההשכלה,עללהשפעתומעבראנשיםשלההכנסהכושרעלמשפיעאינו
זוגישהכן,עליתרשלנו.המודללצורךמחפשיםשאנוהכשרוןאיננו1ש-.)(.גםיתכן

יתכןהשכלה.ובמיוחדאחר,גורםעםמיתאםחסרותהן1ב-.ן(.שטעויותבהנחהספקמטילה
ההשכלה.עלמשפיעיםזאתבכלאךההכנסהלגבימשמעותלהםשאין

הניעויותר,טוביםאינסטרומנטלייםמשתניםלהוסיףוהרצוןזה,מסוגבעיות
כלשהי,בתכונההשותפיםאנשיםכמהעלנתוניםישכאשראחים.עלנתוניםלחפשאותנו

ביסודבמישרין.נמדדתאינההזאתהתכונהאםאףההשכלהתשואתלאמידתשיטהלפתחאפשר
ואנשיםמשתניםכמהעלמשפיע-אותולמדודניתןשלא-שכשרוןההנחה,עומדתהשיטה

זההבלתי-נמדד.הגורםשלהשפעתושלרפליקציהמיןאפואמתקבלתאחת.ובעונהבעת

אתשאומריםבעתעבורוולתקןזה,משתנהשלהכלליותהתכונותאתלאמודלנומאפשר
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אצלמובאיםכאלהמודליםעלהאקונומסרייםהפרסיםהשכלה.שלהנקייהההשפעה
.(1976)011811111161■1!11ת(,1974)01־11101165(,1975,1977)011811ו11נ61-1־11ז01-11101165,1
שנותעלנתוניםעםהנ״ל,א1.5מסקראחיםזוגות156מ-מורכביםשניתחנוהנתונים הלימודשנותעלנתוניםעםסקרמאותוזוגות161ו-שלהם,הידומשלחלימודיהם
הנמדדהדברעםכשרוןמזהיםאםכלהלן:היאהאמורמכלהתוצאהבפועל.ושכרםבפועל
חיובימיתאםמשפחהלבניכיהמניחהגנטיהמודלאתמקבליםואםמבחנים,על-ידי
לויששהזכרנו,הדרישותעלהעונהלמדידה,ניתןשאינוהמשתנהאזיזה,בעניו

אתמרחיביםאםהשכלה.דרךהעקיפהלהשפעתומעברההכנסה,כושרלגבימעטהמשמעות
שהואהגורםאזינמדדו,שלאכשרונותאוגורמיםכמהבחשבוןשיביאבאופןהמודל
מבחנים.ציוניעםמועטקשרבעלכנראההואההכנסהעלהשפעהלווישלאחיםמשותף
רבה.במידהבתוקפםנשאריםההשכלהתרומתשלהמקורייםהאומדניםמקרה,בכל

להיותעלולהשכלהשלהתשואהשאומדןלכךאפשריותסיבותבחיפושהתרכזנוכאןעד
בהבדלינאותטיפולהיעדרעלנוסףאלה,באומדניםאחריםפגמיםגםיתכנואךמדי.גבוה

באיכותמשונותמתעלמיםמשמעותית;טעותישעצמהההשכלהשבאומדןיתכןלמשל,כשרון.
יותרלהשתכרשיכולמיבמדגם:(561601:1011561£)עצמיתבחירהשישויתכןההשכלה;
בהשכלהאנדוגניבטיפולהצורךעלמצביעזההלימודים.מןלנשוריותרצפויבהווה,
כמש¬לימודשנותנכללושם(,1977)01-11101165ב־מובאזהבכווןצעדלכשרון.בדומה

שלהאפשרותאתגםבחשבוןלוקחתכזאתגישההכשרון.משתנהעםבמקבילאנדוגניתנה
כישם־מראות,שהובאוהתוצאותההכנסה.במשוואתההפרעותעםתלות-גומליןוגםטעויות
מעלה.כלפיולאמטה,כלפימוטיםלהכנסהההשכלהתרומתשלהרגיליםשהאומדניםאףיתכן

רמתהמקוריות:במסקנותתומכיםהחדשיםוהנתוניםהחדשותהעבודותכלכה,עד
הבריתארצותשלהכלכליתלצמיחהניכרתתרומהתרמההעבודהכוחשלהעולהההשכלה
הכוללבפריוןהנמדד)הגולמי(מהגידולכשליששלבשיעור,60וה-50ה-,40ה-בשנות

שקבענו,השיעורלגבימסוימותואי־ודאויותהסתייגויותאמנם,יש,הייצור.גורמישל
של'נאותהבקרהחוסרעקבמעלהכלפיושיטתירציניבאופןמוטההואשאיןנראהאך

בכשרון.הבדלים
כפילב.תשומתהדורשיםבעבודתנותורפהשטחיכמהישנםארוך־טווחמחקרכבכל

עםבתת-מדגמיםההתרכזותבגללכן,כמומאד.צעיריםשלנוהמדגמיםקודם,שצוין
ענין.1.}(.ציוניחסריואתלומדיםשעדייואלואתלכלולשלאנטינוטובים,נתונים

המשיביםשלשבחירה-עצמיתוהאפשרותמדגמינו,שלהייצוגיותלגביספקמעוררזה
מטה,שלהם(1ה-.ן(.מבחניאלגישהלאפשרלנכונותםבאשראולומדים,אינםאו)לומדים
החייליםמדגםשלהמשוואותחישובעלחזרנוידוע.לאבאופןשקיבלנוהתוצאותאתאולי,

מסיבהקטן.היהבתוצאותוהשינויומעלה,31לבביהחישובאתבהגבילנוהמשוחררים,
1971שלהחדשיםבסקריםשימושתוךשלנוהקודמיםהאומדניםאתומחשביםחוזריםאנוזו
זהדבריותר.מעודכניםסקריםשיימצאוככלבבדיקתםלהתמידמתכווניםואנו,1973ו-
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לכוחנכנםהקוהורטמןיותרגדולשחלקככלהייצוגיות,בבעייתגםמהבמידתיסייע
בבחירתההטיהבבעייתלטיפולשפותחוחדשותסטטיסטיותשיטותבניסויהתחלנוהעבודה.
לצורךאותנוישמשוהללוהשיטות([;1976)ז43(1£1313ו-(1976)11601<013ח]השווההמידגם
01*1110)11311,165,]ראהשבידינוהנתוניםעלאותןונפעילהחסרות,התצפיותבעיית

1131150133(1977.])
לסקוראנסהלאאחרים.על-ידיגםהתקופהבמשךנעשתהאלהבבעיותרבהעבודה

11/61011אצלסקירהגםראהאלהבמחקריםהחשוביםמהקוויםכמהאצייןאךכולה,אתכאן

אחיםעלנתוניםמערכותכמההםגםוניתחוחזרו(1976)□6ז10<]305(81*!0ת״([.1975)
1^015003513ס11ס1ה-:(״אחרעקבו(1976)ס3מזץ0ז1ו-ז11311561•(;1(731631,313103200,110110)
1(313-מהעיראחיםעלנתוניםניתח(1975)0136ס1<שמיניות;כתותתלמידישל1957-

המבוססיםתאומים,עלנתוניםניתחו(1975)וחבריו73111נ0133ו-מישיגן;במדינת013200
בהגדרתבכיסוי,מזהזהשוניםהללוהמחקריםכלס&א.שלמשוחרריםחייליםמדגםעל

בדרךסותרותאינן-בנות-השוואההןכאשר-התוצאותאךהניתוח,ובאופןהמשתנים
ההש¬מהשפעת)הנקייהנמדדכשרוןשלבתרומההמתמקדיםמחקריםתוצאותינו.אתכלל

במקדםלמדיקטנותמוחלטותהטיותוכןלמדיקלותהשפעותמוצאיםההכנסה,לשונותכלה(
משתניםאילובשאלהתלויהבאחוזים,גדולה,היאהנובעתההטיהאםהשאלהההשכלה.
בעבודההנסיוןאתקבועשהחזיקו(,1976)11311561,•□3/010111במודל.קבועיםהוחזקו
אוני¬ובוגריתיכוןבוגריביןההכנסההפרשיבאומדןבלבדאחוז13שלמעלההטיהמצאו

ההורים,הכנסתנכללהשבמשוואהמכךנובעמההטיהחלקכאשר,1971-1965לתקופהברסיטה
האחיםשלבניתוחאולנקקיבליותרגדולותהשפעותשבמשוואה.הכשרוןמודדיעלנוסף

שלהתאומיםנתוניאתבניתוחם(1976)86111-013ת,1,73111101311(3165וכן,בקאלאמאזו,
מאמידתאלאהמבחנים,תוצאותהכללתמעצםלאנובעותההשפעותהללוהמקריםבשני.1480

אואחיםשלבנסיוןמהבדליםהתוו-יחידתיתהשונותעל-פיההכנסהעלההשכלההשפעת
חשיבותםההשכלה,במדידתטעויותקיימותשאםהיא,זהמסוגגישהעםהבעיהתאומים.
משתניםהוספתמזו,יתרהתאומים.אואחיםביןרקנעשותההשוואותכאשרגדלההיחסית
(1977)01-11101165אצל]השווההבעיהאתמחמירהלמשוואה,מבחנים(תוצאות)כגוןאחרים
861!1*01311אצלההשכלהמקדםבאומדןלמשל,כךזו[.בנקודהיותרמפורטדיון,1/סעיף

ההטיהכלולא-זהים,זהיםתאומיםביןההכנסההבדלימהשוואתקיבלושאותווחבריו,
המחשבהההשכלה.שלהנמדדתבשונותאחוז15שלטעותמרכיבנכללאילונעלמתהיתה

(1974)8151!0קעל-ידישנעשובעבודותמקורהולה,גדכהאומדןטעותלהיותעשויהשבהשכלה

הנמדדתמהשונותאחוז20-10ביןנעיםשלהםהטעויותאומדני(.1976)וחבריו81611ו-/כ
בעייתאתביעילותלתקוףעדייוצריכיםואחיםתאומיםמחקריבקיצור,ההשכלה.של

משפחהשבניאףכיולציין,לשוברקואפשרתוצאותיהם,אתלפרשקשהאז,ועדהטעויות.
המשפחהשתכונותהדיעה,אתלשלולכדימספיקהבנתוניםהשונותמשותף,נסיוןחולקים
קשרישבני-אדםשללכשלונםאולהצלחתםבן-המשפחה.שלהצפויההתפתחותואתמכתיבות
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מנו-החברהמדעישלמודליםחייהם.במהלךמוקדםבשלבמבחניהםתוצאותעםבלבדמועט
השפעתםכבול.פחותהרבההואאדםבנישלבפועלווהנסיאךדטרמיניסטית,בלשוןסחים

המת¬"החלקה"התמונהעלומכסהיותרחזקהוהמקום,הזמןמבחינתמקריים,גורמיםשל
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ואבטלההשכלהביוהקשר

מלץ*נח

1האבטלה.לרמתההשכלהרמתביוהפוךקשריימצאמתועשותבארצותכילצפות,מקובל

שלתיאוריותיותר.נמוךהצפויהאבטלהשיעורההשכלה,רמתשגבוההככלכלומר,
השכלהבעליאנשיםשלבתעסוקההיחסיהיציבותחוסראתלהסבירמנסותאנושיהון

שהביקושהאפשרותגדלהכךיותר,גבוההההשכלהשרמתשככלהיא,ההנחה2נמוכה.
3ההיצע.עליעלה

הנמוכיםהאבטלהשיעורילמצופה,בניגודכי,מגלהמישראלנתוניםבדיקת
(.1ציור)ראהביותרבנמוכהגםאלאהגבוההההשכלהבשכבתרקלאנמצאוביותר
אבטלהשלבשניםוגםרבהאבטלהשלבשניםגםקיים\/,שלזה,קשרכך,עליתר

האמור.המימצאאתלהסביראנסהזובעבודהנמוכה.

השכלה-אבטלההקשר

נתוני.1בלוחמובאים1975עד1963בשניםואבטלההשכלהביוהקשרעלנתונים
13;12-9;8-5;4-1;0הבאות:בקבוצותשנות-לימוד,מספרעלמבוססיםההשכלה

המרכזיתמהלשכהקירשנרולזאבאייזנבךלצביתודתיטורונטו.אוניברסיטת לישהעיררייד,פרנקולפרום'מיוחדים,לווחיםלרשותישהעמידולסטטיסטיקה
בלווחים.ליסייעהאלחדדמרסלהגביהעבודה.טיוטתעל

.135עמי(,1972)123141
201(1962.)
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נבחרותשנים-ישראללימוד,שנותלפיאבטלהשיעורי.1ציור

לימוד
הכולל.האבטלהשיעורבסוגריים:המספרים*

.1לוחמקור:



אבטלהרמתשלבשניםביןמתקיים*שלהקשרכימראים,1וציור1לוחומעלה.
קשראותו.1975כמומאד,נמוכהאבטלהשלבשניםובין,1967כמומאד,גבוהה
כאחד.ונשיםגבריםלגביקיים

לימוד,שנות0שלביותר,הנמוכהההשכלהשבקבוצתהוא,יותרמפתיעמימצא
להסברתהשערותחמשנבחן.1969בשנתהחלהאחרותמבכלנמוכהאבטלהרמתהיתה

התופעה:"
קייםאכןהמצופהההפוךהקשרהעבודה.כוחשלהגילבמבנהטמוןההסבר(1)
12-9ו-8-5שלהשכלהבעליצעיריםשלגדולריכוזישנואךגיל,קבוצתכלבתוך
מפעםרקהעבודהלכוחמשתייכיםשהםאוהראשונהבפעםעבודההמחפשיםלימודשנות
מתייחסזההסבריחסית.גבוהיםאבטלהשיעוריכללבדרךיהיואלולצעיריםלפעם;

להראותעתההמתחיליםהברית,בארצותהאבטלהבדפוסילאחרונהשחללשינויגם
א/.קשרשלסימנים

האבטלהכלומריחסית,קטניםהםנמוכההשכלהבעלישלההשתתפותשיעורי(2)
חבויה.היאאךהמצופהבשיעורקיימת

4

5

וחייעוסקיםוהםיחסית,קטןלימודשנוח11או0בעליהאנשיםמספר(3)
בהשוואהההיצע,עלהביקוששליחסיעודףקייםשבהןלא-מיומנות,פשוטותבעבודות

יותר.גבוהההשכלהבעליאצללמצב
למשלחי-עבראלהמאנשיםוחלקגבוהה,השכלהבעלישלהיצעעודףקיים(4)

שיעוריאתהעלתהזותופעהמשלהם.נמוכההשכלהבעליכללבדרךעוסקיםשבהםיד
לימוד.שנות12-9ו-8-5ההשכלהבעליקבוצותשלהאבטלה
במקומותהעדפהלהםשניתנתאוותקבעליהםנמוכההשכלהבעליעובדים(5)
עבודה.

ההשערותבחינת

גילקבוצותצפיהשכלה-אבטלההקשר
הבריתבארצותלאבטלההשכלהביו*קשרהתפתחשלאחרונההעובדהצוין,שכברכפי

התקייםגילקבוצתכלשבתוךבעודהגיל,קבוצותשלהיחסיבגודלומשינוינבעה

שלמתכונותיונובעואינוממשית,תופעההואשקיבלתיהקשרכימניחים,אנו4
אדם.כוחסקר

בכדיהעבודה,כוחשלמחרשמהערכהכללבדרךנגזרחבויה""אבטלההמונח5
ראההעבודה.שוקאתהעבודהממבקשיחלקיצאובאבטלההגידולעקבהאםלבדוק

(.1969)80ש6ז1,לדוגמא:
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1 .

שיעורי

אבטלה

לפי

שנות

לימוד

ומין,

יטראל:

1975-1963

1975

19'7
4

־

1973
*1972

19'
?1

1970

1969

1968

196"

1966

1965

1964

1963

שנות

לימוד

י62.7,.2ע.03,.3 7,53.84.,56.110.

47 ׳

43.63.4

סד3.5 הכל

1..52..01.01.8

13.1,.15.23.,49..4ך.11.62..2

2.,20

1..82,.21.41.8

2.92.93..86..812,

.08.,73.,43.8

3..04-1

3,.33,.83.33.4

4.34.85.47,

.614,

.210.
,34..84.4

4..88-5

3,.43,.32.92.8

3.54.04_75..68,

.86,.83,.53.0

3,,312-9

2..62.,32..11.9

2.
.42.32,.94.
.35,.02,.61,.81.6

1,.6+13

2.42.42.

42.3

3.13.43.85.410.

נ.07,33.4 גברים33.1

1.72.31.42.91.53.05.110.

66.03.43.1

2.20

י1.52.20.92.92.94.1 7011.

69.23.13.5

2.94-1

2.82.73.24.04.74.

87.

013.

89.94.43.9

4.18-5

2.
,52.42.,32.93.13..44.27.66.23.02.5

2.812-9

2.
,11.,71.,81..81.31.73.14.

32.31.61.6

1.,5+13

4,

,44.,43,,23.6

4.34.86.27,.711,,27,.54,44.1

שים4,7
נ

1.32.40.52.11.,62.32.96.13.22.52.9

2.10

2.42.23.52.72..72.45.613.96.54.84.8

3.74-1

5.35.73.55.25..27.39.515.411.46.66.1

7.38-5

5.14.43.84.75,.87.28.611.27.84.34.0

4.312-9

י85.06.26.23.22..3.33.42.43.45 3 .1.8

1.9+13

* שנת
ל

1972

לא קיבלתי

את פירוט

הנתוניס.

מקור:

שכה
הל

המרכזית

לססטיסטיקה,

סקר

כוח

ארם,

ולווחים

מיוחדים.



199

כמוצגמישראל,דומיםנתוניםבחינת6להשכלה.אבטלהביוהמצופהההפוך,הקשר
בכללוהעבודהבכוח\/שלהקשרהראשונה.ההשערהאתלדחותלנומאפשרת,2בלוח

אפילו כך,עליתר ספורים.דופן וצאימיחוץהנפרדות, הגילבקבוצותגםנמצא
ביו התפתחהמצופה, ההפוךהקשר בההתקיים 1971עדאשר ,54-35הגילבקבוצת

*.שלקשר1975ו-1972

1975 , 1967וגיל, השכלהלפי אבטלהשיעורי.2לוח

55+ 54-35 34-18 17-14 סך־הכל לימודשנות

0.9 1.4 4 . 7 9.3 3.0 1976

1.5 1.4 2.6 - 1.5 0

0.8 1.4 5.5 - 1.8 4-1

0.5 1.7 6.2 7.5 3.3 8-5

1.2 1.4 4.5 10.6 3.4 12-9

0.9 1.3 4.0 - 2.6 + 13

5.0 4. 9 14.1 31.2 10.2 1967

7.0 9.4 10.9 12.5 9.2 0

8.0 8.2 17.9 45.5 11.8 4-1

5.0 5.9 19.6 37.9 14.2 8-5

4.3 3.3 12.1 22.3 8.8 12-9

3.1 2.0 8.8 - 5.0 + 13

אדם.כוחמסקרינתוניםלמ״ס,מקור:

חבויהאבטלהשלהאפשרות

ההשכלהרמתביןישריחסשלבתיאוריהתומכיםהבריתוארצותקנדהעלהנתונים
ומעלה,35גילאיאצלקייםחיובייחםבישראל,7העבודה.בכוחההשתתפותלרמת
מגילאיםשחלקמשוםכנראה,זאת,(.3לוח)ראהיותרנמוכיםגילאיםאצללאאבל
העבודה.לכוחמחוץהםולכןיותר,גבוהההשכלהרוכשיםעדייואלו

כאךלימוד.שנות8מ-פחותבעלי24-16לגילאיפרט,1975נתוניעבורנכון6
8שלהשכלהבעליאצלאחוז31.2ל-בהשוואהאחוז30.4שלברמהאבטלהנמצאה האבטלה+55לגילאיוגם26־24לגילאיגם,1974ב-גיל.קבוצתמאותהלימודשנות
יותר.הגבוההההשכלהבעלישבקרבמזופחותההיתההנמוכהההשכלהברמת

.53עמי(,1969)80ןיז6,תק1ת6תת@;136עמי(,1972)05,ץינז23101

7
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*1975- ו1967 וגיל,השכלה לפיות, השתתפ שיעורי .3לוח

55 + 54-35 34-:18 17-14 סך־-הכל

33.5 65.2 53 . 5 15.5 48. ב 1975
12.1 33.1 17 .7 - 21. 3 0

25.4 57.5 37 .6 16.7 40. 3 4-1
34.6 62.9 52 .6 20.9 48. 4 8-5
44.9 73.0 52 .0 13.9 48. 1 12-9
54.8 85.4 63 .0 18.2 67. 9 + 13

21.8 56.3 48 .8 19.4 39. 2 וע ידלא

40.5 62.1 54 . 8 26.9 50. 4 1967
17.7 35.3 29 .7 26.2 26. 8 0

34.0 63.8 51 .1 48.9 49. 5 4-1
46.9 62.7 60 .2 43.2 56. 2 8-5
53.3 66.9 55 .0 17.5 49. 3 12-9
69.1 86.0 57 .8 - 68. 6 + 13

35.5 76.0 64 .3 16.7 58. 4 וע ידלא

המחבר.אצלנמצאיםאחרותנבחרותשניםעלנתונים

בסיסלפיוהשכלהגילהמלזבציםמיוחדיםלווחיםאדם,כוחסקרילמ״ס,מקור:
שונים.שנתוניםגםראהעקבי;

נמוכההשכלהלבעלילתקןהיא,חבויהאבטלהשלההשערהאתלבדוקאחתדרך

ההשכלהבעלילביןביניהםההשתתפותבשיעורישההפרשבהנחהההשתתפותשיעוריאת

כללבדרךעוליםהאבטלהששיעורימכיווהחבויה.האבטלהאתמייצגיותרהגבוהה

ההתייחסות.כקבוצת8-5בקבוצתהשתמשנולימוד,שנות8-5ל-לימודשנותמ-סבמעבר

בקבוצתגםהשתמשנוההשכלה,רמתעםעוליםההשתתפותששיעוריכיוןלכך,בנוסף

אלטרנטיבית.חישוביםלמערכתלימודשנות+13
רמתלפיהאבטלהבשיעוריניכרשינוימראות4בלוחהמוצגותהתוצאות

האבטלהשיעורלמשל,המצופה.ההפוךהקשראתמראיםאלומתוקניםאומדניםההשכלה.

כאשראחוז55.7ל-מגיע,1975בשנתאחוזים1.5שהיהלימוד,שנות0לבעלי

מיישמיםאםאחוז68.8ול-לימוד,שנות8-5בעלישלההשתתפותשיעוריאתמיישמים

שניגםכולליםהמתוקניםהערכיםלימוד.שנות+13בעלישלההשתתפותשיעוריאת
מחשבים+12-9,13שלההשכלהלקבוצותכאשרעולההאבטלהבאבטלה.ירידהטלמקרים

יותרהנמוכיםההשתתפותשיעורישלהבסיסלפיוהאבטלהההשתתפותשיעוריאתמחדש
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כאשר)ובמובטלים(העבודהבכוחירידהישנהלימוד.שנות8-5בעליקבוצתשל

יותר.הנמוכיםההשתתפותבשיעורימשתמשים

שיעורייישוםעל-ידיהשכלה,רמותלפיעבודהוכוחאבטלהשיעוריהתאמת.4לוח
גיללפילימוד,שנות+13ושל8-5שלהשתתפות

מועסקים* ם( )אלפיגיל קבוצות לפיעבודה כוח
אחוזים אלפים +55 54-35 34-18 17-14 סה״כ לימודשנות

סן־-הכל
3.0 34.5 174.9 427.1 494.7 39.8 1137.0 בפועל
2.5 28.5 178.7 411.2 486.1 53.6 1131.0 8־5ו |מותאם

24.7 362.4 281.1 555.9 580.0 46.7 1464.9 + 13 } לפי
לימוד שנות0

1.5 0.7 13.3 28.0 3.9 - 46.3 בפועל
55.7 57.4 37.9 53.2 11.6 0.3 103.3 8-5ו ומותאם

68.8 100.5 59.8 72.2 13.9 0.2 146.1 + 13 ]
לפי
לימודשנות4-1

1.8 0.9 12.8 28.9 7.3 0.5 49.4 בפועל
19.1 11.3 17.4 31.6 10.2 0.6 59.8 8-5ן ןמותאם

41.8 34.8 27.6 43.0 12.2 0.5 83.3 + 13 ] לפי
לימודשנות8-5

3.3 10.1 54.7 125.7 109.4 12.0 301.6 בפועל
3.3 10.1 54.7 125.7 109.4 12.0 301.6 8-5ן !מותאם

26.9 107.3 86.7 170.7 131.0 10.4 398.8 + 13 )
לפי
לימודשנות12-9

3.4 16.1 58.7 150.0 234.6 26.5 470.0 בפועל
-0.5 -2.2 45.2 129.3 237.3 39.9 451.7 8-5ו 1מותאם

19.8 112.2 71.6 175.5 284.2 34.8 566.1 + 13 \ לפי
לימוד**שנות+13

2.6 6.7 32.2 87.8 133.4 0.2 254.0 בפועל
-25.7 -50.6 20.3 64.7 111.5 0.2 196.7 8-5ן מותאם
2.6 6.7 32.2 87.8 133.4 0.2 254.0 + 13 ] לפי

בפועלהעבודהכוחהחסרתעל-ידיחושבהמותאמותבסדרותהמובטליםמספר*
בפועל.המובטליםמספרוהוספתמהמותאם,

ידועהאינההשכלתםשרמתאנשיםכולל**
סקרשלמיוחדיםמלווחיםהםהאחריםהנתונים.3מלוחהשתתפותשיעורימקור:

המר¬סכוםושלבפועלהנתוניםשלהסיכומיםביןההפרשים.1975אדםכוח
לרשותי.שהועמדבמקורגםמצוייםכיבים,
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כבסיםלוקחיםאםשונות:תוצאותשתיהתקבלוהעבודהכוחסך־כלעבור
יותרקצתתוצאהמקבליםלימוד,שנות8-5קבוצתשלהנתוניםאתהמחודשלחישוב
0,4-1שלההשכלהקבוצותאצלשהעלייהמשוםוהמובטלים,העבודהכוחשלנמוכה
+12-9,13שלההשכלהבקבוצותהירידהעל-ידימכך()ויותרמתקזזתלימודשנות

העבודה,כוחגדללימוד,שנות+13קבוצתהיאההתייחסותקבוצתכאשרלימוד.שנות
אחוז.24.7ל-אחוזים3מ-מזנקתוהאבטלה

בארצותוהןבקנדההןחבויה?אבטלהכולםמצייניםאלהגדוליםהבדליםהאם
בקנדה6שבישראל.לזהבדומההאבטלה,לרמתההשכלהרמתביןישרקשרקייםהברית

בישראל.מאשרבולטפחותהואאךי/,קשרלהסתמןמתחילהבריתובארצות
בישראל,ההשתתפותבשיעוריההבדליםשלההשפעהמידתאתלבדוקוובנסי

.1975בשנתישראלשלהעבודהכוחלנתוניקנדהשלההשתתפותשיעוריאתיישמנו

שיעורהיהלימודשנות5מ-הנמוכההשכלהשלבעליבהנחהישראלנתוניאתהתאמנו
בהרבה,פחותהאבטלהקיבלנו.5בלוחמובאתהתוצאהשבקנדה,לזהשווהההשתתפות

ההפוך.הקשראתליצורבהדיעדייואך

לפני,1975בישראל,אבטלהושיעוריעבודהבכוחההשתתפותשיעורי.5לוח
בקנדהההשתתפותלשיעוריהתאמהואחרי

מותאם* בפועל

השתתפותשיעורי

30.8 28.2 לימודשנות5מ-פחות
49.1 48.4 לימודשנות8-5

אבטלהשיעור

10.0 1.7 לימודשנות5מ-פחות
4.8 3.3 לימודשנות8-5

,5131:151:105ס3ח383לפי.1972באפרילבקנדההשתתפותלשיעורימותאם* שנות5ל-מתחתאחוזים;6.8-סו-הכלהם:בקנדההאבטלהשיעורי.66עמי אחוזים.9.8-לימודשנות8-5אחוז;13.6-לימוד

ביןישרקשרכאוגםנמצאבנפרד,ולנשיםלגבריםהנתוניםאתניקחאם
9מגילהצעיריםהגבריםלקבוצתפרטהאבטלה,ורמותההשכלה הגבריםבקבוצת25.
לימוד,שנות8-5שלהשכלהבעליאצללשיאמגיעההשתתפותשיעור34-25בגיל

.66עמי(,1973)8131:151:105ס3ת3<13;48עמי(,1976)1ןי1ו11ח81016

.24עמי,(1975למ״ס,)
9
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לומדיםעדייויותרגבוהההשכלהבעלישאנשיםמשוםכנראהיורד,הואמכןולאחר
10באוניברסיטה.בעיקרזה,בגיל

שנות5מ-הנמוכההשכלהבעלישלההשתתפותשיעוריאתמתאימיםאנוכאשר
שההפרשומניחיםבנפרד,ונשיםגבריםעבורלימוד,שנות8-5שללאלהלימוד

רמתעםהפוךקשריוצריםהמתקבליםהאבטלהשיעוריאזיסמויה,אבטלהמייצג

יותרבולטיםהמותאמיםהערכיםהעבודה.כוחסר-כללגבישקיבלנוכפיההשכלה,
11נשים.אצלמכל

נמוך.השתתפותשיעורמאסיה-אפריקהלנשיםכיהראו,וקלינוב-מלולהלוי
נמוכה,השכלהרמתמוצאן,בארצותהמסורתייםהעבודהדפוסי

בשניםההשתתפות.שיעוראתהקטינואלהכל-גדולותומשפחות
הגורמיםמהחלשתכתוצאהזה,בשיעורמהגידולחלהאחרונות
12בארץ.הוותקעלייתעםהאמורים

שיעור׳כינראה,למעשהנדחית.אינההשנייהשההשערהלומר,אפשרזובנקודה
ואבטלה.השכלהבין\/לקשררבהבמידהתורמיםנמוכיםהשתתפות

נמוכההשכלהבעלי־לאנשיםביקושעודף

נמוכה.השכלההדורשותפנויותמישרותעלנתוניםנדרשיםהיוזוהשערהלבחוןכדי
לגמריהשונהמקצוע/משלח-ידשלסיווגלפיהםהתעסוקהשירותשלהנתוניםואולם

13מדויק.באופןזובשאלהלדוןדרךואיןאדם,כוחסקרישלמזה

בבנייה,בתעשייה,מיומניםעובדיםהינםלימודשנות4־1או0בעליאנשים
שלביותרהגדולהחלקבהתאמה(.אחוז,23ו-,19,33,40)ובשירותיםבתחבורה

בלתי-מיומנוובעבודותהואהתעסוקה,שירותנתונילפיאוישו,שלאפנויותמישרות
בעייתעללהתגברדרךשוםאיןידיעתי,למיטבאחוז(.26)ובתעשייהאחוז(55)

נמוכה.השכלהבעלילעובדיםביקושעודףישאםלגלותכדיהסווגיםביןההבדלים
ביותרהנמוךהשכראתקיבלווחקלאותשירותיםעובדיכילציין,ראויזאת,עם

הללו.משלחי-הידקבוצותבשתיהיולימודשנות0עםהאנשיםממחציתיותרבמשק.
מספיקאינואלולאנשיםהמתאימיםהשכרנמוכילמשלחי-הידביקוששעודףאף,יתכן
העבודה.לכוחלהיכנסלהמריצםכדי

הגילבקבוצתנשיםשלההשתתפותשיעוריגברים,אצלשהתקבלולדפוסיםבניגוד10
משיעורינובעשהדבריתכןלימוד(.שנות4-1)להוציאהשכלהרמתבכלעולים34-25

השכלה.מעוטותנשיםאצלמאדהנמוכיםההשתתפות
האוכלוסייהעלנתוניםליהיושלאמכיון,1971נתוניעלמבוססותהתוצאות11
ומין.השכלהגיל,לפי
.70עמינוב,וקלייוהל12

1314611:2(1972).
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שנות4-1או0עםאנשיםהישראלי,העבודהכוחסן־-כלשלמוחלטיםבמונחים
אךהמשכילות.לקבוצותיחסיתוקטנושהלכוביותר,הקטנותהקבוצותהםלימוד

בצורתי.הקשרהתקיים1963ב-שאףבכך,מתחשבתאינהזועובדה

גבוהההטבלהבעלישלההיצעעודף

האבטלהבשיעוריעלייהלהראותנוטים1ובלוח1בציורהאבטלהשיעוריעלהנתונים
עלייהעלמצביע1ציורלמעשה,לימוד.שנות+13שלהשכלהבעלישלהיחסיים
לימוד.שנות12-9בעלישללאלויחסית+,13בקבוצתהאבטלהבשיעורימתונה
אלושקבוצותמלמדת,12-9קבוצתעלהשפיעהלא+13קבוצתשלשהעלייההעובדה
+13בקבוצתשהגידולההשערה,אתלדחותאנויכוליםלכומתחרות.אינךכנראה

שנותהתחלתמאזלפחותהתקייםשהקשרובפרט,בצורתלקשרגרםלימודשנות
הששים.

מקצועותבעלישהםלמבוגריםהתעסוקהבלשכותהנרשמיםשלבחלקםגידולגםחל
מסך־כלאחוז1.1מ-היההגידולמאד.קטניםעדייוהמוחלטיםהממדיםאךאקדמאיים,
14בשנתאחוזים4.6ל-1962בשנתהנרשמים .1972

נמוכההשכלהילבבלהברשההחברתיתהמדיניות

לבעליהאבטלהשיעורהורדתשלבכיווןפעלההחברתיתשהמדיניותאפשרותקיימת
למישרותמובטליםבהפנייתהתעסוקהשירותשלהניקודשיטתלמשל,נמוכה.השכלה
השכלהלבעליאםהתלויות.הנפשותמספרואתהאבטלהמשךאתבתוכהכוללתפנויות
כינראהלכךבנוסףהעדפה.להםתהיהגדולות,משפחותעםלהיותנטייהישנמוכה
האבטלהשיעוריכלומר,האבטלה,שיעוריוביוהעלייהתקופתביוהפוךקשרקיים

גיל.קבוצותבתוךגםאמורהדבר15יותר.מוקדםהעלייהשזמןככליותרנמוכים

ומסקנותסיכום

כפיבישראל,לאבטלההשכלהביולקשרהעיקרישהגורםנראה,שהבאנוהניתוחעל-פי
לימוד.שנות4-1או0נמוכה,השכלהבעלישלהנמוךההשתתפותשיעורהואשהוצג,

ההשפעהאפשרותבגללהאחרונהכשנהנלקחה1972שנת.340עמי(,1976)למ״ס14
להכנתבמחשביםהשימושוהתחלת1973בשנתהאבטלהביטוחחוקמהנהגתהנובעת אחוזים.1.7היה1975לשנתהנתון(.62עמי)מבוא,1974בתחילתלווחים

מיוחדים.לווחיםאדם,כוחסקרי15
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יוצרתלימודטנות+13קבוצתשלאו8-5קבוצתשללאלוהשתתפותםשיעוריהתאמת
להשכלהאבטלהביןהמצופהההפוךלקשרומביאהשלהם,האבטלהבשיעוריתלולהעלייה

לבניהאבטלהשיעוריהורדתהמעדיפהחברתיתמדיניותקיימתפיגם,נראה

כמותי.ביטוילכךלתתיכולאינניאךההשכלה,נמוכותהשכבות
סמויה,אבטלהשלאלטרנטיבייםמודדיםשלחישוביםכמההוצגוהעבודהבגוף
החישו¬מטרתביותר.הנמוכהההשכלהבעלישלהנמוכיםההשתתפותמשיעוריהנובעים

שעשוייםאבטלהשיעורישלמוחלטיםמודדיםלספקולאהבעיהאתלזהותהיתהבים

להתקיים.היו
עידודעל-ידיבישראלהעבודהכוחלהרחבתמסויםפוטנציאלשקייםנראה

בראשיתחשובהיהזהעידודהעבודה.בכוחלהשתתףהנמוכהההשכלהבעלותהשכבות

הסיבותאתלחדדכדיממלאה.יותרתעסוקהשלבמצבפעלהכשהמדינההשבעים,שנות

ההשכלה,מעוטישלושכרמשלחי-ידבניתוחצורךישהנמוכיםההשתתפותלשיעורי

לערוךניתןלצערנו,הפנויות.המשרותלנתוניהאבטלהנתוניביןבהשוואהוכן
שירותרבה.משמעותאיוולכךמאד,כוללניותמשלחי-ידקבוצותעל-פיההשוואהאת

שההשוואהכךאדם,כוחבסקרימאשרלחלוטיןשונהמשלחי-ידבסיווגמשתמשהתעסוקה

ניתןכוללניים,הםהתעסוקהשירותשנתוניכיוןלכך,נוסף16אפשרית.אינה
17מוגבלת.בצורהרקלנתחם

לשיעוריהסיבהאחרבחיפושנוספיםגורמיםשלושהעלהדעתאתלתתכדאי
בכוחלא-יהודיםלעומתיהודים)א(נמוכה:השכלהבעלישלהנמוכיםההשתתפות

האוכלוסייהשלהמוצאויבשתהעלייהזמן)ב(ומין;גילהשכלה,לפיהעבודה
אוהעבודהבכוחשאינםצעיריםשלהתופעה)ג(ומיו;גילהשכלה,לפיהיהודית

(.68)עמיוקלינובהלויעל-ידישצויןכפיהספר,בבית
בארצותאפילוכינראה,ואבטלה.השכלהביןהכללילקשרנוגעתאחרונההערה

אבטלהביןהמוחלטההפוךמהקשרלהתרחקותנטייהישנההבריתוארצותקנדהכמו

שהיוכפיגבוהיםאינםהפחות-משכיליםאצלהאבטלהשיעורישבולכיווןלהשכלה,

ושינוייםאלו,קבוצותשלבממדיהןהשינוימשכילות.היותרלשכבותיחסיתבעבר,
ולבחוןלהוסיףראויאךהללו,מההתפתחויותחלקכנראהמסביריםהדמוגרפי,במבנה
אחרים.במקומותגםיתרחשהישראליווהנסיאםללמודכדיזאת,

.12עמי(,1972)1461*2ראהזובבעיהלדיון16

הפנויותמהמשרותאחוז58ו-מהנרשמיםאחוז72היו1975בשנתלדוגמא:17
.340עמי(,1976)למ״סראהכבלתי-מיומנים.מוצגים
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ביבליוגרפיה

ירושלים,אקדמון,ישראל,שלהכלכליתההתפתחותר.,וקלינוב-מלול,נ.,הלוי,
.1968

.1975 , אדםכוחסקרלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה
.1976 , שנתון ,-
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הפנסיהבמערכתורפורמההלימותשוויון,

פקטור*חייםחביב,יעקב

לענייןמונתהמיוחדתועדההפנסיה.במערכתוברפורמהבשינויהצוררנידוןשניםכמהזה
מרחיקות-וההשלכותהנושאחשיבותלמרותחוק.הצעותלכמהיסודשימשווהמלצותיהזה,

ורבותזהבנושאנעשומעטותעבודותרקהפנסיה,במערכתלרפורמהלהיותשעשויותהלכת
מעמיק.לעיוןאוכמותילניתוחזכולאהועדההצעותבעקבותשהתעוררוהסוגיותמן

הפנסיה,במערכתהשינוייםלהערכתהדרושיםהבסיסיים,הנתוניםמןגדולחלקכן,עליתר

המחוקקים.אוהחוקריםלרשותהועמדולאהוכןלא
על(1975)הפנסיהמערכתלבדיקתהועדההמלצותשלההשפעותאתבוחנתזועבודה

השכרבבסיסשינויכוללות:הועדההמלצותהקשישים.בקרבהפנסיהזכויותהתפלגות

מעבודה,הפנסיותמערכתשלוהתשלומיםהגימלאותבנוסחתשינויהגימלאות,לחיטובהמשמש
עלמסתכליםאנובניתוח,הלאומי.הביטוחוקיצבתמעבודההפנסיותמערכתושילוב

הקשישים,בקרבואי-השוויוןהעונימידתעלהקשישים,שלהטוטפותההכנסותהתפלגות

שהש¬אחרשינויהעבודה.מןהפרישהבעקבותהקשישיםשלהחייםברמתהשינוימידתועל

בוחניםאנוהפורשים.שלהוותקשנותוגידולהפנסיוניהכיסויהרחבתהואנבדקתפעתו
שלהוותקושנותחלקיהואהפנסיוניכשהכיסויהיום,הקיימתהמערכתשלהשפעותיהאת

מןיפרשוהקשישיםהפורשיםרובכיצפויכאשרבעתיד,ההשלכותואתמוגבלות,הפורשים

מלאות.פנסיהזכויותעםהעבודה
)הפנסיותמערכותשילובשלההשלכותאתבדקנו(1976ואחרים,)חביבקודמתבעבודה

הפנסיהמערכתשנותנתהתשואהעלהנוסחאותשינויושלהלאומי(הביטוחוקיצבתמעבודה

האדםוהתפתחותלגרונטולוגיהברוקדיילמכון-ישראלבגיוינטחוקריםהםהמחברים*
מבקשיםהמחבריםבירושלים.העבריתבאוניברסיטהמרצהגםחביביעקבבישראל.והחברה
צוקרמןובן-עמיכרמוןמנשהחביב,אהודבלאס,יצחקאמיר,שמואלאמיר,לשלמהלהודות

בעריכה,עזרתםעלגורלויונתןגל-עדלאילנהקודמת;טיוטהעלהמועילותהערותיהםעל
בתכנות.עזרתהעלאיצקוביץולצפורה
העברית.והאוניברסיטהברוקדיילמכוןעל-ידימומנהזועבודה
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לבדוקהמאפשרמורחבמודלנבנהזובעבודההקשישים.שלהשוטפותההכנסותהתפלגותועל
שלההשלכותאתלהשוותגםמאפשרזהמורחבמודלהשכר.בסיםשינוישלההשלכהאתגם

לכך,נוסףהשוטפת.הפרוגרסיביותעלההשלכותלעומתהתשואות,עלהשכרבבסיסהשינוי
האיתנותאתלשפרכדיבהםשישהמוצעת,המערכתשלבפרמטריםשינוייםמספרגםבדקנו

לאחרסבירההכנסהורמתהוגנותתשואותלפרטלהבטיחעתובאותההמערכת,שלהאקטוארית
המערכת.שלהפרוגרסיביותאתלהגדילואףהפרישה,

הראשונהמטרתןמטרות.כמהנועדותהלאומיוהביטוחמעבודההפנסיהלמערכות
הפרישה.לפניחיובההחייםלרמתביחסהולמתהכנסהמעבודתםהפורשיםלאנשיםלהבטיח

לדוגמא,(,1974)50111112הולמת.פנסיהשלההגדרהלגבירבותריעותיתכנוכימובןאך
וכןוחסכונות,שירותים,למצרכים,הדרושותבהוצאותמירידהנהניםהקשישיםכיסבור

משכרםאחוז80-65שלבשיעורבהכנסהלהםדיולכןיותר,נמוכיםבמסיםהםחייבים

להגדילישלדעתו,הקודמת.חייהםרמתעללשמורכדיהפרישהשלפניהאחרונהבשנה
ביחסהולםאחוזשאלתאךנמוך.היההפרישהלפניששכרםקשישיםעבורבמקצתזהשיעור

לבדההפנסיהמערכתהאםהיאנוספתסוגיההיחידה.הבעייהאינההפרישה,שלפנילשכר
כזופנסיהשתבטיחבכךדישמאאוהשכר,אובדןעלסבירפיצוילקשישיםלהבטיחצריכה

השכר.אובדןעלנאותפיצויתתןהקשישיםשלהאחרותהשוטפותההכנסותעםיחדאשר

אתגםלשרתלקשישיםתמיכהתכניותצריכותלקשישים,הולמתהכנסהלהבטחתנוסף

לעבודהשלילייםתמריציםשלהיווצרותומניעתואי-השוויוןהעוניצמצוםשלהיעדים
ולחסכון.

הפנסיותבתוספתאףורכוש,מעבודהשהכנסותיהםרביםקשישיםישנםהיום,בישראל
מרכזיתפקידהלאומיהביטוחקיצבותעלמוטלזהבמצבהעוני.מקונמוכותמעבודה,
הטבהמקבליםהקשישיםמןאחוזכארבעיםהקשישה.לאוכלוסיההכנסהמינימוםבהבטחת

הלאומי.הביטוחשלהזיקנהקיצבותמסךאחוז23המהווהסוציאלית,
שיואץשיפורעצמם,אתלקייםהקשישיםשלביכולתםמתמידלשיפורלצפותישבעתיד

העובדיםמןניכרחלקהיום,כברהפנסיה.מערכתלבדיקתהועדההמלצותיתקבלואם
הפורשיםאנשיםשלהמבוטחותהעבודהשנותמספרכמו-כן,כלשהי.פנסיהבתכניתמבוטח

עובדיםשלוהולךגדלמספריותר,וותיקהתהיההפנסיהשמערכתככלגדל.מהעבודה
מלאה.לפנסיההמכשירותהביטוחשנות35כשלזכותםמעבודתםיפרשו

ובוחןובעתיד,בהווההקשישיםצרכיביןההבדליםאתמבליטזובעבודההניתוח
צמצוםשלהיעדיםבהשגתהארוךבטווחהמוצעתוהמערכתהקיימתהמערכתשליעילותןאת

מכוסיםיהיוהעובדיםשכלבהנחהזאתהקשישים.הכנסותשלוהלימותואי-השוויוןהעוני
מצבקוראיםאנוהיוםשללמצבהפרישה.בעתמלאהלפנסיהזכאיםויהיופנסיהבתכנית

מלא.פנסיוניכיסוי-בעתידולמצבנמוך,פנסיוניכיסוישל
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הבדיקהשיטת

התגמולים.בנוסחתתלויההקשישיםשלההכנסותהתפלגותעלהפנסיהמערכתשלהשפעתה

מפנסיותשלאההכנסותהתפלגותבאופימצידה,תלויה,תגמוליםנוסחתשלהשפעתהאבל

הקשישים.שלהשוטפותההכנסותלביןהפרישהלפניהשכררמותביוובקשרהקשישים,של

גבוהאובינונישכרבעליהיוהנמוכותהשוטפותההכנסותבעלישהקשישיםהתברראילו
פנסיהאחוזתשלוםעל-ידיבעוניניכרצמצוםלהשיגאפשרהיהאזכיהפרישה,לפני

מתאםצפויאםאולםצרופה(.יחסית)פנסיההעובדיםלכלהפרישהשלפנילשכרביחסאחיד

בעונילהותיריחסיתתגמוליםנוסחתעלולהואחריה,הפרישהלפניההכנסותביןגבוה
הקשישים.מךגדולחלק

וההכ¬הפרישהלפניהשכרשלהמשותפתההתפלגותעלנתוניםלהשיגקשהלדאבוננו,

הכוללותפנסיה,מערכותעלעבודהשוםבספרותמצאנוולאהקשישים,שלהשוטפותנסות
בהת¬משתמשיםאנוזה,מכשולעללהתגברכדיזו.משולבתהתפלגותשלאמפיריתבדיקה

ויוצריםל(1¥3רנ13;ז.106ת-§01ת־0115131ז1־15111:1זנ<1)דו-משתניתלוג-נורמליתפלגות
והשונותהממוצעואחריה.הפרישהלפניההכנסותשלמשותפתהיפותטיתהתפלגותבאמצעותה

)השוטפתההכנסהושל)*^(הפרישהלפניהשכרשל
הת¬שלרוחבחתךמתוךמחושביםץ(ש

,65גילמעלהקשישיםשלהכוללתוההכנסה64-35בגיליםעובדיםגבריםשלהשכרפלגות

ההכנסותוהתפלגותהחיים,על-פניהיחסיהשכרממוצעהתפלגותכאומדןלנוהמשמשות
בסיסעלמחושביםהתגמוליםהקיימתבמערכת.1969בשנתבישראלקשישיםשלשלא-מתמיכות

על-פגיהשכרממוצעהתפלגותביוהיחסהפרישה.שלפניהאחרונותהשניםבשלושהשכר
בסיםעלנבנההפרישהלפניהאחרונותהשניםבשלושהשכרממוצעהתפלגותלביןהחיים

חדשהשכרהתפלגותבנינוזהקשרסמךעל(.2פרקופקטור,)חביבההכנסותפרופילי

3להשקראנו
.1ז\

(0.8)גבוההרמהלביו*אביןהמתאםמקדםשלאלטרנטיביותרמותשתיהנחנו

כיוןא.שלהגדרהלכלאלטרנטיביותהתפלגויותשתיעל-פיהוויצרנו(,0)נמוכהורמה
אותןתיקנונמוכה,שוטפתהכנסהעםהמשפחותמספראתמטהכלפימטותאלושהתפלגויות

שמירה)תוךהקשישיםשלההכנסהבסרהממשיחלקואתהכנסותטווחלכלשנתנוכךעל-ידי

הנתוניםביצירתהאחרוןהשלבהמקוריים(.המתאםומקדמיהשונויות,הממוצעים,על
זהלצורךמרכוש.והכנסהמעבודההכנסהמפנסיות,להכנסה¥שהפרדתהואהבסיסיים

דהיינו,בהרכבה;זהההינההכנסהעשירוןלאותוהשייכיםהאנשיםכלשלשהכנסתםהנחנו
ההכנסהמכללאחוזאותומרכושוההכנסהמעבודה,הפנסיותהשכר,מהוויםכולםאצל

ההיפו¬ההתפלגותעל.1969בשנתהדפוסיםעלכןגםמושתתיםההכנסותהרכביהשוטפת.
אנווהמוצעת.הקיימתהפנסיהמערכותשלהתגמוליםנוסחאותאתהפעלנושיצרנותטית

שהוצבו.היעדיםאתמערכתכלמשיגהמידהבאיזולבחוןכדימדדיםבכמההשתמשנו
מספרעל-פינבחנהההכנסהמעוטיהקשישיםעלהשונותהתגמוליםנוסחאותשלההשפעה

למישרתהממוצעהשכרמןאחוז33שלברמהזוגעבורשהוגדרהעוני,לקומתחתהמשפחות
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שנופלהתגמוליםמסךהחלקועל-פיהתחתווהעשירוןשלהממוצעתההכנסהעל-פישכיר;
(1973)56תבעקבותהעוני.לקומתחתהיאהתמיכותלפנישהכנסתןהמשפחותשלבחלקו

ההשתנות.ומקדםאסקינסוןומדרגיינימדדבהםאי-שוויון,מדדיבמספרהשתמשנו

הארוךבטווחוהמוצעתהקיימתהפנסיהמערכת

בעלייהיולגימלאותהפורשיםשלהמכריערובםבעתידכילצפותניתןשציינו,כפי
תהיההפנסיהמערכתשלבכיסוילגידוללאומי(.ומביטוח)מעבודהמלאותפנסיהזכויות
התפלגותן.ועלהקשישיםשלההכנסותרמתעלהשפעה

מובטחתהיוםהקשישים.בהכנסותלגידולשתביאודאימלאותפנסיהזכויותצבירת
הלאומי.הביטוחטלהסוציאליתההטבהעל-ידיהעוניקושלברמההכנסההקשישיםלכל

בהכנסותגידוליחולבנוסףרמה.אותהלבדה,מלא,וותקעםהזיקנהקיצבתתבטיחבעתיד
היום.שלזולעומתההכנסהברמתלגידולהואאףשיביאמעבודה,הפנסיות

יעלה.שאףויתכןירד,הקשישיםבהכנסותשאי-השוויוןוודאותכלאיןאולם,
אי-לצמצםעשויהכשלעצמה,לשכר,יחסיתפנסיהמנוגדות.השפעותמספרקיימותלמעשה,
השוטפותבהכנסותשאי-השוויוןכיוןהקשישים,שלהשוטפותההכנסותבהתפלגותשוויון
תתפלגלאהזכאותהרחבתברם,הפרישה.לפניהשכרבהתפלגותמאי-השוויוןיותרגדול
לאנמוכותהכנסותבעליראשית,סיבות:משתיהפרישהשלפנילשכרפרופורציונליבאופן

סוציאלית.בהטבהצמצוםעל-ידיתקוזזמעבודההפנסיהמןשהתוספתמשוםמכך,ירוויחו
ההכ¬בעליבקרבשדווקאסימניםישיחד,גםושכיריםעצמאייםעלמסתכליםכאשרשנית,
העובדהמתורגוזריםאנוזוהשערהיחסית.נמוךהואהזכויותהיקףהגבוהותנסות

סךמתוךהפנסיהכשמשקלפרוגרסיבית,היאבהווהמעבודהמפנסיותההכנסותשהתפלגות
מהחלתהנובעתהזכאות,שתוספתיתכןמכאן1ההכנסה.גידולעםוקטןהולךהקשישהכנסת
רגרסיבי.באופןלהתחלקעשויהכולם,עלמלאהפנסיה

ההכנסותהתפלגותעלהפנסיותמערכתשלהכיסויהרחבתהשפעתדבר,שלבסיכומו
הקשישיםשלהשוטפותההכנסותלביןהפרישהלפניהשכררמתביןביחסקשורההקשישיםשל

הול¬הגבוהיםהתגמוליםגבוה,הואשוטפותלהכנסותהקודםהשכרביןהמתאםמקדםכאשר
הנמוכותהשוטפותההכנסותבעליזה,במקרהגבוהות.הכנסותבעלילקשישיםבעיקרכים
הגבוההשכרמקבליבקרבאםזאת,לעומתהיחסית.הפנסיהמהרחבתקטנהבמידהרקיהנו
הקשישיםמןרביםאזימרכוש,הכנסותלהםושאיןעובדיםשאינםרביםקשישים-שנת

לבסיסיחסיתהמחושבתפנסיהזה,במקרהבהכנסותיהם.ניכרמשיפוריהנוהסולםבתחתית
דלי-אמצעיםלקשישיםההכנסותלהכוונתאפקטיביכלילהיותיכולההפרישהלפניהשכר

אי-השוויון.ולצמצום

המשפחה.הוצאותסקרלפי1
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גבוהלכיסוינמוךמכיסויהמעברשלאי-השוויוןעלשההשפעהלראותניתן1בלוח
הכיסוי,הרחבתס=0כאשר2המתאם.מקדםלגביבהנחותאמנםתלויההקיימתבמערכת

ביוהמתאםכאשראולם,אחוזים;6ב-גייני,מדדלפיאי-השוויוך,אתמקטינהכשלעצמה,
גורמתההרחבהאזכיק(,=0.8)גבוההואהפריטהשלפנילהכנסותהשוטפותההכנסות
אטקינסון.מדדלפיגםקייםבהשפעותדומההבדלאחוז.22ב-אי-השוויוולהגדלת

השינויגורמים:שנישלההשפעותביולהבחיןישלמוצעת,הקיימתהמערכתמןבמעבר
ההפחתהבגללרגרסיבי,יהיהבנוסחאותהשינויהשכר.בבסיסוהשינויהתגמוליםבנוסחת

השכרבבסיסהשינויהשכר.בסיםמתוךהבסיסיתהלאומיהביטוחקיצבתשלהקבועהסכוםשל

השכרמהתפלגותיותרשוויוניתהעבודהחייכללאורךהשכרהתפלגותכיפרוגרסיבי,הוא

ההשפעותשתיביולהפרידעל-מנת3הפרישה.לפניהאחרונותהשניםלפיהמחושבהקובע
המוצעתהמערכתשלהתגמוליםונוסחאותהנוכחיהשכרבסיםעל-פיהפנסיהאתחישבנו
בטוריםמוצגתהפנסיותבמערכתהמוצעהשינויכללשלההשפעה(;1בלוח5ו-4)טורים

אמנםהנוסחאותששינויעולה5־4ל~3־2טוריםשלההשוואהמתוךלוח.באותו7ו-6
אי־השכר,בבסיסבשינוימתחשביםכאשרדבר,שלבסיכומואךאי-השוויון,אתמגדיל

כאשר(.7ל-3ו-6ל-2טורים!השוואתקשלבערךתלויההירידהמידתקטן.השוויון

אטקינסוו,מדדלפיאחוז12וב-גיינימדדלפיאחוזים7ב-קטןאי-השוויוןק=0
אטקינסון.לפיאחוזים8וב-גיינילפיאחוזים5ב-קטןאי-השוויון,ק=0.8וכאשר

יותרגדולההשפעההפנסיוניהכיסוילהרחבתכיאלהממצאיםמתוךלראותניתן
היום,המצב)השוואתההשפעותשתיאתמשלביםכאשרהמוצעת.למערכתהמעברמהשפעת
שהעלייהשובמוצאיםאנו(,7ו-6בטוריםמלאכיסויעםהמוצעתבמערכתלמצב,1בטור

לקטוןעשויאי-השוויוןנמוך,הואהמתאםמקדםאםהמתאם.במקדםתלויהבאי-השוויון
4אחוז.16ב-יגדלהואגביה,קואםגייני,לפיאחוז12ב-

הכיסויהרחבת,ק=0כאשרהמתאם.במקדםתלויהתחתוןהעשירוןשלמצבוגם

מעבודה(פנסיות)כוללהקשישיםשלההכנסותסךעל-פיחושבנמוךכיסוישלהמצב2
קיצבותאתהוספנואלוהכנסותעל.1968/69המשפחההוצאותבסקרמופיעותשהןכפי

בכיסויההכנסותהסוציאלית(.ההטבהועוד)בסיסיתהקיימתבמתכונתוהלאומיהביטוח
שדווחוכפיהקשישיםשלבהכנסותמפנסיהההכנסותמרכיבהחלפתעל-ידיחושבומלא

ותק.שנות35לזכותםהיולומקבליםשהיובפנסיהבסקר,
.59עמי(,1977)ז41חתג611ו-;4לוח,2פרקופקטור,חביבראה3

החוקאחרים.וממקורותמפנסיההכנסותעלהמוטלבמסויהתחשבנולאכהעדבניתוח4
יתרעלרגילהכנסהמסלעומתהכנסה,במסחייביםמפנסיהמההכנסותאחוז75שרקקובע

הכנסותיהםעלהמםאתבפועלהפנסיונריםמשלמיםמידהבאיזוברורלאהקשיש.הכנסות
שהםהגימלהעלהמסאתבמקורלהורידרשאיותהפנסיהקרנותזאת,עםומפנסיה;מעבודה
הלאומי.הביטוחקצבתועלמשלמים
הפנ¬שכלבהנחההקשישיםהכנסותהתפלגותעלהכנסהמסשלההשלכותאתבדקנואנו
המוצעתבמערכתגבוהלכיסוינמוךמכיסויבמעברכימצאנוכחוק.מםמשלמיםסיונרים

הטלתלפניאחוז16טלגידוללעומתגייני(מדד)לפיאחוזים4ב-רקגדלאי-השוויון
שלבהשפעותמתחשביםכאשרמתבטלתכמעטהמעברשלהרגרסיביתההשפעהכלומר,מסים.
מלא.באופןמםמשלמיםשכולםבהנחההמס,מערכת
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המוצעתבמערכתהתחתון.העשירוןשלהממוצעתבהכנסהאחוז26שלניכרתלעלייהמביאה
מהרחבתפחותמרוויחהתחתוןהעשירון,ת=0.8כאשראחוז.34ל-יגיעהשיפור

בניגודהמוצעת,למערכתולמעבראחוז,11שלרקהואהשיפורהקיימתבמערכתהכיסוי;
אחוזים.8ל-יורדוהשיפורשלילית,השפעהישאי-השוויון,עללהשפעתו
המערכותשתיהמוצעת,במערכתיותרקטןהתחתוןהעשירוןבהכנסותשהשיפודאף
גםהעוני,לקושמעלמינימוםהכנסתהכללמןיוצאללאהקשישיםמשפחותלכלמבטיחות

סלק¬תמיכותשלמיוחדתבתכניתהצורךיתבטלמקרהשבכלהדברמשמעותגבוה.כשהמתאם

הנוכחית.הסוציאליתההטבהדוגמתעניים,לקשישיםטיביות

הלימות
בשנימשתמשיםאנוהפרישה,שלפניהחייםלרמתביחסהפנסיותשלהלימותןאתלבדוקכדי

שכרולביןקשיששלמפנסיהההכנסותשביןהיחסהואהראשוןתחלופה.שיעורישלסוגים
כולל-הקשישמשפחתשלהשוטפותההכנסותסךשביןהיחסהואהשניהפרישה;לפני

הכולל.התחלופהשיעורקוראיםאנוזהליחסהפרישה;שלפניהשכרלבין-פנסיות
ירכשוהעובדיםרובכאשרשיפוריחולהפרישהלאחרההכנסות)עס^^(בהלימות

מלאות.פנסיהזכויות
הלאומיהביטוחועודמעבודההפנסיהשיעוריגיעוממוצעת,שכררמתעםמפרנסלגבי

המערכתתחתאחוז86ול-הקיימתהמערכתבמסגרתהפרישהלפניהשכרמןאחוז82ל-לבדם

השכר,ברמתעלייהעםבתלילותנופללאהתחלופהשיעורהשילוב(.אףעל)זאתהחדשה

(.2)לוחאחוז70כ-עלעומדעדייומהממוצעכפלייםשלובשכר
כאחתוהמוצעתהקיימתהמערכתטלהתחלופהששיעוריכךעלמצביעותאלותוצאות

65לכ-זקוקיםשהקשישיםהגורסיםהפנסיה,סוגייתחוקרירובעל-ידיהמומלץמךגבוהים

חיים.רמתאותהעללשמורעל-מנתהפרישהלפניברוטומהכנסתםאחוז80עד
ההכנסהרגזתאתישפרוהקשישיםמןרביםכיעדגבוהיםכהיהיוהפנסיהתגמולי

מההכנסהיותרגדולהתהיההקשישיםשלהממוצעתההכנסהמלאבכיסויהפרישה.לאחר

ובמערכתהקיימתבמערכתנכוןזהדבר.64-35בגילהמפרנסיםשלמעבודההממוצעת
30ב-גדולותהפנסיות,כוללהקשיש,משפחתטלהכנסותיהיהיוהמוצעתבמערכתהמוצעת.

הפרישה.לפנימשכרואחוז
יסודותכוללתהמערכתשכןאלה;בשיעוריםיזכוהעובדיםכלשלאלזכורישאך
שלהמרכיביםהםהעיקריהגורםימות.ימסוקבוצותעבורהתחלופהשיעוריאתהמקטינים

טלפוןרכב,הוצאותהחזרנוספות,שעותפרמיות,כמו:הפנסיה,לצורךנחשביםשלאהשכר
עובדים:קבוצותשתיאצלבמיוחדגבוההואהשכרבסךאלהמרכיביםטלמשקלםוכולי.
מהווההאלההמרכיביםמןחלקנוספות.ושעותפרמיותהמקבליםופועליםבכיריםעובדים
שחלקידועאבלהשכר,בבסיסאותולכלולשלאהצדקהישולכןממשיות,הוצאותעלהחזר
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מוצעת במערכת1

קיימת

נמוך

ומלא

ההכנסה

בכיסוי

פנסיוני

לוח

2 . הלימות

ל יא ס ו י כמ

נמוך

כיסוי

רמת

שכר

לפני

פריטה

כאחוז
שכר

מה

הממוצע

שכר

מוצעת

מערכת

קיימת

מערכת

שכר

שן
י

בסיס

ש
חד

בסיס

שכר

סך

ההכנסה'

תגמולים 2

סך ההכנסה תגמולים3 2

סך ההכנסה תגמולים3 2

סך ההכנסה תגמולים3 2

1.40

1.31

1.64

1.55

1.71

1.62

1.59

1.49

29-0

0.90

0.77

1.27

1.14

1.13

1.01

0.94

0.81

64-30

0.95

0.68

1.21

0.94

1.08

0.81

0.77

0.50

99-65

1.10

0.72

1.24

0.86

1.20

0.82

0.73

0.35

134-100

1.22

0.75

1.27

0.80

1.29

0.82

0.72

0.24

169-135

1.24

0.71

1,29

0.76

1.29

0.77

0.72

0.18

204-170

1.22

0.67

1.27

0.72

1.27

0.71

0.68

0.12

+205

1.07

0.78

1.29

1.00

1.23

0.94

0.88

0.58

ממוצע

1 התוצאות

הן לגבי

0.8 = כן.

2 פנסיה

מעבודה

ועוד

קצבות

הביטוח

הלאומי,

מחולק

שכר
ב

לפני

שה,
הפרי

כלומר

ביחס

שכר
ל

לפני

הפריטה.

3 פנסיה

מעבודה,

קצבות

הביטוח

הלאומי

ועוד

הכנסות

שוטפות

אחרות

מחולק

שכר
ב

לפני

שה,
הפרי

כלומר

ביחס

שכר
ל

לפני

שה.
הפרי
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רבהבמידהכולליםשלנוהשכרשחישוביכיוןטהורה.שכרהטבתבבחינתאלאאינוגדול
שיעוריוכיבמציאותמאשרגבוהיםשלנוהגימלאותשאומדנייוצאהאלה,המרכיביםאת

עובדיםלקבוצותהתחלופהשיעוראתהמקטיןנוסףגורםמעלה.כלפימוטיםהתחלופה
שלו,העיקריתהעבודהאתרקמכסההעובדשלהפנסיהרביםשבמקריםהואמסויימות,
פנסיוני.כיסויאיךכאחד(ועצמאיות)שכירותנוספותולעבודות

התח¬שיעורשלגובהוזומסיבההפרישה.שנותבמשךלהשתנותעשויהתחלופהשיעור
לשינוייםמוצמדותהגימלאותהקיימת,במערכתהגימלאות.שלההצמדהלצורתקשורלופה
לשינוייםהגימלאותאתלהצמידמוצעהחדשהבמערכתהעובד.שלהאחרונהבדרגההחלים
לגבינהגנווכךהממוצע,לשכרהצמדהלהניחרקאפשרותהיתהלנובמשק.הממוצעבשכר
המערכתלגבינכוניםהתחלופהשיעורישלשלנוהאומדניםזומסיבההמערכות.שתי

גדולהממוצעבשכרשהגידולמאחרהקיימתבמערכתמעלהכלפימוטיםהםאךהמוצעת,
היאהמוצעתההצמדהששיטתלצייןישהמקרים.ברובהשכרבסולםכלשהיבדרגהמהגידול
דנמרק,בלגיה,כמואחרותבארצותהנהוגהלמחיריםהגימלאותמהצמדתיותרנדיבה
הברית.וארצותשבדיה

בשיטתבהתחשבבפרטגבוהים,כללבדרךהםהתחלופהששיעורילומרניתןבסיכום
שבטווחלצפותישאךיותר,נמוכיםהשיעוריםמסויימותשבקבוצותנכוןהנדיבה.ההצמדה
ביטול)עקביופחתנחשביםשלאהמרכיביםמשקלהישיר,במיסויהרפורמהבעקבותהארוך
שמופי¬לשיעוריםיותרקרוביםיהיוהתחלופהשיעוריכך,ואםעליהם(הכנסהממסהפטור
.2בלוחעים

המוצעתבמערכתשינויים

והנהגתהכיסויהרחבתכיהיאהראשונהבעיות.מספרהעלההועדההמלצותשלהניתוח
השוטפתההכנסהביןהמתאםאםזאת,אי-השוויון;להגדלתלהביאעלולותהועדההמלצות

מגי¬הפנסיהששיעוריהיאשניהבעייהגבוה.הואהפרישהלפניהשכרלביןהקשישיםשל
הרמותומבחינתהחייםעל-פניהפרטהכנסותשלהחלוקהמבחינתלמדי,גבוהותלרמותעים

התשואהשיעוריכיהראינו,(1978)אחרבמחקרזה.בתחוםחוקריםעל-ידיהמומלצות
הגידולעודכלאלטרנטיביותחסכוןלתכניותמהתשואותגבוהיםהמשולבתבמערכתלפרט
היציבותלגבילדאגהמקוםשישגםהראינולשנה.אחוזים1.5מ-גבוההריאליבשכר

ביכולתםספקהמטילדברהלאומי,הביטוחושלמעבודההפנסיותמערכתשלהאקטוארית
(,1973)בלאםכמואחריםשללהזהרותיהםאישורבכךישבעתיד.התחייבויותיהםאתלקיים
(.1975)ואחריםנוימןושלהפנסיה,קרנותשלהאקטוארלשעבר

אחרות,ובארצותבישראלהתחלופהושיעורהביטוחדמישיעוריביןהיחסהשוואת
השווהשכרברמתהישראלי,העובדהישראלי.העובדלטובתיתרוןעלכללבדרךמצביעה
שלביטוחדמיתמורתאחוז86שלתחלופהמשיעורנהנהביטוח,שנות35לאחרלממוצע,
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דומיםתשלומיםתמורתוגרמניה,נורבגיהכמובארצותזה,לעומתמשכרו.אחוז21.5
(.0£0,1977)סשניםפיכמעטנמוכיםתחלופהשיעוריהעובדיםמקבליםמאד,

כהתנאיםלפדםלהציעיכולהיום,במצבובפרטהישראלי,המשקהאםלשאולניתן

בדרךאלהגרעונותלממןצורךיהיהאקטוארייםגרעונותיווצרושאםעודמהגבוהים,
הבאים.הדורותחשבוןעלכלשהי

להק¬כדידרכיםמספרישנןגבוהים,הםוהתשואותהתחלופהששיעורימסכימיםאם

שללשיטהלחזור)ב(אחוז;70ל-מתחתהמקסימליהפנסיהשיעוראתלהוריד)א(טינם:

למחיריםרקהפנסיותאתלהצמיד)ג(האחרונות;השניםשלושתעל-פילפנסיההשכרבסים

לשכר.במקום
שיעורהורדתעל-ידיהתחלופהשיעוריהורדתשלהאפשרותאתבחנוזובעבודה

גרעונותצפוייםאםהמערכת.שלהאקטואריהמצבלפימשתנותכזהצעדשלהמטרותהפנסיה.
חששואיובמידההתשואה.שיעורילהתאמתאמצעיכזהבצעדלראותניתןאקטואריים,

אפשרותמתןתוךהתשלומים,שלמקבילההפחתהעלממליציםהיינואקטוארי,לגרעון
אשרנמוך,שכרעםשאנשיםיתכךזאת,עםוולונטרי.בסיםעליותרגבוהיםלתשלומים

הרמהמונמוכהפנסיהיקבלוהפנסיה,בבסיסכלולשאינומשמעותישכרמרכיבלהם

השכרבסיסבהרחבתמלווהלהיותצריכהוהתשלומיםהפנסיהשיעורהקטנתלכןהמומלצת.

גרידא(.הוצאותלהחזר)פרטהמרכיביםכללהכללת
נפרטלא.0.40ל-והפחתה0.55ל-הפחתהאלטרנטיביים:פנסיהשיעורישניבחנו

0.55ל-הפחתהשלהאופציהעיקריות.נקודותכמהעלנצביעאלאההשלכות,כלאתכאן
המומ¬הרמותלעומתסבירותברמותעדייוהםהתחלופהשיעוריבמיוחד.אטרקטיביתנראית

מןכפלייםשלברמהאחוז60ל-ממוצעשכרעםלאדםאחוז77ביונעותכשהןלצות,

עליתראחרות.בארצותהמקובלעלעוליםאףאודומיםאלושיעורים(.3)לוחהממוצע

הלאומי,הביטוחמרכיבשלמשקלואתמעלההשילובנוסחתבגללהפנסיהשיעורהפחתתכן,
אינוכמעטהתחתוווהעשירוןבמקצת,יורדהקשישיםהכנסותבכללאי-השוויוןולכן

אחוזים,6בכ-תרדהפנסיהמערכתשלהכוללתהתשואה(.4)לוחבתגמוליםמההפחתהמפסיד
ניתןלאהאקטואריותבהערכותקשייםבגללאךהאקטואריות,הבעיותאתשיקטיןדבר

עםיחדוולונטרי.מרכיבולהנהיגהתשלומיםאתלהפחיתאפשריהיהשאכובבטחוולקבוע

עליעלהבשכרהגידולעודכלנמוכותהכנסהקבוצותלגביתישמרלפרטהכדאיותזאת,

והפרוגרסיביותאחוזים,2.1עלשיעלהעודכליותר,מבוססותולקבוצותאחוזים,1.3
(.5)לוחתעלההתשואותשל

שאזנדמהוולונטרי,מרכיבולהכניסיותראיתןאקטואריבסיםלהבטיחרוציםאם

מש¬הפחתהלאפשרשעשוי,0.40לכ-הפנסיהבשיעוריותרהגדולהההפחתהאתלהעדיףיש

ישאחוז.13בכ-יורדהתשואהשיעורזובאופציההתשלומים.בשיעורייותרמעותית

התחלופהשיעוראתלפרט,הכדאיותברמותהתשואותאתמשאירהעדייוזושאופציהלצייו

קומעלהכנסהומבטיחהלממוצע,מתחתשכררמותעםאנשיםלגביסבירותשהןברמות
הממוצעבשכרסוציאלית.להטבהלהזדקקמבלימלאותזכויותשצברוהקשישיםלכלהעוני
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1ההלימותעלמעבודההפנסיהשיעורהורדתשלההשפעה.3לוח

*1 = 0 .40
1

יי = 0.55 1104סס

שכררמת
הפרישהלפני
סומהשכרכאחוז תג¬ סר תג¬ סרתג-

ההכנסה3 מולים ההכנסה 3מולים ההכנסה3מולים הממוצע

1.54 1.45 1.59 1.50 1.64 1.55 29-0
1.07 0.94 1.17 1.04 1.27 1.14 64-30
0.97 0.70 1.09 0.82 1.21 0.94 99-65
0.98 0.60 1.11 0.73 1.24 0.86 134-100
1.00 0.53 1.14 0.67 1.27 0.80 169-135
1.01 0.48 1.15 0.62 1.29 0.76 204-170
0.99 0.43 1.13 0.57 1.27 0.72 + 205
1.06 0.77 1.17 0.89 1.29 1.00 ממוצע
הפרישה. לפנילשכר ביחסהם ההכנסהוסר התגמוליםק.=0.8לגבי הןהתוצאות1

המוצעת.המערכת2
.2בלוח3ו- 2הערותראה3

ההכנסות התפלגות עלמעבודה הפנסיותשיעורהורדתשל ההשפעה.4לוח

נ\=0.40
1

ס = 0.55
1

1ס 0.70=
ג

0.36 0.37 0.37 ניג'ימדד
0.22 0.23 0.24 6=1.2אסקינסון:מדד
0.31 0.33 0.35 £ = 2.0
35.6 37.2 38.5 2התחתוןבעשירוןממוצעתהכנסה

26.7 26.6 26.6
העליוןהעשירוןשלחלקו

2ההכנסהבסר

100.8 113.5 126.3 2ממוצעתהכנסה

61.2 74.0 86.7 2ממוצעיםתגמולים

המוצעתהמערכת1
.64-35בגיליםגבריםשלהממוצעהשכרמןאחוז2

אףדומותאלורמותמהממוצע.בכפלייםאחוז43ל-ויורדאחוז64הואהתחלופהשיעור

שלהתשתיתחוקרים.על-ידיהמומלצותמהרמותנמוכותהןאךאחרות,בארצותלמקובלהן

לשמשיכולהוולונטריוהמרכיבכסבירה,לראותהשניתךברמהתהיהעדייוהחובהפנסיית

המערכתאתהמאפייניםהגבוהיםהתחלופהלשיעורילהגיעיוכלואנשיםשבמסגרתומכשיר

היום.המוצעת
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הפנסיותבמערכתהתשואהשיעורעלמעבורההפנסיותשיעוריהורדתשלההשפעה.5לוח
1אוכלוסיהקבוצותלפיהמשולבת,והמערכתמעבודה

( = נוג)משולבת מערכת (=),ל מעבודה פנסיה

0.40 0.55 20.70 0.40 0.55 2.ס70

5.8 6.3 6.7 4.4 5.4 6.2 כלליממוצע
מוצאיבשת

5.3 5.9 6.4 4.3 5.4 6.2 ישראל

5.5 6.0 6.5 4.4 5.4 6.2 אירופה-אמריקה

6.2 6.7 7.0 4.4 5.5 6.2 אפריקהאסיה
משלח-יד

5.1 5.8 6.4 4.4 5.6 6.4 חופשייםמקצועות

5.2 5.9 6.4 4.4 5.4 6.3 ופקידיםמנהלים

5.8 6.3 6.7 4.4 5.4 6.2 תחבורהתעשיה,

6.2 6.7 7.0 4.4 5.4 6.1
חקלאות,בנייה,

אישייםשירותים

לשנה.אחוזים4הואבשכרהגידולשקצבהנחנו1
המוצעת.המערכת2

במערכתהשתמשנואילואלטרנטיביות?בדרכיםהתחלופהשיעוריאתלהקטיןלאמדוע
הפנסיותשלהתחלופהשיעורהאחרונות,השניםשלושלפיהשכרבסיםשלבשיטההמוצעת

אך(.2)לוחאחוז18ב-יורדהיההממוצעהתשואהושיעוראחוז22ב-יורדהיהלבדך
מעבודההפנסיהבמערכתהתשואותלהפיכתהעיקריהגורםהיההשכרבסיםששינוילזכוריש

הבסיסכן,עליתרהקשישים.בקרבאי-השוויוןולהקטנתלפרופורציונליותמרגרסיביות
היההמהווניםתשלומיהםשסךמבוטחיםביואופקישוויוושלהעקרוועלגםשומרהמוצע
דווקאהיאבעולםהמגמההיוםלכןשונה.החייםעל-פניהכנסותיהםהתפלגותאךשווה,

הפנסיה.לצורךהמחושבותהשניםמספראתלהרחיב
אט¬כפחותלנונראיתבלבדבמחיריםלשינויההצמדהשיטתשינוישלהאופציהגם
עםהזקןמידישנשמטיחסיקנייהכוחשלאשליהיוצרתהיאסיבות.משלושרקטיבית
מהעבודההקשיש,שלהנוספיםההכנסהמקורותעשוייםלפרישההראשונותבשניםהזמן;

הנו¬המקורותכאשרדווקאירדהפנסיהשלהיחסיהקנייהוכוחבשיאם,להיותומרכוש,
מסויימיםלשירותיםבהזדקקותעלייהישנהיותרמבוגריםבגיליםלרדת;עשוייםספים
לסבסדהחברהאתלאלץפשוטעשויהאלובשניםדווקאהיחסיהקנייהבכוחירידהולכו
אחרים.מנגנוניםדרךשירותיםאותםאת
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ביבליוגרפיה

ולבטחוהמרכזהאקטואר,לשכתעבודה(,)ניירהפנסיהבמערכתרפורמההצעתי.,בלאס,
.1973אביב,תלסוציאלי,

בסחווהכנסה",להבטחתהמערכתהתפתחותלאור1974-1964בישראל"העוניי.,חביב,
.8,24-5תשל״ה,ניסוסוציאלי, עיוניםהפנסיה",במערכתהרפורמהשלכלכליים"היבטיםח.,ופקטור,ר.,לרמן,-,
.1976ירושלים,פאלק,מכוןקופ,ויעקבהלוינדבבעריכתבכלכלה, ברוקדייל,מכון,26-78דיוןדפיהפנסיה,במערכתתמורותח.,ופקטור,,-
ירושלים.

רבעוןחובה,"פנסיההנהגתשלכלכליות"השלכותי.,וגת,י.,וינברגר,ז.,נוימן,
.326-316)תשל״ו(,87מם׳לכלכלה,

בכלכלה,מוסמרעבודתלפרט,"הכדאיות-בישראלמעבודההפנסיות"מערכתח.,פקטור,
.1977ירושלים,העברית,לאוניברסיטהמוגשת

.7,291-211תשל״ה,לאומי,וביטוחעבודההפנסיה,"חוקלעקרונות"הצעההעבודה,משרד

11.11,1101111611,.2726׳!,?מאקא/ס56500-10.1ס1ט0-1.17^,817116־001<1§ת15ת5ס11;{־ט;6,

1435111תסז^ת9.0,.1977.

01־£31ו123;ו1תס£01•£00ז10תז010כ]ס-ס61־3:ו1תס3ז1<11)612610זזק16ז1ס־,4013<5׳86718-10716

5017617168,?31־1977,15.

80111112,,.נ031־1־0,111,.1,קקט־!(11,.?650111<6,א1.,80131,,.3£<ת1ע3ת81:66-ת

11,־1974. 171001716, 113110x6186£116ץ.{6171671־
־

13-171@ ^36^1x0£61־4,86,.8ץ0-ס

12.140,37.1/01,1,ס606תז£61־1974. £1/ 81x 1 16 8600800-ץ171-£ -11x 1

.1973,655, 0x70x110131,071־6ז1ז1תס?1־ 800710171-10 1716011x0.1-11:11/!.,86,ת



לפרטהכדאיות בישראלמעבודההפנסיותמערכת

פקטור*חילם

שחדלולאחרנאותהחייםרמתלקייםהעבודהמןלפורשיםלאפשרהפנסיהמערכתשלמטרתה
הפרישה,עםלפדיוןניתנותשתשואותיוחסכון,שלסוגהיאהפנסיהלפרנסתם.לעבוד
השוטפתמהכנסתהתשלומיםהעובדתהאוכלוסיהמפרישהזו,למטרהשוטפת.קיצבהבצורת

עבודתה.שנותכלמשר
הלחץגברבבדבדהפנסיות.בנושאהציבוריתהתודעהוהלכהגברההאחרונותבשנים

)ממשלתיותהציבוריותהפנסיהתכניותשלוהנוהליםהפעולהדרכיאתשיסדירחוקלחקיקת

העובדים.שלוההתחייבויותהזכויותואתוכוי(,מנהלים)ביטוחוהפרטיותוהסתדרותיות(
הביטוחעלהאםזו:מערכתשלשוניםהיבטיםסביבנסובובישראלהפנסיהבמערכתהדיונים
לתכניתההשתייכותואםהפרט?שלחופשיתלבחירהנתוןאוחובהבגדרלהיותהפנסיוני

כנהוגשונים,גופיםאויחידציבוריגוף-התכניתאתלנהלצרירמיחובה,היאפנסיה
שניהלוהחייםרמתאתלפורשיםלהבטיחדייוגדולותהפנסיהגימלאותאמנםהאםהיום?
למלאביכולתוהאםכלומר,איתן,אקטואריבסיםעלמושתתותהפנסיותהאםהפרישה?לפני

המבוטחים?כלפיהתחייבויותיהןאת
לפרטהפנסיותלכדאיותנוגעותכאןבהןנתרכזושאנושהועלונוספותשאלות

סוגיות:לשלושמתחלקהדיוןמעבודה.הפנסיהמערכתשמעניקההתשואותשלולפרוגרסיביות
השוטפים,תשלומיועלהוגנתתשואהלפרטמקנההפנסיהמערכתהאםהיאהראשונההסוגיה

בישראל.והחברההאדםוהתפתחותלגרונטולוגיהברוקדיילבמכוןחוקרהואהמחבר*
בכלכלה.מוסמרתוארלקבלתהעבריתלאוניברסיטהשהוגשהמעבודהחלקהינהזועבודה
ברצוניהעבודה.שלביבכלהמסורהועזרתוהדרכתועלחביבליעקבחייבאנימיוחדתתודה

בן־עמינורדהיים,משהכרמון,מנשהבלאס,יצחקאמיר,שמואלאמיר,לשלמהגםלהודות
עזרתועלגורלליונתןקודמת,טיוטהעלהמועילותהערותיהםעלקלינוב,ורותצוקרמן
בתכנות.עזרתהעלאיצקוביץולצפורהבעריכה,
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אוחסכוןבתכניותלקבלהמבוטחשיכולמזוקטנהשאינהתשואההיאהוגנתכשתשואה
ביחסהפנסיהתכניותשלהכדאיותאתהשווינוזו,שאלהעללהשיבכדיאחרות.פנסיה

האחרות.החסכוןתכניותלכדאיות
שונות.עובדיםקבוצותעבורביותרהכדאיתהתכניתבבחירתקשורההשנייההסוגיה

היאאיזו-עובדיםשלסוגכלעבורכןוכמוהתכניות,ביןהבדליםקיימיםאםנבדוק

להםהכדאיתבתכניתמבוטחיםהעובדיםהאםביותר;הגדולההתשואהאתהמקנההתכנית

מתשואההנהניםעבודתם(חיי)לאודרבכנסתםלהםדומיםעובדיםישנםשמאאוביותר,

אחרת.לתכניתהשתייכותםעקביותר,גבוהה

ישנםשמאאותשואה,אותהמקבליםמסוימתבתכניתהמבוטחיםכלאםבדקנושלישית,

התשואותדפוסהאםלראותרצינואחרות,במליםהעובד.שלהשכרלרמתהקשוריםהבדלים

פרוגרסיבייםהםההבדליםהאםאחידים,אינםהדפוסיםואםאחיד;הואתכניתכלשמקנה

גבוההתשואהמקנההיאאםפרוגרסיביתשואותדפוסבעלתהיא)תכניתרגרסיבייםאו

1יותר(.נמוךשהשכרככליותר

התכניות,בתנאימפורשתהתשואהאיןפנסיהבתכניותאחרות,חסכוןמתכניותלהבדיל

תלויותמצידן,אלוונוסחאותוהתשלומים,הגימלאותנוסחאותשלהשילובבתוךסמויהאלא

ישלכןוכוי.החיים,תוחלתהחיים,לאורךמעבודהההכנסותדפוסכגוןהפרט,בתכונות

הפנסיה.מתכניותאחתכללושמעניקההתשואהאתפרטכלעבורלחשב
היחסיתהכדאיותשבבדיקתהחשיבותחופשית,היאהפנסיהתכניתבחירתבהםבמשקים

בחירתאםגםאךמאליה.מובנתהיאשוניםלפרטיםהתשואותודפוסיהשונותהתכניותשל

האיגודאומעבידובידינקבעתאלאהבודד,העובדבידינתונהאינההפנסיהתכנית
באיזוללמדכדיבהיששכןחשובה;פחותאינהזובדיקהבישראל,כנהוגשלו,המקצועי

עלהפרטשלביקורתבסיסבכךולשמשלהםהכדאיתבתכניתמבוטחיםאמנםהאנשיםמידה

גורלו.אתהקובעיםהגורמים
הגימ-זרםשלהמהווןהערךשביןהיחסעל-פינבדקההפנסיהתכניותשלהכדאיות

שמקבלהגימלאותסךאתמבטאזהמדד(.11)התשלומיםזרםשלהמהווןהערךלביןלאות

לתכנית(.ההצטרפותיוםשללירות)במונחיהפנסיהלתכניתתשלוםשללירהכלעלהמבוטח
אגרותעלהריביתלשערבערךהשווהאחוזים,4הואהניתוחברובנשתמשבוהנכיוןשער

אלטרנטיביות,חסכוןלתכניותביחסכדאיתאפוא,תהיה,הפנסיהתכניתממשלתיות.חוב

אחוזים.4מ-גדולהשלההתשואהכלומר,,1מ-גדול(11)הכדאיותמדדאם
חיילאורךהעובדשכרדפוסהואוהתגמוליםהתשלומיםגובהבקביעתהמרכזיהגורם

מסקרהלקוחיםחתך־רוחבנתונימתוךהפרטשלההכנסותפרופיליאתאמדנועבודתו.

והוותקהמוצאהיד,משלחעל-פיהמוגדרותעובדיםקבוצות36לגביהמשפחה,הוצאות

4שלבקצבגדלהריאלישהשכרהנחנוזמןלאורךהשכרשלאומדניםלקבלכדיבארץ.

והש¬ההלימותהאקטוארית,היציבותכמומעבודההפנסיותמערכתשלנוספיםאספקטים1
?.£101:01•,931נ11נ?,61זז־13תאצלנבחנוהפנסיונריםאוכלוסייתבקרבאי-השוויוןעלפעות



222

כאןבדקנולתכנית.ההצטרפותגילהואהכדאיותעלהמשפיענוסףגורםבשנה.אחוזים
.45ו-21הצטרפות,שלאלטרנטיבייםגיליםשני

התכניותמעבודה.הפנסיותמערכתטלמייצגתתמונההנותנותתכניותבמספרבחרנו
)מבטחים,ההסתדרותיותהקרנותמואחדותשלהמקיפהוהפנסיההיסודפנסייתהןשנבחנו

לעובדיהתקציביתהפנסיהההסתדרות(,לעובדיהמרכזיתוהקרןנתיבבניין,פועליקרן
,1976בשנתנהוגיםשהיואלההםהתכניותתנאיהמנהלים.ביטוחמתכניותואחתהמדינה,
האחרונה.בעתשהוכנסושינוייםכולליםואינם

עובדיםעבורהפנסיהתכניותשלכדאיותו
העבודהחייתחילתעםלתכניתשמצטרפים

מונותההסתדרותיותהפנסיהקרנותשבעההסתדרותיות.בתכניותהכדאיותאתתחילהנציג
בישראל.ביותרהגדולהפנסיוניהגוףאתיחדיומהוותוהןחברים,מיליוןכחציהיום
אחתבכלהמבוטחיםכשמספריסוד,תכניתוכןמקיפהפנסיהתכניתמפעילותהקרנותרוב
דומה.השתייםמן

כלכליתמבחינהההסתדרותיות.הפנסיהבקרנותרקקיימתהיסודפנסייתתכנית
הפנסיהמןבהרבהזולההיאלפרט.רבמשיכהכחבעלתתכניתהיאהיסודפנסייתצרופה,
המקיפה.בפנסיהאחוז16לעומתהשכר,מןאחוז10הןהיסודלפנסייתההפרשותהמקיפה: וההס¬(20בנייהודיםלגברים73)בעולםהגבוהותמןהיאבישראלהחייםשתוחלתכיון
מןאחוזים6שלבשיעורהתשלומים,תוספתכיסבירנמוכה,65גיללפנילמותתברות
2הגימלאות.לתוחלתביחסמאדיקרההיאהשאירים,ביטוחעבורהעובדשמשלםהשכר,

כלולפקיד.חקלאייםלפועליםהקרןמבטחים,שלהיסודפנסייתתכניתאתבדקנו
הבדיקהמןמתאשרתהיסודפנסייתשלכדאיותה.21הואהכניסהגילכאשרדומות,אלה

בכלהמקיפההפנסיהמתכניותיותרגבוהחנותנתהיסודפנסייתכימראה1לוחשלנו.
לעומתתשלוםשללירהכלעבורגימלהל״י2.20בממוצעמקנההיאההכנסות.פרופילי
3המקיפה.הפנסיהשמקנהל״י1.75-1.20ביןשנעהגימלה

יסודתכניתביןהפרטשלהבחירהעללהשפיעהעשוייםגורמיםכמהישנסתיאורטית,2
מוותשלהסיכוניםמפנימשפחתואתלבטחהפרטשלהצורןמידתהואאחדגורםומקיפה. אותושלמעבודהההכנסותבמשקלתלויזהצורןהפרישה.לגילהגיעולפנינכותטלאו

המקיפההפנסיהכיברורהחברה,מבחינתהמשפחה.ובגודלהמשפחה,הכנסותבסראדם אזכיהכנסה,מקורותללאנותריםעובדטלשאיריואםשכןהיסוד;פנסייתעלעדיפה הועדהשלההמלצותביןואמנם,בסיסיים,מחייהלאמצעילהםלדאוגהחברהעלמוטל היסוד.פנסייתאתלבטלהמלצהכלולה)תטל״ה(הפנסיהמערכתלבדיקת
כולליםאם,1בלוחשמוצגיםהאומדניםמןגבוהההיסודפנסייתשלהכדאיותבפועל,3

מחציתטלבשיעורהפיטוריןפיצוייואתפטירתועםהעובדלאלמנתהניתןהמענקאת
מבו¬שעובדיהםהתעשייהמפעליברובהנהוגיםבמפעל,וותקשנתלכלהחודשיתהמשכורת יסוד.בפנסייתטחים
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לוח

1 . הכדאיות

8/0

) של תכניות

הפנסיה

שונות
ה

לפי

מוצא,

שלח-יד
מ

וותק

בארץ:

גיל

כניסה

לתכנית

-

21
, שער

הנכיון -

4 אחוזים

מקיפה

פנסיה

פנסיית

יסוד

שכר

לאורך
החיים

כאחוז
שכר

מה

הממוצע

אחוז
מכלל

האוכ¬

לוסייה

פנסיה

תקציבית

קרו

פועלי

בניו

מבטחים
חקלאות

מרכזית

לפקיד

מבטחים
חקלאות

לפקיד

ביטוח

מנהלים

שות
הפר

% 16

שות
הפר

% 11

מוצא

1.37

1.30

1.89

1.66

1.42

2.19

1.174

14.1

שראל
י

1.37

1.27

1.85

1.63

1.42

2.22

1.101

48.7

אירופה-אמריקה

1.38

1.07

1.56

1.37

1.33

2.19

0.777

37.2

אסיה-אפריקה

שלח
מ

יד

1.35

1.64

2.38

2.10

1.76

2.71

1.426

13.8

מקצועות

שיים
חופ

1.36

1.21

1.76

1.55

1.34

2.04

1.219

18.9

מנהלים

ופקידים

1.38

1.17

1.69

1.49

1.37

2.19

0.923

36.4

שייה,
תע

שורת
תק

ותחבורה

1.39

1.04

1.51

1.33

1.27

2.10

0.737

31.0

בניו, חקלאות

שירותים
ו

שנת

עלייה

1.37

1.29

1.87

1.65

1.41

2.17

1.189

23.2

עד 1947

1.38

1.18

1.71

1.50

1.39

2.23

0.912

42.4

1954-1948

1.38

1.13

1.64

1.44

1.37

2.24

0.846

11.3

1960-1955

1.39

1.04

1.51

1.33

1.29

2.12

0.744

8.9

1961

ואילך

1.38

1.20

1.75

1.54

1.39

2.20

0.991

99.9

ממוצע

לסטטיסטיקה.

המרכזית

של שכה
הל

שפחה
המ

1968/9

מקור:

נתוני

סקר

הוצאות



224

מש¬אנואחרות,חסכוןלצורותביחסהפנסיהתכניותשלכדאיותובבדיקתכאמור,
4שהואבמשק,החסכוןבתכניותהרווחהריאליהריביתלשערהשווהנכיוןבשערתמשים

כדאית1מ־גדולמשעבודהפנסיהתכניתכיקובעכךמתוךהנובעהמידהקנהאחוזים.
ביחסכדאיתהיסודפנסייתזהמידהקנהלפיהאלטרנטיביות.החסכוןמתכניותיותר

העובדים.קבוצותכלעבוראלוחסכוןלתכניות
הפנסיה)א(עיקריות:תכניותארבעבחנוהמקיפה,הפנסיהשלהכדאיותבבדיקת

והקופהחקלאיים,פועליםנתיב,לפקיד,מבטחים,-ההסתדרותיותהקרנותשלהמקיפה
ויותר.ביטוחשנות35עםעובדיםעבורמאדדומיםשתנאיהןההסתדרות,לעובדיהמרכזית

התקציביתהפנסיה)ד(מנהלים.ביטוח)ג(בנין.לפועליהקרןשלהמקיפההפנסיה)ב(
מדינה.לעובדי

השאלהאפוא,מתעוררת,לתכנית.תשלוםכלמפרישיםאינםהעובדיםתקציביתבפנסיה
שכולוהסכמהישהמעבידשלחלקולגביהעובד.עלהפנסיהתשלומימגולגליםצורהבאיזו
שלחלקוהואיותרבעייתי4פנסיה.תכניותשלבניתוחשמקובלכפיהעובד,עלמגולגל
ולפיכךהעובד,עלבמלואודברשלבסופומגולגלזהחלקשגםמניחהאחתגישההעובד.

תק¬פנסיהקיימתשבהםבמקומותשהעובדיםכיוןאבלאחוז.16יהיוהעובדתשלומיסך
מפרישיםבהםבמקומותדירוגבאותוהמועסקיםעובדיםשללזהזההשכרמקבליםציבית

שלאכיוןאחוז.11רקהםבפועלשהתשלומיםלטעוןאוליאפשרפנסיה,לתכניתתשלומים
אלטר¬תשלוםשיעוריבשניכאןהשתמשנויותר,נכונהגישהאיזובוודאותלקבועניתן

אחוז.16ו-11תקציבית,■לפנסיהנטיביים
כפימדינה,לעובדיהתקציביתהפנסיהמתגלהאחוז,11שלהפרשותשיעורילפי

זאת,לעומתהעובדים.קבוצותכלעבורביותרהכדאיתכתכנית,1מלוחללמודשניתן
כדאיתשהיאאחתתכניתאיןהתקציבית,בפנסיהאחוז16שלהפרשותשיעורמניחיםכאשר
העובדים.קבוצותכלעבורהתכניותמשאריותר

והקרנותמבטחיםשלזוהיאביותרהכדאיתהתכניתלמשל,חופשיים,מקצועותלגבי
7וב-מנהליםביטוחשלמזואחוז30ב-גבוהההפרשהללירהגימלההמקנותלה,הדומות

ודומותיהבמבטחיםמבוטחיםאחוז18רקזוקבוצהבקרב5התקציבית.מהפנסיהאחוזים
.(3לוחפקטור,)ראה

ביטוחשלמזהאחוז11ב-הנמוך11מקנההתקציביתהפנסיהופקידים,מנהליםלגבי
ומבטחיםמנהליםביטוחשל8ב-הבדלכמעטאיןתעשייהעובדילגבימבטחים.ושלמנהלים

ושירותיםחקלאות,בניין,פועליהכוללתביותר,נמוךשכרעםהעובדיםקבוצתודומותיה.
מקנותשהןהפרשהללירההגימלהאשרודומותיה,במבטחיםכמחציתםמבוטחיםאיטיים,

(.1976)ופקסורלרמןחביב,(,1975)מלניק(,1972)8ע11:ז:21תראה4
מקצועותשלהקבוצותלגביאךביותר,הגבוה8ה-אתנותנתבנייןלפועליהקרן רובועל-פימאחרמשמעותית,אינהזוקרןתעשייה,ופועליופקידים,מנהליםחופשיים,
אליה.להצטרףיכולותאינןאלהקבוצות
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אחוזים10מבוטחיםבהבנייולפועליבקרומנהלים.ביטוחשלמזואחוזים9ב-נמוכה
מנהלים.ביטוחשלמזהאחוזים4ב-נמוך!1אלהמעובדים

לרובמסוימת,עובדיםקבוצתעבורביותרהכדאיתשהתכניתלומרניתךלסיכום,
אליהלהצטרףעובדיםסוגלאותומתירהאינהשהתכניתמשוםאםבין־דה,בהישגאינה
אותהקושרעובדיםקבוצתאותהשלהקיבוצישההסכםמשוםהרווח(המצב)וזהאםובין

אחרת.לתכנית

בשערהכדאיות.דפוסיעלוונכיבשערשינוישלההשפעהאתמראיםאנו2בלוח

האוכלוסיהקבוצותביוהתכניותשלהכדאיותבדירוגהבדליםאיואחוזים,8שלריבית
שארמכלגבוהיותרהרבהשלה8שה-המנהליםביטוחתכניתהיאלכולםביותרהמשתלמת

שלמנותנותבנייןלפועליוהקרןהתקציביתהפנסיהלמשל,המקיפה.הפנסיהתכניות

המנהלים.בביטוח0.87לעומתבממוצע,0.50כ-

בארץ:וותקמשלח-ידמוצא,לפיהטונותהפנסיהתכניותשל(8/0הכדאיות.2לוח
אחוזים8-נכיוןשער,21-לתכניתהכניסהגיל

מקיפה פנסיה פנסיית
יסוד

תקציביתפנסיה
קרו מבטחים

מבטחים
חקלאות

ביטוחהפרשותהפרשות פועלי חקלאות מרכזית
מנהלים11%16% בנין לפקיד לפקיד

מוצא
0.87 0.39 0.56 0.50 0.43 0.58 ישראל

0.87 0.38 0.55 0.48 0.42 0.58 אירופה-אמריקה
0.87 0.32 0.46 0.41 0.39 0.56 אסיה-אפריקה

ידמשלח
0.90 0.51 0.74 0.65 0.55 0.77 חופשייםמקצועות
0.86 0.36 0.52 0.46 0.40 0.53 ופקידיםמנהלים
0.87 0.34 0.50 0.44 0.41 0.57 ותחב׳תקשורתתעשייה,
0.86 0.30 0.43 0.38 0.37 0.52 ושירותיםחקל'בניו,

עלייהשנת
0.87 0.38 0.55 0.49 0.42 0.57 1947עד

0.87 0.35 0.51 0.45 0.41 0.58 1954-1948

0.87 0.33 0.48 0.43 0.40 0.58 1960-1955

0.87 0.31 0.45 0.40 0.39 0.55 ואילך1961

0.87 0.36 0.52 0.46 0.41 0.57 ממוצע
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התוצאוו-עלניכרתהשפעה)§(הזמולאורךבשכרהשנתיהגידולשיעורלגבילהנחה
ב-§משינויהנובעבהפרשותבאחוזיםהשינויהתכניות.שלהיחסיתכדאיותולגבישלנו
זאת,לעומתהמנהלים.ביטוחותכניתהתקציביתהפנסיהההסתדרותיות,לתכניותזהה

ההסתדרותיותבתכניותיותרגדולב-§משינויהנובעהגימלאותשלבאחוזיםהשינוי
לשינוייםצמודהשלהןהחודשיתהפנסיהכיהמנהלים,בביטוחמאשרהתקציביתובפנסיה

הבאותלשניםהתחזיותעל-פילמחירים.רקצמודההיאשבההמנהליםביטוחלעומתבשכר
על¬ביותרהגבוהה-§אתולקחנומאחראחוזים.4ל-2ביובשכרהגידולשיעורינוע
והפנסיהההסתדרותיותהתכניותעםשלנוהאומדניםמטיביםאחוזים(,4)התחזיותפי

המנהלים.ביטוחלעומתותןכדאיאתומגדיליםהתקציבית
קבו¬אופרטיםביוהפנסיהתכניותשלהגימלה/הפרשהביחסילהבדליםהסיבותמהן

הפרשוללירההגימלהיחסאתהקובעיםגורמיםחמישהלמעשהישנםשונות?אוכלוסיהצות

בסיג-בתכנית,וותקלשנתהגימלהשיעורהשכר,מתוךההפרשהשיעורהפנסיה:תכניותשל
ישנםשאירים.לפנסייתוהזכותהגימלהשלההצמדהצורתהגימלה,מחושבתעל-פיוהשכר

אינםאלההבדליםאךוותק,לשנתהגימלהבשיעוריהתכניותביוניכריםהבדליםאמנם
שלבשיעורהמירביתלפנסיהזכאיםאלה.21בגיללתכניתהמצטרפיםלעובדיםנוגעים

שוגה.שלוהחישובששיטתהמנהליםבביטוחמלבדהתכניות,בכלהקובעהשכרמןאחוז70
ההפרשותמשיעורבעיקרנובעתהמקיפההפנסיהלעומתהיסודפנסייתשלכדאיותה

הפרשוו-אךהתכניות,בשתיאחוזים5כללבדרךהואהעובדשלההפרשותשיעורלתכנית.
היסוד.בפנסייתבלבדאחוזים5לעומתהמקיפהבפנסיהאחוז11הוהמעביד

החישובמשיטתנובעהמקיפההפנסיהתכניותשארלביוהמנהליםביטוחביוההבדל

שכרלפימחושבתהגימלההתקציבית,ובפנסיהההסתדרותיותבתכניותהקובע.השכרשל

על-פימחושבתהגימלההמנהליםבביטוחואילוהפרישה,לפניהאחרונותבשניםהעובד
השכרשיטתשלנו,האומדניםלפיהעבודה.חייכללאורךההכנסותשלמשוקלללאממוצע

השכרעל-פיהמחושבהקובעהשכרמןבממוצעאחוז50ב-גבוהההינההמנהליםביטוחשל

לפרישה.הסמוכותהשניםבשלוש
3ב-ההכנסהלביוהחייםלאורךההכנסותביוהיחס,3לוחשמראהכפיכן,עליתר

בקרבלמשל,כך,יותר.נמוכההחייםלאורךהפרטשהכנסתככלגדל,האחרונותהשנים
עובדיםשבקרבבעודאחוזים,8ב-גבוההחייםעל-פניהשכרגבוה,שכרבעליעובדים
ההשתכרותבכושרהירידהכיהואדברשלפירושואחוז.72כ-גבוההואנמוךשכרבעלי

שירותים)עובדינמוכותהכנסותבעליבקרביותרגבוהההינההאחרונותהעבודהבשנות
חופשייםמקצועות)בעליגבוהותהכנסותבעליבקרבמאשרוכוי(בניין,פועליאישיים,
נמוכות■הכנסותבעליעובדיםעבורבמיוחדכדאיהמנהליםביטוחמדועמסבירהזועובדה
החיים.לאורך
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3 . בסיס

שכר
ה

לקביעת

הגימלאות

לפי

שכר
ה

היחסי

הממוצע

לאורך

החיים

).ף(

ש
שלו

ב

שנים
ה

האחרונות

>.(

1 ) שכר
וה

האחרון

1110

;) לפי

מוצא,

שלח-יד,
מ

וותק

בארץ

וגיל

כניסה

לתכנית

גיל45=£

כניסה

לתכנית:

גיל:21=£

כניסה

לתכנית

1 !. ןן ג13

שכר

יחסי 1

1 ף

1 ! .נ.ש > נ1

שכר יחסי

. ש
לג3

1.44

1.43

0.97

1.51

1.50

0.71

0.71

0.99

ממוצע

כללי

שת
יב

המוצא

1.32

1.32

1.17

1.34

1.35

0.91

0.90

1.17

שראל
י

1.35

1.36

1.09

1.40

1.40

0.83

0.82

1.10

אירופה-אמריקה

1.59

1.56

0.73

1.73

1.70

0.48

0.48

0.78

אסיה-אפריקה

שלח-יד
מ

1.16

1.18

1.56

1.06

1.08

1.35

1.32

1.43

מקצועות

שיים
חופ

1.45

1.43

1.21

1.45

1.43

0.85

0.86

1.22

מנהלים

ופקידים

1.46

1.45

0.88

1.52

1.52

0.62

0.62

0.92

שייה,
תע

שורת
תק

ותחבורה

1.52

1.51

0.65

1.74

1.72

0.44

0.44

0.74

בניו,

חקלאות,

שירותים

שנת

עלייה

1.32

1.33

1.18

1.36

1.36

0.90

0.90

1.19

עד 1947

1.47

1.45

0.88

1.56

1.55

0.63

0.63

0.91

1954-1948

1.52

1.51

0.81

1.64

1.62

0.56

0.57

0.85

1960-1955

1.66

1.62

0.71

1.82

1.77

0.46

0.47

0.74

1961

ואילך
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עובדיםלגביהפנסיםתכניותטלכדאיותו
מבוגרבגילהביטוחאתהמתחילים

העבודהתחילתעםמידפנסיהלתכניתמצטרפיםהעובדיםכלכיהנחנוכה,עדבניתוח

סיבהיותר.מבוגרבגיללתכניתמצטרפיםורביםכךהדבראיובמציאותאולם,.21בגיל

האישייםהשירותיםבענףובעיקרעבודה,מקומותשישנםהיאמאוחרתלהצטרפותאחת

הקפאהמימוש,הן:אחרותסיבותפנסיוני;בביטוחעובדיהםאתמבטחיםשאינםוהמסחר,

אתהעוזביםעובדיםלמשל,למשנהו.אחדעבודהממקוםבמעברפנסיהזכויותאובדןאו

התקצי¬הפנסיהעםזכויותרציפותהסכםלושאיןעבודהלמקוםועובריםהמדינהשירות

לתכניתמאוחרבגילהנכנסתנוספתעובדיםקבוצתהפנסיונית.זכויותיהםאתמאבדיםבית,

החדשים.העוליםשלזוהיא
הפנסיהלתכניתהמצטרפיםעובדיםלגביפנסיהתכניותשלותןכדאיאתלבחוןכדי

כיהנחנוכאןגם.45בגילהפנסיהלתכניתמצטרפיםהעובדיםכיהנחנומבוגרבגיל
זהיםיהיורוחבבחתךההכנסותשפרופיליכך,21בגילעבודתםאתמתחיליםהאנשים

.21בגילהפנסיהלתכניתהמצטרפיםעובדיםשללאלה

גדולה45בגיללתכניתהמצטרפיםלאנשיםהפנסיהתכניותשלהכדאיותכימתברר
מהסיבהבעיקרנובעתיותרהגבוהההכדאיות.21בגיללמצטרפיםהכדאיותמןבהרבה

הביטוחשנותעבוריותרגבוהביטוחשנתלכלהגימלהשיעורהפנסיהתכניותשברוב

יקבלשנה,20משךלתכניתומשלם45בגילהביטוחאתשמתחילעובדלכן,הראשונות.

בגיללתכניתשהצטרףשעובדשעההשונות,לקרנותבהתאםאחוז,65-54כ-שלפנסיהשיעור

התכניות.בכלהקובעהשכרמןאחוז70שלבשיעורפנסיהיקבלשנה,40כ-משךושילם21
הפנסיהלתכניתהמצטרפיםעובדיםלגביהפנסיהתכניותשלהיחסיתהכדאיותניתוח

מאשרהפרשהללירהיותרגבוההגימלהמעניקההיסודפנסייתכאןגםכימראה,45בגיל

המקיפה.הפנסיה
ההסתדרותקרנותשלהמקיפותהפנסיות,21בגילמצטרפיםעבורלממצאיםבניגוד

שהתכ¬היאהסיבהומשלחי-היד.ההכנסהרמותכלעבורמנהליםביטוחמאשריותרכדאיות

הקרנותביןהראשונות.הוותקשנותעבורגבוהפנסיהשיעורמקנותההסתדרותיותניות
אלוהבדליםמעניקות.שהןהפרשהללירהבגימלההבדליםישנםעצמן,לביוההסתדרותיות

(.4לוח)ראהבתכניתוותקשנתלכלהמוענקהפנסיהבשיעורהשונימןבעיקרנובעים

שכרקבוצותלפיהתשואותהתפלגותדפוסי

כלעלשונים,עובדיםשלהחייםלאורךההכנסותיחסיאתתשנהלאפנסיהשתכניתכדי
להיותצריכההפרשהללירההגימלהכלומר,התשלומים;עלתשואהאותהלקבלהעובדים
הפרשהללירהגימלהמקבליםגבוהותהכנסותעםעובדיםאםההכנסה.רמותלכלאחידה
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לוח4

4 . הכדאיות

8/0

) של תכניות

הפנסיה

שונות
ה

לפי

פרופילי

הכנסה:

גיל הכניסה

לתכנית

-

45
, שער נכי

וו

פ הה

מקי

פנסי

יסוד

פנסיית

שכר

לאורך

החיים

%
כ-

מן שכר
ה

הממוצע

תקציבית

שות
הפר

ביטוח

של 11%

מנהלים

מרכזית
חקלאות

לפקיד

נתיב

קרו

פועלי

בניו

מבטחים

מרכזית
חקלאות

לפקיד

מבטחים

מוצא

2.06

2.52

2.41

2.61

3.32

2.35

3.75

3.65

1.170

שראל
י

2.06

2.48

2.37

2.57

3.27

2.33

3.69

3.61

1.091

אירופה-אמריקה

2.07

2.21

2.11

2.29

2.90

2.11

3.28

3.27

0.730

אסיה-אפריקה

שלח
מ

יד

2.06

2.87

2.75

2.98

3.79

2.65

4.30

4.14

1.564

מקצועות

שיים
חופ

2.06

2.34

2.23

2.42

3.07

2.22

3.45

3.44

1.213

מנהלים

ופקידים

2.07

2.33

2.22

2.41

3.06

2.20

3.45

3.41

0.884

שייה,
תע

שורת
תק

ותחבורה

2.07

2.26

2.17

2.35

2.97

2.14

3.38

3.34

0.650

בניו,

חקלאות

שירותים
ו

שנת

עלייה

2.06

2.52

2.41

2.61

3.32

2.36

3.75

3.66

1.176

עד 1947

2.07

2.36

2.25

2.44

3.10

2.23

3.50

3.46

0.882

1954-1948

2.07

2.28

2.18

2.36

2.99

2.16

3.39

3.36

0.749

1960-1955

2.07

2.10

2.01

2.18

2.75

2.02

3.11

3.13

0.713

1961

ואילך

2.07

2.39

2.28

2.47

3.14

2.25

3.55

3.49

0.968

ממוצע
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רגרסיבית.היאההיפך,ואםפרוגרסיבית,היאהתכניתנמוכות,הכנסותמבעלייותרקטנה
שהואהמנהליםמביטוחחוץרגרסיבי,דפוסהפנסיהתכניותשלכלנמצאבבדיקה
ודומותיה,מבטחיםשלהיסודפנסייתבתכניותלדוגמה,(.1לוח)ראהבמקצתפרוגרסיבי

אחוז43ב-גבוהההחייםלאורךהממוצעתשהכנסתההחופשיים,המקצועותבעלישלהקבוצה
שמקבלתזועלאחוז30ב-העולההפרשהללירהגימלהמקבלתבמשק,הממוצעתההכנסהמן

הבלתי-והפועליםהאישייםהשירותיםעובדיהחקלאות,פועליהבניין,פועלישלהקבוצה
במשק.הממוצעתההכנסהמןאחוז74רקהיאהחייםלאורךהממוצעתשהכנסתהמיומנים,
התקציבית,והפנסיההבנייןפועליקרןמבטחים,שלמסוגןהמקיפההפנסיהבתכניות
הגבוהותההכנסותבעלותהקבוצותאצלאחוז59-38ב-יותרגבוהההפרשהללירההגימלה

נמוכה.הכנסהבעלותהקבוצותאצלמאשר
הנכיוןשערהעלאתכימצאנו,הנכיוןלשערהפרוגרסיביותמדדשלהרגישותבבדיקת

ביטוחאתהופכתואףרגרסיביות,ליותרההסתדרותיותהתכניותאתעושהאחוזים8ל-
לרגרסיבי.המנהלים

והגיט-התשלומיםנוסחאותרגרסיביות.הןהפנסיהתכניותרובמדועהשאלהנשאלת
לבעליבולטתהטבהישנההתשלומיםבנוסחתאדרבה,רגרסיבי.יסודכלמכילותאינןלאות

בעלילעומתאחוז25מ-בלמעלהנמוכיםתשלוםבשיעורימתבטאתאשרנמוכות,הכנסות
כיהחיים,בתוחלתמהבדליםנובעתאינההרגרסיביותכן,כמויותר.גבוהותהכנסות
כמעטשאיןמשוםהאוכלוסיהלכלאחדחייםלוחבסיסעלהמחווניםהערכיםאתחישבנו
האוכלוסיה.קבוצותביןהתמותהבשיעוריהבדלים

הקובעהשכרהגדרתהואהפנסיהמערכתשללרגרסיביותהעיקריהגורםכימתברר
שנותבשלושהנמוכותההכנסהקבוצותשלהממוצעתההכנסהכימצאנושכן,חישובו.ודרך

הכ¬ואילוהחיים,לאורךשלהןהממוצעתההכנסהמןאחוז59רקהיאהאחרונותהעבודה
הממוצעתההכנסהמןאחוז92היאאלובשניםהגבוהותההכנסותבעלישלהממוצעתנסתם
החיים.לאורךשלהם

השניםבשלושלשכראוהאחרוןלשכרהגימלהאתמצמידותאשרפנסיהתכניותלפיכך,
השכרהגדרתהנמוכות.ההכנסותבעליהעובדיםאתלרעהמפלותהפרישהלפניהאחרונות

הפנסיהושלההסתדרותיותהפנסיהתכניותשללרגרסיביותהגורםאפוא,היא,הקובע
הממוצעהשכרלפיהפנסיהתחשיבנעשהבההמנהלים,ביטוחתכניתזה,כנגדהתקציבית.

במקצת.פרוגרסיביתהינההחיים,לאורך
כלומר,מטה.כלפימוטיםהפנסיהתכניותשלהרגרסיביותמידתעלשלנוהאומדנים

שכלהנחנוזועבודהבמסגרתשהצגנו.מכפייותרגדולהלהיותעלולההרגרסיביות
במק¬עובדיםכך.הדבראיןבמציאותאךגיל;באותועבודתםחייאתמתחיליםהעובדים
העבודהלכוחנכנסיםאינםמהםורביםגבוהה,השכלהבעליכללבדרךהםהחופשייםצועות

קטנותשההפרשותלכךגורמתהעבודהלכוחמאוחרתכניסההפורמליים.לימודיהםתוםעד
כלבעינונשארהגימלאותשלשגודלובעודיותר,נמוךבגיללתכניתהמצטרפיםשלמאלו
בפנסיההמזכותעבודהשנות35לויהיואז)כי30גיללפניעבודתואתמתחילהואעוד
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יותרגדולתעבודתוחיישלהראשונותבשניםשלמדעובדשלשהתשואהמכאןמכסימלית(.
.21בגילהעבודהלכוחשנכנסעמיתושלמזו

לפניהאחרונותבשניםהעובדלשכרהפנסיותאתהצמידוהקרנותתקנונימחברי
מתוךדווקאאלאמסויימות,קבוצותשלהגימלאותאתלהקטיןכוונהמתוךלאהפרישה,
השכרעלהפנסיההשתתתכיההשקפהרווחתהפנסיהבנושאמומחיםבקרבלהגדילן.כוונה
שלבטובתופועלתהעבודה(שנותבכלהממוצעהשכרעל)במקוםהפרישהשלפניהאחרון

בהשוואהיותרהולמתהכנסהמבטיחההאחרוןלשכרהצמודהפנסיהכיקובעדניאלהמבוטח.
מבוססתזודעההעבודה.שנותבכללשכרהצמודהפנסיהמאשרהפרישה,שלפניהחייםלרמת
נוימןלדוגמה,לעלות.אוקבועלהישאררקאלאלרדתיכולאינוהעובדששכרההנחהעל

בשנותקבוענשארהשכרכיהפנסיה,במערכתהרפורמהשלבבדיקהמניחים,(1975)ואחרים
האחרונות.העבודה

בשכרריאליתירידהאיןכללבדרךכינכונה,אמנםזוהנחהמוחלטים,במונחים
בקצבשהאטההריבמשק,הממוצעתלהכנסהביחסהעובדהכנסתעלמסתכליםאםאךהעובד.
זויחסיתירידההיחסי.בשכרירידהפירושםזמן,לאורוקבועשכראושכרושלהגידול
במקום.נשאריםואחר-כךהקידום,לשיאמסויםבשלבמגיעיםשהעובדיםבכךלהסבירניתן

50-45בגיללשיאומגיעהשכרכימצאנוהחייםלאורךההכנסותפרופיליאתכשאמדנו
והןבישראלהןאחרים,חוקריםעל-ידיכברנמצאהזותופעהיורד.הואואילךומכאן

הברית.בארצות
בסיםקביעתשלשיטהלהנהיגמוצע(,1975)הפנסיהבמערכתלרפורמהבהמלצות

יתקבלו,זוועדהשלההצעותאםעבודתו.חייכללאורךהעובדשכרעלהמבוסםהשכר
יותרגבוהותוכןהכנסה,רמתלכלשוותכמעטיהיוהשונותהקרנותשיתנוהתשואות
כיום.מאשראבסולוטיבאופן

שיטתהמרתעלחודשיםמספרלפניהודיעוההסתדרותטלהפנסיהשקרנותלצייןיש
העבודה.שנותכלטללממוצעהקובעהשכרשלהחישוב

ביבליוגרפיה

.1975ירושלים,פאלק,מכון,1968/69בישראלשכיריםשלמעבודההכנסותשמואל,אמיר,

תשל״ו.חיפה,הלבנון,וגימלאות,פנסיותדיניישראל,גיל,
פנסיוני","ביטוחא׳,כרךסוציאלית,במדיניותנבחריםפרקיםא.,)עורך(,דניאל,

.1972אביב,תלקליע,

במערכתהרפורמהשלכלכליים"היבטיםחיים,ופקטור,רוברט;לרמן,יעקב;חביב,
פאלק,מכוןקופ,ויעקבהלוינדבבעריכת,1976בכלכלהעיוניםהפנסיה",
.1976ירושלים,

סוציו-כלכליות",תכונותלפיהחייםעל-פניתגמולושאירים:זקנה"ביטוחרפי,מלניק,
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.1975ירושלים,פורסמה,שלאמוסמרעבודת

חובה,"פנסיההנהגתשלכלכליות"השלכותידידיה,וגת,יורם;וינברגר,זאב;נוימן,
.326-316עמי)תשל״ו(,87מסילכלכלה,רבעון

מכון,28-78דיוןדפילפרט,הכדאיות-בישראלמעבודההפנסיותמערכתחיים,פקטור,
ירושלים.ברוקדייל,

,217מסימיוחדים,פרסומיםסדרת,1963/64חסכוןסקרלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה
תשכ״ז.ירושלים, סיכומים-וחסכוןהכנסותצריכה,אי:חלק,1968/69המשפחההוצאותסקר-,
תשל״א.ירושלים,,330מסימיוחדים,פרסומיםסדרתכלליים,

.1969יוני,2מם׳חייםלוחהאקטואר,לשכתלאומי,לביטוחהמוסר
,298)7גליוןלאומי,וביטוחעבודהעבודה(,)נירפנסיה"חוקלעקרונות"הצעה

.219-211תשל״ה(,

;14600,43x00,ץ"061ז1§ס1־3ק1ו1ס£££6015תס©ו!!ן(011£ץ56050013.107סס11־>86067115,"

111163161מ76מממ770ממ5607מ0/-?מ43306:ג</ב<770מ(70/מ6מ6מ66מס £1x65601683ק?

,74,7663ק1974,011. 70x111£00ז10-ןה9111/01,08)567/6עמ
747060,8x111310,.90.17726^)011לגס?מס/5662500107מז772,/0.0,1/35111112100,.

.1972,1051110167116 8x00X1085
,£30100,©!?מסמס?©;43ק6678/ס56/0מ/?״מ5׳ 1131111; 1131116, 7306; 3011 16x11130, 11066x1

,1051110165-76, 8x00X831696ץ18'10ז718מ73<מ0150055100,267?3ק60.סא

.1976,76X05316111

,£61851610,56622500107/מ72/מס<573777261מ7מל7־70מ/ס(0150055100,7607772 113x110

,0. 370, €3016x1826, >1355.: 63x123x8 105111016 07 £000011110 86563X063נ]60א?

.1974
.1972,700800,800X5115630,.7£,.5087-56מ46/77מ1,072/373)0^010ס1ג26ס511ץ<



חקלאיתכלכלה

בחקלאותומימוןהוןהלווי

סדןעזרא

ישראלבחקלאותהייצורנכסיבמלאיההשקעות

גודלסדרי—והייצורהייצור,נכסימלאיהשקעות,

גבוהים.גידולבשיעוריישראלחקלאותהצטיינהכן(לפני)וגםהמדינהקוםמאז
אחו¬9כ-שלבשיעורהריאליהחקלאיהתוצרערךעלה1975-1951השנים25בתקופת

לשנה,אחוזים6כ־שלבשיעורגידולעלנסמכתזועלייה(.1)ציורלשנהזים
המיםבכמותמשמעותיגידולעלגופו;החקלאיבמשקהפיסייםהייצורנכסיבמלאי

המעובדת.הקרקעבשטחמצומצםגידולועללשנה;אחוזים4.5כ-החקלאות,שבשימוש

סופהלקראתוירדהחזרהאךהנסקרתהתקופהבראשיתעלתהבחקלאותהעבודהתשומת

כמותייםגורמיםלשנימשמעותימשקלאיפוא,היה,הצמיחהבתהליך(.1)ציור
תולדתבמים,השימושגידולוכןהבודד,החקלאיהמשקברמתההוךהיוויבלבד:

בתשתית.השקעות

הטכנו¬הקידוםהיהבישראלהחקלאותבתשואתלעלייהשתרם"איכותי"גורם
אףזהאיכותיגורםאולם,1כה.עדשנוקבוהמספריםמןמסתברתשחשיבותולוגי,

החידו¬מימושהפיסיים.הייצורנכסיבמלאיההשקעותבזרםבלתי-תלויאיננוהוא

ואלהוכויחדשיםזניםבהכנסתחדשות,שיטותביישוםהיהתלויהטכנולוגייםשים

2ההשקעות.בזרםהיותלויים

ראשונהממעלהמעריכיתפונקציההיתההמצרפיתהייצורפונקצייתכינניחאם1
מים;0.3-הון([:1975)110(ת11]^דלהלןהייצורגמישויותאומדניאתונקבל

החק¬בתוצרהגידולשלהאחוזים9ל-אחוזים3תרמווהמיםההוןכינקבל;0.1-
טכנולוגי.לקידוםמייחסיםהנותריםהאחוזים6אתלאי.

מתוךאחוזים2היינו,הטכנולוגי,הקידוםשליששלמימושוכילשערמקוםיש2
(.1968)5<ג1תגראהההשקעות,בזרםמותנההיה,1בהערהשנזכרו6ה-
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ישראלבחקלאותהחרךעתירות

השתנה.לאהמועסקיםמספרואילווגדלהייצורנכסימלאיהלךלעיל,הנאמרעל-פי
משקלענפייחסיתהשנים.במשךועלתהישראלבחקלאותההוןעתירותהלכהלפיכך,

בענףגבוההעתירות(.1)לוחבמיוחדגבוהההוןעתירותבחקלאותהצטיינהאחרים
זוקבוצהעלההון.עתיריהמשנהענפיקבוצתשלהגבוההיחסיממשקלהנובעת
לצייןכדאימזה.חסויים(צמחיים)גידוליםוהגננותמזההחייםבעליענפינמנים

הלאומי;במשקהענףבהתרחבותהחודפעילותכיוםהיאמועםשמשקלהאףהגננותכי
הזמן.עםולהתגברללכתהחקלאותשלהיחסיתההוןעתירותעשויהלפיכך,

ענפיה,עלבחקלאותבתחבורה,הוןעתירות.1לוח
1975ובשירותים,בתעשייה

בענףלמועסקהוןמלאי
הממוצעההוןממלאיכאחוז
כולו'הלאומיבמשקלמועסק משנה וענףענף

60 שירותים
90 תעשייה

40 צאן חקלאות:
120 מטעיםגדש,

240 גננות
265 לול
345 רפת

160 **הענף*ממוצע

395 וקשרתחבורה

מלאיערךהיה1975שנתבראשיתעגולים.מספרים*
מספרל״י.מיליארד146שוטפיםבמחיריםבמשקההון

למועסקהממוצעההוןמלאימיליון;1.17היההמעסיקים
ל״י.אלף125היה
אחוז.230)מים(התשתיתמפעלילרבותהענףממוצע**

לסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהנתוניעל-פימעובדמקור:
.1971-75החומשותכנית(,1975)ישראלבנקדו״ח

השנתיתההשקעה

השנתיהבלאיכנגדזאתניכרת.שנתיתהשקעהמחייבלעצמוכשהואהקייםהוןמלאי
75וכ-הבודד,המשקברמתל״ימיליון450כ-בתשל״ה-תשל״והיושלוהגודלשסדרי
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נמשךהשנתי,הבלאישיעוריעל-פיהמתבקשתלהשקעהמעברבתשתית.ל״ימיליון
נכסיבמלאיניכרתנקייהבהשקעהכבעבר,הקשור,הייצורוהעמקתההתפרסותתהליך
על¬.2בלוחמוצגיםאלהבמלאיםההשקעותשלהגודלסדריבני-הקיימא.הייצור

הגולמיתההשקעהכמחציתאזורייםובמפעליםבתשתיתההשקעהמהווהזהלוחפי
במשקיםמושקעתכמחציתומתוכהגופו,החקלאיבמשקמושקעתהשנייההמחציתבענף;

חדשים.חקלאיים

ישראל,בחקלאותבני-קיימאבנכסיםוהנקיותהגולמיותההשקעותאומז־ו.2לוח
עגולים(מספריםתשל״ו,מחיריל״י,)מיליוניתשל״ה-תשל״ח

נקייההשקעהגולמיתהשקעה

1976 1975 1976 1975
ההשקעהסעיפי

500 450 575 525 תשתית

325 450 350 500 אזורייםמפעלים
600 715 1,050 1,200 חקלאיים*משקים

1,425 1,675 1,975 2,225 בני-קיימאבנכסיםהשקעותה״כ0

1976 1975 :
)באחוזים(הגולמיתההשקעההרכב*

13 18 קרקעושימורניקוזרישות,

28 23 מיכון
10 15 במטעהשקעות

18 6 חסוייםבגידוליםהשקעות
16 17 הבקרבמשקהשקעות

12 19 הלולבמשקהשקעות
2 2 שונותהשקעות

100 100 סה״ב

משקים, אחוז35-
אחוז.45

קיימים
-חדשה

שיתופייםומוטביםקיבוציםביןמתחלקותההשקעות
והתיישבותאחוז;20-קיימיםופרטייםמשפחתיים

החקלאות.ומשרדלססטיססיקההמרכזיתהלשכהנתונימקור:

הגודלסדרי-ישראלבחקלאותבני-קיימאבנכסיםההשקעותמימון

התכונותשלושאתבחשבוןלהביאחייבבחקלאותהייצורבנכסיההשקעותזרםמימון
המשקיםארגוןוכןהון;עתירתתשתיתהבודד;במשקגבוהההוןעתירותהבאות:

וקיבוצים(.משפחתיים)משקיםעצמיתתעסוקהכמשקיהחקלאיים
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באשראי.נרחבלמימוןנזקקתהחקלאותכיהוא,אלהמתכונותהיוצאהפועל

שלעצמילמימוןהמקורותלמועסק.נרחבותהשקעותמחייבתלמועסקההוןעתירות

מאורגנתשהחקלאותכיוןהמשקים.בעלישלהעצמיהאישיהחסכוןהואאלההשקעות

מניותבעלישלעצמיבהוןלממנההאפשרותעצמית,תעסוקהמשקיבמסגרתבעיקרה

כילהניחסיבהאיןהעצמי,לחסכוןבאשרביותר.מוגבלתפעיליםחקלאיםשאינם
מוגברבמימוןהצורךעללענותכדיעדשכיריםבקרבהממוצעמןחורגיםשיעוריו

היתרה.ההוןעתירותעקב
בנכסילהשקעותבאשראימימוןעלניכרתהסתמכותלמידתלצפותאפוא,ניתן,

הדברפירושבישראלההוןשוקשלהמוסדיתבמסגרתגופו.החקלאיהמשקשלהייצור

ההשקעהלמימוןבאשרהציבורי.הסקטורעל-ידיהמכווניםמימוןבמקורותתלות

הסקטורבמסגרתלמימוןנושאשימשהטיבהמעצםזוהרימים(,)מפעליבתשתית

והציבורי,)קואופרטיבי(הפרטיקטביה,שניעלבחקלאותההשקעהמימוןהציבורי.

הציבורי.חסקטורעל-ידיומפוקחמוכווןמימוןעלנסמך

השקעותבמימיןהמרבררךהמימוןמשקל

בחקלאותבני-קיימאבנכסים

מכריעלאאךנכבדמשקלהציבוריהסקטורבהכוונתלמימוןהיההמדינהקוםלפני

ותפסהלךמכןולאחרהמדינהקוםלקראתאולםהיהודית.בחקלאותההשקעותבמימון

בנכסיההשקעותמימוןשלהאריהחלקאתובהכוונתםציבורייםממקורותהמימון

פועלהיהישראלבארץהחקלאותמימוןשלכזהמבנה(.3)לוחבחקלאותהייצור

בהכוונתומעורבותובפרט,החקלאותבפיתוחהציבוריהסקטורמעורבותשליוצא
בכלל.ההון""שוק

והשקיה*בחקלאות
)אחוזים(

הגולמיתלהשקעה הגולמיות המוכווןהמימון תוספות יחם.3לוח

1975 ^1970
1965 1960

<1

1956 1940-
1947

1930-
1939

83 90 88 84 70 60 20
המימוןשיעור

המוכוון+

נכללות.אינןאזורייםבמפעליםהשקעותעגולים,מספרים*
אומדן.11
אחוז.50כ-היההמדינהיסודלאחרהמשקבכללהמוכווןהמימוןאחוזלהשוואה,+

ישראל.בנקדו״חות(,1967)גוטמןשמואלמקורות:
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בחקלאותבני-קיימאבנכסיםלהשקעותרוךהמרבהמימיזאפיקי

הציבוריהסקטורעל-ידיהוכווןבחקלאותבני-קיימאבנכסיםלהשקעותהמימון
הממ¬שלהפיתוחתקציביהסוכנות(;)תקציביהלאומייםהמוסדותתקציביבאמצעות

חשיבותםהממשלה.בהכוונת)בנקים(אשראימוסדותשלפיתוחהלוואותוכןשלה,
התוספתהיתהזהלוחפיעללהלן.4בלוחמשתקפתהללוהאפיקיםשלושתשלהיחסית
השקעהכנגדהשקולל״י,מיליארד1.8בתשל״הבחקלאותהשקעותלמימוןהגולמית
האזוריים.ובמפעליםהחקלאייםבמשקיםבתשתית,(4)לוחל״ימיליארד2.2שלגולמית

ישראל,בחקלאותבני-קיימאבנכסיםלהשקעותהמוכווןהמימוןהרכב.4לוח
תשל״ה*

נקיותמימוןתוספות ל״י()מיליוני
ותגולמי מימוןתוספות

אחוזים ל״ימיליוני

30 540 הלאומיים המוסדותתקציבי

27 480 פיתוחתקציבי

43 780 מוכוונות פיתוחהלוואות

1,500 100 **1,800 סר־הכל

.1976במחיריעגוליםמספרים

אשראיתשל״הבשנתהוכווןבני-קיימאבנכסיםלהשקעותמימוןלהכוונתבנוסף**
ישראל(.בנק)נתוניל״ימיליון2,000כ-כסרבחקלאותחוזרלהון

החקלאות.ומשרדלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהנתונימקור:

מהתוספותל״ימיליון300בכ-נמוכותהיוהנקיותהמוכווןהמימוןתוספות
קשורשהיההלוואות,החזרשלהשוטפותלעלויותשווההיהההפרשהגולמיות.

היוובתשל״ההנקיותהמוכווןהמימוןתוספותלא-תקציבי.מוכווןבמימוןבעיקרו
שלאחוז90כ-שהיוובחקלאות,בני-קיימאבנכסיםהגולמיתההשקעהשלאחוז60

אלה.בנכסיםהנקייהההשקעה

למגזריםרמותעל-פיבחקלאותבני-קיימאבנכסיםלהשקעותהמרכררךהמימון

האזורי,וברמתהארגוןברמתבתשתית,להשקעההמוכווןלמימוןמתייחםהקודםהקטע
אחריםכבנושאיםהמימוןבנושאהרמותשלושביןעקרונייםהבדליםהבודד.המשק

מהן.אחתכלכלנפרדתבחינהמחייבים
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ובפיתוחבניקוזבייעור,קרקע,בהכשרתההשקעותאתכוללותבתשתיתהשקעות

מכלולאחוז(.75)זוברמהההשקעותשלהאריחלקמוקדשהמיםכשלנושאהמים,משק
תשתיתהשקעותשלהמובהקבתחוםנופלים-ייעורניקוז,קרקע,מים,-הנושאים

המוכווןהמימוןשלהבלעדימעמדועללהתפלאאיןלזאת,איהציבורי.הסקטורשל
(.5)לוחזוברמה

תשל״ה*בחקלאות,הנקייהההשקעהשלהמימוןהרכב.5לוח
)אחוזים(

סו-הכל מימון
עצמי
ואחר

מימון
מוכוון

100 100 תשתית

100 20 80 אזורייםמפעלים
100 25 75 קיימת שיתופית התיישבותהחקלאי:המשק
100 10 90קיימת ופרטית משפחתית ישבותהתי
100 10 90 חרשה התיישבות

הנקייה.להשקעהביחסנקיותמימוןתוספותעגולים;מספרים
החקלאות.ומשרדלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהנתונימקור:

הנקייהההשקעהלגובהשווההחקלאיתבתשתיתלהשקעותהציבורישהמימוןלפי
אחרים.מקורותעלנסמךהבלאילכיסויהנדרשתבתשתיתההשקעהמימוןכייובן

שוניםואשראיםאחוז(67)התשתיתמפעלישלעצמייםמקורותבזהנכללובתשל״ה
השתתפותוחלקושירות,דמיגבייתשלתולדהחלקוהעצמיהמימוןאחוז(.33)

השימוש)יעולהתשתיתבשירותיהשימושליעולהמכוונותפעולותבמימוןעצמית

אךהתשתיתשברמתמפעילותכחלקהקיימתהמוסדיתבמסגרתהנחשבנושאשהואבמים(
הבודד.המשקמרמתנושאכעלעליולהשקיףניתן

המציעותבודדיםמשקיםשלהתאגדויותכעללהשקיףניתןאזורייםמפעליםעל
המשקמןנפרדתכרמהאזורייםבמפעליםהטיפולהבודד.למשקשוניםייצורשירותי

הרמהכלפיהציבוריהסקטורשלשונהמחוייבותלפיכךמשקףאיננוהבודדהחקלאי

הארגוניתלרמהמימוןשהכוונתכיווןנדרשהנפרדהטיפולהאחרת.לעומתהאחת
הבודד.המשקלרמתמימוןמתכוונתמוסדיתמבחינהשונההעל־משקית
מגזרים.למספרהתייחסותמחייבהבודדהחקלאיהמשקשלההשקעותבמימוןדיון

בהתיישבותקיימת.להתיישבותחדשההתיישבותביןלהבדילישכלוראשיתכלקודם
השיתופי(והמושב)הקיבוץהשיתופיהמגזרביןהפחות,לכללהבדיל,ישהקיימת
החדשהבהתיישבותבמשקיםהשקעותוהפרטית(.המשפחתית)החקלאותהשארלביו
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חלקן,עללהשקיףניתןאופייןשעל-פיאלאהבודד,המשקברמתאמנם,מתממשות,
הקיימת,בהתיישבותהשקעותהציבורי.הסקטורשלבפרוייקטיםהשקעותכעללפחות,

עניינונעשותהגיאו-פוליטי,ההתיישבותמקויותרורחוקהיותרותיקהשהיאככל
החקלאילמשקהציבוריהסקטורבאמצעותמקורותהכוונתהפרטי.הסקטורשלהמובהק
להתיישבותשהוכווןהמימוןשיעורימאליה.מובנתאיננההוותיקובמיוחדהקיים
השיתופי,המגזרשלעמדתובולטתבמיוחדלמגזר.ממגזרשוניםהיוהקיימת

במימוןתלותוואשראגרו-תעשייתיים,פיננסייםכ״קונגלומרטים"פעלושמרכיביו
(.5נלוחיחסיתנמוכההיתההמוכוון

משאביםהקצאתויעילותלחקלאותהמוכווןהמימון

נושאהינההחדשהוההתיישבותהתשתיתמתחוםהחורגתהמוכווןהמימוןשיטת
מסויימים,משנהבענפיבעודףהשקעותמסבההיאכיהחששיסודעלזאתלביקורת.

היינו,לקוייה,הקצאהלהלן,שיתבררכפיאולם,אחרים.משנהבענפיותת-השקעה
בתחוםהשיטההשפעותאתרקלאמשקפיםבעודף,השקעותאותת-השקעהשלמצבים

הנבחנים.המשנהענפיעלאחרותשונותמוסדיותהשפעותגםאלאהמימון,
באיםהאחרותהמוסדיותוההשפעותהמימוןשיטתהשפעותביןהגומליןיחסי

המוכווןהמימוןלמשקיע.המוכווןהמימוןשמעניקהתמיכהבמידתגםביטוילידי
הלוואותשלמאי-הצמדהובראשונהבראשנובעתכשהתמיכהנתמךמימוןגםהוא

אגרותבעזרתשגוייסוומאמצעיםתקציבייםממקורותהוענקואלההלוואותהפיתוח.
נקופותהראשונייםהפיננסייםהמתווכיםבאמצעותלחוסכיםבעיקרןשנמכרוחוב
הלוואותאולם,והצמדה.משמעיתתשואההחובאגרותהבטיחולחוסרוכוי(.גמל

עצמהעלנטלההפעראתלסגורההתחייבותאתהוצמדו.לאלמשקיעשהוכוונוהפיתוח
מקרהבכלכילקבועאיןאולםהון.הפסדילממשלההסבהזוהתחייבותהממשלה.

משקיעיםשלגביכיוןזאתהמשקיע.שלהוןרווחגםהיההממשלהשלההוןהפסד
המוסדיותההשפעותאתשכללהחבילה"מ״עיסקתחלקבמימוןהתמיכההיתהמסויימים
ומכסותייצורגורמיהקצבתמינהלית,חליפיןושיעורימחיריםקביעתכגוןהאחרות
ייצור.

7המובללהמימלזשלהנלוויתההשפעה

בהש¬לדוןאפשרבחקלאות,המוסדיתבמעורבותקטערקהואהמוכווןשהמימוןכיון
ומדיניותהסחרמדיניותשללהשפעותיחסןפיעלהמשנהוענפיהענףעלפעותיו

מכריע.-והמחיריםהסחרמדיניותשלמשקלהבאשרהצדקהזולגישההמחירים.
בלבד."נלוות"השפעותהןהמימוןמדיניותהשפעותאלהבתנאים
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הסחרומדיניותהמוכווןהמימוןמדיניותביןהגומליןיחסיעללעמודכדי
(6)לוחההדריםענף)א(משנה:ענפיבשניהעוסקותדוגמאותשתינעלהוהמחירים

(.7)לוחהחלברפתענףו-)ב(
לוחשל(1)בטורמוצגההדריםענף״״חשבון

*

3 מנסהלוחבאותו(2)סור6.
מימוןמהכוונתהנובעותההנחותהתבטלואלמלאהענףחשבוןדמותהיתהמהלבחון

במסגרת)א(סעיפים:בשלושהמתבטא(1)לטור(2)טורביןההבדל4נוחים.בתנאים
לרבותוההולכה,ההפקהלעלותהשווהמיםעלריאליתהוצאהנכללתהשוטפותההוצאות
ההוןעלריאליתריביתנזקפת)ב(בתשתית;המושקעההוןעלהנזקפותההוצאות
השקעה.הוןעלריאלייםוריביתפחתנזקפוכן)ג(החוזר;

שערובהתאמתובלעדיו מימוןהכוונת בתנאיההדרים ענף שלמקורבחשבון.6לוח

לדונם(תשל״הבמחירי י)ל"
יה תשלי ובלעדיו,הדולר

מימוןללא מימוןללא מוכווןמימון
ונתמך;מוכווןונתמך;מוכוון שערונתמך;

מותאם$שער מקורי$שער מקורי $

(3) (2) (1)

3,425 2,250 2,250 הפרדסבשערלפריתמורה

3,425 3,290 2,250 הוצאות:
500 500 500 עבודה

365 265 265 מים()להוציאשוטפות
555 525 135 מים

70 65 -45 חוזרלהוןריבית
810 810 270 השקעההוןופחת,ריבית

1,125 1,125 1,125 ליזם"נורמלית"תמורה
0 -1 .040 0 לדונםנטותמורה

לתכנוןוהרשותהחקלאיהמשקרווחיותלחקרהמכוונתוניעל-פימחושבמקור: אפשרהחישובאופןשלמפורטתיאורוהכפר.ההתיישבותהחקלאותופיתוח
מהמחבר.לקבל

המדי¬שלמרכיביהביןהקשרהמחשתהיאאלהמשנהענפישנישלהניתוחמטרת3
איננוהמשנהענפיניתוחהנוכחיהדיוןבמסגרתהחקלאות.בתחוםהכלכליתניות
"חשבוןבמונחיהענפיםניתוחעלהסתייגות,ללאמסתמכים,אנולפיכךלעצמה.מטרה

סעיפיפירוקתוךהחקלאיהמשקרווחיותלחקרהמכוןעל-ידימוצגשהואכפיהענף",
והכפר.ההתיישבותהחקלאותופיתוחלתכנוןהרשותתחשיבייסודעלמסויימיםמשנה

תשומה-תפוקה.ביחסיקבועותפרופורציותשלבהנחה4
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תנאיביטולהמניחלחטבון([1)]טורהמקוריהחטבוןביןההפרשסר-כל
בחשבוןהמצויירשהרווחבהנחהל״י.1,040ל-מגיע([2)]טורהנוחיםהמימון
מתבטאהיההנתמךהמימוןביטולוליוזמה,להנהלה"נורמלית"תרומהמהווההמקורי

תשל״ה(.)במחיריהדריםלדונםל״י1,040שלשנתיבהפסד
עללעמודכדילעצמו.כשהואהמוכווןהמימוןביטולהשפעתנדונהכאןעד
בפעםנוספת.פעםההדריםענףחשבוןחושבבמלואה,הממשלהמעורבותשלהשפעתה
אתהממשלהתתאיםהנתמךהמימוןביטולעםכיהונח[6לוחשל(3)]טורהזאת

כזו,התאמההביטול.לפנינמצאבומצבבאותויימצאההדריםשענףכךהדולרשער
ל״י7.50מ-הדריםליצואהדולרשערשלהעלאהדרשהתשל״ה,שלהדולרשערבמונחי
עשויהדולרבשערזהתיקוןכינניחהדיוןלצורךלדולר.ל״י11.25ל-לדולר
.7ו-6בלוחותהמפורטותבדוגמאותהנדרשותוהיבואהיצואעיסקותכללגבילתפוס

יבואשערלהדרים,היצואשער-השעריםכלאתהחליפההממשלהכינניחכלומר,
אחדבשערובשר,חלב(אבקת)שומן,החלבמרכיבישלהיבואושעריגלם,חומרישל

התנאיםולביטולזהלשערהתאמההמניחההדריםענףחשבוןלדולר!ל״י11.25של
ברמתושינוימקומי()במטבעהתוצרבערךשינויכוללמוכווןלמימוןהנוחים

המקומי.במטבעהיבואמרכיבהתייקרותעקבהמשתנותההוצאות
רפתחשבוןשלדומהניתוח7לוחעורךההדריםענףחשבוןלניתוחבמקביל

הענףחשבוןמופיע(2)ובטורהמקוריהענףחשבון(1)בטורמופיעכאןגםהחלב.
ההדרים,משקעלכזהצעדשללהשפעהיחסיתבוטלו.הנתמךהמימוןשתנאיבהנחה
לשערהחלברפתענףחשבוןהתאמתזאת,לעומתמצומצמת.לחלבהבקרענףעלהשפעתו

ולאהתוצרשלהתמורהלירידתהחלברפתשלבמקרהפועלתלדולרל״י11.25של
המימוןתנאיהכבדתהרפתבענףכלומר,([.3)]טורההדריםבמקרהכמולעלייתה
פועלותההשפעותבוההדריםענףלעומתכיווןבאותופועלותהחליפיןשערוהתאמת

מנוגדים.בכיוונים
היאהמימוןהשפעתהמוחלף,ליבואאוליצואהחליפיןשערלקביעתיחסית

הענףתרומתבמונחיהנשקלתכלכלית,יעילותשלהראותמנקודתנלווית.השפעה
אופיאומכבידאופיבעלתהיאהנלוויתההשפעההלאומי,ולתוצרהתשלומיםלמאזן
בתכלית.מזוזושונותהמובאותהדוגמאותשתיזו,ראותמנקודתמתקן.

לחקלאיתמורהרמתקבעההחליפיןשערמדיניותההדרים,ענףהאחת,בדוגמא
כזומדיניותהחלב.רפתהאחר,בענףהמקבילהלמדיניותיחסיתמטה,כלפימוטית
מתקנתלהשפעהגרםהמוכווןהמימוןיותר.היעילבענףהפעילותלצמצוםפעלה

החליפיןשערמדיניותהשפיעהכאןשונה.המצבהחלברפתשלבמקרהזה.בהקשר
מכבידה.השפעההיתהוהנתמךהמוכווןולמימוןיעילבלתיענףהרחבתשלבכיוון

שלשכרכיוןהעבודה.בשכרלעלייהיביאלאמס״חבשערשהשינויבהנחהזאת5
זוהנחהתביאלא[,7ו-6בלוחות(2)]טורהענפיםבשנידומהמשקלהעבודה
הענפים.שנישלמשווה)מיקרו-כלכלי(בניתוחלהטייה



שערובהתאמת, ובלעדיומימוןהכוונת בתנאיהחלברפת טלמקורבחשבוו.7לוח

תשל״ה(במחירילפרה)ל״י
ובלעדיוהדולר

מימוןללא
ונתמך;מוכוון

מותאם$שער
(3)

מימוןללא
ונתמך;מוכוון

מקורי$שער
(2)

מוכווןמימון
שערונתמך;

מקורי$
(1)

*5,780 7,685 7,685 לחלבתמורה

2,795 3,250 3,250 ערךועלייתלבשרתמורה

8,575 10,935 10,935 גולמיתתמורהסך־הכל

14,340 12,145 10,935 הוצאות:

1,900 1,900 1,900 עבודה

9,670 7,475 7,345 שוטפות

1,620 1,620 540 ופחתריבית

1,150 1 ,150 1,150 ליזם"נורמלית"תמורה

-5.765 -1 ,210 0 לפרהנטותמורה

להימכרימשיכוטרייה(לתוצרת)המכווןהמקומיהייצורטלאחוז60ש-בהנחה* המקורי.במחיר
.6לוחראהמקור:

רתת-השקיעהבעודףהשקעות

במונחילפירושניתנותמכבידה"ו״השפעהמתקנת"כ״השפעהלעילהמוגדרותהתופעות
וענפיםהקודםבקטעהנזכריםהמשנהענפילשניביחסותת-השקעה.בעודףהשקעות
דומהבמעמדיצוא(ענפי)במיוחדמשנהוענפיההדריםענףכילומראפשראחרים,
עמדהאלהענפיםתפסולאהחליפיןשערמדיניותעקבתת־השקעה.שלממצבסבלו
הספיקאםספקאךקיזזמתקנת,כהשפעההמוכוון,המימוןלענף.השקעותלמשוךנוחה
הפוך.במצבנמצאואחריםמחליפי-יבואוענפיםהחלברפתענףזה.מצבלמנועכדי המוג¬היחסיתיכולתואףעלהחלברפתבענףהשקעותעודדההחליפיןשערמדיניות
זו.מגמהחיזקהמימוןוהכוונתהלאומית.ולהכנסההתשלומיםלמאזןלתרוםבלת

שלמעמדההישראלי.הלאומיהמשקבכללאלאבחקלאותרקלאמתגלהכזומגמה
השקעותכנגדכלומר,"מאוזן".הנראהכפיהואהמשקענפישארכלפיבכללההחקלאות

סדרבןתת-השקעהשלמצבבחקלאותישהחלברפתדוגמתמחליפי-היבואבענפיםהיתר
בענפיבעודףההשקעותשלהגודלסדרהיצוא.ענפיבמיוחדמשנה,בענפידומהגודל
תשל״ה()במחיריל״ימיליון500בסביבותנעהחלברפתדוגמתהחקלאותשלהמשנה
כושרשכשליששווה-ערך)שהואעצמההחלבברפתל״ימיליון400כ-שלסךבזה בענף(.הייצור
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המונחשללצירוףבהקשרלעילנדונהותת-השקעהבעודףהשקעותשלהתופעה
הצירוףכגוןאחרים,צירופיםלנתחניתןבמקביל,החליפין.שערומדיניותמימון

ומימוןייצורמכסותהוכוונולמשל,הלול,בענףהייצור.והקצאתמימוןהכוונתשל
המטרותלרבותהתכנון,מטרותפיעלזהלצורךשהועדפוסוציו-גיאוגרפייםלאזורים

ראותמנקודתבעודף,בהשקעותמלכתחילההתבטאההמימוןהכוונתה״לא-כלכליות".

מןחלקלפחותהתגלובדיעבד,הלאומי.לתוצרהתרומהבמונחיהיינו,כלכלית,

מבניםשל"פיסית"אבטלההואכשביטוייןראות,נקודתמכלבעודףבהשקעותההשקעות

ל״י.מיליון500כ-שלבערךוציוד

סיכום
ההשקעותמימוןבאשראי.נרחבלמימוןנדרשתהון,עתירכענףישראל,חקלאות

הציבורי.הסקטורעל-ידיונתמךמוכווןמימוןככולורובוהיהנובכפר(בחקלאות
תלותלנושא.ומנושאלמגזרממגזרשונותהיומוכווןבמימוןהתלותמידותאולם

במימוןמתגליתחלקיתתלותבתשתית.השקעהבנושאימתקיימתמוכווןבמימוןמלאה

יותר)המוכוונותוהאשראיהמימוןבמערכותהמעורההשיתופיהמגזרשלהשקעות
המגזרשלתלותוגםאולםישראל.בחקלאותהמגזריםמשאריותרפחות(והמוכוונות

ביותר.משמעותיתהיתהמוכווןבמימוןהשיתופי
מינהליתבדרךהייצורלהקצאתבצעדיםמלווהשהיתהנתמךמימוןהכוונת

השפעתהאתהעמיקהההכוונההלול(.)בענףנרחבבהיקףייצורנכסילאבטלתהביאה

בענפיזאת,לעומתהחלב(.)רפתמתחרהיבואמפניהמקומיהייצורעלהגנהשל
שנלחצוההשקעהרמותמתקנת.השפעההנתמךהמוכווןלמימוןהיתה)הדרים(היצוא
המימוןבהשפעתמהלעידודזכומטה,מוטיםחליפיןשערשלהשפעתםמחמתמטהכלפי

היצוא.לענפישהוכווןהנתמך

ביבליוגרפיה

לתכנוןהמרכזהחקלאות,משרדבישראל,החקלאותמימוןאפיקישמואל,גוטמן,
.1967דצמברוהתיישבותי,חקלאיופיתוח

?111<ת¥3.11,11311,•ס"6£61ת־11ת3ת3£5ז1<01תס56ף116סת010£65אס־1?;1510£1־2361§\1־1-

01111:01־6",07>0066<1-171^56£726/08ע6׳?2£72?/£6720סע0071^61067106,?1־36£61־

1־15ת0,.¥0־!1<,1975. 151161(111?

53(£213,1311,"€3כ]11:31?01־010331111131:1011)^1511:1161111:11־0003611ק61־31:1/ו6

",4.711610-100.71^±0/0$0100710.1!]0'10101±1ט0(1968,50,000710171-10811.
111
?31־



בישראלהבננותשטחישלאופטימליהיקףקביעת

סונים*מיכאלהלמו,אמיר

בכךתעשייתיים,מקרסליםמהותיבאופןשוניםחקלאות,ענפיבמספרקרטלים,ארגונים
היבוליםמסויימיםבגידוליםהקצר.בטווחהנמכרתהכמותעללהשפיעמסוגליםשאינם

הפרי.אתלאכסןאפשרותואיןחודשמדימשתנההתפוקההשנה;עונותשלפונקציההם
הרגילהלתיאוריהבהתאםוהכמויותהמחיריםאתלקבועיכולאינוזהמסוגחקלאיקרטל

להעשותיכולהאינההמקורותבהקצאתהממשלתיתההתערבותוממילא,-המונופוליסטשל
מכסימום.מחיריקביעתשלהשגרתיתבדרך

הבננותשטחיהיקףבקביעתהשיקוליםאתחקלאילקרטלאופייניכמקרהנציג
המקומיבשוקהתצרוכתאתהמספקיםבננות,מטעידונם18,000כ-מעבדיםבישראלבישראל.
שהםחבריו,ביןמכסות-ייצורהמחלקשיווק,קרטללמעשההואהבננותמגדליארגון
ומושבים.קיבוציםבעיקר

בכך,ולמעשה,השטחיםהיקףאתפעםמדיבודקהחקלאותבמשרדלתכנון-כוללהאגף
לאוביקוש,היצעיחסי"בבדיקתונקבע:בדיקהנערכה1974ביוליהיבולים.היקףאת

1976בנובמברהקיים.״להיקףמעברהעשורלסוףעדהנטיעותאתלהרחיבצורךשישנראה
להרחיבולאבננותשלחדשותנטיעותלנטועלא"...התכנון:אגףבמסקנותנקבעשוב
הנוכחי."להיקףמעברהמטעיםהיקף

ענףעלמקיףמחקרהחקלאות"ופיתוחלתכנון"הרשותפירסמה1977מרץבחודש
הבננות"ענףלהתיישבות:והמחלקההחקלאותמשרד-כולללתכנון)האגףבישראלהבננות

המלצהובותל-אביב(הקריה,,1977מרץ,77/2מספרמדיניות,״והצעתכלכליתבחינה-
בארץ.המטעיםשטחיאתדונם3,000ב-להגדיל

ירון,דןסדן,לעזראנתונהתודתנורופין.מדרשתביצועים,וחקרלכלכלההמחלקה*
המועילות.הערותיהםעלכסלוויואב
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עקומתאתגזרומהםהחודשיים,והכמויותהמחיריםנתוניעלהסתמכוהמחקרמחברי
הבננות:מגדליארגוןבפניושרואההביקוש,

ק=1.0047-4.56ן(

לק״גבל״יליצרןהחודשיהריאליהמחיר=קכאשר

ן<
בק״ג.לנפשהחודשיתהכמות=
אתהמייצגהרלוונטי,הממוצעבאזור)ח(הביקושגמישותאתאמדנוזאתלאחר

המטעים,להרחבתהצדקהמהווה1הגבוההשהגמישותוטענוהנוכחית,הממוצעתהתצרוכת

בלבד.אחוז0.29שלמחיריםלירידתתביאהמשווקתבכמותאחדאחוזשלוהעלאהמאחר
אתלאשרמעבר(,ממשלת)במסגרתכהונתוסיוםסףעלהחליט,הקודםהחקלאותשר

ההחלטהאתהקפיאהחדשהשרלארגון.שמחוץחדשיםמגדליםעבורבעיקרהשטחים,הרחבת

יבול(,)אושטחשלאופטימליהיקףבקביעתלדוןבבואנונוספת.לבדיקההועברוהנושא
הצרכנים,המגדלים,היצרנים,טלהשוניםהאינטרסים()אובקריטריוניםלהבחיןעלינו

פוטנציאליים.יצרניםאוהממשלה

רגילמונופולהתנהגות

על-ידירגיל,מונופולשלבדרךהאופטימלייםוהכמותהמחיראתלמצואהממליציםיש
לקפריסין,)בעיקרביצואאפשרויותיואתהענףניצלהששיםבשנותזמא.,110השוואת
מפלה-מונופולשללתיאוריהבהתאםלהתנהגלואיפשרוהדברואיטליה(יוגוסלביהיוון,

והיצואמאחרהאלטרנטיביים.בשווקיםהשוליהפדיוןאתחודשבכלהמשווהמחירים,
בלבד.המקומיהשוקאתהקרטללפניורואהנפסק,כמעטהשבעיםבשנות

הייצורהוצאותאתהתכנוןבעתבחשבוןמביאיםבקרטל,המאורגניםהענף,אנשי
והמחיריםהכמויותהיורגיל,בקרטלמדוברהיהאםלק״ג.ל״י2שלבגובה(011110=
הנוסחא:על-ידינקבעים

2=זמא=[ק1.0047-1(4.56-/)ק 1.0047 אזי: 4.56-ק
1.0047

"
* ףש-מאחר

71.004-4.56ו<
1.0047ף היא:הגמישות

.3.5=הולכולנפש,ק״ג1בערךהיאכיוםבננותשלהחודשיתהצריכה
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1.27שלכמותממוצעכחודשלייצרכדאירגיללמונופוללפיכך,.ק=3.28ומכאן,
לנפש.ק״ג

לקביעתהמקובלהאופטימיזציה,שמודלמכיווןנכון,ואינומסעהזהפתרון
חודשיתדיפרנציאציהעםחקלאיבענףלקרטלמתאיםאינוסזא(,=1411)המונופולכמויות
הקצר.בטווחהכמויותשלוויסותשליטהיכולתללאהייצור,בהיקפי

להס¬ניתןהשנה.חודשיעל-פניקבועהכמעטייצורהתפלגותקיימתהבננותבענף
המימדכאשר)(,01ת1:ק1-0<1110:ו5)משותפים""מוצריםכעלהחודשיותהתפוקותעלתכל

קשורמסוייםבחודשהבננותהיצעזמן.לאורךבזהזהקשוריםשהמוצריםהוא,המיוחד
השנהחודשילאורךהיבולהתחלקותעלנתוניםלהלןהאחרים.בחודשיםההיצעאתומכתיב

\(:1/1976ע-11/1972)חודשים53על-סמךהשנתיהיבולמכלל)באחוזים(

7.0 אוקי 0.4 יולי 13.5 אפריל 12.7 ינואר
10.0 נוב׳ 1.0 אוג׳ 9.0 מאי 12.5 פברואר

13.2 דצמי 3.1 ספט׳ 2.4 יוני 15.2 מרץ

ההיצעלכן,לחודש.מחודשתפוקההעברתאואיכסוןשלאפשרותבבננותאיןלכך,בנוסף
כלתוצע,1מ-גבוהההביקושוגמישותובמידהז(40=0)לחלוטיןקשיחהואהקצרבטווח
הצרכנים.ביקושלפיייקבעוהמחירלשוקכמות
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הבננותמגדליארגוןהתנהגות

סוףבחודשיהשיאתקופתקיימתשנהבכלהמטעים?שטחיהיקףאתכהעדהענףקבעכיצד
ניכרתלירידהשגרםדברהשוק,עלהכמויותלחץעודף"הורגש"זאתובעונההחורף

במטרהבאההמטעיםשטחיהגבלתהפרי.השמדתלהעדפתהארגוןאתוהביאובפדיוןבמחירים
(,1מ-)הנמוךהקשיחהביקושגמישותלתחומימסויימים,בחודשיםהענף,מעבראתלמנוע
ברווחיותוממשיתישירהפגיעהפירושההפרימהשמדתומוסריתחברתיתהימנעותשבו

המגדלים.
בישראללנפשהשנתיתשהצריכהלכךהביאהאחרונות,בשניםשנקבעהענף,היקף

רצוייהכולושלענףיתכן,אךבממוצע.בחודשלנפשק״ג0.97אוק״ג,11.66ל-הגיעה
אובדניעלתפצה"החלשים"בחודשיםהצפויהההכנסותשתוספתמאחרג<(,)בהיקףהרחבה
ההיקףאםלבחוןעתהננסההנקי.הרווחלהגדלתשטחיםצמצוםדוקאאוהשיא,תקופות
האופטימלי.אמנםהואהנוכחי

הבננותמגדלילארגוןהמוצעהמודל

לעקומתבהתאםהאופטימליתהייצורכמותאתלקבועיחסיתפשוטמודלעל-ידיניתן
)ראה1976-1972בתקופההחודשייםוהכמויותהמחיריםנתוניעל-סמךהמתקבלתהביקוש,

הרווחיותשלסכימהעל-ידי)מנפש(בענףהנוכחיתהרווחיותאתתחילהנבחוןנספח(.
וחודש.חודשבכל

( 1 )
ת

=2"ק(

1)=1

*09*

כאשר
"

הנוכחיבהיקףנפשמכל)בל״י(הענףשלהנקיהרווח2
;*(=1,2)ת,...,חודשים
1ה-<בחודשלק״גממוצעמחיר

1ה-<בחודש)בק״ג(לנפשהכמות

)בל״י(לק״גהממוצעותהייצורהוצאות
עלהיחסיתשהשפעתומניחיםכאשר)מ(,בשטחהרצויהשינויהיקףאתעתהנקבע
הרווחפונקצייתהנוכחית.הייצורלהתפלגותפרופורציונליתתהיההחודשיםבכלהתפוקות

תהיה:מנפש

1(

? 1(

( 2 ) 2(01)=2(ק^+־*0(ף^+0)^
1)=1

ז1
2ק[

=א1 )<
£0 +

<19
י]^ט(1 =

9=9)(
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2
0

+(4+
0

=4מ06+2(2

£
ת
2
1)=1

<ג<4
כאשר

פרבולה,הואשלהוהגרףהשטחהרחבתשלריבועיתפונקציההיא(2)הרווחפונקציית
מתקיים:כאשרנמצאהמכסימליהרווחלכן

(3) 1.

2
1

נותניםכאשרהבננות,מגדליארגוןשל)מנפש(הכספיההפסדהיא4שלהכלכליתהמשמעות
הביטויגי(.דוגמאלהלן,)ראהלקרטלשמחוץאחריםלמגדליםאחדאחוזשלשטחהרחבת
2

0
במקרהבזמן.הקשוריםמשותפים""מוצריםשלליחידה"הרווח"גמישותלמעשההוא4/
היאהגמישותשכאשרנובע,(3)מנוסחאק(.-)ף•־^(/)^ל-הביטויהופך,0=1של
=0אזי,-1

0
2./4כאשרמכסימלי.רווחולקרטל,מ

0
אזי,-1<

0
,0<.ס

2־כאשרהשטחים.הרחבתורצויה
בדוגמתהשטחים.אתלצמצםיעדיףהקרטלאזי,-4>

2לינארית:ביקושעקומתנתונההבננותענף
ולכן,,ק=3-ז3ף=1.0047-4.56ף

^2- = -13 = -1.0047, -213ן<
1)=1

1(

2=(3-^0)2ף-213ף
0

1=(11ו=<

!<

החודשים53סמרעלבנספח,בטבלהשמופיעיםכפיהנתונים,כלאתלהציבעתהניתן
שנבחנו,

1.0047=134.56=3

53
2=״ף51.488 *

1>=1

53
74.715=2

2ף ^
1£=

-40-לי2

2=56.74,^=-75.07ונמצא:נציבלפיכך

(.1(כלעבור=)קחודשבכלאחידיםביקושדפוסימניחיםאנוהספציפיתבדוגמא2 שמקייםאופרידהואהאםמשתנה;אואחידהואהביקושדפוסאמנםהאםלבחוןמעניין
וניתןכללי,הואהמוצעהמודלההיצע.בצדהמתגליתלזומקבילהביו-תקופתיתתלות

ביקוש.פונקצייתשלצורהלכלליישמו
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יהיה:)מ(הרצויההרחבהוהיקף

01
1

2
56.74
75.07 ^ 1 -0.122

עליויהאהרווחיות,ימיזצ>0מקשלהעקרונותלאורלפעולהענףירצהשאםכלומר,
מאלואחוז12.2ב-הקטנותכמויותחודשבכללשוקשיספקכךהמסעים,שטחיאתלהקטין
כיום.מספקשהוא

כאשרוזאתהשטחים,הגדלתרצויהשבוהתנאי,אתבמפורשלקבועמאפשרהמודל
נקבל:מתאיםפיתוחלאחר,-6.<2

3-סג
<

21נ

ממשלתיתהתערבות

המקורותבהקצאתהעיוותאתלמנועמתפקידהרואההחקלאות(משרדשלנו,)במקרההממשלה
באמצעותזאתלהשיגניתןרגילבמונופולהקרטל.שלהמונופוליסטיכוחוצמצוםעל-ידי
המונופוליסט,לפניושרואהה-זזף!,אתלשנותובכךהמונופול,ממחירנמוךמחירקביעת

בייצורו.השוליתהעלותעלעולהמהמוצרהחברתיתהתועלתעודכלבייצורשימשיךכך
א.10=0הקצרובטווחמאחרממשלתיים,מחיריםקביעתבאמצעותלפעולקשההבננותבענף
גבוהומחירמבוקשת,כמותעודףעקבבשוק,מיידילמחסורתגרוםמדינמוךמחירקביעת
עק¬באופןהמוצעת.בכמותשינויעללהשפיעהענףיכולתמבליפרי,השמדתיחייבמדי

המשוו¬בכמויותהתערבותעל-ידי-במחיריםהתערבותהאתלהחליףהממשלהיכולהרוני,
אתלנצליכולההממשלההמטעים.שלהשטחיםהיקףבקביעתהשתתפותעל-ידיוזאתקות,

אתולקבועלהקדיםעליהאךהרצוי,השטחהיקףלקביעתלארגון,המוצעמודל,אותו
לפגיה.העומדיםהקריטריונים

שהצרכניםאומדי,גבוההואלצרכןהבננותשמחירמעריךהחקלאותמשרדאם
לתבועבאפשרותואזילנורמלי","מעלהםהמגדליםשרווחיאובננות,ליותר"זקוקים"
לייצורחדשיםחקלאיםלכניסתולסייעלעודדאומטעיו,שטחיאתלהרחיבהקייםמהקרטל
כתוצאההארגוןהפסדיאתלקבועכדיהמוצע,במודללהשתמששובנוכלזהבמקרהבננות.
מדיניות.שלשונותאלטרנטיבותמנקיטת

ומעשיות.תיאורטיותדוגמאותמספרנבחון
עליהלנורמלי,מעלהוא,2)מנפש(,ליצרןהנוכחישהרווחמעריכההממשלהאםא.

הסביר,הרווחמהולקבוע
בתנאיםהמטע.שטחיאתשירחיבכךליצרן,להבטיחשיש,2ג

המכסימלי:ההרחבהאחוזאתלקבוענוכלאלה

ו
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{6^/2-2
±01מ/2־(0

0
=1ה2ט0{

ג
מ

2=56.74מצאנוהבננותבדוגמת
0

קובעתהממשלהאםחודש(.53ב-מנפש)ל״י
אחוז:30בכ-השטחיםאתלהרחיבצריךהבננותמגדליארגוןאזי,2=45

0.3~
]+0.122 2/(±13x1-0.122״=

1
מ

דונם,3,000ב-השטחיםהרחבתלאשרכהונתוסיוםסףעלהחליטלשעברהחקלאותשרב.
ניתןבקרטל,הנוכחייםלמגדליםרקניתנתהיתר,ההרחבהכלאםט.=0.17שפירושו

הנוסחא:על-ידי(62)בענףהצפויההפסדאתלקבועהיה

=(6+2)01-6
*

0-=(01)2-2=£2
022'200

5.29=(75.07-56.74)0.17-(75.07)-0.17 2-=

מנפשאגורות10אול״י,5.29ב-חודש53ב-)מנפש(ליצרןהרווחהקטנתופירושו
לחודש.

למגדליםהנוספיםהשטחיםכלאתלמסורהחקלאותשרמציעשלנוהממשיתבדוגמאג.
שלההפסדגובהאתזהבמקרהגםלקבועמאפשרהמוצעהמודללארגון.שמחוץחדשים,
שלהייצורשפונקצייתבהנחה)זאתהנוכחי.בהיקףלייצרהממשיך(,£2)*הארגון

הקיימים.(היצרניםשללזאתזההתהיההחדשיםהמגדלים
יהיה:החדשבמחירמנפשהארגוןרווח

2;=2(<|?♦^-60^)־
1\—1

ת
~2ק[+ *

1*= 0ף
- 2+גס

0

*=-016ולכן:
2-2=*62.

000

*הקייםהארגוןהפסדיהא,0.17=01עםשלנו,הספציפיתובדוגמא
לי12.76=62

מנפש(.חודשים53)ל־
ל5.29ב-כולוהענףשללהפסדמביאהההרחבהשעצםלראות,ניתןבי-גימדוגמאות

לי12.76ב-ג׳המוצעבהסדרלהפסידעלוליםהקיימיםהמגדליםאךחודשים(,53)ב-מנפש

כללרווחלהקטנתתביאאחוז17ב-הענףשהרחבתפירושואבסולוטיים,במספריםמנפש.
לשנה.ל״ימיליון10.1יפסידוהקיימיםהמגדליםאךבשנה,ל״ימיליון4.2ב-הענף
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אופטי¬מחפשיםלתכנון,ממלכתיתכרשות"אנו,קבע:החקלאותבמשרדהתכנוןאגף
שלהמגבלהתחתלצרכנים,סביריםבמחיריםבננות,שלמכסימליתאספקהתהיהשבומום,

ליצרןסבירורווחגדולה,כמותנמוך,מחירכלומר,למגדלים."סבירהרווחיותשמירת
הממשלה.מסרותשלושאלו—

לביטולהממשלהשלעבודה""כלימהווהרגילקרטלשלהמכסימיזציהשמודלכפי
מטרותעללענותכדיכליםנותןהבננותקרטלשלהאופטימליהמודלכךהקרטל,עיוותי

הרצוי,האופטימוםאתלקבועהממשלתיתלרשותמאפשרהמוצעהמודלהממשלתית.המדיניות
מטרותשלושאתבטבלהלהציגנוכלכדוגמא,והחברתיות.הכלכליותמטרותיהשיקלולתוך

שונות:אלטרנטיבותארבעעל-ידימושגותשהןכפיהממשלה,

ג(

0.30הסעיף 0.17 0 -0.12

0.85 0.97 1.07 1.09 בחודשמנפשהענףרווח

1.27 1.15 0.98 0.85 בחודשלנפשהתצרוכתכמות
2.67 3.00 3.10 3.28 לק״ג)ליצרן(הבננהמחיר

רווחיםלומבטיחכימועדף,הראשוןהטורהבננות,מגדליארגוןשלראותומבחינת
ק״ג0.85היאלנפשהמוצעתוהכמותבמיוחדגבוהיםהבננותמחיריאךביותר,גדולים
)פחותהמגדליםברווחיותזעירהלהקטנהרקגורםהשני()הטורהנוכחיההסדרלחודש.

להניחוסביראחוז,15ב-התצרוכתוהגדלתאחוזים6שללהוזלהומביאאחוזים(2מ-
לנסותהממשלהחייבתנוספת,הרחבהרצויהאםלקבועכדיחברתית.במחינהשיועדף
למגדל,הסבירהרווחגבולמהובמפורשיוגדרלמשל,אם,השונות:מטרותיהאת"לשקלל"

הממשלהאםאך,1.07הואכיוםהרווחהטבלהבדוגמתמ.אתבמדוייקלקבועיהיהניתן

30ב-המטעיםהיקףהרחבתעללהמליץיהיהניתןאזי,0.85יהיההסבירשהרווחתקבע

אחוז.
הפסדלארגוןגורמתהיתהאחוז(17שלשטחים)לתוספתהקודםהחקלאותשרהצעת

הנוכחיים.למגדליםרקניתנתהיתההתוספתשכלבתנאי-מנפשלחודשאגורות10של
לארגוןגורםשהיהדברחדשים,למגדליםאלוחדשיםשטחיםלתתהיתהבמציאותההצעה
אחוז.25ב-הרווחיותהקטנתאו-(,061)מנפשאגורות24כ-שלבגובההפסדהנוכחי
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מציעיםהחקלאותמשרדמתכננילחודש.לנפשפריק״ג0.97כיוםמשווקהבננותענף
שלוהמוטעההפשטניהממוצעבניתוחהמשתמשיםאחוז.17ב-הענףהיקףאתלהגדיל

1.27בישראלנפשלכללספקכדיאחוז30כ-שלניכרתהרחבהעלממליצים,^

בממוצע.בחודשבננותק״ג
לצמצוםלחתורלקרטלכדאיהקיימיםהביקוששבנתונימלמד,האופטימליהמודל

הבננותשטחלקביעתהמוצעהאופטימלישהמודלאלאאחוז.12.2ב-התפוקההיקףשלנוסף
בקרטל.הנמצאיםהיצרניםגישתעלמתבססרווחיםשללמכסימיזציהיביאאשר

מכסי¬אספקהתהיהשבואחר,אופטימוםלחפשמעוניינתלהיותעשויהממשלתיתרשות

למגדלים.סבירהרווחיותעלשמירהתוךוזאתלצרכן,נמוכיםבמחיריםבננות,שלמלית
שקלולתוךהרצוי,האופטימוםאתלקבועהממשלתיתלרשותגםמאפשרהמוצעהמודל

והחברתיות.הכלכליותמטרותיה
חקלאייםלקרטליםגםלמעשהמתאימהשהיאפרטית,בבעיהעסקנוהבננותארועדרך
קרי¬לקבועצורךוישביבוליםהומוגניותוחוסראיכסוןבעיותקיימותשבהםאחרים,
אופטימלי.להיקףטריונים

(1976-1972)חודשיםלפיבננותשלוכמויותמחיריםנספח:

הוצאות
לנפש)צי(

ם.0.
1^1*

לנפשכמות
)ק״ג(

כמותסך
חודשית
)טונות(

ריאלימחיר
לטוןליצרן

0.0014 0.174 0.038 123 4,538 יולי
0.0088 0.373 0.094 302 3,964 אוגוסט
0.0918 1.053 0.303 967 3,475 ספטמבר
0.8208 2,889 0.906 2,901 3,189 אוקטובר
1.6487 4.314 1.284 4,119 3,360 נובמבר
1.8796 4.767 1.371 4,411 3,477 דצמבר
2.0967 4.337 1.448 4,671 2,995 וארני
2.4586 4.251 1.568 5,066 2,711 פברואר
2.9964 4.215 1.731 5,615 2,435 מרץ
2.1083 3.669 1.452 4,739 2,527 אפריל
0.3058 2.026 0.553 1,811 3,664 מאי

הבאבעמודהלוחהמשך

1972

1973
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נספחלוחהמשך

<
הוצאות

לנפש)לי(
.ף.ם

ז1י1
לנפשכמות

)ק״ג(
כמותסך

חודשית
)טונות(

ריאלימחיר
לטוןליצרן

0.0188 0.645 0.137 448 4,706 יוני(1973)
0.0066 0.523 0.081 268 6,454 יולי
0.0123 0.491 0.111 365 4,427 אוגוסט

0.1005 1.335 0.317 1,041 4,210 ספטמבר

0.3807 2.516 0.617 2,034 4,077 אוקטובר

0.8855 3.592 0.941 3,111 3,817 נובמבר

0.9565 3.821 0.978 3,249 3,907 דצמבר

1.1004 4.160 1.049 3,505 3,966 ינואר1974

1.2544 3.783 1.120 3,749 3,378 פברואר

2.1609 3.719 1.470 4,939 2,530 מרץ

2.1025 3.787 1.450 4,889 2,612 אפריל

0.7465 2.733 0.864 2,914 3,163 מאי

0.0392 1.161 0.198 667 5,866 יוני
0.0013 0.178 0.036 122 4,947 יולי
0.0177 0.577 0.133 450 4,337 אוגוסט

0.2025 1.638 0.450 1,526 3,639 ספטמבר

0.7691 3.161 0.877 2,979 3,604 אוקטובר

1.5302 3.894 1.237 4,213 3,148 נובמבר

3.4336 5.531 1.853 6,329 2,985 דצמבר

3.4820 5.178 1.866 6,386 2,775 ינואר1975

2.6602 4.616 1.631 5,587 2,830 פברואר

3.9521 5.769 1.988 6,839 2,902 מרץ

3.6176 5.369 1.902 6,560 2,823 אפריל

2.7390 4.596 1.655 5,708 2,777 מאי

0.2061 1.425 0.454 1,568 3,138 יוני
0.0042 0.290 0.065 225 4,468 וליי
0.0408 0.770 0.202 699 3,812 אוגוסט

0.3564 2.069 0.597 2,069 3,466 ספטמבר

1.7292 4.087 1.315 4,578 3,108 אוקטובר

2.6863 4.969 1.639 5,718 3,032 נובמבר

הבאבעמודהלוחהמשך
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נספחלוחהמשך

<4
הוצאות

)לי(לנפש
.□.ם

1^1*

לנפשכמות
!י)ק״ג(

כמותסך
חודשית
)טונות(

ריאלימחיר
לטוןליצרן
ק1

5.0355 6.671 2.244 7,851 2,973 דצמבר(1975)

3.3819 5.346 1.839 6,459 2,907 ינואר1976
3.2689 5.214 1.808 6,350 2,884 פברואר

4.9195 6.118 2.218 7,825 2,790 מרץ

3.1862 4.568 1.785 6,326 2,559 אפריל

1.7450 3.565 1.321 4,685 2,699 מאי

0.1798 1.370 0.424 1,502 3,230 יוני
0.0005 0.091 0.022 78 4,119 יולי
0.0028 0.250 0.053 189 4,715 אוגוסט
0.0566 1.152 0.238 846 4,842 ספטמבר

0.2841 2.484 0.533 1,900 4,660 אוקטובר
1.0445 4.247 1.022 3,650 4,156 נובמבר

74.7153 159.597 51.488 189,823 סך־הכל

מקור:
מחירים.שללסטטיסטיקהירחוןלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהשוטף:מחיר
חקלאית.סטטיסטיקהלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהחודשית:כמות



תשואה-היכוושיקולילפיבקיבוץאופטימליענפיהרכב

פלג*דבענבר,יצחק

מיסודותאחדהקיבוץ,נוצרמאזהמשמשהמעורב,המשקרעיוןהואלנושאהמקור
גיבויהמאפשרהמעורב,המשקכיהטענהבולמתשוניםבמקורותשלו.המשקמבנה
אי-ודאותשלבעולםבייצורהכרוכההסיכוןרמתלהקטנתתורםענפי,ביןהדדי

איננהבמקורות,שבוטאהכפיזו,טענהאולםחד-ענפי.במשקהקיימתזולעומת
שהטיעוןהגםבלבד.אינטואיטיביותתחושותעלונשענתהנורמטיבי,מהתחוםחורגת
מדעיוביסוסלהגדרהזקוקיםהנ״להכללייםשהמונחיםנראהעקרוני,באופןנכון
כלכלי.לתכנוןיעיללכליהפיכתםלצורך

כילטעוןניתןזהבתחוםשנעשואחרותעבודותולפיהמציאותהכרתמתוך
תכנוןושיקוליהחלטותקבלתבתחוםמובהקסיכון"כ״שונאפועלהקיבוציהמשק

הייצורבתחוםהפועליםהמשתניםאתבמדויקולמדודלהגדירהעבודה,מטרתכלכליים.
השונים,הענפיםשלוהסיכוןהתשואהרמתאי-ודאות:בתנאיהפועלהקיבוצי,במשק
ורמתהסיכוןרמתביןוהקשרכולו,המשקשלהסיכוןורמתהענפיההרכבביןהקשר

האופטי¬ההרכביםמהםלבדוקנגסהאלהבכליםשימושעל-ידיהמשק.שלהרווחיות
יהיהניתןלסיכון,משקכלשלהסובייקטיבייחסוולאורקיבוצי,למשקמליים
שונים.משקיטשלהכלכליתהמציאותאתלבחון

תל-באוניברסיטתלכלכלהלחוגהמחבריםשהגישומוסמרלתוארגמרעבודתלפי נמצאיםומימצאיםנתוניםשלמפורטיםלוחותהוכמן.איתןד״רבהנחייתאביב
המקורית.בעבודה
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התיאורטיהרקע

העשוריםבשלושתשפותחוהשקעותתיקלבחירתמודליםמשמשיםלעבודה,תיאורטיכרקע
אלטרנטיבותבמונחיניתוחמאפשריםההוךשוקשלהאנליטייםהניתוחכליהאחרונים.

(1958)701נ1ו-ת(1952,1959)1י131*0״11:2שונות.השקעותעלוסיכוניםתשואותשל
אי־בתנאירציונליתלבחירההנורמטיבייםהכלליםאתהחלוצייםבמחקריהםהגדירו
►1.7.שלהמודלאתלאחרונההרחיבו(1965,1969)71ת1ת:61ו--(1963)51ו3נךנ6ודאות.

אי-ודאות.בתנאיהונייםנכסיםשלמשקלשווימחירילקביעתמודלופיתחו
מסו¬המשקיעבתיקמניהסוגכלשלהפרופורציהאםהבסיסי:המודלנוסחאות

היאהתיקכל
תהיה:כולוהתיקתוחלתאזי^ז,היאמניהלכלהתשואהותוחלת,3^

£ = 2 3.£.
X . 11

1=1

ים.וימספרטהואxכאשר
כולו,התיקשלהתקןסטייתהרי,0.היאבתיקמגיהכלשלהתקןסטייתאם
יהיה:התיק,שלהסיכון•רמתמדדכלומר

=/\23?ס?+21113.3.0..=1/723.3.0.. 1ננ*
111״.1נ^!^1

נ?!
אתנקבל1)=)כאשר1),מניותשלהמשותפתהשונותהיא0״מניות,-1),כאשר:
.האיבר

3.ס2 ..קכאשר,0..=0..0.0.על-ידי:מתקבלתהמשותפתהשונותבסכימה(.2 נ!נ!נ!!נ11 ו-).1ביוהמתאםמקדםהוא
^£,0הנותניםתיקיםביןלבחורהפרטבעית

פרופור¬בחירתעל-ידישוגים,
יעילתיקבהרכביבחרהרציונליהמשקיעבתיק.המניותלסוגי(3).שונותציות

מינימוםשמשמעותו
מכסימוםאונתון,^£עבור0^

ניתןמכאןנתון.עבור^£
היא:המטרהפונקצייתפורמלי.באופוהבעיהאתלנסח

5.1:.

ז41ת0 x
.י.

=3..0־ 1נ1ננ!
ת ת
2 3 . £ . = £ ; 23.
1 1 1 * 1=1 1

ערכיעבוראופטימיזציהבעייתופתרוולגראנז׳,על-ידילקבל,ניתןמכאן
£^ עבורהאפשריותהיעילותהנקודותכלצירוףהואזהעקוםהיעילות.עקוםאתשונים,

מפרופורציותמורכבת(1)העקוםעלנקודהכלתשואה-סיכון.תוחלתבמישורהמשקיע
.3^שלשונהמווקטורכלומר-התיקבתוךמניותשלשונות

היעי¬לעקוםלהוסיףישספציפי,משקיעעל-ידיהנבחרהתיקאתלקבלמנתעל
האדי¬)עקומיהתועלתשוויקוויאתהמערכת,שלהאובייקטיביהצדאתהמבטאלות,
בנקודתיתקבלהנבחרהתיקהסובייקטיבי.הצדאתהמבטאיםמשקיע,אותושלשות(
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הןהתיקשלהסיכוןורמתהתשואהתוחלתזובנקודהנס.המערכותשתיביוההשקה

הסוב¬השוליותהתועלותיחםביושוויוןמתקייםההשקהבנקודתבהתאמה.

נקודתזוהיוסיכון.תשואהביוהאובייקסיהשוליהתחלופהיחםלביןייקטיביות,
הוא:זהמשקלשוויתנאישלהפורמליהניסוחהמשקיע.שלהמשקלשווי

־׳ץ־31811ג3131

X X X X

תועלתהמקיימתפונקציההיאכאןהמתוארתהתועלתפונקצייתכילהעיריש

צורהכמתואר.נראיםממנההנגזריםהאדישותשעקומיומכאןמתשואהפוחתתשולית

אותנוהמענייןהמשקיעשהואמסיכון","נמנעמשקיעמבטאתאדישותמערכתשלכזו
כולו.הדיוןבמסגרת
מקרהמראה7051תבלבד.מסוכניםנירות-עררהמכילבתיקעוסק!431־1<0״1ז2

כזה,במקרההנ״ל.המודלבמסגרת(1•=בטוח)שע״רבטוחהאלטרנטיבההכללתשל
בטוחה.ואלטרנטיבהמסוכנותמניותביןכספואתלחלקהמשקיעיכול

ודןומשקיעיםמניותבשוקהעוסק(1969)11361161־שלמאמרואתעודנזכיר
המשקיעים.ציפיותעלשונותהנחותלאורזה,בשוקמשקלשוויבשאלות

0 x.סס x

1ציור

יצרניתלפירמהתשואה-סיכוןמודל

כפיההון.בשוקהשקעותתיקבבחירתהמטפלתהבסיסיתהתיאוריהאתבקצרהסקרנו
שוניםנירות-ערךביןהוןשלאופטימליתהקצאהבבעייתהתיאוריהעוסקתשראינו,
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הייצור.במישורענייננוכיברור,לעבודההמבואמתוךתשואה-סיכון.קריטריוןלפי
ההון,שוקעבורשפותחוהבסיסייםבכליםלהשתמשלדעתנו,ניתן,זהירטיפולתוך

בשאלתנעסוקכך,מתוךאי-ודאות.בתנאיהפועלתיצרניתפירמהעבורמודללבניית

לפיכוללת,פירמהבמסגרתשונותייצורשלוחותביןמוגבלייצורגורםשלהקצאה
תשואה-סיכוו.קריטריון

הנחרת
לענייננו,הרלבנטיתהיצרניתהפירמהאתלהגדירננסהלהלןההנחותמערכתבאמצעות

יצרנית:כלכליתלפעילותההוןבשוקכלכליתמפעילותמהמעברהנובעהשוניהדגשתתוך
תהליכימבחינתשלמהייצוריחידתמהווהמוצרכלרב-מוצרית.בפירמהנטפל
וכמותהמוצריםהרכבמבחינתהפירמהמבנהקביעתהסופי.המוצרוסוגהייצור
האנושי;במישורוהןהפיזיבמישורהןגבוהות,בהשקעותבדרך־כללכרוכהייצורם,

אי-תנאימתקיימיםהפירמהשלהתכנוןטווחעבורלשינויים.קשיחותקיימתלכן
מבנהשאלתכך,מתוךבמערכת.מוגבלייצורגורםישוכמויות.מחיריםשלודאות
הייצורשלוחותביןלרשותה,העומדהמוגבל,הייצורגורםהקצאתשאלתהיאהפירמה
גורםלהקצאתבהתאםמיידי,באופןעצמםאתמשלימיםאחריםייצורגורמיהשונות.
גורםמהווהועבודהבמידההון.אועבודהלהיותיכולההמיגבלההמוגבל.הייצור
מקצועיתעבודהרקמעסיקההפירמהשונות:בסיבותזאתלנמקניתןמוגבל,ייצור

המועסקהעבודהכוחעבורמלאה,תעסוקהשלבמצבנמצאהעבודהשוקבשוק,המוגבלת
מוגבלייצורכגורםלהוןהסיבותועוד.חזק,מקצועיאיגודקייםהפירמהעל-ידי
מציאות)תיתכןועוד.יבוא,קשייגבוה,הוןמחירמימון,קשיילהיות:יכולות
כולם.(שלצירוףאוהללומהגורמיםאחדביטוילידיבאעבורהספציפית

ממקורותשלההמוגבלהייצורגורםאתלהגדיליכולהאיננהשהפירמהלמרות
בטוחהאלטרנטיבהמהווהזואפשרותלפירמה.מחוץלהעסיקובאפשרותהישחיצוניים,

אלטרנטיבותהמהוותהפירמהשלהפנימיותהייצורבשלוחות"מתחרה"הפירמה,עבור
מזובדרר-כללנמוכהבחוץ,המושגתהמוגבל,הייצורלגורםהתשואהרמתמסוכנות.
הפירמה.בתוךהמושגת

הפירמה,שלהייצורשלוחותעל-פיבדרך־כללהומוגניהמוגבלהייצורגורם
לאחרת.אחתייצורמשלוחתלמעברגמישולכן

הייצורגורמישלהןקבועותפרופורציותהמקיימתייצורפונקצייתמוצרלכל
ההוןהתאמתכךמתוךהרלבנטית.התכנוןתקופתעבורתשומה-תפוקה,יחסישלוהן

נקבעיםאלהטכנולוגייםיחסיםאלה.לפרופורציותבהתאםנעשיתולהיפך,לעבודה,
באופןעובריםשוניםטכנולוגייםשיפוריםכאשרבעולם,אובארץבענףהמקובללפי

למקום.ממקוםמיידי
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בשוקונקבעתנתונה,ותשומותתפוקותמחירימערכתהפירמהמוצרירובעבור
מעיןבשוקמהווהבודדתייצורשלוחתזו,מבחינהמוסדיים.גורמיםעל־ידיו/או
עללהשפיעמכדיקטנהמספיקזויחידהחופשית.תחרותבתנאיהפועלתפירמה

המחירים.
עלמבוסםהתכנוןשיקוליבמערכתהפירמהלפניהעומדהאוביקטיביהמרכיב

השונות:הייצורשלוחותשלוסיכוןתשואהפרמטרים:שני
תשומותהפחתתעל-ידיומתקבלתהמוגבל,הייצורלגורםכרווחמוגדרתתשואה

הרווחוחלוקתמהתפוקה,המוגבל;(הייצורגורם=והעבודה)במקרהעבודהשאינן
משתניםשלפונקציההואזהפרמטרהייצור.שלוחתבכלהעבודהימילמספר

גורם)הקצאתהפירמהבתוךהנקבעיםגורמיםושל)מחירים(,לפירמהמחוץהנקבעים
הןביטוילידימביאההתשואהכלומר,הייצור(.כמויותוקביעתהמוגבלהייצור

אי-ודאות,בתנאימתכננתוהפירמהמאחרהיעילות.גורמיאתוהןהשוקגורמיאת
כלעבורנניח•!(.)תשואותהתפלגותייצורשלוחתכלעבורלפניהרואההיא

בן().התשואהתוחלתכך,מתור.1\.!ן(א,0)^נורמלית:התפלגותייצורשלוחת
בפירמה.ייצורשלוחתלכלהתשואהמדדהיא

מתוך(.1)ייצורשלוחתלכלהתשואהשל)^ס(התקןכסטייתמוגדרהסיכון
התפוקותמחירישונותאתביטוילידימביאההתקןסטייתכיברורהתשואה,הגדרת

להפרידוקשהמאחרכולה.ההתפלגותעבורבייצור,היעילותשונותואתוהתשומות,
כלאתביטוילידיומביאהמאחדבמדדמשתמשיםאנוהללו,השוניותסוגיבין

האלה.המרכיבים
שלוחותתשואותשל(0)_המשותפתהשונותכרמתמוגדרהסיכוןפיזורגורם

הפירמה.שלהשונותהייצור
יותרגבוהכןיותר,גבוההתשואהתוחלתבעלתייצורששלוחתככלכינניח

הייצורשלוחותפניעלוסיכוןתשואהביןחיוביקשרכלומר,שלה.הסיכון
מספיק,מזהזהשוניםמייצרתשהפירמההמוצריםסוגיכינניחכןכמוהשונות.

אחד)כלומרשלהםהרווחיותרמתתנודותמבחינתזההלאזמןלאורךשהתנהגותםכך
תורםכוללתפירמהבמסגרתמוצריםמספרצירוףמכאן,וכוי(.יורדשניעולה,

מתוךחד-מוצרית.פירמהשלהסיכוןרמתלעומתהפירמה,שלהסיכוןרמתלהקטנת
השונים.המוצייםביןמאדקטנהמשותפתשונותנניחכך

הפירמה.טלהתועלתפונקצייתעל-ידימוגדרבמערכתהסוביקטיביהמרכיב
וסיכון:תשואה-פרמטריםשניעלהמוגדרתתועלתפונקצייתנניח

x=כולה.הפירמה 0=1)בן(,0)
X * X

מקיימת:זופונקציה
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3ע
30

< 0 ,
3ט 2 < 0 ,

3ט > 0 , 0

במסגרתאותנוהמענייןהטיפוס-סיכון״״נמנעמטיפוספירמהנניחכלומר,
ובמונחיםנוסף.סיכוןנטילתעלתמורהתוספתהדורשטיפוס-משמעותוזו.עבודה
יותרנוספת.תשואהמכךכתוצאהותקבלבמידהרקסיכוןתיטולהפירמה-שלנו
שלוגדלההולכתתוספתהפירמהתידרושמתשואה,פוחתתשוליתתועלתלאור-מזה

ביןהיחסתועלת.רמתאותהעללהשארמנתעלהסיכון,ברמתנתונהלתוספתתשואה
עקומישיפועעל-ידימוגדרבסיכון,נתונהתוספתעבורהנדרשתהתשואהתוספת

הפירמה.שלהתועלתמפונקצייתהנגזריםהאדישות,
גורםאתמקצההפירמההפירמה:בעייתאתלהגדירניתןאלההנחותלאור

עבורמינימליתתהיההסיכוןשרמתכךהייצורשלוחותביןשלההמוגבלהייצור
תהיההתשואהשרמתכרתקצההיא-לחלופיןאוידה,עלהנדרשתתשואהרמת

נתונה.סיכוןרמתעבורמכסימלית
שלפונקציההואהמשקל(שיווינקודת)כלומרהפירמהעל-ידיהנבחרהמבנה

השונים,המוצריםשלוהסיכוןהתשואהנתוניעל-ידיהאוביקטיבית,המוגדרתהמערכת
ביטוילידישמביאההתועלת,פונקציייתעל-ידיהסוביקטיבית,המוגדרתהמערכתושל
לסיכון.הסוביקטיבייחסהאת

המודל
בפירמה.המוגבלהייצורגורםכמותך-כל0=
.1ייצורבשלוחת¥הייצורגורםכמות=

נגדיר:

־יצורשלוחתשלהיחסיחלקה=
ברורההנחותמתוךהפירמה.מכלל1

המוגבלהייצורגורםבמונחימבוטאותאלהפרופורציותכי
ייצור.שלוחתכלשלהיחסיגודלהאתומגדירות

.1ייצורבשלוחתהמוגבלהייצורלגורםהתשואהתוחלת=

.1הייצורשלוחתשלהסיכוןרמת=

נ.,1הייצורשלוחותביןהמשותפתהשונות=
).,1הייצורשלוחותביןהמתאםמקדם=

רמתכולה:הפירמהשלוהסיכוןהתשואהרמתאתלקבלניתןאלההגדרותמתוך
היחסיבחלקוהייצורשלוחותשלהתשואהתוחלתשיקלולעל-ידיתתקבלהתשואה
בפירמה:

ק=1.ק.ק
X .11

1

1נ
*

היחסיבחלקוהייצורשלוחותשלהסיכוןרמותשיקלולעל-ידיתתקבלהסיכוןרמת
המשותפת.השונותמרכיבשיקלולעל-ידיוכן
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=/\2?ק0?+2 11 22.מ.ק.?:.0.0.
113ננג.ננ

נ^נ
הואאחתליחידהמוצריםכמהמשילובהנובעהכלליהסיכווכיברורהביטוימן

לסיכוןמוצרכלשתורםהישירההשונותאתמבטאבשורשהראשוןהרכיבמורכב:גורם
המשותפתשלשונותהתנאיהמשותפת.השונותגורםאתמבטאהשניהרכיבהכללי.
המתאםבמקדםקשורהכללי,הסיכון()פיזורהסיכוןהורדתשלבכווןהשפעהתהיה

המשותפתלשונותיששליליים,הםכאשרובוודאייותרקטניםשהמתאמיםככל(:8)״
היא:הפירמהשלהמטרהפונקצייתסיכון.מפזרתשלהשפעה

ס
א

5.6.ן1=2.?.ק,2.?=1,1לכל.?>0
1111^

הלגראנגייאן:אתננסחהפתרוןלקבלת

1=/\2?ק0?+222.?.?8..0.^+ 1).ק+ג2(1-2).ק+.ק(.ג>0)
ט(ןנ-2ק

1
ג

המגבלות.אתהמכפיליםהלגראנג׳מקדמיהםו-^גהואהראשוןהביטויבאשר
רמתלכלנקבל!ןשלשוניםערכיםעבורהאופטימיזציהבעיתפתרוןעל-ידי

הסיכוןאתלמינימוםהמביא?(ג,,...)^קפרופורציותשלשונהוקטורתשואה
שלוחותשלשונההרכבישהפירמה,על-ידינדרשתתשואהרמתלכלכלומר(.0)

נקודתהיאכזונקודהכלשלה.הכוללתהסיכוןרמתאתלמינימוםהמביאהייצור
עקומתאתנקבלאלואופטימליותנקודותמצירוףלפירמה.אפשריתאופטימום
(.1)היעילות

הייצורגורםעבורבטוחהאלטרנטיבההפירמהעבורקיימתכיאמרנוכזכור
קבוצתבמסגרתכזואפשרותנכלולאםלפירמה.מחוץהעסקתווהיאשלההמוגבל

התשואהרמתהוא•!כאשר^נ,1חדשיעילותעקוםנקבלהאופטימלייםהפתרונות
החלקלפירמה.מחוץהעסקתועל-ידיהמושגתהמוגבלהייצורלגורםהוודאית

הפירמהשלהתועלתמפונקצייתהנגזרתהאדישותמערכתעל-ידימוגדרהסובייקטיבי
ההשקהנקודתתהיהלפירמהאופטימלימשקלשווינקודתלסיכון.יחסהאתומגדירה

כאן:כמתוארהמערכת,שלהמרכיביםשניבין
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היאפטונות:פירמותשתיעבורמשקלשיווינקודותמבטאות:(,8נקודות
אדישותמערכתבעלת1פירמהעבורהאופטימליהייצורנקודת

ג
נקודתהיאםט.

אדישותמערכתבעלת2פירמהעבורהאופטימליתהייצור
2

המשקלשיוויבנקודתט.

השוליהתחלופהיחםלביןהסובייקטיביהשוליהתחלופהיחסביןשויוןמתקיים
האובייקטיבי.

3_ס,3_ס
^3קי30 x

_31.31
3נןי30

■*. x

בתוך)ייצורהמסוכןהחלקביושלההמוגבלהייצורגורםאתמקצה1פירמה

מוקצההפירמהבתוךהמועסקהחלקחיצוני(.)ייצורהבטוחהחלקלביןהפירמה(
בנקודההאופטימלימהפתרוןהמתקבליםליחסיםבהתאםהשונותהייצורשלוחותבין

בהתאמה.ק(ס,)הןמשקלבשיוויהפירמהשלוהסיכוןהתשואהרמותכךמתוך

באלטרנטיבותכלומר-הפירמהבתוךהמוגבלהייצורגורםכלאתמעסיקה2פירמה

בה,0בנקודהלפתרוןבהתאםנעשיתהייצורשלוחותביןההקצאהבלבד.מסוכנות

בהתאמה.(6,0)הסיכוןורמתהתשואהרמת

השוואתמתוךהפירמותשתישללסיכוןיחסןעללהסיקניתןכיהיאהטענה
באופטימוםנמצאתשפירמהככלכינטעוהיעילות:עקוםעלשלהןהאופטימוםנקודות
1פירמהואצלנו:גבוהה.יותרשלההסיכוןשנאתרמתאזילראשיתיותרקרוב

שלעקוםאוישרבקטעמדובראםביןנכונההטענה.2מפירמהיותרסיכוןשונאת

המודללהנחותבהתאםהתחוםבכללימיומשמאלעולהשזהובלבדעקום־היעילות,
ממנה,הנגזריםהאדישותועקומיהתועלתפונקצייתעלשהנחנולהנחותבנוסףשלנו.
בכלמשתנהאינהשלההתועלתשפונקציתכךפירמהכלבטעמיעקביותגםנניח

המישור.
רמתלכלאם2מפירמהיותרגבוההסיכוןשנאתרמתבעלת1פירמהנגדיר:

לסיכוןתשואהביןשלההסובייקטיביהתחלופהשיעורבמישור,נתונהתשואה-סיכון
אוישרלקטעבקלותמוכחתזוטענהנקודה.באותה2פירמהשלמזהיותרגבוה
ניתןאזיהפירמות,התנהגותאתמסבירהמודלאםלכן,עקום־היעילות.שלעקום
הפירמהשלשנאת־הסיכוןלרמתיחסי""אומדןמעיןאמפירימבחןבאמצעותלקבל

עבורכזהאומדןלקבלהאפשרותכילהדגישישהיעילות.עקוםעלמיקומהבאמצעות
כלומר-כולועבורזההבפניהןהעומדהיעילותשעקוםבכךמותניתטונותפירמות
וסיכוניםלתשואותהציפיותכאשרמתקייםזהמצבאובייקטיבי.מרכיבבאמתמהווה

הרכביםיתקבלוהומוגניותבלתיציפיותבהנחתכיברורהפירמות.לכלהומוגניות
יחסהעל-ידיהןמוסברהפירמותביןהשוניכאשרבענף,לפירמותטונים

המגדירההשונההציפיותמערכתעל-ידיוהןלסיכוןהפירמהשלהסובייקטיבי
הסיכוןשנאתבאיתורקושיקייםזהבמצבפירמה;לכלשונהאובייקטיבי""מרכיב
הפירמה.שלהיחסי
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מקרהבכלבציפיות.ההומוגניותהנחתאתכללבדרךנקבלהיישוםבמסגרת
המסתכלותסיכון׳׳נמנעותבפירמותטיפולמתוךלסיכונים,הומוגניותציפיותנניח
עםיחדמוצר.בכלהסיכוןגורםלחישובענפיתהכללהתשואותהתפלגותעלכולו
עבורהשוניםמהמוצריםלתשואותבציפיותהומוגניותחוסרשלוריאציהנבדוקזאת
פירמה.כל

מהטיפוסהפירמותהתנהגותאתמסבירהמודלכימשעריםאנוזה:קטעלסיכום
שאיפהתוךתשואה-סיכון,עקרונותלפיבמציאותפועלותהפירמותכלומר,שתארנו,
זה.בסיםעלמכסימליתליעילות

מרכזיים:אלמנטיםשניהדגשתתוךאמפירימבחןבאמצעותההשערהאתנבדוק
בהסברהמודלשללכוחואינדיקציהתהווההיעילותלעקוםהפירמהשלהקירבהמידת

ופיזורהפירמה;שלהכלכליתהיעילותרמתלבחינתכליתשמש-ובפרטהמציאות,
במערכת,הסובייקטיביהמרכיבלבחינתאינדיקציהמהווההעקוםלאורךהפירמות
פירמה.כלשלהסובייקטיביתהסיכוןשנאתלרמתיחסיאומדןמספק-ובפרט

המודליישום

חשואה-סיכון,קריטריוןלאוראינטואיטיביתפועלהקיבוציהמשקכיציינובמבוא
היאהכוונההמעורב.המשקרעיוןבמסגרתמנוסחזהלעקרוןהבסיסיכשהביטוי

כוחואתולבחוןהיצרניהקיבוציהמשקמציאותעלשתארנוהייצורמודלאתליישם
המבנהארגונית.מבחינהבמינוומיוחדמורכבהקיבוציהמשקזו.מציאותבהסבר

הכלכלית:במערכתהשלובותחיצוניותמערכותשלפונקציההואהכלכליהארגוני
בלתי-באופןהכלכליתבמערכתנדוןזובמסגרתערכיות.אידיאולוגיות,חברתיות,

באחרות.תלוי
המודל.לבחינתהקיבוציבמשקהרלבנטיתהמציאותאתנתארזאתלאור

סקטורבדרך־כללהכוללתענפיתרבכלכליתייצוריחידתהואהקיבוציהמשק)א(
הענפיםסוגימבחינתמאדמגווןהחקלאיהסקטורתעשייתי.וסקטורגדולחקלאי
המשקאחד.ענףלפחותמכילהתעשייתימטעים;שדה,גידוליחיים,בעלישלו:
ארוך.לטווחמתוכנןהמשק)ב(ענפית.אוטונומיהעםמרכזיתכנוןעלבנוי
נמוכהגמישותישהאנושיובמישורהפיזיבמישורכבדותבהשקעותוכרוךמאחר

הואבמערכתהמוגבלהייצורגורם)ג(גורמי-ייצור.בהקצאתהקצרבטווחלשנויים
משתניםולאבלבדחבריםשלבהנחה,הם,הענפיםצוותיקבוע(.)צוותהעבודהכוח

ענףלכל)ד(לקיבוץ.מחוץחבריםלהעסיקוניתןשכירים,איןהתכנון.בטווח
התכנון.בטווחהייצורגורמישלקבועותפרופורציותהמקיימתייצורפונקציית

כיהאיזורמשקיבכלזההזופונקצייההמוקצית.העבודהלכמותעצמומתאיםההון
כיבתעשייההומוגניפחותהחקלאות,הומוגניהעבודהכוח)ה(גלוי.המידע
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הנקבעתנתונהמחיריםמערכתמולפועליםהחקלאותענפי)ו(קשישים.יותרבה
העברבנתוניהמשקמשתמשהתכנוךלצורך)ז(בתעשייה.כךלאמוסדית.אובשוק

האיזור.משקיושלעצמושלהאחרונות,שנים4-3של
המשקהרכבלבחינה:העומדתהמרכזיתההשערהאתננסחזהתאורבסיםעל
תשואה-שיקולילפינקבעהענפים,ביוקבועעבודהכוחהקצאתמבחינתהקיבוצי
ישאףאפשריתתשואהרמתלכלהיינו:,,סיכון׳נמנעהואהקיבוצניקסיכוו.

סיכוך.למינימום
הבאים:המשתניםאתנגדירההשערהבדיקתלצורך

ענודהימיבענף/מספרהקבועהצוותשללעבודהתרומהכ-מוגדרתהענףתשואת
תשומותהפחתתוהיארווח,+לעבודהנקיהתרומההיאהיתרומה׳בענף.הקבועים
התפוקהמסךצוותשאינןעבודהוהוצאותהוןהוצאותמחזורית,ריביתשוטפות,

יעילותואתוגםלענףהשוקתנאיאתגםלביטוימביאהזותוצאהלשנה.בענף
הפנימית.
מימי-למשקלימי-עבודה/תמורהתשואהכ-המוגדרהתשואהשעורהואהמשתנה
צמודולפחותמאחרכיתקן׳תשמשהאזוריבמפעלהתמורההאזורי.במפעלעבודה
שניםפניעלהשוואהמאפשרלכןחיצונית;אלטרנטיבהמהווההמחירים,למדד

קבועים.בתנאים
שלשונותבחשבוןמביאהזוהענפיות,התשואותשלכסטית-התקןמוגדרסיכון
הפנימית.היעילותמןהנובעתושונותבשוקתפוקהמחירי
בענפים.התשואהשעורישלהמשותפתהשונותעל-ידימוגדרהסיכוןפיזורגורם

אמפיריניתוח

תש״ל-בשניםאחדמאיזורקיבוצים7שלפנימייםתמחיריםהואהנתוניםמקור
המשק.מןאחוז90למעשהוהמהוויםבאיזורהזהיםמענפיםנתוניםנלקחותשל״ד.
מטעאשכוליות;פרדסמידגה;רביה;לולפיטום;לולחלב;רפתהענפים:רשימת
המפעלים(.מכל)ממוצעתעשייהחיטה;כותנה;אגסים,מטעעץ;תפוחי

לימי-תקניתתמורההשוואה.בריהםולכןיתקן׳,כאמור,הם,הנתונים
כמותכ־חושבהענףטלחלקוהאיזור.באותוהאיזוריהמפעלמןנלקחהעבודה
במשק.צוותעבודהימיכמות״כ0בענף/בשנהצוותעבודהימי

א.בקיבוץ]בשנהנבענףימי-עבודהכמות=0■^נסמן:
3בטנהעבודהימי"כ0מ1הענףשלימי-עבודהכמותפרופורציה=.£ק

א.בקיבוץ

1.'!=1/.^1£״החקלאי:י!טור0ול.'!ק=1/.^11.^,כולו:למשקנקבלכך

ק נ!
נ־ננ!1=1נ*נ!נ!1=1
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ממוצעעל-ידיהשוניםלענפיםהאזורייםהנתוניםחושבושנאספוהנתוניםלפי
באיזור:התשואותעל-פניפשוטחשבוני

,)1^ .ע=1•נן•/ת
1*,נ1נ

תצפיות.מספר=תאיזורי.=*בענף.תשואהשיעור=כאשר:
ושנים:קיבוציםעל-פניחושבהבאיזורהענףשלהתקןסטית

1

1.ג2,
ג/7~ 1)^/ת

0="ע(!/ץ-
1

.1בענףהתקןסטית=0.כאשר:

.1בלוחמופיעותהתוצאות

.1לוח

תקןסטית ממוצעתשואהשעור

0.83 2.82 חלברפת

1.16 3.61 פיטוםלול

0.89 2.73 דביר.לול

2.80 4.35 דגהימ

2.48 3.55 אשכוליות

1.65 2.07 עץתפוחי

1.46 0.78 אגסים

3.93 7.61 כותנה

5.32 8.13 חיטה

1.01 2.89 תעשייה

הראשוניהתנאיהיינו:לסיכוך,תשואהביוחיוביכלליקשררואיםקלבמבט
קיים.למודל

התשואותשעוריביו(8)״מקדמי-המתאםחושבוהמשותפתהשונותמדידתלצורך
והשנים.הקיבוציםפניעלהענפיות

במישורהיעילותעקומותנבנולעילשנתקבלוהנתוניםמןהיעילות:עקומות
התאורטי.בקטעכמוסברסיכוןתשואה
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למשק:סיכוןמדד0נגדיר:
x

( 1 ) 0x

על-ידי:מתקבלתכולו,מהמשקהנדרשתהתשואהשעוררמת=
ת

^^הממוצעות(הענפיותהתשואותהן=).ק 11=1

ת

=1המשק.מםך-כל1ענףשלחלקו=ק4
1

?1(3)
1=1

(4)>0מתקיים:כיברור

הענפים(מספר=)ת

(•4(-)2)המיגבלותתחת(1)אתלמינימוםלהביאהבעיה:הצגתמכאן
עבורשבהאופטימיזציהונקבלהתאורטיבחלקהנתוןלפיהלגראנג׳אתננסח

אתהמביא?(ק)במשקהענפיםפרופורציותשלוקטורנקבלנתון^כל

איזורית.היאשהתוצאהונצייןנחזורלמינימום.ס x
עלמיגבלותהגדרתתורבלבדהחקלאותענפיעבורשהתקבלוהתוצאותאתנראה

0<<0.4לדוגמא:ומים.קרקעמגבלותאוייצורמכסותלפיהענףגודל

<0.1ייצור;ממכסתנובע
ק4

וגודלמאחרמים.ומגבלתייצורממכסתנובע0<
הצוותשללפרופורציותהמיגבלותתורגמוהאיזורבקיבוצידומההחקלאיהצוות
עליו.נקודהלכלקוקטוריטבלתמצורפתהעקוםשללדיאגרמהבמשק.

וצוירוהיעילותלעקוםביחסהמשקיםנקודותחושבוההשערהבדיקתלצורך
הממוצעלפיופעםלמשקהפנימיותרקאחתפעםחושבוהתשואותלגביכאשרלידו.

האיזור.כלנתוניתמידנלקחוהסיכוןשלגביבעודהאיזורי,
איזוריממוצעמעיןמהווההיאהאזורית.הנקודההיאשחושבהמענינתנקודה

מסומנתהאזוריתהנקודההתאורטי.במודלהשוק׳׳תיקאתמסויימתבמידהומזכירה
.©בדיאגרמה:

מידתבדיקת)א(על-ידי:תעשהההשערהלגביהתוצאותשלהראשוניתהבחינה
פיזור)ב(ההשערה.שללתקפהאינדיקציהתתןלעקוםהמשקיםנקודותשלהקירבה
משק.כלשלהסיכוןלשנאתאינדיקציהיתןהעקוםלאורךהנקודות

1?ק0?
11

1=1

-21ת
1=1נ

£.ק.ק11..0.0.
1ננ!!נ

1=
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מיגבלותעםחקלאותענפי9—היעילותעקום.2לוח

5.25 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 ^ .ק׳
1

0.15 0.14 0.5

0.18 0.18 0.18 0.18 0.15 0.17 0.08 2
ק

0.04 0.10 0.16 0 30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.21 ?3

0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.03 ק
4

0.28 0.28 0.24 0.22 0.19 0.11 0.09 0.08 ק
5

0.06 0.4 0.14 0.08 0. 16 0.24 0.24 0.17 ?
6

0.03 0.11 0.21 0.33 0.55 0.83

0.29 0.24 0.17 0.11 0.07 0.04 0.02

0.09 0.10 0.09 0.04 0.03 0.01 0.01 9
ק

1.26 1.11 0.93 0.73 0.64 0.57 0.53 0.55 0.80 1.19 0x

ענפים9יעילותעקום.3ציור
מגבלותעם

1.

0.5ס 1 1.5
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הממצאיםעיקרי

כלומר,התיאוריה.לפישנדרשלזהמתאיםשנתקבלהיעילותעקוםשצורתלהבחיןקל
תשואה-סיכוןבמישורהאובייקטיבי׳׳המרכיבאתמהווההאזוריהיעילותעקום
המשק.בפניהעומד

תוצאותכמהעללהצביעניתןהיעילותלעקוםביחסהמשקיםבנקודותמהתבוננות
תשואה-שיקולילפיפועליםאכןהמשקים-לעקוםהנקודותשליתרהקירבהכלליות:
'שנאתשלשונהרמההמבטאהעקוםלאודרהנקודותשלמסוייםפיזורקייםסיכון.
שנאתיחסית.נמוכותותשואותגבוההסיכוןשנאתשלבקטעהןהנקודותכלסיכון׳,
זה.משתנהשלבתכנוןבחשבוןהלקיחהאתשאתביתרמחייבתיחסיתהגבוהההסיכון
הזדקקותתמיד,מלאהתעסוקהלהבטיחההכרחזו:גבוההסיכוןלשנאתאפשריותסיבות

ניתןמסיכוןלהמנעהקיבוציהמשקטלהנטיהאתלהמחישבכדיחיצוני.להוןרבה
במשקים,תוךהמציאותלביןלינארימתכנוןהמתקבלותהתוצאותביןהשוואהלערור

מתחשבאינולינאריתכנון)כידועהמקריםבשניולסיכוניםלתשואותהתיחסות
תשואה(.למכסימוםוחותרבסיכון

מןמשקיםשלושהשלהחקלאיהסקטורמןהםכאןוהמובאיםשבידינוהנתונים
שלנו.המידגם

במציאות הרכבו עםלינארי תכנוןלפי המשקהרכב השוואת.3לוח

ג' משק ב' משק א' משק

במציאות תכנוןלפיבמציאות
לינארי

תכנוןלפי
לינארי

במציאות תכנוןלפי
לינארי

0.29 0.25 0.32 0.32 0.21 0.16 חלברפת

0.12 0.16 0.0 0.0 0.10 0.16 פיטוםלול

0.0 0.0 0.18 0.19 0.24 0.22 רביהלול

0.07 0.09 0.07 0.06 0.0 0.0 מידגה

0.07 0.04 0.09 0.15 0.06 0.04 אשכוליות

0.0 0.0 0.05 0.01 0.10 0.09 עץתפוחי

0.15 0.12 0.11 0.03 0.14 0.03 אגסים

0.26 0.29 0.15 0.19 0.12 0.21 כותנה

0.04 0.05 0.03 0.05 0.03 0.09 חיטה

5.08 5.44 2.84 3.40 3.60 4.80

1.23 1.30 0.84 0.95 0.75 1.15 0x
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יותרנמוךסיכוןעצמועללקבלנוטההמשקכיהעובדהבולטתזובהשוואה
גבוהיםוהסיכוניםהתשואותהלינאריבתכנוןיותר:גבוההתשואהעלויתורבמחיר
פחות.סיכוןלמעןיותרנמוכהבתשואהבחרהמשקיותר,

לביןבמציאותהמשקיםהרכבביןבולטשונישקייםהיאהמתגליתנוספתתופעה
המשקים.לנקודותהיעילותעקוםעלהקרובותמהנקודותהנגזרהאופטימליההרכב
ביןהדמיוןיגדללעקוםיותרקרובההמשקשנקודתשככללצפותהיהניתןלכאורה
לשנוייםהפונקציהשרגישותמסתברשבצענובבדיקותהאופטימלי.להרכבמשקוהרכב

.קוקטורעםהמינימלית0ל-מאדקרובלהגיעניתןכלומר:מאד.נמוכהבפרמטרים
1 ^

להגיעלמשקחשובהמסקנה:העקום.שעלהאופטימוםבנקודתהמתקבלמזההשונה
מסויים.אופטימלילהרכבדווקאולאוהיעילותלעקוםביותרקרובהלנקודה

השאלהנשאלת-לעקוםלקרבהרקאלאאופטימלילהרכבלהגיעצורךשאיומאחר
או(,השוק)׳תיקהאיזוריתהנקודהמהווההאםהרכבו?בקביעתהמשקאתמנחהמה
הלא-הציפיותעלבתיאוריההשתמשנוזהנושאבדיקתלצוררכמנחה?אחרמידהקנה

בהםענפיםהאיזורית,לנקודהביחסבהרכבו,המשקמעדיףהאםכלומר,הומוגניות.
היחסיתהצלחתוהשוואתעל-ידיהנושאאתבדקנומיוחדת?יחסיתהצלחהלויש

האופטימליתהנקודהלהרכבוביחסבאיזור,המקובלתלתשואהביחסהמשקשלבענפים
סוטההמקריםשברובהתבררשעשינומפורטתבבדיקהואכןהעקום.עללוהקרובה

ישבהםהענפיםמןלצפיותיובכווןהאופטימליההרכבמןמשקוהרכבבבחירתהמשק
כשלונותיו(.לגביבמקביל)וכמובןמיוחדתיחסיתהצלחהלו

הסיכוןשנאתברמתהשוניאתברורבאופןמבטאהעקוםלאורךהמשקיםפיזור
ג׳משקלדוגמא:גבוהה;סיכוןשנאתרמתשלבאיזורנמצאיםשכולםהגםשלהם,
שבמדגם.השבעהמןוהמבוססהעשירהמשקזהוואכן-מכולםסיכוןיותרעליולוקח

ביבליוגרפיה

1.1111061', 3., ־1£7?1־106,?151(40(1?5600114" X111141 0410 ־0111ס11161־51£1041;£1100 " ,
2716 <1010011011 0/ £111001106 , ־06061116611965 .-, "1116 ^§21'6§4'1:100 0£ ־י0111615־01156(40:186111601(1?1־6£61־1011651:0160065
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ובנקאותההוןשוק

הפנימי*הלאומיהחובניהול

בר-שבלטפתחיהלוסקי,יהודיתריגר,יוסף

בעיצומו.היההצמודההון־שוקבנושאשהדיוןשעהכשנתיים,לפנינכתבהזועבודה
אחיזהלהקנתהבלבדאחדבכיווןהצמודהשוקמבנהכנגדשנשמעוהטענותשארבין

בינוניתאינפלציהבתנאימעמדלהחזיקתוכללאכזושמערכתהבסיסית,הטענה
לאשהממשלהזו,טענהקודם.אחתשעהלחסלהמוטבולפיכךלהתמוטטוסופהוגבוהה

הסקטורשלההלוואותוהחזריהחדשותההנפקותמתוךאג״חפרעוןאתלממןתוכל

למוסכמהוהפכהשביתהלהוקנתההלכהבעבר,שהונפקומהאג״חשמומנוהעסקי

ציבורית.
אלוקיצים""מחשבישלחישוביהםמאחוריהנראה,כפישהסתתרה,האריתמטיקה

אחוז;30כ-שלגודלבסדרהיאאג״חעלריאליתריבית+אינפלציהכדלקמן:היתה
אג״חבהנפקותשמקורןמלוותעלהעסקיהסקטורשמשלםהנומינליתהריביתמאידך,

ביןכמתווךמובהקתהפסדעסקתעושההממשלהכלומראחוז,15-14כ-היאצמודות
ימיםלאורךלנהלניתןשלאהיא,לכאורהשהתקבלהוהמסקנהלפירמות,הביתמשקי

אלו.פרמטריםלפיהנוכחיתבמתכונתוהפנימיהחובאת
וביןהפסדיםביןזהותבהכרחאין-ראשיתהערות.שתילהעירהראוימן
בזמןובוזמןלאורךהמפסידהכלכליתמערכתשלקיומהתיתכןכלומר,רגל,פשיטת
בממוצע,תהיה,הכלכליתשהמערכתהואלכךהתנאיחיוביים.מזומןזרמימקיימת

פירמהשלהמטרהשפונקצייתבעודכילהדגיש,המקוםכאן-שניתצמיחה.במצב

ממוקדתוהיאשונה,הציבוריהסקטורשלהמטרהפונקצייתהרירווחים,בעיקרהיא

.1976ביוניוהופצהנכתבהמקוריתגירסה
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המזומן.זרמיבשאלתכלומרהתקציבי,באספקט
בגיןחוביתרתשלהמתואםהערךאתלקחנוהפנימיהחובמלאישלכמייצג

הסכוםמשמעו,המתואםהערךוהממשלתי.הפרטיהסקטורעל-ידישהונפקוצמודותאג״ח
לאותושנצברווההצמדההריביתהקרן,יתרתאתלפרועכדיהנקובבתאריךלשלםשיש

הם:האחרונותהשניםמשלושהנתוניםתאריך.

חוב/תל״גיחס
)אחוזים(

במחיריםתל״ג
שוטפים

שלמתואםערך
הצמודהחוב

ל״י()מיליארדי
השנה

97.04 54.2 52.6 31.12.74

99.33 74.8 74.3 31.12.75

112.91 95.3 107.6 31.12.76

נזכורעלייה;בקו והואהתל״גשלגודל בסדרהואהחובמלאי כירואיםאנו
שהיהאחוזים7-6י

שלבשיעורגדלהיהואםאלובשניםנעצר'ג
התל׳כיזאתעםיחד

לרעה. משתנההיהלאחוב/תל״גשלהיחסהשבעים, שנותבראשיתמקובל

כאחוזפניםמלוות ההכנסה עלחובותתשלום
הלאומיתמההכנסה הלאומית פניםמלוות נבחרותשנים

4.9 11,192 543 1968

6.4 14,996 961 1970

9.9 30,859 3,068 1973

11.7 59,236 6,948 1975

15.1 73,285 11,100 1976

17.3 102,500 17,700 1977

22.5 150,000 33,700 1978

.21עמיכ״א,חוברת,1978התקציבהצעתמקור:

לצייןהראוימןאךומחריףהולךלתל״גביחספניםמלוותשלהפרעונותשיעור
כיייפלאלאנטו.הוןגיוסשלהיאהאמיתיתוהבעיהברוטובפרעונותשהמדובר
הפנימילחובשישהתפקידבדברנוגות""מחשבותמעורריםאלוחמוריםנתונים
להיותלנואלכיאומרהכלכליהלימודספראמנםבעתיד.נטוהוןלגיוסכמכשיר
הדברלעצמנו.חייביםואנוהיותחיצוני,מחובבהבחנההפנימי,מהחובמוטרדים

לפיבאוכלוסייהאחידלאבאופןמפולגוהחובהיותאךהמצרפית,ברמהנכוןאמנם
להציעקשההלאה,וכןשוטפותהכנסותאחר,רכושגיל,כמומיוןבחינותמספר
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באוכלוסיותאחידהולאשרירותיתמאדבצורהלפגועמבליניכרבהיקףחובותשמיטת
ויתומים.אלמנותפנסיונרים,קשישים,כגון:רגישות

החוב;מלואאתעדייומשקףאיננושיהיה,ככלגדולהזה,הלאומיהחוב
בו.משתקףאינותקציביתבפנסיההמבוטחתלאוכלוסייההסוציאליהחובלדוגמא:
מבוטאותאינךהצבורותשזכויותיהםעובדיםאלף200כ-שלבאוכלוסייההמדובר
מצבהתקציבית.הפנסיהבהסדריומעוגנותצמודותזכויותיהםואילושהונפקובאג״ח

ואיךהיותיותרגבוההואהתקציביתמהפנסיההנובעשהנטלמשוםפרדוכסליהואזה
כלל.צבירהשלאלמנטבה

המלאיפדיוןשלעצוםעולפירושהבעתידצמודותאג״חלהנפיקלהפסיקההחלטה
העיתוישאלתחשובהבמיוחדחדשות.הנפקותכנגדלקזזויהיהשניתךמבליהקיים
פדיונותשלהצטברותעקבלכךנוחותהפחותהן1979ו-1978השניםכזה.לצעד
יכולתשללאספקטהתייחסותאחרבחפשנוקליטה.ומלוות1968,1969מ-ברירהמלוות
עלההשפעהכגוןאחריםלאספקטיםהתייחסויותמצאנוהפנימיהלאומיהחובשלהקיום
1מחדש.הציבוריההוןחלוקת

השלכותבעלותהחלטותלהתקבלעשויותכישהרגשנומשוםלעבודהלגשתהחלטנו
הלא-בדוקההטענהעלרבהבמידהלהישעןהעשויותהצמודהשוקבתחוםלכתמרחיקות

2להתקיים.הזההמנגנוןשליכולתוחוסרשל

במערכתלקייםניתן-התקציביהעודףהן:זובעבודההמתקבלותהמסקנות
עדאפילולהגיעיכולששיעורומשמעותיחיובינטוהוןגיוסאחדבכיווןהצמודה

-החובהצברברוטו.ההנפקותמהיקףאחוזיםעשרותשלבהיקףמקוםומכלאחוז100
הכרחיתנאיהצמיחה.לשיעורברוטוההוןגיוסשיעורשביוליחסלהגיעעשוי

שיעורהואסביריםלאלממדיםיצמחלאהחובושהצברוגבוהחיובייהיהשהעודף
מיתוןהואהצמיחהנעצרתבהבתקופהחילופיפתרוןניכרת.במידהחיוביצמיחה
בתקופותגםיציבהמודלכינמצאכןכמוהחוב.אגרותשלהריאלייםהריביתשערי

זרמיעדייוארוכהלתקופהואףתיעצרהצמיחהאםהצמיחה.בשיעורישינוייםשל
שלאנליטיפיתוחלהלןחיוביים.יהיוהפנימיהלאומיהחובמניהולהמזומן
המודלשלפרמטרייםשינוייםעבורתוצאותעםלוחמופיעהמאמרבסוףהמודל.
הכמותיים.מהממצאיםכמהותיאור

רבעוןהציבורי,"ההוןשלמחדשוהחלוקה"אינפלציהאפרים,קליימן,ראה,1 .1974דצמבר,83כ״א,לכלכלה,

שדןדומארד.א.שללמאמרברגלסאיתןזפרופאותנוהפנההעבודהבסיום2 .א0011131.0,־"81111116<־16ת3.11:0611111160£(1131:1003111161יאה:!ה.בנושא האינפלציהענייוהואשלנולמודלהמיוחד.10001116",.4.#.7,.?06ס6תז1נ6ע1944
מובנים.מטעמיםדומארעל-ידיטופלשלאהחד-כווניתוההצמדה



274

המודל
אחוז100ב-צמודותאג״חהמנפיקההממשלהסקטורים:שלושהסכמטיתפועליםבמשק

ההצ¬הפרשיעםנפדיתהקרןשנה;מדימשולמתהריבית%•!.ריאליתתשואהנושאות

לאבריביתההנפקההיקףכלאתהעסקילסקטורמלווההממשלהשנים.תבתוםמדה
כלהלווההעסקיהסקטורשנים.ו!1בתוםנפרעתהקרן•שנה;מדיהמשולמתקצמודה
ביתמשקילמדי.מסובסדההוןשמחירהעובדהעלמבוססתזוהנחהלו.המוצעתכמות

חד-נוסחתי.פשוטמודלמניחיםאנוכלומרמהתל״ג,כפרופורציההאג״חאתהרוכשים
3ב-יסומןמהתל״גהרכישהשיעור .3

גםלהיותשעשוימצמיחהשיעורעל-ידיכן,כמומאופיינים,הכלכלהתנאי
ק.אינפלציהושיעורשלילי,אףאואפס

התקציביהעודף

עודף=5זה,גורלזה.במודלשייקבעהתקציביהעודףשלבגודלומתענייניםאנו
על-ידיריבית(+)קרןמלוותפרעון+לציבוראג״חשלחדשותהנפקות=תקציבי
צומחיםוהגדליםמאחרריבית(.+)קרןהביתלמשקיאג״חפרעון-העיסקיהסקטור

§.=5זו/לתל״ג:יחסיתקציביעודףנגדירריאליתואףנומינלית
נצחיותהןוההלוואותהאג״חכינניח:5^היחסיהתקציביהעודףשלגודלו

נראית.שהיאכפיחזקהכהאיננהזוהנחהשנתיות.ריביותרקמשולמותוכי
עבורכברדומותדיכמותיותתוצאותהתקבלוסופיותתקופותעלשהורץבמודל

מהתל״ג,כפרופורציהאג״חקונהשהציבורהנחנושניתואילך.שנים10שלתקופות
שנפדות.אלוכנגדאג״חרוכשהואלכךבנוסףכלומר,

נצחיות.והלוואותאג״חעבורהיחסיהתקציביהעודף§1;ל-המשוואהפיתוח
כך:מוגדר5^כזה,במקרה

=[3^+^סק-^ו/]^־!=[3+^סס-■!8]^
§£

ההלוואותסךכלומרז,בזמןקבריביתהחייבהנומינליהחובהוא
.1-1זמןעדהעיסקילסקטורשניתנו

הונפקוכלומר,1בזמו1•ריביתהנושאותהאג״חשלהמשוערךהערךהוא
.1זמןעדושוערכו,1-1זמןעד

=8^/^וכן
היחסיים.הערכיםהם8^

-1וכאשר:
1

0,־

בית.משקישלברכישותנכללותהעסקיהסקטורעל-ידיאג״חשלרכישות 3
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אתנקבלפיתוחעל-ידי
ם:ז

•••{+
־•־([^1נ־+0(1־])ק+2

״1
ן.[(1<+()ג1ק+)]

'
1}3=...+

2\_3+
1

=6¥:ן_
ס^

עבור
נקבל:8^

־2+...}
1 (1+נק3+1!(ג.^4)?2+•••=3(\{1נ<+0־1+(^00+

^ץ1;-1
=\

איננוהעיסקיהסקטורשלשהחובבעודמשוערכיםבאוהאיבריםכילבנשים
ונקבל:היחסייםלערכיםנעבורמשוערך.

=3([(1+01()1])ק+־1+([1+00(1+~])ק2+}...=

=3(/1+00(1)ק+=_3_
1-1(/1+01()1)ק+01(1)ק++ק

^=3<(1+00־1+(1+־)״2־}-.־^!5
נקבל:ומכאך

7ך■]--^—
—+1)3=.5(1)

־6^01(1+)ק+ק01)

הבאות:התוצאותאתנקבל(1)ממשוואה
הוא,חיובייחסיתקציביעודףשללקיומומספיקתנאי:01הצמיחה,השפעת

שלממודליםגםמתקבלזהתנאיש.האג״ח,עלמהריביתיפוללא0.הצמיחהששיעור

נשיםהיחסי.התקציביהעודףיגדלכןיעלה,הצמיחהששיעורככלכיברור,צמיחה.
מהריביתנמוכהתהיההקרדיטוריתהריביתבומצביתכןנוסף:מענייןלפרטלב

,04=3,7%=10%-הפרמטריםשלהמרכזייםהערכיםעבורלמשל,הדביטורית.

נקבל:,ק=25%ו-,ק=14%,-!=2.6%

02=0.0371=מהתל״ג3.71%
-
6•

■

]?
מהתל״גקרדיטוריתריבית%=^=0־1-*■ 0.07)0

0.140.1_0.014_״_״שי," x_דביטו-ריבית3%ק
(מ1ק+)ק+0.07(1.25)+0.33750.25

מהתל״גרית־

מעניינתלתופעההשארביןגורם,3.71-4.15=0.44ריבית,שלזההפרש
למשל,ברוטו.ההנפקותמשיעורגבוהיהיההיחסיהתקציביהעודףכישיתכןוהיא,
אחוז.10מולאחוז10.44נקבלהפרמטריםשלהמרכזייםהערכיםעבור

שלהכיווןעלמשפיעאינוההוןגיוסשיעור:3ההוןגיוסשיעורהשפעת

קבוע,אינוההוןגיוסאםאמנםהאבסולוטי.גודלואתרקקובעאלאהתקציביהעודף
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התקציביהעודףשלהסימןעללהשפיעההוןגיוסשיעורעשויעלייה,בקוהואאלא
האינפלציההשפעתכן,כמוכיוון.שלולאגודלשלאפקטרקלוישמשהתייצבאך

ברורה.הריביתושיעורי

החובהצבר

-היחסינטוהחובהציבורי;הסקטורשלהחובאתמיידיתנקבל(1)משוואהמתוך
(2ו=--—---

העסקיהסקטורשלהחובאתמנכיםומזה8/01הואהביתלמשקיברוטוהחובכלומר,
הערכיםעלבהנחותמגיע,8מ/הסטציונרי,במצבברוטוהחובכילבנשיםלממשלה.
התל״ג.שלפעמים1.42לכדימ(=0.07;8=0.10)הפרמטריםשלהמרכזיים

נמצאחוב/תל״גשהיחסמרמזזהמודלכלומר,1.12שללערךהגענו1977בשנת
מבוקר.נוסףלגידולמקום"ו״ישסבירבתחום

והת-הצמיחהעצירתכיברורקריטי.הואהחובלהצברבהקשרהצמיחהתפקיד
לגבולותמעברחוב/תל״גביחסמתמידלגידולתגרוםמאד,ארוכהלתקופהאפסותה,
אתלשקףיפסיקשהמודללכךיביאוהדברהציבור,עלומקובליםמוסכמיםשיהיו

בתיקכימהתל״גקבועהבפרופורציהאג״חלרכושיפסיקהציבורכלומר,המציאות,
יפסיקוהביתמשקיייעצר.הריאלישהמרכיבבעודהפיננסיהמרכיביגדלשלוהנכסים
מנקודתמאוזןתיקעללשמורמנתעלהפיננסיהמרכיבאתמסויםבשלבלהגדיל
ראותם.

הגומליןקשריעללהצביעאפשרוהחובהתקציביהעודףבנושאהדיוןלסיכום
מזומןזרמיעללשמורמצליחההממשלההבאה.במתכונתהפועליםאלוגדליםשניבין

החובשלגידולובמחירוזאתברוטוההוןגיוסשלגודלבסדרוגדוליםחיוביים
קבועיחםעלשומרהחובעודכלמתאפשרזהאבסולוטיגידולונטו.ברוטוהפנימי
אפשריתזהיחםשמירתהריאלי.הלאומיההוןלחליפיןאוהתל״גכלפיסבירהברמה
חוב-הוןגיוסהם:שצלעותיוהמשולשנסגרכךהנהצמיחה.שללקיומהתודות
צמיחה.-פנימי

הכלכליתהצמיחהשליציבותחוסרבמבחןהמודל

מידתמהיהשאלה,אתמעוררהפנימיהחובטלבמודלהצמיחהשלהמכריעתפקידה
כפילמשל,ותתאפם,תיעצרהצמיחהבהםבתנאיםהזוהכלכליתהמערכתשלהעמידות

האחרונות.בשניםלכךעדיםשאנו
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נציבאםכיברור,(.1)משוואה-היחסיהתקציביהעודףבמשוואתנתבונן
הצמיחהשיעורכימניחיםשאנוהיאכזוהצבהשלהמשמעות.5>*־=נקבלמ,=0

העודףשלהגבוליהסטציונריהמצבאתמייצגת(1)ומשוואההיותאפם,העתכלהוא
בה.מעייניםשאנוהבעיהאינהוזוהיחסיהתקציבי

נפסקתבובמצביםהמודלשלהעמידותכושרמהוזו:היאהמשמעותיתהשאלה
-לאואםטובמהכן,אםהרעות״?השנים״שבעאתלעבוריכולהמשקהאםצמיחה;
היא.קדושהאםהואשספקהפרה,אתלשחוטאולירצוי

שנהעדמ=7%חיובי-צמיחהשיעורעםסטציונריבמצבנמצאהמשקכינניח
יתאפםהתקציביהעודףאשרעדיעברושניםכמהלהלןנחשבהצמיחה.מתאפסתבה1;

ב-;.זותקופהנסמןהוא.גם
התקציביהעודףיתאפסבהבשנההעסקיהסקטורשלהחובשלהנומינליערכו

:1).יהיה
נ־*־*

;״״ *וי*.־ר־>•••*
2

־.-;"׳יו"*ז-,״4

{..+.1+00
-1

)
_נ1

=8זו({1)ק+-1+(1־)?+2+...+־)ק+ג(1+(1")?+

ומכאן:

0נ+ז
םנ+ז

־
^+נ

ץ 3
1_(1!/+)קנ

־
1 1 נ1

ק [1+]ק (מ1+)ק+ק

יהיה:נ+ז,שנה,באותהלציבורהממשלהשלהחובשלהנומינליערכו

8..=3..*[..+_+...+״ץ+.¥.+]...= 1-ן+ז1-נ+ז12:-ז1
+ז1

=¥+...+..+¥־)מ+ז(.1+(.1־)מ+2+...]
,*+נ*+נ

_נ+ז,נ+ז
נ

נ"׳
ומכאן

(3) 5

הוא:הצמיחה,שנעצרהלאחרשניםןהיחסיהתקציבישהעודףמכאן

1ן1-(1־^)ק+ן/
+ ס־ 14?]

נ1
(מ1ק+)ק+

-י! נ¬י¬¬1 ][01 ] 1
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נקבלמחדשעריכהעל-ידי

(3') 1 +?
(מק1+)?£
[01(1+)ק+?]?ק

£
מ >נ1

המרכזייםבערכיםנבחרכךלשםמתאפס.(3ב-)'הביטוישעבורוואותואתנחשב
ונקבל:נציגהפרמטרים.שלהמקובלים

0 = 0.1 1
1 נ0.14• 0.07 • 1.25 0 14 0 00ן,^ל
1.25] (0.07 • 1 25 + 0.25)0.25 0

י

25 0

0=0.026-1.1886נ־־0.1457(0.8^)

נופלשליליפתרוןכמובן,.)=+46או)=-10פתרונות:שניזהלפולינום
נעצרההצמיחהכיהנחנוואנוהמועדלפנישנים10נעצרהשהצמיחהופירושומאחר
ואילך.מ-ז

שלמהערךלהתעלםאפשרהפרמטריםשלהמרכזייםהערכיםעבורכילבנשים

המקורבתלמשוואה(3)משוואהאתולצמצםלאפם,מאדקרובשהואהשני,המחובר

(3") *+נ 3[1
ק1• ־"־1-נ־

ק

הבאה:

:3עבורהמפורשהביטויאתנקבל 0הדרישהעבור

נ
1־

01
]

שהתשואהככליותרארוכהתהיהחיובייהיההיחסיהתקציביהעודףבההתקופהומכאן

יותר.נמוך.ס/?שהיחסוככליותרגבוהק/קשהיחסככליותר,נמוכהאג״חעל
להתאפסותעדהזמןדהיינו,),=1/1•כינקבלק;=ק;1־סאםפרטי,במקרה
כיעודלבנשיםבקירוב.,1/1•נצחית,אג״חשללערךשווההיחסיהתקציביהעודף

.שלגודלועלמשפיעהואאךיתאפם,5ן.+._בוהמועדאתקובעאינו8

ן.+
מחוץ5

ההתאפסות.לנקודת
יציבותעלמעידה),=שנה46שהתקבלה,התוצאהמעשייםלצרכיםבסיכום,

הישראליתבמציאותכיהעובדהעסקים.מחזורשלגודלסדרבכלבהתחשבמובהקת
לפעילותאינדיקציהמשמשתחדדיבאופןלשליליהשנההפךהיחסיהתקציביהעודף

בעבר,לא-סדירותמהנפקותהשארביןהנובעתהפנימיהחובניהולשלסדירהלא
תקלותהמקובל.בשיעורהנפקותהמונעתכיוםהאג״חבתנאיומפגיעההיום,הנפרעות

למונען.היהוניתןהמציאותמחויבותאינןאלו
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הלאומיההוןוחלוקתהפנימיהלאומיהחובבניהולהגלומההסובסידיה

התקציביוהעודףהסובסידיה

אתהממשלהמגייסתבהלריביתבהשוואהללוויםהריביתמתנאינובעותהסובסידיות

ריביתאותהאתמשלמיםהיוהלוויםשבוכזהסובסידיההיעדרשלמצבנגדירההון.
הבית.למשקיהממשלהשמשלמת

ובאותםהאג״חאתמנפיקההיאבהםתנאיםבאותםצמודמלווההיתההממשלהאם
הבא:התקציביהעודףכזהבמקרהמתקבלהיהפרעוותנאי

(4)
חו

01
10 0.

0

והעודףהאג״חעלהריביתתשלומיאתמכסההיהההלוואותעלהריביתפרעוןכלומר,
ברומו.ההנפקותלשיעורמשתווההיההיחסי

עודףקיבלנוהפרמטרים,ערכיעלהמקובלתבהנחההקיים,במצבכינזכור
הסובסידיהביןשלילימיתאםבהכרחאיןכלומר,.5^=10.44%יותר:גבוהתקציבי
הלאומיהחובבגידולמלווהשהסובסידיהמכךנובעהדברהתקציבי;העודףוביו

ריביתהעסקימהסקטורגובהומאידךההצמדההפרשיאתפורעתאינההממשלההפנימי.
הצמדה.הפרשיבחלקההמכסהנומינלית

הציבוריההרךשלוהחלוקההסובסידיה

נטו.פנימיחובצוברתהיתהלאלווה,שהיאתנאיםבאותםמלווההיתההממשלהאם
לעיל:כמוזכרשגודלוגטוחובבידיהמותירהנוכחיההסדרמאידך,

1

(1+)?+ט/ק

התוצאה:אתנקבלהנתוניםבפרמטרים

1.1317=0.7925•1.428=

^ס.=3/0=1.428הוא:כאןברוטוהחוב
והחובמאחר(.1.42841.1317=0.7925)לציבורנטוחובונשארנשחקאינו

להעניקהממשלהעלכזהיחםלקייםכדיהרי,8/0*0.7925הואברוטוהסטציונרי
שלפירושוהצמיחה.מכללאחוז79.25שלבשיעורמוזלאשראיבאמצעותסובסידיה

הסקטורבידייהיוהלאומיההוןשלאחוז80כ־זמן,מספיקשכעבורהואזהמימצא
תלותללאוזאתהציבורי,הסקטורבידיאחוז20ו-פירמות(+בית)משקיהפרטי

ציבורי.במימוךמקורןההשקעותשלבהנחההלאומיההוןעלהבעלותשלהמוצאבנקודת

(5) 8
ס

ם
11 0.1 (1־

1

:ו¬0.07^3.57+1.25

ברוטומהחובאחוז79.25כלומר,

0
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וריביתקרןעלהצמדההפרשי+ריביתפרעוולעומתאג״חעלריביתפרעוו

היתההריבית,ועלהקרןעלהצמדההפרשיגםשנהמדיפורעתהיתההממשלהאם
הבאה:הצורהאתלובשתהתקציביהעודףנוסחת

( 6 ) ־־2
5ז 1 +

0(1+)קק+
(•!1+)ק+?
0(1+)?+ק

העודףלהקטנתיגרוםכזהמעברהריאג״ח,עלמהריביתגבוההצמיחהושיעורבמידה
נקבל:שלפנינובמקרההריבית.רקנפרעתבולמצבבהשוואההתקציבי

0.1 0.14 - 0.026 • 1.25 + 0.25
0.3375

= 0.0578 = 5.78%

התקציביהעודףכלומר,הצמדה,הפרשישלןופרעשאיובמקרהאחוז10.44לעומת
מערכו.אחוז55.3ל-יורדהיחסי

אחריםפרמטרייםושינוייםסופיותתקופותעבורסימולציה

ברוטוהיחסיהפנימיהלאומיהחוב !ס
נטוהפנימיהלאומיהחוב-

מרו¬שלפנינובלוחשווים.קרובתשלומינפרעיםוהאג״חההלוואותזובסימולציה
הדוגמההיא2טורהכאשרשנעשתה,הסימולציהמתוךמרכזיותתוצאותכמהכזות

סימנים:מפתחבמאמר.שנדונוהמרכזייםהערכיםאתהמייצגת
אג״חחייאורך-ת1התוצרצמיחתשיעור-ס
ההלוואהתקופתמשך-תברוטוהגיוסשיעור-8
האינפלציהשיעור-ק

^.
היחסיהתקציביהעודף-5

אג״חעלהריביתשיעור-1•
הלוואותעלריביתשיעור-ק

הטענותאתמספריתוהמשקפותלמציאות,הקרובותדוגמאותמספרמציגהלוח
הראשוניםשלושתכאשרשבבעיה,הפרמטריםהםהראשוניםהטוריםשבעתבמאמר.שהועלו

שבשליטתפרמטריםהםח(1ת,ק,)־!,והאחריםהטבע,מצבאתמייצגיםק(,8)ס,
התוצאותאתמספקיםהאחרוניםהטוריםשלושתכלכליים.מכשיריםומהוויםהממשלה

ברוטוהחובהיחסי,התקציביהעודףעבורהנתוניםלפרמטריםבהתאםהמתקבלות
בקירוב,אחוז12-4ביונעהיחסיהתקציבישהעודףרואים,היחסיים.נטווהחוב
החובהשנהמגיעכזכור,)במציאות,אחוז50-30ביונעברוטוהיחסיהלאומיהחוב
נטוהיחסיהלאומיוהחובהתל״ג(,כגודלכלומר,אחוז,100שלגודללסדרברוטו

אחוז.25-4ביונע
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)אחוזים(היחסייםנטו,והחובברוטוהחובהיחסי,התקציביהעודף

לס ?ס ( ת ות נ( ע ק 6 01

25 .34 48 .99 6 .71 10 10 0..14 0 .026 0 .25 0 . 10 0 .03 1

21 .19 42..25 7..66 10 10 0..14 0..026 0..25 0..10 0..07 2

18 .70 38 .55 8,. 19 10 10 0..14 0 .026 0,.25 0,. 10 0..10 3

17 .74 34 .30 4..70 10 10 0..14 0,.026 0..25 0,.07 0..03 4

14 .83 29 .76 5..36 10 10 0.. 14 0..026 0..25 0,.07 0..07 5

9 .88 34 .30 7..31 10 10 0.,14 0..026 0..10 0..07 0 ,03 6

1 .69 42 .52 10..73 10 10 0., 14 0..026 0.. 10 0..10 0..07 7

0 .24 38 .55 10.,87 10 10 0..14 0..026 0..10 0..10 0., 10 8

18 .70 38 .55 7..65 10 10 0..14 0.,04 0..25 0.,10 0..10 9

21 . 19 42 .52 6.,81 10 10 0. 10 0..026 0..25 0.,10 0.,07 10

17 .70 39 .28 7.,07 10 15 0. 10 0.,026 0. 10 0..07 0..07 11

3 .82 29 .76 6..31 15 10 0. 10 0.,026 0.,10 0. 07 0.,07 12

20 .98 49 .29 11. 67 10 15 0. 14 0.,026 0.,10 0..10 0. 10 13

15 .47 34 .30 3.,13 10 15 0. 14 0..04 0..25 0. 07 0. 03 14

27 .33 49 .29 8. 49 15 15 0. 14 0..026 0. 25 0. 10 0. 10 15

44 .28 68 .58 9. 37 30 30 0. 14 0. 026 0. 25 0. 10 0. 10 16

נטען:שכברכפירואים,
עולההיחסיהתקציביהעודףאחוז,10ל-3מ-)מ(הצמיחהבשיעורעלייהא.

(.1,2,3,4,5)דוגמאותקטניםוהחובותאחוזים8.19ל-6.71מ-
יורדהתקציביהעודףאחוזים,7ל־10מ-(8)ברוטוהגיוסבשיעורירידהב.

(.4,1)דוגמאותאחוזים4.70ל-6.71מ-
אחוז,10ל-25מ-)?(באינפלציהירידהאולםהתנאיםכלעלשמירהג.
(.6,4,10,7,8,3)דוגמאותיורדיםנטווהחובותעולההתקציביהעודף

ללאהחובותיורד,התקציביהעודףב-־ז,גידולוב-ק:ב-•!שינוייםד. שינויללאוהחובותיורד,התקציביהעודףב-ק,ירידה(;9,3)דוגמאותשינוי
.(10,2)דוגמאות

והלוואותשנים15ל-הונפקואג״חאחתפעםכאשרהתנאים,כלעלשמירהה. אחוז6.31ל-7.07מ-יורדהתקציביהעודףלהיפר.-ובשניתשנים,10ל-ניתנות
(.12,11)דוגמאותקטניםוהחובות
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כאשרהוא,3.13ביותר,הנמוך5^שיתןמצבשנבדקו,האלטרנטיבותמביוו.

.13דוגמאהיאגבוה5ל-.ןדוגמא(.14)דוגמאו-ש>תביותר,הנמוכים8ו-01

ורקלזה,זהשוויםההלוואותתקופתומשךאג״חחייאורךאתנשאיראםז.

9•37ל־ועד8.49ל-8.19מ-8.ןיעלה,30ול-15ל-10מ-השניםמספראתנגדיל

(.3,15,16)דוגמאותאחוזים
הדבריםשלשילובאוחלקלנקוטכמובןישגדוליותר5*להשיגכדילסיכום,

שאלתת.עליעלהש-מולכךולדאוגקאתלהקטין;8*<,ק,אתלהגדילהבאים:

הצמדתן,אוהגדלתןההלוואות,עלבריביותאמיץבאופןכמובןתלוייההסובסידיה

הישראלי.ההוןבשוקהשוררתכמציאותכאמורהיתההמוצאנקודתאך



מסחרייםבבנקיםנזיליםונכסיםהעצמיחחוןתפקידי

סוארי*יצחק

ז40ג<1811תג311111הכלכלית.בספרותחשובמקוםתופספירמותשלהאופטימליההוןמבנה

הפיננסיהמנוףבגודלתלויבלתיהשקעותעלההחזרששיעורמניחים(1958)1411161•
מובילאינוהפירמהשלהשוקערךשמקסוםומוכיחיםמשוכללים,הוןשווקיוקיימים
אפשרויותקיוםהואזולמסקנהמובילאשרהמכניזםחד-משמעית.מוגדרהתחייבויותלמבנה

מראיםשלהםהשניבמודלפרסי(.באופןפיננסימנוףיצירת)אפשרותפרסיםשלארביטג׳
ולאחיצוניותבהתחייבויותרקפעולותיהאתתממןשהפירמה(1963)ומילרמודיליאני

לצרכיכהוצאהנחשבתההתחייבויותעלהריביתשכןחברות,מםעליהמוטלאםהוןבגיוס
פירמותשלהמימוןמקורותשכןלמציאות,מתאימהאינההמודלשלזואחרונהתוצאהמם.

האחרונותבשניםנערכותיאורטייםדיוניםשלרבמספרעצמי.הוןגםתמידכוללות
אופטי¬הוןגודללקבועשניתןטוענת1בספרותשנתגבשההגישהזאת.להסבירניסוובהם
מקזזוהדברהרגל,פשיטתהוצאותתוחלתגדלההחיצוני,החובעלייתשעםכיוןמלי

הוןותכלולשלהההוןלמבנהאדישהאינההפירמהכךמשוםהמם.סובסידייתיתרונות
המודלשלמאלהשונותתוצאותיהאשרזו,גישהנקבלאםסופי.פיננסימנוףוגודלעצמי

בסיכוןתלויהפירמהשלהאופטימליההוןשמבנהנטעןהריומילר,מודיליאנישלהמקורי
במונחישוות-סיכון)קבוצהפועלתהפירמהבווהענףהפירמה,מפעילותהתשואהובתוחלת

התחייבויות()מבנהמימוןהחלטותביןהפרדהמתקיימתאיןבנוסףומילר(.מודיליאני
מבנהקביעתבתהליךאנלוגיהשקיימתטועניםאנופירמות.שלנכסים()מבנהוהשקעה
)בעקרון(.בענףפירמהכלכמוהחלטותיובקבלתפועלהבנקמשמע,ובבנקים,בפירמותההון

עלקודמתלטיוטהוהצעותיהםהערותיהםעלוייסויעקבגבעלדודנתונהתודתי*
זו.עבודה

(.1976)5001ו-:ז(1977)5״3־נ7לדוגמא:ראה1
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הסיכו¬במבנהאחריםבענפיםמפירמותנבדלים)בנקים(פיננסייםמתווכיםזאת,עםיחד
ההון(.במבנה)וממילאבפעילותםהכרוכים)וההחזרים(נים

לביןהעצמיההוןביוההדדייםהקשריםמערכתאתלהציגהיאזועבודהמטרת
השניבסעיףותשואה.סיכוןביותחלופהשלהכוללתבמסגרתהבנקשלהנזיליםהנכסים
מודל"יוצגהשלישיבסעיףמסחריים.בנקיםבפעילות)וההחזרים(הסיכוניםמבנהיוצג

האופ¬ההוןגודלקביעתויכלולהנזילות,בסיכונייתרכזאשרמסחריים,בנקיםלפעילות
המודליישומיינותחוהרביעיבסעיףנזילים.לנכסיםהוןביוהתחלופהויחםטימלי
הדיון.ויסוכםבבנקאותקיימותבבעיותשהוצג

מסחרייםבנקיםבפעילותהסיכוניםמבנה

סימול¬לנתחווישהבנקשלהכוללהסיכוןעלהמשפיעבלבדאחדגורםהינוהעצמיההון
בפעילותהקשוריםסיכוניםשלהשוניםהסוגיםאתלמייןניתןאחרים.גורמיםעםטנית
שלהכוללמהסיכוןהנובעאשראיבמתןהסיכוןהואהראשוןסיכון:סוגילשלושהבנקים
בהרבהנבדלאינוזהסיכוןשלו.האשראיתיקבמסגרתמחזיקשהבנק)אשראי(הנכסים
טלההלוואותהחזרישהתפלגותלכךפרטאחרים,בענפיםפירמותשלהשקעותמסיכוני

וריבית.קרןשלמקסימליהחזרשקייםכיוןמלמעלהקטוםהעיקרי()הנכסהבנק
אתכוללוהואומשקיעות,חוסכותמשקיותיחידותביןמתיווךנובעהשניהסיכון

מועדיביןלתיווךקשוריםהנזילותסיכוניחליפין.בשעריותנודותהנזילותסיכוני
סיכוניארוך(.)לזמןומשקיעותקצר()לזמןחוסכותיחידותביןתיווךמשמע,פרעון,
חוזית()אובנכסיםגרעוןאובעודףנמצאשהבנקמכךנובעיםחליפיןבשעריתנודות
אחרת,ארץשלבמטבעוהתחייבויותאחתארץבמטבענכסמחזיקהבנקכלומר,חוץ,במטבע

בהרבהגדלזהסיכוןחליפין.בשעריבלתי-צפויותלתנודותעצמוחושףמכךוכתוצאה
)נפחהבינלאומיתהבנקאותוהתפתחותמחדחליפיןשערימניודכתוצאההאחרונותבשנים
מאידך.הענפהעסקות(

ההתחייבויות,למבנהקשוראשר)מנוף(הפיננסיהסיכוןהואהשלישיהסיכוןסוג
עלהשפעהבעלהינובהוןשינויהגדרתית,ההתחייבויות.ך-כל0בההוןלמבנהובעיקר
בהוןשינויבבדבדהאחרים.הסיכוןבסוגיתלוייהההשפעהמידתכאשרהפיננסיהסיכון
אשרארוךלזמןמימוןכמקורגםמשמשהוןלדוגמא,האחרים.הסיכוןסוגיעלישפיע
זה.סיכוןסוגגםמפחיתולכןנזילות,לסיכוניחשוףאינו

עלוהשפעתםנזיליםונכסיםעצמיהוןביןהתחליפיותלבדיקתמצטמצמתזועבודה
הבנק.שלוהתשואההסיכון

נניחפרעון.מועדיביןמתיווךונובעיםלבנקיםבעיקראופינייםנזילותסיכוני
והביקושבית,משקימחסכונותבאככולו,רובוהחיצוניים,המקורותשהיצעפשטות,לשם

שאורךהיא,זוהנחהשלהמעשיתמשמעותההיצרני.הסקטורמצדהינוהבנקאילאשראי
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נניח,כן2הפקדונות.קבלתלתקופתיחסיתארוך)השקעות(הלוואותשללפרעווהזמן
מסויים(,בקנסאם)גםמיידיתלמשיכהוניתניםכלל,בדרךנזילים,הםשהפקדונות

הסדרנדרשפרעונןבמועדאףולעתיםמוקדם,למימושניתנותאינןההלוואותלעומתן
3לחידושו.

אתחושףמסחריים,בנקיםשלוהשימושיםהמקורותשלהפרעוךתקופתביןהפער
הריביתבשערישינוישללסיכוניםלחלופין,אונזילות,חוסרשללסיכוניםהבנקים

רבה,משמעותבעלהינוזהסיכוןסוגהלוואות.עלקבועהריביתלעומתהמקורותעל
בשערילשינוייםהנתוניםבשווקיםגםמימוןמקורותמגייסיםמסחרייםבנקיםשכן

הפקדוןתעודותשוקבין־בנקאיים,פקדונותהיורודולר,שוקאתלדוגמא:הכוללהריבית
הברית.בארצות(13§ז0ס0:ז-!1£1ס3:ו0£05<10סק51:ז3.1<ד£61(161-31זט1£<15)

בבנקנזילותלהחלטותמודל

נזילותסיכוניהבודד.הבנקשלההחלטותקבלתותהליךהנזילותבסיכונינדוןזהבסעיף
שיש)מחיר(ריביתושערלגייס(שנדרש)מקורותהציבורפקדוגותמשיכתסיכוניכוללים

תשואהתוחלתגישתשליישוםיכלולהדיוןהכספים.בשווקימקורותגיוסעבורלשלם
נזילות.לבעיותת(103ת;ו31-13ת06)

המודללהנחותהמשהני□הגדרות

הגנהאיןשכןהמניות,בעליתשואתשלהתועלתתוחלתאתלמקסימוםלהביאהבנקמטרת
4הסיכון.עלייתעלמפוציםאינםהםהיינו,הפקדונות,מבעלילחלקז"40?11-51":של

הסיכוןאתלנתחיכוליםאינםמפקידים-השוקשלשכלולחוסרהאחת,לדבר:סיבותשתי
בארצותקייםאשרפקדונות,ביטוחהסדרוהשניה,נאות;באורחבבנקיםפקדונותיהםשל

הבנק.לסיכוןלהידרשמהצורךמפקידיםהפוטרמעשי,באופןובישראלחוק,על-פיהברית
ביטוחלמוסדגםהריהבנק,סיכוןשלפונקציהאינההביטוחשפרמייתכיוןגיסא,מאידך

״.1116?11-51":שלהגנהאיןס?(10הפקדונות
5להלן.יוגדרואשרתשואהותוחלתסיכוןהםהאמורההמטרהבפונקצייתהפרמטרים

אופטימליזמואורךהואההחלטהמשתנה(1976)(401-1-15שלזהכמומקובליםבמודלים2 זמןאורךשכןהתחייבויות,הרכבלשנותיותרסבירבנקיםבמערכתהתחייבויות.טל הציבור.החלטותעל-פיאקסוגניתנתוןההתחייבויות
מועדםלפנילהימשךעלוליםפקדונותלמעשה,אךמוגן,כללבדרךהבנקחוזיתמבחינה3 החוזי.מוערןאחרילהיפרעעלולותוהלוואותהחוזי
96ח56ת3ח6ראההמטרהפונקציתעלוהשפעתםזולהנחההקשוריםאפשרייםקשייםעל4 (1972)?111113,(411101־ראהוכן(1976)(4©01^11§ת
הבנקאותבתחוםבספרותהמקובלתלזודומהזהמודלבמסגרתהמוצעתהמטרהפונקצית5

הבא(בעמוד)המשך
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התכנוןתקופת(2)רזרבה.דרישותואיןמסיםאין(1)הן:המודלשלההנחות
ז.ל-0ביןנעהוהיאאקסוגנית,נתונה

*

כולההתכנוןלתקופתניתנותההלוואות(3)6
ומשולמתהתקופהבתחילתנקבעתההלוואותעלהריבית(4)מוקדם.למימושניתנותואינן
חמורהאשראיהקצבתדהיינו,ההלוואה,גודללפימשתנהאינוהריביתשערבסופה.

שלמלאלהפסדהואלקוחותשלרגלבפשיטתהסיכון(5).(561-101;01-6(63610116ת1)§ת

שניכולליםהפקדונות(6)7חלקי.להפסדמקוםאיןשהצטברה.והריביתההלוואהקרן
והשני)כמות(,משיכהלסיכונינתוןאךהתקופה,לאורךקבועבמחירניתןהאחדסוגים:

במשךמשתנהעליהםהמשולמתהריביתכאשרשוק()מחירמשתנהבריביתפקדונותהוא

עלריבית(7)הומוגני.אחדפקדונותסוגנכלולהעבודהלצורךרצוף.באופןהתקופה
צוינואשרהפקדונותסוגישניעלהריביתשלמשוקללממוצעהואהריביתשער-פקדונות
קבועים.פרמטריםעםנורמלית,לוגהיאתקופהכלבמשךשהתפלגותונניח,.6בהנחה
סיכוניהנזילות.סיכונישלפונקציהיהיההשני(הפקדונותסוג)עקבהריביתגובה

הנזי¬הנכסיםבסךמחולקעצמי,בהוןממומןאינואשרההלוואותכסךיוגדרוהנזילות
מדיניות(8)הנזילות.סיכוניעםאקספוננציאליתבצורהעולההריביתששערנניח,לים.
ראשון,מסוגפקדונותשלהדרגתיתמשיכהצופההפירמה-בבנקנזיליםנכסיםניהול
כךהשני,הפקדונותבסוגהמימוןאתותגדילהנזיליםהנכסיםאתבהדרגהתצמצםכןועל

הבנקגודל0בתקופה(9)8המתוכננת.התקופהבמשךהפקדונותיצומצמוהכלשבסך
רגללפשיטתהאינדיקטורביןחיוביקשרקיים(10)נתון.והתחייבויות()נכסים
)במודל,הפקדונותסיכוניאתמעלהלקוחותשלרגלפשיטתשכןפקדונות,עלוהריבית
שלילי(.הואהמובאהקשרולכןלאי-פשיטת-רגל,אינדיקטורמשתנהלקחנו

המשתנים:אתלהלןנגדיר
0בזמןהלוואות£

הלוואותעלריביתשער0.
אחרת-1וערךאשראי,מקבללקוחשלרגלבפשיטת0ערךהמקבלמקרי,משתנה6

התקופה(במשךהוןגיוסאפשרות)איןהתקופהבתחילתעצמיהון0
ל-?0ביןהנמשכת,6התכנוןתקופת6=0...7

התכנוןתקופתבסוףנזיליםנכסיםגודל0<

א1ו0,0113.615611ס5113ץ.אצלנמצאכוללנידיון([.1971)1(16111,(1972)ץ?16]לדוגמא:
מערכתלכלאופייניתשתהיה"מוסדית"תועלתפונקצייתקיוםאפשרותמעליםהם(.1967)

ותשואה.סיכוןשל"סל"אותויצירתשגורמתלסיכוןגישהאותהבעלי)בנקים(הבנקאות
הזמןאורךאתהמצמצמתלשיעורים,בתשלומיםהלוואותקיוםלאפשרותלהתייחסיש6

להגיעישאךרגל,פושטיאינםשמקבליהםהלוואותהינונוסףגורםלהלוואה.הממוצע
פרעון.מועדהארכתהכולל,(1-600ת566ט0610)תבעליהןעםמחודשלהסדר

שערךלכךהמביאותגבוהות,רגלפשיטתהוצאותשקיימותלטעון,ניתןלחלופין7
אפס.הוארגלפשיטתבזמןהמימוש

לשינוייםההתאמהזמןנקודתבכלכאשררציףבזמןלהחלטותהמודלאתלהתאיםניתן8
קנויים.פקדונותו/אונזיליםנכסיםהקטנתעל-ידיתהאבפקדונות
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שלהפוכהופונקציההתשואהתוחלתשלחיוביתפונקציהתהאהתועלתפונקצייתהיינו,
נזילות.ובחוסראשראיבמתןהכרוךהסיכוןמידת

האופטימלייםהנזיליםוהנכסיםהתוךביוהקשרים

את-להלןנגזורנזיליםלנכסיםההוןביןהאופטימלייםוהיחסיםהמקסימוםמציאתלצורך
ל-ס.ביחס(5)משוואה

(6) 37 =ז0 1{ק3;-^הריש*:ז:וג<}] 6x\־ק-{קא7£-}1{ק^/.[+3־^ד= ח171{0ז]״!׳\ן1.

ר־0£ -1-)2־נ(ע־ג0)/(0-^ך£{ק^-ק־1}:ש1+);ז2(£-ג1)מ+00(ע6י=])״•!0
0]£)•

ך2ת
־
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היאהבעיהמשמע,—
90

<0מתקבל(6)משוואהשלשניסדרתנאימגזירת

=ז0 מקסימום.בעיית
בדיפרננשתמשבאופסימוםנזיליםלנכסיםהוןביןהתחלופהיחםאתלמצואכדי

ראשון:סדרתנאישלשלםציאל
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311״ 0
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3ש
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״
30311
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1
0

3א

שלהסימןמתקיים:הרימקסימום,בבעייתשאנווכיון
0311

0
שללסימןשווה3/ס1

311
0

3/?3ס
2

עללהסתכלדינזיליםלנכסיםהוןביןהקשרצורתאתלמצואכדיכלומר,.
לפיהפונקציהשלהשנייההנזגרת

״
לפישניהנגזרתועל-ידי.11

ש-מוצאיםאנוא1
0>311

0
3/?3ס 2

עצמי.להוןנזיליםנכסיםביןשליליקשרנמצאבאופטימוםכלומר,,
שניהםהגדלתהנזילים.הנכסיםהגדלתמחייבתהעצמיההוןהקטנתאופטימום,שלבמצב
בהתאם.הסיכוןוהקטנתהתשואהלהקטנתפועלת

הנכסיםאתלהגדילישבכמהדהיינו,הקשר:מקדמיאתבדקנולאזהמודלבמסגרת
שלתוצאהרבהבמידהיהיואלהמקדמיםעצמי.הוןשלנתונההקטנהלצורךהנזילים
במונחינמדדנזיליםנכסיםשלהצלמחירהנזילים.והנכסיםהעצמיההוןשלהצלמחירי
הסיכון.שנאתומידתנזילות,חוסרשלבמצבמקורותהתאמתבמחיריאשראי,ממתןתשואה
ק,ההיוון,ומקדםנזילותחוסרשלבמצבמקורותהתאמתמחירהואהוןלגיוסהצלמחיר

הפירמה.של
נזילים.לנכסיםהוןביןהתחלופהעלאלהפרמטריםהשפעתלהלןנבחן

סטטיתהשוואה

£0),0,6.הפרמטריםהשפעתלהלןנבחן
מזומןלגודלהאופטימליההוןגודלעלו-ג,0

נתון.
שללסימןשווה30/3011*שלשהסימןכאןיתקבלגזירהעל-ידי.0.השפעת(1) 0
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(7)
?3

2

80•3ג<

3/?30*3ג<>0יתקבל:01לפיראשוןסדרתנאיגזירתועל-ידי
2

מקבליםאנוכלומר,,
מחיראתמגדילההלוואותעלהתשואההגדלתהאופטימלי,במצבדהיינו,<,10ג</011*>0

הנזיליםהנכסיםגודלכאשרהעצמי,ההוןהגדלתוגוררתהנזיליםהנכסיםהחזרתשלהצל
נתון.

|96*30?/3 שללסימןשווה2 שלהסימןכילהראות,ניתןכאןגם.6שינוי(2)

( 8 )
30
36

3/ק30*96<0יתקבל,6לפיראשוןסדרתנאיומגזירת
משמע,,30/36<0כלומר,2

הנזי¬הנכסיםגודלכאשרהאופטימליבמצבהעצמיההוןהקטנתגוררתההוןמחירעליית
נתון.לים

3ס3£ע(0)1*שלהסימן־!(£.0)שינוי(3) 2 ועל-30/3£־נ(0של|)לסימןשווה1-73
*>0מקבליםאנו־!(0£)לפיראשוןסדרתנאיגזירתידי

|ש

ן0־
<0

כלומר,,3/ס38ע(0)
גודלעבורהעצמיההוןלהגדלתתביאחוסר-נזילותומחירפקדונותגיוסמחירהעלאת
נתון.נזיליםנכסים

*שלהסימןב־ג.שינוי(4)
ש

3|ג
2 גזירתעל-ידישווים.30/3גשלוהסימן303/£

9/?3ג30>0להראותניתןראשוןסדרתנאי
בשנאתעליה.30/3ג>0משמע,2

כלומר,נזילים.נכסיםשלנתוןלגודלביחסהאופטימליההוןגודלאתמעלה)ג(הסיכון
העצמי.ההוןאחותגדילסיכוניםלצמצםתיטההפירמההסיכוןשנאתעלייתעם

ביניהם.הקשרואתוההוןהנזיליםהנכסיםשלהאופיאתמדגישותהמודלשלהתוצאות
0)הבנקשלנתוןבגודל

נס(.הפקדונותגודליותרנמוךכןיותרגבוהשההוןככל(,1<
נזילות.סיכונישלנתונהלרמההנדרשהנזיליםהנכסיםגודליותרקטןמכך,כתוצאה
נזילותסיכוןלואין-בלבדהוןעל-ידיעצמואתמממןהבנקכאשר-קיצוניבמקרה
נזילות.סיכוניכנגדנזילים,לנכסיםזקוקאינוכןועל

בהשקעותהסיכוןדרגתנמוכהכןנזילים,נכסיםשליותרגבוההרמהשקיימתככל
הקי¬במקרהיותר.נמוכהרגלפשיטתבפנילהגןכדיהנדרשתההוןרמתלכן)הלוואות(.

פשיטתבפניכהגנהלהוןזקוקאינובלבדנזיליםנכסיםכולליםנכסיואשרבנקצוני,
רגל.

עלעצמייםהוןמקורותגיוסושלנזיליםבנכסיםההשקעהשלההשפעהכלומר,
כלומר,התשואה,ותוחלתהסיכוןמקטיניםשניהםזהה.הינהמניות,לבעליהתשואה
ביניהםקיימיםעסקיים.והפסדיםנזילותחוסרעקבהרגלפשיטתסיכוניאתמקטינים
נזילות.חוסרסיכוניעלהשפעתםבדרךוכןאלטרנטיביים,מחיריםבמונחיהבדלים
לעומתהתקופה.במשךפקדונותמשיכתשללמצביםוהתאמהגמישותמאפשריםנזיליםנכסים
הנזילות.חוסרשללמצבהמובילההתחייבויותגודלאתמצמצםהעצמיההוןזאת,
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עללאאךנזילים,לנכסיםעצמיהוןביוהתחלופהמידתעלמשפיעיםאלהגורמים

התחלופה.עצם

המודלוהשלכותיישום

נזילותהעדרסיכוניעלוהשפעתםנזיליםלנכסיםהוןביןהקשריםנותחוזובעבודה
נזילותהעדרסיכונילצמצםהואהנזיליםוהנכסיםההוןשתפקידטענומסחריים.בבנקים
ההפסדנזילותם.בדרגתוכןוההתחייבויותהנכסיםשלפרעוןתאריכיביומהפערהנובעים

ידו¬לאבמחיריםכספיםבשווקימקורותלגייסהצורךהואנזילותמחוסרכתוצאהבפועל
£6(£1111161-3.1(£111-0,15(101131־061131-86,103115!׳'0££1031651(16]3051£כמומראש,עים

.311(£011סע-1(11ז£6£1163118(£6561-116161-31

הינובנקאות(לשירותי)ביקושהציבורשפקדונותהואלכךהגורםהברית,בארצות
הריביתבשערלקבלמוכניםהיו)בנקיםשיווי-משקלבחוסרהארצותבמרביתנמצאאשרשוק

בנקיםהריבית,שעריעלייתבזמןהבריתשבארצותבעודאךנוספים(,פקדונותהקיים
שווקיםנעדריםבישראלהריקנויים,פקדונותלגיוסהכספיםלשווקילפנותיכולים

היהכדאיישראל.בבנקנזילותגרעונותהואאלהבתנאיםהיחידהמימוןומקוראלה,

יאפשרואשרתפיסים()כגוןכאלהשווקיםבהקמתהצורךאתמחדשלשקולהפיקוחלשלטונות

ריביתשעריעלייתבזמניגםאחריםמוסדותעםותחרותמקורותהשגתהבנקאותלמערכת
לבנקאותשהמעברלפרט,מבלינציין,האמריקאי.הדגםעל-פיאינפלציה(בזמני)לדוגמא:
כתחליףבינלאומייםכספיםלשווקיגישהמהבמידתאיפשרוהכלכליוהמהפךבינלאומית

הממשלה.שלהחליפיןשעריבמדיניותמותנההתחליפיותהמקומיים.לשווקים

)להוציאבבנקיםהנזילותסיכוניבנושאשלטונותלהתערבותהיאנוספתחשובההשלכה
)פקדו-מקורותבהיצעיציבותשחוסרבעיקרההיאזהבמודלטענתנומוניטרית(.נזילות

הגורםאינונזילות(לסיכונילהתייחסותהמסורתיתהצורה)שהואלבנקהציבור(נות
נכסיםשלהפרעוןמועדיביןפערהואהחשובהגורםבבנקים.נזילותלסיכוניהיחיד

הבנקיםעלהפיקוחששלטונותלהדגישכדאיביניהם.ההתאמהחוסרובעיקרוהתחייבויות,

מודדיםאינםוממילאהתחייבויות,שלהפרעוןמועדיבמבנהמתרכזיםהשונותבארצות
פרעון.מועדיביןמתיווךהנובעהסיכוןאתהולמתבצורה

ביבליוגרפיה

המפקחישראל,בנקבישראל,בנקאייםבמוסדותעצמיהוןמרדכי,ועטיהיאיר,אורגלר,

.1976מרץירושלים,הבנקים,על
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עלהמפקחישראל,בנקבישראל,בנקאייםבמוסדותהעצמיההוןהלימותיצחק,סוארי,

.1976 אפרילירושלים,הבנקים,

831113, £. 11. 330 8111163, 11. 11., 8)16 81160101) 0^ 817107100, 1131■(;, 861366336 31111

14135603, !461972^,1
א¥01־ .

063563, 11. 331 816061138, 1••0031/8630^8663310311333861-1310£/76603"
־

;

331 0 ״363561ק563306336,״<011 x177101<4.110,3.1/01,53071077110881710710101פ/
0010661• 1976, .קק305-360 .

1(1613, 11. (<. ,
"11 766037 0£ 8336138 ?1 <101ט77101/ס1407131,]07180176811

,"
זדנ1

80718.171$, ¥01. 27, 110. 2, 113/ 1971, .קק419-433 .

11106361363, 0. 8. 330 00563/, 8., "?036£0110 561606103 330 813330131 13-

66311160133165, £ 146^ ^ קק30306״,001 X177101 0/ 81710710101 071(1 01X07111101106

/87101\)818 , ¥01. 11, 2, 0336 1967, .קק166-199 .

11001811331, 8. 330 1111163, 11. "766 0036 ק0,1631ס3סק3361ס0£0333081333063

666 76603/ 0£ 133656111636," 477161710071 50071077110 867>1610 , ¥01. 48, 140. 3,

0336 1958, 3, .קק261-297 .-, ס3סק07313006163366" X63 330 666 0036 0£ ק1631,^030033606103 ,"
477161710071 80071077110 86116111 , ¥01. 53, !40. 3, 0336 1963, .קק433-443 .

1103315, 8.0., 110061 £03 0 ס3סק06015103/1136331606663366",1101 x177101 0/ 81-
710710101 071x1 01x071111011176 471011/818, 56 ק66ות1976663,.קק339-357 .

8/16, 81. 0., ק06503103063030631356163610358133301310£766031656136"
-

63136/," 801X177101 ?ס8171071 X1101 071)1 01X0711110111)6 1171x011)818, 0606111663, 1972.

50066, 81. 0., "8 76603/ 0£ 0 ק61ת03131ק5633063361631",0108011?800/07101
-

710(0108 0718. 810710$87710711 50167100, ¥01. 7, 140. 1, 5 ק19763138,.קק33-54 ז״י33,/1,."003ק57303366. X ת0330/1663ק611ת06176338631",15/11106335316111766/

506001 0£ 83513655 ^011113156336103, %0]71<171$ 80 כן61>7704.805610168,

ק^1977311 .



"בעייתיים" בנקיםלסיווגאלטרנטיביתשיטה

סוקולר*מאירגבע,דוד

מהתפקידנובעהדבררבה.חשיבותנודעתמודרניתבכלכלההבנקאותמערכתשלליציבותה

עלולההבנקאותמערכתשלהתמוססותההמוניטרית.במערכתהבנקיםשממלאיםהמיוחד
מתמשך.כלכליולמשברהמוניטריתהמערכתלהתמוססותלגרום

מושםאותם,למנועוהנסיוןניבוייםחברות,שלכשלונותעלאחרוניםבמחקרים

רגלפשיטותשלרביםבניתוחיםיושמהאשרמקובלת,שיטהסטטיסטיות.שיטותעלהדגש

([1976)אורגלר(,1972)13ת6אשראי]תיקיובניתוחי([1968,1973)411:1ז13]תחברותשל
זו,שיטהשלהפופולריותלמרותם.150ינ11ת1;ותגחגת\/1ץ515המפלה:הניתוחשיטתהינה

מספרהכוללתבמערכתובפרטהבחנה,כמכשיריעילותהאתהמגביליםגורמיםמספרקיימים

תצפיות.שלקטן
השיטהבקשיים.הנמצאיםבנקיםלאיתוראלטרנטיביתשיטהלפתחנועדזהמחקר

שיטתנוהמקובלת,המפלההניתוחלשיטתבניגודתצפיות.שלרב-משתניניתוחעלמבוססת
הגדרהעלמסתמכתהיאואיותצפיות,שלקטןמספרהכוללותבמערכות,ליישוםניתנת

להגיעכדירב-נורמליתהתפלגותמניחיםאנואיןלבחון.שמעונייניםהקבוצותשלמראש
ב-.^.ס(.משתמשיםכאשרשמניחים)כפיעושיםשאנוההבחנהבדברלמסקנות

שלהדיוקובמידתשלהההתראהבטווחנמדדתמוקדמתהתראהמערכתשליעילותה

מערכתלכללהתפשטותםואתהקשייםהתגברותאתלמנועעשויהמוקדמתהתראההתחזית.

בנקיםאחרהמעקבאמצעיאתלרכזניתןיותר,יעילההינההאזהרהשמערכתככלהבנקאות.
הפיקוח.אתליעלובכךלקשייםלהיקלעהחשודים

הבנקים,עלהמפקחמסר,עודדלמרנתונהתודתנוהבנקים;עלהמפקח-ישראלבנק*
תרמווהצעותיוהערותיואשרוייס,יעקבלדייררבותחייביםאנוזה.במחקרתמיכתועל

ולשאררביבעמיחיברנע,למיכאלמודיםאנוכןכמוזה.מחקרשלמשמעותילשיפור
עזרתם.עלהבנקיםעלהפיקוחמחלקתשלהמחקריחידתחברי
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סיכוןעצמםעללקחואשרבנקיםהםבעייתייםבנקיםכימשערים,אנוזהבמחקר
עצמועלהבנקשנוטלהשוניםהסיכוןרכיביעלללמודניתןכימניחים,אנוייחודי.
במאזנו.פשוטיםפיננסייםיחסיםבמספרהתבוננותתוךפיננסי(,)עיסקי,

נפי¬שהרינפילתו,מועדלפניהבנקשלנתוניואודותלמידענודעתרבהחשיבות
פיננסייםיחסיםבמספרנשתמשלכןבקשיים.היותותהליךשלסופוהיאבנקשללתו

בנקיםהםשורותיהאשרבמטריצה,שבידינוהנתוניםנבנוזמןנקודתבכלזמן.לאורך
בנקים.באותםפיננסייםיחסיםהםועמודותיה
שיטת.81ק10כ-זהידועהשיטהבעזרתאשכולותיצירתעלמבוססתהמוצעתהשיטה

קירובבעזרתנתוניםשלמטריצהלתאורנועדה(1971)0351-161בידישפותחה,81ק10ה-ז
ביניהןלהבחנהקריטריוניםוהגדרנובנקיםשלקבוצותערכנו81ק101ה-:בעזרתדו-ממדי,

והרגילים.הבעייתייםבנקים:שלקבוצותשתיערכנוזהבמחקר
הפיננ¬היחסיםוינותחולהתמודד,המחקראמורשעימההבעיהמוצגתהראשוןבפרק

מתואריםהשניבפרקמבטאים.שהםהשוניםהסיכוןרכיבישלבמונחיםשבחרנו,סיים
בנקיםלסיווגהקריטריוניםפותחוהשלישיבפרק.81ק10ה-זשלהטכנייםהאספקטים

בשיטותהמתקבלותלאלהוהושווהאמפיריותהתוצאותהוצגוהרביעיבפרקכבעייתיים.

החמישי.בפרקמובאיםלהמשךוהצעההדיוןסיכוםאלטרנטיביות.הבחנה

הבעיההצגת

ועליציבותםמידתעלהבנקים,שלמאזנייםנתוניםמתוךללמודמנסיםהפיקוחשלטונות
הבנקיםנתוניניתוחאתלשפרניתןכיצדהיאשלפנינוהבעיהלקשיים.להיקלעסיכוייהם

מאזןשבהוהדרךסיכוניובהרכבמאופייןבנקכלהיחיד.הבנקשליציבותולמידתבאשר
שמשקלבנקלמשל,כך,הבנק.שלהכוללסיכונואתהקובעתהיאהרכיביםביןהבנק

נכסיו,שלהסיכוןאתלהגדילבמקביל,יכול,גבוה,הינונכסיובכללהנזיליםהנכסים
ביןהאיזוןכיברור,שלו.הפקדונותבהתפלגותהכרוךהסיכוןאתלהגדיללחלופין,או

לרכיביםהבנקשמעניקהיחסיתהחשיבותאתמבטאוהואלבנק,מבנקשונההסיכוןרכיבי
בנק.לכלכוללסיכוןמדדלבנותנסיוןנעשהזובעבודהאלו.

סיכוניםעצמהעלנוטלתאינהבכללההבנקאותמערכתכיהיא,הבסיסיתההנחה
בעיקראיפואמבטאיםהשוניםבבנקיםהסיכוניםשלהאיזוניםבמערכתהבדליםחריגים.
דומה.היאשבמערכתבבנקיםהכוללהסיכוןאולםהשונים,הרכיביםביןבתחלופההבדלים
בנקיםאלונבדוקכלומר,אסוציאטיבית,תהיההבנקיםשלהסיכוניםביןהשוואהלפיכך,

חריגים.סיכוניםבעליהםואילודומים,סיכוניםבעליהם
האיזוניםמערכתקרי,יחודיים,סיכוניםעצמםעלהנוטליםבנקיםכיהיא,השערתנו

בשלושהנסבהדיוןבעייתיים.בנקיםהםהבנקים,שביתרמזומהותיבאופןשונהשלהם
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שנותןלהלוואותהקשור-העיסקיהסיכון1הבנקים:שלהכוללהסיכוןמתוךרכיבים
הקשור-הפיננסיהסיכוךהמאזן(;שלהנכסיםמצדמבוטאתאשר)פעילותללקוחותיוהבנק

וההתחייבויותהנכסיםשביוהקשריםהבנק;שלההתחייבויותבצדהמופיעותלפעילויות
הבנקים.של

הבחירההללו.הסיכוןרכיבי3אתלבטאכדיפשוטיםפיננסייםיחסים7ב-בחרנו
אשרהבנקיםשמספרמהעובדהוכןוטיבם,הנתוניםזמינותמתוךנבעההללוהיחסים7ב־

להשתמשאידיאלי,במצבהיה,טובכייתכן,חופש(.דרגותשל)בעיהקטןהואבדקנו
זאת,עםבנמצא.היולאנאותיםנתוניםשכןנסתייע,לאשהדבראלאיותר,מפורטבמידע
ישכןועלהללו,היחסיםלבחירתחד-משמעייםקריטריוניםקיימיםאיןכילהדגישראוי

המתקבלות.התוצאותטיבלפיהיחסיםאתלשפוט

העיסקיהסיכוך

לקוח,שלרגללפשיטתמהסיכוינובעהואכספים.כמלווההבנקלפעילותקשורזהסיכוך
)משתנההנכסיםהלוואות/סר-כלהיחסבאמצעותממנו.חלקאוכספואתהבנקיפסידשבה
אלה.לסיכוניםהבנקחטוףכמהעדנבדק(2מם׳

ו/אוהלוואותשבמתןזהלביורגילותבנקאיותבהלוואותהסיכוךביולהבחיןיש
מאלהשוניםבנותבחברותלהשקיעאולהלוותבנקשלשיקוליובנות.בחברותהשקעות
במידההוהראשונותשכךבטחונות(,בנושאפחותההקפדה)כגוןרגילותהלוואותשבמתן
מנהליגםהםהבנקמנהלימקרים)בהרבה2בבנקעניובעלישללפעולותביטוימסוימת
והשקעותהלוואותהואבתלחברתשבהלוואההסיכוןאתהמודדהיחסכאןהבת(.חברת

אפשראיהללו,היחסיםבעזרתכייודגש,(.7מם׳)משתנה3הנכסיםהבת/סרבחברות
ומריכוזיותם.ההלוואותמטיבהנובעהסיכון,רכיבאתלאתר

הפיננסיהסיכוך

מהוויםאלופקדונותהבנקות.מערכתשבידימהפקדונותנובעהבנקאותבמערכתזהסיכון
באי¬אועובר-ושב()בפקדונותהפתאומיתבמשיכתםהבנק.שלהחיצוניהמימוןמקורותאת

א(.1977)וסואריגבעאצלמצויבנושאנרחבדיון1
גדוליםבסכומיםאשראיבמתןנעוציםבעברשארעובישראלבנקיםשלמהכשלונותרבים2

ומנהליו.הבנקבעליעםהקשורותלחברות
המקורותמופניםכאשרמושלמת.בצורההזההסיכוןאתמבטאהיחסשאיןלציין,ראוי3

הנובעמזההסיכוןשונהציבוריים,לגופיםלהלוואותמבנקיםהבתחברותשמקבלות
שעושותהשימושיםמהםלדעתרצויהיההבת.חברתשלהפרטייםלצרכיהבמקורותמשימוש
בגללבעיקרזומנקודההתעלמנוזהבשלבמהבנקים.מקבלותשהןבמקורותהבתחברות
נתונים.היעדר
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כאןהיכון.שליסודגלום1קצוב(*לזמןופקדונותהלוואותלמתן)פקדונותחידושם
הפקדונותעו״ש/סר-כלפקדונותהיחסיחסים.שלושהעל-ידיהפיננסיהסיכוןנוסח

למתןפקדונות(,5מם׳)משתנההפקדונותקצוב/סו-כלזמןפקדונות(,4מם׳)משתנה

(.6מם׳)משתנההפקדונותהלוואות/סך־כל

רבתרךבנזילותהכרוביםסיכונים

הסיכו¬במבנהגורמים:בשלושהתלויההשוטפת,לפעילותםהבנקיםזקוקיםשלההנזילות,
נתון;פדיונםמועדכאשרמהלוואותההחזריםבהתפלגותכלומר,ההלוואות,שלנים

הפק-חידושבמחירלשינוייםובציפיותבבנק,הפקדונותשלומשיכותהפקדותבהתפלגות

שבתיק,ההלוואותשלוההחזריםהפקדונותשלהמשותפתובהתפלגות)ריבית(;דונות

המועד(.)ארוכיוהנכסיםמועד()קצרותההתחייבויותביןהזמןפערישביןבקשרכלומר,
.(1מם׳)משתנההנכסיםנזילים/סך־כלנכסיםביחסתיבחןהבנקיםשלהנזילותרמת

4

5

במועדיםבהתחייבויותיהםלעמודהבנקיםשלליכולתםכאינדיקטורמשמשתהנזילותבעוד
זמן.קביעתללאבהתחייבויותכלליתעמידהלהבטיחהואהעצמיההוןשלתפקידונקובים,

העיקריותהגישותאתהמבטאיםחילופיים,יחסיםשלושהקיימיםההוןהלימותלגבי

המפקידיםבהגנתההוןבתפקידשעניינונכסים",עצמי/סך"הוןהואהראשוןזה.בנושא

קבועים/"הון־נכסיםהואוהשלישיקבועים",עצמי/נכסים"הון-השניהפסדים.בפני
המשמשהואקבועיםבנכסיםמושקעשאינושההוןמונחשביסודונזילים",פקדונות-נכסים

עצמי/נכסים""הוןביחסהשתמשנוכאןנזילים.נכסיםכנגדםשאיןפקדונות,עללהגנה
(.1976)אורגלרראה(,3מם׳)משתנה

השיטהשלטכנייםאספקטים

1<מקבליםאנובנקלכלבנקים(.)שלתצפיותמ-תשנהבכלמורכבתהנתוניםמטריצת

במטריצהמסודרים1ה-לשנההנתוניםסיכון.שלשוניםרכיביםהמבטאיםפיננסייםיחסים

xכזומטריצהכללפרקניתן(1971,1972)0361־161על-פיעמודות.1ו-<שורותזשל
שיטתבהתאמה.,5א1ו-<תא5מממד,11ו-0מטריצות,שתישללמכפלת5מדרגה

בהתאמה.ו-'צ,צשלהעצמייםבווקטוריםשימושעל-ידיהיאהפירוק

הבנקאותבמערכתלהםשישהרבהמשקלבשלנעשתההלוואותלמתןהפקרונותהכללת4
בושישאי-חידושיםשלסיכוןקייםובעו״ש,בפז״קכמואלה,בפקדונותהישראלית.

ולהפסדים.נזילותלקשיילהביא
מסרלהפחיתהיהנכוןהסיכון,לנכסיככיסוימשמשיםהנזיליםשהנכסיםמכיון5

זושהבחנהונראהקטן,הינוהקבועיםהנכסיםשלמשקלםהקבועים.הנכסיםאתהנכסים
משמעותית.אינה
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לפי9ו-0שלהשורותאתנסדראם(,1938)9011561101(161•30(1־\0תט8משפםלפי
העצמילערךהשייךהעצמיהווקטוראת)כלומר,x'xשלהעצמייםהערכיםשליורדסדר

£ממכפלתאשרמטריצותשתינקבלג(,>ג>...לגביהלאה)וכךבתחילהנעמידג
132

כלומר:,xלמטריצה£מדרגהביותרהטובהקירובמתקבלשלהןהראשונותהשורות

:1*3111(140£=}£=?ג+?ג+...ג2
2

1111-11111 { 1 1 X
52£+1£+1111

על-ידיxלמטריצההקירובשלההתאמהטיב.9=ל-מחושבזהמינימוםכאשר
במשוואה:נתון11המטריצה

5\
1ג2
1

1=1

ההומו¬שדרגתככלהבנקים.שלההומוגניותלדרגתאינדיקטורמשמשההתאמהטיב
הממדבחירתיותר.נמוךשממדו)מדד(,ציוןעללהתבסםאפשרכךיותר,גדולהגניות

כלאחד,מצדהמקרים.לכלטובשהינויחידפתרוולהואיןהחוקר,שללשיקולונתונה
המקורית.הנתוניםמטריצתשלהממדהורדתתוךציוניםיצירתעלמבוססתסיווגשיטת
היתרונותביןתחליפיותקיימתשתמידכךמידע,בהפסדכרוכההממדהורדתשני,מצד

לביןסימולטני(בסיםעלשונותתצפיותביורב-משתניתלהשוואה)אפשרותהממדמהורדת
הממד.מהורדתכתוצאההאובדהמידע

טיבבחינתעלהתבססהזובחירה£(.=2)דו-ממדיבציוןהשתמשנוזהבמחקר
הםזובחינהתוצאותממדים.ושלושהשנייםאחד,בממדמשתמשיםכאשרהמתקבלהקירוב

כדלקמן:

1972•-1959 , המקוריתהמטריצהלהסבר הממדיםשלושת שלהיחסיות התרומות .1לוח

ממד ממד ממד ממד ממד ממד
שליטי שני ראשון שלישי שני ראשון

10 10 53 1966 5 16 68 1959

13 29 36 1967 6 16 65 1960

12 38 39 1968 6 19 64 1961

10 30 40 1969 2 10 76 1962

12 29 34 1970 8 20 60 1963

7 28 37 1971 5 13 70 1964

11 25 44 1972 10 22 66 1965

8.36 23.07 53.71 ממוצע
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סיב)כלומר,אחוז23כ-היאהשניהמדדשלשתרומתולמדים,אנובלוחמעיון
המתקבלהקירובוסיבבממוצע,לשניים(אחדמממדבמעבראחוז43בכ-עולההקירוב

הקירטיבאתהשלישיהממדמשפרזאת,לעומתאחוז.77כ-הואממדיםבשנימשימוש

בציוןלהסתפקהחלטנולפיכךפחות.אףיתרוםנוסףממדשכלוברור,בלבד;אחוזים8בכ-
המידעהפסדאתאנליטיבאופןלהעריךיכוליםאנואיןבלבד.ממדיםשניעלהמתבסס

הפסדאםאךלדוגמא(,אחוז,90)שליותרגבוהקירובלעומתאחוז77שלמקירובהנובע

הניבוי.בטיבדבר,שלבסופולהתבטא,צריךהואמשמעותי,הינוזה
המטריצותמהצגתמתקבלאשרבגרף

)ל-(
השורותהוצגוהדו-ממדי,במישור11ו-0

]לפימהראשיתבווקטוריםהוצגושלהשורותואילובמישור,כנקודות0.^של
.[(1971)031יננ161

מתגליתמשמעותהכשלעצמה.משמעות,כלאיןבנק()המייצגתבגרףיחידהלנקודה

ביןדמיוןקייםיותר,קרובותנקודותששתיככלאחרות.לנקודותאותהמשוויםכאשר
').ז4במטריצההמתאימותהשורות

הינןז4המטריצהשלשהשורותכיון((.1=...ס•^1
דמיוןקייםיותר,קרובותנקודותששתיככלכינטעוהמטריצהשללשורותקירוב
עצמםעלנוטליםאשרהסיכוןבאופידמיוןשקייםמכאןבמטריצההמתאימותבשורות

אלה.לשורותהמתאימיםהבנקים,שני
שהיאג,המטריצהשלהעמודותלהשפעתקירובמשמשות11המטריצהשלהעמודות

היאהראשיתמןכווקטורהגרפיתהצגתםהסיכונים.בווקטורהקשוריםהמשתניםהשפעת
לסטייתקירובמשמשהווקטוראורךכי:([1971)0^1-161]להוכיחשניתןכיוןטבעית,

המשתניםשביןלמיתאםאינדיקטורמשמשתהווקטוריםשביווהזוויתהזה;המשתנהשלהתקן

להם.מתאימים
כולוהסיכוניםווקטורסמךעלנקבענקודותשתיכלשביןהמרחקכילציין,ראוי

המתאימותהנקודותזאתובכלבנקים,בשנידומהיהיהבווקטוראחדרכיבכייתכןולכן

אחדעלהשוניםלבנקיםהמתאימותהנקודותאתנטילאםמזו.זורחוקותתהיינהלהם

משתנה.לאותוביחסהמתאימיםהבנקיםביןהשוניאתמבטאההיטליםביןהמרחקהרכיבים,

(.1ציור)ראה1961בשנתהבנקאיתהמערכתמצבאתהמתארהגרףאתננתחדוגמא,לשם
בקירובלהשתמשוניתןלמדי,טובהואהקירובכלומר,;0.83הואהגרףשלההתאמהטיב

בווקטוריםנתבונןאםשנה.באותההבנקאותמערכתאתלתארכדיבגרף,המוצגהדו-ממדי,
הסיכוןרכיבי3ל-המתאימותקבוצות3ל-אותםמחלקהווקטוריםשביןהמיתאםכינראה,
לעיל.הגדרנואשר

העיסקיהסיכוןאתהמבטאלרכיבומתאימיםביניהם,חזקמתואמים7ו-2וקטורים

זה,עםזהמתואמיםהםואףהפיננסילסיכוןמתאימים6ו-4,5הווקטוריםהבנק.של
הסיכוןאתהמתאריםלווקטוריםניצב3וקטורהעיסקי.הסיכוןרכיביעםמתואמיםואינם

ההון.אתהמבטאלמשתנהמתאיםוהואהפיננסי
לקבוצותהבנקיםאתלחלקניתןכייתברר,1•ברדיוסמעגלנחוגנקודהכלסביבאם

אינםסביבםהמעגליםאשרולבנקיםזה,אתזהחותכיםסביבםהמעגליםאשר"הומוגניות",
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1961(,81>ן101)המערכתשלדו-ממדיתאור.1ציור

0.83=2
ק

אחר,מעגלאףחותרסביבוהמעגלאיו,12מם׳בנקלדוגמא,אחר.מעגלאףחותכים
"קבוצהויוצריםזהאתזהחותכיםסביבםהמעגלים8ו-,2,11שמספריהםהבנקיםואילו

,2,11,8הקבוצה)כגוןהומוגניות״״קבוצותמספרמתקבלותכזובצורההומוגנית״.
(.12,13,17)נוסףבנקאיושלהםבקבוצהאשרבנקיםוכן(10,5,1,9,6והקבוצה
נטיל17למסיהמתאיםוהבנק13למסיהמתאיםהבנקביוההבדליםאתלנתחכדי

הווקטוריםעלהללוהבנקיםשניביןההבדלכינקבל,השונים.הווקטוריםעלאותם
עלאלהבנקיםשניביוההבדלואילוקטו,הוא(7ו-,2)העיסקילסיכוןהמתאימים
אינםאלובנקיםשניכלומר,יחסית,גדולהוא(6ו-,4,5)ווקטוריםהפיננסיהסיכון
שלהםהפיננסיבסיכוןביניהםגדוליםהבדליםקיימיםאולםהעיסקיבסיכוןהרבהנבדלים
בסיכוןוהןהעיסקיסיכוןהן17מספרמבנקשונה14לנקודההמתאיםהבנקגיסא,מאידך

הפיננסי.
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הומוגניות"()"קבוצותלסיווגקריטריונים

וכךבנקיםשלאשכולותמספרלמצואמצפיםהמוצעת,השיטהלפיהבנקיםאתממפיםכאשר

באופיהדומיםבנקים,נמצאיםאשכולבכלאלו.מאשכולותהחורגיםבנקיםשלקטןמספר

הבנקיםדומה.היאבהםהסיכוניםשלהאיזוןשמערכתבכךעצמם,עלנוטליםשהםהסיכון

ייחודית.איזוןמערכתבעליהםהאשכולותמןהחורגים
אשראלוכלומרהחריגים,הבנקיםאתנאתרהראשוןבשלבדו-שלבי.קריטריוןנפתח

קיימיםהאםנוסףמדדבעזרתנבדוקהשניבשלבייחודית.היאסיכוניהםשלהאיזוןמערכת
המערכת.מכללבסיכוניהםהחורגיםנוספיםבנקים

יהא
ף!

בתקופהנחוגנבנקלכלמסביבבמדגם.נבנקהופיעשבהןהתקופותמספר

שונהכבנקה־נהבנקאתנדגירהבנקים(.לכלבתקופה)קבועברדיוסמעגל1ה-

הרדיוסשלהקביעהאחר.בנקכלסביבמעגלאףחותךאינוסביבוהמעגלאם,1ה-בתקופה

למשל,אם,לבדוק.שהוחלטהבנקיםמספרפרופורציתשלפונקציהתהיהתקופהבכל%נ

הבנקיםמכללאחוז25ש-כךייקבעהבנקים,מכללאחוז25לבדוק1ה-בשנההוחלט

.1ה-בשנהכשוניםיופיעו

שונההיה1ה-בתקופהה-)הבנקאם1ערךהמקבלאינדיקטורמשתנהנגדיר

כלומר,במדגם.שהותובמשךשונההיהה־נהבנקבהםהפעמיםמספר<1.ויהאאחרת.ו-ס

היהה־נהבנקשבההזמןפרופורצייתשהואבנתבונן)בנקלכל. ש.
•.01\ 31

1=1

גיסא,מאידךמקריים.מגורמיםנובעהדברכילהניחמקוםישקטן,זהמספרכאשרשונה.

הואשהבנקהקביעהחריג.הבנקמהיותהדברנובעאםלבדוקמקוםישגדל,זהמספראם

שונים.הבנקיםשארהיושבההזמןפרופורצייתעםהשוואהתוךרקלהיעשותתוכלחריג

11ח/.1.ת<1.

"—אתנגדיר
5
"

■-•י-ב-נתבונן1בנקלכל.(1=
,
הבנקשלהתרומהשהוא,1.(=-3-

יו(1-11.1,
רדו1

׳־

גדולזהשביטויככלכיברורשונים.היובמדגםהבנקיםכלשבההזמןלפרופורצייתה־נ
גדול,הואשונההיהה-]שהבנקהפעמיםמספריחסי,שבאופןהיאהדברמשמעותיותר,
כחריג.זהבנקיוגדרולכן

כך,0<מ<1מ,הקריטיהערךאתונקבע.<!,שליורדבמסדרהבנקיםאתנסדר

(1./תז.
<06שמתקיים

נ
^-

אותםכלאתלוקחיםאנוכלומר,מכסימלית,שתרומתםהבנקיםעל^3

לפינקבעמספרםחריגים.כבנקיםאותםומסווגיםגדולה,היא<1ל-תרומתםאשרבנקים

קטןיהיהכחריגיםיסווגאשרהבנקיםמספריותר,נמוךש-סככלשהרי,0.הקריטיהערך

משלהבחירהכחריג.סווגאםבקשייםהנתוןבנקהואנבנקכימשעריםאנויותר.
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הבנקסיווגשלבמחירתלויההיאהפיקוח.שלטונותשלואילוציםמחיריםבמערכתתלויה
גיסא,מאידךממצבו.לחלצוכדיוסיועלבתשומתאי-מתןובכךיציב,כבנקבקשייםהנמצא
קביעתכינציין,בקשיים.הנמצאכבנקסווגאשריציבבנקבדיקתשלבמחירתלויההיא

כלכבעייתיים.יוגדרואשרהבנקיםעלמשפיעהאינה,1ה-בשנהנשתמשבוהרדיוס
כדיגדולרדיוםנלקחולאכשונים,הבנקיםכלאתלהגדירכדיקטןרדיוםנלקחלאעוד
השפעתאתשניםמספרעל־פניבניתוחהשימושמבטלשונה,להיותבנקלשוםלאפשרלא

המת¬הגרפיתבהצגהתלותללאלקבועישהרדיוסאתכילהדגיש,ראויזאתעםהרדיוס.
אנוזוובשיטהזמן,לאורךחריגבנקלאתרנועדבזההוצגאשרהקריטריוןקבלת.

הבנקים.יתרשלמזושונהאצלםהסיכוניםשלהאיזוניםמערכתאשרהבנקים,אתמאתרים בנקיםשניאםבקשיים.הנתוניםהבנקיםכלאתלאתרמאפשרתאינהזאתשהגדרהיתכו,
יימצאוהםגבוה,יהיהשלהםהסיכוךאולםדומה,איזוניםמערכתבעלייהיויותראו

זה.אתזהיחתכוסביבםנחוגאשרהמעגליםולכןלזה,זהסמוכים
אלאייחודיסיכוןבעלבנקאיוכאשרהואהדעתאתלגביולתתשישמיוחדמקרה
נמצאיםבנקיםלמספרשבומקרהזהובנקים.שלאשכולותרקהגרפיתבהצגהמתקבלים
דומה.אופיבעלסיכוןישנובקשיים

מתקופההמאזןבהרכבגדוליםשינוייםמתגליםשאצלהפירמה,כימראהלבברוך
פירמהשלהמאזןכאשראחרות,במלים([.1969)1,6]^בקשייםנתונהלהיותחשודהלתקופה, אםכינטעו,בעקבותיופירמה.באותהצפוייםקשייםמבטאהדברכיחששישיציב,אינו מש¬בצורההיחסימיקומואתמשנהמסויםבנקכינראההדו-ממדיבמרחבהבנקיםבמיפוי
שהואומכאןהבנק;שלהאיזוניםבמערכתשינויעלהדברמצביעלתקופה,מתקופהמעותית
לקשיים.להיקלעחשוד

מיקומואתמקבליםאנותקופהבכלזמרי:לאורךבנקשלהתפתחות"נתיבנגדיר
שלמיקומוביןקונעביר)כלומר,הללוהנקודותאתנחברואםבמערכת;בנקשלהיחסי
נקראאשרנתיבנקבלשנה(,בכלנעשהוזאת,1+1ה-בתקופהלמיקומו1ה-בתקופההבנק נסיקיותר,ארוכיםמקטעיםמורכבזהשנתיבככלזמן".לאורךהבנקשלהתפתחות"נתיב
כדילקשיים.להיקלעהחשודיםהבנקיםביןשנסווגוומכאןיציב;פחותהינוהבנקכי

המערכתשעברהבמרחקגםלהתחשבישהנדונה,בתקופהבנקכלשעברהנתיב,אורךאתלבדוק
נתבונןבנתיב,קטעכלשלגביכךהנתיב,שלהיחסיבאורךנשתמשלכןהזו.בתקופהכולה

זונירמולצורתתקופה.באותההבנקיםכלנתיבישלהקטעיםאורכיבסרמחולקבאורכו
לתקופה.מתקופהגדוליםשינוייםחלוהבנקיםבכלשבהםמקריםשלההשפעהאתלבטלנועדה
המתאימות.הנקודותביןהאוקלידיהמרחקלפיייקבעהקטעיםאורך

אורכישלמדרגיתקבליורד,בסדרהבנקיםשלההתפתחותנתיביאורכיאתנסדראם
הבנקיםאתנסווגולפיוהנתיבים,אורכיממוצעיהיהאשרקריטיערךנקבענתיבים.
מהממוצע.נמוכיםנתיביהםאורכיאשרובנקיםמהממוצעגבוהנתיבאורךבעלילבנקים
בנקיםהםמביניהםאלוונבדוקמהממוצעגבוההתפתחותםנתיבאורךאשרבבנקיםנתרכז

ב([.1977)וסוקולרגבעראההקריטריון]להבהרתבקשייםהנתונים
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אמפיריותתוצאות

טקביעת

בנקים23-17)קטןהיהשבחרנוהמדגםבארץ,הבנקאותמערכתשלהמצומצםההיקףבשל

במספרמקביליםלשינוייםב-טשינוייםביורציפותחוסרקייםלכן(.1972-1959בשנים

הואהבנקיםשלבלתי-נכווסיווגשלהמחיר(.2ציור)ראהכחריגיםהמסווגיםהבנקים

כאשררציפות,חוסרשלבמצבטשלהבחירהעללהקלהציורמטרתמ.שלערכואתהקובע

קטן.במדגםיקרה

טשלכפונקציההחשודיםהבנקיםמספר.2ציור

אינ¬עלהמבוסםקריטריוןהואלסיווגהקריטריוןהעבודה,שלביבכלשהדגשנוכפי
6בתת-התקופההשתמשנולודומהנשארהיההסיווגזמן.לאורךפורמציה .1966-1959

היאשהצגנוהשיטהמכאןיעילותה.ובכךגדולה,היאהשיטהשלההתראהמידתכלומר,

האמ¬הבדיקהאימותבקשיים,הנתוניםבבנקיםהעוסקמחקרמאופי.6%ק081;ולא6xז.ס1±0

אימותלצורךולכןונפלו,לקשייםנכנסואשרבנקיםעל-סמךרקלהתבצעיכולפירית
בארץ.1959שנתמאזנפלואשרבנקיםבאותםהשתמשנוהבדיקה

מ.שלשוניםערכים5ל-ביחסאותהבחנוהממוצעתהשיטהיעילותאתלקבועכדי

למספרטשביןבקשראי-הרציפותאתלבטאבאיםאלאשרירותיתנבחרולאאלוערכים

בארץ.בנקיםמספרנפלו1967מ- 6
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השונים:ה-מעבורהתוצאותלהלןהמסווגים.הבנקים

1אמפיריותתוצאות.2לוח

01 = 0.95 01 = 0.65 01 = 0 .7 01 == 0.35 01 = 0.6 השיטה:לפי

לא לא לא לא לא
נפל נפל נפל נפל נפל נפל נפל נפל נפל נפל בפועל

4 1 4 1 4 1 3 2 4 1 נפל

14 4 6 12 7 11 2 16 5 13 נפללא

התקופה. במשך בנקים 23-17על מבוססותאלו תוצאות1

מושגותהיואשרמאלהמשמעותיבאופןשונותכאןשהוצגוהתוצאותהאםתחילהנבדוק
שתינבדקוהמוצעת.השיטהאתהסףעללדחותאיןאםלבחוןחשובהדברמקרית.בחלוקה

מוגדרלהיות0.5שלהסתברותישנהבנקלכלכיהונח,באחתמקרית.לחלוקהאפשרויות
שהושגההתוצאהמןשונההיאובכמהזה,במקרההמתקבלתהחלוקהאתונבדוקבעייתי,כבנק

הסת¬ישנהבנקלכלכיוהונחשנפלו,הבנקיםמספרעלבמידענעזרנובשנייהבשיטתנו.
התוצאותשנפלו.הבנקיםלמספרהפרופורציוניתבעייתי,כבנקמוגדרלהיותברות
על-ידילקבלתה)ההסתברותמקריתאינהבשיטתנוהמתקבלתהחלוקהכימורות3בלוח
ביותר(.קטנהמקריתחלוקה

מקריתבצורההתוצאותלקבלתההסתברות.3לוח

01 = 0.35 01 = 0.60 ג(=0.70 01 = 0.95
ח=5 ת=9 ת=11 ח=18

0.06 0.09 0.0 0.71 איאלטרנטיביתשיטה

0.08 0.11 0.06 0.22 ב'אלטרנטיביתשיטה

כימתקבלהבנקים,שלההתפתחותנתיבאורךאתהמודדהשני,הקריטריוןפיעל
שהקריטריוניםמכאן,לקשיים.בנקשללהיקלעותואינדיקטוראמנםמשמשהנתיבשלאורכו

ואורךהראשונההשיטהעל-פיכחריגיםהוגדרואשרבנקים,מספרקיימיםאולםחופפים,
הקריטריוןלפיבקשייםהנתוניםכבנקיםשהוגדרואומהממוצע,גבוההיהלאנתיביהם
(.4לוח)ראההראשוןהקריטריוןלפיכחריגיםאותרוולאהשני,
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הקריטריוניםשנימחיתוךהמתקבלותתוצאות.4לוח

01 = 0.6 01 = 0.35 הטיסה:לפי

נפל נפללא נפל נפללא בפועל

4 1 3 22 נפל
1 17 2 16 נפללא

החופפותתוצאותמתקבלותבזה,זהבלתי-תלויםטהינםאלו,קריטריוניםמשניכיהעובדה

שהוצגה.בשיטההאמוןאתמחזקתלחלוטיןכמעט

->£8£710.11£)8-18ה-שיטתעםהשוואה

להגדירישב-.^.סכיכךעלעמדנו.0ה-.\<.שיטתהיאכאמור,המקובלתהחילופיתהשיטה

מידעלאי-ניצולבהכרחגורםוהדברההבחנה,פונקצייתאתלבנותכדיהקבוצותאתמראש

התצפיותמספרכאשרהשיטהיישוםלאפשרותקריטיותהשלכותזולעובדהזמן.לאורך

זמן,על-פניתהליךהיאלקשייםבנקשלשהיקלעותוכיוןקטן.מלכתחילה,הוא,)בנקים(

כאשריחסית.גדולהואהתצפיותכשמספרגםמספיקהאינהרוחבחתךשלמידעעלהתבססות

שיטתשליישומההריבמחקרנו,הואשהדברכפיקטן,מלכתחילה,הוא,הבנקיםמספר

ביותר.לבעייתיהופךזמןלאורךממידעהמתעלמתסיווג
הבנקאותבמערכתהרבהההטרוגניותהיאשלפנינובמקרהב-.^.סמשימושנוספתבעיה

מוצדקתחד-ממדימיוןעלהתבססותחד-ממדי.מיוןעלמבוססתה-.^.סשיטתהישראלית.

הצורךמודגשהנושאעלבספרותואמנםהנחקר,במדגםהומוגניותשלרבהמידהשוררתכאשר

ה-.ג.םשיטתביישוםלהצלחהכתנאי([1975)£156ת1ר615]ראההומוגניתאוכלוסיהבבחירת

חד-ממדיבמדדשימושבשלהאובדהמידעהטרוגנית,היאלחקוררוציםאותההמערכתאם

בציוניםלהשתמשעדיףהטרוגנית,מערכתשלבמקרההתוצאות.בטיבמתבטאוהדבררב,הוא
עקרוני,באופןדומה,יהיהה-.^.סבעזרתרב-ממדיציוןרב-ממדיים.אודו-ממדיים
מראשובהגדרהתצפיות,שלקטןבמספרהקשוריםמהחסרונותיסבולעדייוכיאםלשיטתנו,

הקבוצות.של
שקבלנוובמקדמיםנתונהשנהלגביה-.\/.סאתהרצנול-.ג.םשיטתנואתלהשוותכדי

שינוימחייבתזהבמחקרה-.^.סשיטתשלהפעלתההבאות.השניםניבוילצורךהשתמשנו
קטןהואהמקובלתההגדרהלפישנפלוהבנקיםשמספרכיוןזאתבנק,נפילתטלבהגדרה

חסרותהיוהקודמותבהגדרותהשתמשנואילומתקבלותשהיושהתוצאותכךבמספר(5)מאד

שתכילכךשנפלוהבנקיםשלהקבוצההגדרתאתהרחבנוה-.ג.םהרצתלצורךלכן,משמעות.

7אחרים.בנקיםעל-ידינרכשואושהתמזגובנקיםאותםאתגם

הבא.בעמודמופיעהההערה 7
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במקדמיםהשתמשנו)כלומר,1963שנתלפי0.4ה-..הרצתעל-ידישהתקבלוהתוצאות
ככלהיו:השנים(ביתרהפרדהלצורך1963בשנתההפליהפונקצייתמבנייתהמתקבלים
כאשרכינציין8מדוייקת.פחותההפרדהנעשתההמקדמיםאתיצרנובהמהשנהשהתרחקנו
בהרבה:טובותתוצאותקיבלנוהמורחבת,ההגדרהעםזו,בעבודההמוצעתבשיטההשתמשנו

.8לזהותהצלחנוזוהגדרהלפישנפלוהבנקים12מתוך

סיכום
יכולהכזושיטהבקשיים.הנמצאיםבנקיםלאתרניתןבעזרתהאשרשיטה,פותחהזהבמחקר
בבנקקשייםשהריהבנקים,במערכתבעיותלזיהוימוקדמתהתראהלמערכתכבסיםלשמש היקלעותוכיהונח,כולה.המערכתאתיסכנואשרשרשרת,לתגובותלהביאעלוליםיחיד

תהליךשלסופוהיאהבנקשלונפילתוחריגה,הסתכנותשלתוצאההיאלקשייםבנקשל
להתמוטטות.בנקהמובילההדינמיקהומהיהתהליךשלהשלביםמהםיודעיםאנואיןזה.
אותושלהכוללוהסיכוןהשונים,הפעילותמתחומיהנובעיםסיכוניםקיימיםבנקלכל
ביניהם.איזוןקייםכאשראלה,סיכוניםממכלולמורכבבנק

יחסיםמספרעלומבוססתהשוואתיתהיאבנקשלסיכוןלהערכתכאןשפותחההשיטה
עלהסתמכותכאןאין,0ה-.^.לשיטתבניגודשונים.סיכוןרכיביהמבטאיםפיננסיים

זמן,לאורךהבנקהתפתחותעלבמידעמשתמשיםאנוהנחקרות.הקבוצותשלמוקדמתהגדרה ליישמהויכוליםגדול,התראהבטווחלקשייםבנקהיקלעותחיזויהמאפשרתשיטהובונים
קטן.התצפיותמספרבולמקרה

עצמהעלנוטלתאינהבכללותההבנקאותמערכתשלפיהההשערה,עלמתבססתהשיטה הסי¬במבנהדרסטייםשינוייםחליםאיןבמערכתכימניחים,אנוכןחריגים.סיכונים הנתוןבנקהאםבדקנולכןיציבה(.היאהאיזוניםמערכת)כלומר,לתקופהמתקופהכונים
אופי)כלומר,הבנקיםמיתרשונהשלוהפנימיתהאיזוניםמערכתאשרבנקהואבקשיים
בנקהואבקשייםהנתוןבנקהאםבדקנוכןשונה(.הואעצמועלנוטלהואאשרהסיכון

דו-מדדבבנייתנעזרנולתקופה.מתקופהגדולהבעוצמהמשתנהשלוהסיכוןאופיאשר
העובדהבמערכת.הבנקיםשלמיקומםאתויזואליתלהמחישכדיגרףגביעלוציורוממדי 1972-1959בשניםשהתרחשו5מתוךנפילות4אתרנובלתי-תלוייםקריטריוניםבשניכי

השיטה.יעילותעלמלמדת
כדיליישמהניסינווהטרוגנית,קטנהבמערכת0.4ה-..שיטתביישוםהקשייםלמרות

שהיאמשוםמדידהלקשייגורמתיותר,כוללתשהיאלמרותזורחבהשהגדרהברור7 לאשבלעדיומיזוגלביןמתמוטטהבנקהיהשבלעדיומיזוגביןדייקניתהפרדהמצריכה מסוימת.משרירותיותסובלתתמידכזוהפרדההתמוטטות.מתרחשתהיתה
התוצאות.שללוחב(,1977)וסוקולרגבעראה,

8
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שיטתנוכיהוכיחונתקבלואשרהתוצאותבשיטתנו.שנתקבלואלהעםהתוצאותאתלהשוות
זו.בשיטהלהשתמשאיפואעדיףקטנהבמערכתעדיפה.

קטןתצפיותמספרבעלתהבנקותלמערכתשיטתנויתרונותבהצגתהתרכזנוזהבמחקר
התצפיות.מספריחסיתגדולשבהםלמקריםיישוםבתהיאזוששיטהבטוחים,אנואך

גדול.תצפיותמספרבעלותלמערכותשיטתנואתליישםלמחקרנו,בהמשךבדעתנו,

ביבליוגרפיה

הבנקים,עלהמפקחישראל,בנקבישראל,בבנקיםהעצמיההוןמ.,ועטיה,י.,אורגלר,
.1576 מרס

ישראל,בנקבבנקאות,סוגיותהמסחריים,"בבנקיםהאשראי"מבנהי.,וסוארי,ד.,גבע,
.1977 אוקטוברהבנקים,עלהמפקח

בבנקאות,סוגיותבעייתיים,"בנקיםלסווגאלטרנטיבית"שיטהמ.,וסוקולר, ,-
.1977 אוקטוברהבנקים,עלהמפקחישראל,בנק

,דנ&תזם<1£ש33<11,.?"01503111113331,113.1:10513330131ננ^31ץ3515ז1<11161?36(110■1\7 -

1103 07 0 ס3סק8330333316כ]1ס7",56,81,1101106/0401011101ק16ז196811667,קק .

589-609.-, "?36(1101138 ק110165ת1111163103",30040100110188111116;>18331)83111-03 /
5001101111,08 0113 (40110£617161111 501811.06, 4 (110. 1, >ן19733138,)5184-212 .

£<1111151:61•, 8. 0., קת077651131031?8311013330131^£011131/515•5זז13£11311/."

8 ג151ת655?1־6(11011011",־701<1:ג(מי1/ס8-1110.110■0140111.0111310.1!1.1101ס.{!4.11011/81.86 ,

1431-011 1972, קק.1477-1493 .

£156 ת1נ4.8,615,..?"11173115ת111116רןק1113317515015031111133310711031103ת

80513655, ?133306 3311 תז105",.?£00300.1.0 . £x6^^11176 511111111337, 140. 75-6.
0303161, £. 8. "7116 81 ק033101ק01ס01531ק13ץ57111011313106507ק60131קכן!( -

11031103 10 ?31301 ק031סקמזס1133175153631",81,0זז1611711סס,58(1971,)453-67 .

0303161, 8. 8., סקשסס5111ס333(1?07301031231103(33431310165(033031031061"

115 קנן1011031103^116100513115110311111117331316(1",?16076ש1)317635117!/

מ111ז160£33ק1972,0 .

110356001(163, 4. 5., 33(1 70338, 0■ , "11313^ )!£>£30x111131103 33(1 £31631 80015,"
41716111.0011 (401!11677101!-1001 (4011111711/, 45 (1938), 165-171.

£336, 571713, "5301113381331 036(111 8150 01355171031103," 4010'1101 0/ 5-11701707.01

011.0713ס1111'111ס11ט-.!'4710116)7,81,8(19727333337,)1379-1386.

£67,8,.8'1710110'4561£4-411011/81.8511011871161111101^7700011,?£3816,3631106-11311־

ש00<1969,0117751.
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01^0710.1/-1£ז1(17108,
'
^3/61,־311(1!?£61,•9,.ק״1-6(110;(י10ת830£ת1<?311111־65",־7

25(56]31:6תז1נ61־1970,).נ]ק853-868.

?111)0,111,.3<ת1?1־11,1611111311.,.?"5011תןס10ןת131־0113111־1-161־£0113־01ס־11כ]111§

0313",^ממי׳נ^ןס/־/ס?477,25£!6מ<ל<£מ5£2מ££3££5מ£887-סס1<21-;10ז06061111,1)61•1967,

.ק?1159-1178.



1974-1969הנאמנות,קרנותשלההשקעהיעילות

בו־ציון*אוריברשטיין,אנריקו

ההש¬תיקשלמפיזורלהנותקטניםלמשקיעיםלאפשרעל-מנתנוסדוהנאמנותקרנות

במסגרתנאמנות.קרןשל"מפוזר"השקעותמתיקחלקקנייתעל-ידישלהםקעות
נמוכותעמלהוהוצאותההשקעותתיקשלשוטףמניהולגםהמשקיענהנהבקרוהשקעתו
1ומכירה.קנייהשלבמקרה

ובארץ,בעולםנאמנותבקרנותההשקעותבהיקףהתרחבותחלההאחרונותבשנים
מטרתהנאמנות.קרנותשלההשקעהיעילותלבדיקתמחקריםגםהתפתחוובמקביל
נאמנותבקרןלמשקיעמאפשרנאמנותקרנותשלהניהולהאםלבדוקהיאאלובדיקות
ההש¬תיקאתבעצמוניהלאילולהשיגיכולהיהמאשריותרעדיפהתשואההתפלגות

שלו.קעות
להערכתבספרותשפותחוהשונותהשיטותאתבקצרהנסקורזועבודהבמסגרת

שיטותוניישםבכלל(מנוהליםהשקעהתיקי)אונאמנותקרנותשלההשקעהיעילות
אתמסכםהבאהסעיףכלהלן:הואהעבודהמבנהבישראל.הנאמנותקרנותלגביאלו

יוצגובהמשךמנוהל.השקעותתיקשלההשקעהיעילותלבדיקתבספרותשהובאוהשיטות

לכלכלהבמגמהברשטייןאנריקוטלמגיסטרלתוארגמרעבודתעלמתבססתהעבודה*
עזרתםעלשנבדקוהקרנותלמנהלימודיםהננובטכניון.וניהוללתעשייהבפקולטה
העבודה.לביצועכספיתעזרהעלופיתוחלמחקרהטכניוןלמוסדוכןהנתוניםבהשגת
והצעותיו.הערותיועלגלאילדןגםמודיםהננו

ללימודיםבמכוןשהותובתקופתבן-ציוןאוריעל-ידילפרסוםנערכההעבודה
בירושלים.העבריתבאוניברסיטהמתקדמים

שקיימיםלהראותאפטראזאינפורמציהעלביסודובנויהשקעותתיקיהולינבאם1
גדולהתשואהלהשיגיכולנאמנות()קרןגדולמשקיעואזבניהול,לגודליתרונות

־311011<ת861ת210תגםראה)פרט(.קטןממשקיעיותר
(.1976)£1ו1



308

האמפיריותהבדיקותתוצאותאתנביאמכןולאחרעיבודם,ושיטתהישראלייםהנתונים
שלהביצועכושרביובקשרדןנפרדסעיףהנאמנות.קרנותשלההשקעהיעילותשל

ההמשךוכווניהמסקנותאתמסכםהאחרוןהסעיףבשוק.הריאליצמיחתןושיעורקרנות

העבודה.של

ההשקעהשלליעילותקריטריונים

שבוהבסיסיהמודלהנחותעל-פיסוגים,לשנימתחלקיםנדוןשבהםהקריטריונים
השונותתוחלתגישתעלהבנוייםקריטריוניםנמצאיםהראשונהבקבוצהמשתמשים.הם
שרפעל-ידישפותחההוןבשוקהמשקלשיווישלומודל(146311ע13110631־!קקג03011)

נתונהרמהעבורהמתקבלתהממוצעתהתשואהאתמשוויםאלהקריטריונים2ולינטנר.
ההש¬תיקשלהתשואהשיעורשלהתקןסטייתעל-ידינמדדהסיכוןכאשרסיכוןשל

שרפ-לינטנר.ממודלהנקבע(81518613<1463501-6)8הסיכוןמדדעל-ידיאוקעות
ההעדפהגישתעלומבוססתיותרכלליתהיאיעילותמדדישלהשניההקבוצה
(1969)06,93110011ץעעל-ידישפותחה(51001135110תזסס1ת3ת106קק\1ס־301)והסטוכסטית
עלעדיףאחדהשקעותתיקזוגישהלפי(.1969)1131131,-805561על-ידיובמקביל
סטוכסטיבאופןעדיפההראשוןההשקעהתיקשלהתשואהשיעורהתפלגותבאםמשנהו

השני.ההשקעהתיקשלהתשואההתפלגותעל
שליעילותבמבחניחשובחלקהינםנאמנותקרנותשלההשקעהיעילותמבחני

ההון.שוקליעילות"החזק"מהמבחןכחלק(1970)?3ת13על-ידיומוגדריםההוןשוק
השתמשנו.בהםהקריטריוניםאתנתארלהלן

תוחלת-שונותגישתעלהבנוייםקריעדיוניס

?7£0.3׳׳מ<1ג<2ג171%עש116־י׳נ10נ1)לשונותהפיצויקריטריוץ

שערהואשלוהתשואהששיעורחסר-סיכוןנכסשקייםהתפיסהעלבנויזהקריטריון
פרמייהמקבלבשוקאחרמסוכןנכסוכל,8ק(,8151(83161655)סיכוןללאהריבית
תשואהשיעורתוחלתעםהשקעותתיקמחזיקאדםבאםשלו.הסיכוןבמידתהתלוייה

על־ידימחושבמקבלשהואלסיכוןהפיצויאזי0(8)^ושונות£8^

ד =ג/*(0,
0(8^)

(.1965)£1111361•(,1964)51131נך6(,1959)931־1<0ןי\112ראה 2
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חסר-סיכוןנכסעםגהשקעותתיקשלקומבינציהשכלכזהבמקרהלצייןכדאי
חסר-הסיכון.הנכסעם^התיקאתהמחברקועלנמצאת

תיקילדרגאפשר(,1966)8113ק-נ6על-ידישפותחהלשונותהפיצויגישתלפי
תיקעלמועדףייחשבאחדהשקעותותיקשלהםלשונותהפיצוימקדםסמרעלהשקעות

יותר.גדולהואלשונותשלוהפיצויכאשראחר
הערךניירותמכלהמורכבעררניירותכתיק^,1השוק,תיקאתנגדיראם
זה:בתיקלשונותהפיצויאתלחשבנוכלאזיומניות(,)אג״חבשוקהמסוכנים

ו/אד

הפיצויאםע,1השוק,תיקעלעדיףיהיהכלשהו,עררניירותתיקכזהבמקרה
ץ■(.>^ץ■אם)כלומר,יותרגבוההואלשונותשלו

(3?6<ע2£ס¥010^.££211/6יל££6>׳נ£0)ן?סיסעמסיצסיביזהפיצויקריסרייז

הנאמנותקרןשלהספציפיההשקעותתיקאתמחזיקשמשקיעמניחלשונותהפיצוימודדי
שהמשקיעיתכןזאת,לעומתחסר-סיכון.נכסעםכקומבינציהאויחידנכסבתור

מסוכניםנכסיםגםהכוללהשקעותמתיקכחלקהנאמנותקרןשלהמניותאתמחזיק
התיקבאםכזה,במקרהומניות.שונותנאמנותקרנותשלקומבינציהלמשל,אחרים,

הסיססמטיבסיכוןרקקשורנאמנותקרןשלהסיכוןהרימספיק,"מפוזר"הואהכולל

לשיעורהנאמנותקרןשלהתשואהשיעורביןהמשותפתהשונותבעזרתהנאמדשלה,
8613)6הסיססמטיהסיכוןבמודדלהשתמשמתאיםאלובהנחותהשוק.תיקשלהתשואה

)במקרההספציפיהנכםשלהתשואהשיעורביןהרגרסיהכמקדםהמוגדר(8151<1^635111-0

השוק.תיקשלהתשואהשיעורלביןהנאמנות(קרןזה,

3*

יוגדר(1965)•!סתץפינז׳על-ידישפותח4נכסשלסיסטמטילסיכוןהפיצוימרד
בצורה:לפיכר

>_ל!
־

_6
3.

מבחינתיותרטובכתיקייחשביותרגבוהלסיכוןהפיצוישבונירות-עררתיקכאשר

המשקיע.
סיסטמטילסיכוןהפיצויולכן,1הואהסיסטמטיהסיכוןז,4השוק,תיקלגבי

יהיה;1נאמנותקרןשלנירות־עררתיק.6,.=£16,-.,מהוא:השוקתיקעל-פי
1^1ת

6^><5^באםסיסטמטילסיכוןהפיצויקריטריוןלפיהשוקמתיקנחות()אועדיף
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(0-1י]<?/013->1^61,'1זס1)אהרהתשהפרטרןטריהרי

הממוצעהתשואהשיעוראתמשווה(1968,1969)06ת56תעל-ידישפותחזה,קריטריון
השקעהעל-ידימתקבלשהיהתשואהלשיעורנאמנותבקרןהשקעהעל-ידיבפועלשהתקבל
כאמור,מורכב,השוקקועלזהתיקסיכון.דרגתבאותההשוקקועלהנמצאבתיק

עםבשוקהנמצאיםהמסוכניםהעררנירותכלאתהכוללהשוקתיקשלמקומבינציה
חסר־סיכוו.בנכסהשקעה

השקעותקרןשלהתשואהשיעוריהפרשיעל-ידינמדדתההשקעהקרןיעילות
3סיכון:דרגתבאותההשוקותיק

4

¥*
ז4

־^־^££
קועלמקבילתיקעלעדיף^ההשקעותשתיקנסךיגקריטריוןלפימציין0^>0

סיכון.רמתבאותההשוק

סטרכסטיתהעדפהבגישתקריטריונים

עדיףקתשואהשיעורהתפלגותעל-ידיהמיוצגהשקעותתיקסטוכסטית,העדפהבגישת
התפלגותעלעדיפה?התפלגותבאם,6התפלגותעל-ידיהמיוצגאחרהשקעותתיקעל
)קרי¬שניסדרכללי(,)קריטריוןראשוןמסדרבהעדפהדניםאנוהעדפהביחסי.0

שלישי.וסדרסיכון(,שנאתטריון
להתפל¬סטוכסטיתהעדפהשלקריטריוניםלחישובמחשבותכניותאלגוריתמים

לתכניותדוגמה1ואחרים.*פורטרעל-ידיפותחותשואהשיעורישלאמפיריותגויות
5ברשטיין.אצלמופיעיםסטוכסטיתלהעדפההקריטריוניםפירוטוכןאלו

האמפירייםהמבחניםומבנהנתונים,רקע,בישראל:הנאמנותקרנות

יגדל,נוספות:קרנותשלוש.1941בשנתהוקמהפיא,בישראל,הראשונההנאמנותקרן
׳6העשור.בסוףנוסדונוספותוקרנותהמוקדמות,הששיםבשנותהוקמווצבר,דקל

עבודתובפירוטגםראהואחריםזהקריטריוןעללביקורת(.1968)06ת56תראה3
.(1976)ברשטייןטל

(.1973)0ץס8?01־161־ו-(1973)?01־161,•(1973)?01־161,־א31־81?61ט§־50תראה4
.138-131עמיא',נספח(,1976)861־5161תראה5

יותר.מפורטלדיון(1976)וברשטיין(1975)וסדנתלויראה6
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גביש,צמיד,)איתן,נכסיםהיקףמבחינתהעיקריותשהקרנותלצייןישבמיוחד

7ו-1968ב-רקנוסדוואלון( .1969

(1975)סרנתלוי,על-ידינעשתהבישראלהנאמנותקרנותעלראשונהעבודה

ההשקעהיעילותבדיקותבישראל.הנאמנותקרנותעלמפורטתסקירהגםכוללתוהיא

ועל-ידי,1972-1965לתקופה(1975)טראבעל-ידיגםנערכונאמנותקרנותשל
המשמשת(1976)ברשטייןשלעבודתונעשתהובמקביל,1974-1969לתקופה(1975)סלע

(,1977)ושנהבברנעשלעבודתםגםפורסמהלאחרונהזו.לעבודהעיקריבסים
בישראל.הנאמנותקרנותשלההשקעותמדיניותלניתוחבמקצתשונהגישהשמפתחת

הנתוניםואופיהקרנותמדגם

מיוליהמדגםתקופתבכלבבורסהנסחרושמניותיהןנאמנותקרנות10כוללהמדגם
הפועלים;בנקבנאמנותוצברארזאיתן,הן:אלוקרנות.1974דצמברעד1969
בנקבנאמנותואלוןברושדקל,לאומי;בנקבנאמנותוגבישצמידיגדל,פיא,

דיסקונט.
שיעורחישובלצורךהבאיםהנתוניםנאספוהנאמנותמקרנותאחתכלעבור

שלהשוקערךאתהמייצגרבעון()אוחודשכלבסוףלקונהיחידהמחיריהתשואה:

דיבידנדחלוקתהבורסה;מדפינתקבלואלונתונים-נקודהבאותההנאמנותקרן
חושבאלונתוניםעל-פי-נאמנותקרנותנתונילפיהתקופהבמשךהטבהומניות
כלהלן:לקרןהתשואהשיעור

(0״•יז
*נ,.ג=*ג-■ ל^+*ל

?-*נ1

ר(לביו6-1בין)התקופה6בתקופה)קרןשלהתשואהשיעורהוא-8^.כאשר:
6זמןבנקודת)קיושלמניהמחיר-ק

:
6-1בתקופה)קרןשלהמניהמחיר-

6התקופהבמשךדיבידנד-0^

זמןבנקודתמניהלכל6זמןבנקודתהמניותמספראתהמתרגםמכפיל-0
אם-..ס=(1+11)הטבה,מניותחולקולאאם-ס=6-1,1

3׳■*3^

.6בתקופה0בשיעורהטבהמניותחולקו

השקעותתיקלשניבהשוואההתייחסנושנבדקוהנאמנותקרנות10ל-בנוסף

ריבית;לתקבולימתוקןהלמ״סשלאג״חמדדעלהמבוסםצמודותאג״חתיקנוספים:
כמייצגת1969ב-שהחלההבנקים,שלמאושרותחסכוןתכניותבמסגרתחסכוןותכנית

.1969ב-האמפיריתהעבודהאתהתחלנוגםזומסיבה
7
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(1974בדצמבר,31ל-)הנתוניםכבדיקהשנכללוהנאמנותקרנות.1לוח

הנכסיםערך
)מיליוני
ל"י(++

ם( )אחוזיההשקעה הרכב
הנאמןהבנק

אחר+ מניות**צמודות*אג״ח

257.506 1.5 10.0 88.5 איתן
0.683 4.9 92.6 2.5 הפועלים ארז
2.596 1.7 95.2 3.1 צבר
17.265 10.0 30.3 59.7 פיא
2.916 7.5 90.3 2.2 לאומי יגדל

562.654 6.8 1.7 91.5 צמיד
357.521 3.4 17.8 78.8 גביש
5.253 2.2 95.1 2.7 1דקלי

0.815 (9.6) 84.7 24.9 דיסקונט 11ברוש

307.939 1.5 2.9 95.6 11אלון

ולמט״ח.למדדצמודותאג״ח*
ואופציות.להמרהניתנותאג״חכולל**

־
נזילים.ונכסיםבמט״חהנסחרותמניותכולל1
־
על-פימחושבואלוןברושדקל,צבר,ארז,איתן,הקרנותשלהנכסיםערך+1

מחירעל-פימחושבהאחרותהקרנותשלהנכסיםערך)נטו(;מכירהמחיר
)נטו(.הקנייה

.31.1.75לתאריךנכון11

8ברירה.מטמוןתכניתנבחרהמייצגתכתכניתאחרת.השקעהאלסרנסיבת

מחירישלחודשייםמשוקלליםבאינדכסיםהשתמשנוהשוקתיקקביעתלצורך
אינ~חסרון)למ״ס(.לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהעל-ידיהמפורסמיםואג״חמניות
למניותדיבידנדהתשואותכולליםולאהוןלרווחירקמתייחסיםשהםאלהרכסים
שיעורעלשנתייםבנתוניםהשתמשנוזהמרכיבלתקןמנתעלאג״ח.עלוריבית

ששולמההשנתיתהריביתשיעוראומדןעלוכןבבורסההרשומותלמניותהדיבידנדה

שלאחריה.בשנהאחוזים4ו-הראשונהבשנהריביתאחוזים5היו:התכניתתנאי8
ראשונה,בשנההצמדהאיוהבאים:בשיעוריםהיאהכסףמשיכתתאריךלפיהצמדהאחוז

בשנהמלאהוהצמדהשלישית,בטנההצמדהאחוז75שניה,בשנההצמדהאחוז50
שתכניתלזכורישלצרכן.המחיריםבמדדהשתמשנוהתשואהבחישוביוחמישית.רביעית
שנבדקו.התיקיםשארשלמזויותרנמוכהנזילותבדרגתהינההחסכון
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מחודשיאחדבכלפרופורציונליבאופוחולקואלו,שנתייםנתונים9אג״ח.על
חודש.בכלהכוללהתשואהשיעוריאתלקבלעל-מנתהשנה

אג״ח.אינדכםעםמניותשלאינדכסשקלולעל-ידיהתקבלחשוקתיקאינדכם
הלמ״ס.על-ידישפורסמוהשנהבתחילתהמרכיביםשלהשוקערכילפינעשההשקלול

משקלשיווישלריביתשעריעלחד-ערכיתנתוניםסדרתבידינושאיומכיון

סיכון:חסרריביתשערעבוראלטרנטיביותסדרותבשתיהשתמשנוהישראלי,במשק
ישראלבנקנתוניעל-פישנהשללתקופהמועדקצרמלווהעלהנקיהתשואהשיעור

על-פישנהשללתקופהבנקאיתהלוואהעלהמשולםמייצגריביתושער(;8?ג)
10(.8?2)לאומיבנקנתוני

גיאומטרי.כממוצע)ורבעוני(חודשיבסיםעלגםחושבואלוריביתשערי

הבדיקותמסגרת

כללגביהבאיםהחישוביםנערכוהשני,בסעיףשהוצגהתיאורטיהבסיססמרעל
מהקרנות:אחת

(;51ך3נךנ6)לשונותפיצויאיגדכסשרפ-לינטנר:מודלעלהמבוססיםחישובים
^(.6ת561)והתשואההפרשאינדכם(;71-6תץ0)עסיסטמטילסיכוןפיצויאינדכם

ראשון;מסדרסטוכסטיתהעדפההסטוכסטית:העדפהגישתעלהמבוססיםחישובים
שלישי.מסדרסטוכסטיתהעדפהשני;מסדרסטוכסטיתהעדפה

חצי-שנתייםרבעוניים,חודשיים,נתוניםעבורנערכההנ״למהבדיקותאחתכל
על-יורדושוקעולהשוקשלתקופותבנפרדבדקנוגםהבדיקותבמסגרתושנתיים.

חודשייםבנתוניםנערכהזובדיקהנאמנות.קרנותשלהניבוילכושרלהתייחםמנת
בלבד.

-חודשייםלנתוניםובעיקרמהתוצאותלחלקרקונתייחסנציגזובעבודה
11מלא.פירוטלקבלת(1976)861-51:6111שללעבודתומופנהוהקורא

התשואהאתלחטבעל-מנתכוללתתשואהשלשנתיבנתוןהשתמשנואג״חלגבי9
ריבית.שלהשנתית

מדינמוךהיה(81)^מועדקצרמלווהעלריביתששערנראהמהתקופה,בחלק10
יותרהמייצג(88)להלוואותהריביתשערכי,ויתכןחסר-סיכון,ריביתשערבתור

שערימקיוםהתעלמנוזהבניתוחחסרת-סיכון.אלטרנטיביתלהשקעההריביתשעראת
ולמלווים.ללוויםשוניםריבית

שלהדירוגיםחודשיים.לנתוניםוכן(8?2)ריביתלשעררקהתייחסנובמיוחד11
התוצאותאבלנתונים,שלשונותבסדרותמשתמשיםכאשרבמקצתמשתניםהקרנות

משתנות.אינןהעיקריות
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יעילותבדיקתתוצאות

.2בלוח נתונות, שרפ-לינסנר מודלעלהמבוססות12היעילותבדיקתשל התוצאות
בעודהשוק מתיקמה במידת-גבוה היהואיתןאלוןהקרנותשביצועמראות התוצאות

עדיףהחסכוןתכנית תיקהשוק. תיקעלהמבוסס מזהנמוךהאחרותהקרנות שביצוע
בעלהואח אג"עלהמבוסםמנוהל לא-שתיקבעוד 13התיקיםשארכלעלברורבאופן

צמודות. באג״חהמשקיעותקרנותבעיקרןשהן ואלון, איתןשללזהדומהביצוע

*1974דצמבר -1969יולי הקרנות, שלהיעילותמדדי .2לוח

פיצוי אינדכם פיצויאינדכס
סיסטמטי לסיכון לשונות תשואה1 הפרענרכסאי

£X^-.1ז.י £X. £Xז־.1״י ..,1^-.X£י
נ?011ק^2^

3
נ?2

3
נ?1

ס
נ?2

ס

1.091 0.434 0.326 0.130 0.150 0.102 איתן
2 3 2 3 2 3

0.912 .ס¬020 0.118 -0.003 -0.010 .ס¬225 ארז
9 1ן 1 0 1 1 9 1 !

1.070 0.223 0.150 0.031 0.102 0.073 צבר
3 9 9 9 3 9

0.887 0.266 0.188 0.057 .ס¬041 -0.057 פיא
1 0 7 7 7 1ס 7

0.651 -0.310 0.092 -0.044 -0.174 -0.400 יגדל
12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

0.976 0.293 0.261 0.078 0.043 0.026 צמיד
6 6 6 6 6 6

0,973 0,322 0.279 0.093 0.041 0.004 גביש
7 5 5 5 7 5

0.942 0.257 0.150 0.041 0.011 -0.063 דקל
8 8 8 8 8 8

0.803 0.043 0.111 0.006 .ס¬102 .ס¬228 ברוש
1 1 1 0 1 1 1 0 1 ! 1ס

1.026 0.388 0.288 0.109 0.092 0.061 אלון
4 4 4 4 4 4

2.063 0.870 0.495 0.209 0.579 0.284 מטמון
1 1 1 1 1 1

1.012 0.439 0.311 0.135 0.088 0.122צמודותאג״ח
5 2 3 2 5 2

0.929 0.324 0.307 0.107 0.000 0.000 השוק

הקרן.דירוגאתמצייניםקטנותבספרותהמספרים

בשעראחרת(צוייולא)באםהשתמשנובעבודההמפורטותהיעילותבבדיקות12
חסר-סיכון.ריביתשערבתור?מ(2)הלוואותעלהריבית

נמוכה.יותרהיאהחסכוןתכניתשלנזילותשדרגתלבלשיםישאולם,13
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המשקיעותהנאמנותקרנותשלהתשואהשיעוריכמותיתשמבחינהלציין,יש
בעודהשוק,מקובולטתבמידהנמוכותהיווארז(ברושיגדל,)במיוחדבמניות

השוק.לקוקרובותדיהינןהקרנותששאר
מסדרסטוכססיתהעדפהקריטריוןשעל-סמךמראהסטוכסטיתהעדפהשלניתוח

סטוכס-העדפהבחישוביזאת,עםיחדהאחרות.כלעלעדיפהשהיאקרןאיןראשון,
תיקיכלעלעדיפהברירה""מטמוןהחסכוןשתכניתנראהושלישישנימסדרטית

ובמיוחדצמודות,באג״חבעיקרהמשקיעותהקרנותתיקיואילוהנאמנותתקרנות
שהשקיעוהאחרותהקרנותרובשלמזהעדיףביצועבעלותהיואיתן,הנאמנותקרן

.3בלוחמובאהתוצאותפירוטבמניות.בעיקר

אףשלשהביצועמראיםהעיקרייםהאמפירייםשהממצאיםלציין,אפשרבסיכום

תיקשלהביצועעלמובהקתבמידהעלה1974-1969בשניםהנאמנותמקרנותאחתלא
שלקטןמספראחר,מצדסיכון.רמתבאותההשוקתיקעלהמבוסםלא-מנוהל,השקעות

מובהקבאופןהנמוכיםתשואהשיעוריהראווארז,ברושיגדל,בעיקרנאמנות,קרנות
השוק.קועלהמתקבליםמאלו

וצמיחהביצועניבוי,כושר

על-מקריהשקעותלתיקביחסמשופריםלביצועיםלהגיעלנסותיכולהנאמנותקרן
סיכויבעלותהינןמניותאילוהבאות:לשאלותביחסמהימנהאינפורמציההשגתידי

אולעלייהלצפותאפשרזמןתקופתובאיזההשוק;קועל-ידילנצפהמעברלעלות
השוק.שללירידה

לבחורהנאמנותלקרןמאפשרפנימית,אינפורמציההראשון,האינפורמציהסוג
לקרןמאפשרהשניהאינפורמציהשסוגבעודשלהם.ההשקעהלתיקספציפיותמניות

השוק.לתחזיתבהתאםההשקעותתיקשלהסיכוןרמתאתלשנותהנאמנות
על-למשל,שלה,הסיכוןרמתאתתקטיןמנוהלתשקרןנצפהאנוספציפיבאופן

מצפההיאכאשרחסרי-סיכוןלנכסיםמסוכניםמנכסיםחלקיבאופןשתעבורכרידי
14עולה.השוקכאשרשלההסיכוןרמתאתתגדילושהיאירדשהשוק

ושוקעולהשוקשללתקופות1974-1969התקופהאתחילקנוהבדיקהלצורך
היתההשוקתשואתרצופיםחודשים4במשךשבהכתקופההוגדריורדשוקיורד,

(.1974-1969)התקופהכללאורךהממוצעתמהתשואהנמוכה
עולהושוקיורדשוקשללתקופותחושבוהשונותהקרנותשלהסיכוןאומדני

הסיס-הסיכוןמודדצמודותאג״חבעיקרהמחזיקותהנאמנותקרנותעבורכיומצאנו
זאת,לעומתעולה.שוקגזלבתקופותמאשריורדשוקשלבתקופהיותרנמוךטמטי

זה.באספקטלדיון(1975)511זג61■וכן(1972)86ת210ח3<ת031311ראה14
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הסטוכסטיתההעדפהבגישתהבדיקותתוצאותסיכום.3לוח

:ג

1— ס * רז י/ ׳ג ־§נ
1 ס ־ז ־

1 ר/ ס ס ׳ג
־־/ ־־/ 1- ־־/ .בז >ת א ־

1 ר! ־/
־־־־/ ־־/ 2) 4א־ 2נ ־

1 א/י :ג ־־/ *- 1— .בז

שני מסדר סטוכסטית העדפה א.
1

0 ו¬ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 השוקתיק
0 ו¬ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 איתן
-1 ו¬ ו¬ 0 0 ו¬ ו¬ 0 0 -1 0 ו¬ ו¬ ארז
1 ו¬ ו¬ 1 0 ו¬ ו¬ 0 0 0 1 ו¬ ו¬ צבר
■1 ו¬ ו¬ 1 0 ו¬ ו¬ 0 0 0 0 ו¬ ו¬ פיא
■1 ו¬ ו¬ 0 0 ו¬ ו¬ 0 0 0 0 ו¬ ו¬ גדלי
-1 ו¬ 0 1 1 0 0 1 1 1 1 ו¬ ו¬ צמיד
-1 ו¬ 0 1 1 0 0 1 1 1 1 ו¬ ו¬ גביש
-1 ו¬ ו¬ 1 0 ו¬ ו¬ 0 0 0 0 ו¬ ו¬ דקל
-1 ו¬ ו¬ 0 ו¬ ו¬ ו¬ 0 ו¬ ו¬ 0 ו¬ ו¬ ברוש
0 -1 0 1 ו 0 0 1 ו ו 1 ו¬ 0 אלון
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ו 1 מטמון
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 צמודותאג״ח

שלישי מסדר סטוכסטית העדפה ב.
0 ו¬ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 השוקתיק
0 ו¬ 1 1 1 1 ו 1 ו 1 1 0 1 איתן
ו¬ ו¬ ו¬ 0 0 ו¬ ו¬ 0 0 -1 0 ו¬ ו¬ ארז
ו¬ ו¬ ו¬ 1 0 ו¬ ו¬ ו 0 0 1 ו¬ ו¬ צבר
ו¬ ו¬ ו¬ 1 0 ו¬ ו¬ 0 0 0 0 ו¬ ו¬ פיא
ו¬ ו¬ ו¬ 0 0 ו¬ ו¬ 0 0 ו¬ 0 ו¬ ו¬ יגדל
ו¬ ו¬ 0 1 1 0 0 1 1 ו 1 ו¬ ו¬ צמיד
ו¬ ו¬ ו¬ 1 1 0 0 1 1 1 1 ו¬ ו¬ גביש
ו¬ ו¬ ו¬ 1 0 ו¬ ו¬ 0 0 0 0 ו¬ ו¬ דקל
ו¬ ו¬ -1 0 ו¬ ו¬ ו¬ 0 ו¬ ו¬ 0 ו¬ ו¬ ברוש
0 -1 0 1 ו 1 0 1 ו ו 1 ו¬ 0 אלון
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ו 1 מטמון
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 צמודותאג״ח

1 תיק עלעדיף תיק
1

= ,!.ו¬ נ תיק עלעדיף 1תיק=1.. נ.! העדפה;אין=0
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שוקשלבתקופותהמחושבהסיסטמטיהסיכוןבמניות,המתמחותנאמנותקרנותעבור
15עולה.שוקשלבתקופותהמתקבלהסיסטמטימהסיכוןרבהבמידהגבוהיורד

המוקדמותציפיותינואתסותרמניותהמחזיקותהנאמנותקרנותלגביזהממצא
אךזה,לממצאהסברלנואיןיורד.בשוקהסיסטמטיהסיכוןאתמקטינותשהקרנות

חסרנכסהישראליההוןבשוקאין)א(הבאות:הסיבותמאחתבחלקונובעוהואיתכן

צמודותחובאגרותהתכנון.אופקלתקופתנתוןקבועתשואהשיעורהמבטיחסיכון
אתלהקטיןהרוצותנאמנותקרנותעבורסיכון,חסרלנכסחלקיתחליףרקמהוות

מתיקניכרחלקמהוותצמודותאג״חהאמפיריתשבמרידהמאחר)ב(הסיכון"."רמת

לעומתשונותקרנותשלהסיסטמטיהסיכוןמודדבאומדןהטייהוישנהיתכןהשוק,
מניות.רקהכוללשוקלתיקביחסמתקבלשהיהמדד

התקופהכללאורךהנאמנותקרנותשלהנכסיםרובשליותרמפורטתבדיקה

מניות,ביןהנכסיםתיקבהרכבמשמעותישינויחללאהקרנותמרביתשאצלהראתה,
ההש¬תיקהרכבאתבולטבאופןששינתההיחידההקרןאחרים.ונכסיםצמודותאג״ח

16השוק.מגמתשלמוטעהמניבוינובעשהשינוינראהזהובמקרהיגדל,היתהקעות

הנבדקת.בתקופהיגדלשלהנמוכההביצוערמתאתגםלהסביראולי,יכול,השינוי
לבדוקניסינוהנאמנותקרנותשלהביצועלעומתהשוקרגישותלבדוקמנתעל

לעומתיותרטובביצועשלהןהנאמנותקרנותביןמשקיעיםאצלהבחנההיתההאם
שלהריאליהגידולאתהגדרנוהבדיקהלצורךיותר.נמוךשביצועוהנאמנותקרנות

מוסברשאינו,1974-1969השניםביןהקרןשלהנכסיםבערךכגידולנאמנותקרןכל
הנאמ¬בקרנותחלמובהקריאלישגידולהראהזהחישובהמניה.ערךעלייתעל-ידי

אחוזים(,4)ואלוןאחוזים(,7)גבישאחוזים(,3)צמידאחוז(,10)איתןנות
17צמודות.באג״חהמתמחותקרנותכולןשהן

מהקרנותטובביצועהראוהצמודותנאמנותקרנותהביצועלפישגםמכיון
לביצועביחסהמשקיעיםאצלרגישותשקיימתהקביעהעםזהממצאמתיישבהאחרות,

התקופהבמשךביותר"הטובה"שהיתהשהקרןשבעודלציין,ישזאת,עםיחדהקרן.של

שארלגביכךהדבראיןביותר,הגבוההריאליהגידולשיעוראתהראתה)איתן(

הקרנותמאשריותרגבוהביצועשיעורבעלתשהיתהאלון,הנאמנותקרןהקרנות.
במידהנובעשהדברלהיותיכולנמוך.יותרהרבהריאליבשיעורגדלהוגביש,צמיד
העדיפולאומיבנקשלקוחותכךלבנקים,לקוחותשלנאמנותמאפקטלפחותחלקית
18)אלון(.דיסקונטבנקשללקרןלפנותמאשרוגביש()צמידהבנקבקרנותלהשקיע

.99עמי(,1976)861-51:610אצלתוצאותפירוטראה15

ההשקעות,בתיקהמניותשלהחלקאתהתקופהלאורךהעלתהיגדלהנאמנותקרן16
בכיווןלהיותהיהצריךתיקבהרכבשהשינוינראהבפועלנתוניםשעל-סמךבעוד
ההשקעות.תיקבהרכבאג״חשלחלקםהגדלתדהיינו,השני,

.103עמי(,1976)86051610אצלהחישובפירוטראה17

לבנק.המסונףערךלנירותליועץגםהשפעהישזובנקודה18
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מוגבלהיההירידהשיעורריאלית,מבחינהירדושרובןנראה,האחרותהקרנותלגבי
הביצוע.טיבלפיהירידהבשיעורהפלייהכלנראיתלאוכאןאחד(מאחוז)פחותמאד

ומסקנותסיכום

בשוקמיוחדממעמדנהניםהגדולים,הבנקיםובמיוחדבישראל,הבנקיםמערכת
אשראיבשוקאשראיספקיהינםהבנקיםהערר:נירותשוקעםהקשרמבחינתהישראלי

ראשוניתאינפורמציהלהםישולכןהעיקרייםהברוקריםהםהבנקיםאוליגופוליסטי;
שלבמעמדהםהבנקיםומכירה;קנייהבהוראותמתבטאתשהיאכפיהשוקמגמתעל

אחרותובחברותלקונצרןהשייכותחברותשלניכרבמספר(1ת51<161-5)עניו""בעלי
יתרוןלהןישהקרנותשלהיחסיגודלובגללפנימי;מידעלרשותםמעמידזהודבר
השוק.מגמותובחיזויאינפורמציהבאיסוףלגודל

מיוחדתאינפורמציהלנצליוכלונאמנותשקרנותלצפותאפשרהיהזהלאור
שלמזהגבוהתשואהלשיעורלהגיעויוכלוההון,בשוקמיוחדותאשראיואפשרויות

סיכון(.רמת)באותההשוק
אינטרסיםניגודלהיותיכולהגדוליםהבנקיםטלהנאמנותלקרנותשני,מצד

מנהלהמשמשהבנקשלהקונצרןלמניותלעזורמעוניינותלהיותעשויותשהןבכך
מעוניינותאינןשהקרנותלכרלהביאיכולזה,אינטרסיםניגודבקרן.ונאמן
התשואהששיעורלצפותאפשרכזהבמקרהלמשקיע,התשואהשיעוראתלמכסימוםלהביא

לכך,בנוסףעצמאית.נאמנותקרןשלפוטנציאליתשואהמשיעורנמוךיהיהבפועל
מנבאתבפירמהלבעליםמנהלביןההבחנהאתהמדגישה(,1967)83תזט01שלגישתו
אלאוהמשקיעים,הקרןרווחיאתלמכסימוםלהביאישתדללאנאמנותקרןשמנהל
הקרן.גודלכמואחרמשתנה

ההש¬יעילותעלמנוגדבאופןמשפיעותלעילשהובאוהטיעוניםקבוצותשתי

מראים,1974-1969לתקופהשקיבלנו,הממצאיםהישראלי.בשוקנאמנותקרןשלקעה
שלההשקעהמיעילותבולטבאופןשונהאינההנאמנותקרנותיעילותכללישבאופן
יכולזהממצאחסר-סיכון.נכסעםהשוקתיקעירובעלהבנוייםההשקעותתיקי
הנאמ¬לקרנות)א(הבאים:האלטרנטיבייםההסבריםמשניאחדעל-ידימוסברלהיות
אתלמכסימוםמביאותוהןהבודדהמשקיעשלזועלעדיפהאינפורמציהאיןנות

אינפור¬טליתרוןישהנאמנותלקרנות)ב(יעילה;בצורהלמשקיעיםהרווחשיעור
מביאותשאינןכךעל-ידימתבטלזהיתרוןאבלבודדמשקיעעלעדיפהמציה

יעיל.לאניהולעל-ידיאולמשקיע,הרווחשיעוראתלמכסימום
להסבריותרמתאיםההסבריםמשניאיזהלבחוןבידינואיןהקיימיםבנתונים

יותרמפורטתבצורהלבדוקצורךויהיהשנבדקהבתקופההנאמנותקרנותהתנהגות
זה.בכיווןמסקנהלהסיקלנסותמנתעלקרנותשלההשקעותהרכבשינוייאת
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וגרפיוזביבלי

במדידתותוצאותעקרונות-בישראלהנאמנות"קרנותיהודה,ושנהב,אמיר,ברנע,
דו״חבישראל,עסקיםלמחקרהמכוןהשקעות,"למדיניותוקויםהעברהשגי
.1977מרץמחקר,

ביה״ס,"1965-72במניותהמשקיעותנאמנותבקרנותההשקעה"יעילותשלמה,סראב,
,1975מאיירושלים,העברית,האוניברסיטהעסקים,למינהל

יעילותוניתוחסקירהבישראלהפועלותהנאמנות"קרנותמרשל,וסרנת,חיים,לוי,
ירושלים,העברית,האוניברסיטהעסקים,למינהלביה״ס,"1974-1965השקעות
.1975יוני

מוסמךלתוארגמרעבודת,"1969-1974בישראלהנאמנותקרנות"יעילותמנחם,סלע,
.1975יוניתל-אביב,אוניברסיטתעסקים,למינהלביה״ם
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131/656616365 13 56008 ?016£01105 נן83686651631",336030£613-1613 /
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^180X168615 £01 003(1306138 5600835610 00111133306 16565 03 1,3X86 ־1111111

861 0£ ?0x6£01105, ״0£01037101/-00.71011710710-101£סס711-;1-.13ס1-;1ן-£7101136)3-18 ,
03333x7 1973, .קק71־82 .
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זז13306, X7 1966,
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5111/61, ;11160, "8663: 0 ,ק0ס״ס5166336״375",־$4071098/070-1007101 -
771671-(;, 5066663 1975, .קק54־60 .
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אינפלציהבתקופתבחשבונאותבעיות

יחסיים:במחיריםושינוייםמוניטרייםרווחיםמיסוי
אינדכםבאמצעה*תיקוניםלעומתתחחלפתעקרון

בירתי*אסאצוקרמן,אלכם

הכסףערךירידתשבהםמקריםשלמחודשתלבדיקההביאההאחרונותהשניםשלהאינפלציה
במשק.ריאלייםמשתניםמספרעלהשפיעהמכר,וכתוצאההמםבשיטתלעיוותיםגרמה

ומאפשריםריביתשלנומינליותהכנסותעלמסמטיליםאנווכיוםשמאחרצוייו,במיוחד
חזויהיהאםאפילוהאינפלציה,בשיעורשינויהריבית,הוצאותכלאתלנכותלפירמות
על-ידילמשלשהוצגכפימאחר,1במשק.שוניםריאלייםמשתניםעלישפיעמלאה,בצורה
והןההכנסהבחלוקתהןשרירותייםשינוייםיוצרותאלוהשפעות(,1976)?61(1566111
להקטיןשתכליתןהצעותמספרבספרותלאחרונההופיעובמשק,אחריםריאלייםבגורמים

הריביתלסכוםלניכוי,המותרותהריביתהוצאותאתוכןבמםהחייבותהריביתהכנסותאת
ערךירידתעל-ידישנוצריםמרווחיםפירמותעלמםשיוטלהוצעבמיוחד2הריאלית.

העבודהשלהראשוןבחלק3החוב.וסרהאינפלציהשיעורכמכפלתיחושבהרווחכאשרחובן,
בשיעורשינוישלהריאליותההשפעותאתהקצר,הזמןשלניאו-קלסימודלבמסגרתנשווה,

השפעותלאותןיחסיתהקיימת,המםבשיטתבמשקמסוימיםריאלייםמשתניםעלהאינפלציה
לשיעורבמדויקמתאיםהאינפלציהששיעורבמקריםשגםנמצא,4ה״ריאלית".המםבשיטת
הקיימת(המם)בשיטתאינפלציהההון,בשווקיהריביתשערבתיקוניפיגוריםואיוהצפוי,
הכנסותעלהמםששיעוריבמקריםבמיוחדנכוןזהמצבריאליים.משתניםמספרעלתשפיע

המחבראביב,תלמאוניברסיטתבחופשהניו-יורק,באוניברסיטתמרצההראשוןהמחבר בר-אילן.באוניברסיטתמרצההשני
311653x66x1?11ח51(1(,19763,6).\!31־0תראה1 3x11171(16תז3ת3)<ת(,1976)?61(15661,ת המערבי.העולםוברובהבריתבארצותהקייםלמצבמתייחסיםאלומאמרים(.1976)71ג01<61
2

1)566511111511)3x1(,1976)71(16ות3ת3(ת71ט01<6ע,27עמי(,1976)?61(15661,ת0ע66ת ואחרים.פלדשטייןהצעתכאלהעבודהבהמשךנתייחסזולהצעה;43עמי
.194עמי(,19763)£360תראה3

?61115661x1ראה:הארוך,בזמןצמיחהמודלשלמסגרתבתוךדומהבבעיההמטפלניתוח4
(1976.)
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השכיח,כנראהשהואזה,במצבחברות.רווחיעלההכנסהמםמשיעורינמוכיםמריבית
המסשיטתבמשק.וההשקעותהחסכונותרמתעלחיוביתישפיעהאינפלציהבשיעורגידול

במקרהמושפעיםאינםהריאלייםהמשתניםלחלוטין.אלוהשפעותמבטלתמאידך,הריאלית,

הריביתלתיאורייתבהתאםשינוי,ללאנשארהריאליהריביתושערהאינפלציה,על-ידיזה
.(1896)?151161'של

1היחסיישהמחיריםבהנחהה״ריאלית"הגישהשלדיוקהנבדקתהעבודהשלהשניבחלקה

קבועיםנשאריםאינםהנומינליים,הריביתשעריוכןהפירמה,שלהפיזייםהנכסיםשל
הפיר¬שלהריאליהמסאתלבודדיכולתהבמידתזוהצעהנבחנתכמו-כןאינפלציה.בזמני

מראיםאנוהעבודהבהמשךנכסיהן.שלהיחסייםבמחיריםלחולשעשוייםמשינוייםמות
בעומסלאי-שוויונויותלגרוםועשויהזומטרהלהשיגמצליחהאינההמוצעתשהשיטה
העבודה.בהמשךמוצעתאלו,עיוותיםשמבטלתאלטרנטיבית,גישההמסים.

הכנסהמסעםהאינפלציהשלריאליותהשפעותהשוואת
ריאליתריביתעלהכנסהמםלעומתנומינליתריביתעל

ואחרים,פלדשטייןעל-ידיהמוצעת"הריאלי"המסוישיטתאתנבדוקהעבודהשלזהבחלק
כמו¬הקצר.הזמןשלניאו-קלסימודלבמסגרתשיווי-משקלשלבמצבהוןשוקשלבהנחות

חזויזהשיעור)כאשרהאינפלציהבשיעורגידולשלההשפעותזהבחלקתושוונהכן
המםבשיטתבמשקוההשקעההחסכוןכמותעלוכןנטו,הריאליהריביתשערעלבמדויק(

פלדשטייןעל-ידיהמיצעתה״ריאלית"המםבשיטתכזהגידולעלהשפעתועםהקיימת,
ריביתשערעלהאינפלציההשפעותניתוחשלהכללהגםנציגהדיוןבהמשךואחרים.
1ץגעל-ידישהוצגכפימסים,מוטליםשבובעולםמאוזן

0ס1<1ס״1־86ע311(1ו-(1975)031־

811-31:1(1976).

בהצעותביקורתילדיוןמוצאנקודתיצירתהואזהחלקשלהחשוביםהתפקידיםאחד
ומטרומאחרזו.עבודהשלהמחבריםעל-ידיהמוצעהשינויעםוהשוואתןואחריםפלדשטיין

5מושלם.מקרו-כלכלימודלמפתחיםאנואיןיחסית,פשוטמבנהעםמושגתזו

הרי¬ההכנסהשלפונקציההם,5הריאליים,החסכונותשבוניאו-קלסימודלהנח
,1הריאליות,ההשקעות.1^־לחוסכים,מםלאחרהריאליתהתשואהשלוכןע,אלית,

)מאיץ(.הריאליתבהכנסההשינויובשיעור6נטו,ג•!,הריאליההוןבמחירמאידך,תלויות,
כאשרהקצרבזמןשיווי-משקלשלבמצבמלאה,תעסוקהשלבהנחותזהילמודלנתייחסאנחנו

שלבעבודתומוצגתהארוך,הזמןשלבשיווי-משקלצמיחהמודלבמסגרתדומה,גישה5
הקצר.בזמןשווי-משקלשלמצבמדגישהשהיאבזהשוגהגישתנו(.1976)?61<151:61ת
בעלותהוןביןהמבחיןלניתוחחובות.רקכוללהפירמהשהוןנניחהניתוחלהפשטת6

סיבהמאותה(;1976)?01-66,611151:6111,ת81165111ת51<1ראהצמיחה,שלבמודלחובותוהון
(.1963)?111(ת1611על-ידישהוצגוהריאליותההשפעותלסוגגםניכנסלא



בניתוחוהדגשמאחראקסוגניים.הםהאינפלציה,שיעורוכןהכסף,בכמותהגידולשיעור
נתייחסלאוהשקעות,חסכונותעלהמםושיעוריאינפלציהביוההדדיותההשפעותעלהוא
בשיעורימשינויכתוצאהלהיווצרשעשוימלאהתעסוקהשלבמצבבתפוקהאפשרישינוילכל

בפונקציותמוטמעהואקבוע,-הקצרבזמןלפחות-ץאלוובתנאיםמאחר7האינפלציה.
בהתאמה,וההשקעה,החסכון

(1) 5(1י״ 5' > 0

(2) 111י" י<
1 0

המם אחוזאתמהווה ו-ו׳מריביתהכנסותעל המוטלהמסשיעורהוא ש-־דנניח

ושיטתמאחר מס.לפניבמשק הנומינליהריביתשערהוא1ש-נניחכמו-כן חברות.שמשלמות
מסוימים,ריאלייםמשתניםעלמשפיעהנומינליים,ערכיםעלהמבוססתהנוכחית,המס

האינ¬שיעורשביומההבדליםנתעלםמושלמת,בצורהחזויהאינפלציהשיעורכאשראפילו
זזבאותהאינפלציהשיעוראתנסמןשווים.ששניהםונניחלמעשה,והשיעורהצפויפלציה

המתייחםהמסויעל,1!האינפלציה,בשיעורהגידולהשפעתלהשוואתנעבוראלוהנחותעם
פלדשטייןעל-ידיהמוצעתה״ריאלית"הגישהלעומתהקיימתהמסבשיטתריביתלתשלומי
ואחרים.

הנומינליתהריביתשלמס(;לצורכיוניבוימסויהקיימת:השיטה
ומאידך,רגילים,בשיעוריםבמםחייבותריביתשלנומינליותהכנסותהקיימת,בשיטה
במס,החייבותמהכנסותיהןהנומינלייםהריביתתשלומימלואאתלנכותזכאיותחברות
ולכן:

(3) 1'' =
11

1(1-ז־)-זד

(4) 1
1' =

11
-'1ך־ר

1)1

הבא: שיווי-המשקללתנאיבהתאםאיפואנקבע, הנומינלי,הריביתשער
1

(5) 8[ 1 (1 1
=1[1(1-חי-זד

1
-זו

(1-

מושפעתאינהמלאהבתעסוקההתפוקהושבומלאהתעסוקההמניחהקצרלזמןדומהמודל על-ידימוצגהאינפלציהמשיעור
במשקמסים.ללאעולםהמניח,4פרק(,1971)8ב110■>

האיזוןעללהשפיעעשויהאינפלציהבשיעורשינוינומינלית,הכנסהעלמסיםמוטליםשבו
נתעלםהנוכחיהדיוןלצורךמלאה.תעסוקהשלבמצבהתפוקהעלגםולכןהעבודה,בשוק

זו.מאפשרות



8דארבי,על-ידישהודגשכפימאידך,זד.האינפלציהשיעורשלפונקציהגםהוא1ש-מכאן,

פישר.שלהריביתבתיאורייתמתבטאשהדברכפיומלא,ישיריהיהלאו-זד1ביןהקשר
9נותנת:ל-זדביחס(5גשלגזירה

( 6 )
<31

<171 5'

'5

-ס

י
-ם

,1-יד

1-ז

> 0

בנקודתהתיקון,7שלבשיעורמסיםשלשבעולםובצדק,מציין,(1975)0-זם1ץ>
גדולהאינפלציה,בשיעוראחדבאחוזמעלייההנובעהנומינליהריביתשערשלהאיזון

החוסכיםציבורועלהחברותעלהמוטליםהמסששיעורימניחוהואמאחרבנוסף,.1מ־
10(/1-)זל-שווההריביתבשערשהתיקוןלמסקנהמגיעהואשווים,

שתוצאה]יודגש,1

כאשריותר,המעשיבמקרהמאידך,׳[.1=7ש-(6)במשוואהכשמציביםרקפהמושגתזו

ש-(6)ממשוואהנובע11יד,>7

(7)(7-1)<11</1זד<1(/1-1)

ל¬יותרקרוביהיההאינפלציהבשיעורילשינוייםהנומינליהריביתשערתגובת

)בערכיםנטוהריאליההוןלמחירביחסהביקוששלהשוליתשהתגובה,,ככל1(/1-ו!

בתשואהלשינוייםהחסכונותשלהשוליתלתגובהיחסיתיותרנמוכהתהיהמוחלטים(

.1(/7-1)ל-יותרקרוביהיה11/1זזכמובן,ההפוך,במקרהלחסכון.הנקייההריאלית

יתבטא,המשקיעיםמצדלהםוהביקושחסכונותהיצעשלשווי-המשקלבכמותהשינויים

דלהלן:בהתאמה,

א(8)

ב(8)

15ס
יז!(,5

ת"ן 5' - 1)'
1זד 1זד 5' - 0' |

^_7_
- 1

-ס
0-1

=3ן<—י 11

־ז!1
ת-ןי 5' - 1)'

01זד 5י1-7(יס1־)ד ־ים
- 1

> 0

> 0

.272עמי(,1975)ם3זנ1ץנ8

עלהאינפלציהבשיעורהשינוישלההשפעהאתגםיכלוליותרמושלםשמודלברור9
פשטות.לצורךהנוכחיבמודלהזוההשפעהאתמכליליםלאאנולמזומן.הריאליהביקוש

שם.10
גבוה,שלהםהשוליהמסששיעורחוסכיםולדעתו,מאחר,7>7ש-מניחדארבישם.11

הפטוריםגדוליםחוסכיםוקיימיםמאחרנוסף,ממס.פטורותחובבאגרותהשקעותיעדיפו
המסמשיעורנמוךזוקבוצהשלהממוצעהשוליהמםשיעורפנסיה(,קרנות)כגוןממם

ההלוואה(.)מקבלותהחברותעלהמוטלהממוצע
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בחסכונותהןגידולהקיימת,המםשיטתלפייגרור,האינפלציהבשיעורגידולדהיינו,
מאחרמתקבלתזותוצאהב(,8ו-)א(8)ממשוואותלראותשניתןכפי12בהשקעות.והן

יורדובו-זמניתעולה,לחוסכיםמסלאחרהריאליהתשואהשיעורזה,במצב.7>1ו-
13הלוות.הפירמותשלמם()לאחרהריאליההוןמחיר

ההוןבשוקוהלוויםהמלוויםעלהמםשיעורישכאשרמתברר,לעילשהוצגמההסבר
ריאלייםלשינוייםיגרוםבמדויק,חזויהואכאשרגםהאינפלציה,בשיעורשינוישונים,
מדיניותשללוואיתוצאתהיאואינפלציהמאחר14במשק.וההשקעותהחסכונותברמת

ריאליתמםשיטתלהנהיגרצויוההשקעות,החסכונותרמתעללהשפיעבהכרחאינהשמטרתה
העבודה.בהמשךתיבדקכזוריאליתמסשיטתשצוין.מהסוגהשפעותשתבטל

ריביתוהוצאותלהכנסותריאליתמסשיסת

מתקבוליהריאליותההכנסותרקואחרים,פלדשטייןעל-ידיהמוצעתהריאליהמסבשיטת
שלהריאליהחלקאתרקמם,לצורכילנכות,תורשינהחברותוכן,במם,יחוייבוריבית

הוןומחירמם()לאחרלחוסכיםהנקייההריאליתהתשואהבהתאם,הריבית.הוצאותתשלומי
בהתאמה:הבאים,בערכיםיתבטאמם(לאחרהוא)גםהפירמותשלהריאליההלוואות

=(1-)זד(1-)ז
א(3)1^־

ב(4)*־!=(7-1)ז(7-1)

ולכן:זד,שלפונקציהיהיההאיזוןבנקודת,1הקודם,במקרהכמו

א(5)5!([-()זד1-])ר=([!1-()זד7-1])

נותנים:מחדש,וסידורל-זדביחסגזירה

(7-1)
(1-)ז-ים

'
5_11>

1
11זד8'(7-1)-ים(7-1)

מאירך,הבוד׳רת.הפירמהברמת(1976)א6150תשללאלומנוגדרותאלושתוצאותיודגש12
אתמגדילאותו,מחשבותשהפירמותכפיההיסטורי,הפחתשבומסים,ללאעולםמניחהוא
עולים.האינפלציהשיעוריכאשרהריאליההוןמחיר

וההשקעההחסכוןכמותאתמקטיןהאינפלציהבשיעורשגידולמסיק(1976)0סג<תת13171
העבודהשלבמונחיםנשתמש)אםמניחוהואמאחרזולמסקנהמגיעהואהאיזון.בנקודת

>!.7=0כיהנוכחית(
51 ו־׳ז1^•,7=1כאשרשווים.אינםו-ר7כאשררקקיימתזושהשפעהיצויין14

הריאליים.וההשקעותהחסכונותברמתשינוייחוללאולכןשינויללאריאליתנשארים



י.26

הריביתשערמדויקת;בצורהתתקייםפישרשלהריביתתיאורייתזו,הצעהלפידהיינו,
הריאליהתשואהשיעורהאינפלציה;לשיעורהשווהבאחוזבדיוקישתנהמםלפניהנומינלי
ללאיישארומסולאחרהוא)גםהפירמותשלההתחייבויותהוןומחירמם()לאחרלחוסכים
15במלואה.תושגהאינפלציהשלהריאליותההשפעותהפרדתומסרתשינוי,

מאידך,מטרתה.אתזהבמקרהאיפואמשיגהואחריםפלדשטייןעל-ידיהמומלצתהשיטה
העבודה.שלהבאבקטעיוצגואלובעיותקשיים.מספרמגלההנושאשליותרמעמיקניתוח

גישהלעומתהקיימותההצעותהערכתמוניטריים:רווחיםמיסוי
יחסייםבמחיריםשינוייםלאוראלטרנטיבית,

פירמותלחייבהצורךלגביהסכמהשקיימתמשתמעזהבנושאלאחרונהשהתפרסמומהעבודות
הצעותלפי16אינפלציה.בזמניחובותיהןערךמירידתשנוצריםהונייםרווחיםעלבמס
מאחרהחוב.וסכוםהאינפלציהשיעורכמכפלתזהמסוגקפיטלייםרווחיםיחושבואלו,

הערךעלוהעמדתולניכויהמותרהריביתסכוםהורדתעלהממליצהלשיטהזההזווגישה
שינוייםשלההשפעהאתמבטלותההמלצותכיהרושםמתקבלהריבית,הוצאותשלהריאלי
)חסר(להערכת-יתרתגרוםזושיטהמאידך,במשק.ריאלייםמשתניםעלהאינפלציהבשיעור

מן)גבוה(נמוךיהיהנכסיהןשלבערכיםשהשינויפירמותשלהמוניטרייםהרווחיםשל
המתייחסתהראשונהבעיות.שתיתיווצרנהמכךכתוצאההמוסכם.המחיריםבמדדהשינוי
אתלהשיגיהיהניתןלאזושבצורהוהשניה,המס,עומסבחלוקתהשוויוניותלחוסר

במידהלעיל,שצוינוהריאלייםהמשתניםלביןהאינפלציהבשיעוריהשינוייםביןההפרדה
הפירמות.נכסישלהיחסייםבמחיריםשינוייםוצפויים

זובדרךשיווצרוממםהפטוריםהריאלייםהרווחיםסיכון,שונאילגביבנוסף,
שישאורווחיםמאשראטרקטיבייםפחותיהיועולה(נכסיהםשלהריאלייםהמחירים)כאשר
השינוימידתאםלכך,אייורד(.נכסיהםשלהריאלייםהמחירים)כאשרהעודףהמסויבעול

הריאליהמםעלרקלאישפיעהדבר17האינפלציה,לשיעורקשורההיחסייםבמחירים
הצפוייםהריאלייםהתשואהשיעוריעלגםאלא,6לגק08זהמוצעתהמסבשיטת
מהטיפולמתעלמתהיא,51:63ץ]<51:3*6שללמצביםבעיקרמתייחסתהמוצעתוהגישהמאחר

אשרהפירמותשלההתחייבויותשלהנומינלייםבערכיםמשינוייםהנוצריםהוןברווחי
הנומינליים.הריביתבשעריתנודותעל-ידינגרמים

לאו.אול-ז־טווהז׳אםביןמשוגתזושתוצאהיצוין
אצלדומהרעיוןמובאכמו-כן.194עמי(,19763)\)31־0תעל-ידימוצגזהסיכום16
.24עמי(,1976)?01,611151:613־33663(5111355361<)1

ביוחיוביקשרקייםלפיהאמפיריתעדותמציגים(1976)ע1313§33(£11^6״נ1:0זי\51<171 שני.מצדהיחסייםבמחיריםוהשונותאחד,מצדושונותההאינפלציהשיעור
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ורווחיםהוןרווחילמסוייותרכלליתגישהומוצעתנבדקותאלובעיותבהמשך,
מוניטריים.

מוניטרייםורווחיםכלכליתהכנסה

הפירמושלהעצמיבהוןריאליגידולכלהמציגהזוהיאהכנסהשלמקובלתכלכליתהגדרה
ובהס¬בהמשך,כהכנסה.מזומנית(דיבידנדהותשלומיחדשהוןגיוסשלהשפעות)להוציא

לנו)הנראיתזולגישהנתייחס(,1975)5110זו61,ו8010״על-ידישנכתבמהעלתמך
18-§51תז01ושלכעקרוןכאידיאלית(, ההכנסהאתגםלחשבמומלץזה,לעקרוןבהתאם8131.

להעריךגםשסבירמכאן,לעיל.שהוגדרכפיהכלכליהרווחבסיםעלהמםחיובילצורך
זה.אידיאלימקריטריוןשונותהבמידתמסוישיטתכל

ו¬,1,והתחייבויות,\/,ק,נכסים,כוללהיפותטיתפירמהשלההתחלתיהמאזן
י\ו,כאשר,א=-,!

שלההתחלתיהשוקערךהנכסים,כמותאתמייצגיםו-א,1,1
ערכוואת19ההנפקה()בנקודתהפירמהשלהחובאגרותשלהנומינליערכןאלו,נכסים

הרווחיםעלהואזובעבודהוהדגשמאחרבהתאמה.עכשוויים(,)בערכיםהעצמיההוןשל
הפירמה,שלהתפעולייםוהרווחיםהפחתמנושאיזה,ניתוחלצורךנתעלם,המוניטריים,

הכנסהתצבורהפירמההראשונה,העסקיםבתקופת20ל-ס.שוויםהאחרוניםששניונניח
שלהריאליערכןירידתבגללאונכסיהשלהריאליבערכםמגידולכתוצאהבמםחייבת

העצמיההוןשלהעכשוויהריאליהערךאלה.גורמיםשנישלמשילובאוהתחייבויותיה,
ל:לכןשווההפירמהשל

(9)
1
ק

שלהריאליבערךהשינויאתיציג.מחיריםאינדכםטלהעכשוויהערךאתמייצגקכאשר

הבאה:בצורהלהציגניתן(,9)משוואהעלבהתבססהנסקרת,בתקופההעצמיההון

( 10 ) + 1
?

המשתנהשמעלוהנקודההפירמהשלהנכסיםבערכיהיחסיהשינוישיעורהוא^זדכאשר
אתמייצג(10)משוואהשלהימניבצידההראשוןהגורםלזמן.יחסיתהנגזרתאתמייצגת

הפירמה.נכסישלהיחסייםבערכיםמשינויכתוצאהשנוצרהריאליההוני)ההפסד(הרווח

לצורךהאישיתההכנסהלחישוב,49עמי(,1938)51זז10ת5על-ידימוצעזהעקרון
בחשבון.נלקחהצריכהשגורםלאחרהמס,חישוב

סחירים.שאינםחובותאוסחירותאגרות-חובלכלוליכולותאלוהתחייבויות19
אלו.סעיפיםשנישלמאי-הכללתםתושפענהלאהניתוחתוצאות20



328

בערכיםמשינוייםכתוצאהשנוצרהמוניטריהרווחשלהריאליהערךאתמהווההשניהפריט
מקיטוןשנוצרהריאלי)ההפסד(הרווחאתמשקףהשלישיהפריטהחוב.שלהריאליים
הואזובעבודההמוצעהעקרוו21הפירמה.חובותשלהנומינלייםהשוקבערכי)גידול(
ממקורותלהכנסהויתווספועכשווייםבמחיריםיוערכו)ההפסד(הרווחפריטיששלושת
הבאה:מהמשוואהלראותשניתןכפיאחרים

(11)״ק=ק\.זד(-)זז+זד£-1,=1^זד(זו-)זד+1^זד(-זד+)זז-1

מצטמצמים(11)במשוואההשניהשוויוןשלאחרהראשוניםהפריטיםשני,^זד=זדכאשר
מאידך,ואחרים.פלדשטייןשלהמסויתיקוןבהצעתהמוניטרילרווחהשווה1זד,לסךבדיוק
בהתאם1זתמאשריותרקטניםאויותרגדוליםיהיוהמוניטרייםהרווחים,^זד±זזכאשר

העובדהבגללרקלאמוניטריברווחתזכהשהפירמהיודגשל-זז.יחסית^זדשללגודלו
לדוגמא,אם,נכסיה.שלבערכםמעלייהכתוצאהגםאלאנומינליים,במונחיםקבועשחובה
המוני¬הרווחמחירים,עלייתשלבתקופהשינויללאנשארהנכסיםשלהנומינלישוויים

22ל-^זדן\השווהלהפסדהופך(11)במשוואההמוצגטרי המחיריםשבושבעולםמכאן1.
הפירמהנכסישלהריאלייםבערכיםהשינוייםאתלכלולצריךהמסבסיםמשתנים,היחסיים

אחדמשתנהלהכלילהגיוןואיןמאחרחובותיה,שלהריאלייםבערכיםהשינויעםביחד
השונותומידתהאינפלציהששיעורככליותרחשובנעשהכאןהמוצעהשינויהשני.ללא
יהיה^זזשינוי,ללאנשאריםהיחסייםהמחיריםכלשבוהחריגבמקרהגם23גדלים.שלו

ומוניטריים(פיזיים)לנכסיםוחלוקתםהנכסיםומבנהמאחרפירמותביןשונהבגודל
פיננ¬מוסדותשלמערכתמשקבכלקיימתאחדמצדהכלכליות.היחידותכלביןזההאינו
בעיקרשמפעיליםתעשייהמפעליומאידך,מוניטריים,נכסיםבעיקרכוללשרכושםסיים
24ומבנים.ציוד

יהיה(11)משוואהשלהימניבצד1.הפריטקבועים,נומינלייםריביתשערילגבי
מהערכה-מחדשאולי)כתוצאהמשתניםהנומינלייםהריביתשעריכאשרואולם,ל-ס.שווה

יהיוולפירמהמ-ס,שונהיהיה1אחרות(,מסיבותאוהצפוייםהאינפלציהשיעורישל
המס.לשלטונותבדיווחיהכעקרון,להכלילם,שישנוספיםרווחים

ההוןבשוקהנומינלייםהתשואהבשיעורימתנודותכתוצאהלהיווצרעשויזהשינוי21
הצפוי.האינפלציהבשיעורמשינויכתוצאהאוהריאלייםהריביתבשעריתנודותבגללהן
החובעל-ידישמומןהנכסיםשלחלקאותועל.!זדבסךההפסד,^זד=0ו-מאחר22 הפירמה.שלהנומינלימהחובשיווצרהמוניטריהרוויחעל-ידייתאזן
לעיל.17הערהגםר'(;1976)1/1וז1ת£1,8ש01״ס51<1שלקביעתםעלמבוססזהסיכום23
תוצאותתתןואחריםפלדשטייןהצעתריבית,צובריםהמוניטרייםהנכסיםכלאם24

יהיוההלוואותשספקיבתנאיוזאתהיחסיים,במחיריםשינוייםיחולולאכאשרמספקות מהנכסיםשחלקבמקריםגםתפעלשיטתםמס.לצורכימוניטרייםהפסדיםלנכותזכאים
ונכסיםמזומןעלמוניטרייםשהפסדיםבתנאיוזאתריביתהכנסותצובראינוהמוניטריים מם.לצורכיהםגםיוכרואחריםפיננסיים
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מוניטרייםרדדחלםעליוהמסתיקוז

רבהרובסכוםהאינפלציהשיעורכמכפלתהמוניטריהרווחהצגתהקודם,בחלקשהסברנוכפי

הפירמה.שלהריאליהרווחעלהנכסיםבערכיהיחסייםהשינוייםמהשפעותמתעלמת,זז(1)
שוויו¬חוסרשללמצבלגרוםעשוייההפירמה)הפסדי(רווחישלמהותימחלקזוהתעלמות

העבודה,בהמשךנציג,זהעיוותעללהתגברבכדיהנישומים.עלהמסנטלבחלוקתניות
שנציגהתיקוןזה.בהקשרלהיווצרשעשויותבבעיותונדוןזוגישהשלאפשריתיקון
סכוםאתויבודדהמםנטלבחלוקתהשוויוניותחוסראתעקרונית(מבחינה)לפחותיבטל
)הפסדי(רווחיאתגםכוללהמוצעהתיקוןבנוסף,האינפלציה.משיעוריהריאליהמם
השיטהאחרות,במליםבמם.החייבתבהכנסהומכלילםהריביתבשערבשינוייםשמקורםההון

כתוצאהשנוצר)ההפסד(הרווח)א(את:גםזז(1)המוניטרילרווחבנוסףכוללת,המוצעת
הרווחו־)ב(-)זזדהיינו,הפירמה,נכסישלהריאלייםבערכיםמשינויים
שיווי-טלבמצב.)£-(הפירמהחובותשלהשוק,בערכינומינלי,שינוימכל)ההפסד(

היחסייםבערכיםשינוייםחליםלאכאשרקבועים,נומינלייםריביתשעריעםיציבמשקל
וכספיים(,ריאלייםנכסים)ביןהפירמותכלביןזההנכסיםחלוקתשלובהנחההנכסים,של

שגישתנובעודמאידך,ואחרים.פלדשטייןבשיטתשתתקבלנהלאלוזהותתוצאותתתןשיטתנו
רקזהלעקרוןעקביתתהיהואחריםפלדשטייןשיטת^,1-§51ת!0תלעקרוןביחסעקבית

יותר.רצויהלכןהראשונההשיטהלמעלה.שצוינוהמגבלותתחת
למידעבנוסףיותר.מקיפהאינפורמציהדורשתמאידך,מציעים,שאנוהכוללתהגישה

בשינוייםהקשורותידיעותגםנדרשותהכללית,המחיריםברמתהשינוייםלשיעוריהמתייחם
להדגישאוליכדאיזהבהקשרהפירמות.שלוההתחייבויותהנכסיםשלהיחסייםבערכים

יותרקשהיהיההנכסיםשלריאליים()בערכיםהיחסילערכםהמתייחםמידעאותוכי
שכאשרברור25הפירמה.שלההתחייבויותשללערכןהמתייחסתאינפורמציהמאשרלהשגה
בחישובבהםלהעזרניתןהפירמה,שברשותלאלודומיםפיזייםלנכסיםשוקמחיריקיימים
שלערכםעלללמודניתןשלאבמצביםמאידך,?^/.^ח•(-)זדדהיינוהנדרש,התיקון

מחיריםאינדכםיוצמדכזוקבוצהלכלכאשרלקבוצותלסווגםרצויהשוק,מנתוניהנכסים
מספרכאשרה-״זד.בחישוביהפירמותאתישמשוהקבוצותשלבאיגדכסיםהשינוייםמתאים.

שבתוךהיחסייםבמחיריםהתנודותשיעוריאתיקטיןשיונהגהסיווג26נתון,הקבוצות
הקבוצות.
עומסבחלוקתהאפשריותהסטיותכלאתכליליבטללאזהמוצעשתיקוןספקאין

העיוותיםאתמשמעותיתיקטיןספקללאאךשהצגנו,האידיאליהכלכלילעקרוןבהתאםהמם

אגרותשלערכיםעללהתבססניתןבבורסה,נסחרותאינןהפירמההתחייבויותכאשר
הפירמה.חובותשלערכםלהערכתדומותסחירותחוב
זומחלוקהשתתקבלמהתועלתכנראהיושפעותת-הקבוצותהקבוצותמספרלגביהשיקול26

עצמו.בסיווגהקשורותלהוצאותיחסיתמםשוויוניותבהשגת
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התיקוןמאשריותרטובותלתוצאותתביאבה,הקשוריםהקשייםלמרותזו,גישההקיימים.
דהיינו,זד,1.שלבסכוםהמוניטרייםהרווחיםתוספתתסתכםשלפיואחריםעל-ידיהמוצע
הפירמה.נכסישלהיחסייםהריאלייםהערכיםשלהשוקבתנודותמתחשבתשאינהתוספת

להת¬המוצע,לעקרוןבהתאםצריכים,ההלוואותהוןספקיהכנסותעלהמםחישובי
ברווחיםכמובן,וכן,27זד,1שלבסךוהמסתכמיםחוסכים,לאותםהנגרמיםבהפסדיםחשב
והתיקוןמאחרהאחרים.נכסיהםשלהריאליבערכםשינוייםבגללשיווצרוהפסדיםאו

דומהיהיהההלוואותהוןספקיאצלהמוצעהתיקוןיישוםנוסף,מידעדורשאינוהמוצע
ההלוואות.מקבליאצלליישומוטכניתמבחינה

הפריטיםכלאתותכלולתתרחבמוניטרייםרווחיםשלשההגדרהאיפואמומלץלסיכום,
לירותזד1שלבסךוהמסתכםאחריםעל-ידישהוצעהחלקיהתיקוןבמקום(11)שבמשוואה

בנקודתהמםבבסיסיכללואלומוניטרייםרווחיםאםביןדומותתהיינהההשפעותבלבד.
הרווחאתהכוללתחלקית,צבירהשלששיטהנראהלנוהמצטברת.הגישהלפיאוהמימוש

תיצורהמימוש,בנקודתס-עלמםוחיוביהמם,בבסיס^זד(^/-)זד+זד1שלבסר
הנו¬החשבונאיותההוצאותוביןהכלכליתבהכנסהלהכרההמתאיםהזמןביןכלשהואיזון
תואםהצבירהבשיטתמסלצורכישחיוביצויין28אלו.חישוביםלביצועשתידרשנהספות
ות0תשלההצעותרוחאתגם

29 כתוצאהשיווצרוההפסדיםאוהרווחיםמאידך,1-1318-51.
פרעונם.יוםעדיתאזנו-(,0)הפירמהחובותשלהנומינלייםהשוקבערכימשינויים

לטיפולשיידרשוהכספיםאתהאחרון,במקרהלהוציא,יהיהכדאישלאיתכןהאמור,בגלל
להתקייםצריךהדיואותו30אלו.תיקוניםלביצועהנדרשוהחשבונאיהאדמיניסטרטיבי

ועדההלוואהמנקודתזובהשקעהמחזיקיםוהםבמידהוזאתההלוואותנותנילגביגם
הפרעוןמועדלפניהשקעתםאתיממשוההלוואותהוןוספקיבמקרהההתחייבות.פרעוןליום

ויהיהעליהם,גםלחולצריךהמימושעקרוןבשוק(,החובאגרותמכירתעל-ידי)למשל,
מרוחזוסטייהבמם.החייבתלהכנסתםההון)הפסד(רווחאת)לגרוע(להוסיףעליהם
נותניעלמקובלתיותרהמוצעתהמםרפורמתתהליךאתתעשה1131-§511ת0תשלהעקרון
31פירמות.שאינםפרטייםהלוואה

שהיוהכסףיתרותאתאובייקטיביתבצורהלקבועניתןשבהםבמקריםמזומןכולל
ברשותם.

.8,9עמי(,197613)על-ידיגםמומלצתחלקיתהצטברותהכוללתדומה,גישה28
מלאה.צבירהשיטתעלממליצים(1976)5110ת©ז\£1<ת813101״29
פרעונןמועדלפניבשוקשלההחובאגרותאתרוכשתהפירמהשכאשרמאידך,יצויין,30

השוטפתבהכנסתהלהיכללצריך-,1שיווצר,ההוןרווחהפדיון,מערכינמוכיםובערכים
מם.לצורכי

(1ז־+)זד-8זובסךמוניטרייםרווחיםעלחייבות.לפירמותבעיקרהמכוונתהצעתנו31
רקמסלהטילניתןבדירתם(,מושקערכושם)שעיקרהפרטייםהחוסכיםעל-ידישמצטברים
לגייסמסוגליםשאינםבודדיםאותםשלהמיגבלהלאורוזאתהרווחשלהמימושבנקודת
מוניטרייםברווחיםנישומיםלחייביומלץאםביןמקרה,בכלההון.בשווקיכספים

הבא(בעמודההערה)המשך
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סיכום
הרווחיםהוספתקבועים,נשאריםהיחסייםהמהיריםשבומתמדתבאינפלציההשרויבעולם

החוב,וסכוםהאינפלציהשיעורכמכפלתמחושביםכשהםבמם,החייבתלהכנסההמוניטריים
האינ¬משיעורהמםעומסהפרדתאתוכןהמסיםנטלבחלוקתהשוויוניותמטרתאתמשיגה
שניאתריאליים()בערכיםבחשבוןהמביאהזה,בנושאלטיפוליותרכוללתשיטהפלציה.
במחיריםשינוייםחליםכןשבובעולםשצויינו,המטרותלהשגתדרושההמאזן,חלקי

הגישותמאשרמורכביםיותרוחישוביםמידעיותרדורשתזומוצעתרפורמההיחסיים.
ההש¬אתמהותית,מקטינהלפחותאומבטלת,והיאמאחרמאידך,בספרות.שהוצעוהאחרות

הדבר,נכוןאםמוצדק.הנוסףשהמאמץלנונראההאחרות,הגישותשלהלא-רצויותפעות
יחדגדלהיחסייםבמחיריםההשתנותמקדםכילהוכיח,מנסהלאחרונהשהופיעשמחקרכפי

עםביחדעולההיחסייםבמחיריםהשינוישלההשפעהשחשיבותהריהאינפלציה,שיעורעם
אתמקטינהשהיאהעובדהבגללהמוצעת,הרפורמהלבסוף,הצפויים.האינפלציהשיעורי

בוודאיתזכההקיימת,בשיטההקשוריםהסיכוניםואתהמסיםבמערכתאי-השוויוניות
רחבה.לתמיכה

ביבליוגרפיה

^3603, ?16366/ .1. (19763), "1 ?ת33136103(11300111611161",^^77167050071?0071077150

?67)561), ?13/ 1976, 66, 193-99.
—-— (19766), 171/1055071 0.71(5. 5516 17100106 10^ , ק0066?0033?5666306ק36603 ־6(666/61?113(1?01־?116110?0110/?65631־306<ת860011(50111156161161031385- ,

111356138603, 0.6., ?66 86001(1385 135616116103, 1976, .קנן1-31 .

831167, •> ?05507101 171007716 071(5 5.516 ?70506 161)61, ?10063 ״1161,11111(1?01־1971,6 ־6,/.?11106361,?"66?3313330131(1?0313. X £??6065 0? 11036636/ ?0110/ 03 13 ־

666656 ?3665," ?0071077110 1710)1^1)01 ן,?8,266-76,1975336 .

?61(156613, ?136613 5., "13?136103, ת6?-3^0^3^ X65 33(1 666 ?366 0? 13666656:
?6606661031 ^?331/515 , ״5,.?.?.[809-20,19760606111666 .-, 06663, ?., 33(1.566561351(1, £., "13?136103 33(1 ?3X65 13 3 0601(1138 £00-
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המטבעשלהקניהבכוחלשינוייםמותאמיםכספייםדו״חות

עפר*אהרוןלקונישוק,יוסףברן,אריה

שינוייםלמדידתכיחידהעצמההמטבעביחידתבמקוםהמטבעשלהקנייהבכוחהשימוש
מעברהיאהשינוימטרתשונות.בארצותחשבונאייםמוסדותעל-ידיעתהיכחנתכלכליים

הכללית.המחיריםברמתמהשינוייםכתוצאהמשתנהאינושגורלהוחוד!מדידהליחידת
)בסיסודווחוהרווחמדידתבעיתויברובןהמתמקדותאחרות,חשבונאיותלבעיותבניגוד

לבסיסהמעברמשקףוכדומה(,מלאיהערכתשיטותמיסים,ייחוםמצטבר,ובסיסמזומן

החשבונאייםהמוסדותהחשבונאי.הרווחבהגדרתבלבדחד-פעמיולאמתמשךשינוימותאם

לדו״חותבנוסףמותאמיםדו״חותשלפרסוםלדרושבאםלאחרונהמתלבטיםשונותבארצות
מתייחסיםזהבנושאהקיימיםהספקותהיסטוריים.מחיריםבסיםעלהערוכיםהמקובלים

משמעותי(כנראההואייצורה)שעלותהנוספתהאינפורמציהשלהפוטנציאלילערךבעיקר
אינפלציהבשיעוריהאחרונותבשניםשהתנסתהישראל,מדינתלגביהחלטות.קבלתלצורך
רואילשכתלפנילאחרונההועלוואמנםמיוחדת;חשיבותבעלהואהנושאביותר,גבוהים
זה.בנושאהצעותמספרחשבון

הגלוםהנוסףהמידעערךשלאמפיריתבחינההאחת,עיקריות:מטרותשתילמחקר
שהמעברלצייןהראוימןיותר.אופטימליותהחלטותקבלתלצורךהמותאמיםבדו״חות

הרווחהלשיפורתרומתוולכןנוספיםכלכלייםמקורותהקצאתדורשמותאםבסיםעללדווח
ההשפעהשלאמפיריאיפיוןהיאהשניההמטרההחלטות.בקבלתלסייעביכולתוקשורה

פעולותיהןותוצאותהפיננסימצבןהערכתעלוהדווחהמדידהיחידתלשינויהצפויה
ושלהפיסקליתהמדיניותשלהשפעתןתיבחןכןבישראל.תעשייתיותחברותשלהעסקיות

ההוןשלמותעלנומינליים,רווחיםעלבעיקרןהמבוססותהנוכחיות,הדיבידנדמדיניות
התעשייתיות.החברותשל

למכוןנתונההמחבריםתודתתל-אביב.אוניברסיטתלניהול,מהפקולטההםהמחברים*
המחקר.טלחלקימימוןעבורבישראלעסקיםלמחקר
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המות¬הדו״חותשלהאינפורמטיביערכםקביעתלצורךשנבחרוהמחקרמתודולוגיות
הוןבשווקיכללבדרךהמיוצריםואחריםפיננסייםבנתוניםרבשימושמחייבותאמים,

הישראליההוןבשוקבלבדמצומצמתבמידהקיימיםאוקיימיםאינםאלונתוניםמפותחים.
מגבלהלמרותהאמריקאי.ההוןלשוקהמתייחסיםבנתוניםרבשימושנעשהמכך,כתוצאה

ולו-הערכותישראליות,לחברותהמתייחםהמחקרשלהפוסיטיביחלקומאפשרוזאת,
הישראלי.לשוקהאמריקאייםהממצאיםשלהכללתםמידתבדבר-בלבדחלקיות

הגלומההאינפורמטיביהערךתוספתקביעתלצורךנערכואמפירייםמבחניםשני
המותאמים:בדו״חות

ומותאמיםהיסטורייםחשבונאייםמאפייניםביןהקיימתהמיתאםרמתהשוואתהאחד:
יותרגבוההמיתאםשרמתבאופוהמניות,בשוקהנקבע(3)הסיסטמטיהסיכוןמדדלבין
כמשתנההסיסטמטיהסיכוןמדדבחירתיותר.גבוהאינפורמטיבילערךאינדיקציהמהווה
מניהבכלהגלוםהסיכוןלקביעתזהמדדשלבחשיבותוקשורההמידע,ערךלקביעתהחלטה
מות¬חשבונאייםמדדיםשלכושרםהשוואתוהשני:שלה.התשואהתוחלתלקביעתגםולכן
מספרעל-ידיהנעשהזהלדירוגחוב.אגרותשלהסיכוןדרוגבניבויולא-מותאמיםאמים
ועלהנסחרותהחובאגרותשלמחיריהןעלניכרתהשפעההברית,בארצותפיננסיותחברות
כברהראוקודמיםמחקריםממצאיבשוק.מגויסלהיותהעתידהחברהשלהזרההוןמחיר

לכןוהסיקורגלפשיטותשלהיחסיתשכיחותןלביוהחובאגרותדירוגשביןהקשראת
שלהיחסיתהחיזוייכולתבחינתהמשקיע.שלסיכונואתטובהבצורהמשקףשהדירוג
עשויהמותאמיםחשבונאייםומשתניםהיסטורייםחשבונאייםמשתניםבעזרתאלודירוגים

המותאמים.הדו״חותשלהאינפורמטיביערכםבדברמסוימתאינדיקציהלתתלכן
יותרנמוכיםניבויכושראומיתאםרמתבדבראמפירייםשממצאיםלצייןהראוימן

היעדרעלבהכרחמעידיםאינםמותאמים(שאינםלאלו)בהשוואההמותאמיםהנתוניםשל
המותאמיםהדו״חותשלפומבידווחהיעדרהמותאמים.בדו״חותהגלומהמידעתוספת
אפשריהסברלהוותהםגםיכוליםהמשקיעיםעל-ידיבייצורםהכרוכהלעלותבנוסף

זה.מסוגלממצאים

המטבעשלהקנייהבכוחלשינוייםכספייםדו״חותהתאמת

שלהקנייהבכוחהירידהגםמשפיעהאינפלציהבתקופתיחסייםמחיריםלשינויבנוסף
הדו״חותהתאמתלצורךוהתחייבויותיה.הפירמהנכסימיגווןעלשונהבצורההמטבע

ריאליים,נכסיםסוגים:2ל-הפירמהוהתחייבויותנכסימכלולאתלמייןניתןהכספיים
בהםהגלוםהקנייהכוחנפגעלאובלאי,פחתלהשפעתשפרטהתכונהעל-ידיהמאופיינים

)מוניטריים(כספייםונכסיםשינוי;ללאנותרוהמחירים,לרמתפרטהתנאים,כלכאשר
החשבונאיתהזהותהמחירים.ברמתתלותללאלירותשלקבועבסכוםנקובהשתמורתם
כדלקמן:להיכתבלכןיכולההבסיסית
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0*=
0

^+
0^(1)

סךאתא1הריאליות(,ההתחייבויות)בניכוינטוהריאלייםהנכסיםאתמייצגאכאשר
בתקופהכולםהעצמי,ההוןאת8ו-נטו,הכספייםהנכסים

יהיו:ו.0
0

מייצגיקגו-ק
בתקופההכלליתהמחיריםרמת

ק(=?[1ק־0?/)0ק]משתנהלהגדירנוכלבהתאמה.*גו־ז0
המחיריםרמתהשתנתה1;ו-1:התקופותשביןולומרהמחירים,רמתשלהיחסיכשינוי

מ-
0

0(1)ק+ל־ק
הקנייהכוחיישמרהחברה,נכסיבמכלולשינויכלחלשלאבהנחה.ק

כאשר:1:בתקופההעצמיןוההשל

0(1+)ק=(1+)ק
(2)+א

1כאשרכלומר,
עםמשתנהאיננוא1שלגודלוהגדרתנולפיאולם.א=(1+א)ק0

הבאה:הצורהאתלכןתקבלהחשבונאיתוהזהותהמחיריםברמתהשינוי

1ק
0

0(1♦)ק=*־(1+)ק-א
(3)4•א

מההתחייבויותגדולהכספייםהנכסיםכלסרוכאשרק(>0)מחיריםעלייתשלבתקופה
בתקופההעצמיההוןשלהקנייהכוחיהיהא(1>0)הכספיות

1
1בתקופהמאשרקטןז

0

הקניהבכוחגידוליחול^<0כאשרכספיים(.נכסיםמהחזקתהפסד)להלו:!א0קבגודל
לתקופהבהשוואההעצמיההוןשל

0
1קשלהכללתוז.

0
לדו״חותכמעטהיחידההתוספתהיאא

המאזנייםהסעיפיםבשארהשינוייםהיסטורית.עלותבסיםעלהערוכיםהתוצאתיים
התקופותביןהחברהנכסיובהרכבבגודלשינוישחלמהעובדהכולםנובעיםוהתוצאתיים

0
באופןהשונותהעסקאותביצועלעיתויבהתאםאלהסעיפיםלהתאיםלכןוישו-^זז

אחיד.קנייהכוחבעלותבלירותיבוטאושכולם

המותאמיםהנתוניםאמידת

המקובליםהכספייםהדו״חותמתוךלהתבצעאמידתםיכולהגלוייםמותאמיםנתוניםבהיעדר
הגיעו([1975)ס3ז\11150ת3ז1(1^611]בעברשנערכואמפירייםמחקריםלציבור.המפורסמים

שתישלבהתאמתםגלוםמותאמיםלדו״חותבמעברהשינויעיקרכימלאהכמעטהסכמהלידי

הפחתוהוצאתלהםהמיוחםשנצברהפחתהקבועים,הנכסיםעלותהבאות:הפריטיםקבוצות
מהחזקת)הפסד(הרווחמרכיבובהוספתמגודלוהמושפעתהמכרועלותהמלאיוערךהשנתית;
יחסיתמתוחכמתאמידהבשיטתלכןוחושבוהותאמואלופריטיםקבוצותהכספיים.הנכסים
עיתויעלמושלםמידעבסיםעלמושגותשהיולאלוהקרובותתוצאותלידילהביאהאמורה
פחות.מורכבתאמידהבשיטתהותאמוהפריטיםשאראשרבעודהשונותהעסקאותביצוע
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במחקרכברותוארההמחבריםאחתעל-ידיפותחהמחשבכתוכניתהכתובהההתאמהתוכנית

([1977)ק3ע1<61]־לאחרונההתפרסםדומהתוכניתשלמפורטתיאור.([1976)83-!3]תאחר
מות¬לדו״חותבהשוואהנבחנהשפותחהאלגוריתםשלהאמידהיכולתכאן.מפורטלאולכן

העידושנתקבלוהתוצאותשונות.אמריקאיותפירמותשבידיחסוימידעמתוךשיוצרואמים

מושלם.מידעהיעדרלמרותהמותאמיםהדו״חותשלקרובהאמידהעל

חשבונאיתאינפורמציהביוהקיימתהמיתאםרמת

הסיסטמטיהסיכוןמדדלביומותאמת

1ה-למודלבהתאם
.(י

8הסיכוךהסיסטמטי,מדד(,03ק1:ז31ג556:ו?1-101118>(101161)0\1

השוק(תיקתשואתלביןבודדתמניהשלהתשואהשיעורשביוהמשותפתכשונות)המוגדר
תוחלתאתגםולכומניה,כלשלהיחסיהסיכוןרמתאתהקובעהיחידיהמשתנההינו

המדדיםשלחשיבותםאתכברהוכיחוקודמותעבודותשלאמפירייםממצאיםשלה.התשואה

המניותרווחיותשלשונותהגדרותעלהמבוססיםאלושלאתבמיוחדהשונים,החשבונאיים
(1973)8631/61,•<!61:1161״80801653118שלמחקריהםמזאת,יתרההמניות.מחיריבקביעת

שינוייםביואפשרייםקשריםאודותההשערהאתשבחנו(,1975)8631/61■3ג<תא13ת6§01£1ושל
החשבונאי,הרווחששינויילמסקנההגיעובשוקמחיריהןתנודותלביןהמניותברווחיות
הינםחשבונאי(6)להלך:בשוקהחברותכללברווחיותהכלליהשינוימהשפעתהמנוכים

להשתמשלכןיהיהניתןהמניות.בשוקהסיסטמטיהסיכוןרמתלקביעתביותרחשובגורם

החשבונאיים3ה-לביוהשוקי8ה־שביוהיחסיותהמיתאםרמותבדבראמפיריותבתוצאות
האינפורמטיבילערךכאינדיקציהמותאמים(ונתוניםהיסטורייםנתוניםעל)המבוססים

הרגילים.לדו״חותבהשוואההמותאמיםבדו״חותהגלום

המחקרמחודולוגיית

החש¬הרווחמדדאתהכוללתחד-משתניתרגרסיהעל-ידינאמדחברהכלשלהחשבונאי8ה-

כמשתנההנדגמותהחברותכללשלהחשבונאיהרווחמדדואתתלויכמשתנההחברהשלבונאי

חשבונאייםרווחיותמדדישלאלטרנטיביותהגדרות3עבורהתבצעההאמידההבלתי-תלוי.
כדלקמן:

אחרות(והכנסותהוצאותלפנינקי^)רווחרג
רע1

עצמי()הווי

אחרות(והכנסותהוצאותלפנינקי)רווח
העצמי(ההוןשלהשוק)מחיר 1-1

רג
העש ( 2 )



פ+רנ
העט (3)

פחת(+אחרותוהכנסותהוצאותלפנינקי)רווח
העצמי(ההוןטלהשוק)מחיר

חודשיים.תשואהבנתונישימושתוךחד-משתניתרגרסיהעל-ידינאמדהשוקי8ה-
שלהנתוניםסרטיעלהנמצאותהחברותאוכלוסייתחיתוךמתוךנדגמוהנחקרותהחברות

בדצמבר,31הואמאזנותאריךאשרלחברותהמדגםהגבלתתוךוה-ס&זצמקזחססם15ק
המדגםלפחות.שנה18שלתקופהלאורךלפעילותוהמתייחסיםפיננסייםנתוניםוקיימים

המטבעשלהקנייהבכוחלשינוייםהותאמוהכספייםדו״חותיהואשרחברות242כללהסופי

משלושתאחתכללגביבנפרדהתבצעהממצאיםניתוחלעיל.שתוארההאמידהלשיטתבהתאם

1974-1966ראשונה(;)תקופה1965-1957התקופה(;)כל1974-1957הבאות:התקופות

האפשריותהטעויותאתלצמצםכדינבחרואלטרנטיביותשיטותשתישניה(.)תקופה

האחת,לפישנתיות:תצפיותשלמצומצםמספרמתוךהמתבצעתהחשבונאי,8ה-באמידת

גםהמשלבת([1973)גע51ך106]^הביסיאניתההתאמהבשיטתשימושעל-ידיהאמידהנערכה
מניותתיקישלאגרגציהברמותהאמידהנערכתהשניהולפיחשבונאיים;חתךנתוני

)מניהאגרגציהרמתולכלחברהלכלשוקיות8ששנאמדולסיכום,חברות.10ו-5המכילים

)כלשנבחרוהתקופות3מ-אחתלכלאחתמניות(,10שלתיקמניות,5שלתיקבודדת,
ביסיאנית(.ואמידהרגילה)אמידהאמידהשיטתלכלואחתתקופות-המשנה(ושתיהתקופה,
המשקפותאגרגציהרמתולכלחברהלכלחשבונאיות8ושששלושיםחושבובמקביל

3התאמהשיטות2אתקופות3)כדלקמן:האפשרויותמכלולאת xמדדשלהגדרות

חשבונאיות(.מידעמערכות2אהחשבונאיהרווח

אמפיריותתוצאות

המותאמים.בדו״חותהגלומההמידעתוספתערךלגבימסויימתאינדיקציהנותן1לוח
החשבונאיות8ה-וביוהשוקיות6וז־שביןקורלציותצמדי54להשוותניתןכללית

מותאמיםנתוניםעלהמבוססותואלואחד,במקרההיסטורייםנתוניםעלהמבוססות

הקורלציהרמתיותרגבוהההאפשריותההשוואות54מתוך12ב-רק1האחר.במקרה
מיתאםרמתבדברההשערהאתלדחותמאפשרבינומימבחןהיסטוריים.נתוניםעלהמבוססת

מידעשלהאלטרנטיביותהמערכותשתיעלהמתבססהחשבונאי8ל-השוקי8ה-ביושווה

שבכלמגלהכולהלתקופהמתייחסיםהנתוניםניתוח.00023שלמובהקותברמתחשבונאי

ההיס¬הנתוניםשלמזוהמותאמיםהנתוניםשלהמיתאםרמתגבוהההאפשרייםהמקרים18

רבהמשמעותבעלתהיאכולהלתקופהביחסהמיתאםרמותשבחינתלצייןראויטוריים.

ותיקיםחברות5בניתיקיםבודדות,חברותעלמתבססתקורלציותצמדי54השוואת1
בניותיקיםבודדותחברותעבוררקתוצאותמוצגות(1)לוחבמאמרחברות.10בני
המוצגות.לאלודומותחברות5בניותיקיםבודדותחברותעבורהתוצאותחברות.10
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חברות*10בניהשקעותתיקישלשוקי8ו-חשבונאי8ביומיתאמים.1לוח

תקופה
שניה

תקופה
ראשונה

כל
התקופה

0.4-י0 0.675 0.448

היסטורייםנתונים
ביסיאניתהתאמהללא

הע/רנ
0.450 0.650 0.584
0.580 0.659 0.624 העש/רנ
0 47 1 0.773 0.525
0. £68 0.789 0.805 0.118העש/)רנ+פ( 0.837 0.743

0.497 0.803 0.609
ביסיאניתהתאמה

הע/רנ
0-526 0.793 0.642
0.664 0.762 0.697 העש/רנ
0.553 0.801 0.651
0 863 0.773 0.801 העש/)רנ+פ(
0 7 9 1 0.789 0.749

0.558 0.475 0.474

מותאמיםנתונים

ביסיאניתהתאמהללא
הע/רנ

0• 4 7 8 0.439 0.607
0.754 0.732 0.849 העש/רנ
0.665 0.795 0.784
(.872 0.628 0.914 8.)העש/)רנ+פ( 58 0.635 0.915

0.708 0.637 0.805
ביסיאניתהתאמה

706.(הע/רנ 0-644 0 7 52
1.745 0.837 0.916 נהעש/ר
3.695 0.872 0 8 7 7

1.868 0.699 0.929 3.816העש/)רנ+פ( 0.685 0.898

המספרים ,5כן63זן:נ13ת113ת1-<01־1161־ 001־1־613.6תס!לפימיתאס רמותהםהקטניםהמספרים*
.?1־001101■: א־101ח61:זו001־1־6131:1011פי7 מיתאםרמותהםהגדולים

תצפיוו*.שלכפולמספרעלמבוססתהיאבאשרהמשנהמתקופותאחתלכלביחסמאשריותר
13מתוך6ב-רקהבאים:הממצאיםעלמלמדתהראשונההמשנהבתקופתהמיתאםרמותבחינת

מקריםהמותאמים.הנתוניםעל-ידיהמושגתהמיתאםרמתיותרגבוהההאפשרייםהמקרים

העצמי.ההוןשלהשוקבמחירמחולקשנתירווח-החשבונאילמדדכולםמתייחסיםאלה
הרווחמדדשלהאלטרנטיביותההגדרותבשתישימושנעשהנהםהאחריםהמקריםבכל

בדונההשניה,המשנהבתקופתהעליונה.עלההיסטורייםהנתוניםטלידםהיתההחשבונאי,
18בכלגבוההמותאמיםבנתוניםשימושעל-ידישהושגההמיתאםרמתהיתהכולה,לתקופה

ההיסטוריים.הנתוניםעל־ידישהושגהזומאשרהמקרים
השוקי8ה-שביוהמיתאםברמתהמושגהשיפורבדברנוספיםממצאיםכולל2לוח
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לנתונים בהשוואההיסטוריים נתונים שוקי:3־וחשבונאי3 ביןמיתאמים.2לוח
)ממוצע(מותאמים*

תקופה תקופה כל
שניה ראשונה התקופה

היסטורייםנתונים
0.338 0.542 0.407 הע/רנ
0.477 0.546 0.513 העש/רנ
0.660 0.635 0.604 העש/)רנ+פ(

מותאמיםנתונים
0.426
2 6.0

0.430-2 0 < 7
0.467
14.7 הע/רנ

0.566
18.7

0.610
11.7

0.717
3 9.8

העש/רנ

0.674
2 . 1

0.499-2 1.4
0.739
2 2.4 העש/)רנ+פ(

המעברבעקבות הממוצעהשיפורשיעור
15.6 -10.1 25.6 )באחוזים( מותאםבסיסעללדווח

בסיסעללדווחהמעברבעקבותשהושגהשיפוראחוזאתמצייניםהקטניםהמספרים*
מותאם.

6שלממוצעמהווהבלוחמספרכלמותאמים.בנתוניםשימושנעשהכאשרהחשבונאיוה-@

3אמידהשימות2)קורלציות xמאופ¬כולהלתקופההמתייחסיםממצאיםאגרגציה(.רמות
מתואם.בסיסעללדווחהמעברעקבשהושגההמיתאםברמתמשמעותישיפורעל-ידייינים
ממצאיאחוז.25.6הואהשיפורממוצעכאשראחוז,39.8ל-14.7ביונעהשיפוראחוז

ההיסטו¬הנתוניםשליותרגבוההמיתאםרמתעלכלליתמלמדיםהראשונה,המשנהתקופת
ההוןשלהשוקבמחירמחולקשנתירווח-החשבונאיבמדדשימושנעשהכאשררקריים
תקופתממצאיאחוז.11.7שלבשיעורהמיתאםברמתלשיפורההתאמהמביאה-העצמי

ברמתמשמעותישיפורעל-ידימאופייניםכולה,התקופהלממצאיבדומההשניה,המשנה
15.6ל-מגיעהממוצעהשיפורשיעורמותאמים.בנתוניםשימושעל-ידיהמושגהמיתאם
אחוז.

להס¬צורךלכווישהאחריםמהממצאיםמהותיתשוניםהראשונההמשנהתקופתממצאי

שיעורעל-ידימאופיינתהראשונההמשנהשתקופתלעובדהקשורההסברשעיקרנראהבירם.
השניה,המשנהשתקופתבעודלשנה(אחוזים1.7כ-)בממוצעיחסיתנמוךאינפלציוני

יותרהרבהמהירהמחיריםעלייתעל-ידיאופיינהוייטנאם,מלחמתבתקופתהמתחילה
תופעתנראתהלאהראשונההמשנהשבתקופתלהניחישלשנה(.אחוזים5.3כ-)בממוצע



הנתוניםבסיסעלהחלטותיהםאתהמשקיעיםקיבלוולכומדיחמורהכבעיההאינפלציה
זובתקופהיותרגבוההמיתאםרמתנמצאהמכךכתוצאהכלשהי.התאמהללאיםההיסטורי

השוקי3ה־ביומאשרהיסטורייםנתוניםעלהמבוסםהחשבונאיה-$לביןהשוקי3ח-ביו
להבחיןהמשקיעיםהחלוהשניההמשנהבתקופתמותאמים.נתוניםעלהמבוסס3ה-לביו

ההיסטו¬הנתוניםאתלהתאיםהחלוולכוהדולר,שלהקנייהבכוחהמשמעותייםבשינויים
שיפורחלמכךכתוצאההמותאמים.הנתוניםבסיםעלולפעולהקנייהבכוחלשינוייםריים
בציפיותהשינויבדברזהלהסברהמותאמים.הנתוניםבעזרתהמושגתהמיתאםברמתניכר

רביםסימוכיןלמצואניתוהששיםשנותבתחילתהאינפלציהלתופעתביחסהמשקיעים
(.1972)011נ5זס1ו-(,1969)¥0)316ז1<11ג(1וד05ץ^קודמות:מחקרבעבודות

מסקנות
לנתוניםהמעברבעקבותמשמעותיתשופרההחשבונאי3ל-השוקי3ה-שביוהמיתאםרמת

המשנהתקופתולאורךשנבחנההתקופהכללאורךשנתגלההמיתאםברמתהשיפורמותאמים.
האגרגציהרמותולכלהאמידהשיטותלכלהחשבונאי,הרווחהגדרותלכלמתייחםהשניה

להיותיכוליםהראשונההמשנהלתקופתהמתייחסיםפחותחד-משמעייםממצאיםשנבחנו.
המחקרשממצאינראהזו.בתקופהששרריחסיתהנמוךהאינפלציהשיעורעל-ידימוסברים

לקבלתרלבנטימידעכולליםהמותאמיםשהדו״חותההשערהאתמחזקיםלעילשתוארו
המקובלים.ההיסטורייםבדו״חותכלולשאיננוהחלטות

מותאמיםחשבונאייםנתוניםבעזרתחובאגרותדירוג

הקשרבחינתעל-ידיהמותאמיםהדו״חותשלהאינפורמטיביהערךנבדקהמאמרשלזהבחלק
חוב.לאגרותהניתניםאיכותדירוגילביןומותאמיםהיסטורייםחשבונאייםנתוניםביו

נערכתזהבפרקעיקריות:נקודותבשתיהקודםבפרקשנערכומהמבחניםשונהזובדיקה
למדדיביחסהבחינהנעשתההקודםשבפרקבעודחובבאגרותהשקעותלדירוגביחסהבחינה
קבוצהטלהערכהמשקפיםהחובאגרותטלהאיכותדירוגיובנוסף,מניות,שלסיכון

ציפיותאתמשקפיםהשוקשלהסיכווטמדדיבעודערךניירותמנתחישלבלבדמצומצמת
המשקיעים.ציבורכלל

להסבירנסיונותמספרנעשו([1973)ק1ת01ר3035(1א11§ת0]קודמיםבמחקרים
בשיטתשימושנעשהאלובמחקריםחשבונאיים.נתוניםבעזרתהחובאגרותדירוגאת

אגרותדירוגהואהתלויהמשתנהכאשרס(,1501-1תז1ת3:ות(1ת317515)המפלההניתוח
הפירמה.על-ידיהמדווחיםחטבונאייםנתוניםהםהבלתי-תלוייםוהמשתניםהחוב
בעזרתלהסברניתניםהדירוגיםמכללאחוז70שכ-כךעללימדוהמחקריםממצאי

שלהיחסיתהחיזוייכולתאתלבחוןהיאזהמחקרמטרתהחשבונאיים.הנתונים
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עלכךמתורולהסיקמותאמים,חשבונאייםומשתניםהיסטורייםחשבונאייםמשתנים

המותאמיםהדו״חותשלהאינפורמטיביהערר
החברהעל-ידיהמתפרסםחובלאגרותהמדרירמתירנלקחשנדגמוהחובאגרותדירוג

,888,88,8דרגות:9כוללזה)דירוג9001-5הפיננסית

הנמורהסיכוךבעלותהחברותזוכותלוהדירוגהוא^כאשרמסס,-םסס:(,-מס,
השוניםהחשבונאייםהמדדיםהרגל.(אתשפשטולחברותניתךססס-םודירוגביותר

הנתונים:קבציעלהנמצאתהאינפורמציהמחורחושבוהמדורגותלחברותהמתייחסים
ניתןעל-ידךשהונפקוהחובשלאגרותחברות202כללהסופיהמדגםס.93ו-ק0תס1ק1ג5ז3:ו

חשבונאייםמדדיםלחישובמספיקפיננסימידעהיהאליהןביחסואשר1974לשנתדירוג
קודמים.במחקריםהשתמשובהםחשובים

אמפיריותתוצאות

החיזויתוצאותמוצגות3בלוחהמפלה.הניתוחבשיטתנבנתההחיזויפונקציית
נתוניםשלמשולבומעדרהיסטורייםחשבונאייםנתוניםנתונים:בסיסישנילגבי

נכונהנחזההיסטוריים,נתוניםעלמבוסםהחיזויכאשרומותאמים.היסטוריים
גבוהההיתההחיזוייכולתאחוז(.73.8שלהצלחה)שיעורחברות149שלדירוגו
נחזולמשל,כר,הביניים.דירוגילגבייותרונמוכההקצוותדירוגילגבייחסית
זאת,לעומת;88מ-ונמוכים/1מ-גבוהיםשהיומהדירוגיםאחוז75לפחותנכונה

5ו-אחוז(51.3כ-שלהצלחה)שיעור888דירוגי39מתיר20רקנכונהנחזו

שרמתלומר,ניתןכלליתאחוז(.45.5כ-שלהצלחה)שיעור88דירוגי11מתור

קודמים.במחקריםשהושגולתוצאותביותרדומהשהושגההחיזוי
שלמשולבמערדעלהמבוסםחובאגרותדירוגישלחיזויתוצאותגםכולל3לוח

הרלבנטיהמבחךאתזהמסוגבמעררלראותאוליניתןומותאמים.היסטורייםנתונים

לדו״חותכתוספתמוצעיםאלהדו״חותבאשרהמותאמיםהדו״חותשלהאינפורמטיבילערכם
במידהייבחןאלהדו״חותשלהאינפורמטיביערכםלכןלהם.כתחליףולאההיסטוריים

התוצאותההיסטוריים.בדו״חותכלולשאיננוהחלטותלקבלתנוסףמידעכולליםהםשבה
202מתורהחוב.אגרותשלדירוגיהןבחיזויניכרשיפורעלמלמדות3בלוחהמוצגות

שיפוראחוז(.85.1שלהצלחה)שיעורחברות172שלדירוגיהןנכונהנחזוחברות,
קבוצותלגביבמיוחדבולטהואאולםהדירוג,מקבוצותאחתכללגבימשתקףהחיזוי
היתהבנפרדמותאמיםונתוניםבנפרדהיסטורייםנתוניםבעזרתחיזוייןשהצלחתהביניים

במקריםאחוז57מ-נמוכהשהיתה88ו-888דירוגישלהחיזוייכולתיחסית.נמוכה
ביחסאחוז81.8שלולשיעור888לדירוגביחסאחוז71.8שללשיעורעלתההקודמים
נוספתתוצאהומותאמים.היסטורייםבנתוניםמשולבשימושנעשהכאשר,88לדירוג
היאשתרומתםיםהחשבונאיהמדדיםעשרתשמתורהעובדההיאזהבמבחןלציוןהראוייה

על4ו-היסטורייםנתוניםעלמבוססים6המודל,שלהחיזויליכולתביותרהגבוהה
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חוב*אגרותשלאיכותדירוגיחיזוי.3לוח

חזויה בוצה ק

מספר
מקרים

קבוצה
אמיתית

פחות
88מ- 88 888 ז/

- - _ - 1 3 3 13 12 16

-־ -־ - - 7 10 36 33 -־ 43

־- -־ 3 10 71 65 3 2 -־ 77

- - 1 1 28 20 10 18 - - - - 39 888

- 1 9 5 2 1 - 4 - - -־ 11 88

15 14 - 1 1 1 16
פחות
88מ-

202 סך־הכל

בלבד,היסטורייםנתוניםבסיסעלחיזויתוצאותהםהימנייםשבטוריםהמספרים* היסטורייםנתוניםשלמשולבמעירבסיםעלחיזויתוצאות-הנטויותהספרותואילו
ומותאמים.

החיזויתוצאותבלבד.מותאמיםנתוניםבסיםעלחיזוינעשהכןכמומותאמים.נתונים
אחוז74.8שלהצלחה)שיעורהיסטורייםנתוניםעלהמבוסםהחיזוילעומתשיפורהראו
היסטוריים(.נתוניםלפיאחוז73.8לעומת

מסקנות
תוספתבעקבותהחובאגרותדירוגישלהחיזויביכולתשיפורעלמלמדותהמחקרתוצאות
המשתנים10מתוך4ש-העובדההיאמשמעותבעלתנוספתתוצאההמותאמים.הנתונים
אלומתוצאותמותאמים.נתוניםעלמבוססיםהחוב,אגרותדירוגלחיזויביותרהחשובים

נתוניםבלתי-ישירהאוישירהבצורהכולליםערךניירותשמנתחילהסיקאוליניתן
חוב.אגרותשלהאיכותידירוגםאתלקבועבבואםההיסטוריים(לנתונים)בנוסףמותאמים
ניתןהמותאמיםהדו״חותשלהאינפורמטיביערכםבדברזושלמסקנההעובדהלציוןראויה
שלהתאמהלערוךמכךהנובעוהצורךאלודו״חותשלפירסומםהיעדרלמרותלהגיעהיה

ביטוילידייביאזואינפורמציהשלהפומבישגילויהלשעררקאוליניתןאלו.דו״חות
בה.הגלוםהאינפורמטיביהערךאתיותררב

מכיליםהמותאמיםהחשבונאייםשהדו״חותבהשערהתומכיםלעילהפרקיםשניממצאי
מידהבאיזוההיסטוריים.בדו״חותכלולהשאיננההחלטותלקבלתרלבנטיתאינפורמציה

השוקלגבילהכללההאמריקאי,ההוןשוקנתוניעלהמבוססיםאלו,ממצאיםניתנים



343

אפשרית.בלתיהיאזוהכללההישראלי,המשקלגבימקביליםנתוניםבהיעדרהישראלי?

שלהמוגבלתמשמעותםאתשיבחוופוזיטיבישמחקרלהניחאוליניתןזו,עובדהלמרות

לגביכלשהיאינדיקציהלתתעשויישראל,שלהאינפלציהבתנאיההיסטורייםהדו״חות
המת¬המחקרתיאורהארץ.בתנאיהחלטותלקבלתהמותאמיםהדו״חותשלהרלבנטיותמידת

הבא.בפרקנסקרבישראלתעשייתיותחברותשלהיסטורייםדו״חותלהתאמתייחם

בישראלתעשייתיותחברותהערכתעלהרווחשיטתשינויהשפעת

שחישובםחשבונאייםמדדיםשלגדולמספרלשנותעשוימותאםבסיםעללדווחהמעבר

לכןקשורלהיותצריךהמחקרלצורךהרלבנטיתתת-הקבוצהלבחירתהקריטריוןאפשרי.
ההשתנותעובדתעשויהאזרקשונים.החלטותבמודלימשתניםהקבוצהחבריהיותלעובדת

בהיעדרשונות.החלטותלקבלתלגרוםהדווחבסיםשינויבעקבותהחשבונאייםהמדדיםשל
בסיםעלהבחירהנעשתהחשבונאיים,בנתוניםהמשתמשיםלהחלטותמודליםשלפורמליזציה

מדדיםנבחרולכךבהתאםבספרות.ביטוירידיבאהשהיאכפיהשוניםהמדדיםשלחשיבותם
רווחיות,הפירמה:בפעילותהקשוריםהבאיםהכלכלייםהאספקטיםארבעתאתלשקףהאמורים

לאספקטיםכנוסףהתפעול.ויעילותקצר,לזמןנזילותהפיננסית,והאיתנותההוןמבנה

הדווח,בסיסשינויעםניכרתבמידהלהשתנותהצפוייםאחריםחשבונאייסמשתניםנבחרואלו
מדיניותאתהמשקפיםמשתניםנבחרוכןוכולי.מוניטריים,נכסיםמהחזקתרווחכגון:

.4בלוחמופיעהשנבחרוהמדדיםטלמפורטתרשימההקיימות.והמסהדיבידנד

אביב.בתלבבורסהנסחרותשמניותיהןתעשייתיותחברות22כוללהנחקרהמדגם
פרטבבורסה,הנסחרותהתעשייתיותהחברותאוכלוסייתכללאתלמעשהמהווהזהמדגם

מאזניםעורכתאיננהאשרתעשייתיותחברותשלאחזקהחברתשהיא"אלרון"לחברת
מאוחדים.

הדו״חותהתאמתאתשאיפשרופיננסייםנתוניםפריטי30נאספוהמחקרלצורך
אינ¬שנותהיואלושנים.1975ו-1974לשניםבמדגםהמשתתפותהחברותכלשלהכספיים
החש-המדדיםשינוייאתמלאביטוילידילהביאלכןמאפשרותוהןבמשקגבוההפלציה

מותאם.בסיםעללדווחהמעברעםהשוניםבונאיים

אמפיריותתוצאות

המעברעםהשנתיברווחביותרמשמעותייםשינוייםעלמלמדים4,5,6לוחותנתוני
הרווחסדרותבין(5ק63תד!3ת11301;001-1-613110-01-061)גזהמיתאםרמתמותאם.לבסיס

1974לשניםהממוצעברווחהשינוייםהתפלגות.0.461ל-רקמגיעהוהמותאםההיסטורי

חברות22מתוך10ב-גבוההיההממוצעהמותאםשהרווחכךעלמלמדת4)לוח1975ו-

הקייםהקשרעלמלמדתיותרנמוכההקבצהכרמתהשינוייםבחינתמהמקרים(.אחוז45)
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ההתאמהבעקבותהנקיברווחשחלהשינויהתפלגות.4לוח

נקיחוי ור
גודל

השינוי
1975)אחוזים( 1974 ממוצע

1974,1975

1 5 2 15עד0

1 30עד15

2 45עד30

1 1 60עד45

3 8 6 60מעל

5 15 10 חיובישינויסה״כ
3 2 -15עד0

1 4 2 -30עד-15
1 -45עד-30

3 1 2 -60עד-45

10 2 5 -60מעל

17 7 12 שלילישינויסה״כ

הגיעבה1974בשנתהאינפלציה.ורמתההתאמהבעקבותההיסטורילרווחהתוספותבין
אחוז(68)מהחברות15אצלההתאמהבעקבותהרווחעלהאחוז,48ל-האינפלציהשיעור
ההתאמהגרמהאחוז(,32.5)כ-יותרנמוךהאינפלציהשיעורהיהבה,1975שבשנתבעוד

הרווחחשיבותעלמרמזתזותוצאהמהמקרים(.אחוז23)חברות5אצלרקהרווחלעליית
על-ניתןההתאמהלחשיבותנוסףמימדבהמשך.נדווחשעליומוניטרייםנכסיםמהחזקת

34שב-כךעלמלמדהנתוניםניתוחהגבוהה.האינפלציהבשנותברווחהשינויגודלידי

22תקופות3)אפשריים66מתוךאחוז(52)מקרים x)ההיס¬ברווחהשינויהיהחברות
מהתשואהמשמעותיבאופןנמוכההיתההמותאמתהעצמיההוןתשואתאחוז.60ל-מעלטורי

העצמילהוןהמשמעותיתהתוספתעקבבעיקרזאת(.5)לוחהיסטוריבסיםעלהמחושבת
כללית,יותר.גבוהההמותאמתהתשואההיתה22מתוךמקריםבשנירקההתאמה.בעקבות
21.6מ-העצמילהוןהרווחתשואתירדהלעיל,שהוזכרוהחריגיםהמקריםמשניובהתעלם

ניתנתההתאמהעקבהשינוילממדינוספתאינדיקציהההתאמה.בעקבותאחוזים8.9ל-
הבסיסיםלפישחושבוהתשואותסדרותביושנמצאה(0.697)הנמוכההמיתאםרמתעל-ידי
השונים.

היאהעסקיותההוצאותדו״חעלרבהשהשפעתםהמכירותועלותהפחתסעיפיניתוח
5לוחהשוטף.מהשיעוררקולאהמצטברהאינפלציהמשיעורמושפעיםהיותםעקבחשובה,
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היועליומהפחתאחוז45.5רקבממוצעהיווההיסטוריבסיסעלשהפחתכךעלמלמד
אתהכוללתהמכירותעלותמותאם.בסיםעלהנדגמותהתעשייתיותהחברותמדווחות
כתוצאהההתאמה.בעקבותלמכירותיחסיתהיאגםגדלההמלאיותצרוכתהפחתהוצאות

ממוצעתירידהשהיאאחוז,11.7ל-21.7מ-הממוצעהגלמיהרווחשלשיעורויורדמכך
אחוז.46כ-של

המדדים*השתנותלגבינתוניםמספר•5לוח

הערות ממוצע מדד

0.4550.080
היסטוריותפחתהוצאות

מותאמות פחתהוצאות

ותויהמותאמתהתשואהמקריםבשנירק
ישלהןהחברות,שתיבליגבוהה.

0.1260.320 היסטורין
\

נקירווח
עצמיהון

50ל-מעלמותאמתלאשליליתתשואה 0.089 מותאםי-
תעלההלא-מותאמתהתשואהאחוז,

0.090
0.216ל-0.126מ-

החזקתבגיןהפסדישאחדבמקרהרק 0.172
0.117

מוניטריים נכסים מהחזקתרווח
נטו.מוניטרייםנכסים עצמי הוו

הזרההוןאחוזאתמורידהההתאמה
0.647
0.142

היסטוריו התחייבויותסה״כ
אחוז32ב-הממוצע 0.438

0.141
מותאם^ נכסיםה״כ0

הממוצעהשוטףהיחסאתמעלהההתאמה
אחוזים5.5ב-

1.118
0.251
1.179
0.273

היסטורין

מותאם^ [
שוטףיחס

מהיחסאחוז13ב-גבוההמותאםהיחס 0.783
0.087 ן

היסטורי
1

מכירותעלות
הלא-מותאם 0.883

0.086
מותאם> [ מכירות

הואהנכסיםבסך־כלהמותאםהגידול
טבעהנומינלי.מהגידולאחוז23רק

0.388
0.157 היסטורין סך־שלצמיחה

הנכסיםכל
שלילימותאםגידולהראוחברות 0.090

0.080
מותאם׳׳

מהיחסאחוז24ב-נמוךהמותאםהיחס 1 .1260.323 היסטורין
1.

מכירות
ההיסטורי 0.860

0.305
מותאם׳-

נכסיםסה״כ

התקן.סטיותהםהקטניםהמספרים*
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לרווחביחס ששולמווהדיבידנדהמם אחוזהתפלגות.6 לוח

דיבידנד מסים
נקירווח מסים לפנירווח

מותאם היסטורי מותאם היסטורי

9 7 2 2 15 - 0

1 8 2 1 30 - 15

4 6 6 12 45 - 30

1 3 7 60 - 45

1 1 2 75 - 60

2 90 - 75

100 - 90
6 5 100 מעל

כללנכללואיננוהמותאמיםלדו״חותמיוחדמוניטרייםנכסיםמהחזקתהרווח
שיעוריבשלשנדגמוהחברותלגבידומיננטיתהיתר,מסתבר,חשיבותו,הרגילים.בדו״חות

עלמוניטריותהתחייבויותשלניכרעודףובשלבתקופהששררוהגבוהיםהאינפלציה
היהמוניטרייםנכסיםמהחזקתשהרווחכךעלמלמדים5לוחנתונימוניטריים.נכסים

מהתשואהכפלייםכמעטהגדולשיעורהמותאם,העצמימההוןאחוז17.2שלבשיעור

מוניטריים.נכסיםהחזקתבגיןהפסדלחברהנגרםאחדבמקרהרקהעצמי.ההוןשלהכוללת
האמ¬מכללהזרההוןשיעורעל-ידילעיתיםנמדדתהפירמהשלהפיננסיתהאיתנות

אשראילקבלתהרבותהאפשרויותעקבהישראליותבחברותכללבדרךגבוהזהמדדצעים.

הזרההוןשלהיחסיחלקולהפחתתהיאההתאמההשפעתשונים.מסוגיםמוכווןממשלתי
שהגיעהאמצעיםמכללהזרההוןשאחוזמסתבר,5לוחמנתוניצמוד.איננושמרביתו

אחוז(.32ש£)ירידהההתאמהבעקבותאחוז43.8ל-יורדהיסטוריבסיםעלאחוז64.7ל-
מזהמשמעותיתבמידהקטןהנדגמותהתעשייתיותבחברותהגלוםהפיננסישהסיכוןמכאן

הנמדדתהקצר,בטווחהפירמהשלהפיננסיתהאיתנותהמקובלים.הדו״חותלפיהנמדד
אחוז(.5.5)כ־ההתאמהבעקבותבמקצתהיאגםעולההשוטף,היחסעל-ידיקרובותלעיתים

בלירותנמדדהואכאשראחוז38.8ל-מגיעהנכסיםכלסךשלהממוצעהצמיחהשיעור
אחוזים9ל-הצמיחהשיעוריורדמותאמיםלדו״חותהמעברעםשונה.קנייהכוחבעלות
ריאלית.הצטמקותאףמגלותחברות7בלבד.

שלהן.העתידיהצמיחהקצבעלניכרתהשפעההפירמותשלהדיבידנדלמדיניות
50עדשלדיבידנדמחלקותהאחרותהחברותכלאחת,מחברהשחוץמסתבר6לוחמנתוני

לעיל.ההערכהאתמשמעותיתבצורהמשנהמותאםבסיסעללדווחהמעברמהרווחים.אחוז



היסטוריבסיסלפיהשוטפיםהרווחיםמתוךהמשולםהדיבידנדאחוזביןהמיתאםרמת
השוטף.מהרווחיותרגבוהדיבידנדחילקוחברות6ש-מסתבר.0.356ל-רקמגיעהומותאם
חברותשלהדיבידנדמדיניותעלישפיעמותאםבסיםעללדווחשהמעברלשעררקניתן
רבות.

שלכפונקציהוחברותהכנסהמיסיהטלתעלבעיקרהמבוססתהנוכחיתהמםמדיניות
אחוז60שללתיקרהמגיעזהבסיםעלהמסנטלהיסטורי.בסיםעלהמדווחיםהרווחים

עלהמוטלהמםבנטלניכרתהכבדהעלמלמדמותאםבסיםעללדווחהמעבר(.6)לוח
שנסקרוהמקריםמן9ב-ההון.בשלמותפגיעהלידימקריםבמספרומביאהנדגמותהחברות

המםסכוםהיהמתוכן5וב-אחוז,60שלהמירבימהשיעורגבוההמוטלהמםשיעורהיה
מותאםבסיםעללדווחשלמעברלכןספקאיןהחברות.שלהמותאמיםמרווחיהןגבוה

הקיימת.המםמדיניותלגביהשלכותלהיותעשויות

מסקנות
שוניםחשבונאייםבמדדיםביותרמשמעותייםשינוייםעלמלמדיםהאמפירייםהממצאים
החברותשדירוגבאופןשונותחברותעלשונהבצורהמשפיעהמעברההתאמה.בעקבות
הרווחהשתנותאתהדגמהלשםנבחוןאםניכרת.בצורהמשתנהכלשהויחידמדדעלהמבוסם
משתנהמכך,כתוצאהאחוז.60עליעלההמקריםבמרביתשגודלויסתברהממוצע,הנקי
מגיעההדירוגיםשניביןההתאמהמידתכאשרהנקיהרווחבסיסעלהחברותדירוג

בלבד.0.461ל-
איןהנוכחיות.והמסהדיבידנדמדיניותלגביהשלכותמספרגםהמחקרלתוצאות

ההוןבשלמותהפוגעותהחלטותקבלתלידימביאהיסטוריבסיםעלהדווחשהמשךכמעטספק
לכןניתןשלילי.אףולעיתיםביותרקטןצמיחהלשיעורמכךוכתוצאהרבותחברותשל

המחולקיםהשוטףהרווחסכומיאתרבהבמידהיקטיןמותאםבסיםעללדווחשהמעברלשער,
הנוכחיתהמםמדיניותעלגםלהתאמהלהיותעשויהדומההשפעההמניות.לבעליכדיבידנד

ומסקנותסיכום

הדו״חותשלפומביפירסוםשבהיעדרבהשערהתומכיםזהבמאמרשנסקרוהמחקריםממצאי
על-ידיהמטבעשלהקנייהבכוחלשינוייםההיסטורייםהדו״חותהתאמתנעשיתהמותאמים
יתרוןולחשבונאיםלפירמותלייחסניתןאםערך.ניירותיועציועל-ידיעצמםהמשקיעים

לשיפורלתרוםהמותאמיםהדו״חותשלפירסומםעשויהריפיננסי,מידעבייצוריחסי
הפירמותלידיהמשקיעיםמידייעבורהמותאמיםהדו״חותשלשייצורםוומכיזאתברווחה.

מלמדהמחקרשלהישראליחלקויעילות.ביתרזואינפורמציהלייצרהיכוליםוהחשבונאים
ההתאמה,בעקבותתעשייתיותפירמותשלהפיננסימצבןבהערכתמשמעותייםשינוייםעל
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הנוכחיותהדיבידנדומדיניותהמסממדיניותכתוצאהההוןבשלמותהפגיעההיקףועל
המוגבלתהמשמעותעלחדשאורמטיליםהמחקרממצאיהיסטוריים.רווחיםעלהמבוססות

הקנייהבכוחמהיריםשינוייםבתנאיהפועלבמשקהיסטוריבסיםעלהדווחלהמשךשיש
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המחיריםבמדדלשינוייםחברותדו״חותהתאמתשלההשפעה
חברותשלהמסנטלעל

פורמנסקי*דבורהסייג,נעיםמישור,דבארין,אשר

לאחרונההפכהלאינפלציה,-ההכנסהמסיובעיקר-המסיםמערכתשלהתאמתהבעיית
שהמםכיוןהבעיההתעוררההיחידעלהמםבתחוםהמסים.במערכתמרכזידיוןלנושא

המעברועםההכנסותגדלוהאינפלציהעקבנומינליים.ערכיםבסיסעלכללבדררחושב
התעוררהחברותעלהמסבתחוםהריאלי.המםנטלגדליותרגבוהיםשולייםלשעורים
הוצאותבעיקרהפירמההוצאותשלנכונההגדרהאיוהאינפלציהעקבאחר:מכווןהבעיה
)מםהוורווחיעלהמוטלמםחישובבעתגםמתעוררתדומהבעיהוהמלאי.הפחתבגין
נומינלי.בסיםעלהמוגדרמקרקעין(שבחמסאוהוורווחי

המס.בשיטתבנויההתאמהכלהיתהלא(1975)הכנסהבמםהאחרונהלרפורמהעד
הותאמוליחידהניכוייםהכנסה:מםשלחד-פעמיותהתאמותפעםמדינערכוזאת,עםיחד
לחברותניתנהבמקבילהיוקר.תוספתעלממםפטורוניתןהכסףערךלירידתלזמןמזמו

בשערמשמעותייםפיחותיםשנעשובעתהפחת(חישוב)לצוררנכסיהןאתלשערךאפשרות
הלירה.שלהחליפין

למערכתדגשכידועוניתןזהבנושאהגישהלשינויהביאההכנסהבמסהרפורמה
שלברפורמההואאףשונההחברותמםאוטומטי:באופןבהנעשיתלאינפלציהשההתאמה

התאמותכמההיוםקיימותזאת,עםיחדלאינפלציה.הותאמהלאהמסשיטתאן1975שנת
במשךציודםאתלפחת(1975שנת)מאזתעשייהלמפעליהניתנתהאפשרותדוגמתעקיפות
נושאותבוהמסנטלשלהכוללתההשפעהאתלבדוקהיאזועבודהמטרתבלבד.שנתיים
העצמיההוןאת"שוחק"אינפלציהבתנאישהמסויההשערהאתלדחותאוולאמתהחברות,
עסקים.עלהמםנטלאתומגדיל

מודיםהמחבריםהמדינה.הכנסותבמינהלכעתשנערךממחקרחלקמהווהלהלןהדו״ח*
המועילות.הערותיועלתל-אביבמאוניברסיטתפזנרא.לפרופ'
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שהוגשוהתעשייה()בסקטורהברותשלכספייםדו״חותלבדוקהיאהעבודהשיטת
החברותתתחייבנהשבוהמםנטלאתולהשוותלאינפלציהלהתאימםהכנסה,מםלשלטונות

1הקיים.המצבלעומת

שלדו״חות100כ-תקיףלכשתסתייםהעבודהבלבד.חלקיהואלהלןהמוגשהנוסח

מאתנומנעהנוכחיתבגירסאשנבדקוחברותשלהקטןהמספר.1975לשנתתעשייהחברות
הסופי.בנוסחשייעשהדברהתעשייה,בתוךמשנהענפיביןהשוואות

הממצאיםסיכום

29שלמםלצרכיהרווחאתהגדילההכנסהמסלצרכיהפירמותחשבונותשלמלאההתאמה

לפניהרווחלעומתאחוז87שלגידולל״י,מיליוו56ב-הותאמושחשבונותיהןחברות
מייצגיםאלהממצאיםאםאחוז.74ב-הנ״למהחברותהמגיעהמםגדלמכרכתוצאהההתאמה.

על-ידיהמסתשלוםאתמגדילההיתהלאינפלציהמלאהשהתאמהאפשרהתעשייהענףאת
.1975שנתשלבמונחיםל״ימיליון300ב-הענף

מכךמפיקותוהןצמודותאינןהפירמותהתחייבויותשרובהיאלכךהעיקריתהסיבה
מקטיניםשאנוכפיבמסהחייבלרווחלהוסיףישהזההרווחאתניכר.אינפלציונירווח

בלבדהממשלתיתהסובסידיהלאינפלציה.העלויותתיאוםעל-ידיבמסהחייבהרווחאת
האינפלציונימההפסדגבוההארוך,לטווחבלתי-צמודותהלוואותבאמצעותלחברותהניתנת
העלויות.אי-התאמתעל-ידיהנגרם

שפחתמשוםהקיים,המצבלעומתהפחתהפרשותאתמקטינהלאינפלציההפחתהתאמת

מחירלפיהמחושברגילבשיעורפחתעלעולההכנסה,מסלצרכיכיוםהניתןאחוז50של
חידוש.

החומריםעלותבשנה(,פעמים4-3)בתעשייההמלאיהתחלפותשלהרבההמהירותבגלל
שיטתוהחלפתהחידוש,למחירהקרוביםבמחירים111'0בשיטתגםנרשמתוהמוצרים
החייבת.ההכנסהעלמעטהבמידהרקמשפיעה1.110ל-הרישום

מקובלותהתאמהשיטות

בנושאהטיפולמידתרבות.בארצותלטיפולזכתהאינפלציהבזמןהחברותרווחיהתאמת
האינפלציהשיעורישם-הלטיניתבאמריקההאינפלציה.שיעורישלפונקציהכמובןהיא

עלהאינפלציההשפעתדהיינו,לאינפלציה,שישאחרותבהשפעותעוסקתהעבודהאין
ועלהיבואמחיריעלשונות,פירמותשקונותמקומיותתשומותשלהיחסייםהמחירים
הפירמות.לתפוקתהמקומיהביקוש
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הארבעים.שנותמסוףאחרתאוזובצורהלאינפלציההתאמהנעשית-במיוחדגבוהים
שלשערוךכוללתההתאמהבברזיל.למשלנהוגהשנהמדיהפירמותרווחישלמלאההתאמה

וחד-פעמיותחלקיותהתאמותהפירמה.שלהחוזרההוןושערוךהפירמהשבידיהציודשווי
2הלטינית.באמריקהאחרותבארצותנהוגות

ממםלפטורהחמישיםבשנותהיהנהוגלמשל,בצרפת,כירואיםאנואירופהבמערב

שנתיבתיקוןאחר-כךהוחלפהזושיטהנתון.(5600108456בסיסימלאיעלמלאירווחי

ניתנתבבריטניההשנה.במשךאחוז10עלעלתההמלאישהתייקרותאימתכלהרווחשל
הסגירהמלאיביןההפרשהבא:באופןהמחושבת(5סז01<861167)מלאיהקלתלעסקים
במם.החייבתמההכנסהמופחתזהסכוםמהרווח.אחוז15בניכויהעסקשלהפתיחהלמלאי

חברותחוייבואףולאחרונה1,1ק0בשיטתהמלאיאתלחשבמקובלהבריתבארצות
האינפלציה.לתנאימתואמיםמאזניםלהגישבבורסהסחירותמניותלהןשיש

לדיוןהפורמליתהמסגרת

כך:כלשהיבשנהתהפירמהרווחיאתנרשום

( 1 ) 11־גז-סז

הפירמהפדיוןה״כ180כאשר

הפירמההוצאותה״כ100

מ-מורכבותההוצאות

( 2 ) 70=1+)א+01(+18

עבודהשכרהוצאות1כאשר
גלםחומריהוצאות11

השנתיהפחתשיעורו-סהפירמהשלההוןמלאיהוא1(כאשרהפחת,הוצאות01<

אותו)מניחיםהריביתשער1ו-נטוהחובותמלאיהוא8כאשרהמימון,הוצאות18
וקבלתן(הלוואותלמתןריביתשער
ברמתשנתישינויאחוזים)קקשלאינפלציההיתהמסויימתשבשנהכעתנניח

(1+)קבגודללעיל(2ו-)(1)מרכיביכליגדלוריאלי,שכולובעולםהמחירים(.

לאהריאלישהרווחכיון.11(1+)אכעתנרשםאינפלציהבזמןשהרווחנתקבלולכן

אינוריאלייםבמונחיםהמםנטלגםהרייחסי,הואחברותעלהמסששיעורוכיוןהשתנה

(.1976)86ת6אצלנמצאבנושאמפורטדיון 2
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עלייתאתמבטאאינוהאינפלציהבזמןהפירמהשלההוצאותרישוםבפועלאךמשתנה.
3המחירים:

(3)=1(1+)ק+(1+^+18

גלם,חומריהוצאותהוצאות:מרכיבילשלושהמתייחסההוצאותשלהלא-נכוןהרישום
מימון.והוצאותפחת,הוצאות

מלאי)+(השנהבמשךבקניותמוגדרותחומריםעלהוצאותגלם.חומריהוצאות
)השיטהק1ק0בשיטתהמלאירישוםהשנה.בסוףחומריםמלאי)-(השנהבראשיתחומרים
במשךהמלאימחיריבעלייתואי-התחשבותההוצאותשלהערכת-חסרפירושובארץ(המקובלת

במשךהחומריםמלאיצריכתהוצאותשלהרשוםהערךאתיגדיל11?0לשיטתמעברהשנה.
יהיו:אינפלציהבזמןחומריםהוצאותהפירמה.שלהרשוםהרווחאתויקטיןהשנה
'=(1(1+)ק

א.1

שבמקוםכךאינפלציהבזמןהפחתהוצאותאתלשערךישריאליבעולםפחת.הוצאות
ציודםאתלפחתהאפשרותבארץתעשייהלמפעליניתנת1975מאז.01(<1+)קנקבל<1<ו

עלינו<1<ושבמקוםהדברפירוששנים(,10בדרך־כללשהואמקובלפחת)במקוםבשנתיים
1(<1+)יזאינפלציהבזמןלרשום

*
*כאשר<,1

שיערוךכשניתןהשנתיהפחתשיעורהוא11
(0>*

מבנים.ועלציודעלהפחתשיעוריביןמההבדליםמתעלמיםאנו-זובהצגה<(.1
הדברחד-משמעית.איננההפירמהמבחינתעדיףפחתרישוםאיזהלשאלההתשובה

ככלהפירמה.שבפניהריאליהריביתובשערהנכסחייבמשךהאינפלציה,בקצבתלוי
שלהכדאיותגדלה-נתוןאינפלציהבקצב-הרייותר,גבוההריאליהריביתששיעור
שנים.10שלתקופהלאורךמשוערךפחתעל-פנישנתייםבןמואץפחתשיטת

הנובעותמבעיותזובעבודהמתעלמיםאנוהמחירים.עלייתבקצבגדל?11הפדיון ההכנסות.בצדוהןההוצאותבצדהןהפירמה,שליחסייםמחיריםמשינויי



ביואדישהתהיההפירמהאחוז20שלשנתיתבאינפלציהלדוגמא,כי,מראהחישוב
עדיףיותר,גבוההבריביתבערך.אחוזים2.8היאהריאליתהריביתכאשרהשיטותשתי

משוערך.פחתעדיף-יותרנמוכהובריביתהקרובות(,השניםשלמשקלו)גדלהמואץהפחת
הפחתשבולמצבמתאיםאשרהקודם,בעמודבציורמוצגהפחתאלטרנטיבותשתיביןהקשר
לשנתיים.הואהמואץוהפחתשנים10ל-הואהמשוערךהרגיל

חובותמלאי8)18הןאינפלציהכשאיןהפירמהשלהמימוןהוצאותמימון.הוצאות
-ריאליבעולם-הפירמהצריכהאחוזיםקשלאינפלציהכשישהריבית(.שער1נטו,
לכן:הואהפירמהשלהרווח.([1+1()1+)?-1]8של:שנתיותמימוןבהוצאותלשאת

18-([1+1()1+)ק-1]8=ק1-8ק8

בגללנוסףורווחק(,8)שלההחובבערךהריאליתהירידהבגללהוןרווחישלפירמה
(.188)הריביתשלחשנתיהתשלוםבשוויהריאליתהירידה

?(8)הצמודההחזרשכןרווחלהישעדייומלאה,הצמדהבתנאילווההפירמהאם
מבחינתבהלהכירשיששוטפתמימוןהוצאתזוואיןריאליים()במונחיםקרןהחזרמשקף

הכנסה.מם
10=01+14+1(+18מ:מורכבותהפירמההוצאותלסיכום,

בזמןעל-ידהנרשמותשהןכפיהפירמההוצאות
'סיד=1(1+)ק+ז01+4<+18הן:אינפלציה

המותאמותהפירמההוצאות
1(<8+1)+1-88-18ק8תהיינה:לאינפלציה

70"=1(1+)ק+14(1+ן?+0*

1(<1+)ק--188-88כאשר:

.70"-70'=1קד+0*

0)שוניםפחתמקדמישניביןלהפרשמצטמצםהשיטותשתיביןההפרש?=0כאשר

(.0*לעומת
האלטרנטי¬הפחתמקדמיביןוההפרשהפירמהאצליותרגדולההלוואותשמרכיבככל

לאינפלציה.מלאהלהצמדהלעבורהפירמהשלהכדאיותתפחתכןיותר,רבביים

העבודהשיטת

ביןנע1975בשנתופדיונואקראיבאופןשנבחרוהתעשייהמענףגדולותחברות29נחקרו
הסתכם1975בשנתזובאוכלוסייההפדיוןכלסךל״י.מיליון260ל-ל"ימיליון14

הבדיקההתעשייה.חברותכללמפדיוןאחוז10כ-מהווהוהואל״ימיליון1,330ב-
-מסלצרכיהתאמהוחשבוןוהפסד,רווחחשבוןמאזן,-הכספייםהדו״חותעלמבוססת

.1975ו-1971לשניםאלהחברותשל

היסטוריים,במחיריםהמאזןסעיפירשומיםהמקובליםהחשבונאותכלליעל-פי



בערכיםהמאזןסעיפיאתלבטאהיאהשערוךומטרתשונותתקופותשלבלירותדהיינו,
סעיפיםלאותםביטוימתןהואהמאזןבשערוךאותנושהנחההעקרוןתקופה.אותהשל

יוםשלבמחיריםמחדשהערכהעל-ידיהמחיריםמשינוימושפעכספייםבמונחיםשערכם
כלהלן:הסעיפיםקבוצותשוערכוזהעקרוןלפיהמאזן.

וציוד,מכונותומבנים,קרקעקבוצות:4ל-הנכסיםחולקוהקבועהרכושבשערוך
תתלכלהרכישה,שנתלפילתת-קבוצותחולקהקבוצהכלרכב.כלימשרדי,וציודריהוט

עדהרכישהמיוםהמתאימיםהמחיריםבמדדהשינוייםעל-פימשוערכתעלותנקבעהקבוצה
עלהכנסהמםבתקנותהקבועיםהרגיליםהשיעוריםלפיחושבהמצטברהפחתהמאזן.יום
המשוערכת.העלותבסיס

למלווההנקובההריביתתוספתעל-ידינעשההשערוךחובה:מלוותבני״ע.השקעות
לערךהמאזןשנתעדהמלווההוצאתמשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתלפיהצמדהוהפרשי
המאזן.ליוםבבורסההמחיריםלפישוערכובבורסה:סחיריםני״עהמלווה.שלהנקוב
מסובןהנואלהמניותשערוךטכניות;מסיבותשוערכולאבבורסה:סחירותשאינןמניות
בהן.הקשורותהחברותוכלהבנותחברותנכסישערוךומצריךביותר

במחיריםמוערךשהמלאיהנחנוסקז?,היאהמלאיבהערכתהמקובלתשהשיטהכיון
ומטרתמאחרחידוש.במחיריהמלאיערךאתבמקורבמבטאזההאחרונה;הרכישהשל

שלכללייםמחיריםמדדיעל-פיבשיערוךהסתפקנוגודל,סדרילקבלהיאהשיערוך
דומים.מוצריםקבוצות

-ריאלייםנכסיםשלפחתגורמים:משלושהמורכבהאינפלציהלתנאיהרווחתיאום
בסיםעלפחתבאאחוז(50בשיעורמואץפחת)בדרך־כללמםלצורךשנוכהפחתבמקום
השינויים4ק.1ק0במקום1,1י*ן0בשיטתהמלאיחישוברגילים.בשיעוריםמשוערכתעלות
במדדהשינוישיעורלפיהשנה,בתחילתשהיונטו,הכספיותההתחייבויותביתרתשחלו

מסךמורכבתנטוהכספיותההתחייבויותיתרתסופה.ועדהשנהמתחילתלצרכןהמחירים
מלאי.למעטשוטף,רכושבניכויעצמיהוןלמעטההתחייבויות

המחיריםושינויהמלאישלהמחזוריותבסיםעלנקבעה11?0בשיטתהמלאיהערכת4
כדלדמן:נקבעההמלאיסוגישלהמחזוריותבמחסנים.המלאיהחזקתבתקופתהחלים

ממוצעחומריםמלאי/בחומריםשימוש=חומריםמחזוריות
גמוריםמוצריםשלממוצעמלאי/המכירותעלות=גמוריםמוצריםמחזוריות

וטלחומריםטלהמחזוריותביןבממוצענקבעההעבודהבתהליךמוצריםשלהמחזוריות
החש¬לתקופהאיפואשווהבמחסניםהמלאיהחזקתתקופתגמורים.מוצריםשלמחזוריות השינוייםלפיהותאםהשנהבסוףהמלאיערךבמחזוריות.מחולקתחודשים(12)בונאית

במחסנים.המלאיהחזקתשלממוצעתבתקופהשחלוהמחירים,ברמת
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1975ר-1971לשניםהעסקיותהתוצאותהשוואת

כימראה,1975ו-1971בטניםהחברות29שלוהפסדרווחוחשבונותהמאזניםניתוח
המחי¬לעלייתהעסקיותההוצאותתיאוםלפניאפילוהחברותברווחיותפגעההאינפלציה

אינפלצייתשלגורםספקללאהמהווההמימון,בהוצאותהרבהגידולבמיוחדבולטרים.
העצמיההוןושיעורהאינפלציוני,התהליךעל-ידינפגעלאההוןמבנהמאידך,עלויות.

המחולקים,ברווחיםדרסטיתירידההיתההעצמיההוןעללשמירההדרכיםאחתגדל.אף

נומינליים.במונחיםוגםיחסיבאופןגם
1975ב-הכנסהמסלצרכיבחשבונותכימסתברלאינפלציה,ההתאמהלחשבוןבאשר

האינפלציה.מתהליךמשהפסידויותרהצמדהללאהלוואותבאמצעותבישראלהחברותקיבלו
עלהמפצהבלתי-צמודואשראיהלוואותמתןעל-ידיהפירמותאתמסבסדתעצמההממשלה
מכך.הנגרםלהפסדומעברמעלעלויותשלהתאמההיעדר

במאזןהשינויים

הקריטריוניםבמרביתשנבדקו.החברותשלוהנכסיםההוןבמבנהפגעהלאהאינפלציה
שערוך.אחריוגםשערוךלפניגם1971לעומת1975ב-יותרטובהמאזןמתקבל

ארוךלטווחבהוןהקבועהרכושומימוןהשערוך,לפניגםגדלהעצמיההוןשיעור
-1971בשניםהעצמי.בהוןמהגידולנבעהמאזןבמבנהזהשיפורניכרת.במידההשתפר
אחוז.427ב-השערוךאחריואילואחוז,204ב-השערוךלפניהעצמיההוןגדל1975

מיליון240מ-1אחוז64.7ב-אול״ימיליון176ב-העצמיההוןאתהגרילהנכסיםשערוך
המחיריםעלייתמתהליךכתוצאהשהצטברוהוןרווחיהםאלול״י(.מיליון416ל-ל״י

קבועים.נכסיםשלבעיקר

והפסדדלוחרןחשב

המכי¬ערךנפגמה.ואףהשתפרהלאהחברותרווחיותהרישיפור,חלהמאזןשבמבנהבעוד

אחוז114ב-עלההתפעוליהרווחואילואחוז,230ב-1975-1971השניםביןגדלרות
אחוז7.1מ-מהמכירותהרווחשיעורירדמכךכתוצאהאחוז.17.5ב-הכוללוהרווחבלבד
■*ההתאמה.אחריאחוז1.5ול-התאמה,לפני1975ב-אחוז4.6ל-1971ב-

ללאאחוז35.4ו-,1971ב-אחוז39.2היההעצמימההוןהכוללהרווחשיעור
.1975ב-התאמה

אחוז365ב-המימוןבהוצאותבגידולבמיוחדהתבטאהברווחיותהאינפלציהפגימת
נשארלוכימראה,המםתשלוםאחריוהפסדרווחחשבוןשלמחדשבנייההאמורה.בתקופה

המסבשיעורשינויהיהלאואם,1971שלברמהלמכירותביחסהמימוןהוצאותשיעור

משתפרת,אףאלאפוחתתהיתהשלארקלא-המדדיםכללפי-מםאחריהרווחיותהממוצע,

לאינפלציה.החשבונותהתאמתלפניכמובןוזאת
הירידההואהעסקיותהפירמותחשבונותעלהאינפלציהלהשפעתהביטוייםאחד
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1975ב-המכירות;מסךאחוזים2.3היההפחת1971ב-מהמכירות;הפחתבשיעורהדרסטית
בחשבונותפחתזהוכילציין,ישבלבד.אחוזים1.3והיהלמחציתוזהשיעורירד

כתוצאה3.5פי1975-1971בשניםגדלהכנסהמסלצרכיהמותאםהפחתואילוהעסקים,
ל"י,מיליון43בסרפחתניכויהותרשנהבאותה.1975ב-אחוז50בשיעורפחתמהתרת
מיליון34.5ב-מסתכםחידושבמחירהכנסה(מםפקודת)לפירגילבשיעורפחתואילו
ברוראבלזה,בסעיףלאינפלציההתאמהאיפוא,תועיל,לאקצרבטווחלשנה.בלבדל״י
ישאחוז50בשיעורפחתלעומתחידושבמחירפחתניכוישלהכדאיותחשבוןאתכי

לעיל.שהצגנוכפינוכחייםבערכיםשימושעל-ידיארוךלטווחלעשות

5לאינפלציה1975שנתשלהחשבונותהתאמת

המביאותהחומריםעלותוהתאמתהנכסיםערךהתאמתהאחד,צדדים.שניפההמוצגתלהתאמה
הנובעתהסמויהההוצאה()אוההכנסהוהשני,והפסד,רווחבחשבוןהעלויותלהגדלת
על-ידה(.הניתןהאשראי)אוהפירמהשלההתחייבויותשלהריאליבעירמהירידה

עלמצביעיםגדולותתעשייהחברות29שלהעסקיותהתוצאותעלשנערכוהחישובים

צאיזגדולההאינפלציהעקבהסמויהההכנסההכנסה,מסלצרכיההתאמהשבחשבוןכך,
לאינפלציה.העלויותשלהתאמההיעדרעל-ידיהנגרסמההפסדשיעור

והתחייבויות,חובותשלהצמדהמהיעדרהנובעתהסמויהמההכנסהנתעלםאםגם
עולהעדייוארורלטווחבלתי-צמודותבהלוואותהממשלהעל-ידיהניתנתהסובסידיההרי
אינפלציונייםרווחיםהחברותבידיומשאירהעלויותשלהתאמהשבהיעדרההפסדעל

ניכרים.
ההוצאותאתמקטיןחידושבמחיררגילפחתכימראה,העסקייםהחשבונותהתאמת

מםלצרכיהפחתלעומתל״ימיליון8.7ב־החייבתההכנסהאתמגדילדהיינו,פחת,על

עקבהרווחתוספתכיום.הניתןאחוז50שלהפחתבגללוזאתהקיימת,בשיטההכנסה
שחושבה.הרווחתוספתמכללאחוז12כ-מהווההפחתהוצאותירידת

12.1ב-החייבתההכנסהאתמקטינההחומריםעלותלחישוב01?0שיטתזאת,לעומת
אחוז.16.5ב--התאמהעקב-הנוסףהרווחהקטנתדהיינו,ל״י,מיליוןו

אפשרותניתנהולפירמותהמואץהפחתלהפעלתהראשונההיתה1975שנתכילזכור,יש5
הדברפירושישנים.נכסיםעבורלפחתההפרשהאתשנתייםתוךלסיים-מעברבהוראת—

צמיחהמקצבינתעלם)אםמיוחדבאופןגדולותהיוזובשנהלפחתהפירמותשהפרשות
לפחתהמשוערךהפחתבין-זובעבודה—המחושבההפרשזמו(.לאורךהפירמותשלשונים
החברותדו״חותהוגשולאעדייוהעבודהעריכתבעתשבומטה.כלפילכן,מוטה,הרשום
שערוךמהשפעתהתעלמנואחת.זמובנקודתמטפלתשלנושהעבודהלזכורישכן.1976לשנת
מצטמ¬שלנוההשוואהאחרות:המליםהבאות.בשניםהפירמותהוצאותעל1975בשנתהפחת
(1975)ב-חד-פעמיתאינפלציהביןהשוואהבחשבוןלוקחתולא(1971)ו-1975ל-צמת ההוצאות.מרכיבילכלנכונהזוהערהמתמשכת.לאינפלציה
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)התחיי¬נסוהתחייבויותשלחקרומשחיקתנובעהסמויהאינפלציוניהרווחעיקר
ל״ימיליון33מזה-ילי׳מיליון70.5ב-גדלההחייבתההכנסהחייבים(:פחותבויות

כתוצאהל״ימיליון6.2ב-במםהחייבהרווחיגדלכמו-כןישירה.ממשלתיתסובסידיה
המותרות.מההוצאותהצמדההפרשימהפחתת

מהיעדרל״ימיליון85כ-הללוהתעשייהחברותאפוא,הרוויחו,דברשלבסיכומו

תוספתעל-ידיבחלקוקוזזזהרווחהכנסה;מםלצרכיהאינפלציהחשבונותשלהתאמה
משחיקתנתעלםאםגםל״י.מיליון73ב-הסתכםנסושהרווחכךהחומרים,כגיןהוצאות

החברות29אתהממשלהפיצתהעדייוהרי-התחייבויותשלהצמדהמהיעדרהנובעתהקרן
סמוי.מענקל״ימיליון33שלסובסידיהמתןעל-ידיהתעשייה

המסואתאחוז87ב-הכנסהמםלצרכיהמותאםהרווחאתמגדילהלאינפלציהההתאמה

איפוא,כדאית,אינההכנסהמםלצרכילאינפלציהמלאההתאמהאחוז.74.7ב-המגיע
פחתמעניקההקיימתשהשיטהמשוםבעיקרוזאתהקיים,למצבבהשוואההעסקיותלפירמות

וכןחידוש(,במחירפחת)דהיינו,לאינפלציההמותאםמהפחתהנחקרתבשנהיותרגדול
בערכיםמחושבתממילאהחומריםעלותמכךוכתוצאהגבוההבתדירותמתחלקשהמלאימשום

החידוש.למחירקרובים

התאמהואחרילפניתעשייהחברות29טל1975ב־הכנסהמסלצרכיחשבונות.1לוח

נפלציהלאי
ל״י(במיליוני -מס לצרכיברווחים)-(הפחתהאו)+()תוספת

הפרט
באחוזים

(4)

הפרש
(1)־(2)

(3)

אחרי
התאמה

(2)

לפני
התאמה

(1)

+ 11.8 + 8.7 34.5 43.2 פחת
-16.5 -12.1 275.3 263.2 במלאי()שימושחומריםעלהוצאות
+8.5 +6.2 48.9 55.1 המימוןבהוצאותשנכללוהצמדההפרשי

+96.2 +70.5
מהתחייבויותאינפלציונירווח

נסובלתי-צמודות
100.0 + 73.3 הכנסותתוספתסך־כל

-17.0 הפסדיםשהקטינוהכנסותמזה:
+56.3 במםהחייבברווחשינוי

+ 28.6 1המגיעבמסשינוי

אחוז.50.8שלהממוצעהמסשיעורלפיחוטבהמגיעהמס
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1975ו-1971לשניםתעשייהחברות29שלהמאזן.2לוח

19 7 5
1971

משוערך ללא
שערוך

ל״ימיליוני
415.9 240.0 78.9 עצמיהון

.063.0 887.2 300.5 נכסיםסה״ב
337.9 194.4 70.8 קבוערכוש

)אחוזים(75/71גידולשיעורי
426.9 204.1 עצמיהון

253.7 195.2 נכסיםה״כ0
377.1 174.5 קבוערכוש

)אחוזים(אינדיקטורים
39.1 27.1 26.3 העצמיההוןשיעור

1.21 1.29 1שוטףיחס

0.60 0.63 2מהיריחס

180.0 222.4 216.5 3קבוערכושמימון

14.7 17.8 22.3 ארוךלזמןההתחייבויותשיעור
מסרהצמודותההלוואותאחוז

16.4 24.1 ארוךלזמןההתחייבויות

_שוסףרכוש שוטפותהתחייבויות
שוטףיחס

מלאי)-(שוטףרכוש
שוטפותהתחייבויות

מהיריחס

עתודות+ארוךלזמןהתחייבויות+עצמיהון
קבוערכוש

=קבוערכושמימון 3
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1975ו-1971בשניםתעשייהחברות29שלרווח-והפסדחשבון.3לוח

19 7 5- 1971
אחריהתאמהללא

התאמהלאינפלציה

1,330.6 403.0
61.2 28.6
85.0 30.9
17.1 9.2

48.9 55.1 11.9
46.7 21.1

34.5 43.2 12.3

66.9 38.3 9.8
9.9 10.7

99.5 43.2

230.2
114.2
174.9
86.1
565.3
250.1
290.2
121.2

25.7

4.6 7.1
35.4 39.2
19.5 26.7
13.1 13.4

1.3 2.3
4.1 2.9

50.8 34.6

99.9 48.0
21.2 50.7

ל״ימיליוני
מכירות
תפעולירווח
כוללרווח
פחת

מימוןהוצאות
מסאחרכוללרווח

מותאםפחת
מגיעמם

שחולקודיבידנדים
נטומותאםרווחסה״כ

)אחוזים(גידולשיעורי
מכירות
תפעולירווח
כוללרווח
בספריםפחת

מימוןהוצאות
מותאםפחת
מגיעמם

מסאחררווח
)אחוזים(אינדיקטורים

מהמכירותהרווח:שיעור
העצמימההון

מסלאחרהעצמימההוןהרווחשיעור
התשואהשיעור
מהמכירותהפחתשיעור
מהמכירותהמימוןהוצאותשיעור
המותאמיםהרווחיםמסרהמםשיעור

)ברוטו(
הרווחיםמסרהמותאםהפחתשיעור

מותאמים(הפסדים)בניכויהמותאמים
מםאחרמהרווחיםהדיבידנדיםשיעור
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ביבליוגרפיה

החשבוןרואילשכתשלאינפלציהבזמןהרווחתאוםבדברדעתלגילויעקרונותהצעת
.1976 פברואר-מרס(,267-266)6-5מם׳חשבון,רואההמקצועית,המועצהבישראל,

־11,011,."1ז1£13£10ת3ת711100111661160",^4.5.1.??(3ק61״35ז1<1?1־0066<11ת3185^ירושלים.,1976פברואר,חוץ,השקעותעלהפיחותיםהשפעתלבחינתהועדהדו״ח ),
113/ 1976, קק.193-199 .

7607, (!.£., "/10.)115710£ 73x31316?106[־£010£175•7116:107137100?01־16180ק^61־16ך "
10 11. 43700 (611.), / /מ7:ג<££0מ11616.0116*1001716 X0x, 7116 ־00£1ס105717085!8 -
7100, 1976.

,.א311(7007601,.ס,.?"1611130,7.737116)71 x 71:637111607 0£ 803111655 ?!•0£175
110(161• 1 ס£13710ס3׳׳)•!001111171005"ס!431:00.11(60,).7/מ3ק:ג<£0מ0 x16 1616

1*1001116 ? ,#ס,817116־00^1§ת1976,105717071005 .



תיאורטיותסוגיות

אינפלציהבתנאייצרניקואופרטיבמדיניות

כהנאנאוהפרוש,יעקב

קואופרטיבטלוהתעסוקההתפוקהמדיניותהשוואתשלתוצאותכמהנסקורזובעבודה
ההח¬קבלתבשעתמראשוידועקבועהסופיהמוצרמחירשבומצבלעומתאינפלציהבתנאי

הפירמה.שלהכלכליותלטות
הקיימיםשוניםבתחומיםמחקרכוונישניזיווגשלפרילמעטה,הינה,זועבודה

בהשוואהחופשיתתחרותבתנאיקואופרטיבבהתנהגותעוסקהאחדהכלכלית:בספרותמכברזה
מחירילגביאי-ודאותבתנאיהפירמהבהתנהגותדןוהשנימקבילה,קפיטליסטיתלפירמה
מתברר,וידועים.יציביםהמחיריםשבפניהמקבילהפירמהלהתנהגותבהשוואההתוצרת
בשניהמחקרממצאיטלפשוטאיחודמולידאינואלומחקרכוונישנישלזהשמיזוג

חשובהתוצאהמחלישהמיזוגהנכון.הואההיפךהעבודה,בסוףשנראהכפיאלא,הכוונים,
השני.המחקרכווןפרישהיאאחרתתוצאהפיהעלוהופךהראשוןהמחקרכווןפרישהיא

לענייננו,הנוגעתהקיימתבספרותהעיקרייםהממצאיםאתבקצרהנסקורבהמשך,
בהםונדוןהעיקריים,הממצאיםאתנפרטעוסקים,אנושבמסגרתוההתנהגותמודלאתנציג

בעיקרהמוזכרות,לתוצאותהמתמטיותההוכחותאתכאןנציגלאיישומם.ובאפשרויות
מהמחברים(.לקבלויוכלהמתעניין)הקוראהטכניאופייןבגלל

קואופרטיבית.לחברהקפיטליסטיתחברהביןהמבחיניםומגווניםטוניםהיבטיםישנם
דיוננונרכזשאנוטבעיכלכליים.חלקםורקפוליטייםחלקםחברתיים,חלקםאלוהיבטים
יצרני,קואופרטיבכגוןשונותארגוןבצורותלהבחיןישכאןגםבלבד.הכלכליבתחום

מבניםשלההבדליםסבךלכלנכנםלאאנושירותים.קואופרטיבאוצרכניקואופרטיב
האדםכוחשכלחברההואיצרניקואופרטיבבלבד.היצרניבקואופרטיבנתרכזאלאאלה,

נעסוקשבההיצרניתהקואופרטיביתהחברהבלבד.הקואופרטיבמחברימורכבבההמועסק
המטרהפונקציית-והיאאחת,מבטבנקודתלההמקבילההקפטיליסטיתמהחברהנבדלתתהיה

בתנאירווחיהסךאתלמכסימוםהמביאהכחברהתוגדרהאחרונההכלכלית.פעילותהשל
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הנקייההתמורהאתלמכסימוםהמביאהכחברהיוגדרהקואופרטיבואילוחופשית,תחרות
לחבר.

פירמהשללזובהשוואהיצרניקואופרטיבשלהמדיניותבניתוחהעוסקהראשוןהמחקר
(1958שלזההואקפיטליסטית ^3x1.)ודאות,ובתנאימשוכללת,בתחרותכימראה,הוא

כמובן,יש,זולעובדההמקבילה.הקפיטליסטיתהפירמהמאשרפחותהקואופרטיבייצר
נוסףלביסוסזכה^3x1שלהחלוציהמודלהרווחה.תורתשלהמבטמנקודתמרובהחשיבות
(.1970,1971)ע3ת61<שלהמקיפותבעבודותיוובפרט(1966)0תס131שלבמאמרו

כווניהאחרונותבשניםנתווספובהנהלהפועליםושיתוףקואופרטיביםשללתיאוריה
311£11430x106שלהעבודותזה.בתחוםתרומותכמהרקפהנזכירומגוונים.רביםמחקר

1ת:,(1974)1163(1,(1972)?6§ע1150ז1
(1976,(1976)?0!01נ0י 0x626),0תס8?31־00511ושל

בהתנהגותתחרותי,אינוהשוקכשמבנהקואופרטיבבהתנהגותעוסקותאלועבודות(.1978)
ובהתנהגותקואופרטיביתבכלכלהמלאשווי-משקלשלבאפשרויותקואופרטיב,שלדינמית

יצרנים.שאינםקואופרטיבים
אנוהאחרון.בעשורובפרטהכלכלית,בספרותבהרחבהנדוןאי-ודאותשלהנושאגם
53<ת1סותשלעבודתווהיאדיוננו,בנושאישירותהנוגעתבלבד,אחתעבודהפהנזכיר

בתנאימקבילהמפירמהפחותאי-ודאותבתנאיתייצרסיכוןהשונאתשפירמהשהראה(,1971)

אי-ודאותיוצרתצפויהבלתיאינפלציהשלקיומהכאשרחשובהמשמעותזהלדברודאות.
למיטבקיימתאי-ודאותבתנאיקואופרטיבהתנהגותשלבנושאהפירמה.שלהתפוקהבמחירי
ביותר.לקויבנושאטיפולואך(,1974)1301)שלוהיאבלבד,אחתעבודהידיעתנו

האופטימוםופתרוןהמודל

שייקראxיחידמשתנהייצורגורםבאמצעותץיחידהומוגנימוצרהמייצרתפירמהנניח
מניחיםאנוהייצורפונקצייתעלרציף.משתנהכאלאליושנתייחסלמרותעובדיםמספר
ץ=)^£הייצורפונקצייתאומרת,זאתויורדת.חיוביתשוליתתפוקהבעלתשהיא
התכונותבעלתהיא

(1)י?>0,"£<0

ניתןולכןהיחידה,המשתנההתשומההםהעובדיםכיהנחנוהדיוןאתלפשטכדי
הואזהמודלהתפוקה.שלהאופטימליתהכמותאלהעובדיםשלהאופטימליתמהכמותלהקיש
הייצורגורמיאופילגבימסוימותבהנחותכימתברראךהקצר,הטווחשלמודלבעצם
הארוך.בטווחגםנכונותהתוצאותיישארוביניהם,והיחס

לחברהנקייהוההכנסהת=£ק-^-?הוא:קפיטליסטיתחברהשלהרווחסך
העבודה,שכרהוא"התפוקה,מחירהואקכאשר.מ=£ק(-/)'¥xהיא:בקואופרטיב
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פונקצייתואזל-ק,ושווהוידועקבועהמוצרמחירודאות,בתנאיהקבועה.ההוצאהו-?
קפיטליסטיתחברהאצל11הרווחלגביהמוגדרתס,כלשהי,תועלתפונקצייתהיאהמטרה
שהיאמניחיםאנוהתועלתפונקצייתלגביהקואופרטיב.אצל11לחבר,התמורהולגבי

מקיימת:סכלומר,קעורה.ושהיארוויה,להשאיומונוטונית,

"ס<0
,0<'

11(2)

^העובדים,מספרהואההחלטהמשתנהכאשר!1אתלמכסימוםלהביאהפירמהמטרת
מקרימשתנההואםכאשרק=ק+0כינניחהסופי,המוצרלגביאי-ודאותבתנאי

אומרת:זאתמ-ק-;גדולתמידוכמעטאפסתוחלתבעלההחלטה,במשתנהתלויבלתי

(3)£0=0,£(•!?>)ק-=1

,511ומורגנסטרן,פון־נוימןשלהתועלתתוחלתהיאזהבמקרההמטרהפונקציית

ג,הואההחלטהכשמשתנהלמכסימוםלהביאההיאהפירמהומטרת
^ז,0(11)א,1^£11)ח(££1(!)האופטימום:בעיותלארבעכימגיחים,אנו

ושני.ראשוןמסדרהאופטימוםתנאיאחרהממלאוחיובי,סופייחיד,פתרוןיש11(11)
בהתאמה.*%,ב-*\.,הפתרונותארבעתאתנסמן

0000

הכאה:התוצאההיאלהוכיחשניתןהראשונההתוצאה
הפתרונות,ארבעתב>־ךקבועיחסקיים—(3(-)1)הנחות—דלעילהמודלתחת:1משפם

•"*>!!*>**>*והוא:
0000

היחסלמעשהזו?תוצאהשלהמשמעותמה
^x

0
> x11שלבעבודתולראשונההוכח

11131־

x*והיחס(1958)
0

> xשלשמסקנתונובע,1ממשפט(.1971)5311111110טלבעבודתו

קואופרטיבקואופרטיבים.לגביקיימתאינהקפיטליסטיותפירמותלגביהמתקיימת53ח11ח10
אי-ודאותבתנאילעובדיםהביקושואתתפוקתואתיגדילסיכון,שונאהואאםגםיצרני,

בתנאיגםבעינהנשארתמ31ד1שלמסקנתוועוד:זאתקפיטליסטית.כחברהיקטינםולא
יותר.חלטההיאשעתהאלאאי-וראות,
11שללאפקטהבאבסימוןנשתמשאם

,*x*:11131־ ^ = x* - x־*x=/לפיהרי,*!ט
כלומר,.^>*^/וביחוד:,*^>0גםאלא^>0שרקשלאנמצא,1משפט

אי־ודאותבתנאייותרקטןוקואופרטיבקפיטליסטשלהאופטימליותהתפוקותביןההפרש
11שלשהתוצאהכךודאות,בתנאימאשרהמוצרמחירלגבי

אי-ודאותשבתנאיהטוענתא,31־
יכולותאי-ודאות.בתנאייותרחלטההתפוקה,צמצוםידיעלברווחהפוגעהקואופרטיב

מתונהלהיותשעליהקואופרטיבנגדהמכוונתממשלתיתמדיניותלגביהשלכותלכךלהיות
בפרט.אינפלציהבתנאיאובכלל,המוצרמחירלגביאי-ודאותבתנאיכשמדובריותר
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מצביםהשוואת

הםהמשתניםכשהפרמטרים(,1971)53(ת1תז0שעורךלזובדומהמצביםהשוואתעתהנערוך
לזכורישסיכון.מודדכאל0שלהשונותאלהתייחסנו.0שלוהשונותק,ממוצע,המחיר
ריבועית,התועלתפונקצייתהבאים:התנאיםמשלושתאחדמתקייםאםזאתלעשותשמותר
קטן.שהסיכוןאונורמלית,המחירצפיפות

זהבמובןמשוכללתתחרותבתנאיהקואופרטיבפועלשלנובמודלכילזכור,כדאי
אי-בתנאיהמחירהתפלגותעלהשפעהלוואיןודאותבתנאיהמחירעלהשפעהלושאיו

ניתןב-קשינויחיצוני.משינויכתוצאהבאהמוצרבמחירשחלשינויכללכן,ודאות.
שאיננהבאינפלציהלפרשניתן0שלבשונותשינויואילוצפויה,באינפלציהלפרש

עלאינפלציהסוגיישפיעוכיצדתשובהתיתןשנערוךהמצביםהשוואתלפיכך,צפויה.
דלעיל.המודלשלזועלנוספתלהנחהזהבשלבנזקקיםשאנואלאשקיבלנו.התוצאות

המקובלבמדדנשתמשהרווח.עםיורדתהמוחלטתהסיכוןששנאתההנחה,אתנניחאנו
אסזזגשלבעבודותיהםגובשזהמדדמוחלטת.סיכוןשנאתהמודדאי-ודאותשלבספרות

.1•=רצויות:כלכליותתכונותבעלוהואו-זז&־ז?,

פירושה:יורדתמוחלטתסיכוןשנאת

מ;
<

2
2)<ת(•!)אםורקאםמ

(4)ח(־נ

0ק^/>0,>0-קיים(4(-)1)בהנחות:2משפט
,<0,מ£<

ס</1ס<0
קפי¬פירמההריהמחיר,תוחלתכשעולהצפויה,אינפלציהשבתנאילמעשה,טוען,המשפט

להסיקגםנוכלמצמצמת.מדיניותינקוטהקואופרטיבואילותפוקתה,תגדילטליסטית
המשפטמטענתכתוצאהשהרישלהאפקטיםעלהצפויההאינפלציההשפעתעלמכאן

שאמנםלציין,יש.ק!(/^>0יציבות:לתנאיבדומה,>0ש-מתקבל
השתמשנואךהמסקנות,אתלהסיקכדייורדתמוחלטתסיכוןשנאתשלבהנחההשתמשנו
יתקבלועולההסיכוןשנאתשאםמכאןלהסיקאיןהכרחי.ולאמספיקכתנאיזובהנחה
תלויהבלתיהיאבמחיריםשאי-הוודאותבסמוי,הנחנושגםלציין,ישהפוכות.תוצאות

בלשוןאוב-ק,סטטיסטיתבלתי-תלויה0שלשהשונותפירושה,זוהנחהבאינפלציה.
שהאינפלציהככלכיפירושה,זוהנחהשלהפרההומוסקדסטיות.שלהנחהזו-טכנית
התוצאהאיןזהובמקרהיותר,חזקההבלתי-צפויההאינפלציהגםיותר,חזקההצפויה
ברורה.

האופטי¬הכמותעל0שלבשונותשינויהשפעתהואבושנעסוקוהאחרוןהבאהנושא
תפוקה.ושלעובדיםשלמלית

מתקייםקלגביץ.^1כלשהו,קבועהואץ•כאשרק=ק+>0נגדיר
יביאב-׳ןשינוי•ץ.=1כאשרמתקייםהשוויון.קס=קסץ•^קסו-,ק:ז=ק£=ק
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מתייחסיםאנוהמחירבשונותלשינויישתנה.המחירשממוצעמבליהמחירבשונותלשינוי
ו-׳*יג</*^<שלהסימךאתנבדוקבלתי-צפויה.אינפלציהכאלאובסיכוןשינויכאל

</3ץ-
0
ץ.=1כאשר<3**
.</*פ±<1ץ<0ר->0(,4(-)1)בהנחות:3משפת

והתעסוקהשהתפוקההמסקנהשלפירושההריבלתי-צפויהאינפלציהכאל3ל-ץנתייחסאם
אתשתצמצםקפיטליסטיתפירמהלהתנהגותבניגודאינפלציה,בתנאייגדלוקואופרטיבטל

בלתי-צפויה,באינפלציהנחלש1736(1שלהאפקטועוד:זאתאינפלציה.בתנאיפעילותה
.<0שהרי

קואופרטיבים.לגביהכוונהשלמדיניותהנוקטיםשלטונותלגביברורהמסקנהמכאן
הכוונהממדיניותלהסתייגישבלתי-צפויה,אינפלציהבתנאיובפרטאי-ודאות,בתנאי
הקואופרטיבשלוהתעסוקההתפוקהביןוההבדלנחלש173611שלהאפקטשהריזו,מעיו

מצטמצם.הקפיטליסטשלאלהלעומת
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מארקסשלעבודהערךבתורתתועלתשלתפקידה

גרולשלום

המודלהערך.בקביעתפעילההשפעהשוםלביקושמייחםאינושמארקםטענה,נפוצה
ההיצע.על-ידימאופיינתבמהותה,וזאת,עבודהערךתורתעלבנוישלוהכלכלי
הערך-בלשונואו,התועלתשלחשיבותהבשלילתמתגלהמארקם,שלזאתעמדתו

בניגודכילהוכיחאנסהבהמשךעבודה.ערךשללתיאוריה-ע״ש[]להלןהשימושי
הואזאת,בשאלהוכיהערך;בקביעתפעילתפקידלע״שמיעדמארקסהזאת,לדעה
אי-החשבתעלקשותמארקםמבקראותולריקרדו,מאשרלניאוקלסיקאייםיותרקרוב

השימושי.הערך
ערךתורךשלהיסודמושגיהםעח״ה[]להלןהכרחיתחברתיתועבודהע״ש

ביניהם.הגומליןויחסילתלותבקשרדעותחילוקיקיימיםזאת,למרותהעבודה.
להוכיח,וניתןבמידההעבודה.ערךתורתעלבסיסיתהשלכההזאתהתלותשללקיומה
שמת-הרימשמעותה,אתלנסחושניתןקיימראמנםהזאתהתלותמארקם,שלשלדעתו

יעדולאהכלכליתמהתיאוריההע״שאתהוציאמארקסלפיוהמקובל,הטיעוןערער

הערך.בקביעתפעילתפקידלו
לידיהגיעטרםוהואעצמומארקםבימיעודהחלזאתלסוגייהמסביבהוויכוח

לגמרי,כמעטוהדומיננטיתהנפוצההאחת,גישות:שתיקיימותלכךבהקשר1סיום.
אינוולכןהכלכליתהתיאוריהשלמתחומהמוצאסובייקטיבי,כאלמנטשע״ש,טוענת
כיגורסתהמיעוט,אתהמייצגתהשנייה,הגישהוקביעתו.הערךעללהשפיעיכול

-הניתוחשלהראשוןבשלבמע״שומתודולוגית,תחילהבכוונה•המתעלם,מארקם,
פעילבאופןמשתתףע״שוכיהניתוח;שליותרגבוההברמהמשמעותית,בצורהמשלבו

הערך.קביעתבתהליך

.[17] ,[16] ,[15] 1
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מוטעהלפירושמקורות

לייצרעליההערך:אתתייצרשהעבודהעל-מנתתנאיםשנינחוציםמארקם,לדעת
מושקעתלהיותצריכהוהיאבזבוז(;היאהרי)אחרתמועילהלהיותכלומר,ע״ש,

על־הנדרששמעלבכמותמוצר,בייצורהמושקעת)העבודההכרחיתחברתיתבכמות
אחרות,במלים.לכמותה(בגודלוהשווהערךמייצרתאינהעח״ה,שלהעקרוךידי
עח״השללעקרוןבהתאםהע״ש,אתמייצרתשהיאבמידהרקערךמייצרתעבודההרי

טכנולוגיתמבחינההמקובליםהנורמליים,הייצורתנאיעל-ידימוגדרהזההעקרון
במשק.

ועל-ידילייצר,ישמהעבודהערךתורתמסבירההראשון,התנאיבאמצעות
הפרקשלהעיקריתוכנואתמהוויםהנ״להתנאיםשנילייצר.ישאיך-השניהתנאי
העקרוניתוכנהכלשזהולטעון,מקובלכללבדרךו״ביקורת"."הקפיטל"שלהראשון

העבודה.ערךתורתשל
בתיאורייתלשמשבכדימספיקותאינןלייצר,ואירמהשהתשובותברורלנו
חייבתהערךתורתכך,לשםכלכלי.משקלשיווישלכתיאוריהשכןכלולאהייצור

כמותשאלתאתכללמגדיריםאינםהללוהתנאיםשנילייצר.כמהלשאלה:להשיבגם
ובצדק,במיוחד,התמקדהעבודהערךתורתנגדשהביקורתלכן,להתפלא,איןהייצור.
של11ו-1כרךיעילה.אףאלאצודקת,שהיארקלאהזאת,הביקורתהזאת.בנקודה

היאבהם,הניתנתהיחידההתשובההייצור.לכמותתשובהשוםנותניםלא"הקפיטל"
משמעותיבאופןבהםנאמרלאאולםעח״ה,שלהעקרוןאתלקייםחייביםשהמוצרים

לטעוןניתןמזאת,יתרהעח״ה.שלהעקרוןלפילייצרישתפוקהיחידותכמה
שוםלוייחםושלאהכלכליתמהתיאוריההע״שאתהוציאשמארקםהגישהשלמצדדי
הייצור.כמותלקביעתמדדושוםלייצרישכמהתשובהשוםאיןהערך,בקביעתמשמעות

במודלהמשתמשים-[18]81-0/^שלזהכגון-מודרנייםלנסיונותגםרלבנטיזה
בקבלתוקשוריםתלוייםמסקנותיוולאהניתוחשלאמשום,זהמארקס-ליאונטייף.

עבודה.ערךתורת
בעקבותונתקבלוהוצגושהםכפיובע״ש,בעח״השאיולכךמודעהיהמארקם

הצגתםשלוהאופןהצורההייצור.כמותלבעייתתשובה"הקפיטל",טלא׳כרךהופעת
1061-0110061תס611660)ראהנקטבהמהמתודהונגזרומכווניםכאמור,היו,שם

המיועדיםהידבכתבימאידך,."(01-!ג<סס-1556"306א13'^!5ת0665תס^01ק1ו1/38061■
711601־500£165ק-!105שלב׳בכרךוכן״הקפיטל״שלהשלישיהכרךאתלהוות

כיומסביר,2הייצור,כמותנקבעתלפיוהעקרוןאתמפורשותקובעמארקס,1/3106
אתולבררעצמובפניהערךשלמשמעותואתלהבהירראשון,בשלבמחייבת,שיטתו

באותםרקלדוןהזה,בשלביש,כךמשוםהערך."שוכן"בההסחורהשלתכונותיה

.14-13עמי,111כרך[1];18עמי[,3]
2
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אליהםולהתייחםהגורמיםשארמכללהפשיט3הזאת,המטרהאתהמשרתיםהגורמים

רלבנ¬אינםהתפוקהוגודלהמיוצרתהכמותהדיון,שלזהבשלב.06^18
מהאספקטיםמתעלםמארקםדיון,שלזהשבשלבמשוםמתעוררים.לאגםולכןטיים,

כלהמבוקשת.בכמותבדיוקמיוצרותשסחורותמניחהואהריהתפוקה,שלהכמותיים
מספיק.כתנאיועח״ההכרחיכתנאיע״שהיאזה,בשלבדרישתו,

ייצוגיתמסחורהלכשעובריםקריטיתלבעיהנעשיתהייצורכמותשלהבעיהאולם
שללדעתוזאת,ברמהכלל-משקית.אוסקטורליתענפית,ברמהסחורותבשוקודנים

התפוקהאתלייצרישנוספת:בדרישההאחרוניםהתנאיםשנישלמימושםתלוימארקם,
לפיהחברתי""הצורךשלגודלואתהתואמתכזאתבכמותרקעח״ה,שלהעקרוןלפי

ע״ש.על-ידיהמוטלתלמגבלהובהתאם
לשנות-מנסחשהואהמתודייםהעקרונותלפי-מארקםאתמחייבהזההמעבר

קייםתפוקה,שלגודלשלכללהניחניתןלאמקרו-כלכלית,ברמהמהנחותיו.כמה
בצורהמארקםרוחהאותו-53ץחוקבקבלתלהסתכןמבלימספיק,ביקושאוטומטית

שלרובםאולםבמשמעויות.לשינויגםעמומביאבהנחות,זהשינויחד-משמעית.

תהיהלאועח״ה.ע״ששלובתיקפודםבתוכנםשחלהמהמודיפיקציהמתעלמיםהפרשנים,

זוכהלהמוטעיתלהערכההעיקריותהסיבותאחתנעוצהשכאןומרנאםהגזמהבכך
המודיפיקציהמריקרדו.מארקםנפרדדווקאהזאתשבנקודהוומכימארקסי,מודל

היאחובהתוכנם,אתלנתחנוכלבטרםאולם[.9]שלבים4ב-מארקםאצלמתבצעת
במרוצתשנתגבשהתפיסתושלשהתדמיתמשוםזהמארקם.שלהמוצאנקודתאתלהבהיר
פורמליזםהציגהובמקומהמארקסשלהתהליכיתהמתודולוגיהאתהצידהדחקההזמן,
צידוק.ללא

ביסוסללאטיעון

וומכיכמבוססתנתקבלההכלכליתהתיאוריהמתוךהע״שאתהוציאשמארקםהטענה
מקומות,שלושההיטבמוכריםבכתביו,עצמו.מארקםדבריעללהסתמריכולהשהיא
4כלכלית.לתיאוריהשייךאינוהע״שכימפורשות,קובעהואבהם

פורמליזםזהוהעקרונית,כדעתומארקםשלאלהדבריולקבלכיהיא,טענתי
מהתפתחותםוהןעל-ידוהנקוטההכלכליתמהמתודהמההתעלמותהנובעצידוק,ללא

שלו.המודלפיתוחכדיתוךהנימוקים־ההפוכים־הצומחיםשל
-הראשוןבקטעדו-משמעי.באופןדבריואתמנסחמארקםהקטעיםשלושתבכל

1ןי116ת316561£1516ל-ביחסהואהניסוח—1858
ט"56זג-500113531116״ינס"

3
,111כרך[,1]

.199עמי[,9];181עמי

4
.26עמי,1כרך[,1];38מכתב[,5];28עמי[,2]
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לתיאוריהשייךשלאומשהוהשייךמשהובע״שישכלומר,<״,166661010366חמס{

?01•610161:116הכלכלה:מותךזמניתמוצאשע״שנאמר-1858-השניבלזטעכלכלית.

המאוחר-השלישיבקטע.1858ב-נכתביהקטעיםשני....<160ק005ח1ק16661ץ006

מראה,לקוחהואממנוהקונטכסט(,1867)1כרך״הקפיטל״מתוךוהוא-יותר

מוציאמארקםאותןהחומרים,שלומטריאליותהפיסיו-כימיתלתכונותמארקםשכוונת

גםעושהזאתאת(.36עמי1)כרך100000660131ס<0״161186ל-ומשיירהכלכלהמתוך

התועלת.שלבמעמדהפוגעשזהמבלי-המדורניתהכלכליתהתיאוריה
מו¬אינן-ביותרהמפורשיםשהםהמקומותשלושתבאותםהנ״לההסתייגויות

גישהעלאלא-הכלכליתהתיאוריהמתוךהע״שעלהעקרוניתהוצאתועלכללכיחות

בלבד.המוצאכנקודתכלומר,הניתוח,שלהתחלתיבשלבלמחקרהנחוצהמתודולוגית

הכלכלית,מהתיאוריההמוצריםשלהמטריאליותהתכונותאתהוציאוהואבמידהבה

המצביםאותםבכלמובהקת,כלכליתכקטגוריההע״שאתמשלבהואהמידהשבאותההרי

הכלכליות.הצורותבקביעתמשתתףהואבהם
—לכלכלהשמתרץמתאלמנטהע״שהפיכתהראהמודיפיקציהשלהראשרןהשלב

שלסוגכלעל-ידימתבצעתע״ששלהאינטגרציהלתיארריה.עקרוניתהשייךלגררם

בקביעתלהשתתףלהםהמאפשרתמשותפתכלליתתכונהע״שסוגילכלקונקרטית.עבודה

היכולת5התועלת.משמע,אנושיים,צרכיםלספקיכולתםוהיא,-הכלכליותהצורות

מארקסייצור.לכלההכרחיהתנאישהיאוומכילכלכלה,שייכתהזאתהתכונההזאת,

להוציאניתך(631-1:01)•חליפין-ישירשלבמשקרקלדעתוזה.בכלפסקנימאדהוא

השוק:במשקכןלאמהכלכלה.התועלתאת
165)106311161)

"861(161־211610£301160־611131:10ת״31'
061>63001ו5״6665§61061§11111§,3055616316£161(116

0600011115066?06016)11161.621611008•61156־״65606110665
'30506״666

1166>1610)10.166561660)110106066600010150665
£656631660666105630506/10151063031513110606)006

6601011630563050665106666355,15666561000620030656
68600666566660660§160103060601665610101008?61£060561066

066630065״666("0600(161556,.ק944.)

מארקםשלהאותנטיתתשובתו

הגרמניהכלכלןהואבחייו,עודעמדתובביקורתשהחלמארקם,טלובמבקריהחשוב

שהבאנו.הקטעיםמשלושתהאחרוןהקטעעלמתבססתביקורתו.[19]^601ק11/380666
חשובההזאתהתשובה.1879/80ב-שרשםברשימותיומרוכזתלווגנרמארקסשלתשיבתו

5
,35,36,41,43-42,47-45,58,64,88-85,160,185-179עמי:,1כרך[1]

,111כרך,189-188,196-195,203-199,207
עמי:,11כרך[8].632-631עמי

,242-241,256-254עמי:[4].90,119,439עמי:,111כרך;505-504,508-507

267,275-274,311,320,647-646,667,678,685,692-691,736,852,882-881.
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מתחמקת,ולאברורהתשובהחייבתולכןומפורשתישירההיאוגנרשטענת)א(משום:
זמןזהו;1כרךמ״הקפיטל״הזההקטעפרסוםלאחרשנים15־14נכתבההיא)ב(

בנותואלהוגנרשטענותוומכי)ג(נדרשים,כאלהבאםרביזיהאולתיקוניםמספיק
מודר¬למבקריםגםרלבנטיתלווגנרתשובתוהריהקטע,אותועלמתבססותזמננו
ע״שבשאלתעצמו,מארקסשלואותנטימוסמךפירושהןהנזכרותהרשימותנד(ניים,
נוספים.הגנהאולביאורזקוקואינו

בקשרהנזכריםהקטעיםעלהמתבססותהטענות)א(הם:מארקםשלתשובתועיקרי
זאתהנקוטה.הכלכליתוהמתודה"הקפיטל"מאי-הבנתנובעותמהכלכלה,ע״שלהוצאת
לנושאהלא-רלבנטייםהגורמיםשארמכלהנושאשלבידודובתחילהמחייבתהאחרונה
בטיעוןהע״ששלתפקידומוסבר"הקפיטל"שלא׳בכרךכבר)ב(דיון.שלולשלב
(.199עמי[9)]לאחריםע״שלשמשמסוגלתבהיותההואהסחורהלייצורשתנאי
הכל¬מהתיאוריהחלקבמפורשהואאבלערך,כמותפקידממלאאינואמנםע״שנג(

במודל:מכריעתפקידע״שממלאבהןדוגמאותשלארוכהשורהמונהמארקס)ד(כלית.
ערך,עודףהחליפין,שלהכספיתהצורהקונקרטית,עבודהעבודה,שלכפולאופי
והוןיציבהוןמשתנה,והוןקבועהוןהעבודה,כוחשלהשימושימערכוהנגזר
(.200-198עמי[,9)]וכדומהחוזר,

המעשה,שלאחרוהגנהאפולוגטיקהאינהלווגנר,מארקםשלהפסקניתתשובתו
והישנותהבסיסיותהשקפותיולאורומוצדקת,מוסברתשהפסקנותולדעת,לזכותיש
כרךפרסוםלפנישנים4כ-"711601־165וב-"שנים10כ-"0ס־!3111־1556ב-״נוסחואשר
האשמותיועלמארקםשלהשתוממותואתהיטבמבליטוגנרנגדהטכסט"הקפיטל".שלא׳
אתהכילההנ״ל,בשניהנמצאתריקרדו,נגדמארקםשלשביקורתומכיון-וגנרשל

עצמן.הטענותאותן
כביקורת)ב(כעקרון,)א(רמות:3ב-נערךהנ״לברשימותמארקםשלהניתוח

כגורםע״שמשתתףבהןהתופעותוניתוחבהסבר)ג(ע״ש,הוצאתעלריקרדונגד
הטענות:חוזרותהללוהרמותבכלכלכליות.ומשמעויותהצורותבקביעתכלכלי

מהתיאוריהחלקהינווע״שלכלכלה,מחוץנמצאהמוצריםשלהמטריאלישהחומר
להיותהופךשע״שמהרגע6השפעתו;שלמודיפיקציהתוךבתוכהופועלהכלכלית
מעצבכלכליגורםשלמעמדלעצמורוכשהריהושלה,כבסיסמשמשאוטעמיםלמערכת
מחוץע״שבהוצאתשגהריקרדולדעתו,7הכלכליות.הצורותבהגדרתהמשתתףופעיל,
ולא-כלכלי.חיצונילאלמנטוהפיכתולכלכלה

41131 1)16 (11511301103 1)6111(663 1186-1X11116 <21x1א3.116־53/6311...״ -14.86131(11)33',111861$'108'
110.11166X01X111.06>!6001106101108ח1

001126<116011611011068(081ס81ז11ק01,681216ןכן2ס81.1;1ס.11,)״1511011 )״7,1031131־10ש3<)1101165(01־33111־1556,.ק320ש.ג.)שליההדגשות

6
.243-241,268-267,647-646,853-852,882עמי[4]

.268-267,647-646שם,
7
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בכתבי-,01'111ף116ב-גםאלא,0ע11ז1ו11־1556ב-רקלאמחזיקמארקםזאתבדעה

בתשובתווהןה-ז&זזק^ס,כרכיבשלושת,711601-165שלהכרכיםלשלושתשלוהיד

עבורהיתהזאתלווגנר.בתשובתושלווההחלטיותהפסקנותנובעתגםמכאןלווגנר.

ושממנהלכו,קודםשנה20על-ידושגובשהנושנה,ישנהעמדה,1878/80ב-מארקם,

מכו.לאחרגםזזלאהוא
המשתתףלגררם—לכלכלההשייךמאלמנטהוא:המודיפיקציהשלהשניהשלב

לגורםע״שנעשהסחורותמשקהיווצרותעם8הכלכליות.הצורותבקביעתבפועל

להלןהקפיטליסטי.המשקעםוהולךגוברזההכלכליות.הצורותבקביעתהמשתתף

ככלסחורההואעבורואשרלכסף,מיוחדתלבתשומתמקדישמארקםאחדות.דוגמאות

עמי[,4)]במשקתפקידועצםאתקובעגםוזהלכלכלהשיירהכסףשלהע״שהשאר.

כוחשלהצריכהלסחורה.נעשההואכאשרעבודה,כוחעםקורהדומהתהליך(.174

ערכושביןההבחנהעלבנויהמארקסשלהניצולותיאורייתבייצורמתרחשתעבודה
יציבוהווהציודשלהחייםאורךלגביהדיוהוא(.667)עמיערכולביוהשימושי
והחוזרהיציבההוןשביוההבחנהולגבי(,274)עמיומחזורוהייצורבתהליך
ההב¬עלמתבססת-והמורחבתהפשוטה-הריפרודוקציהתיאוריית(.685,692)עמי׳

הזאת,התיאוריההצריכה.אמצעישלוהסקטורהייצוראמצעישלהסקטורשביוחנה

המספיקים()לאההכרחייםהתנאיםהמוצרים.שללע״שובהתאםעלבנויהכולהכל
התפוקהשלמסויימתפרופורציוניתחלוקהמחייביםובמורחבת,בפשוטההמשקללשיווי

שיווימופרהזאתהחלוקהבהיעדרע״ש.לפיכלומר,הצריכה,ואמצעיהייצורלאמצעי
9הריפרודוקציה.אתלקייםניתןולאהמשקל

שימורואולםהערך.אתשמייצרתמופשטתעבודהזוהימארקםלדעתכיידוע,

מעוצבהואבאםורקואךרקמתאפשריםלצמיחה,כתנאיכהון,וצבירתוהערךשל

כע״ש.כלומר,-יצרניוידעעבודה,כוחההון,מלאי-מטריאליתבצורה

הפרודוק-העבודהבין-ביותרהמבוקרת-הבחנהלאותהוהתמציתהיסודכאן
-שימושכערכיהערךאתלשמרהמסוגליםהעבודהסוגיאותםרקומועילה.טיבית
וריקרדוסמיתביוההבדלכאן)גםפרודוקטיבייםהםרק-ההוןומלאייצרניכוח
מארקם(.לביו

הכלכליותהצורותבקביעתהמשתתףמגורםהוא;המודיפיקציהשלהשלישיהשלב
מותנית"הקפיטל"שלהראשוובכרךכברהמיוצרת.התפוקהכמותאתהקובעלגורם-

ראהשמארקםחזק,כההזההתנאי"לאחרים".ע״שייצורשלהתנאיבקיוםהתפוקה

שלהראשוניםהשלביםבשני10בכלל.ערךמייצריםאיובלעדיוכילצייו,לנחוץ

המודיפיקציהשלהשלישיבשלברקהייצור.כמותלגבימאומהנאמרלאהמודיפיקציה

8
,11כרך[8]

,111כרך;489עמי
.252עמי

9
,11כרך[1]

,11כרך[8];394עמי
,111כרך;489-488עמי

.252-251עמי

10
[9]

,1כרך[1];82-71עמי
,11כרך[8];184-183עמי,111כרך,37עמי

.521עמי
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עדנידונהאשרהכמותית,הבעיהטלהמחודשתהבחינהמפורשות.זאתמגדירמארקס
אספקטמהווה-גבולותיהאתהקובעהגורםקביעתוללאכללייםבמונחיםרקכה

אםאלאערךנעשהדבר"איןהתנאי:הרידיוק,ביתרהערך.בתורתתפניתואףחדש
תועלתחסרתבוהגלומההעבודהאףתועלת,הדברמשחסרשבשימוש.דברנעשהכך

משתנה(,34עמיעבריתהוצ'1כרך)"קפיטל״ערר״משמשתאינהוממילאהיא...
העונהבלבדכזאתובכמותבכמותרקמיוצרתלהיותצריכהשהתפוקהבדרישהומוחלף
שלההקצאהחייבתלהתבצעיוכלשהדברמנתעלהחברתיים"."הצרכיםאתותואמת
המשק.שללצרכיםבהתאםלהתבצעבמשקהייצורגורמי

והאחרתהחדשההמשמעותהיאהמודיפיקציהשלהשלישישבשלבחעיקריתהנקודה
"הקפיטל":של1בכרךהוגדראשרהע״ש,ולעח״ה.לע״שהניתנת

£/"00ת1ת10(11£ץ15...0530)1150111:51016:601...1:1131:
6ץ115ק1־0ק61־601113053£15£165£165י\130£5...£116 0£111£ץ£610£30£ח131<1156-103111631£65"

.ק(35/36.)
כעת:מוגדר

50013130111031116056£66151631,1166013110051116"
3,50316>ןק631־6615־3356<16£61־£3060111110108־£01־ 3£66תז011ז13601500131£06310£1£-־£1תז61510061066-\ ק103111161101601־510115ן51601£10^661־0£65]11־0<100£100" (£3ק111.1701,631,.ק621.)

תפקידזהו.1כרךשלמזהלגמרישונהלע״שכעתמייעדשמארקסהתפקיד
1כרךשלהתנאיהרילעומתוהייצור.כמותאתהתפוקה,רמתאתהקובעאקטיבי

11הייצור.אפשרותלעצםמוקדםכתנאירקומשמשפסיבי,תנאיהוא

אין12עח״ה.שלבמשמעותההשינויאתגםגוררהע״ששלבתפקידוהשינוי
המוצר;שללייצורוהנורמלייםהייצורבתנאיהדרושהעבודהכמותאותהיותרזאת
שלגודלואתלספקעל-מנתלהשקיעחייבשמשקכמותאותהורקואךרקזאתכעת את״.1/3106056166תס503165001313״שלגודלואתכלומר,החברתי״״הצורך

הע״ש.ממלאהזאתהכמותשלהמגבלהאתוהקובעהמווסתתפקיד
..."116065531166ץ־136001-־335501116511116£(11££61־60£

1ת63010§661־0.6ת1ץ)115160£11100650056־6ן(011־6(1 £01־0665001310£101115£30£531£66(11166.15ח11£3- 00001£100־1־661108־156(056£66£0106־1/3106"
ס(3ק11£3,'111.01£,.ק621.)

המשתתףלגררםהתפוקהכמלתאתהקובעמגורםהמודיפיקציה:שלהרביעיהשלב
אתהקובעכלכליבמכניזםביטוילידיבאההזאתהנוספתהתמורההערך.בטביעת
ג׳כרך"הקפיטל",שלץבפרקמארקסנתךהזההמכניזםשלהתיאוראתהייצור.כמות

11
.11,210-209כרך[8];111,621-620כרך[1]

12
.1,226-225כרך[8]שם;[,1]
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-210-203,254)עמיב׳כרךודד",601-165ל-";שלוהידכתבישלרלבנטייםובפרקים

שלמארקסיתבפרשנותל״פופולריות"זכהלאהללובפרקיםהניתוח(.275,510-507

על-שהודבקההריקרדיאניתהתדמיתאתנוגדשהואוומכיכאחת,ומתנגדיומצדדיו
עבודהעררתורתאתזיהואשראנגלס-לניוהשקפותנוגדבוודאי)זהלמארקם.ידם

מארקסשללמבקריוהיהנוחלאבוודאיזהכןכמוריקרדו;שלזאתעםמארקםשל

1<כגוןהניאוקלסי,מהזרם
,53ת11ג6150תכגווהניאוקלסיתהסינתזהאו80111-ת83״6-נ

המארקסי.(המודלאתלזעזעעל-מנתמספקתריקרדואתשביקורתםהניחואשר
לאלהביחסהנחותיו,אתמשנהמארקם"הקפיטל",של111ה-הכרךשל\בפרק

הפרקמניח-אחדטכנולוגיותהליךהתשומותיחסיטלאחדסוגבמקום.1שבכרך

התשומותיחסיעודכלההון.שלהרכביםכמהוכןטכנולוגייםתהליכיםכמהה-ג

מפורש.באופןומוגדריםחד-משמעייםהםנורמלייםייצורשתנאיהריאחידים,הם

במקרהעצמם.ומתוךחד-משמעיבאופולהגדירםניתןלאחדשות,בהנחותזאת,לעומת

במערכתבפועלהקיימיםהתשומותמיחסיאיזהיבהיראשרנוסףגורםנחוץהזה

היאעח״האתמייצגמהםאיזההקביעההנורמליים.הייצורתנאיאתמייצגהייצור
ואז-שוניםערכיםזהותלסחורותיהיוזאתהבהרהללאהערך.הגדרתלגביקריטית
יחסישלבמקרההעיקרית,הבעיהכך,משוםמשמעותה.אתמאבדתעבודהערךתורת

הנורמליים.הייצורתנאיאתלהגדירהיאהטרוגניים,תשומות
תשומותיחסעםאלהטכנו-יצרניות:קבוצותשלושץ()בפרקמניחמארקס

"הוו פרודוקטי-לכן,(.111)גבוהו-*(;11)בינוני1<(;1)נמוך<]=•ץ=-
עבודה

ומשוםגבוהה,(111ו-)בינונית,(11)נמוכה,(1)של:בפירמותתהיהעבודהביות

שהעררלאחר(.111ב-)ונמוך(,11ב-)בינוני(,1ב-)גבוהסחורותשלערךיהיהכך

אחידאחד,לערךוהמביאהמאחדהמכניזםלהתקייםחייבלכל,משותףלהיותמוכרח
השוק.ערךשהואהענף,לסחורותויחיד

לקייםחייבתבייצור,מושקעתעבודהכמות(1)תנאים:שנידורשהשוקערך
הצורךשלגודלותואמתלהיותצריכההמיוצרתהכמות(2)עח״ה;שלהעקרוןאוי!

למוצר.החברתי
שהצוררבהנחהוהערך,העח״הנקבעיםאיךמארקסבוחןכאןהראשון:התנאי

.1<שלמשתניםבתנאיםמיוצרתהתפוקהואילומשתנהולאקבוענתון,הואהחברתי

בהתאםכלומרשייבחרו,1ל-<בהתאםשוניםיהיוהנורמלייםהייצורשתנאיברור

הענף.שלהתפוקהבסך־כל1;שלהקבוצותמשלושתאחתכלשלהשונההיחסילחלקם
מצבים:שלושהאפשרייםמארקםשללדעתו

(1)על-ידישווהבאופןוהיתרה(11ה-)על-ידימיוצרתהתפוקהשלרובהא.

(11ה-)על-ידיייקבעוהשוקוערךעח״ההנורמליים,הייצורתנאי(.111ו-)

.(111)ועל(1)עלומוטלים
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במקרה(.111)<(1)על-ידיהמיוצרתשזאתאלאמשתנה,לאהתפוקהכמותב.
כעתיהיההשוקערךהנורמליים.הייצורותנאיהעוו״ההערר,אתקובעת(1ה-)הזה
(.111מ-)ובוודאי(11מ-)גבוה
(.1)<(111)על-ידיהמיוצרתשזאתאלאמשתנה,לאמיוצרתהתפוקהכמותג.

(.111)על-ידיייקבעוועח״ההשוקערךהנורמליים,הייצורתנאי
111ה-הכרךשביןהערךבמשמעותשינויחלכימראה,ראשוןתנאישלניתוח

הייצורתהליכי(2)משוקלל;אלארגילממוצעיותראינהעח״ה(1):1ה-לבין
כחלקכעתמשולבים(,1בכרךומוכשריםעצלניםלעבודת=)111ו-1-קיצוניים
שלרצופהמערכתמניחיםקבוצותשלושבמקוםאם(3)הערך;תורתשלאינטגרלי

שוליים.במונחיםהבעיהאתלנתחניתןהייצור,ותהליכיטכנולוגיות
ערךמושפעיםכיצדודןהניתוחסדראתמשנהמארקםכאןהשני:התנאיניתוח

התשומותויחסיהייצורתנאינתוניםכאשרהנורמליים,הייצורותנאיעח״ההשוק,
אפשרויות:שלושבוחןהואכעתגםמשתנה.החברתיהצורךשלגודלוואילו

למוצר.החברתיהצורךשלגודלוסך־כלאתותואםשווההמיוצרתהתפוקהסך־כלא.
לעקרונותבהתאםהנורמלייםהייצורותנאיהעח״ההשוק,ערךייקבעוהזהבמקרה
הטכנו-הקבוצותשלושתביוהקיימיםהכוחותיחסילפיכלומרהראשון,התנאי

דומי¬באופןמשפיעה-(111)או(11)או(1)-מהןאיזוחשיבותללאיצרניות,
הערך.שלגודלועלננטי

זה,במקרההמיוצרת.התפוקהמסך־כלגדוללמוצרהחברתיהצורךשלהסך־הכלב.
בתנאיהמיוצרותהסחורותשללערכןבהתאםהייצורותנאיעח״ההשוק,ערךייקבעו
הכוחותיחסיהראשוןהתנאילפיכאשרגםקורהזה(;1)-ביותרהגרועיםהייצור

שאחתמכיון(,111ה-)או(11ה-)לפיייקבעשהערךמחייבים1<שלהקבוצותבין

התפוקה.רובאתמייצרתמהן
למוצריםהחברתיהצורךשלגודלומסר-כלגדולהמיוצרתהתפוקהסך־כלג.

לערכןבהתאםשוקוערךעח״הנורמליים,ייצורתנאיייקבעוהזהבמקרההמיוצרים.
לפיכאשרגםיקרהזה(.111)-ביותרהיעיל1ה-<בתנאיהמיוצרותהסחורותשל

לפיייקבעשהערךמתחייבהקבוצותשלהתשומותיחסיאתהמבטאהראשוןהתנאי
(.1ה-)או(11ה-)

סיכום
בתורתהשימושיהערךשלהאקטיביתפקידואתבמיוחדהמבליטהואהשני,התנאי.1

טכנו-קבוצהאיזוקובעבהיותומתמצהזהועח״ה.נורמלייםייצורתנאיעבודה,ערך
-פעילבאופןפועלע״שהריזאת,קובעבהיותואותם.כמייצגתתיקבע,1<יצרנית,

,111)כרךישירבאופןלאכיאם
(.621עמי
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כלומרהערר,נקבעומתוכובתוכוהתחוםאתהקובעיםהתנאיםביולהבחיויש.2
בזמןהמייצגת-התחוםבתוך-הנקודהלביונתון,בזמןבמשקהקיימיםה-£כל

שעל-פניהנקודהלביוהעקומהשלמיקומהביוהבחנהזוהיהערך;אתמסויים

העקומה.
הייצורשלהנורמלייםהתנאיםהפרודוקטיביות,רמתהסכנו־יצרניים,התנאים.3
לחלוטיןהזההתחוםהערך.נקבעומתוכובתוכוהתחוםאתקובעיםהםורקהם-

לייצגיכולהמידהבאותההיאנקודהכלשנקבע,בתחוםאולם,בע״ש.תלויאינו
ורקואךרקנעשיתהפתוחות,האפשרויותמכללהנקודות,ביןהבחירההערר.את

הע״ש.על-ידי

הייצורכמותאתקובעבהיותואולם(,10התשומות,יחסיאתקובעאינוהע״ש.4
האמור(,לתחוםחיצוני)כגורםטכנולוגיולאחיצוניכגורםקובע,הריהוהנדרשת,
עלמתבצעתהזאתהבחירההערך.אתוהקובעתההכרחיתהיא£שלמהקבוצותאיזו
בלתי-אינווהטכנולוגיההפרודוקטיביותהחברתי;הע״שהחברתית,התועלתיסוד

הייצור.שלכלכלייםלתנאיםקשורותאלאריק,בחללקיימותהןאיןבע״ש.תלויות
הייצורתנאיאתקובעתהטכנולוגיהבעודהע״ש.מטילהסופיתוהקביעההמגבלהאת

לתנאיושייכתהרלבנטיתהיאטכנולוגיהאיזומתוכהבוחרהע״שהרי-הכלליים
מקורות."בזבוז"מהווהמהןואיזוהנורמלייםהייצור

אתלאגםולכןלייצורהדרושיםהטכנולוגייםהגורמיםאתקובעאינוהע״ש.5

כמגבלהמבחוץהפועלהערר,בקביעתחיצוניתמידאקטיבי,גורםהואאולםהעח״ה;

העח״ה.עלהמוטלת
בכרך1)1601־165-1ה-גהפרקשלתוכנויסודעלובעיקרהמודיפיקציהיסודעל.6

הקלסי,מהטיעוןמהותיבאופןשונהשמארקסהמסקנהלידילהגיעהכרח-11ה-
הריקרדיאניתהתדמיתע״ש.שלהזההתפקידאתהשוללהריקרדיאני,זהובמיוחד
ועוד-הזהבתחוםעמו.קונסיסטנטיתואינהמבוססתאינהמארקסילמודלשניתנה
החולייהאוהניאוקלסיקאיםראשוןאלאהקלסיקאיםאחרוןאינומארקם-אחרים

האמורים.הזרמיםשניביוהמקשרת

ביבליוגרפיה
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א6"101־
[3].?£38615:1311־0111101103ס!1116(43י^5?01ז61־1ץ01?1111050ק11ץי

[4](01:13־113(11־1556-?0113(0111160£131103־111ף036??£003001111031,עש
?63§31ת8001(£03,5(1973,103.
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הסביבהאיכות

חיפהבאיזורגפריתמתחמוצותזיהום לבקרתהיטליםקביעת

שכטר*מרדכיפאלק,איטה

מפעלי50מ-למעלהממוקמיםהקרובהובסביבתהבהתעשייתית.עירהינהחיפה
ותעשייהמלט,מפעללנפט,זיקוקבתיהחשמל,חברתשלכוחתחנתביניהםתעשייה.
אויר,מזהמימפעליםעלהולםפיקוחובהיעדרהמפעלים,אופיבגללמפותחת.כימית
חלקי¬פלואור,חנקו,תחמוצותגפרית,תחמוצותשלטונותלאויריום־יוםנפלטים
המזהמיםלכלוריחו.צבעוהאויר,הרכבעלמשפיעההפליטהועוד.אוזוןקים,

התושבים.בריאותעלוראשונהובראשוהרכוש,הצומחהחי,עלמזיקההשפעה
מזהמיםגזיםהפולטיםמפעליםעלזיהוםהיטלילחישובשיטהתוצעזובעבודה

בתמריציםשימושתוךהזיהוםבדרגתלהפחתהלהביאההיטליםמטרת.30כדוגמת
2
אמביאניתאוירלאיכותסטנדרטיםלאכיפתבנוסף,אובמקום,שלילייםכלכליים

.);(־תפגלמזג(

אופטימוםפרטותנאיוקיוםאוירזיהום

מבוססתהבקרהאויר.זיהוםבקרתשלאופטימלילפתרוןכלכליבמודלרנההעבודה
תעשייתייםמפעליםשלמשולבמוצרהינוהאוירזיהוםכאשרהפיגוביאני,המםעל

הנפ-הכמויותביןלקשרנועדדפוזיהמודלזיהום.מקורותשלכלשהומספרעבור
הנתוניםהוצבובמודלהמגורים.באיזוריהנקלטותאלווביןהזיהוםממקורלטות

לתחמוצותהמתאיםהדפוזיהומודלהאוירזיהוםכמויות-חיפההעירשלהספציפיים
על-ידיאחידה.הזיהוםרמתכילהניח,ניתןשלגביהםלתאים,חולקההעירגפרית.

לישראל.טכנולוגימכון-הטכניון
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תחמוצותמפליטתהנזקנאמדכולה,העירעל-פניוסיכומומהם,אחדבכלהנזקאומדן
המקורשהינההחשמל,חברתשלהכוחתחנתלגבימחושבהפיגוביאניהמםהגפרית.

באיזור.גפריתתחמוצותלפליטתביותרהגדול

ייצורלגורמישוק—פיגוביאנימס

גורמישלשווי-המשקלכשכמויותבית,משקיו-שמפעליםתשלמערכתמניחיםאנו
סקטורסקטורים:שניכוללתהמערכתלגורמי-ייצור.משוכללבשוקנקבעותהייצור
סופי.לשימושץץ,...,מוצריםמייצרהיצרניהסקטורצרכני.וסקטוריצרני
3י,...3הםהסופייםהמוצריםייצורבתהליךהמשמשיםהייצורגורמי

1
הסקטור.

ומוכריםהיצרנימהסקטורסופילשימושמוצריםהרוכשיםבית,משקישכוללהצרכני
ייצור.גורמילו

במספרהקלהתוך(,1975)1:0110על-ידישהוצעמודלשלהרחבהמהווההמודל

ייצור.לגורמיהיצעקשיחותהנחתלמשלכמוזה,מודלשאילצוהנחות
ייצורמשוואותתלרשוםאפשרהיצרניהסקטורמצד

( 1 ) .ץ=£(3,.3,...,.3). ■י2111י'!ק 1=1ת,...,

.1מוצרבייצור3.הייצורגורםכמותאתמבטא3..כאשר נ!נ
אויר.זיהוםפליטתטלמשוואותתנקבלדומהבאופן

3י•••,3)•1=1.....ז1
11)11

1=
(2)ף1

.1מוצרייצורבתהליךהנפלטתהמזהםהגזכמותהיא.ףכאשר

הינהבמערכתהכלליתהזיהוםכמות

ת

(3)3ק=1ף
1=1

הבאות:המשוואות)ת-ק(אתנגזוריעילייצורמתנאי

(4) .ק
נ

.ק
1

!נקות 1=1ת,,

נ=?>•••>!

3.הייצורגורםמחיר-.ק
גנ
1ה-המוצרמחיר-.?
1

הייצורגורםשלהשוליתהתפוקה-...קש
^

.1מוצרבייצור3

כאשר:
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משוואות.)ק-ת(מתקבלותהייצור.פונקציותמגזירתמקבליםח1..קאת
תועלת:פונקציותת1עםביתמשקית!כוללהצרכניהסקטור

(5) *ט=ץ(*ט
יי*! •*!'ג*•■3)? <!=1,זז,...1

מוצר-הואשזיהוםכיון.1:משק-ביתעל-ידיהנצרכת1מוצרכמותהיא^.ץכאשר
פרט.כלשלהתועלתלפונקציותנכנסתכמותוסר-כלציבורי,

הבאות:המשוואותב-קניתנותהייצורגורמישלההיצעעקומות

( 6 )
ת

)?.(1
§=..31

1=1נ1נ
נ=1ק.•••>

1=1,...ת,

גורמיכמויותסמךעלנקבעת—היחידהההכנסהשזובהנחה-מעבודהההכנסה
שנמכרו:הייצור

(7)

( 8 )

ק״
1=£.ק3£.. =נ1נ1=1^

הבאות:המשוואותחמתקבלותסגורמשקעבור

מז

ץ=£ע1=1ת,..., **
ו=*1

המכסימום:בעייתמפתרוןתתקבלמשאביםשליעילההקצאה

(9) ,3)ק+
7י.,ץ,..ת1

1
1=ט1(

ש ת
2"ז*!*.*"/י•3־)?0נ+

.
+

1=12^=1

לגראנז׳,כופליהםה-גכאשר
הבאות:המשוואותתאתיתנוראשוןסדרתנאי

( 10 )
3

ט31ת1ג*ט,
.ט++£^?*-*£-.ק.ג=0

11 *=2 ^11^11 1=1ת,....

( 11 )
ט31

3ק3ק +ג

11<

^
ט.1
11א1

ש
£
2^=

ג*ט
3:111ק

הבאות:המשוואות-חז(ת1)ואת

0=
1

?•
1
-ג

33/ק3/11(
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?,ו־?ו-¥,1המוצריםמחיריבשווי־משקלכילהראות,ניתןאלוהתנאים

( 12 )

כלהלן:לזהזהלהתייחסצריכיםבהתאמה,

1 - 1

1<=1

3£
1*

*טי

1

ות

1

1>=1

־1?
1)
_*£.
^ט

¥י-

1<=1,...תו,

¥,ז=1,ת,...

ב-ז.^טשלהחלקיתהנגזרתאתמציין^טכאשר
האוירזיהוםנזקישלהחיצוניתההשפעהאתבחשבוןלקוחיםו-^קקש-כמובן

הביטוי:על-ידיהניתנת-/ו,וזהמוצריםשל

(13)

(14)

9ק939...9ץ 3ק_•ז3ק]זז
9ץ 33ז!3/ז3ץ1

,^
=נ1

9^939״.

=נ1נ>*■.

נכתוב:אם

הבא:באופן(12)אתלכתובנוכל

(15)

1 + 6^

י"*ט־

1
,1*=

>״

-1-22•6+1 *^¥
-¥1>=1

המחירים:יחסילפיהתחרותיהמשקייצרהתערבותבלא

(16)

המפעליםעללהטילמוצעהחברתיים,המחיריםיחםאתתקייםשהמערכתכדי
:4בגובהזיהוםליחידתפיגוביאנימסהמזהמים

(17) = -5.
11

[£*ט(])*ט/
1<= 1

3ק1
1=1,...ת,

המם:הטלתלאחרהמוצריםומחירי
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(18)5.=.?+6(.3.,...,.3).•4>1=1ת,..., ^׳•111־*11**ק1**

הנזקאתוגםק,-בייצורהשוליתהעלותאתגםבחשבוןלוקחהחדשהמחיר
>(<האויר:זיהוםעל-ידילציבורהנגרםהשולי

הסכוםכאשר6(.3,...,.3).•
■יג11ק1

הרשות.על-ידינגבה6(.3,...,.3).•4) 1^11ק1*

הדיפדזיהומודלאוירזיהום

במציאווכןשאיןמההמערכת,חלקיבכלאחידההזיהוםשרמתלמעשה,מניחים,אנו
גיאו¬איזורשלשוניםבחלקיםזיהוםשלשונותלרמותיגרוםכלשהוזיהוםמקור
המזהםכמותביןמקשרהדיפוזיהמודלוכוי.הרוח,לכיווןלמרחק,בהתאםגרפי

הפיזור.איזורשלכלשהובחלקשתימדדהזיהוםרמתוביןמסויםממקורהנפלטת
הכלכלי.במודלביטוילידילבואחייבזהתהליך

(,4)משוואותקיוםאתוכןהקודםמהסעיף(2ו-)(1)משוואותקיוםנניח
כך:נרשוםצרכןכללגביהזיהוםרמתאת(.8ו-)(7)(,6)(,5)

ת

(19) 3^=*4*!י
1=1

1< = 1,. ..חז,

(20) \=ם11^
.1<לפרט1מפעלעל-ידיהנגרמתהזיהוםרמת-כאשר:

הנקודהלבין1המקורביןהדיפוזיהתהליךאתהמתארתהפונקציה-0(^)
.[>

התהליך:שללינארימודלהינו(20)שלפרטימקרה

( 21 )

( 22 )

^=ם1^1
נקבל:(15)המשקלשוויבמשוואת(21)אתנציבאם

1<י),.ס
י"

1<=1
0.

י"0

1•()6♦!
<)=1ז\

יהיה:(,17)משוואהלפיהמתאים,הפיגוביאניהמסלכן,
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(23) -5.
1

ם
"י0^

3ק1א
^ *0.,

11>=1

מאחרהשונים,הזיהוםמקורותלגביזההאיננוזיהוםליחידתהמםזהבמקרה

המזהםהמקורבמיקוםגםאלאהנפלטהזיהוםבכמותרקמותנהאיננומהזיהוםוהנזק

הדיפוזיהמודל

המשאורוללגיהפלשגציאל

(1972)הסביבהולאיכותלביוספירההישראליתהוועדהדיו-וחטבוועלמתבססהדיוך

מסויםבזמןמסויםממקורהנפלטותהמזהםכמויותביןלתרגםאמורהדיפוזיהמודל

מכן.לאחרמהזמןהמזוהםבאיזורמכךכתוצאהשיימצאוהמזהםהחומרריכוזיובין
לזיהוםהמטאורולוגיהפוטנציאלאתיחדמגדיריםהדיפוזיהעלהמשפיעיםהגורמים

אויר.

המשולבהקלסיהמודל

אליפסואידיתפלומהשלצורהמקבלה״עשן"ענןמזהםממקוררצופהפליטהשלבמצב

מסוימתזמןשבתקופתנניחבלתי-תלוי.באופונעאליפסהכלמרכזכאשרמתמשכת,

מהירותאתהקובעיםהאוירמזגתנאיקבועיםכןקבועה.זמןליחידתהפליטהכמות

בהנחה,^,,ץ2)בנקודהבמרחבהמזהםהחומרריכוזיוכוי.כיוונה,הרוח,

הבאה:המשוואהלפינתונים^צירלכיווןזהההרוחשכיוון

(24) (2/,)^,1
קג

§ 1 6X5

2זד0ץ02עע

ץס=,*(ץ,ע)?

02=2,^,ע)?
,/2)בנקודה1ממקורהאוירמזהםכמות-

^8
1ממקורהנפלטתהמזהםכמות-

הרוחטלהכיווןוקטור־י7
0
1

1ה-צירסביבהתקןסטיית-

הרוחמהירות-\
האוירי.הטמפרטורהמפל-ק

כאשר:
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מכלהאוירזיהוםהכלסךא.קואורדינטהכיווןהואהרוחשכיווןמניחים
הביטוי:על-ידינאמד,ץ2)בנקודההמקורות

(25)

(26)

ן!
,*(ק*,ץ2)=£.ס.ף7>2)+8,^7>2)

1=1

.2,7)הנקודהשלהרקעזיהום-8,^,ץ2)כאשר

7י 2 ) =
x6ק

ץ(-ץ1')
2עס2

2־)
1

-2)

202 2

2זדץס20עע

חיפההעירשלהדיפלזיהמודל

המטאורו¬התנאיםובעזרתהמשולב,הקלטיהמודלעל-פימטאורולוגיות.מדידות
17,*(2.7)הדיפוזיהמקדמיאת(1973)6ם1£1זז13וזחישבחיפה,העירשללוגיים

בכלאחידהזיהוםרמתעםתאים111ל-חולקהמטרופוליטניהאיזורחיפה.העירשל
חיפה.באיזורהממוקמיםמפעלים51הינםגפריתתחמוצותשלהפליטהמקורותתא.

ביממה.פעמיםשלושומהירותההרוחכיווןנמדדוהדיפוזיהמודליישוםלצורך
חוטרמציין^כאשרל-ק,מ-.£דרגות,ששלפיסווגההאוירשלהיציבותמידת

11151)5,661התקבלובטר-הכליציב.מצבו-?גבוהיציבות x)דיפוזיה,מקדמי
שבאיזור.תאלכלמקורכלביןהמקשרים

.ך.רמותשלנתוניםלהתקבלהחלוהאחרונהבשנהרקאויר.זיהוםמדידות
באיזורהנמצאיםמפעליםעבורעלומידע,717י2)עלאמפירייםנתונים
האוירזיהוםניטורתכניתהפעלתעקבהתאפשרהדברהמטרופולין.תאיועבורחיפה

חלקים:שלושהכוללתארצית,מתכניתחלקשהינהזו,תכניתבחיפה.
בכללגפריתותחמוצותאויר,מזהמימספרשלהזיהוםמקורותאובחנו-^מלאי
מהמקורות.אחדכלשלהפליטהוכמותזה,

בשלבהשונים.המטרופוליןבחלקיהמזהמיםשלהריכוזיםנמדדים-אוירניטור
ממוקמותשםביאליק,ובקריתהכרמלבהדראשרתלפיותבשוקהמדידותנערכותראשון
ניידות.תחנותעודאליהןיתווספובעתידמדידה.תחנותשתי

ציקלוניםלגבימידעוכולליםיוםמדינרשמיםשוטפיםנתונים-מטאורולוגיה
המדידהתחנותשתינכללותכאןוטמפרטורות.רוחותכיווניואנטיציקלונים,

לעיל.שצוינו
אומדניאתלאמתניתןסימולטני,באופןהנעשותאלו,מדידותבעזרת
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.8^הרקע,זיהוםעלמידעלתתכדיבהוישכןולשפרם.0.,ץ1)

הנחנו,זובעבודה.1976באוגוסטלהתקבלהחלומהתחנותהשוטפיםהנתונים
המדידותואילו,73-1בתאיםהזיהוםרמתאתמייצגותהכרמלבהדרהמדידותכי

.111-74באיזוריםהזיהוםרמותאתביאליקבקרית

עבורהפיגוביאניההיטלחישוב
חיפהשלהמסרופוליטניהאזור

מזהםלמפעלמסהביעה

שלאחידהזיהוםרמתהנחנומהםאחדכשבכלתאים,111ל-העיראתחילקנוכאמור,

הפרטיםשלכלהנחנו,החישוביםפשטותלשםהוא1<בתאהתושביםמספר.50
Xא

זהה.תועלתפונקציית1ה-<בתא

מפעלעלשיוטלזיהוםליחידתהפיגוביאניהמסאתקיבלנו(23)במשוואה

צורות:בשתיחישבנואמפירייםחישוביםלצורךהמםשלערכואתמזהם.
הנזקאתאומדיםאיוזוגישהלפי-עקיפהבגישהמהזיהוםהנזקחישוב(1)

כדיהציבורשמוציאההוצאותעל-פיאלאהתועלת,פונקצייתמתוךהאוירמזיהום
על-מנתותרופותאשפוזעלהפרטמוציאכמהלמשל,האויר.זיהוםמנזקילהימנע
שלמאודחסראומדןשזהוברורהאויר.זיהוםבגללבהשלקהמחלהבתוצאותלטפל

בהמשך.שיוסברכפיהזיהום,נזקי
שווי-משקל,שלבתנאים

(27) ט/0.=3/5.
3כן31ק1

זיהום.שלנוספתיחידהבתוצאותלטפלכדיהפרטשמשלםהממוצעהמחירהיא5כאשר
הפיגוביאני:המםאתנקבל(23)במשוואהזהביטויהצבתעל-ידי

(28) !י=*ז־ם!1נ^
1[>= 3ק

( 29 )

(29)משוואהלפימחושבהמפעל,עלהמוטלהמםסך־כל-ממכאן,

0. =
1

91
ג<3=

±
<4/

3=0
י־1

1>=1

3י!1<

/5סט 31ק
10=0

ספציפיתצורהמניחיםאנוכאןהגישהלפי-ישירהבגישההמסחישוב(2)
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פונקצייתנניח(.23)במשוואההמתאימותהנגזרותאתומציביםהתועלתלפונקציית
קוב-דוגלם:מטיפוסתועלת

(30)
1"ץ,...,ח,נ!ג6

״ץ
י,...7ת,3)ק=0•

1
0=1ץ()

המם:לחישובהמתאיםהבימויאתנקבל(23)במשוואהוהצבהגזירהעל-ידי

(31) 0. = -5. 11 1 ^ 01 .

1,,ם3,ץ

״<]!'
>11

*=1 1

כמותהיאכאשר
.1<באיזורהנצרכתץ1

יהיה:המפעלעלשיוטלהמםסך

(32).מ=4.ף..

על-ידיורכושםלבריאותםשנגרםהנזקלמלואמודעיםשהפרטיםמניחיםאם
הפיגו-ההיטלאתישירותלאמודבכדי(31)במשוואהלהשתמשרצויאזכיהמזהם,
מודעיםאינםשהפרטיםלהניח,סביראולםעקיף.באומדןהצורךאתולחמורביאני,
שהםבאוירהזיהוםרמתמהייודעיםהםאיןוכןהבריאותי,לנזקמלאבאופן

שהפרטהסכומיםלפיהנזקבאומדןלהשתמשכמובןנאלציםאנואלובמקריםנושמים.
הכספיהערךאתחישבנובההדרךזוהיהשליליות.תופעותיולמניעתלהוציאמוכן
ההיטל.גובהאת-ודרכוהנזק,של

העקיפהבגישהאוירמזיהוםלבזקכספיאומדן

,0.0.1.4.נקראתגפריתבתחמוצותהאוירזיהוםבגללגםהנגרמותהמחלותסדרת
לזיהום.לייחסןניתןמהמקרים,אחוזים5ובכ-

)רמב״ם,בחיפההחוליםבבתי1972ב-שאושפזוהשנתיהכלליהחוליםמספר
המאוב-כשהמחלההרופא(,ומעוןנוףיפההאיטלקי,בתר,אלישע,כרמל,רוטשילד,

סימפונותודלקתושפעת(סימפוגותדלקת)בליהנשימהכלישלחריףזיהוםהינהחנת
ימימספרחולים.1,008ובסך־הכל,בהתאמה,,616ו-392היהונפחת,כרונית
ימימספרחלוקתעל-ידיהמחושבא,שנה,באותההכלליותבמחלקותהממוצעהאשפוז
היה:המאושפזים,במספרהפנימית(המחלקהזה)ובכללהכלליותבמחלקותהאשפוז
,1976בשנתאשפוז,ליוםהכלליהמחיר.א=3,525,341ז427,268=8.25
ל״י.750היהואשפוז,טיפולתרופות,ניתוח,הוצאותכולל

שעמדבמשק,לשכירהממוצעהחודשיהשכרעל-פיחושבלעובדהיומיהשכרהפסד
ליום.ל״י71.5או(,1976)ל״י2,145על
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תושביםגםכוללהכלליהסכוםחושבשעל-פיוהחוליםשמספרלציין,יש

מקדמיהינם,^ס,ץ2ש-)בעודקודמות,בשניםזיהוםבגללנגרמהשמחלתם

חישובבלבד.אחתבתקופה<]לאזורהמגיעמהפליטההחלקאתהמצייניםהדיפוזיה
והמסהנזקשליותראמיתיערךיתנוהאדםבגוףמצטברזיהוםשלמקדמיםעל-פי

ל״י.350בכ-ססס,מסתכםהמתקבלהשנתיהמסלמפעל.

הישירההגישהעצ-פיהמסחישוב

ובכדי([.30)]משוואה1קוב-דוגלסמטיפוסהינןהתועלתפונקציותכיהנחנו
זהות,-הפרטיםכלשלהתועלתפונקצייתכיזהבשלבהנחנוהדבריםהצגתאתלפשט

שוויונית.הכנסהוקיימת
מתקבל:התועלתפונקצייתמגזירת

ט=ט$/
3ק

.ט=0.,ט/.ץ
1'11

0=•/(/ליק*־(8/0)^
1

ק^/

<ן 1<בתאהפרטעל־ידיהנצרכתהחשמלכמות-כאשר:

.1(בתאפרטעל-ידיהנצרכתהאוירזיהוםכמות-^ק!־

הבאות:ההנחותהונחוהאמפיריהיישוםלשם
חיפהבאזורחשמלשלבקו״טשלנפשהממוצעתכצריכהיילקח-

חודשיות,הןהמדידותבחיפה.הניטורבתחנותשנעשוהמדידותמתוךמתקבל-3<יק
בנפרד.חודשכלעבורהמםמחושבולכן
החודשיםמשמונתאחדכללגביהמסיםסכוםסוכםהשנתיהמסחישובלצורך

(.3/2ב-)והוכפלהניטורתחנותפעלושבן
לצרכניםהממוצעהמחירשהינולקו״טש,אג׳30.06כ-נלקחהחשמלמחיר

(.1976)מאילקו״טשביתיים
2בשנה.ל״י125,141,379(8/0ב-)^מסתכםהמתקבלהשנתיהמם

לחשמלהביקושכימעידים,החשמלחברתלגביאמפירייםשנתוניםלציין,יש1
באופןמתאראיננוקוב-דוגלסמטיפוסתועלתעקוםולכןקשיח,—ביתיתלצריכה

הצרכנים.התנהגותאתמלא
שאחדכיון,01.שלמזהשונה6שלשהמקדםמשוםשליליערךבעל(8/01)^הגודל2

)״ט&נז״(.רצויבלתימוצרהואהמוצרים
1

(33)

(34)

(35)
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בהתאםליי125,141,379מ-נמוךאוגבוהלשלםהחשמלחברתשעלהשנתיההיטל
שההיטללציין,כמובןישלבסוף,.8ו-0^התועלתפונקצייתמקדמיביןליחס

בהיטלקייםשזהכפימטהכלפיהאומדןבחסרוןלוקהאיננוזהאומדןלפיהמחושב
העקיפה.בגישההמחושב

ומסקנותסיכום

הראשונותכששתי-בארץשוניםבמקומותאוירזיהוםניטורתחנותמערכתשלהקמתה
חישובשיאפשרנתונים,בסיסלאגירתהולמיםתנאיםיוצרת-חיפהבאיזורמוקמו
וונסינעשהזובעבודהמזהמים.מפעליםעלוהיטליםקנסותמערכתשלאמפירי
-החשמלחברתשלהכוחתחנת-חיפהבאיזורמזהםלמפעלשנתיזיהוםהיטללחישוב
50זיהוםפולטשהוא

2
הכלכליתהתיאוריהבסיםעלנעשההחישובבאיזור.העיקרי

בתמריציםושימוששליליותחיצוניותהשפעותקיימותבובשוקממשלתיתהתערבותשל
למרותאלו.השפעותעקבהנוצריםהמשאביםבהקצאתהעיוותיםלתיקוןכלכליים
מלאחישובשיאפשרומהימניםבנתוניםמחסור-יהיהתמידוכנראה-קייםשעדייו

בסיםועלכלשהם,לערכי-מינימוםלהגיעשאפשרלהראותניסינוהבריאותי,הנזקשל
אלושהיטליםמסופקיםאנוכיאםהזיהום.מקורותעלשיוטלוהקנסותאתלחשבאלו

]ראהמינימלייםסטנדרטיםמערכתעםבשילובהריהמצב,לתיקוןיספיקולכשעצמם
חיפה.כמפרץבאיזוריםהאויראיכותאתלשפריהיהניתן([1975)03165,831111101

ביבליוגרפיה

בישראל,"אויר"זיהוםהסביבה,ולאיכותלביוספירההלאומיתהישראליתהוועדה
.1972 מאי

831111101, 0. , 11(311306 £. 03163, "7116 /־£111/110£־011111611131?7116010110 /,"
?1 ־6111106-11311,ז1£§16א00(1,011££51(0616111־56,/1975 .

811601116/, 8. ז1,.מ8,.11335611)13(1,,.ץע3ז811ר1§£6ז38.0,1§81£,.)11 .,
"50

2
£61/615 31111 ־11ג1־1נ611401113110115? x13111/ - £ 5111(1/ ת111611116 /

¥0!£, א61ןי061־11611/56־0ק0115",41י#6031/2.6/2,134-137,27 ותק3ז8,1.,.511¥,/14.0,.?1ז0,1£163.,.?1101156,,.£.ס0ס10£>1361!0. §, <ת0.0,113/651,."3011,.£.!£ x01110 ־3101/־10156356ת111/11111131(111110^865 -

1665 ־6מ0111150110010£15(11־611",42י6/2..מסינ^־עמע#60:31/2,183127)111)

(1973), 138-142.
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7x63011, .1. 0., £31*16x 11110x6 , 0., 961503, 9. 0., ?13£163, 3. ?., £3§11511,
1., 339 961-12, 9. ,

"7116 £££601 0 £ ק11111•5111010 x1(16 339 נ113165תס;765101116נ]113101ץ0156456",ץ01£..רל1£ינ£-ע0.מ#6(271,!?27[8111ק811563969

(1973), 129-133.
0111911133, 3. .!א,"0ן11111112311ס£019096153-^11■?00310111111011 x01 8113.16-

§165 339 £00311011 0£ 1391151X165," 93/ 1973.
1(0113, 8. £., !ג״1?£031011111103 X01," £6X13§103 8001<5, 93553011356115.
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