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התשלומיםלמאזןאינפלציהביןוהשלמהתחלופהיחסי

רוזנברג*יעקב

מאזןלביןאלהשניביןהקשרנוסף:מימדהפתוחבמשקנוסףלאבטלהאינפלציהביןלקשר
לגירעוןהאינפלציהביןהקיימיםוההשלמההתחלופהיחסיאתננתחזובעבודההתשלומים.

לשיעורזוהתייחסותאנדוגני.כמשתנההאבטלהשיעורשלחשיבותובהדגשתהתשלומים,במאזן
שלהאחרונותבעבודותיוגםביטוילידישבאהההיצע,זעזועמתיאורייתמתבקשתהאבטלה
.גברונומיכאל

ברונושלעבודותיובעקבות.1

בשיעורהאצההקצר,בטווחלפחותיגרום,זהשזעזועגורסת,ההיצעזעזועשלהתיאוריה
חיזוקכידוע,קיבלה,זותיאוריההאבטלה.שיעורהגדלתעםאחתובעונהבעתהאינפלציה,

.1980—1979ו־1976—1974בשניםהעולמיבמשקההתרחשויותמןרב־משמעותאמפירי
ההיצע,זעזועשלהמקרו־כלכליתלהשפעהשהוקדשוהאחרונות,בשניםברונושלעבודותיו

אלה,בארצותלייצור.תשומותביבואניכרתבמידהתלויהשכלכלתןבארצותבעיקרעוסקות
בחו״למחיריםמעלייתהנובעתהיבואבמחיריהעלייההואהטיפוסיההיצעזעזועישראל,ובכללן

החליפין.שערשליזומהמעלייהאו
העלייהמןהנובעותההתרחשויותהבנתהשתפרהברונו,שלהתיאורטיותלעבודותיוהודות
האמפיריותהתוצאותהסטגפלציה.תופעתלביןשבינהוהקשרהשוניםבשווקיםהיבואבמחירי
היאהיבואבמחירילעלייההנודעתוהמיידיתהדואליתההשפעהכיספק,ללאמשכנעות,שהציג
.2האבטלהוהחמרתהאינפלציההאצת

לכלולשישהיאהכלכלי,המחקרשלהמבטמנקודתאלה,מעבודותהעולהשהמסקנהנראה
אינפלציוניכגורםהיבואמחירימופיעיםבוהאינפלציוניהתהליךבתיאורזודואליתהשפעה
מדובראפילואנדוגני,משתנהכאלהאבטלהשיעוראלהתייחסותמחייבתזומסקנהאקסוגני.
(11x1^611601301)המיידיתההשפעהלתיאורמשמשזהמודלומחירים.שכרשלפשוטבמודל

המשקעומדהמוצאכשבנקודתובשכר,במחיריםהעלייהשיעוריעלוביקושהיצעזעזועישל
הפועליםיותר,הארוךהטווחכוחותאתמתאראינושכןחלקי,המודלמשקל.שיווישלבמצב
האבטלהלשיעורשההתייחסותנראה,המודלבאמצעות.5163(1^81316ב־המשקשללייצובו

מצבולביןאינפלציהביןהיחסיםאתלקבועמבקשיםאםבמיוחדחשובהאנדוגנימשתנהכאל
התשלומים.מאזןשל

למדעים.הישראליתהלאומיתהאקדמיהמטעםבמענקבחלקה,נתמכה,זועבודהאילן.בראוניברסיטת*
הביבליוגרפית.ברשימהראה1
זולביןבפיחותשמקורההיבואמחיריעלייתביןהבחנהאמנםקיימתהמצוטטותהעבודותברוב2

הבחנהבחשבוןמביאיםאיןומחיריםשכרשלפשוטבמודלחוץ.במטבעהיבואמחיריבעלייתשמקורה
8נת110,!11,.״^0113ם11,8.316886נןמ0ז018)3118518^\\386ת?-006תץ3זז1165,"גם)ראהזו.

(.80/1/070140101(£01001מסמס1,׳>19781111163,86
5
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!981בכלכלה,עיונים

:8רביםבמחקריםהמקובלתומחיריםשכרמערכתמציגות(2ו־)(1)משוואות

(1) ׳/: =0,£+<1,■א 0<0> > 1 2>< = 1

(2) - 6, 9- 0ל<1<1 2<*י0

כאשר

*

עבודה,ייצור:גורמישלושהבעזרתהמיוצרתהתפוקהבמחירהעלייהשיעורהוא49
)קבוע(.והוןיבואתשומת

הנומינלי.כשכרהשינוישיעור—1?
התשומותמחיריבעלייתמקורוהיבוא•תשומתשלהמקומיבמחירהשינוישיעור—9

קבועים,חו״למחיריכאשרהנומינלי.החליפיןשערשליזומהובעלייהבחו״ל

נומינלי.הפחותלשיעור9שווה
הביקושבלחצישמקורהבהנחהלהון)וברווחים(,הנומינליתבתמורההעלייהשיעור—9

הכסף.בהיצעהגידולעל־ידילמשל,מיוצג,להיותיכול9במשק.
(.2-,/2/0)הנורמליהאבטלהלשיעורבפועלהאבטלהשיעורביןהפער—ס

בתנאיבהתאמה.ולעבודה,היבואלתשומתלהון,התמורהשלבתפוקהמשקלםהם0,,נ<,,0,

התפוקה.בפונקצייתהמתאימותהגמישויותגםיהיוהםמקסימליורווחתחרות

9ל־שפרטכךאנדוגניים,משתניםובשכרבמחיריםהעלייהשיעורימהווים(2ו־)(1)במערכת
—להצדיקניתן=*ג<(0)סגורשבמשקשבעודהיא,הטענהאקסוגניים.משתנים2/וגם9גםיהיו

פתוחבמשקזוהצדקהלקבלניתןלאהריהקצר,בטווח,11אקסוגניותאת—אחרתאוזובדרך

להוסיףשישבלבדזולאכזה,במשקהגומליןיחסיאתלאפיין־מנתעלברונו.שחקרהטיפוסמן

למשתנהעאתשתהפוךנוספת,משוואהלמערכתלהוסיףגםאלאהמחיריםלמשוואת9את
,.,4.׳!,׳ז..כו,-ה.׳

אנדוגני.

החסרההמשוואה.2

יתארוששלושתןכך(,2ו־)(1)המשוואותשלמקיומןכנגזרתלקבלניתןהחסרההמשוואהאת

משוואותשלהמשתניםבהגדרתשתוארואלהעלנוספותהנחותלהניחישכךלשםאחד.מודל
'

?'־•,'י׳־ר״־"0יי
־•

ף־

תנ*ןיקיימיםבמשקוכיקוב־דאגלס,מטיפוסהיאהתפוקהייצורטכניקתכיבהנחה(.2ו־)(1)

של—השוליותהתפוקותמהשוואתלעבודההביקושיתקבלמקסימלי,לרווחושאיפהתחרות
הריאליים.למחיריהן—היבואתשומתושלהעבודה
לעבודה:הביקושמפונקצייתאזיתקבל(2.0)המבוקשתהעוכדיםבכמותהשינוישיעור

^1־04,^09
,)״ן-

(3)1ם=-—)>/-׳״(-—/(1
,0<0

עיוניםבישראל",תישפך.המוןיריםעלהפיקוחשל"האפקטיביות.,2וזוסמן,י.ארטשטיין,למשל:ראה8
לכלכלה.הישראלנחוהאגודהפאלקמכון,1977בכלכלה

הואלמשל,,9לסימן.מתחתהנמצאתבאותמצויינתשרמתובמשתנהגידולשיעורמצייןי׳הסימן4
מסומנת-ב-־?.שרמתםהתפוקה,במחיריהגידולשיעור
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תיתן:(3ב־)(1)המחיריםמשוואתהצבת
(4)10=)־$-£(

ומקטיןהביקושעודףאתמגדיללעובדיםבביקוששגידולכךקבוע,העובדיםשהיצעבהנחה
האבטלה:שיעוראוד

(5)-ס)?-׳£(

(6)ומשוואה,_</£=017:שהרימשקל,בשיוויהמשקהיההמוצאבנקודתכישהונחהיות
החסרה״:״המשוואההיאבמודל,השלישיתלמשוואההופכת

(6)/£=ש.)£_׳£(

ואבטלהאינפלציה.3

ו־?.?—האקסוגנייםהמשתניםשלכפונקציה17ו־?י,?אתמציגה(6ו־)(2)(,1)המערכת
יהיה:המערכתפתרוןהוצאות.לחצימייצגוהאניביקוש,ללחציבילזוימהווההראשון

(7 )

( 8 )

.=״1(1ן)״+?+
771+71

(,״1+ >״)?+■(
771+71

א

0 =
171+ 11 7*1+ 71

כאשר:
3,,1-0,17=771

20(1!=71

מעלההיבואמחירישעלייתכך,עלמצביעה(8(—)7)במשוואות?ו־של?המקדמיםבחינת
זאת,לעומתהשניים.ביןהשלמהיחסיויוצרתהאבטלהשיעוראתוהןהאינפלציהשיעוראתהן

החלופהיחסיויוצריםהאבטלהשיעורולהקטנתהאינפלציהשיעורלהעלאתהביקושלחציפועלים;
בגללנגרמתהיבוא,מחיריעלייתמחמתהאבטלה,בשיעורהעלייהלאבטלה.אינפלציהבין

.17-,0אםמתאפס(8)האבטלהשיעורבמשוואת?שמקדםלכך,לבלשיםישהשכר.הצמדת

אילוהריאלי.השכראתומורידההתפוקהמחיריאתמעלההיבואמחירישעלייתכיווןזאת,
השוליתהתפוקההקטנתעלבדיוקמפצההריאליהשכרירידתהיתד.1קבוע,הנומינליהשכרנשאר

משתנה.היהלאלעובדיםוהביקוש—של'העבודה
:

כאשרהיבוא,במחיריהעלייהשגורמתהאינפלציוני,הלחץעוצמתאתלהשוותניתןעתה
כמשתנההצגתולעומת—(6ו־)(2)(,1)במערכתכמו—אנדוגניכמשתנהמוצגהאבטלהשיעור

המודל,שלהמצומצמתהצורה(,7)במשוואה=מ=^0הצבת(.2ו־)(1)המערכתכדוגמתאקסוגני,
17עבורהמקדמיםאתתיתן0,><>״שהצבתבעוד—אקסוגני17עבורהמקדמיםאתתיתן

(3)בטורים.1בלוח(2ו)(1)בטוריםמוצגיםהמקרים,בשניהמתקבלים,המקדמיםאנדוגני.

6בסעיףהממצאיםמןשנלקחה(,2ו־)(1)לטוריםמספריתהמחשהמובאתאחיאותרשל(4יו־)

במודל35׳השפעתאתהאמפיריבמודלמייצג—הכסףבכמותהגידולשיעור-כאשרלהלן,
ו'".*י,?<3|יי1יי*״יו

התיאורטי.
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האינפלציהשיעורעלהאקסוגנייםהמשתניםהשפעה:1לוח

המקדמים
האמפיריהמודלמקדמי

אנדוגני(11) אקסוגני(1)! אנדוגניט אקסוגניט המשתנה
(4) (3) (2) (1) האקסוגני

0.63 0.74 02)מ+!( <>* ץ
זו1+ז1מן

0(,1(+1)״)—+,ס
ץ/*<>—

אנדוגניכמשתנההאבטלהלשיעורשהתייחסותמוכיחה,1בלוח(2ו־)(1)הטוריםביןהשוואה
התוצאהאתמקטינהזאת,ולעומתביקוש,מגורמיהנובעהאינפלציוניהלחץאתמגבירה

שיעורלגידולהנודעתהממתנתההשפעהבגלל—יבואבמחיריהעלייהשלהאינפלציונית
להסיק,ניתןאנדוגנימשתנהכאלהאבטלהלשיעורההתייחסותמןאחרות:במליםהאבטלה.
שיעורהיהאילומתקבלשהיהמזהגבוהבשיעורריאליפיחותליצורמצליחנומינלישפיחות

האבטלה,שיעורשללאנדוגניותלייחסשישלחשיבותהראשונההסיבהזוהיאקסוגני.האבטלה
שלהכללתוהיאזולחשיבותהשנייההסיבההתשלומים.למאזןאינפלציהשביןהקשרבניתוח
שניתןכפיהגירעון,שלגודלועלישירותהמשפיעכמשתנההתשלומים,במאזןהאבטלהשיעור
הבא.הסעיףמןלהיווכחיהיה

התשלומיםומאזןאינפלציה.4

בחשבוןהגירעוןמשוואתאתננסחהתשלומים,מאזןעםהקודםהדיוןאתלקשורכדי
׳*/

שלעולהופונקציה—היחסיהמחירשליורדתפונקציההוא(0)שהגירעוןבהנחה—השוטף

משניאחדלכלביחספשלשהגמישויותלהניחכדאיהניתוח,אתלפשטכדי.1־׳התפוקה
איפוא:תהיה,במודלהרביעיתהמשוואהקבועה.היאהארגומנטים

/1*•-)?-£(•,1)=94>+)£-?(•
1
(9)פ=-({

במקרהישיםשהוא(,0׳תט^1,38)ע\אוקוןבחוקמהשימושמתקבל(9ב־)הימניהשוויון
המחירלפינקבעתהיבואתשומתוכמותקבועים,וההוןהעובדיםשהיצעההנחהעקב—הנוכחי

האבטלה.שיעורצמצוםעל־ידירקיושגבתוצרגידולכללכן,היחסי.
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כמשתנהדווקאהאבטלהשיעורראייתסמךעלשתתקבלנהלתוצאותרומזת(9)משוואה
שיתלווההריאליהפיחותשיעורראשית,סיבות:משתייותרכיעיליתקבלנומינליפיחותאגדוגני.

הגירעוןאתישירבאופןתקטיןהאבטלהבשיעורשתחולהעלייהשנית,יותר;גבוהיהיהאליו
יותררבהלהחמרהבביקוש,הגידולפריהאינפלציה,תגרוםסיבותמאותןהתשלומים.במאזן
הוא.אףיקטןהאבטלהושיעוריותר,גדוליהיההריאליהייסוףשיעור—התשלומיםבמאזן
(,1)כולו:המודלבאמצעותהתשלומיםלמאזןאינפלציהביןהיחסיםאתעתהלהציגניתן

האינפלציה.שלמקורהמהולקבועישתחילהאולם(,9ו)(6)(,2)
=0לרשוםישנייטרלים,הםהביקוששגורמיבעודהיבוא,מחיריבעלייתמקורהאם

נובע:(7)וממשוואה

( 10) /•' =
171+ 11

02(1+71)

אזכיפועלים,אינםההוצאותשלחציבעודביקוש,בגורמיהאינפלציהשלמקורהאםאולם

מתקבל:(7)וממשוואה,7'׳=0

( 11 ) /? = 771ח+
• 7*

בפיחותזושלכשמקורהלאינפלציה,התשלומיםמאזןביןהתחלופהיחסיאתלקבלאפשר

(10)ואת(8)האבטלהשיעורמשוואתאת(9)הגירעוןבמשוואתמציביםכךלשםנומינלי.

מתקבל:=0כאשרואז,

(12)0=-סק

בשיעורעלייה—תחלופהמקדםמהווההואולכן,2שבלוח(1)בטורכמוכחחיובי,הוא
התשלומים.במאזןהגירעוןאתמקטינההאינפלציה

למאזןהאינפלציהביןהשלמהיחסימתקיימיםביקוש,בגורמיהאינפלציהשלמקורהאם
(,11)ואת(8)האבטלהשיעורמשוואתאת(9)הגירעוןבמשוואתמציביםאםואכןהתשלומים.

מתקבל:?=0כאשרהרי

(13)0=13?׳

בשיעורעלייההשלמה:מקדםמהווההואולכן,2שבלוח(1)בטורכמוכחחיובי,הוא?/
התשלומים.במאזןהגירעוןאתמגדילההאינפלציה
המתקבליםוההשלמההתחלופהמקדמי—2שבלוח—(2)בטורמובאיםהשוואהלצורך

בלוח(3(—)4)הטוריםאקסוגני.משתנההאבטלהבשיעוררואיםכאשרכלומר,,0=71=0כאשר
המסקנהאתוממחישים(,6)שבסעיףהאמפירייםהממצאיםמןהלקוחיםמספריים,גדליםמציגים

(.2ו־)(1)טוריםמהשוואתהמתקבלת
שכאשרמראה,(2)שבטורזהעם(1)שבטורהתחלופהמקדםשלההשוואה

מקדםאקסוגניים
הישירהההשפעהלהעדרביטויזהובו;מופיעאינו<4המוחלט(:)בערכויותרקטןהתחלופה

מה—יותרקטןהואאף71,אתהמכפילהביטויהתשלומים;מאזןעלהאבטלהשיעורשל
יותר.קטןריאליפיחותשיעורשמבטא

.1בציורגםמוצגת(2)לטור(1)טורביןההשוואה
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האבטלהכששיעורהתשלומיםלמאזןאינפלציהכיןהיחסים:1ציור
,״:<(5)״אנדוגניהואוכאשר,,ש(5)*אקסוגני

בפיחותשמקורהאינפלציה(:1=0)

בביקוששמקורהאינפלציה-?(:0)

התשלומיםלמאזןאינפלציהכיןוהשלמהתחלופהמקדמי:2לוח

השוטףהחשבוןבגירעוןהשינוי
מעלייהכתוצאה1977שנתשל

בשיעוראחדאחוזשל
דולרים()מיליוניהאינפלציה

השוטףהחשבוןבגירעוןהשינוישיעור
אחדאחוזשלמעלייהכתוצאה

האינפלציהבשיעור

האמפירי
אקסוגני((7)

(4)

המודלמקדמי
אנדוגני(11)

(3)
אקסוגניסאנדוגניס

(1)(2)
המקדםסוג

והאינפלציה

-18 -35
4זז{,1-02)(<1(7-מ02(+1ס-2)מ)+^2,>(ס02

:ס
02י<2(1)"+

*תחלופהמקדם

+ 50 + 59
,((0+^6-1)4,0

3!-=
1

4־ 11 1) **השלמהמקדם

נומינלי.בפיחותשמקורהאינפלציה*
((.4ו־)(3)טוריםלגבי1(4(.2)(,1)טוריםלגבי)#,ביקושבגורמישמקורהאינפלציה**
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—״סוהעקומההתשלומים,מאזןלביןאינפלציהביןהתחלופהיחסיאתמציגה5״העקומה

במקביל,אנדוגני.אבטלהשיעורשללמקרהמתייחסותהעקומותשתיביניהם.ההשלמהיחסיאת

לשיעורההתייחסותכאשרבהתאמה,וההשלמה,התחלופהיחסיאת"סו־5,העקומותמציגות

אקסוגני.משתנהכאלהיאהאבטלה
יחסיאתומחמירההתחלופהיחסיאתמשפרתאנדוגניכמשתנההאבטלהשיעורראיית

ההשלמה.

■אנליטיאמפירימודל.5

בדברהמסקנהאתאנדוגניכמשתנההאבטלהשיעורשלראייתומשנהמידהבאיזוהשאלה,
עליה,להשיבכדיאמפירית.שאלההיאהתשלומים,למאזןאינפלציהביןוההשלמההתחלופהיחסי
שייעשהדבר—(9ו־)(6)(,2)(,1)במשוואותהמוצעהמודלדוגמתמודלאמפיריתלאמודיש

אמפירי־אנליטי.מודלבעזרתהשאלהתיבחןזהבשלבהמחקר.בהמשך
שלשוניםחלקיםשאמדומחקרים,על־פיהמשתניםמקדמינקבעיםאמפירי־אנליטיבמודל
אינםשהמקדמיםמשוםאקונומטרית,מבחינהלקויכזהשמודלברורתלוי.בלתיבאופןהמודל
המשתניםשלהתנהגותםאתיפהלהסבירמצליחמקדמיו,עלהמודל,אםאולםזה.עםזהעקביים

אתרצוןמשביעתבמידהמייצגיםבמשוואותיושנקבעושהמקדמיםלהניחיש—האנדוגניים
)לפחות(,גודלסדריהמודלמןלקבלניתןהמודל;שלישירמאומדןמתקבליםשהיוהמקדמים

האנדוגניים.עלהאקסוגנייםהמשתניםהשפעתבדבר
5ברונונקטכזאתגישה

6

—(15ו־)(14)משוואות—8שהציגבמודלשימושייעשהוכאן,

והמחיריםהשכרלמשוואותהפתרוןהיא(14)משוואה(.17ו־)(16)משוואות:שתישלבתוספת

7ברונושמציגבמודל
אתמחליףכש־/גזה,במאמר(2ו־)(1)למשוואותזהותשהן,

—0.88+470.29+£0.74+0.23-=?(14) ס

)£-£(5000-5230/7=(15)

המקומיבביקושהשינוישיעורשלכפונקציההיבואבעודףהשינויאתמציגה(15)משוואה

מהמשוואהמתקבלים(15)במשוואההפרמטריםהריאלי(.הפיחות)שיעורהיחסיובמחיר(77)
8ברונואצלהכללית

וגמישות-0.25ל־השווהקבועהיבואגמישותברונו,כמומניחים,כאשר,

,1979בכלכלהעיוניםברטרוספקטיבה״,בישראלואינפלציהתשלומיםמאזן״צמיחה,מ.,ברונו,ראה5

לכלכלה.הישראליתוהאגודהפלקמכון
ארוךכטווהשםהמוגדרהזמןלטווחשם,ברונו,אצל(7—)(3)ממשוואותהמורכבלמודלהכוונה6

שם.,11לדוגמאמתאימיםההצמדהכשמקדמי(,7,י=7%_ג)
דלעילבמודל—7ישלהמצומצמתהצורהבמשוואתלמקדמיםזהים(14)במשוואההמקדמיםכל

בהניחואנדוגני,כמשתנה47אתברונורואההמקוריבמודל.47שללמקדםפרט—ברונושל

השכר,הצמדתשיעוראתלהעלותישאקסוגני,כמשתנה47אתלהשאירהיאשהכוונהכיוון.47=?

הנוכחיהדיוןמבחינת.47אנדוגניותהנחתאתלבטלובזאת,1ל־0.85מ־המודל,שלהשכרבמשוואת
אקוויוולנטיות.הןהאפשרויותשתי

,11שורה3בלוחשם,ברונו,אצלהמופיעההמחיריםמשוואתאת(14)ממשוואהלקבלכדי7
להציביש

.47=0ו־.1/=3(:14ב)

.11׳עמ,3מס׳משוואהשם,ברונו,8
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שלהיצואורמת9המקומילשוקנטוהיבוארמתאתבהמציביםוכן,1ל־השווהקבועהיצוא
בסיס.שנתכאל1977לשנתאיפוא,מתייחסת,כולההמשוואה.1977שנת

משוואות:שתיכאמור,נוסיף,(,14(—)15)משוואותברונו,שללמודל

(16)~=0.12(47)£-+גג=קבוע

1^ —0.54+0.15-=77(17) ס

בישראל.האבטלהבשיעורהשינוייםלבדיקתעתה,עורךשהכותבבמחקר,מקורה(16)משוואה
שלוהמחיריםהשכרמשוואותאתכוללהאבטלה,בשיעורהתנודותאתהמסבירהמודל,

10ארטשטיין־זוסמן

11

ביטויהוא(,16)במשוואההקבועברונו.שללמודלכבסיסגםהמשמשות—
משוואה".1977בשנתערכיםלפיהמוצביםזו,במשוואההכלוליםנוספיםמשתניםשללקיומם

.12זילברפרבבן־ציוןהישראליהמשקלגבישניסחכפיאוקון,לחוקשחושבקירובהיא(17)
אזכי—811מודליכונו(14(—)17)והמשוואות,8מודל(14(—)15)המשוואותיכונואם
האבטלהשיעוראת88הופךבכך(.17ו־)(16)משוואותאת8מודלעלמוסיף88מודל

התשלומים.מאזןעלבמישריןהמשפיעכמשתנהלהופעתוגורםוגםאנדוגנילמשתנה

כמותיתהשוואה—האינפלציוניתההשפעה.6

,88במודלהמצומצמתהמחיריםמשוואתאתלקבלכדי(,14)במשוואה(16)משוואההצבת לתוצאה:תביא

(18)8=-(0.88+0.23)ג+470.40+80.63

.8במודלמהשפעתוקטנהנומינליפיחותשלהאינפלציוניתההשפעה88במודלכלומר,
8במודלאחוזים74לעומת(,18)משוואההפיחותמשיעוראחוזים63מהווההמחיריםעליית

(.14)משוואה
המחיריםעלייתהכסף:בכמותהגידולשלהאינפלציוניתההשפעהיותרחזקהזאת,לעומת
אחוזים30לעומת(,18)משוואה88במודלהכסףבכמותהגידולמשיעוראחוזים40מהווה
(.14)משוואה8במודל

תשומותויבואומטוסיםאוניותיבואביטחוני,יבואפחותהיבואכסךמוגדרהמקומילשוקנטוהיבוא9
<.7השוטף,בחשבוןהגירעוןמתקבלהיצוא,סךאתממנוכשמפחיתיםליצוא.

לעיל.3הערהראה10
8ו־4/להשפעתמייצגגודלרק(16)שבמשוואהבמקדםלראותישלכןהושלם.טרםשצוייןהמחקר11

האבטלה.שיעורעל
2111י6ז131,גן־8.(1974)"000163110?8613.111/0,165811163?111630811068ק\0£ז81115קק1ץראה:12

!(£.1131100—£0144016ין111031<ר־\16000£."£00ח0ו7ו100(101־1110001108)
בפועל,והתוצרהפוטנציאליהתוצרהםזגו־זגכאשר=02950(117-4)היא:המשוואה

זג'
הגידולשיעורביןהקייםהקשרשללרלוונטיותהתייחסותישנה4בסעיףהתיאורטיבדיוןבהתאמה.
אוקון.חוקלביןהריאליהמקומיבביקוש
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כמותיתהשוואה—התשלומיםלמאזןאינפלציהכיןהתחלופה.7

שללמצבכאןיוגדרווהםנומינלי,בפיחותהואהאינפלציהמקורכאשרמתקבליםהתחלופהיחסי

׳.6=0
:(15)ממשוואהבמישריןלקבלניתןמבמודלהתחלופהיחסיאת

52306=7
(19)-5000-7(6-)ת

—(19)במשוואה(,6=0)כאשר(14)המחיריםממשוואת6ל־שיתקבלהביטוי,אתנציבאם

נקבל:

(20)^=5-18?5=קבוע

בשיעוראחדאחוזשלעלייה,8במודלכלומר,שלמים.באחוזיםמבוטא(20)במשוואה8
המקומיבגירעוןדולרמיליון18שלירידהגוררת—נומינליבפיחותשמקורה—האינפלציה

.197713שנתשלנטו

תוצאתואת(,17ב־)(16)אתלהציבראשית,יש,88במודלהתחלופהיחסיאתלקבלכדי

:6ו־8,6שלכפונקציהבגירעוןהשינוימתקבלכך(.15ב־)להציבההצבה

(21)^=!340+1(6-6)-5000(6-8)!!=קבוע

שנוסףהאיבר.8במודל(19)למשוואההמקבילה88במודלהמשוואההיא(21)משוואה

התשלומים.מאזןעלהאבטלהשיעורשלהישירההשפעתותוצאתהוא—340(6-6)—(21ב־)

המחיריםממשוואתהמתקבל,6ל־הביטויהצבת.8במודלנעדרתכזואנדוגניתהשפעה

יחסיאתתיתן—(21)במשוואה(,6=0)בהנחה(18)משוואה,88מודלשלהמצומצמת

המבוקשים:התחלופה

(22)-״/=(18+6+11)6=-./635

35שלירידהאחדאחוזשלבפיחות()שמקורהמחיריםעלייתגוררת88במודלכלומר,

.8במודלבלבדדולרמיליון18שלירידהלעומת—התשלומיםבמאזןבגירעוןדולרמיליון

מההשפעהנובעדולרמיליון11שלנוסףשיפור)א(הבאות:בסיבותטמוןהתוצאותביןההפרש

שלשיעורווהגדלתהפיחותשלהאינפלציוניהלחץמיתוןעלהאבטלהשיעורשלהעקיפה
הגידולשלהישירהבהשפעהמקורודולרמיליון6שלנוסףשיפור)ב(הריאלי;הפיחות

התשלומים.מאזןעלהאבטלהבשיעור

לאבטלה.אינפלציהביןהשלמהיחסייוצרתהכסףבהיצעמגידולהנובעתמחיריםעליית

בשיעוראחדאחוזשלשעלייהלהסיקניתןואז,6=0(19)במשוואהלהציביש8במודל

88במודלדולר.מיליון50ב־הגירעוןאתמגדילההכסף(בכמותמגידול)כתוצאההאינפלציה

שם.ברונו,אצל18בעט׳11משוואההיא(19)משוואה 13



1981בכלכלה,עיונים
14

הצבת.7במונחי!4ל־הביטויאת(18)ממשוואהולמצוא7=0(21)במשוואהלהציגיש
תיתן:שלמים(,באחוזיםמבוטא)נש־?\1עבור(21)במשוואההתוצאה

?59+8=?50-£+3.40+0=1>!>(23) 0.4

.811במודלדולר,מיליון59ב־הגירעוןאתמגדילההאינפלציהבשיעוראחדאחוזשלעלייה

סיכום.8

שיעורעלהנומינליהפיחותשלמהשפעתולהתעלםשאיןלהוכיח,ניסיוןנעשהזובעבודה
שלהאינפלציוניתההשפעהאתלבחוןמבקשיםכאשרהכלכלית,הפעילותרמתועלהאבטלה
התשלומים.מאזןלשיפורמדיניותככלייעילותואתובמיוחד,—הפיחות

אתמעלים—הפיחותאתהמלווים—הכלכליתבפעילותוהמיתוןהאבטלהבשיעורהעלייה
הכוללתהיעילותמדידתהתשלומים.מאזןלשיפורבמישריןגםופועליםהריאלי,הפיחותשיעור

יסודי.אמפירימחקרמחייבתהאבטלה,שיעורעלהשפעתואתבחשבוןהמביאההפיחות,של

ביבליוגרפיה

,1977בכלכלהעיוניםבישראל״,והשכרהמחיריםעלהפיקוחשל״האפקטיביותצ.,וזוסמן,י.ארטשטיין, לכלכלה.הישראליתוהאגודהפאלקמכון
לכלכלה.הישראליתוהאגודהפאלקמכון,1977בכלכלהעיוניםפתוח״,במשקואבטלה״אינפלציהמ.,ברונו,
מכון,1979ככלבלהעיוניםברטרוספקטיבה״,ישראל—ואינפלציהתשלומיםמאזן״צמיחה,מ.,ברונו,

לכלכלה.הישראליתוהאגודהפאלק
פאלקמכון,1977בכלכלהעיוניםהתשלומים״,מאזןומדיניותאינפלציהביןהגומלין״יחסיי.,רוזנברג,

לכלכלה.הישראליתוהאגודה
8111110,!1,.0071106(001ק(4/01(1ן05!(541010,116111ץ01111(1(011111011(71160111100101)1+31,1/י\31<1

1,868631011£0000111100111181111116)101188100?3ק01.סס1977,534.
81־000,!1,.5101/11110(001011(561111-11101115108110110111(11151110117,6(£00001711,)!£311113.11000

101108111016־868631£00000110־£180088100,011?3ק61.סס1978,781.
,5)£6501(7161111111101501116:1165)00011111511101)111116)111100)510811001515(41101)411).,1!,81000

!£180088100,868631011£00000110101108111016£31111301106?3ק1978,788.0061.
101,8316881000ק3011008180118\¥3§6!?-106׳>0301108£,"]001(701101101(1001 , !1., "8x0113086

.197810063,86(,0111)£001
806קק1ץ ?11068 3011 1116 8x110118\8,2116611:3111.(1974,)"£60130£00168110(1?861311,16880168׳

£11031100-!£011016]111נ031׳!1116006£,"£001(0111100(101160001108).
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הקצאתהודרכיליצואבאשראיהגלומההסובסידיה

ף*ילואביקםעטיהמרדכי

הנטלברובהישיריםהתמריציםנשאובהבתקופההוקמההיצואמימוןשלהנוכחיתהמערכת

אמצעישלהזמינותבעייתאתלפתורבעיקרה,נועדה,היצואמימוןמערכתביצוא.התמיכהשל

האינ¬קצבוהאצתהואילהיצוא.לתהליךהדרושהחוזרההוןמרביתאספקתעל־ידי—המימון

בקרנותהריביתשיעורישלמקבילהבהעלאהלוותהלאהכלכלי,המהפךשלאחרבשניםפלציה,
ביצוא.התמיכהבסךהמימוןמערכתשלמשקלהגבר—היצוא

אתולנתחשלביה,לכלהאמורה,התמיכהשלהמדידהדרךאתלהציגהיאזהמאמרמטרת

היצואבקרנותהמימוןכלליייסקרוכךלשםהשונים.היצואניםביןזותמיכהשלההקצאהאיכות

המת¬והעיוותיםהסובסידיהלמדידתשיטהותוצגהיצוא,סיבסודבתחוםומשמעויותיהםהשונות

אוהללוהעיוותיםלחיסולשונותדרכי־פתרוןלהציעניסיוןייעשהבסיפאהקצאתה.בדרךגלים

לצימצומם.לפחות
באיזההקיימת,היצואתימרוץמדיניותסמךעללבחון,המחקרבאשלוהמוצאבנקודת

דולרשלכלהכלל,ננקטכךלשםביותר.היעילההכלכליתבדרךזהתימרוץיתנהלמסלול

תמריץשלזהההיקףלתתישהיבוא(רכיבבניכוייצואדולרלכל)דהיינו,מוסףערך

לצורהאולמורכבותוהייצור,לתהליךקשרללאזה,דולרמתקבלממנובענףלהתחשבבלי—

למשק,היצואתמורתכניסתביוםבהתחשבלהינתןהתמריץעלמחו״ל.התמורותנתקבלובה

על־מנת—ארצההיצואתמורותהבאתאתלהחישהיאהיצואעידודמדיניותשלמטרתהבאשר
חו״ל.כלפיהמשקשלהתחייבויותיואתלהקטין

היצואבקרנותהמימוןכללי.1

משמעויותיהואתהמימון,מקרנותאחתבכלהגלומההסובסידיה,חישובשיטתאתלהביןמנתעל

הקרנות.שלהמימוןכלליאתבקצרהלסכםיש—

יצואלשםיבואלמימוןהקרןא.
הבאים:המשתניםשלפונקציההואן:ומימהףקיה(1

הקלנדרית(.)השגההיצואשנתבמשךהמתבצעדולרים,במונחיהיצוא,היקף)א(

)באחוזים(.הייצורהוצאותבכללהיבוארכיב)ב(
המימון(.)שיעוריצואדולרלכלהמימוןאחוז)ג(

המימוןשיעורבדולרים.יצוא,לשםהיבואהיקףאתנותנתב־)ב()א(שלמכפלה

ואתוהפחתהרווחרכיבאתלממןאיןבאשראחוז,100מ־נמוךיהיהיצואלדולר

הקרןשלהמימוןהיקףאחוז.75הואכיוםהמימוןשיעורזובקרןמימון.הוצאות

)א(^ב(^ג(.שלמכפלהעל-ידיאיפוא,מתקבל,
המחבריםשלאחריותםעלהואהעבודהתוכןישראל.בנקשלהאשראימחלקתעובדיהםהמחברים*

בלבד.
15
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בענףלממןישאותוהמלאיחודשילמספרבהתאםנקבעתהמימון:תקופת(2
בענףואילוקצרה,המימוןתקופתתהיהבמהירותהמלאימתגלגלבובענףהרלבנטי.
המימוןתקופתתהיה—הייצורהוצאותמסךגבוהשיעורהמלאימהווהבו—מורכב
יותר.ארוכה

12אהשנתי(המלאי)הממוצעהיקף
השנתיתהייצורעלות

השנתי(המלאי)הממוצעהיקף
השנתיתהייצורעלות

הייצורעלות

=)בחודשים(המימוןתקופתדיוק:ליתר

=)בשנים(המימוןתקופתאופן:באותו

1
=המלאילמחזוריותאיפוא,שווה,

)בממוצע(המלאיהיקףהמימוןתקופת
—(2ב)—המימוןהיקף—(1)שללמכפלהשווההשנתי:המימוןהיקף(3

דהיינו:—המימוןתקופת
המימוןשיעורxהיבואמרכיב\היצואהיקף

המלאימחזוריות
=יצואלשםיבואבקרןהמימוןהיקף

אחוז60ל־השווהריביתובשיעורבלבדבדולריםניתןהמימוןהמימון:תנאי(4
ה״יורו־דולר".שלהריביתמשיעור

יצואלשםייצורלמימוןהקרןב.
שכר־כגוןהייצור,בתהליךליצואןשישהמקומיותההוצאותאתלממןהיאזוקרןמטרת
מקומיים.מספקיםחומריםקנייתאועבודה

הבאה:הנוסחהעל־פייצואלשםיבואלקרןבדומהנקבעהמימון:היקף(1

ל־$(מימון)ל"ישיעורx)%(מקומיותה,וצ'מרכיבx)$(היצואהיקף
המלאימחזוריות

בקרןהמימוןהיקף
)בל״י(ליצואייצור

על־פיחדשים3ל־אחתנקבעיצוא,דולרלכלל״ישלבמונחיםהמימון,שיעורכאשר
הדולר.שלהיציגהחליפיןמשעראחוז70

מהריביתנמוכהובריביתהצמדהבליישראלי,במטבעניתןהמימוןן:ומימהיאנת(2
ועמדה,בבנקים,הבסיסיתמהריביתאחוז55הריביתהיתה1980בנובמברהחופשי.בשוק
אחוז.57עלאיפוא,

יצואמשלוחילמימוןהקרןג.
ניתןהמימוןבבנק.היצוארשימוןוהצגתהיצואמשלוחעםמידניתןיצואמשלוחימימון

הבאים:לכלליםבהתאם
ברשימון.הנקובהיצואמערךאחוז80שלבשיעור(1
המטבעבערכייחסייםשינוייםבשלדאגהמהיצואןלהסירעל־מנתהרשימון,במטבע(2

התמורות.לקבלתהיצואמשלוחשביןבתקופה
חודשים.6עלתעלהשלאלתקופה(3
המימון.מטבעשלה״יורו"מריביתאחוז60ל־השווהבריבית(4
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רשאי—החודשים6תקופתבתוםהיצואתמורתנתקבלהלאכלשהי,מסיבהאם,(5
כזה,אישוריינתןאםמשלוחי־היצוא.מימוןהארכתולבקשישראללבנקלפנותהיצואן
מטבע.אותושלה״יורו"לריביתהשווהבשיעורהנותרתלתקופההריביתתהיה

בהןהגלומההסובסידיהלגביהמימוןכללימשמעויות.2

)שנהמימוןשנתשלבמונחיםהקרנותמןאחתבכלמוגדרתהיצואבמימוןהגלומההסובסידיה
המימוןהיקףשלמכפלהעל־ידימתקבלהאבסולוטיהיקפהערך־מוסף.דולרושלתקציבית(
מוגדרת,ערך־מוסףלדולרהסובסידיההנדונה.שבקרןלריביתהחופשיבשוקהריביתשביןבהפרש
המוסף(.הערךאחוזxיצואסך)=השנתיהמוסףהערךחלקיהשנתיתהסובסידיהכסךאיפוא,

שיטתפירוטמהקרנות.אחתבכלהסובסידיהלהיקףאלהמימוןכללישליישומיםמספרלהלן
הבאים.בפרקיםיובאוהאמפירייםוהממצאיםהמדידה

גבוהשלוהמוסףשהערךככליותר,גבוההיצואמקרנותהיצואןשמקבלהסובסידיהסך)א(
—יותרנמוך)בייצור(היבואורכיביותרגבוההמוסףשהערךוככלהואילזאת,יותר.
שלחלקויותרנמוךומאידךגיסא,מחדיצוא,לשםהייצורמקרןהמימוןשלחלקוגבוהכן

יצוא(.לשםליבוא)מהקרןחוץבמטבעהמימון

הולכתיצואלשםליבואהקרןמןהיצואןשמקבלערך־מוסףלדולרהסובסידיהזאת,לעומת)ב(
יותר.גבוההיבואשרכיבככלוגדלה
היצואביצועלשםהמקומיותהקניותאתלהמריץובאהגיוני,)א(בסעיףשהמצבככל
היצואןאתמעודדבהיותואבסורדי,כאןהמצבכן—ביצואהמוסףהערךאתלהעמיקובכך—

היבואשרכיבככלהריחיובית,סובסידיהגלומההיבואשבמימוןכיווןההפוך.בכיווןלפעול
להיקףניתנתהיאאך—הואגםוגדלהסובסידיהשלהאבסולוטיההיקףהולךיותר,גדול
ביחסניתנתזובקרןמוסףערךלדולרשהסובסידיהמתקבל,וכךמוסף;ערךשלוהולךקטן

ביצוא.המוסףהערךרכיבשללגודלוהפוך

בענףקבועה,היאיצואלשםלייצורהקרןמןהיצואןשמקבלמוסףערךלדולרהסובסידיה)ג(
אתלהגדילהיצואןאתהממריץגורםאיפוא,ישנו,זובקרןקבועה.מימוןתקופתאורךבעל

ביחסגםדהיינוהמקומיות,ההוצאותלרכיבישירביחסניתןהמימוןשכן—המוסףהערך
הסוב¬סךמידה,באותהיגדל,כןיותר,גבוהיהיהשזהככלהמוסף;הערךשללגודלוישר

היצואן.בהשזוכהסידיה

שתקופתככלהמימון:לתקופתישרביחסעומדתהראשונותהקרנותבשתיהגלומההסובסידיה)ד(
אחרותבמילים—אואלו,בקרנותהגלומההסובסידיהוהולכתגדלהכןיותר,ארוכההמימון

בקרנותהמימוןשתנאיאיפוא,יוצא,המלאי.למחזוריותהפוךביחסגדלההסובסידיה—
משלוחייצור,שלמהירלתהליךאנטי־תמריץ—וממילאמלאי,להחזקתתמריץמהווים
המכווןיצואעידודלכלוהסופיתהעיקריתהמטרהלהיותאמורותהןשהןתמורות,והבאת
הריהמלאי(,שמתרחבככלגדלשהמימון)כיווןחו״ל.כלפיהמשקהתחייבויותאתלהקטין
ככלמהרלייצאובמקוםמלאי,להחזיקהיצואניםאתמעודדבמפעלהמלאישלזולמימון

ארצה.היצואתמורותאתולהביאהאפשר

היצוא,תמורותבהבאתלדחייהתמריץמשוםישמשלוחי־יצואלמימוןהקרןבנוהליגם)ה(
הפרשיזה:במימוןהגלומההסובסידיהגדלהכןארצההחזרתןתקופתשמתארכתככלשכן
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תקופהפניעלהמשתרעיםהיצוא(במחירלהתבטא)והעשוייםהיצואןנהנהמהםריבית
ערך־מוסף,שלורמהרמהלכלנכוןכאןשהאמורהיותהכנסתו.אתמגדילים—יותרארוכה
גובהויהאאשריהאממנו(אחוז80עלדיוק,ליתר)או,היצואסךעלניתןשהמימוןומכיוון

יצואמשלוחילמימוןבקרןמוסף,ערךלדולרשהתימרוץ,הרי—שבוהיבוארכיבשל
הערך־המוסף.שללשיעורוהפוךביחסעומד

ייצורבקרןהרלבנטית:החופשיתמהריביתכאחוזנקבעתהיצואבקרנותהריביתכאמור,)ו(
אחוז60ב־—יצואלשםיבואבקרןואילוהבסיסית,מהריביתאחוז55ב־מדובריצואלשם

מראה:הקרנותמןאחתבכלזהניסוחשלהיישוםניתוחדולר״.ה״יורומריבית

וזוהחופשית,לריביתקבועביחסעולההריביתשיעוריצוא:לשםייצורבקרן(1
האינפלציה.עםעולה
בהתאםלדולר,לירותבמונחיחודשים(3ל־)אחתמתעדכןיצואלדולרהמימוןהיקף

לכלהסובסידיהושיעורהואילהאינפלציה.עםהואאףהעולההחליפין,בשערלשינויים
ובשיעורהמימון)בהיקףדלעילהגידולשיעורישנישלמכפלההואיצואדולר

היא,התוצאה—האינפלציהבקצבהשינוילשיעורבקירוב,שווים,ושניהםהסובסידיה(

xשלגידולחלבאינפלציהאחוזיםxשלעלייהשעם הנומי¬בסובסידיהאחוזים2
אחוזים.xב־גדלהיצואלדולרהריאליתהסובסידיהולפיכךיצוא,לדולרנלית

לשםהייצורבקרןהריביתקביעתשלזוצורהכימכאןמשתמעמוזר,שהדברכמהעד
המימוןבשנתשארעמהאמנםוזההאינפלציה.בהגברתלחפוץלתעשייניםגורמתיצוא

במימוןהגלומהערך־מוסףלדולרהסובסידיההמחירים:עלייתהתגברותעם,1979/80
ריאליים.במונחיםהוכפלהיצואלשםהייצור

שיעורבהיותיותר.קטניםבממדיםאךדומה,התופעה—יצואלשםיבואבקרן(2
אחוזמשלוחים(למימוןובקרןיצואלשםיבוא)בקרןהדולריותההלוואותעלהריבית
האב¬המספרגדלהיורו־דולרבשוקהריביתעלייתשעםהריהיורו־דולר,משערקבוע

העלייהעםגדלהיצואלדולרשהסובסידיהומכאן,—נקודות־הסובסידיהשלסולוטי
מימון.רמתבאותההריביתבשיעורי

המוענקמוסף,ערךלדולרהסובסידיההיקףשלתקצובשאיןמסתבר,הללוהמקריםבשני
מצבמעודדולעיתיםלזמן,מזמןמשתנהזהבסעיףההוצאהליצוא;האשראיקרנותבאמצעות

האינפלציה.הגברתכגוןשליליותתופעותזהדברים

הסובסידיהלחישובעקרונות.3

ומתייחסתבמשק,התעשייהענפילכללבממוצעמוסףערךלדולרמחושבתהסובסידיהא.
)מחזוריותהתעשייהבענףהממוצעיםמהפרמטריםנגזריםהתנהגותושכלליממוצע,ליצואן
המשלוחים(.מימוןשלהממוצעתוהתקופהמקומיותהוצאותרכיביבוא,רכיבהמלאי,
באשראיהגלומההסובסידיהפוטנציאלאתומבטאבודדמפעלשלברמהנערךהחישוב
זה.ליצואןשניתן)לסוגיו(ליצוא

נקודתצריכהלפיכךהתמורות.קבלתבעתהמהפך,תקופתבטרםהסובסידיה,ניתנהכידועב.
התמורות,הגעתביוםהיאגםלהיותליצואבאשראיהגלומהמההטבההיצואןלהנאתהייחוס
דלהלן.בחישוביםנעשהאמנםוכך
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קבלתשלשונהמעיתוינובעבקרנותהגלומההסובסידיהשלהמדוייקשבחישובהקושיג.
וכן—מחו״להתמורותוקבלתהיצואביצועהריבית,תשלומיהיצואן,על־ידיהאשראי

השנה.פניעלמאלהאחדכלשלשווהבלתימהתפלגות

הבאים:הזרמיםבהתפלגותהסובסידיהבניתוחלהתחשבישלפיכך,

המושפעתתקציבית(,)שנההמימוןשנתבמשךהמפעלשמקבלהמימוןזרמיהתפלגות(1
גורמים:משניבעיקר

מהקרנות.אחתמכלהאשראיאתהיצואןוניצלקיבלבהםהמועדים)א(
ניצולן.ומועדיהמימוןשיעורימעדכוןכתוצאההאשראימכסותעדכון)ב(

גורמים:משלושהמושפעתזוהמוכוון;באשראיהגלומותהסובסידיותזרמיהתפלגות(2
(.1לסעיףהמימון)בהתאםזרמיהתפלגות)א(
בשנה(.פעמיםארבעכלל)בדרךבקרנותהריביתתשלוםמועדי)ב(
בשוקהאלטרנטיביתהריביתלעומתהיצואבקרנותהאשראיעלהמשולמתהריבית)ג(

החופשי.

המושפעתקלנדרית(,)שנההיצואשנתבמשךשוטפיםבמחיריםהיצואביצועהתפלגות(3
גורמים:משלושה

ביצוא.מתמידכמותיגידול)א(
המיוצאים.המוצריםמאופיהנובעתביצוא,עונתיות)ב(
בחו״ל.מהאינפלציההנובעתהיצואמחיריעליית)ג(

)בהתאםהיצואביצועמהתפלגותבעיקרההמושפעתהיצוא,תמורותהגעתהתפלגות(4
בחו״ל.ללקוחותהאשראיומתנאי(3לסעיף

קבלתליוםהסובסידיהאתלייחסישהסובסידיהשיעורשלנכוןבחישובלעיל,כאמורד.
במשךהסובסידיותקבלתהתפלגותאתלהביאישלפיכך,היצוא(.ביצועליום)ולאהתמורה
זרםהיווןשלבדרךנעשההדברמשותף.למכנההיצואתמורותקבלתהתפלגותואתהשנה

ביניהם.היחסוחישובהמימון(שנת)תחילתאחתזמןלנקודתהתמורותוזרםהסובסידיות

אמפירייםממצאים.4

שונותוהתפלגויותלעיל,שהותוווהנוסחאותהעקרונותעל־בסיסשנמדדוהסובסידיה,נתוני
מוסף(ערךומקבוצותשונהמחזוריותמקבוצותשונים,)מענפיםיצואניםביןזוסובסידיהשל

)שהובאומוזלאשראיבאמצעותהסיבסודשיטתמשמעויותאתלהציגכדיזאת,להלן.מוצגים
שבשיטההעיוותיםאתלהמחיששיאפשרוכמותייםבנתוניםהסתייעותאגבלעיל(ד׳בסעיף

הקיימת.

אתלאחדהיתהליצוא,התמריציםביטולאתגםשכללהכלכלי,המהפךממטרותאחת
ששיטתכך,עליצביעולהלןשיובאוהנתוניםבמשק.הסקטוריםכלביןהחוץמטבעשערי

שערים:לריבויהביאה—כיוםליצואניםמוקצהשהואכפי—מוזלאשראיבאמצעותהתימרוץ
ביןהשונותכן,עליתרמוסף.ערךלדולרמשלומיוחדחליפיןשערישיצואןלכלכמעט

הישירים.התמריציםמתןבתקופתששררהמזובהרבהקיצונית—ביותרחריפההיצואנים
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(1980—1979)זמןפניעלהסובסידיההתפתחותא.

הקרנותלפילהלןמובאדלעיל,המודלפיעלשחושבכפימוסף,ערךלדולרהסובסידיהשיעור
הממוצעיםהפרמטריםניצביםהחישובביסוד.1980ו־1979השניםשלרביעיםולפיהשונות
הואהמוסף(הערךכאחוזגםכאן)שנלקחמקומיותהוצאותרכיבהתעשייה:ענףאתשאפיינו

3—לקוחותאשראיותקופת3.1היאהתעשייהבענףהממוצעתהמלאימחזוריותאחוז,65

חודשים.

1980/81—1979/80ליצוא:האשראיכקרנותמוסףערדלדולרהסובסידיה:1לוח

)באחוזים(

1980/81 1979/80

אוקט׳—
דצמבר

יולי—
ספט׳

אפריל—
יוני כל

התקופה
ינואר—
מרץ

אוקט׳—
דצמבר

יולי-
רפט׳

אפריל—
יוני כל

השנה

11.1 15.6 15.2 13.9 17.6 14.7 12.3 9.8 13.6
ייצורבקרן.1

יצואלשם

2.6 2.6 2.5 2.6 4.2 4.0 3.6 3.6 3.8
יבואבקרן.2

יצואלשם

5.3 4.8 6.5 5.6 6.3 6.0 6.0 5.6 6.0
מימוןבקרן.3

משלוחים

19.0 23.0 24.2 22.1 28.1 24.7 21.9 19.0 23.4 הקרנותסך.4

אחוז20עלעלתההנדונותהשנתייםבמשךמוסףערךלדולרהסובסידיהכיעולה,הלוחמן
שנתשלהראשוניםהרביעיםבשלושתאחוז22ו־1979/80בשנתאחוז23שלממוצע—

1979/80שנתבמהלךאחוז(19)מ־עלייה—הסובסידיהבשיעורהשינויים.1980/81המימון

שנתשלהשלישילרביעעדרצופהירידהמגמתומאזאחוז(28)האחרוןברביעלשיאעד
1980במהלךשננקטושוניםצעדיםעלמצביעים—אחוז(19שללשיעורחזרה)בו1980/81
)בדרךבהןהגלומההסובסידיהולהקטנתהמימון(שיעורי)הורדתבקרנותההזרמהלצימצום

בקרנות(.הריביתשיעוריהעלאתשל

תעשייהענפילפיהסובסידיההתפלגותב.
ברכיבהמלאי,ניהולבדרכיובמורכבותו,הייצורבתהליךמזהזהנבדליםהתעשייהענפי

מכסתבהיותזו.בקרןמממניםהםאותםאשרהמשלוחיםמימוןבתקופתוכןהמוסףהערך
מובן—הללוהפרמטריםשלפונקציהזה,באשראיהגלומההסובסידיההיקףוממילא,האשראי,

גםשונותקיימתכילהדגיש,ישהשונים.הענפיםביןמשתניתמוסףערךלדולרהסובסידיהכי
שלמיסדרמובא2בלוחשבו.היצואניםאתהמאפייניםלפרמטריםבהתאם—ענףבתוך
שיעורימוצגיםהלוחבתחתיתמוסף.ערךלדולרהסובסידיהאחוזלפיהשונים,התעשייהענפי

לממוצעשחושבוהפרמטריםבסיסעלנעשההחישובכאשרהתעשייה,לענףהממוצעתהסובסידיה
הסובסידיהסךשלההתפלגותהתעשייה(לכל)ובממוצעמהענפיםאחדבכלמוצגתכןהענף.כלל
השונות.המימוןקרנותבין
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1980אוקטובר—דצמברענפים:לפיהיצוא,בקרנותהסובסידיהשיעור:2לוח

)באחוזים(

מוסףערךלדולרהסובסידיהשיעור רכיב
הוצאות
**מקומיות

מחזוריות
*ממוצעת

משקל
הענף
ביצוא קרוענף

סה״ב***משלוחים
קרן
יבוא

קרן
ייצור

11.5 4.7 0.5 6.3 85 5.4 8.2 מחצבים
13.0 5.0 0.8 7.2 80 4.7 6.3 מזון
15.4 4.5 0.6 10.3 88 3.3 0.6 לאורוהוצאהדפוס
17.3 6.3 2.3 8.7 63 3.9 5.0 ופלסטיקגומי
17.9 5.7 1.9 10.3 70 3.3 0.8 ומוצריועור
18.0 6.3 2.3 9.4 64 3.6 16.3 כימיה
18.2 6.2 2.3 9.7 65 3.5 8.0 הלבשה
19.4 4.7 1.1 13.6 85 2.5 0.6 מינרלים
20.2 8.0 3.7 8.5 50 4.0 0.5 ומוצריונייר
20.8 6.8 3.4 10.6 59 3.2 2.3 בסיסיתמתכת

21.0 6.1 2.8 12.1 66 2.8 4.7 מתכתמוצרי
22.5 6.0 2.9 13.6 67 2.5 9.3 טקסטיל

22.6 5.7 2.7 14.2 70 2.4 5.2 וציודמכונות
22.9 7.8 4.5 10.6 51 3.2 2.0 ומוצריועץ
23.3 5.7 2.8 14.8 70 2.3 5.6 שימורים
26.0 6.1 3.7 16.2 66 2.1 10.7 אלקטרוניקה
28.4 7.3 5.6 15.5 55 2.2 8.5 הובלהכלי
28.8 12.1 8.0 8.7 33 3.8 6.6 ושונותתכשיטים

19.8 6.2 2.6 11.0 65 3.1 100.0 כתעשייהממוצע

"טהור".מספר*
הענף.שלהמוסףלערךאינדיקציהמהווהזהרכיב**
הענפים.לכלחודשים3כ־נלקחההמשלוחיםמימוןתקופת***

הם:זהלוחמתוךהבולטיםהמימצאים

)ענףביותרהנמוךהסובסידיהשיעוראתהמקבלהתעשייה,ענףביןגדולאי־שוויוןקיים(1
התכשיטים)ענףביותרהגבוההסובסידיהבשיעורהזוכההתעשייהענףלביןהמחצבים(,
שבמחזוריותבהבדלהיאלפערהעיקריתוהסיבהוחצי,שנייםפיהואהפערוהשונות(.

המימון.בתקופתדהיינו,—המלאי
ענפיעם(5מ־הגבוההמחזוריות)בעלהמחצביםענףאתלהשוותניתןקיצוניתבדוגמא

שביןהיחסאכןכיולראות,(2בסביבותהיאהמחזוריות)בהםהובלהוכליהאלקטרוניקה
ערךלדולרהסובסידיהשיעורשביןהיחסהיפוךאתבקירוב,מבטא,הענפיםשלהמחזוריות

מוסף.

לשםלייצורהקרןבאמצעותמוענקתהסובסידיהשעיקרהתופעה,בולטתמהענפיםאחדבכל(2
30כ־אחוז.55כ־הואזוקרןבאמצעותהמוענקתהסובסידיהמשקלהתעשייהבסךיצוא:
רקואילויצוא,משלוחילמימוןהקרןבאמצעותניתנתמוסףערךלדולרמהסובסידיהאחוז
יצוא.לשםליבואהקרןמן—אחוז15כ־
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בענפיםהמוסףהערךשלכפונקציהמשתנית,היאהענפים;לכלאחידהאיננהזוהתפלגות
משקליותרגבוהכןיותר,גבוההמוסףהערךנתונה(מלאי)במחזוריותשבענףככלהשונים:

ניתןבההמימוןשהיקףמאחר—יצואלשםלייצורהקרןבאמצעותהמוענקתהסובסידיה
המוסף(.הערךלרכיבבקירוב)השווההמקומיותההוצאותרכיבעל־פי
)קרי:המקומיותההוצאותרכיבבולאור,וההוצאההדפוסבענףקיצונית:דוגמאושוב,
75כ־הואיצואלשםהייצורקרןשמעניקההסובסידיהמשקלאחוז,90כ־הואמוסף(ערך

משקל—ביותרהנמוךהואהמוסףהערךרכיבבהםהתכשיטים,בענףזאתלעומתאחוז;
משליש.פחותהואזוקרןבאמצעותהמתקבלתהסובסידיה

כתוצאההנוצרהעיוותעלבבהירותמורהיצואלשםיבואבקרןהענפיתהסובסידיההתפלגות(3
שיעורמוענק—יותרגבוההמוסףערךבהםשבענפיםלהיווכח,נקלבקרן.מהסיבסוד
גבוהמוסףערךבעלשהואהמחצבים,ענףלדוגמא,מוסף.ערךלדולריותרנמוךסובסידיה

המוסףהערךבוהתכשיטים,ענףואילוזו;בקרןביותרנמוכהלסובסידיהזוכהאחוז(,85)
הקרן.מןביותרהגבוההסובסידיהלשיעורזוכהביותר,הנמוךהוא

המימוןתקופתשלפונקציהכידוע,הוא,הסובסידיהשיעוריצואמשלוחילמימוןבקרן(4
בכלהממוצעתהמימוןלתקופתענפיתהערכהשאיןמכיווןהענפי.המוסףהערךושלבקרן
חודשים(,3כ־)דהיינו,המשקלממוצעהענפיםבכלשווהשהתקופההונחהענפים,מןאחד

ורקאךיוצאפועלהיאהענפיםביןבקרןבמימוןהגלומהבסובסידיהשהשונותומכאן
הפוךביחסנמצאהסובסידיהששיעורהעובדה,איפוא,מזדקרת,בקרן.המוסףהערךמשיעור
הערךלשיעורביחסשליליתמריץמהווהזובדרךהסיבסודדהיינו:המוסף,הערךלשיעור
זוכים—ודומיהםהדפוסהמחצבים,המזון,כגון:—גבוהמוסףערךבעליהענפיםהמוסף.

33כ־הואהמוסףהערך)בוהתכשיטיםשענףבעודזו,מקרןאחוזים5כ־שללסובסידיה
אחוז.12שלסובסידיהלשיעורזוכהבלבד(אחוז

יצואלשםיבואבקרןהגלומההסובסידיהג.
ישולכן—המוסףהערךשלפונקציההיאזובקרןמוסףערךלדולרהסובסידיהכאמור,

3לוחבחו״ל.ללקוחוהיצואןשמעניקהאשראיתקופתושלהמלאימחזוריותשלהיבוא,רכיב
הללו.המשתניםמשלושתאחדכלשלכפונקציההאלטרנטיביים,הסובסידיהשיעוריאתמציג

—אחדמאחוזפחותשלמסובסידיהביותר:רחבהללולפרמטריםבהתאםההשתנותטווח
לדולראחוז36כ־שללסובסידיה—במזומןהמוכרגבוהמוסףערך,6מחזוריותבעלליצואן
שנה(.שללקוחותאשראיותקופת1.5מחזוריותאחוז,25שלמוסףערךעם)ליצואןמוסףערך
הבאות:המסקנותמתקבלותפירוטביתר

ככלמוסףערךלדולרהסובסידיהעולהלקוחותואשראימחזוריותשלרמהבכלכאמור,(1
יורד.המוסףהערךששיעור

במחזוריות.הגידולעםהסובסידיהפוחתתמוסףערךשלרמהבכל(2

הערךלפיכך,יותר.מאוחרהיצואתמורותמגיעותכןיותרארוךללקוחותשהאשראיככל(3
וגדל.הולךכנגדןשניתנההסובסידיהשיעורוממילא—קטןאלותמורותשלהמהוון

יצואלשםייצורבקרןהסובסידיהד.
הגלומההסובסידיהבסךהעיקריהרכיבאתזומקרןבמימוןהגלומההסובסידיהמהווהכאמור,
קרנותמסךכשלישמהווהלירות,במונחיהקרן,שלשהיקפהלמרותוזאת,—היצואבמימון
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מחזוריות,שלכפונקציהיצואלשםיבואבקרןמוסףערףלדולרהסובסידיהשיעור:3לוח
1980אוקטובר—דצמברללקוח:אשראיותקופתמוסףעיר

)באחוזים(

המוסףהערךשיעור מחזוריות
*שנתית

תקופת
אשראי
75לקוחות 65 50 35 25

3.1 5.1 9.4 17.6 28.1 1.5 במזומןמכירה
1.9 3.1 5.6 10.6 16.8 2.5
1.2 1.9 3.5 6.6 10.5 4

0.8 1.3 2.4 4.4 7.0 6

3.3 5.4 10.0 18.8 30.0 1.5 חודשים3
2.0 3.2 5.9 11.3 18.0 2.5

**2.6 3.1

1.3 2.0 3.7 7.1 11.3 4

0.8 1.3 2.5 4.7 7.5 6

3.5 5.8 10.7 20.1 32.0 1.5 חודשים6
2.1 3.5 6.4 12.1 19.2 2.5
1.3 2.2 4.0 7.5 12.0 4

0.9 1.5 2.7 5.0 8.0 6

4.0 6.6 12.2 23.0 36.5 1.5 חודשים12
2.4 4.0 7.3 13.7 21.9 2.5
1.5 2.5 4.6 9.2 13.7 4

1.0 1.7 3.1 6.1 9.1 6

"טהור".מספר*
במשק.הממוצע**

מאודהנמוכהנומינליתובריביתצמודותשאינןבלירותניתןשהאשראיהיא,לכךהסיבההיצוא.
עלייתעםהסובסידיהגדלההאחרונותבשניםהרווחתהאינפלציהשבתנאימכאן,השוק;ממחיר
האינפלציה.שיעור

כלללגביברובם,אחידים,בקרןהסובסידיהשלהמוחלטגודלהאתהקובעיםהמשתנים
מיצואןשוניםנוספיםמשתניםשניבקרן(.ריביתשיעוראומימוןשיעור)כגון:התעשיינים
הממומנותהמקומיותההוצאותלאחוזבקירוב,)השווה,המוסףהערךרכיבהאחד,ליצואן:
היצואןשלהמוסףלערךהסובסידיהשלהמוחלטהגודלייחוסהמלאי.מחזוריות—והשניבקרן(
אתהקובעהיחידיהמשתנהכייראה,מוסף(ערךלדולרהסובסידיהאחוזאתלקבלמנת)על

המלאי.מחזוריותהואהיצואניםביןהסובסידיהבשיעורהדיפרנציאציה

ליצואןהמיוחסת—במשקהממוצעתהסובסידיהכיעולהממנו,4בלוחמוצגתזותופעה
זואולםאחוז;198011אוקטובר—דצמברבתקופתהיתד,(3.1)הממוצעתהמחזוריותבעל
בעליליצואניםאחוז25ל־20שביןלשיעור6מחזוריותעםליצואניםאחוזים6—5ביןנעה

מוסף.ערךדולרלכל4פיפערדהיינו:,1.5מחזוריות
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מחזוריותשלכפונקציהיצוא,לשםייצורכקרןמוסףערךלדולרהסובסידיהשיעור:4לוח
1980אוקטובר—דצמברללקוח:האשראיותקופות

)באחוזים(

מחזוריות

6 4 3.1 2.5 1.5 לקוחותאשראיתקופת

5.3 8 12.7 21.2 במזומןמכירה

5.7 8.5 *11.0 13.6 22.6 חודשים3

6.1 9.1 14.5 24.1 חודשים6

6.9 10.4 16.6 27.5 חודשים12

במשק.הממוצע*

מצבאיפוא,יוצרת,המלאיובגודלבמחזוריותיצואלשםהייצורמימוןשלההטבההתניית
ולפעמיםרבמלאיהחזקתמבחינתיעילים""לאלמפעליםתמריץזושיטהמהווהלפיופרדוקסלי,

על־מנתולייצאמהמלאי,להשתחררהמתאמציםלמפעליםשליליתמריץ—ומאידךעודף;מלאי
האפשר.ככלמוקדםהיצואתמורותאתלהביא

יצואמשלוחילמימוןבקרןהסובסידיהה.
המימוןתקופתשלכפונקציהמוסףערךלדולרבסובסידיההרבההשונותאתמראה5לוח
וביחסללקוחהניתנתהאשראילתקופתישרביחסכמובן,עומד,הסובסידיהשלזהשיעורבקרן.
80)כיוםמהיצואכאחוזהניתןמימוןמהיקףנגזרתהיאבאשר—המוסףהערךלאחוזהפוך

אחוז(.

המוסףהעידשלכפונקציהיצוא,למשלוחיבקרןמוסףערדלדולרהסובסידיהשיעור:5לוח
1980אוקטובר—דצמברללקוח:האשראיותקופת

)באחוזים(

המוסףהערךשיעור

100 75 65 50 35 25
אשראיתקופת
לקוחות

4 5.3 *6.11 8.0 11.4 16 חודשים3

8.3 11.1 12.8 16.6 23.7 33.2 חודשים6

9.5 12.7 14.6 19.0 27.1 38.0 חודשים**12

במשק.הממוצע*
חודשים.12לאחרמגיעהוהתמורהחודשים,6ל־נלקחבקרןהמימון**
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ערךלדולרבלבדאחוזים4ביןנעהסובסידיהששיעורכךמאד,עדקיצוניהפערזובקרןגם
חקלאיים(מוצרים)בעיקראחוז100ל־מתקרבשלוהמוסףשהערךיצואןשלבמקרהמוסף,

יצואןלגביאחוז38כדיגבוהסובסידיהשיעורלביןחודשים,3שלבאשראימוצריואתוהמוכר
שללתקופהמהקרןמימוןוהמנצלשנהשלבאשראיהמוכראחוז,25רקהמוסףהערךשאצלו

חודשים.6

הממצאיםסיכוםו.

מכלהמתקבליםמוסףערךלדולרהסובסידיהשיעוריאתמרכזיםשאחריווהציור6לוח
בשיעוראומנםהיאבמשקהממוצעתהסובסידיהלפיהםמדהימים,נתוניםמגלההלוחהקרנות.

ביותרהגבוההמוסףהערךבעל)ליצואןאחוזים5ביןנעההיאאולם—אחוז20כ־של
המוסףהערךבעל)ליצואןאחוז100מ־יותרלביןבמזומן(המוכרביותר,המהירהוהמחזוריות
פעראיןאמנם,ביותר(.הארוכיםהאשראיבתנאיהמוכרביותר,הנמוכיםוהמחזוריות

עלולהימצאועצםאולם—היוםשלבתעשייההיצואניםאוכלוסייתאתמאפייןזהקיצוני

יצואלשםיכואיצוא,לשםייצור.בקיומוסףערךלדולרהכוללהסובסידיהשיעור:6לוח
1980אוקטובר—דצמברללקוח:אשראיותקופתמוסףערדמחזוריות,שלכפונקציהיצוא,ומשלוחי

)באחוזים(

מוסףערךשיעור מחזוריות
*שנתית

אשראיתקופת
100לקוחות 75 65 50 25

21.2 24.3 26.3 30.6 49.3 1.5 במזומזמכירה
12.7 14.6 15.8 18.3 29.5 2.5
8.0 9.2 9.9 11.5 18.5 4

5.3 6.1 6.6 7.7 12.3 6

26.6 31.2 34.1 40.6 68.6 1.5 חודשים3
17.6 20.9 22.9 27.5 47.6 2.5

**19.0 3.1
12.5 15.1 16.6 20.2 35.8 4
9.7 11.8 13.1 16.2 29.2 6

32.4 38.7 42.7 51.4 89.3 1.5 חודשים6
22.8 27.7 30.8 37.5 66.9 2.5
17.4 21.5 24.1 29.7 54.3 4
14.4 18.1 20.4 25.4 47.3 6

37.0 44.2 48.7 58.7 102.0 1.5 חודשים12
26.1 31.4 35.2 42.9 76.5 2.5
20.0 24.6 27.5 34.0 62.1 4

16.4 20.6 23.2 29.0 54.0 6

"טהור".מספר*
במשק.הממוצע**



עיונים
בכלכלה,

1981
ס

שיעור

הפובסידיד

לדולר

ערד מופו*

בקרנות

היצוא

)באחוזים(:

—דצמבר
אוקטובר

1980

אחוז

הסובסידיה

לדולר

ערך

מוסף

אחוז

הסובסידיה

20 30 40 50 60 70 80 90 100 העיר
המוסף
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מבחינתוהןהתשלומיםמאזןמבחינתהןהתעשייה,ענףבמבנהביותרשליליותהתפתחויותלגרום

המוסף.הערך
התמריץאתומדכאהון,יבואעתירותתעשיותמעודדזהדבריםמצבכיבבירור,לומרניתן

אומנם,צפוי,הארוךלטווחלמשק.גבוהמוסףערךהמביאות—ועבודהידעעתירותלתעשיות
בעיותלפתרוןזהיצואשלתרומתואך—משמעותייםריאלייםבמונחיםאפילו—ביצואגידול

התועלתרבבספקמועמדתבכךותקטן.תלךהמוסף,הערךמבחינתהמשק,שלהתשלומיםמאזן
עללפחותזול,אשראיבאמצעותהיצואשלעקיףתימרוץשלמהדרךלמשקלצמוחהעשוייה

שיעורשיבטיחהשונות,בקרנותהמימוןבכללייסודישינוידרושהנוכחיים.המימוןכלליפי
יעסוקלהלןהדיוןהכלל.מןיוצאללא—היצואמוצרילכלמוסףערךלדולראחידסובסידיה

זה.למצבהמערכתאתלקרבהעשויותמספר,בהצעות

והמלצותמסקנות.5

מערכתבאמצעותדווקאהיצואתימרוץעלהוחלטשאםהיא,זהמאמרשלהמוצאנקודת
ההחלטה.עצםעלדעהחיווימשוםבזאתאיןהמירבית.ביעילותזאתלעשותישאזכי—האשראי
הסובסידיהבשיעורליצואןיצואןביןניכריםהפרשיםקיימיםהקודם,בפרקשמתבררכפי

להשתנותעשוי—זוסובסידיההכולל—האפקטיביהחליפיןשערכלומר,מוסף.ערךלדולר
נטואחדדולרתמורתיקבלמסוייםשיצואןייתכן,בהחלטליצואן.מיצואןאחוזיםבעשרות

שלהדולריםשניהמשק,ראותמנקודתבלבד.שקלים8יקבלשעמיתובעודשקלים,12שלסך
שמצבמאליו,מובןשונה.למשקעלותםזאת,ולמרות—תועלתאותהמביאיםהיצואניםשני
עלהמשקאתשםבסובסידיהאי־השוויוןברורה:ומשמעותוכלכלית,מבחינהיעילאיננוזה

כתוצאהשוויונית.היאההקצאהבולמצבבהשוואהיותר,נמוכה)יצוא(ייצור"אפשרויות"עקומת
היהשניתןמזהקטןהתשלומיםבמאזןהשיפורוגםהאופטימום,מןבפועלהיצואקטןמכך,

להשיגו.
40ל־גם)המגיעגבוהבשיעורהזוכיםיצואניםישנםלכת:מרחיקתמשמעותנודעתזהלמצב

)מחזוריות,להםהמיוחדיםלפרמטריםהודות—מוסףערךלדולרסובסידיהשלומעלה(אחוז

במימוןויותריותרתלוייםונעשיםהולכיםאלהיצואניםמשלוחים(.מימוןתקופתמוסף,ערך
בציוד,השקעותיהם—הורגלואליוהסובסידיהלהיקףלמעשהמותאמותתוכניותיהםוכלזה,

תלותהמוכוון.האשראישלפונקציהאךהםמגייסיםהםאותוהעובדיםומספרמפעלםהרחבת
יתמוטט.שבלעדיוכךכדיעדגוברתבמימוןהמפעל
המפעליםמספרוהולךגדלכןהאינפלציה,התגברותעםהסובסידיה,שגדלהככלכן,עליתר

מהאינפלציה,"ניזונים"אלהיצואניםשכן,—זומימוןבמערכתויותריותרתלוייםהנעשים
אבסורדי,יישמעשהדברכמהעדשלהם.הריאליתהסובסידיהאתמגדילההגברתהבאיטר

ברור,כאןעדהאמורמכלאלה.במפעליםקשותלפגועעלולהאינפלציהשיעורשלצימצומו
כמהלהציעוישאופטימלייםמלהיותרחוקיםהאשראיהקצאתבדברהנוכחייםהכלליםכי

המתוארים.העיוותיםאתלצמצםלפחותאולבטל,בכוונה—אלהמימוןבכלליושיפוריםשינויים
אזכי—המימוןמנגנוןבאמצעותהיצואמסיבסודמנוסאיןטאכןיהנחה,מתוךיוצאיםאם

ולאמתוקצב,להיותהסובסידיהשלהכוללההיקףעלשומההבא:הבסיסילכלללהיצמדייט
סובסידיה.שיעוראותומוסףערךדולרכלכנגדלתתישהיצואניםביןובחלוקתוחסום,בלתי

בכלהסובסידיהשלהלא־שוויוניתלהקצאההסיבותלהלןיידונוזה,בסיסילכללבהתאם
הקצאתדרכישינויעל־ידי—אי־השוויוןלתיקוןדרכיםויוצעולעיל,שנסקרומהקרנותאחת

כלשלהאבסולוטישההיקףבליהבודד,היצואןשלבנזילותומפגיעההימנעותתוךהאשראי,
שמחירואלאחוזר,בהוןהשוניםהיצואניםשלהצורךלפייוקצההאשראיישתנה.מהקרנותאחת
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יצואןשישלםמזהגבוהמחירעבורוישלםרבחוזרלהוןהצריךשיצואןבאופן—ישתנה
למשק.מוסיףשהואנטוהדולריםלמספרבכפיפותזאתוכליותר,מועטלהוןהנזקק

בקרן)והסובסידיה(המימוןהקצאתבדרכילשיפוריםהצעותא. יצואלשםלייצור
משיעורקבועכאחוזבקרן,הריביתשיעור((1)ו()קטןסעיףד׳,1)בסעיףלעילשנאמרכפי(1

האינפלציה.בקצבהעלייהעםבקרןהסובסידיהשלריאליתהגדלהגוררהחופשי,הריבית
קבוענקודותמספרשלבמונחיםהסובסידיהשיעורבקביעתטמוןזהלעיוותאפשריתיקון
פרופור־במונחים—עתהכנהוג—ולאהחופשי,בשוקהריביתמשיעורלהפחיתישאותו

הנוכחי:למצבמספריתדוגמאלהלןציוניים.

מדד
שינויב׳שנהא׳שנה

100 100 100

100 1 1

100 1 1

200 100% 50%
200 20 10

200 120% 60%
200 48% 24%
200 72% 36%
200 100 X 20= 2,000 100X10=1,000
400 1,000X0.72=1,440 1,000X0.36= 360

בדולריםיצוא
מחזוריות

יצואלשםהייצורקרןרכיב
האינפלציהשיעור
לדולרבלירותהמימוןשיעורולכן:
החופשיהריביתשיעור
מהחופש׳40%)לדוגמא(=בקרןהריביתשיעור
אשראי()לל״יבקרןהסובסידיהשיעור
המימוןהיקףלפיכך:
)בל״י(הסובסידיהסכוםאולם,

אחרות,במילים;4פיהסובסידיההיקףגדלהוכפל,האינפלציהששיעורשבעודמכאן,
והסובסידיההמימוןששיעוריבהנחהכללי:ובאופןריאליים!במונחים2פיגדלההסובסידיה
היצואןזוכההאינפלציהבקצבהעלייהעםאזיהאינפלציה,לשיעורישרביחסמשתנים
האינפלציה.עלתהבושיעורבאותוהסובסידיהשלריאליבגידול

לשיעורהסובסידיהביןקבועיחסעללשמורבמקוםפשוטה:זהעיוותלתיקוןהדרך
בשנהאחוז24שהיהההפרשאילולמעלה:בדוגמאקבוע.הפרשעללשימורישהריבית,

משמעותריאליים.במונחיםנשמרהיההסובסידיההיקףאזכיב:בשנהגםהתקייםא׳
אותולהחסיר()אולהוסיףישהחופשי,הריביתבשיעורשינוישיחלאימתשכלהיא,הדבר
ליצוא.הייצורבקרןהריביתלשיעורשינוינקודותמספר

לגודלבאשרהיצואניםביןההבדלאתהקובעהיחידשהגורםהסתבר,לעילד׳1סעיףמאותו(2
ככלהמלאי:מחזוריותאוהמימון,תקופתשלאורכההואמוסףערךלדולרהסובסידיה
דרכיםשתיישנןיותר.גבוההמוסףערךלדולרהסובסידיהיותר,איטיתהמלאישמחזוריות

היצואנים:כללביןבקרןבמימוןהגלומההסובסידיהלהשוואתאלטרנטיביות

אשראיהיצואניםלכליינתןבהמסובסדת,קרןתת־קרנות:שתיקביעתשלבדרךהאחת,)א(
שכליובטח,כךבמשק.הממוצעתהמחזוריותשהיאאחידה,מחזוריותלפיאבל—

תינתןהשניההקרןמוסף.ערךלדולרסובסידיהשלאחידלשיעוריזכוהיצואנים
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היקףביןההפרשאתמהממוצע,נמוכהמחזוריותבעליליצואניםותעניקהשוקבמחיר
המסוב¬מהקרןשקיבלוהמימוןהיקףלביןשלהםהספציפיתמהמחזוריותהנגזרהמימון

הממוצעת.המחזוריותפיעלסדת

תוספתתיווצרמהממוצעמהירהמחזוריותבעלישליצואניםהוא,זובשיטההחסרון
לא־יצרניים.לכיווניםתופנהוכולההייצורלתהליךלהםנחוצהאיננהאשרהזרמה
מוצעת:לפיכך

שלהמלאילמחזוריותהפוךביחסדיפרנציאליתריביתלקבועישלפיההשניה,הדרך)ב(
האשראיכמותכלתינתןאיטיתומחזוריותגבוהיםמימוןצרכיבעלליצואן—היצואן

יותר.מהירהמלאימחזוריותעםליצואןהניתןמזהיותריקרשבמחיראףצרכיו,לפי
)אויצואןלכליצואליבםלייצורבקרןהריביתשיעורלקביעתהמוצעתהנוסחה
:תהיהאחת(מחזוריותבעלייצואניםלקבוצת

*41
81 = 8- (8-8)

*4

בקרן.הריביתשיעור
ו¬ליצואןבקרןהריביתשיעור

החופשי.הריביתשיעור
י!יצואןמחזוריות

במשק.הממוצעתהמחזוריות

8כאשר:
81—

— 8
— *11
— *1

שווהיהיהזה,מודללפיהיצואנים,כלשיקבלומוסףערךלדולרהסובסידיהשיעור
(.3.1)בתעשייה:במשקהממוצעתהמחזוריותבעלהיצואןשלהסובסידיהלשיעור
(.3.1=*103%1=8)1980אוקטוברבנתוניזאתלהדגיםניתן

3.1
)המחזוריות

4.05.06.0הממוצעת(1.52.03.0מחזוריות

ערךלדולרהסובסידיה
4.80 5.70 7.10 9.2 9.50 14.3 19.0 לדולר)בל״ימוסף

57 57 57 57 57 57 57

הריביתאחוז
כיוםבקרן

14 29 44 57 58 73 81

הריביתאחוז
המתוקנת

—43 —28 —13 — + 1 + 16 + 24
ביןההפרש
הריביתאחוזי

9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2

ערךלדולרהסובסידיה
לדולר()ל״ימוסף
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יצואלשםיבואבקרןלשינוייםהצעותב.
פעולהזוהרי?היבואאתלסבסדמקוםישבכללהאםהעקרונית:הבעייהקיימתראשית,
החמור,העיוותקייםכךעלנוסףהתשלומים.מאזןעללרעהמשפיעהגםולפיכךיבוא,המעודדת

לשקולמקוםשישייתכןואז—המוסףלערךהפוךביחסניתנתבמימוןהגלומההסובסידיהלפיו
באותההריביתשיעורהורדתעל־ידייצואלשםייצורלקרןוהעברתהזו,בקרןהסובסידיהביטול
לאחרונהעולהאינובקרןהגלום)בממוצע(,מוסףערךלדולרהסובסידיהשיעוראגב,קרן.
הסובסידיהשלמוחלטביטולולפיכךהיצוא(,קרנותבכלהגלומיםהאחוז22כ־)מכללאחוזים3על

ביצואנים.משמעותיבאופןיפגעלאבקרן
שיעוראתלקבועיש—זובקרןסובסידיהלהעניקמחליטיםהנאמרלמרותאםשנית,
אהואבקרןהריביתשיעוראםהמלאי.למחזוריותהפוךוביחסהיבואלרכיבישרביחסהריבית
צירוףכללגבילגזור,ניתן—3*מחזוריותועלאחוזים׳זשלמוסףערךעלחלוהואאחוזים,

בעזרת—מוסףערךלדולרסיבסודרמתאותהשייתןהריביתשיעוראתמוסף,וערךמחזוריותשל
הבאה:הנוסחה

£1'=-א)׳ק-/()א-א(־!׳*מ*

/(-ס׳׳ז
׳ז.7מוסףוערך3;*מחזוריותבעלייצואןעלנסביםי׳אינדקסעםהסימוניםכלכאשר

קבוצותלפיהיצואניםאתהמפלגתמטריצהפיעלתת־קרנות,להקיםניתןמעשייםבמונחים
נוסחהלפישנקבעההריביתאתבמטריצהמשבצתבכלולרשוםמחזוריות,וקבוצותמוסףערך
לשיעורהשווהשיעורתת־הקרנות,לכלמוסףערךלדולראחידסובסידיהשיעוריובטחבכךזו.

בתעשייה.הממוצעהסובסידיה
שיעוראתלקבועמוצעהדיפרנציאלית,הריביתלקביעתההצעותעםקשרללאושלישית,

כיחסולאהחופשי,הריביתמשיעורקבועבהפרשתהיהשהסובסידיהבאופןבקרןהריבית
הריביתשיעוריהשתנותעםישתנהולאקבועיישארמוסףערךלדולרשיערכהכךממנו,קבוע
להלן.ד׳בסעיףיצוא,משלוחילמימוןהקרןעלגםנסבזהבסעיףהאמורכלחו״ל.בשוקי

הקיימותלקרנותכאלטרנטיבהמשולבתמימוןשיטתג.
למעשה)הנקבעהיצואןשלהכוללהמימוןנפחמחולקכיום,הנהוגההמימוןשיטתלפי

המקומיותההוצאותאתהמממנתבשקליםקרןביןהמלאי(ומחזוריותהמימוןשיעוריסמךעל
יצוא(;לשםיבוא)קרןהיבוארכיבאתהמממנתדולריתקרןלביןיצוא(לשםלךצור)קרן

בהתחשב—המפעלש־להחוזרההוןצרכיאתתממןאשראחת,קרןלהנהיגמוצעזאתבמקום
המלאי.ובמחזוריותהמוסףהערךבאחוז
אחידסובסידיהשיעורשיישמרבאופןחוץ,במטבעוחלקובשקליםמהאשראיחלקתקצההקרן
הדברומחזוריות.מוסףערךאחוזשלנתוןצירוףכללגבימוסף,ערךדולרלכלמראשוקבוע
הקרנות.שתישלבעלויותהמשמעותיההפרשבשלאפשרי

המשולבתהקרןתנאי(1)

המלאיומחזוריותהיצואןשמבצעהיצואסךסמךעללהיקבעימשיךבקרןהכוללהמימוןנפחא.
שלו.

הדולרי.לאשראיוהןבשקליםלאשראיהןאחיד,יהיהבקרןהמימוןשיעורב.
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ה״יורו".לריביתשווהתהיהחוץבמטבעהאשראיעלהריביתג.

שיישמרכךלפעם,מפעםותתעדכןהשוקממחירנמוכהתהיהבשקליםהאשראיעלהריביתד.

שמירתכאמור,יאפשר,קבועהפרשחוץ.במטבעהאשראיעלהריביתלביןבינהקבועהפרש
מוסף.ערךלדולרמראשוקבועאחידסובסידיהשיעור

המפעלשלהמוסףהערךלאחוזישרביחסיהיהבשקליםליצואןהניתןהמימוןשלחלקוה.
המלאי.למחזוריותישרוביחס

וביחסהיבואלרכיבישרביחסיהיהחוץ,במטבעליצואןהניתןהנותר,המימוןזאתלעומתו.

המלאי.למחזוריותהפוך
גבוההמלאיומחזוריותגבוהמוסףערךבעלשיצואןהיא,זובדרךהמימוןהקצאתמשמעות

נמוךמוסףערךבעליצואןולעומתו,בשקלים;לוהמוקצההמימוןמכלליותרגדולחלקיקבל
ובריביתחוץ,במטבעהמימוןמכלליותרגדולחלקיקבל—יותרנמוכהמלאיומחזוריותיותר

בשוק.הנהוגה
לפרמטריםבהתאם—חוץבמטבעוחלקבשקליםמהאשראיחלקיקבליצואןשכלהיות

אחוזשלפונקציה)שהואמשוקללאשראימחיריצואןלכללמעשה,ייקבע,—לגביוהרלוונטים

מוסף.ערךלדולראחידסובסידיהשיעורלגביושיישמרבאופןהמלאי(ומחזוריותהמוסףהערך
מדיניות.כמשתנהמראשלקבועניתןזהשיעור

המתימטיהמודל(2)

יסומנו:אם

מוסף,ערךלדולראחידהרבעוניתסובסידיהשיעור—5
יצוא,לדולרחוץ(ובמטבע)בשקליםאחידמימוןשיעור—*

חוץ,במטבעהאשראיעלהרבעוניתהאפקטיביתהריביתשיעור—
בשקלים,האשראיעלהרבעוניתהריביתשיעור—■׳

(.ליצואןהמשוקללהאשראימחיר—׳׳£

<'׳'״(.1)בשקלים1ליצואןשיינתןהאשראיחלק—^1
(,1</׳׳1)1יצואןשלהמוסףהערךרכיב—/׳ז

*,1יצואןשלהמלאימחזוריות—11̂
לפימחושביצואלדולרבקרןהיצואןשיקבלהמימוןנפחוסך

■־^ך
ל־:שווהמוסףערךלדולרהסובסידיה

1*
5*(-=־11)•—
1x1ד׳ז

11=■"׳מ+/(-ס׳זז1x1#?/(-)•׳

//> 5=—^(!׳״-)•׳•—
1X1 ¥1

צ
1X1X1=-•׳״/

)■׳־*(*
שיקבעוהםהמלאיומחזוריותהמוסףשהערךהריאקסוגנית,נקבעים׳,ו־.א5ש־היות

המימוןסךעלמוסףערךלדולרהסובסידיהששיעורכך)׳*(,בשקליםשיינתןהמימוןאחוזאת

היצואנים.לכלשווהיהיהבקרנות
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'!׳מ—=בשקליםהיצואןשיקבלהמימוןנפחסך
11\

—=חוץבמטבעהיצואןשיקבלהמימוןנפחסך

יצואמשלוחילמימוןהקרןד.
הקרנותשתילגבישהוצגלזהדומהזובקרןהסובסידיהבהקצאתהעיוותלתיקוןהעיקרון

תקופתוקבוצותמוסףערדקבוצותפיעלדיפרנציאלייםריביתשיעוריקביעתאומר:הווהדלעיל,
אשראי,
אשראימעניקשהיצואןככליותרגבוההזובקרןמוסףערךלדולרהסובסידיהכזכור,
לדולרהסובסידיהאיןכן,כמוהמוסף(.לערךקשר)ללאבחו״לללקוחותיויותרארוכותלתקופות

היצואניםבאוכלוסייתדהיינו:רגרסיבית,היאולפיכך—המוסףהערךבשיעורתלויהמוסףערך
המוסף,לערךהפוךביחסעומדתמוסףערךלדולרהסובסידיהמסויימת,לתקופהאשראיהנותנים
מוחלטים(.)במונחיםהיצואמערךכפרופורציהניתנתשהיאמאחר

הציריםשבהלמטריצהבהתאםשונות,ריביותבעלותלתת־קרנותזוקרןלחלקאיפוא,מוצע,
ותאתא)לכלייקבעבתת־הקרנותהריביתשיעורהמוסף.והערךהמימוןתקופתאורךהם

בחו״ל.ללקוחהיצואןשמעניקהאשראילתקופתישרוביחסהמוסףלערךהפוךביחסבמטריצה(
לסובסידיהשווהתהיההתאיםבכלמוסףערךלדולרשהסובסידיהלעובדה,בכפיפותזאת

בקרן.הממוצעת
)בהתאמהיצואלשםיבואבקרןלעילשתוארהלדרךזההזובעיהלפתרוןהמתימטיתהשיטה
משלוחים(.לקרןהרלוונטייםלפרמטרים
אקסוגניתייקבעיצואןכלשמשלםההתחלתיהריביתששיעורהוא,השיטהליישוםמעשיפתרון

מידיקבועבשיעורויגדלילךמסוימתמוסףערךבקבוצתהריביתשיעורמוסף.ערךקבוצותלפי
שלעידודהנוסף:יתרוןבכךישה״יורו״.לשעריגיעחודשיםששהשבתוםכךבחודש,חודש
בהקדם.תמורותהבאת
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6484—033313514

—בישראלכלכליתוצמיחהאנרגיהצריכת
(1979—1960)מגמותניתוח

מנדל*ואברהםברגוריונה

הנפטשללמקומםביחסמהותישינוירקלאעורר19731שנתבסוףשפרץהנפטמשבר
לבתשומתגםאלאוהמתפתחות,המתועשותהמדינותשלבמשקיםאחריםאנרגיהומשאבי
הכלכלית.הצמיחהלביןהלאומיבמשקהאנרגיהצריכתביןהקשרלשאלתמיוחדת
התוצרלביןוהחשמלהכוללתהאנרגיהצריכתביןהיחסשלאמפיריניתוחמציגזהמאמר
מקרו־מדדיםבגזירתמתרכזתהעבודההאחרונים.העשוריםבשניבישראלהגולמיהמקומי

והחשמלהכוללתהאנרגיהצריכתשלוהגמישותהעצימות)מקדמיורב־שנתייםשנתייםאנרגטיים

הגורמיםאתולאתריציבותםאתלבחוןניסיוןאגבזאת,הגולמי(;המקומיהתוצרלעומת
בעצימותהמגמותהושווכן.1979ו־1960השניםשביןבתקופהבישראלעליהםהמשפיעים

,1960בשניםהעיקריותהמתועשותהארצותלעומתבישראלהחישמולורמתהאנרגיה־תמ״ג

.1978ו־1973

לביןהאנרגיהצריכתביןהקשרשלאחדלהיבטרקמתייחסהאמפירישהניתוחלצייןיש
ההיבטשלבניתוחכאןהרחבנולאהאנרגיה.צריכתעלהתוצרהשפעת—הכלכליתהצמיחה
-.הכלכליתהצמיחהקצבעלוזמינותההאנרגיהמחיריהשפעת—המשילים

אמפיריתאמידהשלובעיותאקונומטרייםמודלים—לאנרגיההמצרפיהביקוש.1

כדלקמן:לאנרגיההמצרפיהביקושאתלתאראפשרכלליתבצורה

(,4?,.2/)>=£(1)

רמתלעומתלאנרגיההמצרפיהמחיראת—?הכלכלית,הפעילותרמתאתמסמן0כאשר
הטעמים,שינוייטכנולוגיים,שיפוריםכגוןהמתאימים,המשתניםיתראת—4הכללית,המחירים
וכיו״ב.אקליםאיפיוני

כדלקמן:מעריכיתכפונקציהזהקשרלהציגמקובלאקונומטרייםבמודלים

70/3
(2),£=ס20(

ופיתוח.למחקרהטכניוןומוסדוהתשתיתהאנרגיהמשרד*
בסוףעודהתקבלהריאלית(ירידהשלרבותשנים)אחריהגולמיהנפטמחיריאתלהעלותההחלטה1

כלפיהעולמיבשוקהמחיריםנעו1973סוףועדמאז.0?£0ארצותשלטהרןהסכםבעקבות1970

יחסית.איטיבקצבמעלה
87?01107^108611118:^811׳\ז6,"ץראה:2

^1311116,.^8,.8,1110116168..200.0\¥6׳>2ת1,1,,?."£1161־
.0ק6-ו0ו10ח75^0300־ן0,!/¥01.1979.1.180.7
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בהתאם;11-1בשניםלאנרגיההביקוש—<£כאשר
(;80311§מ0061{1016ת1)קנה־המידהמקדם—ס0

111)הטעותגורם—
(;671־01־161־

התוצר;גמישותמקדם—*<
המחיר;גמישותמקדם—/3
(.0<7>1)ההתאמהמקדם—ץ

לטווחהגמישותאתמסמנים/3,"כאשרקבועה,בגמישותמאופיינתלעילהביקושפונקציית
המצרפיהמחירושלהתוצרשל—ארוךלטווחהגמישותאתמסמנים/?/1-7,/״1-7ו־קצר,

התפלגותעםבפיגורמתבצעתזהבמודלהביקוששהתאמתדבר,שלפירושובהתאמה.לאנרגיה,
11נ1116ג<13)§גאומטרית

לביקושהמחירגמישותמסויימות,בהנחות.3(££0׳ג01:<§60171611־10ג<1511־
יתרלביןבמשקהאנרגיהתשומותביןהתחלופהלגמישותבגודלהקרובהלאנרגיההמצרפי

.4והון()עבודההתשומות

שלהפרמטריםאתלאמודהמנסההחוקרלפניהעומדותהעיקריותהבעיותאתבקצרהנפרט
:5דלעילהביקושפונקציית

שלבחירתםוחשמל;דלקשלשוניםמסוגיםהמופקהטרוגנימוצרהיאהאנרגיה(1)
עלשלהםהמדידהנקודתשלוכןומחירים,כמויותשלםייוסמההצירוף

שלהפרמטריםגודלעלניכרבאופןמשפיעההלאומי,במשקהאנרגיהמשאבישלהתזריםציר
6לאנרגיההמצרפיהביקושפונקציית

.

הגמישותשמקדמיהאקונומטרי(האומדןנוחותלצורךכלל)בדרךלהניחמקובל(2)
זושהנחהייתכןהנסקרת.התקופהבמשךמשתניםאינםהביקושתייצקנופב

ויציביםנמוכיםהיוהאנרגיהכשמחיריוהשישים,החמישיםשנותשלהמציאותאתמבטאת
חדהעלייהבעקבותכאשר,—1973שלאחרבתקופהגםתופסתשהיאלהאמיןקשהאךיחסית;
הצרכנים.שלהכוללבתקציבוהולךגדלחלקשירותיהעבורההוצאותמהוותהאנרגיה,במחירי

06161־18שלהמקובלתההנחהעלמבוססתהביקושבפונקצייתהגמישויותשלהגדרתן(3)

לעומתמשתנים.אינםהנדוןהפרמטרעללהשפיעהעשוייםהגורמיםשיתרכלומר!,131־111118
שהתרחשוםייגולונכט־םיינבמשינוייםעלהמעידותמספיקותראיותקיימותזאת,

/31!ח0תק01)-ץהפיגורשלפולינומיתהתפלגותעלמבוססהביקושפונקצייתשלאחרדינמיניסוח3
הפיגורהתפלגותאתאמפיריתלאמודמקשהאךיותר,גמישזהניסוח(.315371110070131(1(63138
ממושך.שהפיגוראויחסיתקצרותהעיתיותשהסדרותבמקרים

"ס678£־ץ£0ססס7ץס1016730(1005:ז03£31116316(116ראה:4
.5\.1,13006^1)30\¥.\¥..£30830

£16ק1ו30(303(11311111116"?(£11:10(0.1011.(63,)./\<0/(6//11׳/£007^7־£0000עלמ1ח10סז01ו0ה5:
שהמודללהדגיש,ראוי.771׳(׳1/17/4(1(1.׳(!/־(1,■£650!17ז.׳(־(־׳ס/£111111-01/10,^3511108(0.000..1977
שהגידולכלומראקסוגני,משתנההואשהתוצרבהנחהבמשק,החלקיהמשקלשיוויאתמשקףדלעיל

מודליםלעומתזאתובזמינותם.האנרגיהמשאבישלהמחיריםברמתמתנודותמושפעאינוהתמ״גשל
כולו,המשקלביןהאנרגיהענףביןהגומליןקשריאתלנתחהמאפשריםהכללי,המשקלשיווישל

אתגםאלאלאנרגיההביקושעלהלאומיהתוצררמתשלהישירהההשפעהאתרקלאלשקףובכך
הלאומי.התוצררמתעלהאנרגיהבמחיריהשינוייםהשפעת

כאןהמובאיםהשיקוליםלאנרגיה,המצרפיהביקושפונקצייתשלשוניםלניסוחיםמקוםישכיאם5
3130361..א.488י.<-ו£0£010׳}#•׳׳(״■()1003£!׳/7770—/׳(ראה:אחרים.ניסוחיםלגביגםבעיקרםתקפים

0(11100/1111(£7/7(7111010(17:/(111/(£111/1/7/0(£17/1/(0!£6011010,700.ח06¥610330865637011ק7060(
(110001108)307)1331/3.100)£00033.

£070701710361108£06787,\,"88ז683(£1356(101ץ(0601303£0678703,"£0/107/4,ראה:״
,8(303073חס1׳\6751,ץ(1980



37 כלכליתוצמיחהאנרגיהצריכת

לרמתישירקשרבלאהשבעים,שנותתחילתלביןהשנייההעולםמלחמתסיוםשביןבתקופה
הגמישויות.אומדןעלספק,בליהמכבידה,תופעה—האנרגיהמחירי

שלמשכיחותונובעותהביקושפונקצייתשלהפרמטריםבאומדןמעטותלאבעיות(4)
11)זגהמסביריםהמשתניםביןלינאריקשר

361-131)סדרתימיתאםשלומקיומו(1רו1111100111ת631־

,14!הסטטיסטיותהטעויותבין(00תת613110ת
המשתנהנכללהביקושפונקצייתשלכשבניסוח

בפיגור
שבספרותייפלאולאתמיד,מועילותהאקונומטריותהאמידהשיטותאיןהללוהבעיותכלנוכח

7לאנרגיההמצרפיהביקושגמישויותאומדנישלרחבהקשתנמצאתהמקצועית

*

.

השאלה:איפוא,ניצבת,הלאומיהאנרגיהמשקפיתוחשלמדיניותומעצבימתכנניםבפני
גמישותלמשל,אם,?לאנרגיההמצרפיהביקושגמישויותאתהמשקפיםהאמיתייםהמספריםמהם

תחלופהעלהדברמעיד(,0.2—0.1בסביבות)נניחיחסיתנמוכהמוחלטיםבמספריםהמחיר
בתקופתמאד,שמקשהמה—האחריםהייצורגורמילביןהאנרגיהתשומותביןמוגבלת
ולהיפך,במשק.הטמוןהצמיחהפוטנציאלשלמימושואתאנרגיה,מחירישלריאליתעלייה

ביןלהפרידיכולתעלהדברמעיד(,0.8—0.7בסביבות)נניחיחסיתגבוהההמחירגמישותאם
האנרגטית.בעצימותניכרתלהורדהאפשרותעלומצביעהאנרגיה,צריכתלביןהתל״גגידול

האקונומטריים,במחקריםלאנרגיההביקושגמיש־ויותאומדניאתהמאפיינתאי־הוודאותנוכח

חיוץכגון—הצריכהחיזוישלאלטרנטיביותבשיטותשימושיותבעבודותלהיעזרמקובל
הנדסי־כלכלי.מידעעלהמבוססתסימולציהעםבשילובהמקרו־אנרגטייםהמקדמיםשלהמגמות
למרותהגולמי.הלאומיבתוצרהאנרגיהצריכתאתהקושריםפשוטים,במודליםנתרכזזהבמאמר

י.השימושיתתועלתםאתהוכיחוהםאלהמודליםשלהתאורטיתהנאיביות

.2

הבאים:הביטוייםאתייתן(2)לאנרגיההמצרפיהביקושפונקצייתפיש־וט

(3) = 8,
(4) = 0, <2

הלאומי;במשקהאנרגיהצריכת
קבועיםבמחיריםגולמימקומיתוצר

;

9ח£(61-6-׳ל0קם61351101110131)^אנרגיה־תמ״גכוללתגמישות
;

10קסס-׳ל^תסתש(1ת16ת511)׳לאנרגיה־תמ״געצימות
;

-,£כאשר
21>-
0:1-
,0—

קנה־המידהמקדם—0ס
;

השנה.סימן—1

?1ח11.<]£ץ8.8..)£'011£ו3ז3:(1£ץ15(01105ח61£ץ£־0£ווז3<ח1."1ח:83י\\1ו1.111.(6(1.).ראה:7
(;>£.7>>£־00€00501-001100(1?01)110[,,-}(!!ס[ג1־0(ח100-11;1979.111

׳הביקושראה:יחסית,מורכביםמודליםלעומתפשוטיםבמודליםהשימושבעיותעלמפורטדיון9
,אמפירייםוממצאיםמתודולוגיה—בישראללאנרגיההמצרפי

331־£11.זופיתוח,למחקרהטכניוןמוסד,

1..׳>£■׳׳(!>£?0110)1\1סס1ס1ו000£(000151001\10)0510.£-5>ן4000,001011005ק101ר11ץוו00(1-\.£

00וק1005,זק6זרן1זח015ו(ז10ח16חז3110ח8631ח!ודז3זחס80ל<01נ<זנ0ק1ו110\\10)<£11.§ח11£ז2113.

15ז0606011.361)6(1980

אנרגיה״״מקדםבשםבספרותמופיעלפעמים9
(.6ח61ץיך£06111:(16זח)

ח£(.6ץ@ז(3110)אנרגיה״״יחסבמונחגםמשתמשים10
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האנרגיה־תמ״ג:ועצימותהכוללתהגמישותלחישובהנוסחאותאתנגזור(4ו־)(3)ממשוואות

2 %
>4££>

;•=-=£.(5)
£,.0^.0^

,־
0
־

(6),ס-=
!2

מחיריברמתהתמורות)א(בעקבותהזמןבמרוצתמשתניםאלהמקרו־אנרגטייםמדדים
המתרחשיםהמבניים־טכנולוגייםהשינוייםו־)ב(במשקהכלליתהמחיריםרמתלעומתהאנרגיה
.1גהאנרגיהמחירישלהיחסיתהרמהאלישירקשרבלאבמשק

מחד־גיסאהאנרגיהמחיריהשפעתביןמהימנהבצורהלהפרידקשהלעיל,שפורטומהסיבות
הניכרתהמידהאתבחשבוןנביאאםבמיוחדזאת,מאידך.המבניים־טכנולוגייםהשינוייםלבין
.12המחיריםברמתלשינוייםלאנרגיההביקוששבהתאמתהפיגוראומדנילגביאי־הוודאותשיל

שדרושהאףלמדי,ומאלףמועיללבדוהמקרו־אנרגטייםהמדדיםשלהמגמותניתוחגםלדעתנו,
להתגברכדיהנתונים,באיסוףוהןהמתודולוגיבתחוםהן—ומאומצתמקורית—נוספתעבודה

לאנרגיה.המצרפיהביקושפונקצייתשלהפרמטריםאתמהימןבאורחולאמודשהוזכרוהקשייםעל

המשל,כמבכההשינוייםלעומתהמקרו־אנרגטייםבמדדיםמגמות.3
כישראלהאנרגיהמחיריוברמת

המקורותסל)א(ייחודיות:תכונותבמספרבישראלהאנרגיהמשקמאופייןהמדינה,הקמתמאז
בתמהיל)ג(יבוא;עלככולורובומבוסםהוא)ב(גולמי;נפטבעיקרוכוללראשוניתאנרגיהשל

בקירובמאפשרות,אלותכונותיחסית.גדולמרכיבהחשמלמהווהסופייםלשימושיםהאנרגיה
הראשוניתהאנרגיהצריכת—העיקרייםמאפייניושני•מלמגמותבניתוחלהסתפקראשון,
המשקפותקבועים,במחיריםהגולמי,המקומיבתוצרהמגמותלעומת—החשמלוצריכתהכוללת

הכלכלית.הצמיחהאת
"שמנות"שנים)א(תקופות־משנה:שתיביןלהבחיןניתן(1979—1960)הנסקרתבתקופה

"רזות"שנים)ב(זולים;אנרגיהומחירימהירהכלכליתבצמיחההמאופיינות(,1973—1960)
מובאים1בלוחגבוהים.אנרגיהומחיריאיטיתכלכליתבצמיחההמאופיינות(,1979—1973)

הללו.התקופותאתהמתאריםהישראליהמשקשלנבחריםואנרגטייםכלכלייםמקרו־מאפיינים
למרותלשנה,אחוזים9כ־שלממוצעבשיעורה״שמנה״בתקופהגדלהגולמיהמקומיהתוצר
אחוזים3.5ל־הקצבירדה״רזה״בתקופההימים.ששתמלחמתלפניהמשקאתשפקדהמיתון

והתקינה.התחיקההםהמקרו־אנרגטיים,המדדיםשלהמגמותעלישפיעוספקשבליהנוספיםהגורמיםיי
המחירים.השפעתעלנוסףהאנרגיהושימורהתייעלותהמעודדיםהמידעוהפצתההסברה

בנושאביותרהרצינייםהפרוייקטיםאחדשללביצועוהאחראיתמכובדת,חוקריםשקבוצתמקרהזהאיןי-
לאנרגיה.המצרפיהביקושגמישויותגודלבדברלהסכמההגיעהלאבארה״ב,האנרגיהמשקשלפיתוח
011(£6864151066110866־011ראה:

מ6£׳>§־/מ1066/171£/זס11ז111ח06ז1ווס£1167קצ<01£־
0ז011ק—8ץ0(116818?014061(66>14(£65641101141־194,00110611611(5046601,10041׳}0{8616066,

למודליםהפורוםבמסגרתמזמןלאשהסתייםהנדון,בנושאהמקיףהמחקר^.4511108(0.0.00,.1978
8׳}£01540661108־1101!־׳סקס?/,4ראה:—מעמיקהבצורההנושאאתליבןבארה״ב,אנרגטיים

,£061־

מספקת.דעיםלאחדותלהגיעהצליחלאאדהגמישות,אומדניביןהפערלצימצוםתרםזהפורוםשם.



צריכת
אנרגיה

וצמיחה
כלכלית

לוח

1 : מאפיינים

מקרו־כלכליים

ואנרגטיים

נכחדים

של

שק
המ

שראלי:
הי

1960

, 1973 ו־

9 ד 19

שנים

1973—
1979

1960—
1973

1960—
1979

1979

1973

1960

מאפיינים

3.5
3.1

0.9
6.1

1.8

8.9
10.3

1.15
11.3

1.3

8.81

7.18

2.36

373.3

304.2

100.0

7.2

7.65

6.39

1.79

427.4

360.0

100.0

7.9

0.868

0.890

0.758

114.5

117.4

100.0

1.1

10.63

7.44

1.86

571.5

400.0

100.0

9.6

1.207

1.036

0.788

153.2

131.5

100.0

1.4

תוצר מקומי

גולמי

במיליארדי

שקל)במחירי

1975
מדד(

)ממוצע

1960

= 100
שיעור(

הגידול

—

ממוצע

שנתי

מורכב

)באחוזים(

צריכת

אנרגיה

מקומית

גולמית

*

מיליוני

טונות

שווה

ערך נפט

מדד

)ממוצע

1960

= 100
שיעור(

הגידול

—

ממוצע

שנתי

מורכב

)באחוזים(

עצימות

אנרגיה־תכד׳ג)ק״ג

שווה

ערך

שקל
נפט/

1975
מדד(

)ממוצע

1960

= 100
שות(

גמי

כוללת

אנרגיה

גולמית־תמ״ג

צריכת

שמל
ח

**
במיליארדי

ש
קוט״

מד מממוצע

1960

= 100
שיעור(

הגידול

—

ממוצע

שנתי

מורכב

)באחוזים(

עצימות

שקל
ש/
שמל־תמ״ג)קוט״

ח

1975

מדד(

)ממוצע

1960

= 100
שות(

גמי

כוללת

שמל־תמ״ג
ח

**

ס•*ס

למעט

תדלוק

אוניות,

יצוא

דלק שטחים
ל

וניצול

אנרגיית

ש
שמ

ה

לחימום

מים.

אספקה

של חברת

שמל
הח

שראל
לי

בלבד.



עיונים
בכלכלה,

1981
ס לוח־±ז־
2 : מקדם

שות
גמי

כוללת

אנרגיה־תמ״ג

: 1961
—

1979

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1960

1.1

1*1

1.0

1.1

1.2

1.31.3

1.21.2

1.21.2

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1961

1.2

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.2

1.2

1.2

1.2

1.1

1.2

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1962

0.8

1.1

1.2

1.4

1.4

1.3

1.2

1.2

1.2

1.1

1.2

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1963

1.5

1.5

1.7

1.7

1.4

1.3

1.3

1.2

1.2

1.2

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.1

1964

1.5

1.9

1.8

1.4

1.2

1.31.2

1.1

1.2

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1965

4.6

2.7

1.3

1.1

1.3

1.2

1.1

1.1

1.11.0

1.0

1.1

1.1

1.1

1966

1.7

1.0

1.0

1.1

1.1

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.01.0

19670.9

0.9

1.11.0

1.0

1.0

1.0

0.9

0.9

1.0

1.0

1.0

19680.9

1.2

1.0

1.0

1.0

1.0

0.9

0.9

1.0

1.0

1.0

19691.6

1.2

1.0

1.1

1.0

0.9

0.9

1.0

1.0

1.0

19700.8

0.8

0.9

0.9

0.8

0.8

0.9

0.9

0.9

19710.8

1.0

0.9

0.8

0.8

0.9

0.9

0.9

19721.6

1.0

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

19730.4

0.3

0.4

0.7

0.9

0.9

19740.3

0.4

0.9

1.1

1.0

19750.8

2.0

1.5

1.2

19765.0

1.7

1.3

19771.2

1.0

19780.9

־ )מיליארדי

שקל במחירי

1975
)

י טונות

שווה

ערך

נפט(

ותוצר

מקומי

)מיליוניגולמי

צריכת

אנרגיה

מקומית

גולמית

*

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1.79

2.01

2.25

2.44

2.78

3.15

3.34

3.49

3.95

4.40

4.97

5.41

5.91

6.39

6.49

6.55

6.64

6.88

7.31

7.65

2.36

2.62

2.88

3.18

3.49

3.81

3.86

3.96

4.52

5.09

5.50

6.10

6.84

7.18

7.50

7.76

7.90

7.96

8.36

8.81

* למעט

תדלוק

אוניות,

יצוא

דלק

שטחים
ל

וניצול

אנרגיית

ש
שמ

ה

לחימום

מים.



צריכת
אנרגיה

וצמיחה
כלכלית

לוח
3 : מהדם

שות
גמי

כוללת

שמל־תמ״ג:
ח

1961
—

1979

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1960

1.0

1.2

1.1

1.2

1.3

1.5

1.5

1.4

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.2

1.3

1.3

1.3

1.4

1.4

1961

1.5

1.2

1.3

1.4

1.6

1.6

1.5

1.4

1.4

1.4

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.4

1.4

1.4

1962

0.8

1.2

1.4

1.7

1.7

1.5

1.4

1.4

1.3

1.3

1.3

1.2

1.3

1.3

1.4

1.4

1.4

1963

1.7

1.7

2.1

2.0

1.7

1.5

1.5

1.4

1.4

1.3

1.3

1.3

1.4

1.4

1.4

1.4

1964

1.7

2.5

2.3

1.7

1.4

1.4

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.4

1.4

1.4

1965

8.3

3.8

1.7

1.3

1.4

1.3

1.2

1.2

1.2

1.2

1.3

1.4

1.4

1.4

1966

1.5

1.2

1.0

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3

1.2

1967

1.2

1.0

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1968

0.8

1.1

1.0

1.0

1.0

1.0

1.1

1.2

1.3

1.3

1.3

1969

1.5

1.2

1.2

1.1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4

1.4

1970

1.0

1.0

1.0

1.0

1.1

1.2

1.4

1.4

1.3

1971

1.0

1.0

1.0

1.1

1.3

1.5

1.5

1.4

1972

0.9

0.9

1.2

1.5

1.8

1.8

1.6

1973

0.9

1.4

1.7

2.2

2.1

1.8

1974

1.9

2.4

3.1

2.6

2.0

1975

3.4

5.3

2.8

2.0

1976

9.3

2.7

1.8

1977

*1.7

1.3

1978

0.9

צריכת

שמל
ח

* )מיליארדי

ש(
קוט״

ותוצר

מקומי

גולמי

)מיליארדי

שקל

במחירים

של 1975

)

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1.86

2.09

2.37

2.57

2.99

3.45

3.82

3.97

4.62

5.07

5.70

6.33

7.12

7.44

7.75

8.25

8.78

9.33

10.15

10.83

2.36

2.62

2.88

3.18

3.49

3.81

3.86

3.96

4.52

5.09

5.50

6.10

6.84

7.18

7.50

7.76

7.90

7.96

8.36

8.81

אספקה

של חברת

שמל
הח

שראל
לי

בלבד.
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עצימותומקדמיגולמימקומיתוצרלעומתוחשמלגולמיתאנרגיהצריכת:1ציור

0 1000 2000 3000 •4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

12000.0

11000.0

10000.0

9000.0

8000.0

7000.0

8000.0

5000'. 0

4000.0

3000.0

2000.0

1000.0

(1075•ל)סחירים*קלסיליינייגילסימקוסיחונר

שהסתכםהגולמית,המקומיתהאנרגיהצריכתשלהממוצעהשנתיהגידולשיעורבממוצע.לשנה
קצבשלושה.מפייותראחריושבאהבתקופהפחתהנפט,משברשלפניבתקופהאחוזים10בכ־

בממוצע,אחוזים11מ־ביותר1973שעדבתקופהשהסתכםהחשמל,צריכתשלהשנתיהגידול
זה.שיעורלמחציתכמעטהאחרונותבשניםירד

ביחסחשמלושלכוללתגולמיתאנרגיהשלוהגמישות)העצימותהמקרו־אנרגטייםהמדדים
צריכתשביןהקשראתמוחשיבאופןמציגים,2ו־1ובציורים3ו־2בלוחותהמובאיםלתמ״ג(,
הנסקרת.התקופהבמרוצתשחלוהשינוייםאתומבטאיםהכלכליתהצמיחהלביןהאנרגיה

גידול—בהתמדהאךבמתינותגולמית־תמ״גאנרגיההעצימותמקדםעלההשישיםבשנות
—ירידהוהסתמנהזה,תהליךנעצרהשבעיםבשנות.1970לבין1960ביןבשניםאחוזים17כ־של

בשיעורשניםבאותןגדלחשמל־תמ״גהעצימותמקדםהאנרגיה.בעצימות—בראשיתהאיטית
בשתיבעיקרומתרכזהגידולכאשרשנה,עשיריםתוךאחוזים50כ־שילעלייה—בהרבהגבוה

.1978—1974ובשנים1966—1964בשנים—תקופות



43 כלכליתוצמיחהאנרגיהצריכת

גמישותומקדמיגולמימקומיתוצרלעומתוחשמלגולמיתאנרגיהצריכת:2ציור

"משולש"בצורתמוצגת2בלוחהגמישות.מקדמישלהתפתחותםאתמאפיינתדומהנטייה
3ובלוח,1979—1960לשניםכוללת־תמ״גאנרגיההגמישותמקדםשלמדורגתרב־שנתיתסידרה

חשמל־תמ״ג.צריכתהגמישותמקדםלגבימקבילהסידרה—

מקדמישלהרב־שנתייםהממוצעיםנמצאיםה״משולשים"שלהצפונית־המזרחיתבפינה
לאורךבהתאמה.,1.4ו־1.1ב־הנסקרתבתקופההמסתכמיםוחשמל־תמ״ג,אנרגיה־תמ״גהגמישות

בולטותבסטיותמסויימותבשניםהמאופייניםהגמישותמקדמימובאיםה״משולשים"יתרי
(1977—1976ובשניםהימיםששתמלחמת)לפניהמיתוןבתקופותלמשל,הרב־שנתי.מהממוצע

חדהעלייהחלהבהן,1975—1974השניםבעודמעלה,כלפימהממוצעגדולהסטייהבולטת
.13(2ציורגם)ראהמטהכלפימשמעותיתבסטייהמאופיינותהנפט,מוצרישלבמחירים

קרובבתוצרהשינויכאשרלאינסוף,אנרגיה־תמ״גהגמישותמקדםמתקרבהגדרתושלפייצויין,13
רב־שנתיים.בממוצעיםלשימושיותררבהמשמעותישנהלפיכךלאפס;
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לחמשהנעהממוצענבחןהגמישות,מקדמיעלהכלכליתהמחזוריותהשפעתאתלנטרלכדי
מקדמיהבאה:התמונהמסתמנתזאתמבדיקההלוחות.בשניהמסומנתבשורהמופיעוהואשנים,

השבעיםשבשנותבעוד,1.4—1.2בגבולותהשישיםבשנותנעואנרגיה־תמ״גהכוללתהגמישות
לגבימשתניתהתמונה.1.0—0.8שלבתחוםנכלליםהמקדמיםכאשר—מסויימתירידהחלה

,1.7—1.3בתחוםהמקדמיםנעוהשישיםבשנותחשמל־תמ״ג:צריכתגמישות
שנותבתחילת

.2.0—1.8בגבולותנעווהמקדמיםהתהליך,התהפךהתקופהובסוף,1.1ל־המקדמיםירדוהשבעים

התופעהאתלהסבירננסהיהמקרו־אנרגטייםבמקדמיםלתנודותהעיקריותהסיבותמהן
הדרסטיתובעלייההאחרונותהשניםבעשריםבמשקשהתרחשוהמבניים־טכנולוגייםבשינויים
במשק.הכלליתהמחיריםלרמתביחסלסוגיההאנרגיהבמחיריהשבעיםבשנותשחלה

מבנייםשינוייםבעקבותמתמדת,בעלייהאנרגיה־תמ״גהעצימותמקדםהיההשישיםבשנות
תעשיותפיתוחגםהיתרביןשכללמהיר,תעושתהליךראשית,במשק.שהתרחשומסויימים

הביתיתבצריכהמוחשיגידולשנית,ופטרוכימית;הכימיתהתעשייהכגון—עתירות־אנרגיה
אנרגיההעצימותמקדםהרווחה.לעידןישראלמכניסתכתוצאהוחשמלדלקשלוהמסחרית

בנצילותהעלייהדוגמתטכנולוגיים,שיפורים—הפוךמתהליךגםהושפעראשונית־תמ״ג
השישיםשבשנותהעובדהאתגםמסבירותנסיבותאותןחשמל.לייצורהמערכתשלהתרמית
מתפתחותלארצותבדומהבערך,1.2ב־רב־שנתי()ממוצעאנרגיה־תמ״גהגמישותמקדםהסתכם
.1י׳אחרות

בראשונה,מעלה.כלפילנועהעולמיבמשקהגולמיהנפטמחיריהחלוהשבעיםשינותבתחילת
בשניםארגעהשלתקופהאחריאחת.בבתאחוזיםבמאותאף1973ובסוףאחוזיםבעשירות

שלהןשהמטבעארצותבאותן)במיוחדריאליתירדואפילוהנפטמחיריכאשר,1978—1975
המחיריםהוכפלופרסמשברובעקבותהנפטבשוקשניזעזועהתחוללהדולר(,כלפיהתחזק
)מחיר1972ב־לחביתדולר2כ־לעומתלחביתדולר35לכ־1980בראשיתוהגיעואחתשינהתוך

המקומית,האינפלציהקצבואתהחליפיןבשערהשינויאתבחשבוןנביאאםלישראל(.011יהיבוא
אחוזים98כ־)המהווהגולמינפטשלמחירועלה1980סוףלבין1972תחילתשביןיתברר

ריאליים.במונחיםפי־שמונה)!(בערךהישראלי(במשקהראשוניתהאנרגיהמתשומות
אנרגיהעבורההוצאותביןהיחסלהגדלתשניםשמונהתוךשהביאהזאת,חדהעלייהלמרות
למדיצנועהירידהחלהאחוזים,11לכ־אחוז1.5מ־הגולמיהמקומיהתוצרלביןראשונית
(.1,2,4ציורים)ראהאנרגיה־תמ״גהכוללתבגמיש־ותוכןראשונית־תמ״גאנרגיהבעצימות
כדלקמן:הןזותופעהלדעתנוהמסבירותהעיקריותהסיבות

בהשוואהמתוןבאופןעלוהשוניםהאנרגיהסוגיעבורהסופיהצרכןששילםהמחירים(1)
)בלו(המיסוישיעורהנמכתשלהממשלתיתהמדיניותבגללרבהבמידההגולמי,הנפטלמחיר

האינפלציה.לבלימתכאמצעינפט,מוצריעל
ולציודלמבניםבני־קיימא,למוצריםמהביקושבעיקרונובעאנרגיהלשירותיהביקוש(2)

היחסיים.במחיריםלשינוייםהמשקבתגובתניכרפיגורקייםכךומשוםתעשייתי,
שלהמלאההשפעתםאתהמונעותשיונות,מוסדיותבמגבלותמאופייןהישראליהמשק(3)

המחיריםבקביעת"קוסט־פלוס"ושייטתהמעבידעל־ידירכבהחזקתלמשל,—השוקכוחות
עתירי־אנרגיה.רביםושירותיםמוצריםשיל
להגדלתלייחסניתן1979—1978בשניםאנרגיה־תמ״געצימותבמקדםמסויימתעלייה(4)

תוכניותהגשמתבעקבותהפטרוכימית,בתעשייהלשריפהודלקזינהכחומרנפטבמוצריהשימוש
(.3ציור)ראההאנרגיהמשיברפרוץלפניעודשהתגבשוהפיתוח

הנגזרת"התוצרגמישותהיתר,השישיםשבשנותלהניחאפשרמשמעותית,בטעותלהסתכןבלי1י־
המחושבתאנרגיה־תמ״גהכוללתלגמישותבגודלהשווה(,2)לאנרגיההמצרפיהביקושמפונקציית

(.3הנאיבי)המודללפי
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1979—1960החשמל:שלוחלקוגולמיתמקומיתאנרגיהצריכת׳גזלכמבנהמגמות:3ציור
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לייצורו.הדרושותהדלקתשומותשלערךכשווהמחושבהחשמל*
קילוקלוריות.860-קוט״ש1התרמי:ערכובסיסעלמחושבהחשמל**

המצטברתהתוצאהדבר,שלבסיכומואך,אלה.גורמיםשלהשפעתםאתכמותיתלאמודקשה
הנפטבמחיריהדרסטילשינויאנרגיה־תמ״גהעצימותמקדםשלעתהעדקלושהרגישות—היא

הגולמי".
הגידולהגולמי.המקומיהתוצרלביןחשמלצריכתביןהיחסמניתוחמסתמנתשונהתמונה

התמ״גשילגידולאחוזולכלאחוזים,50בכ־הסתכם1979—1960השניםבמשךהעצימותבמקדם
שתילצייןישאחוז.1.4כ־שלממוצעבשיעורהחשמלבצריכתעלייהנתלוותהזובתקופה
מהירגידול(1)הנסקרת:בתקופההמשיקשילהחישמולרמתעלניכרבאופןשהשפיעותופעות

מכשיריימלמאסיביתהחדרהבעקבותהשישים,בימנותספציפייםלשימושיםחשימלצריכתשל
בשנותהחשמלשילהמוגברניצולו(2)המים;משקופיתוחתעשייתימיכוןביתיים,חשימל

מירידהכתוצאההיתר,ביןביתי(,חימום)כגוןשוניםבשימושיםהנפטלמוצריכתחליףהשבעים
התרחבההאחרונותשבשניםלהזכיר,כדאינפט.מוצרישלמחיריהםלעומתהחשמלבמחיריחסית

ביתי.מיםבחימוםהשמשאנרגייתעל־ידיחשמלדחיקת—ההפוךבכיווןתחלופהגם

שם.מנדל,א.שלבעבודהמוצגהבעיהשלמפורטניתוח15
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>!!79—1960ריאליים**:אנרגיהמחירילעומתגולמית*־תמ״גאנרגיהעצימות:4ציור

לצרכן.הכללי

מים.לחימוםהשמשאנרגייתוניצוללשטחיםדלקיצואאוניות,תדלוקלמעט
לצרכן.הכלליהמחיריםמדדמנוכיאנרגיהמחירי

החישמולוברמתאנרגיה־תמ״גבעצימותהמגמות•מלבינלאומיתהימוואה.4

להשתנותם,הנסיבותאתולהביןהמקרו־אנרגטייםהמקדמיםשלהיציבותאתלבחוןמנתעל
מדינותשלהחישמולוברמתראשונית־תמ״גאנרגיהבעצימותהמגמות•מלהשוואתיניתוחנערך

מהימניםנתוניםלגביהשהיוהאחרונה)השנה1978ו־1960,1973בשניםנבחרותמתועשות
)ראהעתיותמסדרותנתוניםעםחתךנתונימשלבתדלהלןהקצרההסקירהי.6וקונסיסטנטיים(

(.7ו־6ציורים

0חב§ז1531נ0ח101־£00ז10וזז10חסהבתסקססס3ז1<1׳\טס610וחרן6.(ח10£001100110(1100-ראה:16
1980.15;£0ץ^סס€000101050£€00480100005,

5(1960-1979,)?31־ 101151105£1151001001—101-5
?.31־3111976.15(19801(1111008£
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מתועשות:כארצותלנפשגולמימקומיתוצרלעומתגולמיתמקומיתאנרגיהצריכת:5ציור
1960—1973—1978

׳}£•/£?>0£01/0801000€5£כ00111!1176.5,?£1־3111976,15(619801(1.11110115ל6001101111013111המקור:
.1980,15

11<ו11031ס1־510115110511151001001.5,0£,ט:<?31־

,1973לבין1960שביןבתקופהחלו,לאבמדגםהמיוצגותהארצותברוב
משמעותייםשינויים

זובתקופהשאופיינווישראל,איטליההםהחריגיםראשונית־תמ״ג.אנרגיההעצימותברמת
שהצטיינההמאוחדת,והממלכה—מחד־גיסא—מהירמתיעושכתוצאההעצימותבעליית
ובהאטהרביםבשימושיםנפטבמוצריהפחםמהחלפתכתוצאההעצימות,ברמתבולטתבירידה
מאידך.אנרגיה,עתירותתעשיותבפיתוח
מחירימעלייתכתוצאהוראשונהבראשאנרגיה־תמ״ג,בעצימותירידהמסתמנת1973לאחר
בשניםהעצימותירדהלאבקנדהרקבמדגם,הנכללותהמדינותשביןיצויין,הריאליים.האנרגיה

הוחזקזובמדינהשכןהרווחת,המגמהמןהסטייהאתזהבמקרהלהסבירקושיאיןהאחרונות.
בישראל,גםהעולמי.השוקלרמתמתחתהרחקאדמיניסטרטיבייםבאמצעיםהגולמיהנפטמחיר
.17האנרגטיתבעצימותמשמעותישיפורעדייןחללאדלעיל,הניתוחמןהובררשכברכפי

בסיסעלנערכההשונותהמדינותביןלנפשהגולמיהמקומיהתוצררמתשלשההשוואהלצייןראוי 17
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1978—1973—1960מתועשות:כארצותהלאומיהמשל,שלהחישמולרמת:6ציור

0ס.-109

08010/1005/0£0£>000זמ1765,?301976,303(619801(1111008. המקור:

עלייהחלהכיהיאמקרו־אנרגטיים,נתוניםשלהשוואתימניתוחהנובעתאחרת,מסקנת
בשניםתוקףמשנהקיבלהאךהנפט,משיברלפניגםשהתרחשה—החישמולברמתבולטת

אלטרנטיבהיהווהגרעינימדלקאומפחםהמיוצרשחשמלההנחהעלמבוססתזועלייההאחרונות.
ומגוונים.רביםבשימושיםנוזלי,לדלקובטוחהזולה

יותרמדוייקותתוצאות.1978בשנתארה״בשללדולרביחסהמטבעותשלהרשמייםהחליפיןשערי
אלה.בשעריםבמקוםזס?(6113810§?0׳\!6ז?3ז1)׳>זהקנייהכוחשוויוןשלבמדדיםמשימושתתקבלנה

עצימותהבשינויהמגמותלהשוואתמיועדאנרגיה־תמ״געצימותמקדמישלהניתוחאם
שלההמרהלשיטתאין—השונותבארצותהיחסיתלרמתהבנוגעמסקנותלהסקתולא

המתועשותבארצותהאנרגיהצריכתהשוואתשלהנושאהניתוח.תוצאותעלהשפעהשוםהמטבעות
,1,41160030..1ז1<1145זו50101(1/6061בספר:בהרחבהנדון 0300513(1161,■ם111^ו6ז16,ץ311.1(1
(716>167£י><(:0071>71ק0-ו£011ע4>011)7515,ק01נ113116(10111680016681011־1116?601016ץ1116

־831110101,685־306(11_00<1977,100
.110101108ק111005ת1'\6ז$11ץ?1
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סיכום.5

נוחכלימהווים—זומסיבהדווקאושמא—פשטותםלמרותהמקרו־אנרגטיים,המקדמים
היתד,הצמיחההכלכלית.הצמיחהלביןהאנרגיהצריכתביןהקשרשלראשונילניתוחויעיל
חדהעלייהשלבעידןכיאםבמשק,האנרגיהבצריכתהמגמותאתשקבעהעיקריהגורםבעבר
מצאהלאכהשעדניכרת,השפעההמחיריםלגורםנודעתהאנרגיהמשאבישלהריאליבמחיר

המלא.ביטויהאת
הקשרלהבנתמשמעותיתתרומהעל־פי־הרובמוסיפיםאינםמפורטיםאקונומטרייםמודלים

היתר,ביןהנובעת,—הביקושגמישויותאומדנישלהניכרתאי־הוודאותבגלללעיל,הנזכר
מתודולו¬מקשייםוכןהזמינהבסטטיסטיקהמספיקותחופשדרגות־מחוסרהלקוי,המידעממערך
לאנרגיה.המצרפיהביקושפונקצייתשלהפרמטריםואומדןבניסוחניכריםגיים

עםבשילובוהמגזריים,הכלל־משקייםהמקרו־אנרגטייםהמקדמיםשלהמגמותוחיוץניתוח
החלטותלקבלתכבסיסהצורך,דימהימנהתחזיותמעטפתליצורמאפשריםהנדסי־כלכלי,מידע

הלאומי.האנרגיהמשקשלהפיתוחבתכנון
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183א0333—6484

התעשייהבסקטורחשמלאי־אספקתעלות

צור*ואבישיוולףאורי

לאספקתאמינותרמתשלקביעתההיאחשמלאספקתמערךבתכנוןהמרכזיותהבעיותאחת
נפילותחשמל,)הפסקותבאספקהההפרעותבמספרכלל,בדרךנמדדת,זואופטימלית.חשמל
ובאורכן.וכדומה(מתח

ובעקומתגיסא,מחדחשמלשלאספקהלאמינותביקושבעקומתלדוןניתןכלכליתמבחינה
עולהלאמינותההיצעעקומתהמחיר:שלכפונקציהשתיהן—מאידךאספקה,אמינותשלהיצע

הצורךעםועולההולכתהאספקהאמינותרמתהעלאתשלהשוליתוהעלותלימין,משמאל
הביקושפונקצייתוכדומה;הייצורכושרבהגדלתההולכה,רשתבשיפורההשקעות,היקףבהגדלת
אמינותהלהגברתהודותהחשמל,שלהסופיהצרכןמןהנמנעתבעלותלמעשה,תלויה,לאמינות

והולךקטןכספילחיסכוןכלל,בדרךגורמת,האספקהאמינותברמתעלייההחשמל.אספקתשל
לימין.משמאליורדהביקוששעקוםלהניח,למדיסבירולפיכךהחשמל,צרכןאצל

שתישלהחיתוךבנקודתאיפוא,מתקבל,המיטביתהאמינותרמתלשאלתהכלכליהפתרון
לעלותהאספקהאמינותשיפורשלהשוליתהעלותמשתווהבהנקודהבאותההללו:העקומות
האחרונותבשניםהמאפיינותהמואצותההתייקרויותלנוכחהחשמל.מצרכניהנמנעתהשולית

—בהןשמדוברההשקעותשלהגודלסדרולנוכח—האנרגיהיצירתשלהשוניםרכיביהאת
והולכת.רבהחשיבותהאמינותרמתשלהנכונההקביעהשאלתמקבלת
שנעשהכפיכלל־משקית,ראותמנקודתאואי־האספקהעלותאתלאמודאפשרכילהדגיש,יש

ערךניתןלהםמסויימיםנזקיםסוגיקיימיםהסופי.הצרכןשלראותומנקודתאוזו,בעבודה
ייצורהואשריוצרה,שלאתעשייתיתתפוקההערכתהמבט:מנקודותאחתלכלבהתאםשונה,
מאשריותרהרבהגבוההבעלות—התעשייןמבטמנקודת—תסתכםנוספות,בשעותהושלם
־משקית.כללמבטמנקודת

סוגים:לכמההסופייםהחשמלצרכניאתלחלקנהוגוחשיבותם,היקפםהנזקים,סוגימבחינת
החיונייםהמוסדותוקבוצתהציבוריהסקטורהמסחר,סקטורהמשפחות,סקטורהתעשייה,סקטור

וכדומה(.)בתי־חולים
בלבד.התעשייהבסקטוראי־האספקהעלותאתלאמודמבקשזהמאמר

חשמלאי־אשפקתשלהעלותלמדידתשונותגישות.1

ברזיל,שוודיה,ביניהןארצות,בכמהנערכוחשמלאי־אספקתעלותאתהאומדיםמחקרים
חלופות:אמידהשיטותשתיגובשואלהבמחקריםוג׳מאיקה.טיוואןטורקיה,צ׳ילי,אנגליה,

מאקרו־כלכלית.גישה—המשקכללשלמאקרו־כלכלייםנתוניםעל־פיאומדןא.

המיקרו.גישת—תעשייהבמפעליאמפירייםסקריםבאמצעותאומדןב.

"המכוןבמסגרתנערךהמחקרדיסקונט.בנקופיתוח,תכנוןמחלקתדיסקונט;בנקההשקעות,חברת*
.1980בראשיתוהתשתית,האנרגיהמשרדעבורבע״מ״ומידעליעוץ
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המאקרו־כלכליתהגישהא.
ממקדםמורכבלקוו״ט־לא־מסופקשההפסדהיא,הראשונההאומדןשיטתבבסיסהעומדתההנחה
המקדםאתלאמודניתןאספקה.אמינותשלשונותברמותשייחסרוהקילווטיםבכמותהמוכפל
נתונה,בתקופההחשמלצריכתסךלביןהתפוקהערךשביןכיחסחלופות:עיקריותגישותבשתי

תקופה.באותההחשמלצריכתסךלביןהתעשייתיהמוסףהערךשביןכיחסאו,
המחקר;שלהנמוכהובעלותהנתוניםאיסוףבקלותנעוציםזושיטהשלהעיקרייםיתרונותיה

כפונקציההעלותאתלאמודניתןלא(1)מיתרונותיה:מרוביםהשיטהחסרונותזאת,לעומת
לתוצרתגלם,לחומרי—הנזקשלהשוניםברכיביםהתחשבותאין(2)ההפסקה;משךשל

עבודהבשעותהתפוקהאובדןאתלהשליםבאפשרותהתחשבותאין(3)וכדומה;בתהליך
ובאיסטנבול.ניו־יורקבעירבטיוואן,בצ׳ילי,שנערכובמחקריםיושמהזוגישהנוספות.

)המיקרו(הבודדהמפעלגישתב.
נזקפונקצייתבוניםהבודד,המפעלעלהחשמלהפסקותהשפעתאתבוחניםזובשיטה
התעשייה.אוהענףלרמתהפונקציהאתמכליליםהסופיובשלבמפעלית,

מביאההיא(2)יחסית;גבוההדיוקברמתאמידהמאפשרתהיא(1)הם:זושיטהיתרונות
היא(3);לצמצומההתורמיםאלוואתהעלותלהגדלתהתורמיםהגורמיםכלאתבחשבון
השונים.הנזקרכיביעלההפסקהמשךהשפעתאתלבחוןמאפשרת

דורשתהיא(2)גבוהה;ב־צועבעלותכרוכההיא(1)הם:זו,אומדןשיטתשלחסרונותיה
מעמידההיא(3);הבודדהמפעלבעמתהנזקיםאתלאמודכדירבים,ומשאביםזמןהשקעת
קטןבמספריושמהזוגישההתעשייתי.המיגזרכלכלפיהתוצאותלהכללתגישהבבנייתקושי
האופרטיבייםהחסרונותמחמתכנראה—־משקיתכללהכללהבהםנערכהשלאמחקרים,שליותר

כאן.שפורטו

הנוכחיבמחקרהגישהג.
התעשייהבמפעליהממצאיםאתלהכלילהמאפשרתבשיטהאומדןעלמתבססהנוכחיהמחקר
נתוניםלקבלבאפשרותטמונהלכךהעיקריתהסיבהמשקית.הכללהרמהעלולהחילםהבודדים
אתלבדוקהאנרגיהלרשויותחשובהיהבארץמסוגוראשוןזהמחקרובהיותיותר,מהימנים
.1ראשוןממקורהתעשייתיתהמערכתתפעולעלהחשמלבאספקתההפסקותהשפעת

טקסטיל,פלסטיקה,כימיה,השונים:התעשייהמענפימפעליםעשריםנבחרוהראשוןבשלב
אתהיטבלבחוןמנתעלוענפים,גדליםשלרחבמגווןמתוךנבחרוהמפעליםואחרים.נייר

כדיבהמשך,שיפורטמודל,נבנהבמקבילשונות.בתעשיותתקפותהאתולבדוקהאומדןשיטת
השוניםבמפעליםסוקריםעברולפיומנחה,שאלוןנערךכןאי־האספקה.עלותאתלאמוד
הכרתאגבומפעל,מפעלבכלמפורטמחקרתוךבוצעהסקראי־האספקה.עלותאתואמדו
בשטח.אנשיםותחקורהייצורתהליכי
שיתאיםבאופןהשאלוןנערךהשונים,הנזקיםכלפרטיאתבשיטתיותולאסוףלאמודכדי

לקבוצותאועיקריים,ייצורתהליכילפיהמפעלחולקבתחילהתעשייתי:מפעלשלמבנהלכל
מסויימתציודיחידתכוללתתחנהוכלעבודה,תחנותלפיחולקכזהתהליךכלעיקריות.מוצרים

השנתייםהנזקיםאתלאמודבאר־שבעמאוניברסיטתדלסוןפרוס׳בראשותקבוצהניסתה1977ב־אמנם
שלטלפוניראיוןערכהאלאהנתוניםאתמדדהלאהיאאולםחשמל;מהפסקותלמשקשנגרמו
מפעלים.
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נאספומכןולאחרהפיזי,מההיבטהנזקיםסוגיכלנבדקותחנהבכלמסויים.עיבודשלבאו
כספי.ביטויהפיזילנזקלתתכדיותמחירייםכספייםנתונים
הנזקנתונימתייחסיםכןכלל־משקית.ראותמנקודתהעלותהיאשנאמדהאי־האספקהעלות
באשראחרת,אוזובודדתלהפסקהולאו־דווקאחשמל,אי־אספקתשלממוצעותלעלויותשנאספו
לחברתה.אחתהפסקהביןבנזקיםהבדליםעללהשפיעעשוייםמקרייםגורמים

משךשלוכפונקציהמתוכננותבלתיהפסקותשלבמקריםאי־האספקהעלותנבדקהבמחקר
במשךהשעההשנה,עונתלהיות:עלוליםהעלותעלהמשפיעיםנוספיםפרמטריםההפסקה.
התרעההתקבלהאםלשאלההתשובהוכןהמפעל,מיקוםהעבודה(,משמרות)ומספרהיממה
הנזק(.יקטןכזהשבמקרה)וברורההפסקהעלמוקדמת

אי־האספקרעלותלאומדןהמודל.2

הבודד,למפעלחשמלאי־אספקתעלותאתשיטתיתלאמודכדימודלפותחהמחקרבמסגרת
כפונקציההעלות,גובהעלהמשפיעיםהגורמיםבמכלולהתחשבותתוך—משקיתראותמנקודת

האומדן.בתהליךבהםלהתחשבשישגורמיםמפורטיםלהלןועיתויה.ההפסקהמשךשל

מעובדתולתוצרתגלםלחומרינזקא.
מתוכננת,בלתיחשמלמהפסקתכתוצאהלהיגרםהעלוליםהראשוניים,הנזקיםמסוגיאחד

החומרים:עיבודמשלביאחדבכללהיגרםעלוליםהנזקיםמעובדת.ולתוצרתלחומריםהנזקהוא
הגמורה.התוצרתושלבבתהליךהתוצרתשלבהגלם,חומרשלב

החשמל.הפסקתשלבאורכהלמעשה,תלוי,השוניםהייצורבשלביבתוצרתהפגיעההיקף
עםדקות(.)שניות,ההפסקהתחילתלאחרקצרזמןהראשוניהנזקנגרםבהםמקריםייתכנו

לתוצרתאואחרים,ייצורבתהליכינוספיםנזקיםלהיגרםעלוליםהחשמלהפסקתהתמשכות
ההפסקה.משךשלעולהפונקציההואלתוצרתהנזקשלמעשהכךמאוחסנת,
במלואלהתחשביש—נוסףשימושכללוואיןכליל,הגלםחומראובדשבוהפשוט,במקרה

הגלםחומרלעלותלהוסיףישהאחרון,במקרהשבתהליך.המוצרעלותאוהגלםחומרעלות
•טלגמוראובדןבמקרההנזק.שאירעעדבייצורשהושקעוהאחרים,המשאביםעלויותאת

הכוללת.הייצורבעלותלהתחשבישתוצרת
לחזורוניתן—כלליאינובתהליך,לתוצרתאוגלם,לחומריהנגרםהנזקבהםמקריםקיימים
המשאביםכלאתהעלויותבאומדןלכלולישזהבמקרהקודמת.ייצורבתחנתבחומרולהשתמש
במקריםהתחנות.שתיביןהחומרשלחוזרמעיבודכתוצאהואבדוהמוצר,בייצורשהושקעו

להתחשבישלמשל(שבאחסון,לתוצרתאופייני)מצבמהנזקכתוצאההמוצראיכותיורדתבהם
הערך.ירידתבמלוא

רוציי־יאמנזקיםב.

הפסקתבמהלךהתפוקהאובדןהואחשמלבהפסקתהנגרמיםביותרהכבדיםהנזקיםאחד
הייצורתהליךהחזרתשלבשלבוהןהחשמלהפסקתבמהלךהןחלהבייצורההפסקההייצור.
תקופתמכונהלקדמותו,התהליךהחזרת•טלזו,תקופההחשמל.אספקתחידושלאחרלקדמותו

ההפסקהמתארכתאםהחשמל.הפסקתשלבאורכהרבים,במקריםתלויה,והיא1165131-1ה־
ייצורמתהליךמיטתנה1165131-1ה־תקופתלהתארך.הייצורחידושתקופתעלולההזרם,באספקת
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יוצרהשלאהתפוקההיקףעלרבההשפעהלהונודעתלרעותה,אחתומטכנולוגיהלמשנהואחד
הזרם.מהפסקתכתוצאה
ישכושרובמלואלקדמותוהתהליךהחזרתלביןהחשמלאספקתחידושביןהחולףבזמן

שהתקררו,תנורים)לחימוםדלקאוחשמלכגוןנוספיםשוניםמשאביםכלל,בדרךלהשקיע,
מ681311ה־תקופתבהםהמקריםבאותםבעיקר—בחשבוןלהביאישאותםגםאשרלמשל(

גבוהה.עלותםגםולכןמשמעותית,

לציודנזקיםג.
הנפוציםהנזקיםמסוגיאחדלציוד.שוניםנזקיםלגרוםעלולותמתוכננותבלתיחשמלהפסקות

החשמל.כשנפסקמידהנגרמיםנזקיםהחשמליים,למנועיםנזקיםהם
טמפרטורהבתנאיהפועלציודלמשל,כך,ההפסקה.התמשכותעםהנזקמתרחשאחריםבמקרים

בזרםפתאומיתהפסקהעםתרמיים""שוקיםמהיווצרותכתוצאהלהינזקעלולגבוהים,ולחץ
המתגליםסמוייםנזקיםאלאמידייםנזקיםאינםזהבמישורהנזקיםשמרביתלציין,ישהחשמל.

הזמן.בחלוףרק

אלטרנטיביתאנרגיהמערכתקיוםד.
שלהיעדרו,אוקיומו,הואאי־האספקהעלותעלהמשפיעיםביותרהחשוביםהגורמיםאחד
המערכותלכלכוחלספקיכולהגנרטוראלטרנטיבי.ממקורזרםהמספקחירוםלשעתגנרטור

במהלךכלשהושינוישחלבלאולייצרלהמשיךלמעשהיכולכולושהמפעלכךהתפעוליות,
הגנרטורעשויאלטרנטיבית,גנרטור.הפעלתעלותלמעשה,היא,העלותואז—התקיןהייצור
כמוקריטיות,לנקודותאולתהליכיםהסתםמן—במפעלהייצורמתהליכילחלקרקזרםלספק
התקיןהייצורממשיךכזהבמקרהוכדומה.ספציפיתמכונהתוצרת,לאחסוןמקררהיתוך,תנור

בהיעדרוהצפויהיותרממושכתהשבתהנמנעתלפחותאךבמפעל,הייצורמתהליכיבחלקרק
אי־ייצור,ונזקיגלםלחומרינזקיםלמנועעשויההקריטיותבנקודותגנרטורהפעלתהגנרטור.של

אספקתחידושעםתקין,לייצורחזרהלשםמחדש,התהליךכלשלהפעלתומשךלקיצורהודות
החשמל.

יוצרהשלאתפוקהלהשליםהיכולתה.
חשמלהפסקתעקבהחסרהתפוקהלהשליםיכולביממה,משמרותבשלושפועלשאיננומפעל

תלויה,זואפשרותבמפעל.לנהוגמעברנוספות,בשעותוהציודהעובדיםהעסקת־ידיעל

נוספותשעותלהישארלהםלאפשרהמתאימיםהצעדיםובנקיטתהעובדיםבנכונותכמובן,
נוסףאדםכוחהעסקתשלבדרךחסרהתפוקהלהשליםניתןוכךכלכלה(.אותחבורה)כגון

—הייצוריכולתבמלואפועלאינוהמפעלשונות,מסיבותבהם,במקרים—אונוספות,בשעות
אחרת(.דרךבכלאוהעבודהקצבהגברת)על־ידיהרגילותהעבודהבשעותאפילו

החשמל,מהפסקתכתוצאהשאבדוהעבודה,שעותמלואאתהמפעלמשליםבהםמקריםבאותם
למעשההפסיד,—למשקהעלותבמסגרתהתפוקהאובדןאתלכלולואיןנזק,למשקנגרםלא
הנוספות(.בשעותהעבודה)בגלליותרגבוהעבודהשכרהתפוקהעבורששילםהתעשייןרק

המוסףהערךאתלכאורה,מגדיל,ולפיכךהעובדים,הכנסותאתמגדילהעבודהשכראמנם,
פשטני,הואזהניתוחהמוסף.הערךיורדשובולכןרווחיו,גםקטניםהסכוםבאותואך—למשק

משמעותית.במידההתמונהאתישנולאשייתכנוהחריגותאך
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החשמלהפסקתעיתויו.
בשבועהיוםהשנה,תקופת—החשמלהפסקתלעיתוינודעתהנזקיםהיקףעלניכרתהשפעה

הקשוריםמפעליםבאותםחשיבותישהחשמלהפסקתחלהבההשנהלתקופתביממה.והשעה
בקיץיותרניזוקיםלמשל,גלידה,מפעלי—ייצורבעונתיות

הדריםלשימורימפעליםואילו; בחורף.יותרניזוקים

פועלותשאינןתעשיותבאותןביממה.ההפסקהמועדגםמשפיעהעונתיות,לגורםבדומה
מאותהביותר.נמוךיהיההלילהבשעותחשמלמהפסקתשהנזקלוודאיקרובמשמרות,בשלוש הייצוריתהפעילותהעבודה:יוםסיוםלמועדסמוךחשמלהפסקתשלהעלותגםתקטןהסיבה
הואייצורית.פעילותבהןשאיןבשעותיחולמההפסקהחלקשכןבחלקה,רקאזתיפגע שישי,ביוםהפסקותאופועלת;אינההתעשייהמרביתכאשרבשבת,חשמלהפסקותלגביהדין
ולאשונות,תחזוקהפעולותנעשותובאחרים—בשבועימים5רקעובדיםרביםמפעליםכאשר הנזקים.היקףאתמצמצםלוודאישקרובמהייצוריות,פעולות

האספקהאיעלותלאומדןיטמיתמההמודלז.

הבודדלמפעל(1)

למפעלהנזקערךלתיאוראלגבראימודללפתחניתןהשונים,הנזקרכיביכללניתוחבהמשך
החשמל.הפסקותמשךשלכפונקציההמשק(ראות)מנקודת

הבאים:הגדליםיסומנוזאתלצורך

החשמל.הפסקתמשך—<
השיעורהשנתית.התפוקהערךמתוך!במשךחשמלבהפסקתלתוצרתהנזקשיעור—0(0

ומשאביםגמורהתוצרתבעיבוד,תוצרתגלם,חומריסוגיה:לכלתוצרתאובדןכולל
שהתקלקלה.בתוצרתשהושקעושונים

לקדמותםהתהליכיםהחזרתובמשךההפסקהבמשךהמושקעיםנוספיםמשאביםעלות—(*0
החשמל.אספקתחידושעם

■1במשךבהפסקהחירוםגנרטורהפעלתעלות—8(0

השנתית.התפוקהערך—<7
במשךכתלותהחשמל,אספקתחידושעםתקין,ייצורלהמשךהתהליכיםהחזרתמשך—(•׳0

■1ההפסקה

החשמל.הפסקתבמהלךהתפוקהמתוךהנחסךהערךשיעור—0
בשנה.האפקטיביותהעבודהשעותסד—6
■1במשךחשמלהפסקתבמהלךהציודערךמתוךוסמוי(גלוי)נזקלציודהנזקשיעור—(*0 במפעל.הציודערך—״

זה)שיעורהרגילות.העבודהשעותבמהלךאונוספותבשעותהתפוקההשלמתשיעור—£ כלכליות.(מסיבותהזמןבמרוצתלהשתנותעשוי

:הבאהביטוייתקבל(/0אי־האספקהעלותסךיהאאם

7> (/0=4•0(6+0(0•ז(+(־׳0)+8(1)+(?0׳״•+•—(1-0)•(1+(•׳0)•)£-/(
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מפעליםלקבוצת(2)

זמן.בנקודתהייצורבנפחלמעשה,תלוי,השוניםבשלביההמעובדתלתוצרתהנגרםהנזק
סוגימבחינתולכןהייצור,טכנולוגייתמבחינתהדומיםמפעליםקבוצתלמצואשניתןבמידה
הבדליםטובדילשקףהתפוקהמתוךלתוצרתנזקשיעורשלפרמטריכוללהם,הנגרמיםהנזקים
משמרותמספרבגללשונה,התפוקההיקףאםאךזמן.בנקודתבנזקגםולכן—המפעלבגודל
תפוקהלערךביחסהנזקשיעוראתהמודדבמקדםלהשתמשצורךשיהיהייתכןמפעל,בכלשונה
משמרת.אוייצורשעתשל

אלוביןלהבחיןישמפעליםלקבוצתאומדןפונקצייתלבנותמנסיםכאשרכך,עלנוסף
למדי,נמוךהנוספותהעלויותערךהמקרים,במרביתמפעילים.שאינםלאלוגנרטוריםהמפעילים

יסומנו:אםאחד.לפרמטרהגנרטורהפעלתעלותעםיצורףהואולכן

גנרטורים.בעלילמפעליםהתפוקהמתוךהנזקשיעור
גנרטורים.מפעיליםשאינםלמפעליםהנזקשיעור
גנרטורים.בעלילמפעלים£651311ה־משך
1ה־משך

גנרטורים.מפעיליםשאינםלמפעלים£65431־
בקבוצה.המפעליםתפוקתמכללהגנרטוריםבעליהמפעליםתפוקתשיעור
וכר(.משנהענףאו)ענףההומוגניתהמפעליםקבוצתאינדכס

- 0,(1)- 0,(1)
— 0 ,( 1 )
— 0,(1)

—־*

יתקבל,אזיהבודד.למפעלקטנותבאותיותשסומנוהערכיםאותםכלגדולותבאותיותיסומנוכן
■0(,1)הנזקיםעלותאומדן־(,ההמפעליםקבוצתעבור

;2
0(,1)=•(0(״>1)•*+)/(.,>£•)*-/()+0(,1)•-+;׳״•(1-0),•(1+(,,4£)•

•ס+0(,1)•))*-/(•(1-0),+0(1)

:הקבוצותכלשלאי־האספקהעלויותצירוףעל־ידי(0)העלותסךיתקבלהתעשייהכללעבור

,)!(2,0=0
1

הממצאיםניתוח.3

להפסקותאומדניםבמפעליםמהתעשייניםלקבלאפשרותשאיןהוא,החיטוביםהממצאיםאחד
להיגרםהעלוליםלנזקיםשהתקבלווההערכותהתשובותשעות.5—6ל־מעברהמתמשכותחשמל

האפשריותהסיבותאחתסותרות.אףולעיתיםדיין,מהימנות,היולאיותרארוכותבהפסקות
חיצו¬ממקורותהח־טמלבאספקתהפסקותמחמתזה,באורךייצורהפסקותחלויטטרםהיא,לכך
ניים

;
בלבד.רחוקותלעיתיםחלותדומותתקלותבגללארוכותכהייצורהפסקותמזו,יתירה

נוספים,גורמיםשלהשפעתםמשקלעולה—יותרממושכותבהפסקותדניםכאשרכך,עלנוסף
לאלפיכך,הספציפית.התקלהוסוגבלילה(העבודה,שעותלסיום)מעברההפסקהעיתויכמו
דומה)ממצאשעות.6ל־מעברהתארכויטלאבהפסקותהנזקיםבאומדנימלהסתפקמנוסהיה

במפעלים.(תחקורעלהתבססהואשאףבשוודיה,במחקרגםהתקבל
אוקטוברבחודששהיתר,־ארציתהכללהחשמלהפסקתבמתכוון,שלאסייעה,הסקרלעריכת

אלו.מעיןהפסקותבעקבותהנגרמיםהשוניםלנזקיםהמודעותרבתהבעקבותיהואשר—1979
עלואורכןההפסקותלתדירותניכרותוהשפעהחשיבותקיימותכימתברר,הסקרמתוך
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אחתאולחודשאחתהמתרחשותכלשהו,באורךחשמלבהפסקותדניםאםהעלות:פונקציית
למשק.הנגרמתהעלותאתבממוצע,נכונה,לשקףעשויותשנאמדושהפונקציותהרילשבועיים,

אפילואוימיםלמספראחתכגוןיותר,גבוההבתדירותהמתרחשותבהפסקותשדניםככלאולם

ובמיוחד—שנאמדובעלויותמייצג,באופןלהשתמש,ניתןלאששובהריביממה,הפסקותכמה

שפותחה.האומדןשיטתבכללא
בחשבוןהובאושלאנוספים,גורמיםהשיקוליםלמערכתנכנסיםגבוהותבתדירויותבהפסקות
הפסקותמכמהכתוצאהניכריםנזקיםלהםשייגרמומפעלים,שיהיוייתכןשנעשו.בתחשיבים

הנמשכותעוקבותהפסקותפחותשגורמותמאלהבהרבהכבדיםשיהיונזקים—וקצרותעוקבות
הפרעותמספרשלהכמותיתההשפעהלגבימידעלקבלהיהניתןלאלהיפך.אויותר,רבזמן
(.2מ־יותרגבוהה)בתדירותעוקבות,חשמלוהפסקותיותרגדול

ינוארבמחירישונים,באורכי־זמןבאספקה,הפסקותשלהעלויותאומדנימובאיםלהלןבלוחות

חלקיםלשניהמפעלחולקתהליכים,ביןבבירורלהפרידהיהניתןבהםמהמקרים,בחלק.1980

והעלות,1בלוחל״י()באלפיהעלותסךנתונים:קבוצותבשתימפורטיםהממצאיםליותר.או
קבוענשארההספקכאשרהמפעל,שלממוצעהספקליחידת)ביחסמסופקשאיננולקילווט
.2בלוחבמונה(יורדתשאיננהמצטברתעלותהיאוהעלותבמכנה

לתוצרתנזקיםא.
בענףמפעליםביניהםמפעלים,במספראותרושבעיבודולתוצרתלחומריםמשמעותייםנזקים
עיבודאשפרה(,)צביעה,סופיועיבודטכסטילסיבישלכימיבעיבודהעוסקיםמפעליםהמזון,
באובדןהעיקרייםהנזקיםמתבטאיםהמקרים,במרביתבסיסית.מתכתועיבודעץשלבסיסי
לתוצרת)הנזקיםגמורה.תוצרתשלאובדניםשאיןוכמעט—הייצורבתהליךבעיבודתוצרת

המזוןבענףמפעליםשעות.(6—8שללטווחמעברכללבדרךנגרמיםלמשל,עמוק,שבקירור
לתוצרתהנזקיםהמקרים,במרביתקצרות.גםולוחשמל,להפסקותיותרמעטרגישיםנמצאו
שניזוקו.בחומריםלהשתמשניתןלאושובמלאים

וכמעטביותר,נמוכיםלתוצרתהנזקיםבהןייצורטכנולוגיותשלקבוצהקיימתזאת,לעומת
והרכבתעץחיתוך)בתהליכיהנגרותענףהמתכת,בענףשבביעיבודלמשל:כמואפסיים,
מודפסים(.לוחותייצור)בתהליךהאלקטרוניקהוענףרהיטים(
בהפסקהנגרםהואמסויימיםבמפעליםמשתנה.הואגםהנזקנגרםשלאחריהההפסקהמשך

רק—באחריםכימיים(מוצריםחלב,שריפתלמשל)כמומעטותדקותאושניותשל—קצרה
רק—מפעליםוכמהכמההתרכזווכאן—אחריםובעודהשעה,מחציתשלחשמלבהפסקת

ההפסקה.מתחילתשעותארבע—חמשלאחר

־ה)תקופתהייצורחידושמשךב.
(51611בז1

לביןלקדמותםהייצורתהליכילהחזרתהדרושהזמןביןמאדגבוההתלותקיימתככלל,
הבדליםייתכנולפיכך,בכולם.אומהתהליכיםבחלק—חירוםלשעתגנרטורשמופעלהעובדה

ישלאחדכאשר—תקיןלייצורהחזרהזמןלמשךבאשרזההטכנולוגיהבעלימפעליםשניבין

אין.ולחברוגנרטור
מאפשרהגנרטורמאוד.קצרתקיןלייצורלחזרההדרושהזמןשנבחנוהמפעליםמןבאחדים

תהליכי—אלהביןאי־הייצור.תקופתאתומצמצםבתהליךמסויימתרציפותעללשמור
116313ז1ב־כולםהמאופייניםבחשמל,אלקטרוניייצוראועץנגרותבמתכת,שבביעיבוד

בייצור.להמשיךמידניתןהחשמלחזרתעםיחסית;קצר
תקיןלייצורלחזרהשעות(למספרלעיתיםלהגיע)העלולבינוניזמןמשךהדורשיםמפעלים
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*חשמלהספרותשלשוניםכמשכיםמסופרלאלרוו״טעלות:1ציור
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תהליכיםגנרטור(.)ללאפלסטיקהותהליכיקטניםבתנוריםיציקותמזון,מפעלילמשל,כוללים

דורשיםאלהתהליכיםיותר.(ארוךליצורהחזרהתהליךמים)בקירוראויר.קירורקייםבהם
בחלקוכדומה.ששקעומחומריםפינויחיטוי,פעולותבתנורים,שנשרףמחומרניקויפעולות

מהמקריםבחלקהמתאימים.והלחץלטמפרטורהבמערכתהקיטורלחזרתעדלהמתיןישמהמקרים
האספקה,לחידושעדלהמתיןבליהחשמל,הפסקתבמשךוהחיטויהניקויפעולותאתלבצעניתן
התוצרת.אובדןמימךאתכמובן,שמקצר,מה

כגון:תקין,לייצורלחזרהבמיוחדארוךזמןדרושבהםמפעליםשלקבוצהאותרהלבסוף,
המערכותשלמהירהלהתקררותמביאההזרםבאספקתקצרההפסקהאפילובהםכימייםמתקנים
זמןשנדרשיותר,ממושכותמהפסקותהניזוקיםבסיסית,מתכתייצורמערכותלחצים;ולירידת

התנוריםמתקרריםבהםזכוכית,ליציקתמפעליםבהם;היציקהתנורישלמחדשלחימוםרב

תקין.לייצורלהחזרתםרבותשעותודרושותדקות,15—10שלבהפסקהכבר

תצרוכתהיקףבגלל—התהליךלכלבגנרטוריםלהשתמשכלל,בדרךניתן,לאאלהבמפעלים
כדילחצים,אוטמפרטורותשליותרנמוכהרמהלשימוררקמשמשיםוהגנרטורים—החשמל
1ה־משךאתלהקטין

־
1^8.631.

יוצרהשלאתפוקההשלמתג.
לאומדןרבהחשיבותנודעתזאת,עםהתפוקה.השלמתיכולתמשתנהאתנכונהלאמודקשה
ההפסקה.במהלךלמפעליםהנגרמיםהנזקיםסךעלהשפעתועוצמתנוכח—זהמשתנהשלנכון

בכושרהשימושבמידתכאמור,תלויה,הרגילותהעבודהבשעותהייצוראתלהשליםהיכולת
תלויה,נוספותעבודהבשעותהייצוראתלהשליםהיכולתהמתאימים.העובדיםובהימצאותהייצור

השאלה:עודקיימתלאלומעברההנהלה.ובהחלטתמתאימיםעובדיםבמציאתובראשונהבראש
אוייוצרהשלאתפוקהישליםלאאפילומקרי,ביקושלספקהצורךדימלאילמפעלישהאם
זה.מעיןמקריביקושאספקתהמאפשרתבמידהמלאילמפעלאיןשמא

המפעליםכלשכן—יוצרהשלאתפוקהתושלםלאשנבדקו,20ה־מכללמפעלים,8ב־ואכן,

המיוצרת,התפוקהכלאתלמכורמסוגליםוכולםביממהמשמרותשלושבמשךפועליםהללו

הקיץ(,)בעונתמזוןמפעלכוללים8ה־שוק.מגבלתבגללמנוצלבלתיייצורכושרבהםשאיןכך
מנהליאמרוהנותריםהמפעליםשלבמרביתםכימיים.ומפעליםטקסטילמפעליפלסטיק,מפעל
ייצור,כושרעודףקייםמסוייםמזוןבמפעליוצרה:שלאתפוקהתושלםכיבמפורש,הייצור
יומיעיתוןשלדפוסבביתהשוק,אתלאבדשלאכדיתפוקהתושלםכינאמראחרמזוןבמפעל
וכדומה.העתון,אי־הופעתמשמעהייצוראי־השלמתכינאמר

השלמתה,איאויוצרה,שלאתפוקההשלמתשלהפרמטרכיהיא,העיקריותהמסקנותאחת
למשלהסקרביצועבתקופתהתעשיתי.בענףהספציפיהכלכליובמצבבמשקהכלכליבמצבתלוי

למוצריםבביקושניכרתהאטהחלה(,1980שנתשלהראשוניםובחודשים1979שנת)בשלהי
במפעליםיוצרהשלאתפוקההשלמתיכולתנבעהאחת,לאהענפים.בכלכמעטמקומי,מייצור
הכללהכלכלימהמצבנובעהדברכיבמפורשוצויין—המפעללמוצריהביקושמירידתהשונים
שהעבודהאף—במלואםמופעליםהייצורתהליכיאיןלדוגמא,מסויים,פלסטיקהבמפעלמשקי.
אחר,פלסטיקהבמפעלהמפעל.למוצריבביקושהירידהבגלל—ביממהמשמרותבשלושנעשית
ירדלאואצלומשמרות,3ב־פועלשהמפעלמשוםלהפסדים,חשמלהפסקתתגרוםלעומתו,
לכלשנאמדוהעלויות—הפלסטיקהבענףהםאלהמפעליםששניאףוכך,למוצריו.הביקוש

הגנרטור(.בגלל)גםשונותאחד
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בהםמיוחדים""מבצעיםלערוךלחץ,בזמניהמפעל,נוהגלעיתיםכידווח,אחריםבמפעלים
באותםרקייתכןזהשדברמובןמוגבר.לביקושלענותמנתעלנוספותשעותהעובדיםנשארים
וכןמסוייםכימיבמפעללמשל,נמסר,זהמידעביממה.משמרותשלושעובדיםשאינםמפעלים
החגים.שלפניבתקופותהייצורקצבמוגברבומזון,במפעל

נוספות.משמרותלעבודאפשרותהמונעותאדםכוחמגבלותקיימותלעיתיםכימתברר,
לכךמעברגםאךמיומנים;עובדיםבמיוחדהסוגים,מכלעובדיםשחסריםמובןגאותבתקופת
בדרךמוכנות,אינןואלוהייצור,בעבודתנשיםמועסקותבהםבמפעליםלמשל,—מגבלותקיימות
הנשיםנוסף:היבטגםקייםצ׳רקסיבכפרהממוקםבמפעלנוספות.לשעותלהישארכלל,

החשיכה.רדתעםבביתןלהיותחייבותהצ׳רקסיות

למפעלהעובדיםהסעתסדריאתלשנותמהצורךהנובעותבעיותקיימותמפעליםבכמה
אתלהשליםניתןלאנוספותשעותעבודתשבלימובן,נוספות.שעותעבודתצורךשלבמקרים
זאת,לעומתהשפעה.לכךנודעתלמשל,מזון,ובמפעלי—הנזקנגרםבויוםבאותוהייצור
נוספותשעותלעבודהלהישארשעליהםהעובדים,עםמראשמוסכםכידווח,מסוייםמזוןבמפעל

בענףמסוייםבמפעלהייצור.במהלךאחרותאואלותקלותשללמקריםלענותמנתעל—
עובדיםבהשגתקשייםבגלל—נוספתבמשמרתלעבודהלעבורניתןלאכימתברר,התרופות
המשמרת(,במהלךפיקוח)לצורכירפואייםאיכותמבקרילהעסיקהצורךמחמתוכןמיומנים,

במחסור.המצוייםמיומניםעובדיםשהם
יוצרהשלאתפוקהלהשלמתנסיהעלכלל,בדרךדווחו,הזמנותלפילייצורהעובדיםמפעלים

האספקה.בזמנילעמודמנתעל

במפעליםהגנרטורד.
למקריםאלטרנטיביממקוראנרגיהלאספקתגנרטורמחזיקיםשנסקרוהמפעלים20מתוך12
למפעל(.הזרםבאספקתהפסקהבגללדווקאלאואפשרית,סיבה)מכלהחשמלבזרםהפסקהשל

ותוצרתגלםחומריאובדןמניעת(1)משולשת:כלל,בדרךהיא,גנרטורשלאחזקתומטרת
הפסקתבעתהייצורהמשך(3ו־)הוזכר(שכבר)כפי8.6$1<1ז1ה־משךהקטנת(2)בעיבוד,
החשמל.

הספקלגנרטוריםאיןכלל,בדרךהראשונות.המטרותהשתיהגנרטורמיועדהמפעליםברוב
בהןהייצורבתהליךקריטיותנקודותלאותןרקמתחבריםוהםמלא,ייצורהמשךהמאפשר
רמתעלושומריםמהירההתקררותהגנרטוריםמונעיםלרובהעיקריים.הנזקיםלהיגרםעלולים

מנתעלהצנרתמןחומרלשחרורומסייעיםגלםחומריהתמצקותמונעיםמסויימת,טמפרטורה
הפלסטיקה.ענףבמפעליבמיוחדחיוניזהדברסתימתה.אתלמנוע

התפוקהקצבבמלואלהמשיךהגנרטורמאפשריומי,עתוןשלדפוסבתיכמובמפעליםלעיתים,
זרם.באספקתהפסקהשלבמקרהגם

חשמלבהפסקותנזקיםנגרמיםבהםהמזון(בענףמהם)אחדמפעליםכמהנמצאוזאת,עם
כמובן,תלויה,גנרטורלרכישתהנטיהבגנרטור.מחזיקיםאינםשונות,מסיבותואשר,קצרות,
בהםמפעליםהגנרטור.במחירוכןנזקיםהגורמותהפסקותשללהתרחשותןההסתברותבהערכת

עלכנראה,מתבססים,בגנרטורמחזיקיםאינםואשרשעות4—5בתהפסקהלאחררקהנזקנגרם
אולםבארץ.האחרונותבשניםהתרחשוולאשכמעט—כאלולהפסקותהנמוכההסבירות
הניסיון)נוכחלאמיתוהמצבאתמשקפותהמפעליםהערכותאיןמסויימיםבמקריםכיהואהרושם

להגדלתהמפעליהפיתרוןכיוייתכןהאחרונות(בשניםשנצברמתוכננות,בלתיחשמלבהפסקות
הייצור.בתהליכיגנרטוריםבשילובדווקאטמוןהאספקהאמינות
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לציודהנזקיםהיקףה.
גלוייםנזקיםמתוכננת:בלתיחשמלמהפסקתכתוצאהלציודנזקיםסוגישנינגרמיםככלל,
סמויים.ונזקים

נזקיםהמאפייןשונים.באורכיםחשמלמהפסקותכתוצאהוזאתלציוד,נגרמיםהגלוייםהנזקים

זה.מסוגתקלותשלבמקרההספציפיהנזקיהיהמהמראשבוודאותלצפותניתןשלאהוא,אלה

בדרךהמופעל.ולציודלאורכהההפסקה,לעיתויבהתאםשונה,מסוגנזקלהיגרםעלולפעםבכל
במקריםההפסקות.אורךלפיכאלהנזקיםשללגודלםמהימניםאומדניםלקבלהיהניתןלאכלל,

מחדש,הייצורתהליכיהפעלתבעתהאנושימהגורםגםלציודהנזקיםהיקףמושפעמסויימים
מראש.לחיזויניתןשאיננודבר

למידתביחסמועטוהוא—ביותרניכרהללוהנזקיםהיקףאיןהמקריםבמרביתזאת,עם
מאי־ייצור(.והפסדיםלתוצרת)נזקיםהאחריםמהגורמיםהנזקים
אתמקצריםאלאלאחריה,סמוךאוההפסקהבמהלךמיידמתגליםאינםלציודסמוייםנזקים

לנזקיםבעיקרהכוונהמוקדמת.התראהבלאשהואמועדבכללהתגלותועלוליםהציודחיימשך
חשמלהפסקתגבוהים.בלחציםאוגבוהותבטמפרטורותהמתנהליםייצורתהליכיבשעתהנגרמים
תהליךמואץמכךוכתוצאהבלחצים,דרסטיתלירידהאוהציודשלמהירהלהתקררותגורמת
הציוד.שלהבלאי

)בהםמתכתביציקותהעוסקיםבמפעליםהכימית,התעשייהבמתקניבולטיםזהמסוגנזקים

שלחלקורבאלהבנזקיםזכוכית.ביציקתהעוסקיםובמפעליםההתכה(לתנוריהנזקנגרם
כך—קבועדפוסבעליואינםלחברתהאחתמהפסקהשוניםלמערכותוהנזקיםהמקריות,גורם
לאומדנים.ושיטתימהימןמידעלהשיגהיהניתןשלאייפלא,שלא

שלמהימןחיזוישיאפשרשיטתימודללאתרהניסיוןהצליחלאשונים,במקורותהבירורחרף
הסמוייםהנזקיםכיהוא,הרושםהחשמל.מהפסקותכתוצאההציודחייבמשךהפגיעהשיעורי

באומדניםשהתקבלההתמונהאתלשנותועלוליםהיקפםמבחינתרבהמשמעותבעליהםהללו

אתכוללותאינןהןכיהיטבולזכורשנאמדו,העלויותפירושבעתלהיזהרישלפיכך,השונים.

מתכתיציקותהזכוכית,הכימיה,בענפיבמיוחדניכרת)התופעהלציוד.הסמוייםהנזקיםעלות

וכדומה.(

עומסיםהשלתבמדיניותממצאיםו.

פונקציה)שהיאלקילווטהלא־מסופקתהעלותהצגתעלנוסףהממצאים,שלאלטרנטיביתבהצגה

זוהצגהלקילווט־שעה.דהיינומסופקת,לאאנרגיהליחידתהעלויותאתלהציגניתןיורדת(לא

מוצגת2בציורזמן.לאורךלמפעלמסופקתשאיננההאנרגיהלסךביחסהנזקאתלבחוןמאפשרת
(.1980ינוארבמחיריזו)בלירות,עלות

הולכתלא־מסופקתאנרגיהליחידתהעלותשנבדקו,המפעליםבמרביתכילהיווכח,ניתןככלל
)בעיקרזמןלאורךקבועהנשארתהיאמסויימיםבמקריםההפסקה.אורךשלכפונקציהופוחתת

העלותעולהעגבניות(לעיבוד)מפעלאחדבמקרהרקמשתנה.ואיננההפסקה(שעות2כ־לאחר
יורדת.מכןולאחרשעות,4מ־יותרהמתמשכתבהפסקה

עומסים:השלתמדיניותשלבנושאהיאאלהמממצאיםלכאורה,העולה,העיקריתהמסקנה
החשמלהפסקותאתלרכזכנראה,תהיה,המשקראותמנקודתאופטימליתעומסיםהשלתמדיניות

ולא—ממושךזמןלמשךהמינימלית(העלותאת)שיסבלוהאפשרככלמועטצרכניםלמספר
הצרכןשלראותומנקודתמועדףשהיהכפיהצרכנים,כללביןשוויוניבאופןההפסקותאתלפזר

הבודד.
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*חשמלדפסקותשלשוניםכמשכיםמסופקיםלאלקוו״טעלות:2ציור

לקוו״סעלות
)ל״י(מסופקלא
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ממתקיםמזון,

טקסטילי
כימיה,גזים

פלסטיקהי
עגבניותמזון,שימוריי

וכימיה,טקסטיל
.מזון,חלב

וחציבהכריה
זכוכית1

בסיסיתמתכת
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משמעותי.אינוהנזקשבהםמפעליםמספרכוללאינוהציור.1980לינוארנכון
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כולוהתעשייתילמיגזרהממצאיםהכללת.4

בענפיכולו(המשקראות)מנקודתהבודדלמפעלהנזקיםעלהדיוןנסבזה,מחקרבמהלך
לשםהמחקרבממצאילהשתמשניתןבההמידהנבחנהבמחקרסופיכשלבשונים.תעשייה
כולו.התעשייהבסקטורחשמלאי־אספקתעלותאתלאמודובכךהתוצאות,הכללת

אי־עלותאתהמרכיביםומשתניםפרמטריםסידרתבאיתורהממצאיםניתוחהתרכזכאמור,
נפרדות:קבוצותלשתיהפרמטריםאתלסווגניתןהיחסית.חשיבותםעלובעמידההחשמלאספקת

כלכליים.ופרמטריםטכנולוגייםפרמטרים

טכנולוגייםפרמטריםא.
הייצורובתהליכיהספציפיתהייצורבטכנולוגייתלמעשה,תלויים,הטכנולוגייםהפרמטרים

:הבאיםהפרמטריםשלושתאתלשייךנוכלזולקבוצהבמפעל.השונים

גמורה.ותוצרתבעיבודתוצרתגלם,חומריהייצור:שלביבכללתוצרתהנזקשיעורי(1)
החשמל.אספקתחידושעםתקיןפעילותלהמשךבמפעלהייצורלהחזרתהדרושהזמןמשך(2)

ועוד.(שונותשירותבמערכותתלות)קיימת
הייצור.הפסקתבמשךהנוספותהעלויותשיעור(3)

הטכנו¬הפרמטריםאתלאמודכדיאנרגיהלאספקתאלטרנטיביתמערכתשללשילובבאשר
בנקודותבגנרטורשימושעליהלהחילמכןולאחר—תחילהטכנולוגיהלאפייןישלוגיים,

גנרטור.שמופעלבהנחהופעםגנרטוראי־קיוםשלבהנחהפעםהפרמטריםאתולאמודמסויימות,
זה,במחקרשנאמדוהטכנולוגיים,הפרמטריםכיהיא,הממצאיםמתוךהעולההעיקריתהמסקנה

בסיסאתלהרחיבישכולה.בתעשייההשונותהייצורטכנולוגיותאתלאפייןכדימספיקיםאינם
בהכללה.השימושלצורךנוספיםייצורתהליכיולבחוןהנתונים

כלכלייםפרמטריםב.
במשךיוצרהשלאתפוקההשלמתשיעוראחד:פרמטרזהבשלבלייחסניתןזולקבוצה

בעודאי־האספקה.עלותאומדןעלהמשפיעהמכריעהגורםהואזהמשתנההייצור.הפסקת
שמטבעהייצור,טכנולוגייתמייצגיםהטכנולוגייםהפרמטריםבקבוצתשסווגושהפרמטרים

משתנהמהווהיוצרהשלאתפוקההשלמתששיעורהרייותר,ארוכיםזמןבטווחירקמשתנית
הענףשלהספציפימצבוואתהמשקשלהכלכלימצבואתלמעשה,המאפיין,—טהורכלכלי

המוצרים.קבוצתאו
גדלהספציפית,המוצריםלקבוצתבביקושירידהשלבתקופהאובמשק,שפלשלבתקופה

צורךישאם—יוצרהשלאתפוקהלהשלמתהיכולתגםוגדלההמובטל,הציודשלחלקו
הספציפיים,למוצריםבביקושגיאותשלבתקופהמהרצוי.גדולהמלאיבהםבמקריםבמיוחדבכך,
השוטף,לייצוראפשריייצורזמןכלמנוצלשממילאמשום—התפוקהלהשלמתהיכולתגםתקטן
ייצור.זמןמהפסדכתוצאההנזקיםגדליםולכן

לשםנוספיםעובדיםלמצואהיכולתהםזהפרמטרעלהמשפיעיםנוספיםכלכלייםגורמים
הענף.שלהכלכליבמצבתלויהזויכולתואףנוספות,בשעותהתפוקההשלמת

המוצעתההכללהשיטתעקרונותג.
אי־האספקהלעלותמקורביםלאומדניםלהגיעניתןכיהיא,מהמחקרהראשוניתהמסקנה
הנוכחי.שבמחקרהמפעליםבסקרונוסחהשפותחההאומדןשיטתבאמצעות—כולהלתעשייה
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לתתהיכולתמבחינתוכןהשונים,הנזקבגורמיההתחשבותמבחינתהצרכיםעלעונההשיטה
החשמל,הפסקתשללאורכהביחסהנזקיםלהיקףתשובה

כדיהשוניםהתעשייהבענפיטכנולוגיה"שוות"קבוצותלהגדירישההכללה,לקראת

ענפילפימפעלים,שללקבוצותהתעשיהאתלחלקישחשמל.שלאי־האספקהנזקיאתלאמוד

תעשייתיתלקבוצההמשתייכתמפעליםקבוצתכלכאשר—אחרסיווגכלאותת־ענפים,משנה,

הפסקותהשפעתואופיהייצורטכנולוגייתמבחינתאפשרישהדברכמהעדהומוגנית,תהיהכזו
שייצגויותר,אואחדמפעללבחורניתןכזוקבוצהכלמתוךהנגרמים.הנזקיםסוגיעלהחשמל
אתלחלקיהיהניתןלמשל,כך,הכלכליים.גםואוליהטכנולוגייםהפרמטריםאומדןלשםאותה

מתכתיציקותשלבטכנולוגיההמאופיינתלקבוצהתת־ענפים:לשניראשוניתחלוקההמתכתענף
בקבוצתלדוןניתןלמשל,הטקסטיל,בענףשבבי.עיבודשלבטכנולוגיההמאופיינתולקבוצה
בצביעה,העוסקיםמפעליםובקבוצתובטוויה,באריגההעוסקיםבמפעליםסינטטיים,חוטיםייצור

טכנולוגינתוניםבסיסיהווההללוהקבוצותכלשלהטכנולוגייםהפרמטריםריכוזואשפרה.הדפסה
משקיים.כללאומדניםלקבלתטוב

שלאתפוקהאי־השלמת()אוהשלמתשלהכלכליהמשתנהאתלאמודצורךיהיהזאת,עם
התפוקההשלמתיכולתתלויהצויין,שכברכפימאי־ייצור.הנובעיםההפסדיםאתשמבטאיוצרה,

למוצריוניכרביקושקייםאםובשאלהשלוהמכירהביכולתוענף,ענףכלשלהכלכליבמצבו
לאו.אם

בנתוניםוהכלכלייםהטכנולוגייםהפרמטריםאומדניאתלשלבצורךיהיההאחרוןבשלב
אי־אספקהעלותפונקצייתלאומדןלהגיעמנתעלהמשק,כלללגבישוניםמאקרו־כלכליים

ואורךהתדירותעם—אשרכקלטשנאמדההפונקציהתשמשלבסוף,התעשיה.לסקטורכוללת
וישמשזמן,תקופתלפיהעלות,מימדאתייתן—שונותאמינותברמותהצפויות,ההפסקות

במערכת.המיטביותההשקעהרמותבדברההחלטותלקבלת

ביבליוגרפיה

אפרילהעבודה,לפריוןהמכוןשלמחקר—הישראלי״במשקוהתעסוקההתפוקהעלבדלקמחסור״השפעת
1978.

הכלכלהלועדתוהוגשדלסוןעל־ידישנערךמחקר—באריך׳התעשיהעלהחשמלהפסקותשל״השפעתן
.1977מרץהכנסת,של
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155א0333—6484

התעשייתיבסקטורחשמלאי־אספקתלעלותאומדנים

קי*ספילופרינה

מכדא

ולתוצרהמיקרו־כלכלי,במישורחשמללצרכניהנגרםהנזקאתמודדתחשמלאי־אספקתעלות
הפסדדהיינוישיר,נזקכוללהנזקחשמל.מאי־אספקתכתוצאההמיקרו־כלכלי,במישורהלאומי
—עקיףונזקשמתקלקלים;הגלםוחומריהמכונותחשמל,הפסקותעקבמיוצרתשאינההתפוקה
זמנים.בלוחמאי־עמידתוכתוצאההמפעלשלוהמוניטיןהאמינותירידת

האמינותשרמתככלשונות.אמינותברמותחשמלהספקתולהפעיללבנותיכולהחשמלחברת
עודף,ייצורכושרמחייבהדברשכןולתחזוקתה,המערכתלבנייתההוצאותעולותכןעולה,
שיורדתככלזאת,לעומתבאלו.וכיוצאכפולותבקרהמערכותגנרטורים,יותרכוח,תחנותיותר
לצרכניםהנגרםהנזקעולהאבל—בהההשקעהגםיורדתכןהמערכת,שלהאמינותרמת

וארוכות.תכופותחשמלמהפסקות

המערכתאמינות:1ציור

העלויות.שתיסכוםשלבמינימוםמתקבלוהאופסימוםמנוגדות,השפעותשתיאלו
ובהפעלתה.חשמלאספקתשלמערכתבתכנוןאי־אספקהשלהעלותאומדןשלחשיבותומכאן
ידעמחייבהדברשכןחשמל,אי־אספקתשלמדוייקתעלותלקבלאפשרותכנראה,אין,

שונההעלותוכדומה.שוניםמפעליםשלאלטרנטיביותייצורבאפשרויותצרכנים,בהעדפות
צרכןכלשללרשותוהעומדיםההגנהבאמצעיתלויהוהיאביום,לשעהומשעהלעונהמעונה
האפשר.ככלרבבדיוקהחשמלאי־אספקתעלותאתלאמודוצורךטעםישאבל—וצרכן

בנטל.בניד״רבהנחייתנעשתההעבודהחיפה.הטכניון,*
69
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ריאלית.תפוקההמייצריםתעשייתייםלמפעליםכנראה,נגרם,חשמלמהפסקותהעיקריהנזק
דרכיםשתיקיימותהתעשייתי.בסקטורחשמלאי־אספקתעלותבאומדןהמאמרמתרכזלפיכך,

בדברשאלותהכולליםשאלוניםבאמצעותמפעליםמנהליאלפנייההישירה,הדרךזו:למטרה
אי־עלותאתלאמודמנסיםהעקיפה,השנייה,בדרךחשמל.מהפסקתכתוצאהלהםהנגרםנזק

סטטיסטייםנתוניםומתוךהחופשי,בשוקנצפיתשהיאכפיהמפעלים,התנהגותפיעלחשמלאספקת

קיימים.
בסעיףמוסברהדבריותר.ואמינהחסכוניתיעילה,בהיותההעקיפה,הדרךנבחרהזהבמאמר

המתודולוגיה.
אלאחשמל,אי־אספקתעלותשלמדויקלאומדןלהגיעמתיימרתכאןהמתוארתהעבודהאין
יותרנרחבפיתוחמנעלרשותישעמדהמצומצםהזמןגםכזה.לאומדןהמובילותדרכיםמציעה

המוצעות.השיטותשל
שנערכוהאמפירייםהמחקריםוכןהנדוןבנושאהעוסקתהספרותנסקרתהראשוןבסעיף
—1973)ניו־יורקבמדינת(,1976)בברזיל(,1967)באנגליה(,1948,1962)ובפינלנדבשוודיה

(;1973)ובצ׳ילה(1975)בג׳מאיקה(,1970)בטיוון(,1970)בארה״ב(,1971)באיסטנבול(,1974
בארץ.כעתהנערךסקרמתוארכן

עלותאתלאמודהצעהמועליתהמוצעות;הדרכיםשלמתודולוגיהמפורטתהשניבסעיף
חברתעםהסכמיהםלפי—החופשיבשוקהמפעליםהתנהגותבאמצעותחשמלאי־אספקת

מוסברתמכןלאחרחשמל.הפסקותנגדביטוחהסכמיולפיגנרטוריםקנייתלפיהחשמל,
שהוצעהכפי—סטטיסטייםנתוניםסמךעלחשמלאי־אספקתשלהעלותאתלאמודהאפשרות
הבאים.הסעיפיםבשנילדיוןהבסיסאתמהוויםאלהמדדיםארבעהבספרות.
מנתחיםהשונות,התוצאותאתמשוויםאנווברביעיהממצאים,מתואריםהשלישיבסעיף
בסעיףלבסוף,אחרות.בארצותשהתקבלונתוניםעםגםהשוואהועורכיםביניהןלשוניגורמים
שהוצעו.השיטותבפיתוחהמשךכיוונימוצעיםהסיכום,

ספרותסקירת.1

ובפינלנדבשוודיהמחקרא.
אי־אספקתעלותנאמדההמחקרבמהלךי.השוודיתהחשמלחברת1948ב־ערכההמחקראת

שלמשתנהועלות1/0.15$׳\ס11שלקבועל.עלות—רכיביםשנישלכסכוםלתעשייהחשמל

ובמחצית,בשלישנאמדוהרכבותולסקטורביתייםלצרכניםאי־אספקהעלויות.0.31$^/1ד

1/0.14$\ה01בכ־למדינהחשמלאי־אספקתעלותנאמדהבשקלולבתעשייה.מהעלותבהתאמה,

לצרכנים.ישיריםשאלוניםסמךעלנערךהאומדןמשתנה.לעלות1/0.28$^11ובכ־קבועה,לעלות
הפסקתלמקרהאלטרנטיביים,מקורותשלאחזקתםעלותואילולצרכנים,ישירכנזקהוגדרהנזק

נבחנובשאלוןאקראיות.מתוכננות,לאחשמלהפסקותרקנכללובחשבון.הובאהלאחשמל,
העלותשעות.24מ־הארוכותחשמלהפסקתונזקיקיצוניותקצרותחשמלמהפסקותנזקים

שכרמימון,הוצאותנכללוכך—הגלםחומרעלותפחותמכירותכערךהוגדרהייצורמהפסד
תצרוכתוהיקפיהבודדות,לתעשיותהנזקיםשקלוללפיחושבההכוללתהעלותורווחים.עבודה
כמשקלות.שימשוחשמל

£3110£)61,■..)£"\10זסוס3ס£11חג01ס0061וד1§ס£51116(1013(100{ס00515סז(143116(10031ראה:1

£000001׳)10(£1110־60(£055301(ס81קקנ1,"ץ8׳^6<1151ו8(3(6ס?15׳0ז80301,^\3((0ס1311,

1948.
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,1962ב־בפינלנדנערךדומהסקר
בשוודיהשנערךהמחקרשללאלומאדדומותותוצאותיו

.1948ב־

באנגליהמחקרב.
הנובעותעלויותאודותמידעונאסףמפעלים23נבדקו־.1967בשנתהתחילהמחקר
להיפגעעלוליםשנבדקומהמפעליםמחציתכימתברר,שעות.8עדדקהבנותחשמלמהפסקות

לשםדרושותרבותשהשקעותרציף,ייצורתהליךבגללדקה,עדהנמשכתמהפסקהרציניבאופן
ועולההולךלכשירותההחזרהזמןמשךכינמצא,הפירמותמרביתלגביתקין.למצבהחזרתו

אתבעיבוד,גלםלחומריהנגרםהנזקאתכללהאי־אספקהעלותההפסקה.זמןהתארכותעם
ההפסקה.בזמןהייצורערךהפסדואתלציודהנזק

אי־אספקתעלותאתלהציגניתןשנבדקו,המפעליםמתוך12לגבישנתקבלוהתוצאותלפי
שלפונקציהשהואמשתנה,ומחלקההפסקה,בתדירותרקהתלויקבוע,מחלקכמורכבתחשמל
הורצוקבוצהכללנתוניהקבוע.הרכיבלעלותבהתאםלקבוצותסווגוהפירמותההפסקה.משך

01=״״+*של:מסוגרגרסיות

שיפוע._כאשר

ההפסקה;משך—<
במונחיעלות—0/

בברזילמחקרג.

2

3

חלוקה)הפצה,החשמלבמערכתהאופטימליתההשתקעותרמתאתלקבועהיתההמחקרמטרת
עלותאתהאומדסקר,1976ב־נערךזהלצורךכלכליים.קריטריוניםעלהסתמכותתוךוהעברה(,
במהלךובתי־חולים.ציבורייםשירותיםתעשייתי,אזרחי,סקטורים:לכמהחשמלאי־אספקת

מתוארתאינההנתוניםאיסוףשיטתהנזק.רכיבימרביתלאומדןמודללגבשניסיוןנעשההסקר
תפוקותייצורלשםאחרותתשומותעםמשולבשחשמלהיא,ומקובלתקיימתהנחהבעבודה.
התפוקהאבדןדרךכללי,באופןלמדידה,ניתנותחשמלהפסקותשלהכלכליותהעלויותשונות.

המת־פרודוקטיביים,מקורותשלהאלטרנטיביותהעלויותבמונחיבשולייםלהערכהשניתן—
עםייצרניםייצורגורמימשולביםייצורבתהליךחשמל.הפסקותמחמתמושבתיםאוקלקלים
עיתיתזריםנוצרוכך—זמןתקופותפניעל—גלםוחומריחשמלבעיקרביניים,תשומות

זה,תזריםשלוהסדרהתכנוןבשינויהיאחשמלהפסקתשלהבסיסיתההשפעהתפוקות.של

במליםמשינוין.למשקהנגרמותהעלויותאתלמדודצריכותחשמלהפסקותשעלויותומכאן,
הנוכחיהערךהפסדסמךעללאמידהניתנותחשמלהפסקותשלהאלטרנטיביותהעלויותאחרות:

החברתיים.התגמוליםשלהעיתיהתזריםשל

קסקוויל,בעירשונים,תעשייהענפיהמייצגיםמפעלים,20בסקירתהפועלזובהנחהמודל
בשקלולהענף,אתהמרכיביםהמפעליםכלשלמפונקציותהתקבלהמאי־אספקההנזקפונקציית
רגרסיותהרצתבאמצעותנאמדהההפסדפונקצייתכימראות,התוצאותפירמה.כלשלהתפוקה

הבודדות.התצפיותעל
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4(קרוי־וינ)במדינתקאופמןמחקרד.

56

לקביעתעלות־תועלתניתוחשלטכניקותבפיתוחוהתרכז,1975ו־1974בשניםנערךהמחקר

במערכתאספקהאמינותשלרמהלכלאמפירי.במחקרמאשריותר—החשמלאספקתאמינותרמת
כזה.מקרהלכלחושבהאי־האספקהועלותבאספקה,הפסקותצפויותשבוהזמןתוחלתהוערכה
היחסשנאמדרק,נמסראי־האספקה.עלותשלהמדויקחישובהאופןעלפרטיםבעבודהאין
ניו־יורקבמדינתחשמלממכירתההכנסהסךלבין—מוסףערךבמונחי—התפוקהשבין
מכפלתחשמל.ממכירתפדיוןדולרלביןבמדינההתפוקהשביןהיחסאתמודדזהנתון.1972ב־

לעלותהערכהנותנתחשמלמהפסקותכתוצאהחשמלממכירותבפדיוןהצפויבהפסדזהמקדם
אמינות.רמתבכלאי־האספקה

ההפסדיםשלהמהווןלזרםהושווהאמינותרמתבכלהצפוייםהרווחיםשלהמהווןהזרם
המערכת.שלהאופטימליתהאמינותרמתאתלקבועכדיאמינות,רמתבכלהצפויים

איסטנבולעלמחקרה.
באיסטנבולחשמלאי־אספקתעלותאתואמדהעולמי,הבנקפעילותבמסגרתנערך׳־■זהמחקר

במספרוהכפלתויומיתעבודהלשעתהממוצעהמוסףהערךחישובעלהתבססהאומדן.1971ב־
שנה.באותהחשמלהפסקותשלהשעות

לבין—גיסאמחדומשכן,החשמלהפסקותתדירותשביןהיחסבחשבוןהובאלאבמחקר
המוסףלערךבחשמלהשימוששביןהייצורבקשרינוגעהמחקראיןכןכמוגיסא.מאידךעלותן,

החשמליתלאנרגיהפורפורציונליהייצורהפסדשערךמניח,אלא—המשקשלהשוניםבסקטורים
בחשבון:הובאולאגורמיםכמהכימעלה,כלפימוטותנמצאוהתוצאותכלמסופקת.הבלתי
צורכיםשאינםתהליכיםהייצור,בתהליךשוניםאנרגיהמקורותביןחלופיותשלמסויימתמידה

החסרה.התוצרתאתלהשליםכדינוספותשעותלעבודוהאפשרותייצורכושרעודפיחשמל,

טלסוןשלהמחקרו.
לא־אנרגיהיחידתלעלותותחתוניםעליוניםחסמיםלקביעתשיטותטלסוןהציע8בעבודתו
שדורשיםהאנרגיהלביןמסויםבאיזורהגולמיתהתפוקהשביןהיחסהואהעליוןהחסםמסופקת.
שכרשביןהיחס,אתטלסוןמציעתחתוןכחסםזה.באיזורומסחריים,תעשיתייםצרכנים,
באותוומסחרתעשייהענפישדורשיםהאנרגיהסךלביןמסוייםבאיזורהמשולמיםומשכורת
נעשית.אינהשעבודהאףוהמשכורות,השכראתמשלמיםחשמלהפסקתשבעתמשוםאיזור,

בטייוואןמחקרז.
7המחקרמטרת

,1970ב־שנערך,
החשמללמערכתהנדרשותלרזרבותקריטריוניםלפתחהיתד,

לאי־אספקתהסתברותלקבועכדירזרבה,רמתלכלתחזיתנערכה.1977לשינתלטייוואןשתוכננה
בעלותההפסקהשעותמספרתוחלתהוכפלהמכןלאחרבשינה.ימיםמספרשלבמונחיםחשמל

אפשרית.רזרבהשלרמתלכלאי־האספקהעלותהתקבלהוכךלשעה,חשמלאי־אספקת

.3הערהראה4
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ביקוששיאשלשונותרמותלפיאי־אספקהלשעתתפוקההפסדאודותנתוניםנכלליםבעבודה
מקרו־נתוניםסמךעלנערכוהעלויותאומדניאךהחישוב,דרךעלנוספיםהסבריםאיןשנתי.

מיקרו.לרמתלהיכנסבלישוב,—כלכליים

הקיאמ׳גבמחקרח.

ובמסחרבתעשייהתפוקהבמונחיאי־האספקהעלותבהונאמדה,1975ב־נערכה8העבודה
דהיינו—חשמללהפסקותה״רגישות״וכןסקטור,לכלהמוסףהערךחושבתחילה.1974ב־

זהמקדםההפסקה(.משךאתלייצן)בליחשמלמהפסקתכתוצאההתפוקהפוחתתשבוהשיעור

חישובלשםבודדיםבענפיםההפסדיםשוקללומכןלאחרמומחים.שלושהשלהערכהלפינאמד
מביאהאינה)העבודהלמגוואטהפסדונקבעכולה,למדינההחשמלהפסקותשגורמותההפסדים

המשפחות(.לסקטורהנגרםנזקבחשבון

בצ׳ילימחקרט.
9המחקר

10

המסחריהמשפחתי,לסקטורחשמלאי־אספקתעלותאתלאמודמטרתו1973ב־שנערך,

תשומה־תפוקהמקדמיוקטורחושבזהלצורךתשומה־תפוקה.גישתננקטהכאןוהתעשייתי.
בתפוקתדולרשלמירידהכתוצאה;בסקטורהחשמלבתצרוכתהירידהשיעוראתהמגדיר,11)

השפעתאתמודדת;׳/x)סהמכפלהאזי),בסקטורהחשמלתצרוכתהיא0/אם<.סקטור
שלההיפוך1סקטורשלהחשמלתצרוכתעליסקטורשלבתפוקהאחדדולרשלהירידה

חשמל.באספקתאחדקילוואטמירידתכתוצאה1בסקטורהמופסדהתפוקהערךאתאומדבהמדד
ההנחותמכלסובלתוהיאההפסדים,שלממוצעתעלותלמעשהמחשבתזוגישהכיצויין,

תשומה־תפוקה.לוחותמבוססיםשעליהןהמגבילות

בישראלמפעליםסקרי.
חשמלאי־אספקתעלותאומדןלשםמפעלים,סקרלראשונה,בארץ,נערךזהמאמרשנכתבבזמן
,10מבע״ומידעלייעוץמכוןוהתשתית,האנרגיהמשרדעבורעורך,המחקראתישירה.בדרך

עלנוספיםמפעלים15ולסקוראותו,לתקןמפעלים,בשלושהשאלוןלהריץהיאהסקרשיטת
רבים.קשייםשגרםמהעצמם,המפעליםמצדפעולהשיתוףדרשהדברהמתוקן.השאלוןסמך

בארץ.שוניםואזוריםשוניםתעשייהענפיכמייצגיםנבחרוהמפעלים
ועיתויה.ההפסקהאורךלפיחשמל,קו״שמאי־אספקתהנובעהנזקאתכולליםהסקרממצאי

ומןמכונותמקלקולאלאתוצרת,מאי־ייצורלאהעיקריהנזקנגרםהמפעליםשלהגדולברוב
בתהליךתנוריםהחזרת—לדוגמאהקודם,למצבוהציודלהחזרתהדרושיםוהאנרגיההזמן
משמעותינזקנגרםכןכמוחשמל.הפסקתמחמתשהתקררולאחרהרצויהלטמפרטורהרציף

גלם.חומרימקלקול
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התראהקיבלהמפעלאםמשמעותי,באורחהצטמצםחשמלאספקתמאיהנזקהמפעליםברוב
החשמל.הפסקתעלמראש

מספרהמחזיקמפעלאיןאבלחשמל,הפסקתשללמקרהגנרטורמחזיקיםרביםמפעלים
רציפיםתהליכיםהמנהליםמפעליםבמלואם.שלוהחשמלצורכיעללענותכדיהמספיקגנרטורים
התוצרת.ייצורלעצםולאהציוד,ולהפעלתלתאורהכללבדרךדואגים

סיבותלקבועוכןהנתוניםאתולנתחלעבדמפעלים,כמהעודלסקורמתכווניםהחוקרים
ביןקשרלמצואהכוללת,לעלותתרומתןואתהיחסיתחשיבותןאתלמדודלנזק,עיקריות
בעייתלפתרוןשיטהולגבששונים,טכנולוגייםמאפייניםלביןשנאמדואי־אספקהעלויות
כולו.המשקלגביחשמלאי־אספקתעלויותשלהכללתן

סיכוםיא.
איסוףשלשונותבשיטותישירה,בדרךחשמלאי־אספקתעלותאתמחשביםהמחקריםרוב
ומיונם.נתונים
חסרונות:כמההישירהלדרך

גבוהה.עלותה(1)
רב.זמןדורשתהיא(2)
במשק.ומפעלמפעלכללבדוקאפשרותאיןכיבמקריות,לוקיםהנתונים(3)
קרובות.לעתיםחסרוזההמפעל,הנהלתלביןהחוקרביןמירבי,פעולהשיתוףדרוש(4)
המשקראותמנקודתשכןכולו,למשקהנגרםלנזקזההאינוהמפעללבעלהנגרםהנזק(5)

הלאומי.התוצרבסךלשינויאלא—ההכנסותבהתחלקותלשינויחשיבותאין
החוקרים.בפניהמוצגיםהנתוניםאתלהטותמוטיבציהקיימתלעתים(6)

העלותלבעייתמספקתתשובהלתתכדיבהםאיןאךעקיפה,דרךהנוקטיםמחקריםגםיש
חשמל.אי־אספקתשל

הצרכנים,התנהגותעל־פיחשמלאי־אספקתעלותאתהמעריכיםמחקריםבספרותנמצאולא
להלן.שתוצעהגישהזוהחופשי.בשוקנגליתשהיאכפי

מתודולוגיה.2

בהת¬המתגלותהעדפותסמךעלחשמל,אי־אספקתעלותלהערכתעקיפותשיטותמציעיםאנו
הסכמיעלמתבססותהללוהשיטותבארץ.הקיימיםסטטיסטייםונתוניםבשוקמפעליםנהגות
למפעליםחשמללהספקתגנרטוריםקנייתבדברנתוניםעללקוחותיה,עםהחשמלחברות

קיימים.סטטיסטייםנתוניםמתוךאומדניםעלוכןחשמלהפסקותנזקימפניביטוחסידורקיוםעל
חשמל,אי־אספקתעלותבדברמדויקתתשובהתיתנהשהן,כמותאלה,שהצעותלצפותאין
לשוניגרםמהולבדוקלנתחםשאפשרהדעת,אתהמניחיםאומדניםלכמהבסיסמהוותהןאך

החשמל.במשקהחלטותעלהשפעתםמידתומהיביניהם
יותר.מדויקיםאומדניםלקבלכדיהבדיקות,תוצאותאתלפתחאפשרכןכמו

לקוחותיהעםהחשמלחברתהסכמיא.
ושלהאלהההסכמיםשלבדיקהלקוחותיה.לביןהחשמלחברתביןמיוחדיםהסכמיםקיימים
יכולה—מסוימותבשעותחשמלאספקתעלויתורתמורתלמפעליםמעניקיםשהםההטבות
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הנמוךתשלוםתמורתאם,ההסכמים.תנאילפיאלהלמפעליםחשמלאי־אספקתעלותעלללמד
העומסבשעותמחשמללהתנתקמסויםמפעליסכיםחשמל,שלהרגילמהתעריףכלשהובאחוז

הנזקעלעולההחשמלעבורבתשלוםמההנחהשהרווחלהניח,יש—ידועותותוחלתבתדירות

שלזובהוזלההטמוןהרווחידועה.בתוחלתחשמלהפסקתמחמתזה,למפעללהיגרםהעלול
האומדניםאתלשקללאפשרהנדון.למפעלחשמלשבאי־אספקתלנזקעליוןחסםמהווההחשמל
הנזקאודותהנתוןאתלקבלכדישלהם,הכוללתהחשמלתצרוכתלפישוניםמפעליםלגבי

הסכמיםעלשחתמורביםמפעליםשקיימיםבתנאי—כולולמשקחשמלאי־אספקתשגורמת

מאי־אספקתשהנזקסימןכאלה,הסכמיםעלחתמומעטיםמפעליםרקאםגיסא,מאידךכאלה.

בהסכמים.המוצעותבהוזלותהטמוןמהרווחגדולהמפעליםברובחשמל

גנרטוריםקנייתב.
הנובעותחשמלהפסקותמפניעצמםאתלהבטיחכדיגנרטורים,מחזיקיםבארץשוניםמפעלים

עםבעיקרחולים,בתיהםמפעליםשלאחתקבוצההארצית.מהרשתחשמלמאי־אספקת

פעילותןלהבטחתגנרטוריםכללבדרךהמחזיקיםנמרץ,לטיפולומחלקותכירורגיותמחלקות
מסויימים.בטחונייםמפעליםלגביהדיןהואאלו.מחלקותשלהתקינה
גורמותחשמלשהפסקותושירותים,יצרנייםמפעליםכוללתבגנרטוריםהמחזיקהאחרתקבוצה

מלאנזקלמנועכדיוהחזקתם,גנרטוריםקנייתבהוצאותלשאתלהםוכדאי—רבנזקלהן
חשמל.מהפסקות
—סדירייצורמבטיחיםואינםהחסרה,החשמלצריכתכלאתמספקיםהגנרטוריםאיןלרוב

שהחזרתולציוד,להיגרםהעלוליםכבדיםנזקיםמונעיםרקאלא—כדאיותחוסרבגללכנראה
ייצור.שעותשלוהפסדכסףרב,זמןדורשתתקיןלמצב

והחזקתםגנרטוריםקנייתשלהעלותאתובודקיםברציונליותמתנהגיםשמפעליםבהנחה

אלולמפעליםהחשמלאי־אספקתעלותאתלהעריךניתןחשמל,מהפסקתהנגרםהנזקלעומת
ההפסדגםהואהגנרטורע״ישמסופקהשולימהקו״שהצפויהרווחגנרטורים.לקנותנכונותםלפי

לשמשיכולהכוחשלקו״שייצורשלהשוליתהעלותלכןמסופק.הלאהשולימהקו״שהצפוי
שולית.חשמלאי־אספקתלעלותכמדד

׳ס=)££(':<־=/+¥0חי

1-,1

+ ¥0

לשנה;גנרטורעלות—^:כאשר
בלבד(;החזקה+)קנייהקיבולתשלכפונקציהלגנרטורהוצאות—^0^8)

הגנרטור;שמספקחשמלק״ומספר—%
גנרטור;באמצעותחשמלשלאחדקו״שלייצורמשתנותהוצאות—
בשנה;חשמלהפסקתשלשעותמספר—//
אספקתאיעלות=הגנרטורבאמצעותחשמלקו״שייצורשלשוליתעלות—י/

חשמל.שלשוליקו״ש

כיווןבשוק,הריאלילמחירותמידזההאינולמפעלהגנרטורשמחירלכך,לבלשיםיש
בהשוואהמעלה,כלפימוטותלתוצאותלצפותישלפיכךממשלתיות.תמיכותמקבליםשמפעלים
גנרטוריםשקנומפעליםלגבייהיושיתקבלוהאומדניםאחרות.משיטותהמתקבליםלאומדנים

נמוכהכמובןלגביהםהעלותקנו,שלאאלהשכןהגבוהות,ביןהיאשתתקבלהעלותולכן
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הנגרמיםנזקיםמפנישהיאצורהבכלמבוטחיםאינםשהמפעליםסמויה,הנחהכאןקיימתיותר.
מניחים,כןכמויותר.נמוךחשמלמהפסקותלהםהנגרםהנזקזהשבמקרהמפניחשמל,מהפסקות
חשמל.הפסקותבעתבגנרטוריםמשתמשיםשהמפעלים

חשמלהפסקותשלנזקיםמפניביטוחג.
הנזקיםאתלאמודאפשרחשמל,הפסקותהפסדינגדביטוחבפוליסותמחזיקיםמפעליםאם
דלהלן:המודללפי

ביטוח:ללאלמפעלהכנסה

חשמל;הפסקתהיתר.אם—*״/
חשמל.הפסקתהיתר.לאאם—//

ביטוח:עםלמפעלהכנסה

חשמל;הפסקתהיתר.אם—״/
חשמל.הפסקתהיתד.לאאם—,/

תחשמל:להפסקתהסתברות

אם:רקביטוחיקנההמפעל

)/(£=/(0£)+(1)£-,/>־<״/£+(1)£-//
)//-״/(?>(1)?־)!/־״!/(

-/*1

ץ

חשמל;הפסקתשלבמקרהשיתקבלהממוצעהביטוחסכוםהוא—/(0/־0־)
ביטוח.פרמייתהיא—),/-//(

בקלותלחשבואפשרחשמל;הפסקתשלבמקרהשיתקבלהביטוחסכוםהואבמשוואההנעלם
זאתחשמל.להפסקתההסתברותאת)מעריכים(ויודעיםהביטוח,פרמייתאתיודעיםכאשר
)//-״/(.הוא:חשמלמאי־אספקתהממוצעשהנזקאומרת,
עצמיתהשתתפותשלמסויםסכוםקייםאםלדוגמא:ביטוח,הסכםלכלהמודלאתלהתאיםיש
חשמל,הפסקתלאורךההסתברותתוחלתלפי)*״/-״/(.במקום"/-ז-"/(6)להציביש(,0

מחלקיםכאשר—חשמללקו״שלחלופין,או,—לשעהחשמלאי־אספקתעלותאתלחשבניתן
חשמלהפסקתבשעותאוחשמל,להפסקתהממוצעהשעותבמספרהממוצעהכוללהנזקאת

לשעה.ק״ומספרכפול
השיטה:חסרונות

לנזק.תחתוןחסםרקייתןזהחישוב(1)
הםכאשרבעיקר—שלהםביטוחיםפרמייתעלהנחותמקבליםגדוליםשמפעליםייתכן(2)

אחת,ביטוחבפוליסתהםהביטוחיםכלאםחברה.באותהפוליסותכמהשלמכלולעורכים
השונים.הרכיביםביןלהפרידניתןלא

יהיהלאאםחשמל,מאי־אספקתהנזקבסולםהנבדקהמפעלנמצאהיכןלדעתניתןלא(3)
מפעליםשלקטןמספריששאםלהניחישכאלו.פוליסותעםמפעליםשלמספיקמספר
הגבוהים.ביןהואחשמלאספקתמאילהםהנגרםשהנזקהריאלו,ביטוחיםשרכשו
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קיימיםסטטיסטייםנתוניםמתוךאומדניםד.
חשמלאי־אספקתעלותשלגסאומדןלשםבמשקהקיימיםסטטיסטייםבנתוניםלהשתמשניתן

בספרות.שהוצעושיטותלפיוזאתלמשק,

טלסוןשלהחסמיםדרך)א(

בארץגולמיתתפוקה,
ומסחרבתעשייההנצרכתאנרגיה-=עליוןחסם

בארץהמשולמיםומשכורותשכר
ובמסחרבתעשייההנצרכתאנרגיה=-תחתוןחסם

אנרגיהבמקורותאונוספותבשעותתפוקהלהשליםביכולתמתחשביםאיןהעליוןבחסם

בחשבוןמביאיםאיןכןחשמל.אנרגייתבעזרתמיוצרתתפוקהשכלומניחיםאלטרנטיביים,

הציוד.תיקוןלשםהנדרשהייצורזמןהפסדואתלציודהנגרםהנזקאת
פיעלאףמשולמתהיאכיגבוהה,להוצאההופכיםומשכורותששכרטועניםהתחתוןבחסם

התפוקההפסדואתלציודהנגרםהנזקאתבחשבוןמביאיםאיןכאןמייצרים.אינםשהעובדים

הציוד.תקינותאי־מחמתמייצריםשאיןבשעות

:הואהספרותמןשנלקחחשמל,אי־אספקתלעלותאחראומדן)ב(

מוסףערךבמונחיתפוקה
1)

—--
חשמלממכירתההכנסהסכום

בהפסד11אתנכפילכאשרחשמל.ממכירתפדיוןללירהבמדינההתפוקהיחסמתקבלכאן
במשךחשמלאי־אספקתשללעלותמגיעיםחשמל,מהפסקתכתוצאהחשמלממכירתהצפוי

התקופה.
מקורותבחשבוןמביאשאינובכך—טלסוןחסמישלבזהכמו—זהשבאומדןהחיסרון

מחיריאיןכךעלנוסףנוספות.בשעותתפוקהלהשליםהאפשרותואתאלטרנטיבייםאנרגיה

וענפילמפעליםהניתנותשונותוהקלותסובסידיותבגללהחשמל,עלותאתנכונהמייצגיםהחשמל
מועדפים.תעשייה

בארץ.הקיימיםסטטיסטייםנתוניםלפיבקלות,לקבלובאפשרותהואזהשבאומדןהיתרון

שעותבמספריומיתעבודהלשעתמוסףערךממוצעהחלפתידיעללחשבאפשרזהאומדן

זו.בצורהקיימיםשהנתוניםבמקרהחשמל,הפסקת
חשמל.אי־אספקתשלהממוצעתהעלותאתנותניםאלהאומדנים

ממצאים.3

החשמלחברתעםהסכמיםא.

לצרכניםהמוצעהסכםנוסחשישמתברר,לקוחותיהעםחשמלחברתהסכמיבדיקתלאחר

דרישתפיעלביקושלהפחיתהתחייבותתמורתחשמלעבורבתשלוםהקלותהנותןהסכםגדולים,

מגוואט.5ב־לפחותביקושלהפחיתהיאההתחייבותמראש.קצרההודעהתוךהחשמל,חברת

הפחתתסודיות.מטעמישמו,אתנזכירשלא—אחדמפעלעםרקונחתםהתקבלההסכם

20מ־וליותרבשנהשעות500מ־ליותרתצטברנהשלאלתקופותהיאזה,הסכםלפיהעומס,

הן:בהסכםהמוצעותההטבותבשבוע.שעות
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להפחיתהתחייבשהצרכןהק״ומכמותאחוז70שלבשיעורהנחהיכלולהתשלוםחישוב)א(
הדרישה.פיעל

שהצרכןהקילווטיםמכמותאחוז0.2שלבשיעורהנחהתינתןבזרםצריכהדרגותבחישוב)ב(
דרישה.פיעללהפחיתהתחייב

אפילודרישה,לפיעומסיםלהפחיתהתחייבותתמורתלצרכןתינתןבתשלוםההנחה)ג(
בפועל.לכךנתבקשלא

קו״ש4,000,000היאשלוהחודשיתהחשמלשצריכתמפעללדוגמא:
ק״ו10,000שנתימירביביקוש
ק״ו8,000חודשימירביביקוש

דרישה.לפימגוואט5להפחיתמתחייבהצרכן
חישוב:

צריכהמחלוקתמתקבל;4,000,000:8,000=500)שעות500—הנתוןבחודשניצולשעות.1
מירבי(.חודשיבביקושחודשית

להפחתה(.העומדיםק״ו5,000מ־אחוז70)ק״ו3,500—מירבישנתיבביקושההפחתה.2
(.3,500-10,000=6,500ק״ו)6,500לחיובהמירביהשנתיהביקוש.3
(.500־400=100)100—לחודששעות400עלהעולותהניצולשעותמספר.4
השעותממאהשעהכלבגיןאחוז0.1)אחוז20—החודשיהמירביבביקושההפחתהשיעור.5

0.2100=20לחודששעות400עלהעולות x.)
להפחתה(.העומדיםהק״ו5,000מ־אחוז20ק״ו)1,000—המירביהחודשיבביקושההפחתה.6

להורדה(.
(.1,000-8,000=7,000ק״ו)7,000לחיובהמירביהחודשיהביקוש.7

—לסיכום
(10,000)במקוםק״ו6,500שלמירבישנתיביקושלפייחושבושבדוגמאלצרכןהתשלומים .1980יונימחירילפי(,8,000ק״ו)במקום7,000שלמירביחודשיביקושולפי

)חודשי(הסכםללאחשמלעבורתשלום)א(
המירבי;השנתיהביקושלפילשנה,הקבועהחלק(1)חלקים:משנימורכבהתשלום

תלויהשכמותוהשוטף,השימושלפי—המשתנההחלק(2)
המירבי.החודשיבביקוש

"יל20,000המירביהשנתימהביקושראשוניםקו״ט20(1)
50ק״ו9,980 Xל״י499,000ל״י
ל״י509,000סה״כ

3,516,000ראשוניםקו״ש150(2) = 2.93 x 1,200,000 = 8,000 11 xל״י
3,156,000נוספיםקו״ש150 = 2.63 x 1,200,000 = 8,000 xל״י
2,940,000נוספיםקו״ש150 = 2.45 x 1,200,000 = 8,000 xל״י

ל״י9,612,000ק״ו3,600,000
4,000,000—3,600,000=400,000ק״ו

400,0002.23 Xיל982.000=״יל"
892,000+9,612,000=ל״י10,504,000:ה״כ0

509,000+10,504,000=ל״י11,003,000לחודש:הכוללהתשלום

מירבי.חודשיביקוש 11
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)חודשי(הסכםעםחשמלעבורהתשלום)ב(

ל״י10,000ראשוניםק״ו20)א(

50הנותריםק״ו6,480 xל״י324,000ל״י

ל״י334,000סה״כ

293קו״ש150 x 1,050,000 = 7,000 xל״י3,076,500=אג׳

263קו״ש150 x 1,050,000 = 7,000 xל״י2,761,500=אג׳

245ק״וש150 x 1,050,000 = 7,000 xל״י2,572,500=אג׳

ל״י8,410,500ק״ו3,150,000

3,150,000-4,000,000=ק״ו850,000

850,0002.23 Xל׳׳י1,895,000=ל״י
ל״י8,410,500

"יל10,306,000סה״כ

10,306,000+334,000=ל״י10,640,000הואהכוללהתשלום

הוא:המקריםשניביןההפרש
11,003,000—10,640,000=״יל363,000

חשמלאי־אספקתעלות—החשמלחברתעםההסכםעלשחתםהנדון,שלמפעלאומרתזאת

לשנה.ל״י4,356ו־ססס,לחודש,ל״י363,000מקסימוםהיאלחודשק״ו5,000שלכוללת

כלומרבשנה,שעות500מ־יותרעלעומסהפחתתלדרוששלאמתחייבתהחשמלחברת

500
0.2של-=בהסתברות

8 X 25 X 12

חודשים(12בחודש,ימים25ליום,שעות8)
אםלא־מסופק.לקו״של״י43,560ב־אולשנהל״י21,780ב־ססס,יסתכםבתוחלתהנזקאזי

בתוחלתהנזקיהיההמותר,המקסימוםמןאחוז85ב־רקעומסלהורידתדרושהחשמלחברת

לחתוםמוכןהיהאחדמפעלשרקהיא,אחרתמעניינתעובדהלשנה.ל״י51,247כ־אחדלקו״ש

מזוגבוהההמפעליםרובלגביחשמלאי־אספקתשעלותמשאומר,ומכאןזהמסוגהסכםעל

לעיל.הנקובה

גנרטוריםקנייתב.
המתודו¬בפרקהמפורטהמודללפיממוצע,ישראלילמפעלנעשהחשמלאי־אספקתעלותחישוב

מחירפחותחשמל,שלאחדק״ולייצורהדרושדלקהון,=ס׳זהמשתנותההוצאותלוגיה.

מאי־אספקתו.כתוצאההחשמללחברתשולםשלאחשמלק״ושל
מסחריותבכמויותקוניםכאשרלתעשייה,סולרמחירסולר.גר׳320דרושיםחשמלקו״שלייצור

חשנ?לקו״שלייצורהדלקולכן,0.9בערךהואסולרשלהסגוליהמשקללליטר.ל״י11.3כ־הוא

0.32 X שטרלינגלירות0.04יעלה-=11.3
0.9 X 113

(1980ביונישטרלינגהלירהשלהחליפיןשערהוא113)

חשמל.הפסקתשעות80הנדוןבמפעלהיושעברהבשנה
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מתקבלהנתוניםכלהצבתשלאחרהרילשנה,שטרלינגללירהאחוז15בתריביתשלבהנחה
ישראליותלירות872ל־—לעילשצוייןחליפיןשערלפי—השוותשטרלינג,לירות77שלאומדן

לשנה(.לא־מסופקחשמללק״ול״י69,751ל־)אולא־מסופקחשמלקו״שעלות,1980יונישל

חשמלהפסקותנגדביטוחיםג.
יותרבנותוהפסקותמיומיים,פחותבנותחשמלהפסקותנגדביטוחפוליסותבארץנמצאולא

הצעותנמצאולאכןביותר.נדירותהןחשמלחברתמטעםבאי־אספקהשמקורןמיומיים שהוא.כלאומדןלקבלאפשרותכלהיתהלאולפיכךכאלה,חשמלהפסקותמפנילביטוחים הממצאים.בניתוחהעוסקהבאבסעיףיפורטוזהלמצבהסברים

קיימיםסטטיסטייםנתוניםמתוךאומדניםד.
טלסוןשלחסמים)א(

בארץגולמיתתפוקה
=-העליוןהחסם

ובמסחרבתעשייההנצרכתאנרגיה
"יל30.29--223.855

קו״ש7,391

שוטפות.בלירות,1978לשנתזאת
19771975השנים:לגבי

20.8412.66הם:האומדנים

האינפלציה.מהשפעתכנראה,נובעים,הנראיםוההבדליםשוטפות,בלירותהםהאומדנים
בארץהמשולמיםומשכורותשכר

--התחתוןהחסם
ובמסחרבתעשייההנצרכתאנרגיה

19771975השנים:לגבי

10.775.85הם:האומדנים

1980יונילירותשלמשותףלמכנהשונותמשניםבאומדניםהמספריםאתלהביאניסיון
הממצאים"."ניתוחבסעיףנערך

אחרסטטיסטיאומדן)ב(
ל״י20.85—חשמלק״וממכירתההכנסה

"וק
קו״ש71,602,600—לשנהחשמלהפסקות
71,602,6001,492,914,200—חשמלמאי־מכירתההפסד = 20.85 Xלשנה.ל״י

ב־■!חשמלמאי־מכירתההפסדאתנכפילאם

*

חשמל.אי־אספקתלעלותאומדןנקבל,12

מוסףערדבמונחיתפוקה 11:-=כ״מתודולוגיה״בפרקהוגדר—126

חשמלממכירתההכנסהסכום
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מחושביםהסטטיסטייםהנתוניםוכלהתפוקותשכןקשיים,מעוררסטטיסטייםבנתוניםהשימוש
דרושיםולכןתקציב,שנתבסיסעלנערכיםחשמלחברתמאזניואילו—קלנדריתשנהבסיסעל

אי־אספקתעלותקביעתלשםמספיקיםאינםאלהסטטיסטייםאומדניםלהתאמתם.תיקונים
לשם—אחרותבדרכיםהמתקבליםהאומדניםעםהשוואתםלשםרקכאןהובאווהםחשמל,
באותהשנאמדואומדניםעםהשוואהולשםהארץבנתוניבספרותהמתוארותהשיטותהדגמת
אחרות.בארצותדרך

הממצאיםניתוח.4

החשמלחברתעםהסכמיםא.
43,560ביןהיאחשמלאי־אספקתלעלותהחשמלחברתעםהסכמיםמניתוחהמתקבלהאומדן

מסוים,אחדלמפעלהיאזאתעלותלשנה.מסופקלאחשמללק״ו(1980יוני)שלל״י51,247ל־
הסכםעלחתמולאהאחריםהמפעליםשכלהעובדה,הקודם.בסעיףהמפורטההסכםעלשחתם

עלותדלעיל;במספריםהנקובההעלותמןגבוההלגביהםחשמלאי־אספקתשאלותמלמדת,כזה
לאחשמללק״ול״י51,247מ־גבוההאפואהיאהתעשייתילסקטורממוצעתחשמלאי־אספקת

אי־עלותלאומדןלהגיעניתןלאבלבד,אחדמפעלעםאלאהסכםשאיןכיווןלשנה.מסופק
תחתון.חסםלהגדיררקאלאהתעשייתי,לסקטורממוצעתחשמלאספקת

חברתעםמיוחדיםהסכמיםמקובליםשבהןבארצותלמחקרמתאימהנראיתעצמההשיטה
החופשי,בשוקהמפעליםהתנהגותלפיחשמלאי־אספקתעלותאתלאמודמאפשרתהיאחשמל;
שאלונים.באמצעותהנערכותבדיקותשלבתוצאותהנוצרותמכוונותהטיותומונעת
חשמל.בחברת—אחדבמקוםמצוייםההסכמיםשכלבעובדהטמוןזושיטהשלנוסףיתרון
המחקר.בתוצאותהמעוניינתהיאזוחשמלשחברתגםומההנתונים,איסוףעלמאדמקלהדבר
אפשרית.שהיאבמקומותזודרךעללהמליץישלכן

המסופקהחשמלמןמפחיתיםכאשרלק״ו,ממוצעלנזקאומדןנותנתשהשיטהלזכור,יש
חשמל.הפסקתשללאורכהכמובן,משתנה,השוליהנזקמגוואט;5למפעל

גנרטוריםקנייתב.
בהשוואהגבוהיםגנרטוריםקנייתשלהכדאיותמניתוחהמתקבליםחשמלאי־אספקתעלותאומדני
אחתסיבהלמדי.דומההגודלסדראבלחשמל,חברתעםההסכמיםבשיטתהמתקבליםלאומדנים

הגנרטורשלהמחיראינהלמפעלגנרטוריםשלהריאליתשהעלותבעובדה,כנראה,נעוצה,לכך
שלעתיםמסובסד,הוןמהממשלהמקבליםהמפעליםחשמל.אי־אספקתבחישובבחשבוןשהובא
אי־בעלותההוןעלותרכיבשלהחשיבותלהדגמתהאמיתי.ממחירובכשלישנמוךמחירו
אומדןכימתקבל,ואזהאמיתי,ממחירושלישבשניהוןעלותבחשבוןלהביאישהחשמלאספקת
יונישלל״י46,638שהןשטרלינג,לירות412.7כ־שלאומדןבמפעלחשמלאי־אספקתלעלות
לא־מסופק,לק״ול״י69,751במקוםזאת;(412.7\113=46,638)מסופקלאחשמללק״ו1980
51,247—43,560שלאומדןהתקבלחשמלחברתהסכמי)בשיטתגנרטור.שלהמלאמחירולפי
לשנה.(מסופקלאלק״ול״י

שאומדניםהיא,גנרטוריםקנייתשלהכדאיותמניתוחהמתקבליםהאומדניםלגובהנוספתסיבה
הדברופירוש—גנרטוריםקנולארביםומפעלים—גנרטוריםשקנולמפעליםהםאלו

יותר.נמוכהלגביהםהחשמלאי־אספקתשעלות
שעותמספרשללהערכהרגישגנרטוריםקניותשלהכדאיותניתוחבשיטתהמתקבלאומדן
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להערכהזההבהכרחאינההמפעלשהערכתלזכור,חשובמסוימת.בשנההצפויההחשמלהפסקת

וההחלטהרבות,שניםהמפעלאתמשמששהגנרטורגםמהבמאמר,זהבאומדןבחשבוןשהובאה

הקנייה.בשנתשרייתהחשמללהפסקתההסתברותבהערכתתלויהמסויםבגודלגנרטורקנייתעל
לכך.לבלשיםחייבזו,בדרךהחשמלאי־אספקתעלותאתלהעריךשינסהמי

בשיטתגםכמו—בהשכןחשמל,אי־אספקתעלותלהערכתזושיטהעלגםלהמליץיש

מתגלותולפיההחופשי,בשוקצרכניםהתנהגותנצפית—חשמלחברתעםהסכמיםניתוח
מכוונות,הטיותמתקבלותלא—הישירהבשיטהכמושלא—זובשיטההאמיתיות.העלויות
כמושונות,מהנחותהנובעותבבעיותנתקליםואיןצרכנים,שלשוניםבאינטרסיםשמקורן

אחרות.למטרותשנאספוסטטיסטייםבנתוניםלהשתמשבניסיונות
וכןלמפעליםהריאליתההוןעלותלפיגנרטוריםמחירילתקןהשיטה,אתלפתחשישמובן
לקנייתם.שקדמובשניםהחשמלהפסקותועלגנרטוריםשקנוהמפעליםכלעלנתוניםלאסוף
החשמל.אי־אספקתעלותשליותרמדויקאומדןיאפשרואלונתונים

חשמלהפסקותנגדביטוחג.

זאתלהסבירניתןלאומדן.להגיעאפשרותהיתר.שלאמובןבפועל,כאלהביטוחיםהעדרמפאת

כדלקמן:

משום)אולילמפעליםרצינינזקגורמותאינןמיומייםפחותבנותחשמלשהפסקותייתכן(1)

ומלאים(.גנרטוריםכגוןמשלהםבאמצעיםמהןמוגניםשהם
הנזקאתלמנועבהםאיןכילמפעלים,מתאימיםאינםחשמלהפסקותנגדשביטוחיםייתכן(2)

הפסדאינוהנזקאולםנגרם;שהנזקלאחרהתפוקההפסדעלהמפעלאתלפצותרקאלא—

פיצויבאמצעותלתקןקשהאלהואת—ומוניטיןאמינותשלהפסדגםאלאבלבד,תפוקה

ומלאים.כגנרטוריםהגנהאמצעיהמפעליםמעדיפיםלכןכספי.

מצדמדי;גבוההפרמיהבגללהביטוחחברותשלהצעותיהןאתדוחיםשהמפעליםייתכן(3)
יתרגבוהסיכוןבגלל—לבטחםהמפעליםבקשותאתדוחותהביטוחשחברותאפשרשני

זאתלמעשה.נמצאולאדחויותהצעותאפילושכןפחות,סבירנראהזההסברהמדה.על

מעוניי־אכןשניהםכאשרלהסכם,להגיעהצדדיםשנישלביכולתםלהאמיןמקוםישועוד,
בו.נים

סטטיסטייםנתוניםמתוךאומדניםד.

,1980יונילמחיריהאלההאומדניםכלאתלהביאניסיוןלהלן
להיטיביהיהשאפשרכדי

ההסכםבשיטתלאומדניםבניגוד—לא־מסופקלקו״שבל״ינמדדתהעלותמהם.להתרשם
קשהלכן לא־מסופק;חשמלו לק"בלירות נמדדתחשמלאי־אספקת שבההחשמל,חברתעם

האומדנים.ביןלהשוות
1975 1977 1978

האומדןשם
שלבל״י

6/80
בל״י

שוטפות
שלבל״י

6/80
בל״י
שוטפות

שלבל״יבל״י
6/80שוטפות

102.3 12.66 95.1 20.84 191.8 30.29 לקו״שעליוןטלפוןחסם
47.3 5.85 49.1 10.77 47.5 15.67 לקו״שתחתוןטלפוןחסם

4,524,995,500 1,492,914,200 לשנהאי־אספקהעלות
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השימושכאשרהשנים,במרוצתיורדתחשמלאי־אספקתשעלותמראים,טלסוןשלהחסמים
ובמסחר"בתעשייההנצרכת"אנרגיהמופיעהשבמונהמכך,נובעהדברוהולך.גוברבחשמל
אחרתאנרגיהחשבוןעלהחשמלצריכתאתמגבירשהמשקככלולכןחשמל,לאנרגיתוהכוונה
לא־הגיוני.שנראהמהחשמל,אי־אספקתעלותתקטןכןכפיים(,עבודת)לדוגמא
חשמליתאנרגיהשלהצריכההגדלתעםכיזו,השפעהמקזזבמכנההנמצאהתפוקהשגורםמובן
בצריכתהגידולקצבאתמדביקהשאינהנראהאךעולה,אמנםהתפוקההאוטומציה,והגברת
מערכתשלאמינותרמתלקביעתאלהבאומדניםלהשתמשמומלץ,זהאיןהחשמלית.האנרגיה
זה.מאנזרשלהראשוןבסעיףשפורטוהסיבותמןוזאתהחשמל,

שונותבארצותחשמלאי־אספקתעלותהשוואתה.
חשמלבכמותבהן,שתיוצר—התפוקהתהיהיותר,מפותחותשהארצותככלהצפוילפי

יותר.גדולחשמלמהפסקתההפסדיהיהולכןיותר,ויקרהיותררבה—נתונהזמןובנקודת
שונות.בארצותאמפירייםבמחקריםשהתקבלהכפיחשמל,אי־אספקתעלותלהלן

שוטפיםבמחיריםלקו״ש,בדולרעלות השנה המקום

0.49־0.53 1968 שוודיה
0.46 1948 שוודיה

ליום250,000 1971 איסטנבול
1.75 1973 צ׳ילה
0.3־1.08 1970 טיוואן
0.29 1975 ג׳מאיקה

1.47 1976 ג׳מאיקה

1.22 1970 טלסון(שיטת)לפיניו־יורקמדינת
0.57 1970 טלסון(שיטת)לפיארה״ב
1.76 1974 קאופמן(שיטת)לפיניו־יורקמדינת
1.27 1975 קאופמן(שיטת)לפיניו־יורקמדינת
ל״י(15.67־30.29)0.87־1.67 1978 13טלסון(שיטת)לפיישראל

ל״י(10.77־20.84)0.71־1.39 1977 ישראל
לשנה82,939,677 1978 סטטיסטי(נתוניםאומדן)לפיישראל

שונותבשיטותנערכושהמחקריםלכך,לבלשיםיששוניםבמקומותהאומדניםביןבהשוואה
הרבהגבוההניו־יורקבמדינתהעלות—(1970)טלסוןמחקריתוצאותלפישונות.ובשנים
בניו־יורק.הייצורומאינטנסיביותהמחיהמיוקרנובעהדברכולה,בארה״במהעלותיותר

אתכנראה,משקפים,1968ו־1948בשניםבשוודיהשנערכוהמחקריםתוצאותביןההבדלים
האמדיםביןהשוניאיןחשמל.בהספקתוהולכתהגדלהתלותהואתשוודיהשלהתפתחותה
האמידה.בשיטותמשוניאלאכנראה,הארץמהתפתחותנובע1976ו־1975בשניםבג׳מאיקה

השוטפת.השנהלפיהדולרשער13
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באותההמתקבלתמהעלותגבוההטלסוןשיטתלפיבארץשנתקבלהחשמלאי־אספקתעלות
בשנים.משונינובעשהדברלהניח,ישניו־יורק.במדינתשנתקבלהלזווקרובהבארה״ב,שיטה
.1978—77בשניםישראלכמו,1970ב־בחשמלתלויההיתד,ניו־יורקשמדינתנראה

ג׳מאיקהשלמזויותרגבוההאך,1976ב־בג׳מאיקהמאשריותרנמוכה1977ב־בישראלהעלות

מסקנות.להסיקמאפשראינוהעלות,להערכתבשיטותהשוניכאמור,אבל,,1975ב־

סיכום.5

חשמלאי־אספקתשלהעלותלשאלתמדויקתתשובהלקבלכוונההיתד,לאבמבוא,שנאמרכפי

שונות;בארצותעליוהנסביםהמחקריםואתזה,בנושאהעוסקתהספרותאתסקרנובארץ.
בארצותשהתקבלולאלהאותםוהשווינובספרותהמצויותההצעותלפיאומדניםכמהחישבנו
אספקה.אישליותראמיןלאומדןחדשיםרעיונותהצענוכןאחרות;

נתוניםלפישנתקבלולאלהדומותהחשמלחברתעםהסכמיםעלשהתבססוהאומדניםתוצאות

ביןקונסיסטנטיותעלמלמדתזועובדההון(.עלותאתמתקנים)כאשרגנרטוריםקנייתעל
בדיקתשיטתהיאלישראל,מתאימההנראיתהשיטהיעילותן.עלכנראהומעידההשיטות,שתי

השונותהנקודותאתבחשבוןשיביאפיתוח,עדייןדורשתזוגנרטורים;קנייתשלהכדאיות
המצומצםוהיקפההזמןחוסרבגללעשינו,שלאדבר—נוספיםנתוניםאיסוףוכןלעילשצויינו

זו.עבודהשל
הסכמיםלפיהאומדןשיטתעשויהחשמל,חברותעםרביםהסכמיםקיימיםשבהןארצותלגבי

חשמל.אי־אספקתעלותלהערכתהיטבלשמשאלה
הנגרםהנזקשלגודלסדרלתתיכוליםקיימיםסטטיסטייםמנתוניםהמתקבליםהאומדנים

ברור,אומדןעללהצביעכדידייםמדוייקיםהםאיןאולםחשמל,מהפסקתכתוצאהכולולמשק
שהיאחשמלהספקתמערכתשלאמינותהרמתלגבימדיניותהבקביעתחשמלחברתאתשינחה

מפעילה.
הכלכליתחשיבותומפאתבארץ.לאבעיקרהצורך,דינחקרטרםחשמלאי־אספקתנושאלסיום,

כאן.שהוצעוהאומדניםשלושיפורםפיתוחםבאמצעותהשאר,בין—נוסףמחקרטעוןהוא
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אנרגיהבנושאיהשקעותלכדאיותקריטריונים

מוסנזון*רן

למהנדסים,—רביםספריםזולמטרהומצוייםביותר,סטנדרטיענייןהיאכדאיותחישוביעריכת
לעריכתומדוייקותמפורטותהוראותלמצואניתןזהמעיןספרבכלולאחרים.לתמחירנים
ערכיםהשוואתהאחד,עקרונות:שניעלמבוססותההוראותבישול.כמתכוניממשהחשבונות,
מזעורשלהעיקרוןלפיחלופות,ביןבחירהוהשני,)ריבית(;ניכיוןבשערבהתחשבשוני־עיתוי

הנקייה.התועלתמירבאוהעלות

או?״כדאיהמוצעהפרוייקט״האםהן:לענותההוראותנועדועליהןהטיפוסיותהשאלות
כדאי",המוצע"הפרוייקטשלמהסוגהןאלולשאלותהתשובות?״.ב׳עלעדיףא׳פרוייקט״האם
לא—״כדאילעיתוי.התייחסותכאןאיןכרגיל,ב׳״.עלעדיףא׳״פרוייקטאוכדאי״״לא

ביצועשלהקלנדריבעיתויתלויותשאינןמסקנותהןנחות"—״עדיףאוכדאי״
הקלנדריהזמן.1990או1970,1980ל־שווהבמידהתקפותהמסקנותהפרוייקטים.

*

איננו1
הנומינלייםהערכיםכלשלאינפלציהישנהואם—בחישוביםתפקידכלכלל,בדרךממלא,

אותה.מבטלמדדמנוכי"ריאליים"בערכיםהשימושהקלנדרי,הזמןפניעל

לעולםבמיוחדהקלנדרי;הזמןלאורךמשתנהשאינוסטטי,לעולםמאדומתאיםטובזהנוהג
איננוזהוותפוקות.תשומותשלהמחיריםביחסידרסטייםשינוייםלהניחסיבהאיןבו

שלהאפשרותבעיקרהואהאנרגיהלשאלותשמיוחדמהשכן,אנרגיה.בעיותבהקשרהעולם
שונים.אנרגיהמקורותשלבמחיריםהקלנדרי,הזמןבמרוצתלכתמרחיקישינויים

המשתניםמחיריםוביחסישמריו,עלקופאשאינובעולםמתענייניםאנרגטייםבפרוייקטים
אלאהאםאיננההשאלהכזה,אשרבעולםומשמעותי.שיטתיבאופןהקלנדריהזמןבמרוצת

יתמאלאב׳,עלעדיףהואואםכדאיא׳פרוייקטםאאיננההשאלה—בכלל()ואםיתמ
נחותאוב׳,פרוייקטעלעדיףהואומתיהאופטימלי,הקמתומועדמהוכדאי,א׳פרוייקט
ממנו.

כאמור,המנוסחים,—הקבועיםהכדאיותבתחשיביקיימתשאינההקלנדרי,העיתוישאלת
ה״כדאיות".בעייתשלנפרדובלתיעיקרילחלקעתההופכת—בישולמתכונידוגמת
בהערכתוחשובטובכךכלתפקידמלאואשרהישנים,שהמתכוניםקורה,אלהבתנאים

בפרוייק¬ונשנותחוזרותולטעויות־הערכהלאי־הבנהמקורלהיותפתאוםהופכיםרבים,פרוייקטים
בנות—עתקהשקעותשלבפרוייקטיםשונים,באופניםמתעוררים,אלהנושאיםאנרגטיים.טים

יותר,קטניםאנרגטייםובפרוייקטים—החולהליגניטניצולאוהימים,כפרוייקט—דולרמיליארדי
חוםניצולשלפרוייקטיםהארצי,המיםלמוביל)רביעית(נוספתשאיבהיחידתשלבנייתהכמו

ועוד.ועודשונותסולריותמערכותכדאיותשיורי,

ומדיניות.תכנוןאגףוהתשתית,האנרגיהמשרד*
השניםמספרוהוא"פזר,",גםלכנותושניתןהפרוייקט","זמןלביןהקלנדריהזמןביןלהבדיליש1

דווקאלאוהייצור,כתחילתכלל,בדרךייבחר,הפרוייקטפתיחת)מועדהפרוייקטפתיחתמאזשעברו
שליליות(."פזות"מתיריםאםשרירותיתנקודהבכלה״פתיחה"אתלהגדיראפשרהפעולות.תחילת

הפרוייקט.שלה״עיתוי"היאהקלנדריהזמןלביןהפרוייקט()זמןהפזהביןההתאמה
85
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מטעםאנרגטייםלפרוייקטיםסמכותיבישול""ספרלהוציאודרישהבקשההעתכלקיימות
גםביותרטוביםיימצאושיוצעוהתכנוניםכימראשלהבטיחניתןכיצדאךהאנרגיה.משרד

אתהסמכותהתיקוב—אזיקרהומהימראשלשערםניתןלאואשרשיהיו,לפרוייקטים

הכנתהמתאריםבישולבספרישימוששלהבעיהעצמית,במהדורהתחזור,לאהאםהתבונה?
?הנידונותמןשונותבעיותלפתרוןתבשילים

פתרונות.להציעהיאזהמאמרכוונתההיסוסים,וחרףכאןהאמוראףעל

ומעשיותמתודולוגיותתיאורטיות,שאלות.1

יודעיםאין—מאדמעשיתבעיהקיימתכאן,עדבדבריםשהוצגההתיאורטיתהבעיהבצד
המעטהשלבגדרניסוחהואהיטב"לחזותיודעים"איןהביטויהאנרגיה.מחיריאתהיטבלחזות

זה.בתחוםהידיעהחוסרבדברמפליגה

אחוזים4או12,3שלקבועשנתיבשיעוראקספוננציאליגידולשלהתחזיותביותרמקובלות
—ומתוןסולידימסודר,תחזיתיכמבנהנראותאלוהנחותהשונים.האנרגיהבמקורותמדד()מנוכי

.2בסיסוחסרותשרירותיותהןלמעשהאך

עםלפעמים—אקספוננציאליתחזיתימבנהשלהנחהעלמבוססיםהכדאיותחישובימרבית

המבנהשלוריאציהאין)כמובן,רגישותניתוחלצורךהשנתי,הגידולשיעורשלוריאציהתחום

כלבתוךכברגלומהוהיאהחישובים,כלשלבראשיתםנמצאתזוהנחההאקספוננציאלי(.
כולל,כברהמחושבהנוכחיהערךהנוכחי.הערךקריטריוןבייחוד—המחושביםהקריטריונים

לאורךהאנרגטייםהפריטיםשלהשנתיותהאסקלציותאתלהפרדה,ניתנתובלתימפורטתבצורה
הבדיקה.תחוםכל

עבודההנחותלהניחוהאםכיצדותיאורטיות.מתודולוגיותמעשיות,שאלותשלמצרףזהו
הם:המתודולוגייםהעקרונות?לכךהראויההדרךומהיבהן,ולהסתייעשרירותיות

המסקנהאתלהעמידאלאאי־אפשרהניתוח,שלאופיוקביעתלשםידיעהחסרהאם(1)
החסרה.בידיעהמותניתאוהתלויהתנאי"על"מסקנהבבחינתזוהיהחסרה.הידיעהשלכפונקציה

זה.מסלולשלפונקציההמסקנהתהיההאנרגיה,מחירימסלולהיאהחסרההידיעהלמשלאם

מתוכהלבודדשנעדיףייתכןהאפשריים,המסלוליםכלמשפחתאתולבחוןלתארקשהאם
שהיאבתנאי—האקספוננציאלייםהמסלוליםמשפחתלמשל—מאודמצומצמתתת־משפחה

הרלוונטיות.האפשרויותשלתיאורבקירוב,לספק,עשויה

הוצאות)עםכלהמאגרשלהניצולמסלולאתהתואםהמחיריםמסלולשלאידיאלינורמטיביניתוח2
—לשנהמשנהלעלותחייבתהמוגבללמקורהרנטהכיהפשוטה,בתוצאהמסתכםקבועות(הפקה

המוצרמחירשביןההפרשהיאהמוגבללמקורהרנטההניכיון.לשערהזההקבועאקספוננציאליבקצב
בפחם,ואולםהאקספוננציאליות.לתחזיותלכאורה,ביותר,הקרובההיאזותוצאהההפקה.עלותלבין
והשינוע.ההפקהלעלויותביחסמבוטלתרנטהנורמטיבי,באופןגורר,הצריכהלקצבביחסהמאגרגודל
והןנורמטיבי,ניתוחעללהסתמךבפחםחזויצמיחהבשיעורהאקספוננציאליותלתחזיותאסורכן,על
אליו.בהתאמהעומדותאינןאף

שלתוקפםשאלתזוהיהנורמטיבי.הניתוחשלהחיזויכושרבדברהיאהשאלהנפט,שלבמקרה
האםלאומיות.מדינותהןבוהפועלותהראשיותשהיחידותשוק,לגבירציונלייםנורמטיבייםשיקולים

שה,תצ־נדמה,ינורמטיביים־רציונלייםשיקוליםבאמצעותלאומיותמדינותהתנהגותולחזותלתארניתן
הנוכחי.הדיוןמתחומיחורגזותיזהביסוסכיאף—כזהחיזויאפשרותלחלוטיןמבטלותהקיימותפיות
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אתלתתבאכאןוהאמורשרירותית,עבודהבהנחתלהסתייעותלעיתים,הקיימת,ההצדקהזוהי
.3כאלהבהנחותלשימושהסייגיםאתולהציבההכשר

ולאהניתוחתהליךבסוףשאפשר,כמהעדלבוא,חייבתשרירותיתעבודההנחת(2)
חוליהרב־שלבית.הגיוניתהקשהבתהליכיבמיוחדוברורבולטהדברבאמצעו.אובתחילתו
לשרירותייםחוליהאותהשאחריהשרשרתחלקיכלאתהופכתזומעיןבשרשרתאחתשרירותית

מובן.וחסרי
ותוצאותיהתפקידהלטיבה,ביחסהישירהאינטואיטיביהשיפוטליכולתנודעתרבהחשיבות

מסובךוניתוחיחישוביתהליךשלבתחילתונמצאתההנחהאםהשרירותית.העבודההנחתשל
ההנחה,במבוךהישירההתצפיתאובדתאזכי—נוכחי(ערךחישובלפנימחירים)הנחת

שהואהדיון,שלהשרירותיהחלקביןההפרדהאובדתאחרות,במליםותוצאותיה;תיפקודה
מבנהו.שלהשיטתייםהחלקיםלביןעבודה,הנחתתוצאת
ההחלטה,וקבלתהמסכםהשיפוטעםבמשולבהסופי,לשלבמוכנסתהעבודההנחתכאשראולם
לתפקידה.ביחסהישירהשיפוטיכולתנשמרת
משלטונוהמשוחררגורםיוכנסאינטואיטיבי,שיפוטבאמצעותאםאיפוא,חמור,זהיהיה
לקבלה".כופה"שההגיוןכמסקנהלבסוףיופיעואשרהישיר,האינטואיטיביהשיפוטשלופיקוחו

ומתנפחתההולכת—האינטואיציה—יוצרהעלהקמהאינטואיטיביתהנחהלהכנסתמנגנוןזהו
האינטואיציה.עלמרותוהמטיללמשהוומתגדלתבערכה,

במשולב—הניתוחשלהסופיבשלברקשרירותיותעבודההנחותלשלבהיאהמטרהלפיכך,
אינטואיטיבית.לביקורתוחשופותגלויותההנחותשמירתתוך—הסופיתההחלטהקבלתעם

דוגמא.2

לעד.לעבודהאמורבמתקןצינורותשלתרמילבידודחלופותשתיהםב׳ופרוייקטא׳פרוייקט
.1בלוחמתואריםהחלופותנתוניבידוד.ללאהמתקןהפעלתהמשכתשלהחלופההוא0פרוייקט

צינורותשלתרמילפירודוחיסכוןהוצאההשקעה,שלחלופות:1לוח

0פרוייקט ב׳פרוייקט א׳פרוייקט

0 שקלאלף9,818 שקלאלף3,993 התחלתיתהשקעה

— שנה20 שנים5 לחידוש()עדקיים

0 לשנהשקלאלף100 לשנהשקלאלף100 שוטפתשנתיתהוצאה

0 לשנהטון1,000 לשנהטון1,000 קלהסקהשמןחסכון

א׳בפרוייקטיםהשנתיהדלקחיסכוןלטון.שקל1,000הואקלהסקהשמןשלהנוכחיהמחיר
הוא:זהבמחירוב׳

1,0001,000 x=לשנהשקלמליון

שיעורלאיןעולהשרירותיות,עבודה""הנחותלגביבכלכלההמקצועיתבספרותהמקובלהלב,רוחב
כאן.המנוסחעל
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קבועים(.)במחיריםאחוזים8הואהניכיוןשער
כיאףלשנה,מדד()מנוכיאחוזים2ב־יעלושהםההנחה,אומצההאנרגיה,למחיריביחס
?״.יותרטובההנחהלך״ישהטיעוןעלאלאמבוססתאינהזוהנחה

נוכחיים:ערכיםהסתם,מןמחשב,היהמהנדס

5 5 1 ׳1.02ו
1*

:
ע.נ.אי = 2-100(1.08) + 2 1,000(. 11

- 3,993 = -166
1=1 1=1 ' 1.08'

20 20 ן
י1.02'

;
ע.נ.בי = 2-100(1.08) + 2 1,000(

11 1.08
) -9,818 = +780

1=1 1=1 /

0ע.נ.= = 0

החיובי.הנוכחיהערךבעלב׳בפרוייקטספק,בליבוחר,היההמהנדס
—הוןהחזרמקדמיבאמצעות—הנוכחייםהערכיםאתמתרגםהיהלעומתו,תמחירן,

מחזוריקיוםבעלימתחדשיםפרוייקטיםבהשוואתמאדחשובהזופעולהשנתיים.לאקוויוולנטים
החזרבמקדמיהנוכחייםהערכיםהכפלתאולםלזה.זההשוואהבר־בסיסעללהעמידםכדישונה,
כןועלהנוכחים,הערכיםשלשלילי()חיובי,האלגברייםסימניהםאתמשנההיתהלאהון
המהנדס.שלמזודבר,שלבסופושונה,התמחירןשלבחירתוהיתד,לא

שהחזרמגלההון,החזרמקדםבאמצעותשנתי,לאקוויוולנטלבדהההשקעהתרגוםאבל
גםשזהיםכשםלשנה,שקל1,000,000שלברמהו־ב׳א׳הפרוייקטיםבשניזהההשנתיההון

בדלק.והחיסכוןלשנה(שקל100,000)השנתיתהשוטפתההוצאה
משיקוליםמזו,יתירהב׳.מפרוייקטנופלא׳פרוייקטאיןדברשלשלאמיתואיפוא,ברור,
לשנותאולהפסיקהמאפשרתהגמישותבשלב׳פרוייקטעלבהרבהעדיףאףא׳פרוייקטפרקטיים

טכנולוגיותאפשרויותהאנרגיה,למחיריביחסהרבהאי־הוודאותנוכחבאמצע,התהליךאת
ועוד.צפויותבלתי

בעלפרוייקטמתקבלהיהזו,אחרבזווחוברוא׳פרוייקטשלעוקבותחוליות4נלקחואילו
ב׳.פרוייקטשללזהבדיוקהזההחיובינוכחיערך

בלתיהטיהיוצרהנוכחיהערךקריטריוןעולים,אנרגיהמחיריבהנחתכי,לראותניתןובכן,
זוהטיהשלמקורהטווח.קצרישלולדחייתםטווחארוכיפרוייקטיםשללקבלתםמוצדקת

.4הואאףברורונזקהמעצמו,ברור

הערךבעלת—הראשונההחוליהאתלבצעשלאעדיףהחוליות,4ביןלהפרידניתןכאשר
ההשקעה.אתיצדיקשהחיסכוןמכדינמוכיםעדייןהדלקמחיריבהבתקופההחלההשלילי,הנוכחי

חיסרון.ולאב׳,פניעלא׳תהליךשליתרוןהיאחוליהלהחסירהאפשרות
ההשקעהדחייתכדאיותבעצם,היא,הראשונההחוליהמביצועשבהימנעותהכדאיות

אלאהאםאיננההנכונההשאלהלעיל.שהוזכרההעיתוי,שאלתאתמעלהאשר—
להשקיעשכדאילכךעדותאיננוב׳לפרוייקטחיובינוכחיערךמתי.
עכשיו,כדאיתבפרוייקטההשקעהאיןב;עלהעדיףא/פרוייקטבהיעדראףעכשיו.בו

שנים.5כ־בעודשנראה,כפיאלא,
ראשית,כפולה:וספקולציהשגיאההיאחיובי,נוכחיערךיסודעלעכשיו,ההשקעההצדקת

הטיהתהיהאנרגיהצורכיבפרוייקטיםאנרגיה.מייצריאואנרגיהחוסכיבפרוייקטיםהואזוהטיהכיוון4
ההטיההזמן,במרוצתוטרנספורמציהתחלופהשלבמונחיםטווח.קצריפרוייקטיםלהעדפתהפוךבכיוון
שלתחלופהאוהרצויה,למידהמעברלעתידית,נוכחיתאנרגיהשלטרנספורמציהשלבכיווןהיא

הרצויה.למידהמעברעתידית,על־חשבוןנוכחיתאנרגיהצריכת
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כלושנית,כדאית.אינהעכשיוההשקעה—האנרגיהלמחיריביחסההנחותתתאמתנהאפילו
והרייאלותקוותמבוססותמהעלהפסד.בלאיסתייםשהפרוייקטאלאאיננהכולההתקווה
?ודאיההפסדהראשונהובתקופהבטוח,ההפסדהנוכחיבמחיר

פעולתשלהמאוחרבחלקהמחירשעלייתהספקולציה,עלהסתמכותאלאכאןאין
בראשיתו.הבטוחיםההפסדיםאתלאזןהצורךדיגבוההתהיההפרוייקט
יכךכדיעדהוגנים""בלתיוהימוריםלספקולציות,להיכנסאיפוא,מדוע,

המוצעהקריטריון.3

.2בסעיףהמוצגתלדוגמארקהיאזהבסעיףההתייחסות

ו־ב׳.א׳בפרוייקטיםהכוללתהשנתיתהעלותאתחשב(1)
מורכבזהערךלשנה.שקלאלף1,100בסךמסתכמתוהיאהפרוייקטים,בשניזהההעלות

שקל/שנה.אלפי1,000בסךהוןוהחזרשקל/שנהאלף100שלשוטפתמהוצאה

האנרגיהיחידתעלותאתלקבלכדיהפיזי,השנתיהדלקבחסכוןהשנתיתהעלותאתחלק(2)
שנחסך(:קלהסקהשמןטון)עלותהנחסכת

שקל/שנה1,100,000שקל
1 , 100—-=

טון/שנה1,000טון

להתפת¬ביחסשרירותית־ספקולטיביתהנחהכללחישובהוכנסהלאכאןעדלב:שים
האנרגיה,מחיריחות

הערכה:שלב(3)
נמוכההנחסךהדלקעלותכימראה,הנוכחילמחירוהנחסךהדלקעלותהשוואתאם

ממחירו,גבוהההנחסךהדלקעלותאםלאלתר.הפרוייקטאתלהקיםמומלץממחירו,
לטוןשקל1,000הדלקמחירדנןבמקרה.5שעהלפיהפרוייקטהקמתאתלדחותמומלץ
ב׳(או)א׳הפרוייקטדחייתעללהמליץישכןעללטון.שקל1,100הנחסךהדלקועלות
זה.בשלב
כיהיא,האנרגיהמחיריעלהיחידההספקולטיביתההנחהכאן,עדלב:שים
—הפסדיםייתכנוואזתתאמת,לאזושהנחהלאפשרותגםערלהיותישירידה.צפויהאין
החיסכון.מעלותתחילהגבוההיהאנרגיהיחידתמחיראםאף

עלההחלטהקבלתמועדביןגדולזמןהפרשקייםלהקמה,רבזמןהדורשיםבפרוייקטים(4)
בתחילתהמחיראללהתייחסישזה,במקרההמתקן.שלפעולתותחילתלביןההקמה
ההקמה.בתחילתלמחירולאהמתקןשלפעולתו

כרגיל,אבל,פרוייקטים.שניביןהבחירהעללאהקמתו,אופרוייקטדחייתעלרקנסבכאןהדיון5
שהוא)א׳—ב׳(,ההפרשפרוייקטשלדחייהאוקבלהכנגדשקולהב׳אוא׳פרוייקטיםשניביןהבחירה
האפשרותנוספתמשתנים,מחיריםשלסטציונרי,הבלתיבמקרהל־ב׳.מ־א׳המעבר""פרוייקט

הפרוייקטים,החלפתאפשרותעתה.המוקםהפרוייקטאתבעתידויחליףישובעתההנדחהשהפרוייקט
היחסכמושוליבקריטריוןמסתפקתשאינהגלובלית,בדיקהמחייבתקיימת,היאכאשר
צפויאםלמשל,א׳,פרוייקטאתלהקיםכדאישלא)ייתכןהשנתית.העלותלאקוויוולנטהמחירבין

שלהנוספתהארהזו;בבעיהמפורטדיוןכאןנערוךלאעליו(.עדיףב׳פרוייקטיהיהקצרזמןשתוך
הקמתעלההחלטהלאחרה״פזה".אוהפרוייקטזמןלעומתקלנדריזמןעלבדיון(,4ד׳)בסעיףתימצא
סעיף.באותוהמתוארלמקרהזההב׳לפרוייקטמעברעלההחלטהתהיהא׳פרוייקט
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אלוהערכותגםואולםבעתיד.המחיריםעלספקולטיביותמהנחותמפלטאיןשובזה,במקרה
מקדמיעםבשילוברחוקיםעתידייםסכומיםהיווןבהןייכללאםביותר,מדוייקותתהיינהלא

ספקולטיביים.אסקלציה

1,100שללרמהמעלהמחיריםיעלוומתיאםהשאלהנשאלתהנוכחית,הדוגמאשלבמקרה
וכולןזו,לשאלההתשובהלחיזוימאדעדרבותדרכיםישנןקל.הסקהשמןלטוןשקל

אחוזים2שלקבועבקצבאקספוננציאלית,צמיחהשלהמקוריתלתחזיתהיצמדותלגיטימיות.
1.000(1.02׳)המחירישווהבוי■הזמןאתנקלהעללחשבתאפשרלשנה, x=)לערךו3)׳
הוא:המשוואהפתרוןשקל/טון.1,100שלהקריטי

1׳)=1,100 .02)1,000

הזמןלאורךוהעלותהחיסכוןמהלך:1ציור

שקלים

החמישית.השנהמסוףאלאלהפעלהראוייםאינםו־ב׳א׳הפרוייקטיםשניזו,הנחהלפי

והעדפתהרעות(השנים5ב־)החלא׳פרוייקטשבפסילתהראשונה,הטעותמתבררתכאן
שלדחייתוכדאיותאךיחד.גםורזוןשובעשנותהבחנה,בלאבתוכו,המהוון—ב׳פרוייקט
זעם.יעבורעדא׳פרוייקטשלביטולומכדאיותפחותהאינהשנים5ב־ב׳פרוייקט

רקשימשהלשנהאחוזים2שלוהספקולטיביתהשרירותיתהתחזיתהנחת)א(לב:שים
השרירו¬ההנחההבלעתמדרךלהבדיל—ומבוקרתמפורשתחשופה,בצורהההערכהתהליךבסוף
בראשונה.שנעשהכפיהנוכחי,הערךקריטריוןחישובבראשיתתית,
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הפרוייקטשלהנוכחיהערךהופךבוהמועדאיננוא׳לפרוייקט1=4.8ההקמהמועד)ב(

:7־ב־המשוואהמפתרוןמתקבלזהמועדלחיובי.משלילי

5)\1.02/5
(1.02)ז1,0002-^ן=£100+3,993(108)׳

1)=1)=

~ז.2בערךהואשפתרונה

כדאיתאיננההקמתואךהשנייה,השנהלאחרכברחיוביהואא׳פרוייקטשלהנוכחיערכו

אינההקמתואךמלכתחילה,חיוביהנוכחישערכוב׳,לפרוייקטבדומהזההחמישית.לשנהעד

כלל.כדאית

כאןעדהממצאיםם*כופ

איזוכדאיתהאם(,רק)ולאיתמ—העיתוישאלתאתבמפורשלהציגהצורךהודגש)א(

הסטנדרטייםהבישול"ב״ספריהרלוונטית.השאלהעלשיענהבאופןהניתוחועריכת—חלופה

אףוהםהנוכחי,סטציונריהבלתילהקשרתשובהאיןסטציונרייםפרוייקטיםכדאיותלהערכת

זה.בענייןלמכשלההופכים

החזרמקדם)באמצעותשלוהשנתיהאקוויוולנטאוהנוכחיהערךשקריטריונימתברר)ב(

ובמיוחד:הנוכחי,בהקשרנכוניםקריטריוניםאינםחזויים,במחיריםהמחושביםהון(

העיתוי.שלהמרכזיתלשאלהבמפורשמתייחסיםאינםהם(1)

כאן(.בדוגמאו־ב׳א׳)תהליכיםתהליכיםכדאיותנכוןלאמדרגיםהם(2)
אנרגיה(.חוסכי)בפרוייקטיםטווח.קצריולרעתטווחארוכיתהליכיםלטובתמוטיםהם(3)

בעיתויכדאיותמחוסרהתעלמותישנהבלבד.ספקולציותעללעיתים,בנויות,ההחלטות(4)
ההפסדבתקופתהפרוייקטדחייתאפשרותעלויתורישנוהקיימים.ובמחיריםהנוכחי

עלבהסתמך—בטרם־עתלמים״״קפיצהמוצעתזאת,במקוםונראה״.״נחכהלמטרת
בלבד.עתידיותמחיריםעליותבדברספקולציות

תהליךבסוףהואאנרגיהמחיריבדברוספקולטיביותשרירותיותהנחותשלמקומן)ג(

ובבסיסהחישוביםבראשית—מובלעתבצורהולא—ומבוקרתמפורשתובצורהההערכה,

הקריטריונים.

הדרישותלכלהעונהבתכליתפשוטהחישוביתסכמההוצגההנידונה,לדוגמאבהתייחס)ד(

הללו.

:וספיםמקדים.4

לכללהתאיםכדיהצורךדיומפורטתטובהאיננהלעילשהוצגההפשטניתהדוגמאמןהסכימה
היאפשטותה,כלוחרףזאת,עםהדעת.עללהעלותשניתןבאנרגיה,השקעותהערכתשלבעיה

מעברלמעשה.המתעוררותבאנרגיההשקעהבעיותשלביותררחבהלקבוצהבמדוייקמתאימה

נבדלות.ספציפיותתכונותבעלותשונותבעיותלפתרוןגםכ״פרדיגמה"לשמשיכולההיאלזאת,

מראשלהבטיחבניסיוןכולן",הבעיות"כלשלאגסוסטיביתטקסונומיהלנסותאפילוכוונהאין

ולאחרביותר,פשוטהב״פרדיגמה"להסתפקעדיףשיתעורר.ומקרהמקרהלכלספציפיפתרון
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היבטיםכמהעלהדיבורמעטיורחבזאתעםבנפרד.מקרהבכלוספציפיתאד־הוקלעסוקמכן
נוספים.

חד־פעמייםופרוייקטיםמתחדשיםפרוייקטיםא.
שנים5כעבורמתבלההצינורותבידודכאשרמתחדש;פרוייקטשלהיא2בסעיףהדוגמא
ברכיבאובפרוייקט,גםאותו.ומחדשיםשביםב׳(,)פרוייקטשנה20כעבוראוא׳()פרוייקט

עלהעוליםהפרוייקטיםכלכמעט"מתחדש".פרוייקטלראותניתןאינסופישקיומופרוייקט,של
חד־פעמי.לפרוייקטדוגמאלמצואשקשהעדזה,מסוגהםהמעשהבחייהפרק

יכולבחולההליגניטמרבץהחולה.ליגניטפרוייקטהואמוצעחד־פעמילפרוייקטדוגמא
פרוייקטאךחד־פעמי,פרוייקטכאמור,זהו,שנה.30כ־למשךמגווט600בתכחלתחנתלהספיק
סופיפרוייקטביןההבדלחשיבותאובדתממושכיםובפרוייקטים—שנה(30)מאודממושך
כמתחדש(.סווגהנצחי)שהרילמתחדשחד־פעמיפרוייקטבין—כןועללנצחי,

זהרכיבחשוב.חד־פעמירכיבבוישואולםמתחדש,פרוייקטלכאורה,הוא,הימיםפרוייקט
עדהראשונותהפרוייקטבשנותמוגברתהזרמההמאפשרהמלח,ביםהראשוניהמיםגרעוןהוא מתכוןלנוידועלא.6הפרוייקטשלהמתחדשלרכיבנוסףחד־פעמירכיבזהוהגרעון.למילוי

בדיקתשלאלגנטי,הבלתיהניתוחדרךתמידישנהחד־פעמיים.לפרוייקטיםכלליאלגנטיבדיקה
מייגעותדרכיםלמצואתמיד,כמעטניתן,אך—זואחרבזוהרלבנטיותהעיתויאפשרויותלכ

פחות.

אנרגטיותותפוקותתשומותריבויב.
באחת.ולאאנרגטיותתפוקות/תשומותבשתיעוסקבפחםנפטשלתחלופהפרוייקטלמשל,

כפיאנרגיה,תשומתליחידתבשקליםהתועלתאתאוהנחסך,הדלקעלותאתלחשבניתןלא
המוצעת.הסכימהמןוהכרחימהותיחלקאינוהנחסךהדלקעלותחישובאולםכאן.עדשחושב
כדאיהפרוייקטבואיזור—חלקיםלשניהדלקמחירציראתולחלקלחשבאפשרזאת,במקום
כדאי.אינוהפרוייקטבוואיזור

אחדבמימיכדאיותתחומי:2ציור

כדאיותחוסראיזורכדאיותאיזור
<-—

1

-
־י*

שנדחהמההגרעון.אתמגדילההפרוייקטדחייתזה:לפרוייקטהמיוחדתנוספתתכונהחבורהזהלרכיב6
—לאבדהבלישנדחתה,ההזרמה״״זכותכאילו,נשמרת,בעתיד.ולהזריםלהוסיףניתןעתההוזרםולא
חדשהלהזרמהמקוםהמפנהההתאדותשקצבהעובדהבשלמלא,אינוההזרמה""זכויותששימוראף

פנישטחשמצטמצםוככלעולהוהמליחותיורדתהמיםשרמתככלהגרעון,שגדלככל—יותרנמוך
הים.

המשולבלעיתויבהתייחסהנחסך,הדלקמחיריבתחזיתקשורהזהלפרוייקטנוספתמיוחדתתכונה
לפחמיזציהביחסהימיםפרוייקטהקמתאתמקדימיםאםהחשמל.מערכתשלהפחמיזציהתהליךעם
השפעהקיימתאםגיסא,מאידךהפרוייקט.תועלתאתומעליםנפט,יותר,יקרדלקחוסכיםהחשמל,של

בשניוהביצועהעצוםההשקעותעומסבשל—הפחמיזציהלביןהימיםפרוייקטביןותחרותהדדית
ביןהעלותוהפרשהפחמיזציהדחייתפירושההימיםפרוייקטהקדמתאזכי—הענקייםהפרוייקטים

שלו.לתועלתבמקוםהימיםפרוייקטשללעלותהופךההקדמה,בשללפחם,נפט
כללית(.בטקסונומיהלחזותםשקשהספציפייםלהיבטיםאחדותדוגמאותרקהן)אלו
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בעבר.(שחושבההנחסךהדלקעלותאלאאינובציור,הללו,האזוריםשניבין)הגבול
יתמבספקולציותלעסוקאוהכדאיות,בתחוםכברנופלהנוכחיהמחיראםלבחון,ניתןעכשיו
הכדאיות.לגבולהדלקמחיריגיע

נקלה,עלולהכליל,להרחיבניתןכדאיותוחוסרכדאיותלאיזוריהמחיריםמרחבשלזוחלוקה
כך:למשל,יתחלק,המחיריםמרחבשונים.אנרגיהפריטיויותר2,3ל־

מימדיעבשניכדאיותתחומי:3ציור

לערוךואףלאו,אםהכדאיות,בתחוםנופליםהנוכחייםהמחיריםאםלבדוקניתןנקלהעל
זה.בתחוםהמחיריםיפלוומתיהאםספקולציות

אנרגטיותהבתפוקותאובתשומותהזמןפניעלאי־אחידותג.
טון1,000שלקבועהברמההואו־ב׳א'בפרוייקטיםהאנרגטיהחיסכוןכיהונח,דלעילבדוגמא

והואוטוב,חדשכשהבידודבהתחלה,יותרגדולשהחיסכוןאפשר,אךלשנה.קלהסקהשמן
גדולהשיעילותןבמשאבות,במיוחדבולטתכזותופעהבלה.כשהבידודהקיים,סוףלקראתפוחת

התבלותן.עםופוחתתהולכתוהיאמשופצותאוחדשותבהיותן
היתהלאאנרגטיתהבלתיהשוטפת)הכנסה(ההוצאהאילוועיקרכלללנומפריעזההיהלא
המשתנהההוצאהבמקוםקבוע,שנתיאקוויוולנטלהציגקשהזהאיןשכןלשנה,משנהאחידה
הסכימה.אתמשבשההשקעהחיימחזורבמרוצתהמשתנהדלקחסכוןאולםלשנה.משנה

אופןכלשהו.קבועממוצעבערךהמשתנההמסלולאתלהמירהואהמוצעהפרגמטיהפתרון
—הדלקמחירישלאקספוננציאליתבאסקלציהמאמיניםאםאךביותר,חשובנראהאינוהמיצוע

1008ב־נאמר, xכלהלן:האופטימליתהנוסחהתהיה—לשנהאחוזים



1981בכלכלה,עיונים 94

החיסכוןאתלהחליףהבאה״ממוצע"הדלקחסכוןהוא?•:בשנההדלקחסכוןהואכאשר
•׳ו־בהתאמה(,ו־ב׳,א׳בפרוייקטיםשנה20ו־שנים5)ההשקעהקיים>׳=;]("/(המשתנה

הניכיון.שערהוא

־
"/1+8ץ

בזמןדלקטונותבמונחי״המחזורעל־פיהדלקחסכוןשלהמהווןה״ערך׳=2/~ד\!^ 1+71)=

הערךאתו״מפזר"השב־׳,וריביתשנים״ל־ההוןהחזרמקדםאלאאינו.-<-0
1(-1+ז"־)

.7^קבועשנתידלקחסכוןשלכאקוויוולנטהנוכחי

מורכבופרוייקטפשוטפרוייקט—הפרוייקטוזמןקלנדריזמןד.
בפרוייקטההשקעה.שלהאחרוןהחידושמעתהנמדדהזמןהוא"פזה",שייקראהפרוייקט,זמן

ניתןנתון,קלנדריבזמןאפריורי,בהסתכלותשונים.קלנדרייםבזמניםפזהאותהתחזורמתחדש
אפשרית.פזהבכלפרוייקטלמצוא

להגדירמאדנוחכזהבפרוייקטיחיד.השקעהרכיבלמעשה,בו,שישזההואפשוטפרוייקט
הפרוייקט.זמןאתולמדוד

פשוטיםפרוייקטיםשלרבממספרכביכולמורכבמגוון,מפעלכדוגמתמורכב,פרוייקט
הפרוייקטשלהתיאורטיהמחזורזמןשונה.מחזור(זמן)=קיוםבעליבודדות(והשקעות)מתקנים
המשותףשהמכנה)כמוהבודדיםהמחזורזמנישלביותרהמצומצמתהכפולהיהיההמורכב

הנידונים(.השבריםלמכניביותרהמצומצמתהכפולההואביותרהמצומצם
מידמגיעיםראשית,סיבות:מכמהענייןוחסרמעשיבלתיהואמחזור״״זמןשלזהמושג
לתחזיותהנוגעבכלהעיקריהליקוישהיאהראות(,)קוצרלמיופיהביחסאסטרונומייםלגדלים

ללעגשמההפרוייקטרכיבישלהכלכליה״קיים"בתחזיתלדייקהיכולתחוסרשנית,כלכליות.
המצומצמות.והכפולותהמספריםתורתשלהקפדנותאת

יישוםבלבד.פשוטיםשלאלאמורכביםמפעליםשלהפרוייקטבזמןידוברלאאלו,מסיבות
מעשייםשיקוליםבעזרת—לעיתיםכיאףמיידי,אינומורכביםמפעליםשללמקרההמסקנות
מורכבים.למפעליםגםמשמעותיפרוייקט""זמןלייחסאפשר—פשוטים
הדוגמאנוסחכלכלייםבחישוביםקושישוםמעורריםאינםמורכביםפרוייקטיםכילהעיר,ראוי
אקוויוולנטיםאלאיחדיולסכםאיןזו,סכימהלפילפתרונה.שהוצעהוהסכימהשהובאה

מקדםבאמצעותשנתי,לאקוויוולנטמתורגםהשקעהרכיבכלותועלות.עלויותשלםייתנש
כללמפריעאינושוני־קייםרכיביםריבויזה.השקעהלרכיבהמתאיםהמיוחדבקייםהוןהחזר
בכללותו.התחשיבולעריכתהשנתייםהאקוויוולנטיםלסכימתוכלל

קייםתהליךה.
ביתיחשמלידודהחלפתלמשל,אחר.בתהליךופועלקייםתהליךהחלפתשוקליםלעיתים

רקלאחשובקיים,תהליךהחלפתשלכאלה,במקריםסולרית.במערכתמיםלחימוםקיים
בה.מצויהקייםשהתהליךהפרוייקט()זמןהזפהגםאלאהקלנדריהעיתוי

עקרוןהואהנוסחהשמאחוריההיגיוןמהוונים".מ״ערכיםלהבדילמהוונות""טונותבמושגקושיישנו7
החזוייםבמחיריםהמהווןשערכהכך,נבחרה17,....¥הסידרההמהוון.רךעהשימור
,,י/.״ץהסידרהשללזהזההיהיה
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היהמדוברשכן—הזפבעייתהתעוררהלאלפתרונה,שהוצעהובסכימההמוצאבדוגמת

בתהליךהתחלהשלהאפשרותהתעוררהלאכן,כמוקיים.בתהליךלאבלבד,תכנונייםבתהליכים

בבעייתלדוןהיההראוימןכזו,שאלההתעוררהאילואחר.לתהליךבעתידלעבורכדיאחד
קיים"."תהליךשלהחלפהכברהיאהתקנתולאחרהתהליךהחלפתעכשיו.שתנותחזוכמוהזפ

אפריוריהיבט

)דודא׳פרוייקטעדיף־תכנוניתשלפניו,7־המועדנמצאדלעילהסכימהשבאמצעותבהנחה

שמש(.)דודב׳פרוייקטעדיף־תכנוניתולאחריוחשמל(
שלהתכנוניתהעלותבוהמועדהוא7־

הנחסךהחשמלשלהתכנוניתשהעלותאושבחשמל,מזופחותהלהיותמתחילהסולרימיםחימום

החשמל.שלממחירונופלתהסולריבמתקן
ההחלפה,להקדמתתביאזועובדההאםלשאול:ניתןבפעולהנמצאכברא׳תהליךכאשר

?התהליכיםשנישלההשתוות־התכנוניתלמועדמעברלדחייתהאו

חשמלדודגםלהחליףכדאי,לאכיאפשר,הקדמה.גםותיתכןדחייהשתיתכןהיא,התשובה
החשמלדודכיגם,אפשרמועדף.השמשדודהיהמחדשלהתחילהיהניתןשאילואף—תקין
־לפניהחלפהמחייב

חדש,חשמלדודשכןשמש;בדודלהחליפובוחריםכברואז—הקריטי7

.7ל־מעברהרבהחייםיאריךיתוקן,אם

י׳הקריטריון

שמש.דודשלהשנתיתההוןעלות=-4יהי
חשמל.דודשלהשנתיתההוןעלות=*/
השמש.בדודלשנהבקו״שהחשמלתצרוכת=*

שללזהשווה־ערךשירותמספקהואוכיכלל,חשמלצורךאינוהשמששדודהיאכאןההנחה

החשמל.דוד

נגדיר:

חשמלי.בדודנצרךחשמללקו״שההוןעלות=8=—ם

שמש.בדודנחסךלקו״שברוטוהעלות=2-—

נחסך.לקו״שוטנהעלות=ני-*=-־—-4-8

אםהנחסך.החשמליהדודשלההוןעלותלניכויהודותברוטו,העלותמןשונהנטוהעלות

אםאךנטו.העלותהיאהנחסךהקו״שעלותאזחשמל,דודהקמתמחליפההשמשדודהקמת

היאהנחסךהקו״שעלותאזינחסכת,אינההקמתושעלותתקין,חשמלדודהשמשדודמחליף

ברוטו.העלות

שגיאותהשתרבבואםכימובןוהתשתית.האנרגיהממשרדצוקרמןנרקיסשלבניתוחמסתייעזהסעיף

להן.אחראיצוקרמןנרקיסאיןכאן,להצגה
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חשמלכדודשמשדודדחלפתכדאיות:4ציור

־
החשמל.ממחירקטנהנעשיתנטוהנחסךהקו״שעלותבוהמועד=7
החשמל.ממחירנמוכהנהייתברוטוהעלותאףבוהמועד=7,־
עדייןקייםאפילו—שמשדודלהקיםכדאיהאופקי,הצירעלל־,זמימיןנמצאיםאם•

תקין.חשמלדוד
לגרוטאה.הפךהחשמלשדודלפנישמשדודיוקםלא,1,'ל־שמאלהנמצאיםאם•
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דודיוקם[7,־7),־בתחוםכלומר,—חשמלדודעודיוקםלאעצמו7־ב־ואף7ל־ימינה•
גורס.החשמלדודכאשרורקאךשמש

שמאלההרחקכמהאך[.7,־7),־בתחוםכמולנהוגכדאי7ל-־שמאלהמעטשגםלראות,קל•
יכךלנהוגכדאי

לאולאחריוהצורךלפיחדשיםחשמלדודייוקמולפניואשר,7״־הגבולמהוהיא:השאלה
?בלבדשמשדודיאלאחשמל,דודיעודיוקמו

,7יהי
־
לפעול.החשמלדודמפסיקבוקלנדרימועד׳,>7

החשמל.דודשלהקיים=7.

:נגדירהשנתי.הניכיוןשערשלהרציףהביטוי=4=1מ(1+)•׳

וז11ת,,יי(7+7).

7(7)=8+£[7(י0<'*]ס-75

7

לבין1שביןבתקופההסולרית,העלותלביןבחשמלהמיםחימוםעלותסךביןההפרשהוא7(7)
ת!תז.(7,,7+1)—החשמלדודשלסילוקומועד

החשמל.דודהקמתכדאיתעדייןמהסולרי(,נמוכההחשמליהחימום)עלות0>7(7)כאשר

שמש.דודלהקיםכדאי.0<7(0כאשר

,7(0-0המשוואה9פתרוןהוא70-1

לפניפשוט:הכללעתה
חשמלדודיעודייבנולא7,ולפני7״לאחר;חשמלדודיייבנו7״־

בדודייוחלפולאוהםקיימים,חשמלדודישלהפעלתםתימשךאך—בלבדשמשדודיאלא
ס!.שמשבדודייוחלפותקיניםחשמלדודיגםחשמל.דודיעודיפעלולא7ב־,־החלשמש.

סיכים.5

סיסטמתייםשינוייםבדברהשערותכולליםבהיותםהואהאנרגטייםהפרוייקטיםשלהייחוד
הפרוייקטיםחורגיםבכךהאחרים.למחיריםביחסהאנרגיה,סעיפי־סלבמחיריםומשמעותיים

*8

70ל-שמאלהשליליאומנם7כןועל<ז,7,כאשרכך,7(י0גםמונוטוני7(7ש־)בהנחה9
וחיובי

+1ש־,במקרהזאתרואיםלימינו. לפי:זז1ת!(7,,1+7)=7
8

—7(7=•)*<*־׳<+>׳*(י/[7+7*־ז<-]ג<-).7[7(י7-)0]>0 *׳-*-'׳-״-'
0׳(8

גורמים,שנישלמכפלההוא0ו־0מהביטוייםאחדכל/|,3ש־|״|>|מכךעולהאי־השוויון
שליליים,הםהביטוייםשני".במכפלההמתאיםהגורםמןהמוחלטבערכוגדול!3במכפלהגורםוכל
(.111111=ן-3>0אווח1ת(7,,־7+7):=7,ש־במקרהמש״ל.?/-״>0כןועל/,3<0וגםמ<0

חיוביות.שתיהן—לעילכנזכרותחד־צדדיותנגזרותמוגדרות7,=7+7,בנקודה
האנרגיהמשרדימנעמסוייםבמועדהחלכאילואוהמדינה,תושבילכלאחידככללזאתלהביןאין"ו

מןבנפרד.משתמשלכלהואהחשבוןהנכון,הואההיפךחשמל.דודיהקמת?(החוק)בכוח
הימים.אחריתעדהשמשדודעלעדיףהחשמלדודיהיההצורךדיקטניםלמשתמשיםהסתם,
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הסטנדרטיים.הכדאיותחישוב"מתכוני"ביסודהמונחותהסטטיות,ההנחותממסגרתהאנרגטיים
מסובכותאינןאלוחישובסכימותאנרגטיים.בפרוייקטיםכדאיותלחישובסכימותכאןהוצעו

בסכימותלשימושבניגודהסטנדרטיות.הסטציונריותהסכימותמןיותרלחישובקשותאו
ונקיוןהגיוניתעקביותבעלותהןהמוצעותהסכימותאנרגטיים,לפרוייקטיםהסטנדרטיות

מובן.וחוסרהטיותמטעויות,
ביחסשרירותיותהנחותעלהסתמכותבהעדרנערךהניתוחשעיקרהוא,פחותלאחשוב
בלימתאפשרתדחייה,אוהקמהעלהחלטהשלהניתוחים,מרביתהשלמתהאנרגיה.למחירי
שרירותיות.בהנחותלהסתייע
משולבותהמחירים,מהלךעלהנחותבליהניתוחאתלהשליםניתןלאבהםמקריםבאותם

הנחותבתחילתו.ולאהניתוחףוסב—וספקולטיביותשרירותיותבהכרחשהן—אלוהנחות
וכךישיר.אינטואיטיבילשיפוטוחשופהמבוקרתמפורשת,גלויה,בצורהבניתוחמוצגותאלו
יקומולחישובים,כבסיסהניתוחבראשיתשהוצגושרירותיות,הנחותכיהסכנהכאןקיימתלא
כוחבעלותשהןהגיוניות",ו״מסקנות"תוצאות"שלבצורה—החישוביםבאחריתיוצרןעל

בהכנעה.לקבלהקוראיםאמוריםאותםאובייקטיביותעובדותשלוככוחןההגיוןשלככוחומחייב
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ישראללביןהעימותארצותביןהביטחוניהמירוץ

שפר*אליעזר

מדיניותהחברה,המשק,ביןגומליןקשרישלסבוכהבמערכתנתוןהלאומיהביטחוןנוש־א
אלאהצבאי,בתחוםמומחיםרקלאיעסקוביטחוןבנושאיכיחשוב,לפיכךהצבאי.והכוחהחוץ
נשכרייצאמכךהכלכלי;ההיבטכוללהביטחון,שליותררחביםבהיבטיםשהתמחותםאנשים

הביטחונית.יכולתוגםאלאהלאומי,המשקרקלא

ישראל,לביןהעימותארצותביןהביטחוניהמירוץשלהתפתחותואתלסקורנועדזהמאמר
השנויהנושאלגביגםלקחיםממנולהפיקשניתןבתקווה,—הכלכליההיבטמןאותוולבחון
ואפשרויותהביטחוןתקציבשלהיקפובארץ:במחלוקתתמיד()וכמעטכיום

הגדלתו.
הוצאותהרכבהיאלכת,מרחיקותהביטחוניהנטלעלשהשלכותיהנוספת,מהותיתבעיה
צה״ל,ישלהשוניםהכוחותביןהאיזוןונושאהשונים,לסעיפיוהביטחוןתקציבהקצאתהביטחון.
להגדיר,שחייבהואהפוליטי:הדרגבידיהנקבעתהביטחון,ממדיניות—למעשה—נובעים
הדיןמןהכלכלי.בהיבטהתחשבותתוך—הביטחוןבתחוםוהיעדיםהמטרותאתברורה,בצורה

שבמחסורהמשאביםבהקצאתהצבאיהדרגאתשינחההבסיס,אתיהוואלומוגדרותשמטרות
הביטחון.נטלעלהשלכותזהבתחוםהחלטהלכלהרצוי.הכוחותסדרובקביעת

אכן,ציבורי.לדיוןומטרותיה,יעדיההביטחונית,המדיניותנושאאתגםלפתוחהראוימן
נתוןכשהמשקלאחרונה,אךפומבי;לדיוןזהנושא•שלמחישיפתוגדולהרתיעההיתד,בעבר

הביטחוניהנוישאנחשף—הביטחוןעללכךהנודעותההשלכותכלעםחמורות,כלכליותבבעיות
וגודלהרכבבזכותמכברלאזהצידדאףהממשלהמישריואחדפומבי,לדיוןבמידת־מה,

אלו.בסוגיותאזרחיתמעורבותכלהסףעלנדחתהבעברהצבא.ישלישונים

במפלהאפילולהסתכןיכולהישראלמדינת•שאיןוחוזרים,טועניםהביטחוןמערכתנציגי
בטיעוןישאםספקלביטחון.המקורותמירבאתהקצר,בטווחלהקצות,ישולכן—אחתצבאית

צפויהשאםכך,עליחלוקלאאישהריימים.לאורךהביטחוניתהיכולתאתלהגבירכדיזה
צנעמשטרכוללהכול,לעשותיש—•שנתייםאו•שנהתוך—מאודגבוההבסבירותמלחמה,

המיידי.הלחימהכוחלהגברתהמקורותמירבאתלהפנותכדיהכלכלי,הפיתוחוהפסקתחריף
•שונים.הנוכחייםוהתנאיםהמדובר,בכךלאאך

•שונה,גיישהלהכתיבחייביםמלחמה,פריצתלמועדבאשרהוודאותאיותנאיהעבר,נסיון
לתקציברקלאהדעתאתלתתיש•לפיכךמתמשך.ביטחונימאמץזרועההקרובהוההיסטוריה
לאחרואף1990בשנת,1985בשנתהאפשרילהיקפוגםאףאלאוהבאה,השוטפתבשנההביטחון

ארוך־טווח,ביטחונימאמץ•שלאסטרטגיהלאמץישיישראל,מדינתבתנאיאחרות:במליםמכן.
200או100אחרינשימתואתהמאבדקצרות,לריצותאצןשלולא—ארוכיםלמרחקיםרץשל

ראות.קצרתביטחוןמדיניותמפניולהזהירלחזורישמטר.

העברית.האוניברסיטה*
101
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ביטחוןלעומתהשקעות.1

הוצאותשלמסויימתלרמהמעברכיהעלו,זו,לעבודת־מחקרששימשווההערכות,הבדיקות
ביןתחלופהביסודה,קיימת,—האחרונותבשניםהישראליבמשקהשורריםבתנאים—ביטחון
בהווה.להשקעותבהווהביטחוןביןתחלופהשמשמעותהבעתיד,ביטחוןלביןבהווהביטחון

אתבעתידלהגדילהיכולתאתומכאןהצמיחה,אתמבטיחותבהווההשקעותלומר,רוצה

מצדיקה,המשקצמיחתעלהביטחוניהנטלשלההכבדהמידתאמנם,לביטחון.שיופנוהמשאבים

כאןשנערכוהמצומצמותהבדיקותגםאךזה,מאמרלצורךשנערךמזהיותרמקיףמחקר
לעתיד.הווהביןתחלופהבדברזומסקנהמבהירות

דומהבשיעורהארוךבטווחהפרטיתהצריכהגדלהישראל,כשלפוליטית־חברתיתבמסגרת
שגידולמכאן,אחרות.דמוקרטיותבמדינותגםלמצואניתןדומיםממצאיםהתל״ג.לגידול

הוןיבואבאמצעותאו—להתאפשריכולהתל״גגידולמשיעורגבוהבקצבהביטחוןהוצאות

נטייהקיימתריאליים,במונחיםקבוע,נשארההוןיבואכאשרהשקעות.חשבוןעלאומוגבר,

משקלכילהוסיף,ישביטחון.להוצאותיותרגדולהתוספתלהשיגכדיהשקעותעללוותר
עלהאחרונותבשניםעלהלאוהואיחסית,נמוך,בישראלהאזרחיתהציבוריתהצריכה

מוגבלת.ותרומתהמועטתגמישותהואףמהתל״ג,אחוזים13—11
גידוללביןהתוצרגידולביןהחזקהקשרעלובמיוחדזו,מגמהעלמצביעים1בלוחהנתונים

גידולניכר1963—1959המשנהבתקופתיותר.ארוכותזמןבתקופותהפרטיתוהצריכהההכנסות

הודותרבה,במידהשהתאפשר,דברבתל״ג,הגידולמאשריותרגבוהבשיעורהביטחוןבהוצאות
שלהגידולשיעוריביןסטייהבולטתהאחרונותהמשנהתקופותבשתיההון.ביבואלגידול

כולה:בתקופהאלהאתאלהשקיזזומנוגדים,בכיווניםאולםהפרטית,הצריכהלביןההכנסות
הפנויות.הפרטיותוההכנסותהתל״גגידולאחרהפרטיתהצריכהפיגרה1972—1964בשנים

1981—1959כיש־אד:דמשקשלריאלייםגידולשיעורי:1לוח

)באחוזים(

הרצאות
ביטחון

השקעות
בענפי
המשק

צריכה
ציבורית
אזרחית

צריכה
פרטית

פרטיתהכנסה
פנויה
פניםממקורות

תוצר
לאומי
גולמי התקופה

12 5 6 7 7 7 1981—1959

14 10 6 10 9 10 1963—1959

16 9 6 6 9 9 1972—1964

5 —1 4 5 4 3 1981—1973

המקורות:
שונות.שניםלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהסטטיסטי,שנתון—6ו־1,3,4טורים(1
שנים.לאותןישראלבנקדו״חותלפיישראלבנקשלהמחקרמחלקתעיבודי—5ו־2טורים(2

לפניהפנויההפרטיתההכנסהמתוךאחוזים18עד16מ־הפרטי,החיסכוןברמתהחריגהגידול

,1973—1972בישניםממנהאחוזים34עד32ישלישיאלרמת1967מלחמת
אתלהטותאיפשר

הישקעות,שלהגבוהההרמהנשמרהוכך—לביטחוןהפרטית,מהצריכהשהשתחררוהמקורות,
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הצריכהחזרה,1981—1973בשניםמכן,שלאחרבתקופהביותר.מהירהצבאיתהתעצמותבצד
;הקודמתבתקופהביניהןשנוצרהפער,נסגרוכך—ההכנסותגידולקצבאתוהדביקההפרטית

בשנים.1980—1979ב־הפנויההפרטיתמההכנסהאחוזים21שללרמהשובירדהפרטיהחיסכון
בהשקעות.לירידהביטחוןתוספתביןתחלופהביותרבולטת1981—1973

יוםמלחמתלביןהימיםששתמלחמתשביןבתקופההוא.אףמאלףמצריםשלנסיונה
פי־שלושההגבוהבקצבגדלוהביטחוןוהוצאותעצום,ביטחונימאמץבמצריםנעשההכיפורים

להקטיןהצליחלאימיםאותםשלהנאצריהטוטליטריהמשטראפילוי.התל״גגידולמקצב
עלבאההביטחוןלהוצאותוהתוספתמספיק,בהיקףגדללאההוןיבואהפרטית;הצריכהאת

מתוספתאחוזים35לביטחוןהופנו1973—1967בשניםהכלכלי.והפיתוחההשקעותחשבון
האוכלוסייה;שלהמהירהטבעיהריבויצרכילסיפוקבעיקרלתצרוכת,הופנהוהיתר־,המקורות
אחוזיםנ8מ־פחת,ההשקעותמשקלריאלית.פחתואףוהןמאומה,הופנהלאלהשקעות

המהירהגידוללעומת.1973מלחמתערבבלבדאחוזים12ל־60ה־שנותבאמצעהתל״גמן
באופןהיוםועד1973מ־הביטחוניהנטלוהלךפחתהכיפורים,יוםלמלחמתעדהביטחוניבנטל

הריאלישהיקפוהביטחון,לתקציבהופנההמקורותמתוספתמזעריאחוזורק—ביותרמשמעותי
המלחמהשלפנילזודומהברמהלמעשה,נשאר,

12

3

4

משאביםהפנייתנתאפשרהמכרכתוצאה.
ההשקעותתוספתי.האחרונותבשניםאחוזים25ל־12מ־עלהבתל״גומש־קלןלהשקעות,רבים
להגדלתנועדהוהיתרהלמשק,המקורותמתוספתאחוזים48־ל1979—1972בשניםהגיעה
המואצת,הכלכליתמהצמיחהשחלקאיפוא.נראה,האזרחית.הציבוריתוהצריכההפרטיתהצריכה
מוסברשבה,1973—1967לתקופהבניגוד—הביטחוןנטלבהפחתתקשורהאחרונות,בשנים

הביטחון.נטלבהגדלתבמצריםהכלכליהקיפאון

—ומצריםישראלעיישמוטלכפישנים,עשרותפניעלמתמשךכבד,כהביטחונימאמץ
הוןנאכלשבההשנייה,העולםמלחמתתקופתאחרות.במדינותהחדישהבתקופהדוגמתואין

בסוריהגםיותר.קצרההיתהזואךמה,במידתלכך,דומהאולילוחמות,מדינותבכמהלאומי
חיצונילסיועהודותרבה.במידהמתאפשר,הואאך—ומתמשךרבביטחונימאמץמתנהל
רפיוןושלהשקעותהאטתשלסימניםהאחרונותבשניםהופיעושםגםזאת,עםמסיבי;
הכלכלית.בצמיחה

עלשיכפהכלכלי,חירוםמשטרהמציעיםישיבישראלהביטחוניהנטללבעייתהפתרוןמהו
וצמיחההשקעותבצדהמהירה,הביטחוניתההתעצמותהמשךלמעןהצריכהצמצוםהאוכלוסייה

כתופעהאפשרידמוקרטיתבחברהכלכליחירוםמשטרהדברים,מטבעברם,סבירה.כלכלית
המתמשךהביטחוניהמאמץהואהנדוןהנושאואילו—חריגיםחירוםובתנאיבלבד,זמנית
ימים.לאורך

ביטחוןתקציבלישראללהיותהיהיכולרחוקהלאבעתידכיכך,עלמצביעפשוטחישוב
הוצאותגידולקצבבעברהוגבלאילו—בפועלהקייםמזהמוחלטים,במונחיםיותר,גדול

מהתוצראחוזים20שילברמההביטחוןתקציבהוקפאאילודהיינו,—התל״גגידוללקצבהביטחון
מסתייעתהיתר.זוובדרך,1972ב־שהיהכפיהמקורות(,מסדאחוזים17—16שלברמה)או

.3ונספח5לוחראה1
יבואשלאומדןגםהכוללהיבוא,ובעודףבתל״גמהגידולכאחוזלביטחון,הריאליתבהוצאההגידול2

ראה.1979ב־אחוז13וב־1972וב־1963ב־הביטחוניתמההוצאהאחוז40ב־שנאמדסמוי,ביטחונירכש
.2נספח

.3ולוח3נספחראה3
להתפתחותתרמואחרותמט״חבהכנסותהתלולוהגידולהחליפיןתנאישיפורההון,ביבואהגידולגם4

.5בסעיףלהלןדיוןראהזו;
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היהזהמעיןשצעדלהוסיף,ישלשנה.נוספיםאחוזים3—2ב־\המשקשליותרמהירהצמיחה
כן,לאשאם—וצמיחההשקעותעידודשבמרכזהכלכליתמדיניותהפעלתבמקביל,מחייב,
שלהחייםרמתלהעלאתהביטחוןבתחוםהנחסכיםהמשאביםשלהטיהרקלחולעלולה

האוכלוסייה.

הכוחותמאזןבעיית.2

העימות,ארצותלביןישראלביןהכוחותמאזןייבחןלפיהםהנתוניםלטיבהדיוןשייסובקודם
מאלפתזו;מבחינההביטחוןהוצאותהיקףכדרךרקנמדדתאינהצבאיתשעוצמהלהדגיש,יש

והשימושההוצאותשלההקצאהמדרךגםמושפעתצבאיתעוצמהבווייטנאם.המלחמהדוגמת
הטופוגרפיהתנאיהלחימה,תורותומניעים,איכותכמואחרים,מגורמיםוכןבמשאביםהיעיל

ולהשוותלבחוןהכלכלןיכולשבהאחרתדרךאיןאלו,מגבלותלמרות.גהצבאיהרכשעלותאו
שונותבתקופותהצבאיתוההתעצמותהביטחוניהמאמץהכוחות,מאזןלגבישונותארצותבין
לביטחון.ההוצאותהיקףהשוואתאלא—

עלבלבדחלקייםנתוניםמפרסמותבאיזורמספרשמדינותלציין,ישהנתונים,לטיבבאשר
נעוץההשוואותבעריכתנוסףקושיגולמיים.באומדניםלהשלימםצורךוהיההביטחון,הוצאות
חוץמטבעעלפיקוחאושונות,בתקופותמדינותבכמהחליפיןשיעריריבוישלמערכותבקיום
הןהחליפיןשיערימשאוחדוהמצב,השתפרלאחרונהריאליים.בלתירשימייםחליפיןושיערי

עלבנתוניםלראותישלפיכךיותר.מציאותינעשההחליפיןוישערבמצרים,והןבישראל
מספריםולא—בלבדלמגמותואינדיקטוריםגודלסדרילהלן,שיוצגוהביטחון,הוצאות

כמהשילוהחולשההליקוייםשלמרותבולטות,וכהחדותכההמגמותזאת,עםמדוייקים.
ארצותביןהביטחוניהמירוץבהערכתהעיקריותלמסקנותכבסיסאותםלפסולאין—נתונים
ישראל,לביןהעימות
זאת,עםוירדן.סוריהמצרים,בישראל:הגובלותהעימותמארצותבשלושיצטמצםלהלןהדיון

הגם—ולובסעודיהמעירק,ובמיוחד—העולהומכוחןהערביותהנפטמארצותלהתעלםאין
בעיקרהנועדההצבאיתוהתעצמותןחלק(,בהןנטלו)אםזעוםהיהישראלעםבמלחמותשחלקן
מאזןעלהיוםהמשפיעיםאחריםמגורמיםלהתעלםאיןכןעירק—אירן(.)מלחמתאחרותלמטרות
העימותארצותבקרבמצריםשלהצבאימשקלהשיכן—מצריםעםהשלוםהסכםכמוהכוחות,

שילוהסתבכותההפרסי,במפרץהממושכתהמלחמהכגוןאו—(2לוח)ראהכמכריעבעברהיה

אפריקה.ביבשתלוב
אךויותר,נפשימיליון50ל־1979ב־הגיעהוירדןסוריהמצרים,שלהמאוחדתהאוכלוסייה

פחות—בלבדדולרמיליארד32ב־הסתכםשלהןהתל״גקטנים:אלהארצותשלמשקיהן
קרובהאוכלוסייה,גודלמבחינתבקבוצהמכריעמעמדלמצריםישראל.שילמהתל״גמפי־ש־ניים

קטניםמשיקיםהםוירדןסוריה.1979ב־אחוזים63נטלההיאהמאוחדובתל״גאחוזים,80ל־
15ל״רק—ירדןואילןהישראלי,מהתל״גבלבדאחוזים70לכ־,1979בשנתיחדיו,שהגיעויותר

בעוצמהמכריעמשקללמצריםהיההכיפוריםיוםלמלחמתועד50ה־שינוחראשיתמאזאחוזים,
האחרונותבשניםלביטחון.הוצאותיהןמכללאחוזים70מ־למעלה—העימותארצותשלהצבאית

סוריהשילהמהירהוההתעצמותהצבאיתקציבהמהקפאתכתוצאהמצרים,שילמשקלהפחת
הקבוצה.מכללאחוזים45ל־פחתולביטחוןוהוצאותיהוירדן,

מוזליםבמחיריםולמצריםלסוריהנמכרהסובייטיהצבאימהציודשחלקסברה,קיימתלמשל,כך,
הייצור.מעלותהנמוכים
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הפערסגירת.3

6״1967—1948ישראלי,הערביהעימות—למלחמה״ממלחמהבספרוספרן,נדב
,

עלמצביע
שנותראשיתמאזשכנותיה,לביןישראלביןהביטחוןבתקציביהפערסגירתשלמהירתהליך

הימים.ששתלמלחמתועד50ה־
1954בשנתבישראלהגובלותהעימותמדינות3שלהמאוחדהביטחוןתקציבהיהנתוניו,לפי

לישראל.בדומהלביטחון,שלהןמהתל״גאחוזים6כ־!הקצואלומדינותישראל.שלמזה3פיגדול
לאלמשל,ישראל,שלהביטחוןתקציבביותר;זעיריםאזהיוהללוהמשקיםכלכילזכור,יש

מיליארד2.5)כ־בלבדדולרבכמיליארדהסתכםישראלשלוהתל״גדולר,מיליון60עלאזעלה
היהימיםבאותם(.1980ב־הישראליהביטחוןמתקציבכמחצית—היוםשלבמחיריםדולר

צה״ללרשותמילואים.עלומתבססרגליםמחילבעיקרוהמורכביחסית,ו״זול"גדולצבאצה״ל
צבאיתתשתיתעלוההוצאותלוחמות,ויחידותעבודהעתירהיההצבאמודרני;ציודאזעמדלא
דומהצבאהשכנות,בארצותעמד,צה״למוליחסית.מועטות,היושוניםעזרשירותיועל

בהוצאה3:1שלהיחסהבטיחדאז,בתנאיםיותר.יקרהשאחזקתוקבעצבאכיאףבמהותו,
סביר.כוחותמאזןהביטחונית
באופיובשינוימהירהתעצמותבתהליךהצטיינההימיםששתלמלחמת1954שביןהתקופה
הציודבעתירותהגידולעםהמועצות.בריתעםהנשקעסקותבעקבותבעיקרהערביים,הצבאות
בגידולשהשתקףדבר—הצבאיותבהוצאותרבגידולחלהמתקדמת,והטכנולוגיההכבדהצבאי

אחו¬10לכ־זהחלקעלה60ה־שנותבאמצעהתל״ג:מכלללביטחוןההוצאהשלבחלקהמשמעותי
בתקופה.1954בשנתאחוזים6כ־^לעומתכאמור,בישראל(,והןהעימותבארצותמהתלתג)הןזים
הכיפורים:יוםלמלחמתעדמכן,לאחרגםשנמשכהמיוחדת,חשיבותבעלתתופעהבולטתזו

כתוצאהישראל,לביןהעימותארצותביןהביטחוניתההוצאהבסךהפערסגירתשלמהירתהליך
,1963ב־1:2ל־1954ב־1:3מכ־—הישראליהמשקשליותרמהירצמיחהמקצב

להניחויש
לצורךכמתאימותנבחרו1963ו־1954השניםהימים.ששתמלחמתערבגםהשתנהלאשהוא

פיחותיםאחרישנקבעואלה,בשניםישראלשלהרשמייםהחליפיןשערישכןזו,בתקופההשוואה
מציאותי.חליפיןשערטובהבצורהמייצגיםגדולים,

נבחרותשנים,1979—1954וכישראל:העימותבמדינותהביטחוןהוצאותמדדי:2לוח
(100=)ישראל

1979 1972 1963 1954

55 90 150 235 מצרים

55 30 35 40 סוריה

10 10 20 50 ירדן

120 125 210 320 *המדינות3כלסך

100 100 100 100 ישראל

65 30 60 90 עירק

במדוייק.מסתכמיםהםאיןהנתוניםעיגולמחמת*
.2נספחהמקור:

.831גז74,11,.>?0מ1]¥01■10\¥0,ז190׳\\¥0ז1.?1969,6835113ראה:
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הכיפוריםיוםלמלחמתהימיםששתמלחמתבין.4

שערי)א(סיבות:משתיההשוואות,לצורךיותרבעייתיתהימיםששתמלחמתשאחריהתקופה
שעריריבויבשלירדן(,את)להוציאהריאליתרמתםאתהיטבמייצגיםאינםהרשמייםהחליפין
סוריהשלהביטחוןתקציבישלהסמויהחלקשבאמידתהקושימחמיר)ב(;70ה־בשנותחליפין
המועצות.מבריתהכבדהנשקיבואשעיקרוומצרים,
המשךעלבבירורמצביעיםהםוהאומדנים,הנתוניםדיוקלגביוההסתייגויותהקשייםכלעם

דהיינו,—1973לאחרלרעהתפניתעלוכן,1972עדוהכלכליהביטחוניהפערסגירתשלהמגמה
ישראלשלהביטחוניתהיכולתלגבימכךהמשתמעכלעםמאז,הכלכליהפערהרחבתשלמגמה
הבאות.לשנים
במזרחגוברתצבאיתהתעצמותהתרחשההכיפוריםיוםלמלחמתהימיםששתמלחמתבין
1972ל־1963ביןריאליתגדלמצריםשלהביטחוןתקציבדופן.יוצאביטחוניומאמץהתיכון

המשיךבתל״גהביטחוןהוצאותשלמשקלן.זלערך3!פיישראלושל3פיסוריהשל,2\פי
היההמשקיםעלהנטל.1967לפניאחוזים10לעומתאחוזים,17שללרמהבתלילותלעלות
—וישראלהמועצות,מבריתומצריםסוריהשקיבלווהצבאיהכלכליהסיועלמרותביותר,כבד
ושלהעימותארצותשלוששלהמוגבלהמשקיהבסיסמארה״ב.—70ה־שנותראשיתמאז

ממדים.רחבחיצוניסיועללאגדוליםכהביטחוןתקציבישלקיומםלאפשרמכדיצרהיהישראל
אתכלכלי.שיקולמכלחזקההיתר,,1967תבוסתלאחרנקם,למלחמתערבארצותשאיפת

המקורותמתוספתאחוזים35המלחמותשתיביןשהקצההמצרי,המשקשילםביותרהכבדהמחיר
כלהותירולא—מוחלטבאופןלהשקעותשהוקצההחלקאתהקטיןביטחון,למטרותשלו

האוכלוסייה.שלהטבעיבריבוינספגההמקורותשתוספתלאחרהדלה,החייםרמתלשיפורשארית
צמיחהבווהחלה,60ה־שנותובראשית50ה־שנותבסוףהתאוששהמצרישהמשקלאחר

מממוצעהתוצר,גידולקצבבהאטת1972ל־1965ביןהביטחוניתההתעצמותהתבטאהכלכלית,
המצריהמשקשלהיחסיבגודלומשמעותיתנסיגהחלהמכךוכתוצאהלשנה,אחוזים3ל־6של

ישראל.לעומת

נכחדותשנים,1979—1954וכישראל:העימותכמדינותמהתל״גלביטחוןההוצאהאחוז:3לוח

1979 1972 1963 1954

11.5 18.1 10.0 6.1 מצרים

24.7 15.8 9.6 4.2 סוריה

14.8 16.4 15.8 20.0 ירדן

15.7 17.4 10.3 6.4 המדינות3כלסך

25.0 20.8 10.8 6.3 ישראל

9.0 12.3 10.0 5.7 עירק

.2ו־1נספחיםהמקור:

.3ו־2נספחיםראה
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משקילביןבינוהכלכליוהפער,1972עדנמשכההישראליהמשקשלהמהירההצמיחה
שבשנתמצרים,שלהתל״גביותר.משמעותיתבצורהצומצםמצרים,לביןבינוובמיוחדהעימות,

סוףלקראת.1972ב־יותר,אופחותלו,השתווה—ישראלשלמזהויותרכפולהיה1954
הביטחונימהנטלעייפותהישראליבמשקלהסתמןהחלההכיפורים,יוםמלחמתערבהתקופה,

התשלומים.במאזןהגירעוןובגידולהאינפלציהבהתגברותהתבטאהזוהגובר;
הביטחוניתההוצאהתקדים:חסרתהיתר.המלחמותשתיביןישראלשלהביטחוניתההתעצמות

היבואגםגדלדומהריאלי)בשיעורריאלייםבמונחיםלשנה,אחוזים20בכ־גדלההמקומית

בתל״גהביטחוניתההוצאהשלמשקלההלאומי.התוצרגידולמקצבכפולשיעור—הביטחוני(
הצבאיהציודכמותשלהמהירהההרחבהלצדממנו.אחוזים21לכ־11מ־שהוכפל,כמעט

הטכנולוגית.התשתיתלהרחבתההוצאותגםכמובן,גדלו,הלוחם,בדרגהכוחושלואיכותו
מסועפתמערכתופותחההלחימה,אמצעישלהעצמיהייצורותשתיתהבינויפעולותהורחבוכן

ורפואה.תחזוקהבחילותוגמורוחינוך,קשרבמודיעין,החל—שוניםעזרשירותישלויקרה
הופנוהותרה,הרצועהכיותחושהבהוצאות,מאודמהירההרחבהשלבאווירהכילהניח,יש

מנופחים.שירותיםלהרחבתמעטיםלאמשאבים
מדינות3שלהביטחוןמהוצאותלשלישרקשהגיעוישראל,מדינתשלהביטחוןהוצאות
צמצום.1972ב־מהןאחוזים80ול־1963ב־אלהמהוצאותלמחציתגדלו,1954בשנתהעימות

יבואהישראלי.המשקשלהמהירהצמיחהלקצבהודותהתאפשרהביטחוניבפערזהמשמעותי
צבאיתהתעצמותלישראלשאיפשרוהם,1973ל־עדהגבוההההשקעותורמתהגוברההון

אחוזים18—16שלמרמהבתלילות,עלההפרטיהחיסכוןמהירה.כלכליתצמיחהעםבבדבד

אחוזים34ו־1972ב־אחוזים32שלשיאלרמות,1967שלפניבתקופההפנויההפרטיתמההכנסה

—עדייןחריגהיהלאשיעורהאךיחסית,גבוהה,אמנםהיתד,הביטחוניתההוצאה.1973ב־

1972ב־הון.ביבואשמומןיבוא,עודףבאמצעותהמשקשקיבלהמקורותבתוספתבהתחשב
אחוזים16כ־שלבהיקףלמשקמקורותתוספתשמשמעודולר,מיליארד1.11ל־היבואעודףהגיע

לביטחוןהמקומיתההוצאהכאשר—1972־ל1970ביןהתקופה,סוףלקראתכאמור,.8מהתל״ג
בתחומיממנושנבעווהלחציםהביטחוןנטלגברו—מהתל״גאחוזים14—12שללרמהעלתה

התשלומים.ומאזןהאינפלציה

הכיפוריםיוםמלחמתשלאחרהתקופה.5

התוצרהישראלי.המשקשלהצמיחהבקצבלרעהתפניתחלההכיפורים,יוםמלחמתלאחר
לעומת,1980—1973בשניםאחוזים3.2שלשנתיבממוצעאיטי,בשיעורגדלהגולמיהלאומי

העימותבארצותהצמיחהקצבהואץזאת,לעומת.1972ל־עד50ה־שנותמאמצעאחוזים9.2
צמצוםשלממגמההכלכלי,הפערבהתפתחותמהותישינויחלוכךאחוזים,8שלשנתילשיעור
\\פיגדולהיה1972שב־העימות,ארצותשלהמאוחדהתל״גגידולו.שללמגמה—הפער
תעשייתיותבארצותגם(.4לוח)ראהממנו1.9פי1979בשנתהיהישראל,שלמזהבלבד

מאמץביימראל.מאשרפחותחריפההיתד,היאאולם,1973לאחרבצמיחההאטהאמנםחלהאחרות
ובלמויחדיוחברוהולמת,כלכליתמדיניותוהעדרהאנרגיהמשברירקעעלמתמשך,ביטחוני

המשק.שלהצמיחהאת
21מ־הביטחוןנטלגברהביטחונית,בהוצאהניכרתוהגדלהאיטיתצמיחהשלאלה,בתנאים

המקורות,מסךכאחוזהביטחון,הוצאות.1979בשנתויותראחוזים25ל־1972ב־מהתל״גאחוזים

אחוז,13ו־11לכ־1972ב־הגיעהסמוי,הביטחוניהיבואאומדןבתוספתומצרים,סוריהשלהיבואעודף8
.4,5נספחיםראהמהתל״ג.אחוז28ל־והגיעיותר,הרבהגבוההיהירדןשלהיבואעודףבהתאמה.
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נכחדותשנים,1979—1954וכישראל:העימותבמדינות*התל״גמדדי:4לוח

(100=)ישראל

1979 1972 1963 1954

120 100 160 240 מצרים

55 35 40 60 סוריה

15 10 15 15 ירדן

190 150 215 320 **המדינות3כלסך

100 100 100 100 ישראל

180 50 65 100 עירק

שוטפים.דולריםבסיסעל*
במדוייק.מסתכמיםהםאיןהנתוניםעיגולמחמת**

.1נספחהמקור:

4.3ל־1972ב־דולרמיליארד1.5מ־הביטחון,הוצאותעלייתאחוזים.21ל־17מ־זובתקופהעלו
19799ב־דולרמיליארד

שלהמאוחדהביטחוןמתקציבאחוזים80שללרמהאותןהביאה,
,5.3שלממוצעשנתיבשיעורריאליגידולזהוהעימות;ארצות

בהרבההגבוהשיעוראחוזים,
ומאומהלביטחון,הופנה1972מאזהמשקשלהמקורותמתוספתכשליש.10התל״גגידולמקצב

2.2כ־שלבסך—ההוןביבואניכרתעלייהשחלהאמנם,להודות,ישלהשקעות.הופנהלא
ישאולםארה״ב,מממשלתישירביטחוניכסיועניתןזומתוספתניכרוחלק—11דולרמיליארד
בכללותה.המקרו־כלכליתהתמונהאתלראות

התייקרותעקבבעיקרהסחר,תנאימהרעתכתוצאההמשקהתרוששההוןביבואלעלייהבמקביל
)בהיקףהמיובאהדלקהתייקרותשלזה,נוסףכלכלינטל.12דולרמיליארד2בכ־הדלקיבוא
משמעותיעודףנותרולאההון,יבואתוספתמרביתאתלמעשהקיזזמהתל״ג(,אחוזים10כ־של

משאביםלהקצותהמשקשליכולתואתלבחוןישזהרקעעלבמשק.נוספיםמקומייםלשימושים
אינםהסחר,בתנאיהרעהבתוספתהתל״ג,שלאיטיגידולפשוטה:והמסקנהלביטחון,נוספים
זאת,עשההמשקהתל״ג;גידולמקצבהמהירהביטחוניתלהתעצמותמספיקיםמשאביםמותירים

הגידולאתלהקטיןמחייביםאלהשתנאיםלטעון,אפשרההשקעות.תחוםאתהקריבאך
החברתית־במערכתימיםלאורךלקיימושקשהיעדשזהונראה,אולם—האזרחיתבצריכה
ישראל.שלפוליטית
עקבמצבוהורעאחד,מצדהישראלי:המשקעלכפולהמהלומההנחיתהאנרגיהמשבר
מדינותעםלהתמודדעליוהיהשני,ומצדבעולם;אחריםלמשקיםבדומההדלק,התייקרות

הכלכליתההתפתחותבמגמתתפניתחלהאכןהשכנותובמדינותהדלק,במחירימהעלייהשנהנו

דולר.מיליארד4.9ל־הסכוםהגיע1980ב־.2לנספחהסברדבריראה9
.1לוחראה10
האחרונות.בשניםדולרמיליארד4לכ־1972ב־דולרמיליארד1.8מכ־11

.1972ל־בהשוואה1980בשנת
12
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המייצאותומצרים,סוריהובעקיפין.במישריןלברכה,להןהיוהאנרגיהמשברי—1973לאחר
העיקריהסחורותיצואלסעיףהפךוהנפטהמחירים,מעלייתנהנונפט,שלמוגבלותכמויות

—13העשירותהערביותהנפטמארצותכספיסיועירדן,וכןאלו,מדינותקיבלוכךעלנוסףשלהן.

העשירות.הנפטבארצותהעובדיםאזרחיהןמהעברותניכרים,מטבע־חוץמתקבולינהנותוהן
14דולרמיליארד4בכ־ניכר,בהיקףההוןיבואאלובמדינותגםעלהלישראל,בדומה

*

נוסף;

סעיפיםשני—בחו״לעובדיםהעברותבתקבוליוהעלייההנפט,יצואבגיןהסחרתנאישיפורעל
במטבעהמחסורממצוקתהעימותמדינותהשתחררואלה,מכלכתוצאה.16הוןליבואהדומים

ויותראחוזים8ל־1972—1955בשניםאחוזים4.4מ־השנתי,הצמיחהקצבאתוהחישוחוץ,
לסוריהאיפשרהגדול,חוץוסיועהסחרתנאישיפורשלזו,חדשהמציאות.1979—1973בשנים
בדרךשבחרההיחידה,המדינההיתהמצריםבמהירות.הצבאיתהתעצמותןאתלהגבירולירדן

לביטחון.הוצאותיהאתכללהגדילהולאשונה

1979—1955ובישראל:העימותבמדינותבתל״ג,ריאלייםשנתייםגידולשיעורי:5לוח

(4)
1979—1973

(3)
1972—1955

(2)
1972—1964

(1)
1963—1955

7.0 3.8 3.1 4.5 מצרים

10.0 6.0 7.2 4.8 סוריה

8.0 6.0 2.9 9.3 ירדן

8.5 4.4 4.0 4.8 המדינות3כלסך

3.3 9.4 8.8 10.0 ישראל

10.7 5.2 5.8 4.7 עירק

התקופה(.באמצעמשוקללממוצעלפי—המדינות3כל)סך1נספחראההמקורות:

בין—וירדןסוריהמצרים,—העימותממדינותאחתבכללביטחוןההוצאההשוואתלהלן
:1979־ל1972השנים

.197216ב־ששררהלזודומהברמהנשארה1979ב־לביטחוןהריאליתההוצאהמצרים:

הוצאותבמשקלביותרמשמעותיתבירידההדברהתבטאהכלכלית,הצמיחההחשתרקעעל
יוםלמלחמתהימיםששתמלחמתשביןלתקופהבניגוד.17אחוזים11ל־18מ־בתל״ג,הביטחון

מקורותשלתוספתכלהאחרונההמלחמהשלאחרבתקופהמצריםהפנתהלאהכיפורים,

מצריםמקבלתבמקומואךישראל,עםהשלוםהסכםלאחראמנםנפסקלמצריםהערביהכספיהסיוע13
מארה״ב.סיוע

רכש,למימוןהוןיבוא.1979ב־דולרמיליארד4.2ב־הסתכםהגלויההוןיבוא.5ו־4נספחיםראה14
נוספים.דולרמיליארד1בכ־נאמדמדווח,שאינו

בהםששוררתבמשקיםעבודה,שירותישלוביצואייצורגורמישלמועטבריתוקקשורההנפטתפוקת16
אחר.ייצורחשבוןעלבאזהיצואשאיןכמעטוגלויה,סמויהאבטלה

.3נספחראה16
.5נספחראההמקורות.מסךאחוזיםוחצי10ל־16מ־ירידהזוהי 17
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בתל״גההשקעהשיעוראתלהגדיללהשאיפשרדברבלבד,ולצריכהלהשקעותאלא—לביטחון
ביןאחוזים8כ־תקדים,ללאגבוהשנתיבשיעורגדלהתל"ג.1972מאזאחוזים25ל־12מ־

עובדיםבהעברותהגידולובמחיריו,מצריםשמייצאתהנפטבכמויותהעלייה.1980ל־1973
אלהכל—החוץסיועהיקףוהרחבתסואץבתעלתהמעברמדמיבתקבוליםהעלייהמחו״ל,
.1972לעומת1979בשנתומעלהדולרמיליארד5ב־המשקשלחוץבמטבעההכנסותאתהגדילו

קצבאתשהגבילמרכזיאילוץ—חוץבמטבעהמחסורממצוקתמצריםהשתחררהכך
להתירלהאיפשראףהחדשהמצבכן,עליתרמאוד.ארוכהתקופהבמשךהכלכליתהצמיחה
להחשתהגורמים.1979ל־1972ביןדולרמיליארד7לכ־1.3מ־בתלילות,לגדולהסחורותליבוא

הקפאתעםבבדבדובהשקעותהחוץמטבעבהכנסותהעלייהאיפוא,היו,במצריםהצמיחה
לביטחון.ההוצאות

זכתהאךבאיזור,הביטחוניבמירוץלפגרמצריםהחלהאמנםאלהמתהליכיםכתוצאה
בסיםהרחבתשמשמעההכלכלית,הצמיחהדרךעלעלתההיאמשמעותיים.כלכלייםבהישגים
הביטחוןהוצאותלהקפאתכילהדגיש,ישהאוכלוסייה.שלהירודההחייםרמתושיפורהמשק

היוותההכיפוריםיוםלמלחמתעדשכןבאיזור,הכוחותבמאזןלכתמרחיקתמשמעותבמצרים
.18העימותארצותשלהעוצמהמסךאחוזים70כ־הצבאיתעוצמתה

ותקציבמהיר,בקצבהצבאיתההתעצמותבירדןנמשכההכיפורים,יוםמלחמתלאחרירדן:
לפרסםירדןאמנםנהגהבעבר.1979ל־1972ביןדולרמיליון400לכ־110מ־עלהשלההביטחון

תקציבשלהגלוייםהנתוניםהתיישבולא1979שב־נראה,אולםשלה,הביטחוןהוצאותמלואאת
19הערביותהנפטמארצותזומדינהשקיבלההרבהסיועעםהירדניהביטחון

,
שהנתוןוייתכן

ירדןשלמשקהשכןהכללית,התמונהאתלשנותכדיבכךאיןזאת,עםמטה;כלפימוטהכאן
הלאומיוהתוצרנפש,מיליוני2.2מונהאוכלוסייתההעימות:ארצותמשקימביןהזעירהוא

תקציבישראל.שלמהתל״גאחוזים15כ־דולר,מיליארד2.7ב־1979בשנתהסתכםשלההגולמי
סמוירכשתוספתשלבהנחהואפילוישראל,שלמזהבלבדאחוזים9.4ל־הגיעירדןשלהביטחון
אחוזים13—12עלעולהירדןשלהאמיתיהביטחוןשתקציבלשער,קשהניכר,בהיקףמחו״ל

ישראל.שלהביטחוןמתקציב

1979ב־העימות:מדינותביןביותרהמהירהיהבסוריההצבאיתההתעצמותתהליךסוריה:
בתל״גהביטחוןהוצאותמשקל.2"1972ב־מאשר3פיגבוהההריאליתהביטחוניתההוצאההיתד,
2.3בכ־נאמד1979ב־סוריהשלהביטחוןתקציב.1979ל־1972ביןאחוז25ל־16מ־עלה

בתל״ג,מואץגידולבצדהתרחשהזוצבאיתהתעצמות.21המצרילתקציבבדומהדולר,מיליארד
המועצותמבריתצבאיסיועהסחר,תנאישיפור.1979ל־1973ביןאחוזים,10שלשנתיבשיעור
הניכרתהעלייהבעיקרבולטת.22אלוהתפתחויותשאיפשרוהםהנפט,מארצותכספיוסיוע
בנובמברשהתכנסההערביות,הסירובמדינותשלבגדדועידתבעקבות,1979ב־הערביבסיוע
שלההתל״גהסתכם1979ב־מאוד:צרסוריהשלהמשקישהבסיסלזכור,ישזאתעם.1978
גבולקייםכילהדגיש,ישישראל.שלמהתל״גבלבדאחוזים55שהםדולר,מיליארד9.4ב־

ברמהביטחוןתקציבהמאפשרחוץ,וסיועממקורותיו;בולשאתיכולשמשקהביטחונילנטל

שלהביטחוןתקציבהיה1979בשנת(.2לוח)ראההביטחוןהוצאותדרךנמדדתשהיאכפיהעוצמה,18 העימות.ארצותשלהכולליםהביטחוןמתקציביבלבדאחוזים45כ־מצרים
1ל־1976—1978בשניםדולרמיליון470שלשנתימממוצעעלומחו״לירדןממשלתשלהעברות19 .1980ב־דולרמיליארד1.3ול־1979ב־דולרמיליארד
.3נספחראהאחוזים,19כ־שלממוצעשנתיגידול20
מצרים.שלמזהבלבדבשלישהסוריהביטחוןתקציבנאמד1972בשנת21
בכלדולרמיליארד1.6שלבסךהערביות(הנפטמארצות)בעיקרמחו״לרשמיסיועקיבלהסוריה22

.1978ל־בהשוואהכפולסכום,1980ו־1979מהשניםאחת
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הסתמנה1979—1976בשניםואכן,ימים.לאורךיציבבהכרחאיננומהתל״ג,אחוזים25של

תוצאהאינהזותפניתאםהשאלה,ומתעוררת—לשנהאחוזים6ל־הסורי,המשקבצמיחתהאטה
המשק.עלהביטחוןנטלהכבדתשל

סיכום.6

במירוץוהןהביטחוניבמירוץהןבהצלחהישראלעמדה,1972שנתעד,60וה*50ה־בשנות
23וגדלהולךהוןליבואהודותרבה,במידההתאפשר,הדברשכנותיה,עםהכלכלי

השקעותרמת,
סביר,כוחותמאזןהובטחכךוהולך.הגוברהביטחוניהנטלחרף—מהירהוצמיחהגבוהה

קייםזאת,עםומצטמצם.הולךהעימותלארצותישראלביןהביטחוניותבהוצאותכשהפער

מקטינההמידה,עליתרהמשקעלהביטחוניותההוצאותתוספתמכבידהלושמעברגבול,כנראה

הצמיחה.אתובולמתההשקעותהיקףאת
מהתל״ג.אחוזים25ל־עלוהביטחוןוהוצאותבמגמות,חדשינויבישראלבולט1973בשנתהחל
החלהעימותארצותלביןישראלביןהכלכליוהפערנבלמה,המשקשלהמואצתהצמיחה

המשקעלכבדהמהלומההנחיתוהאנרגיהמשבריבעבר.צמצומולתהליךבניגוד—להתרחב
והמחירדלקביבואהמלאהתלותובשלבעולם,אחרמשקכלעלמאשריותרכבדההישראלי,

גדלהבריתמארצותוהצבאיהכלכליהסיועהיקףהעולמי.בשוקעבורומשלםשהואהגבוה
שקיזזההסחר,בתנאיהרעהאליוהתלוותהאולם1972־לבהשוואההאחרונות,בשניםמשמעותית

יגדלהואאםוספקההון,יבואבהיקףהתייצבותמסתמנתאףלאחרונהזו.מתוספתניכרחלק

ומהגידולהביטחוןבהוצאותהניכרהריאלימהגידולכתוצאהגברהמשאביםעלהלחץבעתיד.
זאתאךהתשלומים,במאזןמשברנמנעאמנםהפרטית.ובצריכההאזרחיתהציבוריתבצריכה
באינפלציה.מסחררתועלייההצמיחההאטתההשקעות,הקטנתבמחיר
ניצבתובפתחדוהרת,האינפלציהביותר,כבדהביטחוניהנטלבמצוקה;נתוןהמשקכיום
והאטתההשקעותלצמצוםהודותרקכאמור,שנדחתה,—תשלומיםמאזןשלחמורהבעיה

הקיפאוןהמשק.מגזריבכלגדולמאמץמחייביםהצמיחהוחידושמהמצוקההיחלצותהצמיחה.
משקלובעתיד.ישראלשלהביטחוניתהיכולתלבסיסבאשרדאגהלעוררחייבהכלכליתבצמיחה

המדיניותפועלתשעליולתחוםמחוץלהשאירוניתןשלאנכבד,כההלאומיבמשקהביטחוןשל

יעילהוהקצאהחיסכוןשלגדולבמאמץעצמההביטחוןבמערכתלפעולישתחילההכלכלית.

ייעשהלאאםתקציבית.תוספתכלללאהעוצמהאתלהגבירעשויותשתוצאותיומשאבים,של

יספיקלאנקטעה,הכלכליתשצמיחתוובמשקמהמצוקה;לצאתיהיהקשההנחוץ,המאמץעתה
הביטחוני.במירוץלנצחכדימהתל״גאחוזים50שלביטחוןתקציבאפילו
יוםמלחמתעדשנשאהערב,במדינותהגדולהמצרים,עםהשלוםהסכםלשאול:יש

הםאיןהאם—הפרסיבמפרץהמלחמהוכןישראל,עםהעימותמנטלאחוזים70בכ־הכיפורים

?מספרלשניםהריאליותהביטחוןהוצאותלהקפאתלפחותאוהביטחון,נטללהקטנתפתחפותחים

הכלכלית,הצמיחהעללהקלהדבריכולבהם,נתוןהישראלישהמשקהקשים,המצוקהבתנאי

בעתיד.יותררבהביטחוניתיכולתיבטיחוחידושה

אומדןכולליחד,גםהעימותארצותכלשללזהבגודלוהשתווה1973לפניישראלשלההוןיבוא
המועצות.מבריתביטחונירכשיבואשלהסמויהמימון

23
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1נספח

נבחרותשנים,1979—1954ובישראל:העימותבמדינותהגולמיהלאומיהתוצר

1979 1972 1963 1954

שוטפים(במחיריםדולרים )במיליוני

20,000 7,180 4,000 2,360 מצרים

9,500 2,650 1,040 600 סוריה

2,700 670 380 150 ירדן

32,200 10,500 51420 3,110 המדינות3כלסך

17,000 7,080 2,510 980 ישראל

30,400 3,730 1,650 960 עירק

1לנספחוהסבריםמקורות

2.3)הרשמיהחליפיןבשערמוכפלמקומי,במטבע1963לשנתהתל״גהואהבסיסנתוןמצרים:(1
שערבעייתקיימתאחרותבשניםהחופשי.החליפיןלשערקרובהיהשנהשבאותהללי׳׳מ(דולר

בתקופההריאליתהצמיחהשיעוריחישובלפי1963בסיסעלהתל״גנתונינאמדוולכןכמייצג,החליפין אומדןבארה״ב.הדולרשלהאינפלציהשיעורבהכפלת(,5לוח)ראההבסיסלשנתשניםאותןשבין
111111861186111,"7)16?011113431101131׳}11011116.¥.8לפי:.חושב1963לשנתמקומיבמטבעהתוצר

קץ§£(1,)1945-1962/3"3377.15101116110ז1<01143110113110811111161116013551?03110,130111118,
12.8.1963,!]30411308601100110104£?113120111,:"06׳\610ק0ו£00000110304601?0110׳}10

לפינעשה1963ל־1954ביןהריאליתהצמיחהאומדן.111611.8¥(.£8ק׳}1,")1965,.קק317-322
"£8£116ק׳}£0000011130,ץ1952-1972"ב:ציטוטגםראה—לעילשצוייןבמקורהתל״ג

,10<131,\
531130,,.א"81001\¥31ס!׳^י31,"א6/<\¥011:?6§38115,1969ל:בנספח421בעמ׳והסברים.?,167

הבינלאומית.המטבעוקרןהעולמיהבנקפרסומילפי—ואילך1963מ־הצמיחהאומדן
¥88830151311811031,ז8638¥-מ:נלקחומקומיבמטבע1963ו־1954לשניםהנתוניםסוריה:(2

נן1ג8110/ס5ץ1962-1972113;£00000110)6£׳\610ס>{16ס18ס!1116?£3811114410,"13,.א.1958-59,
שניםבאותןהרשמייםהחליפיןבשערימחולקים,5קקו!1001601ס!?\\0!811£0000011014׳\!6ץ1959

אתמייצגאכןהחליפיןשעראםהבעיה,קיימתהאחרונותבשניםבהתאמה(.לדולרלי״ס,3.82ו־3.58)
אותןביןבתל״גהריאליתהצמיחהחישובלפי1963בסיסעלהתל״גנתונינאמדוולכןהקנייה,כוח
תקופות.באותןהדולרשלבאינפלציהמוכפליםהמטבע(,וקרןהעולמיהבנקנתוני)לפישנים

מקומי:במטבעהנתונים,מקורותירדן:(3
"06£00000110£110׳\610ון01601(ס8311101016,1957,101430"אומדני1954לשנת

)האומדן1880,
בירות(.שלהאמריקניתבאוניברסיטהכלכלילמחקרהמוסדבידינעשה
בשניםמקומיבמטבעהנתונים",¥6318001:04א3110ס31.0000018¥"11.14,1964לפי.—1963לשנת
לדולר(.דינר2.8הרשמי)בשערהוכפלואלו

.1880,1974העולמי;האטלסלפי—1972לשנת

נמוךהצמיחהשיעורהיה1979שב־לאחר.1979לשנתהעולמיהאטלסנתוניבסיסעל—1979לשנת
2.7ל־2.6מ־מעלהכלפיהתל״גנתוןהותאםשנה,באותהשהיתהבמיוחדקשהבצורתעקבחריג,באופן דולר.מיליארד

ממוצעחליפיןבשערמחולקלישראל(,סטטיסטישנתון)לפישוטפיםבמחיריםתוצרנתוניישראל:(4
(.1979ב־לדולרל״י1972,25.44ב־לדולרל״י1963,4.2ב־לדולרל״י1954,3.0בלדולרל״י1.8) הצמיחהקצביאתתואמיםאךהעולמי,הבנקאטלסמנתונישוניםואילך,1972לשניםאלה,נתונים

בארה״ב.האינפלציהבשיעורהמוכפלים(5לוח)לפיהריאליים
הנתונים.¥6318001(ס:?11.14,1965¥000001843110031נתונילפי—1963ו־1954לשנים:קריע(5

לפי—1979ו־1972לשניםלדולר(.עירקידינר2.8)הרשמיבשעראלהבשניםהוכפלומקומיבמטבע
.1980ו־1974מהשניםהעולמיהאטלס
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2נספח

,1980—1954ובישראל:העימותכארצותהביטחוןהוצאות
נכחדותשניים

* 1980 1979 1972 1963 1954

שוטפים(מחיריםדולרים, )במיליוני

2,300 1,300 400 145 מצרים
3,275 2,350 420 100 25 סוריה
**420 400 110 60 30 ירדן

5,050 1,830 560 200 המדינות3כלסך
4,900 4,250 1,470 270 62 ישראל

2,700 460 165 55 עירק

2הערה)ראה מתפרסםשאינו יבוארכיבשלתוספתסוריה לגבירשמיים. פרסומיםפיעלארעי.*
זה(.בנספח

חסר.אומדן**

2לנספחוהסכריםמהורות

1979ו־1972אומדני.148׳עמ(,1נספחספרן)ראהנ.שלספרולפי—1963ו־1954לשניםמצרים:(1
)המתפר¬החירוםקרןובתוספתהמטבע(וקרןהעולמיהבנקפרסומיגלוי)מתוךתקציבבסיסעלנערכו
מחו״ל.הנשקלרכשואומדןהמצרית(בעתונותסמת
הגלוימהתקציבלבדנוספים,רכיביםשנימצריםשלהביטחוןתקציבכוללבינלאומיים,פרסומיםלפי

במקורותמתפרסמתהחירוםקרןוהלוואות.מענקיםבמימוןמחו״לורכשחירוםקרןשמתפרסם:
מממנתהחירוםשקרןנאמר,שוניםבמקורותכלל.מתפרסםאינומחו״להרכשחלקואילועקיפים,

אחוזים70שלאומדןנזקף,1973ב־העולמיהבנקשלבפרסוםוכו׳(.)שיקוםצבאיותשאינןהוצאותגם
הביטחוןהוצאותסךאומדןלצורךאחרות.להוצאות—אחוזים30—והיתרהביטחון,להוצאותממנה
כלל,מתפרסםשאינוהרכש,יבואחלקשאומדןבהנחה,—החירוםקרןומלואהגלוי,התקציבנלקח
החירום.מקרןהנזכריםהאחוזים30ל־בגודלודומה

,1972ל־התקציבנאמדלכך,בהתאם
לי״ממיליון554ב־החירום,קרןומלואהגלויהתקציבסךלפי

נתוניםללי״מ(.דולר2.3)הרשמיהשערכפולוזאת(,1971/2ל־נתון—1973העולמיהבנק)בפרסום
(.1970לשנתדולרמיליארד145)1969בנובמברנאצרשלבנאומושנכללולנתוניםמתאימיםאלה
מתאימהובהגדלהבסכומים,מצריםנשיאהמעיטלאהביטחוני,המאמץהודגששבוזה,שבנאוםסביר,

האמור.למקורהנתוןדומה1972ל־עד
החירום,קרןבתוספתלי״מ(,מיליון390)המטבעקרןלפיהגלוי,התקציבעלהתבססנו1979לשנת
סךהתקבלללי״מ.דולר1.43שלבשערמוכפללי׳׳מ(,מיליארד1.25)מצריבעיתוןשפורסמהכפי
דולר.מיליארד2.3כ־של

הוא1972ל־הנתון.170עמ׳לעיל(,)ראהספרןנ.שלספרולפי—1963ו־1954לשניםסוריה:(2
בתוספתלי״ס(,מיליון800)דולרמיליון210בסךגלוי,תקציבשלביצועדיווחבסיסעלגולמי,אומדן
מיליארד1.413בסדלביטחוןגלויתקציבפורסם1979לשנתפורסם.שלאהיבוא,רכיבבגיןדומהסכום
פורסםשלאהיבוארכיבכיהונחלדולר(.לי״ס4.38שלחופשישערלפילי״ס,מיליארד6.2)דולר
דולרמיליארד2.355שלאומדןומתקבלבישראל(,לשיעור)בדומההכולמסךאחוזים40מהווה

.1979ל־

תקציב—1979ו־1972ל־.180׳עמלעיל()ראהספרןנ.שלספרולפי—1963ו־1954לשניםירדן:(3
בפועל,מהנתוןנמוך1979ב־הגלוישהתקציב)נראההמטבע.וקרןהעולמיהבנקפרסומילפיגלוי,
הנפט(.מדינותשלהסיועבכספישממומןהישיר,מהיבואחלקבושחסרכיוון

הלשכהנתונילפי—מקומיבמטבעשוטפים,מחירים—1972ו־1954,1963לשניםישראל:(4
לשנת(.1בנספח4הערה)ראההממוצעיםהרשמייםהחליפיןבשערימחולקיםלסטטיסטיקה,המרכזית

היבוארכיבהבא:התיקוןבתוספתהממוצע,הרשמיהחליפיןבשערמחולקיםהלשכה,נתוני—1979
הביטחוןהוצאותמגמתאתלשקףוכדימקרי,באופןנמוךהיהדולר(מיליון1,232)זובשנההביטחוני
דולר.מיליארד1.48שללסך,1980ו־1979לשניםהממוצעפיעלהסכוםהוגדלהממוצעת,

—1979ו־1972לשנים.177׳עמלעיל()ראהספרןנ.שלספרולפי—1963—1954לשנים:קריע(5
)לפיהרשמיבשערמוכפלהמטבע,וקרןהעולמיהבנקפרסומילפימקומי,במטבע
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3נספח

1979—1955וכישראל:העימותבמדינותהביטחון,בהוצאותהריאלייםהשנתייםהגידולשיעורי

)באחוזים(

1979—1973 1972—1955 1972—1964 1963—1955

0.3 10.2 10.1 10.3 *מצרים

18.2 14.1 13.3 15.0 *סוריה

11.1 4.9 3.3 6.4 *ירדן

7.3 10.3 10.2 10.5 המדינות3כלסך

5.3 15.6 16.4 14.8 **ישראל

19.0 9.8 8.2 11.3 *עירק

להלן(.לוח)ראהבארה״בלצרכןהמחיריםמדדבניכוישוטפים,בדולריםהוצאותמדד*
קבועים.במחיריםסדרהלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהשנתון**

1979—1954כארה״ב:לצרכןהמחיריםמדדשלהגידולשיעורי

)באחוזים(

מצטברתעלייה
1954מ־במדד בתקופהגידול השנים

14.1 14.1 1963—1954

55.6 36.4 1972—1964

170.1 73.6 1979—1973

.?.!.5.המקור:



המירוץ
הביטחוני

של
שראל

י
115

נספח

4

מאזן

שלומים
הת

בארצות

העימות

שראל:
ובי

1972 ו־

1979

)במיליוני

דולר(

שראל
י

מצרים*ירח

סוריה

*

1979

1972

1979

1972

*1979

1972

*1979

1972

4,270

1,220

400

110

2,820

810

1,660

450

1 . יצוא

סחורות

8,480

2,300

1,960

330

6,900

1,280

3,360

590

2 . יבוא

סחורות

—
4,210

-1,080

—
1,560

—
220

—
4,080

—
470

—
1,700

—
140

3 . הגירעון

בסחר

החוץ

( 2 (—
)

1 )

—
320

—
30

500

302,780

—
10

40504 . שירותים

נטו

—
3,890

—
1,110

—
1,060

—
190

—
1,300

—
480

—
1,660

—
90

5 . שבון
ח

שוטף

( 4 ) + ( 3 )

3,860

1,760

1,230

210

1,640

440

1,890

130

6 . סך יבוא

ההון

(2,580)

(1,050)

(1,040)

(190)

(20)

(290)

(1,750)

(100)

מזה:

העברות

חד־צדדיות,

נטו

(1,100)

(710)

(190)

(20)

(1,620)

(150)

(140)

(10)

הלוואות

לזמן

ארוך

ובינוני,

נטו

(20)

שקעות
ה

שירות
י

נטו

—
210

650

170

25340

—
40

—
230

407 . עודף

יבוא

ההון

על הגירעון

( 6 ) + ( 5 )

* מאזן

שלומים
הת

של סוריה

ומצרים

אינו

כולל

חלק שמעותי
מ

מיבוא

שק,
הנ

וכן את יבוא

ההון,

שמימן

יבוא

זה )ראה

נספחים

2
ו־

5 .)

המקור:

פרסומי

קרן המטבע

והבנק

העולמי

— לגבי

מדינות

העימות;

שראל
י

— פרסומי

שכה
הל

המרכזית

לסטטיסטיקה.
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נספח

5

אחוז

ההוצאה

לכיטחון

מסך

אומדן

המקורות

שק,
כמ

כמדינות

העימות

שראל:
וכי

1972 ו־

1979

)במיליוני

דולר

ובאחוזים(

1979

1972

אחוז

ההוצאות

לביטחון

בסך

סךהמקורות כל
המקורות

יבוא

ביטחוני

שלא

דווח

גירעון
שוטף

תל״ג

אחוז

ההוצאות

לביטחון

בסך

סךהמקורות כל
המקורות

יבוא

ביטחוני

שלא

דווח

גירעון
שוטף

תל״ג

10.6

21,600

300

1,300

20,000

15.9

8,170

520

470

7,180

מצרים

19.5

12,100

940

1,660

9,500

14.2

2,950

210

902,650

סוריה

10.7

3,750

—

1,050

2,700

12.8

860

—

190

670

ירדו

13.7

36,820

920

3,700

32,200

16.1

11,980

730

750

סך בל 3 המדינות

10,500

20.3

20,890

—

3,890

17,000

16.7

8,190

—

1,110

7,080

שראל
י

1972

—

שב
חו כ־

40 אחוזים

מסך

תקציב

הביטחון

( 1.3

מיליארד

דולר(, ב־

1979

—

אומדן

עצמי

של 300

מיליון

דולר,

שקף
המ

רמה

נמוכה

של יבוא

ש
רכ צבאי

באותה

שנה.

אומדני

יבוא

שק,
נ

שהוגדלו

בהם

התקציבים

הגלויים

)ראה

הערות

בנספח

2 .)

במצרים:

בסוריה:

תל״ג

—

נספח

1 .

גירעון

שוטף —

נספח

4 .

הוצאה

ביטחונית

—

נספח

2 .

ביטחון

שלא

דווח

— לפי

אומדנים

כדלקמן:

המקורות:

1 )
2 )

3 )
4 )
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הצרכןורווחתבצריכהתמיכותשלגרעונימימון

*לגיפשומנחםבנטלבנימין

האינפלציה.למיתוןהסובסידיותבמכשירהשימושעלויכוחקיים0אחרים)ובמקומותבישראל
עלייתם.אתלמנועכדיבמחיריםלתמוךישהמחירים;עוליםבאינפלציהפשוט:לכאורה,ההגיון,

שננקטתמשקשלבדוגמאבמיוחדנדוןנכון.האמורהטיעוןאםלבדוקניסיוןנעשהזהבמאמר
זאתמדיניותהשפעתתיבחןכסף.בהדפסתמקורולסובסידיותוהמימוןסבסוד,מדיניותבו
הצרכנים.רווחתועלהמחיריםעל

בעלניירכסףשלקיומואתלהסבירשיוכלבמודל,להשתמשישמונטריתבבעיהלטפלכדי
.2ואחריםוולאסהמונטרי,בהקשרפיתחו,אותוסמואלסון,שלהדורותמודלהואכזהמודלערך.

הסובסי¬מהשפעתהתעלמותאגבהמודל,שלמאדפשוטהגירסהנבחרההדיוןאתלמקדעל־מנת
לעבודה.פנאיביןהפרטיםזמןהקצאתעלדיות
היאובשניהצרכנים,לכללהסובסידיהתינתןבאחד,סובסידיות.שלסוגיםבשנינעסוקאנו
מראשבהודעהאםהסובסידיה,להפסקתבמשקהתגובה)הזקנים(.בקרבםהכסףלבעלירקתינתן
הסוגים.שנילגביותנותחתיבדקבמפתיע,ואם

ומתבררהנוצר,המשקלשיווינבחן2בסעיףלכול.הסובסידיהניתנתבוהמודלמוצג1בסעיף
הסובסידיהשהפסקתמראים,אנו3בסעיףפרטו.קריטריוןלפיאופטימליואינואינפלציונישהוא

הניתנתבסובסידיהדן4סעיףיציבות.לחוסרגורמתמראשהודעהואילורצויה,היאבמפתיע
3בסעיףמסוכםהמאמרהסובסידיה.אתמקזזתשהאינפלציהומראהבלבדלזקנים

המודל.1

שתיבמשךחיצרכןאותו<■תקופה,בכליציגצרכןנולדבובדיד,זמןשלבמודלהמדובר
2יחידתצרוכתמוצרשלאחתיחידהשלמענקעימונושאהואהראשונהבתקופהתקופות.

,

מענק.לצרכןאיןהשנייהבתקופההתקופה.תוםעםהמתכלהמוצרשהוא

ולשופטצדקהאפריםלד״רלהודותמבקשיםאנוחיפה.ואוניברסיטתלישראלטכנולוגימכוןהטכניון,*
נותרו,עודשוודאיהחולשות,העבודה.שליותרנכונהבהצגהרבותלנושסייעוהערותיהם,עלאלמוני
בלבד.לחובתנונזקפות

מזון,מוצרילסבסדכוונתהעל19ד5ב־הלייבורממשלתהצהירהבהבאנגליה,גםהתנהלדומהויכוח1
באינפלציה.להיאבקכדי

־1001ראה:2
340111,חסי!!;(.".?40^000811301£ססחקדדז1016468105410361£040!¥1111זס׳*(111

008061311116ח1'\ת3ח410060166:"׳}]0111-11(011/?011(£001101111001,?1958.060,66,.קק

'0£116ע6ז13קק10§41036106061311008(ס41006£131,"׳}4701117310

*

1

467-482;/ע14,311306,.
/ס?]10110101?1431£00110171105־61(5003.1,60^14,311306.(638,).£6361־£686131׳\83016(0(

.4410063ק1980,0118

להנחהרגישותאינןהתוצאותמסובסדים.אינםוחלקםמסובסדיםחלקםרבים,במוצריםלעסוקניתן3
יחיד.תצרוכתבמוצרמסתפקיםאםרקגרפיתהמודלאתלהציגאפשרזאתולעומתזאת,

119
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קייםהחיים.תקופותבשתיצריכהלגביהמוגדרתקוב־דוגלס,מסוגתועלתפונקצייתלצרכן
בתקופהשלומהמענקחלקעלויתורתמורתלקנותהצרכןיכולאותוכסף,הנקראנייר,נכס

לצרכן,התצרוכתמוצרמחירהשנייה.בתקופהתצרוכתלקנותכדילהשתמשיוכלובוהראשונה,
•4^הואקבוע,בשיעורמסובסדכסףבמונחי

הבאה:הבעיהבפניהצרכןניצבכך,אם
(1)*ס/ג11מ0(,1)+02171(1)\

(1-5)(ק1)0(,1)(מ׳+0!•)?(>/=
(1-5)+ז(ק1)0־)ן(=״1(0

כאשר:

/בתקופהכסףבמונחי)ל״יצרן״(התצרוכתמוצרמחיר—(ק0

0>5>1הסובסידיה,שיעור—5
1=1,2ן,ב־שנולדצרכןשלי׳ב״גיל״תצרוכת—(*:<0

.1בתקופהקונהשהצרכןהכסףכמות—)ז(:״

כסףשלמסויימתכמותלהםויש.0בתקופהשנולדוזקנים,צרכניםגםקיימים1בתקופה
הבאה:התקציבלמשוואתבהתאםכן,אםצורך,זאתקבוצהשלהיציגהצרכןמוכרים.הםאותה

(2)(1-5)(ק1)(,ש0)״=1(0)

הממומןפיצויייבחןכאןה״יצרנים".אתלפצותהואזהבמשקהממשלהשלהיחידתפקידה
הוא:בהתאם,הממשלה,תקציבבלבד.כסףהדפסתבאמצעות

((1- (״׳0מ-1-ז(1)=5(ק1)(0(,1)+0(^1

לפי:נפתרתבמשקהפרטשלהמקסימיזציהבעיית
0(,0_(ק0

0(0+ז(ת1)

או
(*״0_1

(ק1)-171(1)

(3)

(4)־

(4)

משקלשיווי.2

לכן,יחידתי.תקופה,בכלהיציג,והצעירהיציגהזקןשלהתצרוכתסכוםיהיהמשקלבשיווי
מתקבל:3ממשוואה

(5)(!״0(?״-1-1)=5(ק0

משלםהואכצרכןצורך.גםהואאותוהמוצראתהמייצריצרן,כעלהצעירהצרכןעללחשובאפשר
)ראההממשלהמכסהההפרשאתהמוצר.מחירמלואאתמקבלהואשכיצרןבעודמסובסד,מחיר
להלו(.
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(6)
(ק0

2

)!־?(>/
2

= *;>(0

ייתן:(4)במשוואהשימוש

תקופותבשתיכסף,במונחילצרכן,התצרוכתמוצרמחירייחסעל־ידינקבעהאינפלציהקצב
יתקבל:(6)ממשוואהעוקבות.

במשק;המחיריםעולים(0<5*<ש:)כך*שלערכיםשעבור(,7)משוואהמתוךברור
יותר.האינפלציהגבוההכןיותר,גבוהש־*וככל

לממןנסיוןהמוצר.ממחיראחוזים50עללעלותיכולההסובסידיהשאיןלראות,ניתןכן
מכשירלשמשהכסףיחדלבולמצביביאחדש,כסףהדפסתבאמצעותיותר,גדולהסובסידיה

כליצרוךזהבמקרה.6מונטרימשקלשיווייהיהלאושובלתקופה,מתקופההכנסהלהעברת
איננוכזהמשקלששיוויברורכלל.יצרכולאוהזקניםהראשונה,בתקופההמענקאתצעיר

פרטו(.קריטריוןאופטימלי)לפי

צעירכלשלהתצרוכתאזתהיהמהאחוזים.50שלמהשיעורקטנההסובסידיהכך,אםתהא,
?במשקזקןוכל

כי:ידועהמשקל,שיוויומתנאי(,4)׳משוואהמתוך

1+?(ך<-1)

(,ש0
= 1- 25

נולדו,מתיהיאאחתזהה,הצעיריםכלשלהתצרוכתבוסטציונרי,משקלשיוויבתנאידיון
לפתור:מחייב

1 -<:! 1-25

( 8 )

1

2(1)*־

1-25

2 ( 1-*)

לקבל:כדי

בתקופההתצרוכתויורדתהראשונה,בתקופההתצרוכתעולההסובסידיה,עלייתשעםברור
לוניתןאילובוחרהצרכןהיהאותההנקודהוזו,01=0*=1,5=0שעבוררואים,כןהשנייה.
לתקופה.מתקופהפיזיותתצרוכתיחידותלהעביר

כסף,הדפסתבאמצעותלתצרוכתהריאלייםמקורותלגייסהממשלהשליכולתהבדברדומה,מגבלה
וולאס.אצלמופיעה
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סטציונריכמשקמשקלשיווי:1ציור

במשךלצרוךוהיכולתקופות,שתיהחיצרכןלהגיעיכולאליהביותרהטובההיא4נקודה
סובסידיה.איןאםמונטרי,משקלבשיווימגיעהמשקאליההנקודהזואחת.תצרוכתיחידתחייו

יחסלאינפלציה.הגורמתסובסידיה,ניתנתכאשרבמשקהמשקלשיווינקודתהיא8נקודה
שרמתברור,בעתיד.מאשריותרבהווהלצרוךמעדיףוהצרכן,1מ־נמוךהאובייקטיביהתחלופה
יורדת.שלוהתועלת
ואילך,1=1ב־החלהנולדיםהצרכניםכלשלמצבםסובסידיה,ניתנתבומשקלבשיוויכן,אם
ללאמשקלמשיוויפרטו,פיעלנחות,זהמשקלשיוויאםלקבועכדיהאופטימלי.ממצבםנחות

^1-2 יחידותצורכים-הם■1=1בתקופההחייםהזקניםשלמצבםאתגםלנתחישסובסידיות,
-*(1)2

ששיוויברור,בעליל.מורעמצבםגםיחידה.1צורכיםהיוסובסידיה,היתהאילמלאתצרוכת.
אינפלציה(.)ואיןסובסידיותאיןבומשקלמשיוויפרטו,לפינחות,זהמשקל

מדיניותשינויי.3

בלתיבאופןמבטלת,הממשלהאםהסובסידיות.ביטולעקבהחליםהשינוייםייבחנוזהבסעיף
הכסף.הדפסתאתמועדבאותומפסיקהגםהיאאזי,10בתקופההסבסודמדיניותאתצפוי,

לשיווי8בנקודהמשקלמשיוויעוברוהמשקואילך,זאתמתקופההאינפלציהנפסקתלכך,בהתאם
.6לצרוךשציפוממהיותרבהחלטיחידה,\צורכים10תקופהשלהזקנים-4בנקודהמשקל

לכןנפסקת.שהאינפלציהמהעובדהנהניםאחריהם,הבאיםאלהוכל,10תקופהשלהצעירים
הצרכנים.כלרווחתאתפרטו,במונחימשפרת,הסובסידיהשלצפויהבלתיהפסקה

מהמחירהסובסידיה,ביטולעקבנמוך,(0ב־השוררלצרכןשהמחירהוא,זותוצאהשלפירושה6
הסבסוד.מדיניותנמשכהאילושוררשהיההסובסידיה(לצרכן)כולל
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—הסבסודמדיניותאתתפסיקהיאז0שבתקופה,10-מכלשהו,בתאריךמודיעההממשלהאם
שהחלידועמזאת,יתירהמחירים.יציבותתשרור,10בתקופההחלמשקל,בשיוויאזכי

עלייתאתלחשבמאפשרזהמידעבחייו.תקופהבכליחידה\צרכןכליצרוך!0בצעירי
0ו־10התקופותביןהמחירים

10צעירישלהתצרוכתאתגםולכןז,1-
חייהם,תקופותבשתי1-

10לתקופהלחזורניתןוכך
-2■

הפסקתתשפיעלאעכשיו,עדהדיוןבבסיסשהיתר.קוב־דוגלס,מסוגהתועלתבפונקציית
בתקופותהאינפלציהרמתועלהמשקלשיוויעל—מראשצפויההיאאפילו—הסובסידיה

הסובסידיההפסקתאםהבדלכלאיןכזאתתועלתפונקצייתעבוראחרות,במליםל־״ז.הקודמות
.7לאואםמראשצפויה

■£■€■8.ה־מקבוצתתועלתלפונקצייתהדיוןיועבריותר,מענייניםמצביםלהדגיםכדי

2£,'*(+

:נותניםהצעיריםשלהמקסימוםלבעייתראשוןסדרתנאי

0#<)

0'+'(ק1)

י"׳(0־1)
)ס'(׳/

10)-!־״׳()״)
(ק1- -

(1)*י־)!־.'(׳ו

'/2

׳(!"0־1)
)״'(>/

ג"־ס'(2)

)*■-!(ז(ק0־1)

0בתקופה
מקבלים:כן,אםז,1-

)ז■־!(־״'(>/1)
)"'.(ק

נותן:"'-1בתקופההממשלהתקציב

(10
0ז(י״/)0־2)זז1{2-

(1)*■־ז(ק1-

0))!-״'(־״
ז(ק0ז(!"/)1-

'(>"0־2)

'(־״0־2)(1-5)
־״'(״׳1)*־״'(0־2)

)*י-!(-״'(ק1)
^ד+

לחשב:ניתןהממשלהתקציבמתוךושוב,

X

8- + *
1-5

דורשלהצעיריםתצרוכתהיא(1ו־)*-,2-10דורשלהזקניםתצרוכתאתמייצג*הגודל
*־־ס'•

ורקאךהראשונהבתקופההתצרוכתתלויהזאתתועלתשבפונקצייתבכך,נעוצהזולתוצאההסיבה
התוצ¬נכונותלכן,השנייה.בתקופההתצרוכתברמתתלויהבלתיוהיאהאובייקטיבי,התחלופהבשיעור

זה.למקרהגם3ו־2בסעיפיםשהתקבלואות

7
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ן(־"-1)
)״'(׳/

= '/2

משקלשבשיוויידוע,

המשוואה:אתלפתורישכלומר,
/%ץ=%*

1'זג-זג*
'

1*-+-:ג

_כך:ניתןזומשוואהשלפתרונה
9—+8(±*\[1—+4-)

>.41היאהמגבלההנוכחית,בדוגמאזג.>0דורשיםשכן,3עלמגבלותמציבזהפתרון
—המוצרממחיראחוזים41מ־גדולהסובסידיהכסף,הדפסתבאמצעותלממן,מנסיםאםכלומר,

המשקלשיווילהיעלמותהדבריגרום—הבאהבתקופהתופסקשהסובסידיההודעהאגב
.8המונטרי

האינפלציה:קצבחישובגםמאפשרxהגודלחישוב
$

-1זג
!(ק0)_

10)זג
(1-3).(ק1-

הבא:המסלולמתקבל,3=1/6ועבורדלעיל,התועלתפונקצייתעבור

<(ק0)
1.128———(,0.5,0.636)=((0

10ש,)־>(1-
(ש(,1- )!־״'(׳/

(0
ז(ק1-

1.38=^(;0.697,0.364)=((0
0ש,)־ז(2-

ז(,ש(2-

ק־״'(2)
1.55(;=0.303,0.730)=((0

10ש,)־ן(3-
ש(2(3-

המסלולהואאחוזים;100בתהיאוהאינפלציהש,ך<(־)=.(8,.2)בולמסלולמתכנסזהמסלול
כלל.מופסקתאינההסובסידיהבו

10שב־ההודעהעקבעולהב־״ז,וכלהב־מ-״זהחלהצרכנים,כללגביהתועלתרמת
תיפסק

מתקופההחייםהצרכניםשלהתועלתמרמתנמוכההיא"׳-1דורלאנשיפרטאךהסובסידיה;
ואילך.1״

.<*.19—יותרעודנמוכההסובסידיה,אתמפסיקיםאיןכאשר*,עלהמגבלהזושבדוגמאלציין,ראוי8
דוגמאותגםקיימותזאת,עםיותר.גדולסבסודמאפשרתהסובסידיהביטולעלשההודעהכלומר,
הפסקתעלמודיעיםאםהמתאפשרתמזוגבוהההפסקהללאהמתאפשרתהסובסידיהבהןהפוכות,
הסבסוד.
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מפלהסובסידיה.4

מחזיקיהזקניםלביןהמענקבעליהצעיריםביןלהפלותאפשרותשישהיא,זהבסעיףההנחה

בלבד.לאחרוניםהסובסידיהאתולתתהכסף,

היא:יציגצרכןשלהאופטימיזציהבעייתזה,במקרה

(9)|1׳10(,1)+1׳1
.5.1

(ק0(,ש0+(!״0=(י/0*1
(1-0(ק1+1)ס2(0=״1(0

מהסובסידיה:נהניםבלבדשהזקניםהעובדה,אתעתהמשקףהמדינהתקציב

(1- (10)׳71(1)—״1(1—1)=5/7(00־(1

כפתרון:נותנת,(9)האופטימיזציהבעיית
(*ש0(ק0

£!(.0 (1—5) /70+1)

( 11 )
/7(0״־1(0 ־

(־״־־0

5
״1(0״-1(1־1)׳-=71(1-1)

1-5

(12)״1(0"—י7־״1(1—1)
1-5

או:

הקודם.במקרהשנתקבלכפי

מתקבל:והצרכןהממשלהמתקציב

אי:

(ק0__(!״0
(1-5))!+!(׳/(1-5)׳71(1-1)

מתקבל:יחד(12ו־)(11מ־)

4בנקודהמתקבלהאופטימוםולכן,1שלאובייקטיביתחלופהשיעורבפניניצבהצרכןכלומר,
.1בציור

שינויכקצבהאינפלציהתוגדראםאךחד־משמעית.אינהזהבמודלהאינפלציהמדידת

—•בשיעורעוליםאלהשמחיריםברוראזילתקופה,מתקופההזקניםבפניהניצביםהמחירים

לחוסרגורמתהאינפלציהאיןהמפלה,הסובסידיהבזכותאך,אינפלציהישבומצבנוצרכלומר,
בהקצאה.יעילות

המשקל,שיוויהקצאתאתכללמשנהאינוהסבסודמדיניותששינויברור,גםלכךבהתאם
)שתרדהמדודההאינפלציההואשישתנההיחידהדברלאו.אםמראשצפויהשינויאםהיאואחת

הסובסידיה(.ביטולעםל־ס
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ומסקנותסיכום.5

הנועדתסובסידיהממומנתכיצדהשאלהלחשיבותהלבתשומתאתלהפנותמטרתודלעילהניתוח
לעיוותולכן—לאינפלציהגורםגרעונישמימוןהראה,הוא.9צריכהמוצרישלבמחיריהםלתמוך

בדרךזאתרצויהבלתיתוצאהלנטרלאפשרבמשק.הצרכניםשלוהחיסכוןהצריכהבהחלטות
האפשריתהיחידההאפליההנוכחי,המודלבמונחישונות.צרכניםקבוצותביןאפליהיצירתשל
שחשיבותםשמוצריםבכךהכנסה,רמתפיעללהפלותניתןבמציאותשונים."גילאים"ביןהיא
אכןהסובסידיהאלו,קבוצותלגבייסובסדו.מסויימותקבוצותשלהצריכהבסליבמיוחדרבה

העת,כללזכורישאךהרווחה.עלהאינפלציהשלהשליליותהשפעותיהאתלמנועעוזרת
מלכתחילה.המוצרסובסדלאאילוכללקיימתהיתר■לאעצמהשהאינפלציה

לשיפורמוליךצפויבלתישינויהסבסוד:מדיניותאתמשנההממשלהאםקורהמהנבדקכן
בומצבהיהשהובאהבדוגמאיותר.מסובךהמצבמראש,צפויאוידועהשינויאםפרטו.

מחזוריםנוצריםבהןאחרות,דוגמאותלהמציאניתןההפסקה.מועדשקרבככליורדתהאינפלציה
מדיניותששינוייברור,פניםכלעלהמדיניות.שינוילפניודפלציוניותאינפלציוניותתקופותשל

המשק.בתגובותיציבותחוסרלהכניסדייםצפויים
הצריכהמוצרילמספררגישאינושהוצגשהמודלהטענה,אתשובלהדגישרצוילסיכום,
תשובהכאןשאיןאףייצור.גםכלוליהיהבובמודליקרהמההיא,אחרתשאלהבו.הנכללים
מהותיבאופןתשנהלאזהסיבוךתוספתשגםדומה,סביר:ניחושלהעלותמותרזאת,לשאלה

התוצאות.את

50115016861.8,860151,ראה:מסים,באמצעותהסובסידיותמימוןאתגםהכולליותר,מלאלניתוח9
"00׳\61־01ז501111141100,811851111651601(03051101011־5'^61151־6,"110^118115110(1

.,1.^
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בישראלהריאליהשכרשונותעלהאינפלציההשפעת

ספיבק*ואביהוינבלטג׳ימי

שקישרהראשוןהיה1אוקוןהאינפלציה.בשונותההתעניינותלאחרונהגוברתהכלליתבספרות
מצאואכן2ופארקספוסטרהמחירים.שלהפכפכתלהתנהגותאינפלציהשלגבוהיםשיעורים
בינלאומייםחתךבמחקריהןהאינפלציה,שיעורילביןהמחיריםשונותביןומובהקחיובימתאם

3ווייסששינסקיערכוהתופעהשלתיאורטיניתוחעתיות.בסדרותוהן

*

שלקיומןשבגללוהראו,,
היאליצרןהאופטימליתהמדיניותרציף:בלתיבאופןריאלייםמחיריםמשתניםהתאמההוצאות

ביןלאינפלציההנומינליהמחיראתולהתאיםנתונים,זמןלפרקיקבוענומינלימחירעללשמור
אלה.זמנים

גורמתהאינפלציהש״שונותמההכרה,קיומוזכותאתשואבהאינפלציהשונותעלהמחקר
ואי־הוודאותהמחירים,תנודותגםגוברותהאינפלציה,התגברותעם>־.למשק״ריאליותלהוצאות
אםבוחןזהמאמרהאינפלציה.שלרצוייםהבלתיההיבטיםאחדהיאאלובתנודותהכרוכה

בדיקתאגבהפרטים,רווחתעלמשמעותיתהשפעהנודעתהמחיריםשינוייבדברלאי־הוודאות
זמןבפרקיקבועהנומינליהשכרכלל,בדרךהאינפלציה.בשונותשמקורםהריאליהשכרשינויי
אלהזמןובפרקישנתיים,אושנהבנותלתקופותקולקטיביאואישיבחוזהנקבעהואנתונים.

אחידה:אינההאינפלציה,תוצרמהיותהזו,שחיקההמחירים.עליותבגללהריאליהשכרנשחק
הכללית.המחיריםרמתשללשונותדומהשבההשונות

תוחלתאתלמקסימוםשמביאכמיופרטפרטכלרואיםהאינפלציה,מחיראתלאמודכדי
למדידהניתןהאינפלציה,אי־יציבותשיוצרתהסיכון,שלהכספיהערךסיכון.ושונאהתועלת

המינוחעל־פיודאית.ריאליתהכנסהלעצמולהבטיחכדיעליולוותרמוכןהיהשהצרכןבסכום

5פראטשל
,

החודשיהשכרהםבהמשך,הדבריםיתבססושעליהםהנתונים,הסיכון.פרמייתזוהי
נעוץאלהבנתוניםבשימושהיתרון.1978—1967בשניםלצרכןהמחיריםומדדהממוצעהריאלי
אחוז51ל־1967ב־אחוזל־סמקרובהשנתייםהאינפלציהשיעוריעלוהנחקרתשבתקופהבעובדה,

שונותאיןוכךלצרכן,המחיריםלמדדבחלקובישראלהשכרצמודכידוע,גיסא,מאידך.1978ב־
הריאלי.בשכרבשינוייםמתבטאתכולההמחירים

. בנגבבן־גוריוןאוניברסיטתלכלכלה,המחלקה *
01(110, "?116 \!1 ז3§81036016ץ131131100"800010.10§50/765'7־£00770/77100775ראה:1

.401 עו11,ץ¥01.1971,2,.קק485-498
?08160, £., "?116 ¥31131)1111)1 01 101131100", 86 ־1(8,,.¥\.£"30101131100(£61311¥61ז?¥3106ז131ג1111,"׳>וכן.¥01.1978,60,.קק31346-350?ע1€\0/ס071£00770777108(51011511057,ראה:2

.]0111-001 ,ץ.306£\¥6188,.¥"1)£01601306־?1)81168111081/ס£0/17100/£00710777,׳)¥01.1978,86,.קק79-96 X66 ?361008, 101131100 306 (\6) 118101601 : ראה3
!׳010/ס510£0077077710(¥01,1165.1979,66,.קק£0131-46,"30818).

.?08161 ,־011.0/7..ק346ראה:4

?1 ־311,,.¥>£"£181(¥61.73־£311116103068013111116108100־86,"£00710771017־10(¥01,7.32,ראה:5

.1962, .קק122-136
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המודל.1

הריאליתהכנסתוזרםעל־ידימוגדרתשתועלתומייצג,בצרכןמתבונןהמודל
משתנהשהוא׳>■

התועלתתוחלת)׳!(/,בהנחתהצפיפותפונקצייתבעל׳נ,המקרימהמשתנההנובעתהתועלתמקרי.

)׳}(״£=/׳!/<)׳>(/)׳)(״
היא:

".התועלתפונקצייתשלבקעירותהמתבטאתהסיכוןשנאת
לקבלהצרכןבידיהיהאילוהשאלה:נשאלתהסיכון,שלהכספיהערךשווהאתלמדודכדי

׳!המקריהכנסתוזרםאתלכפולצורךהיהשבוי",גורםמהו׳ג,הכנסתושלהתוחלתאתבוודאות
השוויוןאתשמקייםמהואחרות:במילים?תועלתרמתבאותהיישארשהצרכןכדי—

>מ/(.1ש־נובע—סיכוןשונאכזכור,הצרכן,—קעורהש־״)מההנחה)׳>(״.=)׳>!״(״£
בהנחהל־־".אומדןלמצואכדי8פראטשלבטכניקהלהשתמשניתןקטנים,סיכוניםלגבי
—3׳=׳ג+ע2(£(,2)=0)ע,היאההכנסהדהיינומההכנסה,כפרופורציהניתן2שהסיכון
הקירובמוכיח,שפראטכפי".6(1))*זד-=)׳>(״£ואזהיחסית,הסיכוןפרמיית*זדב־תסומן

11^באשר*זל.=״*ז2%ששונותוקטנה:2הבאטובל־

היחסי.הסיכוןמדדהוא*■׳=-ע
׳״60

אמפירייםממצאים.2

השנתישיעורהנע,1בלוחשמוצגכפירבה.שונותידעההנחקרתבתקופהבישראלהאינפלציה
.1978ב־אחוז50.7לבין1967ב־אחוז1.3בין

1978—1966בישראל:ריאליושברמחיריםשינויי:1לוח

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

שינויאחוזי
השכרשל

הריאלי

שלשינויאחוזי
המחיריםמדד

לצרכן
1976במחירי
(2)

נומינלישכר
ממוצעחודשי

)בל״י(

המחיריםמדד
לצרכן

100=1976 שנה

10.6 8.0 2,488 568 22.9 1966

(-)1.5 1.3 2,450 569 23.2 1967

1.2 2.1 2,479 588 23.7 1968

2.0 2.5 2,529 615 24.3 1969

2.1 6.1 2,627 680 25.8 1970

4.3 12.0 2,741 795 28.7 1971

(—)0.03 12.9 2,733 902 32.6 1972

1.9 20.0 2,787 1,143 41.1 1973

1.5 39.7 2,829 1,542 54.5 1974

(—)0.06 39.3 2,814 2,144 76.2 1975

1.2 31.3 2,849 2,849 100.0 1976

13.2 34.6 3,224 4,320 134.6 1977

(-)0.01 50.7 3,211 6,510 202.7 1978

.1979—1967מחירים,שללסטטיסטיקהירחוןוכןלישראל;סטטיסטיירחון—חלמ״םהמקור:

.11)1(1,.קק133-134ראה:
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ההצמדהלמדד.להצמדההודותכנראהיחסית,מתוניםהיוהריאליבשכרהשינוייםזאת,לעומת
בלתיתנודותמפניוכןהארוךבטווחהשכרשחיקתמפנישומרתהיאכפול:תפקידממלאת
שתיבביצועההצמדהשליעילותהצפויה.בלתיבאינפלציהשמקורןהריאלי,בשכרצפויות
היוקרתוספתתשלוםיותר.תכופותלעיתיםמשולמתהיוקרשתוספתככלעולה,אלומשימות
שלבשיעורמהתקופה,בחלקההצמדה,וכן—הנחקרתבתקופהנהוגשהיהכפיבשנה,פעמיים

משונותהנובעתהריאלי,השכרשללשונותמקוםמשאירהעדיין—המדדמעלייתבלבדאחוז70
דו־ספרתית.אינפלציההייתהבהןהאחרונות,השניםבשמונהבעיקרבולטהדברהאינפלציה.

השכרשלהשנתיההשתנותמקדםהוא)<^(הריאליהשכרשונותלאומדןשאומץהמדד
.7החודשיהריאלי

.'י
<׳יי

ו.בשנה)*׳מ(קבועיםבמחיריםהנמדדהחודשיהשכרשלהתקןסטיית—כאשר:
■1השנהשלקבועיםבמחיריםהממוצעהחודשיהשכר—

:2בלוחמוצגיםקיצונייםענפיםלשניהמשקלכלהריאליהשכרשלההשתנותמדדי

1978—1966הריאלי:השכרשונות:2לוח

(3) *■׳ז=(״/<׳״״)%(
(1971)

הענפיםכל
(2)

השינויאחוז
המחיריםברמת

(1)

השנה
חקלאות1

(5)
תחבורה

(4)
הסקטוריםכל

(3)

5.7 3.3 2.9 71 8.0 1966

6.7 4.4 3.3 80 1.3 1967

4.4 2.4 1.9 46 2.1 1968

4.5 7.4 2.0 50 2.5 1969

4.3 4.0 2.9 76 6.1 1970

3.6 4.1 3.2 87 12.0 1971

3.6 3.1 3.1 84 12.9 1972

4.8 6.2 3.6 100 20.0 1973

9.2 13.6 5.3 152 39.7 1974

6.0 9.4 4.2 117 39.3 1975

5.2 7.1 2.1 60 31.3 1976

6.0 9.6 8.2 265 34.6 1977

5.6 8.4 5.1 165 50.7 1978

שינוישלמובהקתמגמהקיימתאםמושגיות,בעיותליצורעלולהפשוטההשתנותבמקדםהשימוש7
מהטיפוס:רגרסיהמשוואתאומדןעל־ידינבדקהדברשנה.כלבתוךהריאליהשכר ־ו־13.,׳כאשר^,=0+67'

)זמן(7
הן:זהמסוגאופייניותמשוואותשתיחודשי,בסיסעלנמדדו

7?2 = 0.0003 ^ = 2486 + 0.33^ :1966ל־

(53.8) (0.53)
7?2 = 0.08 - 3282 - 21.6,, :1967ל־

(20.0) (-0.97)
שינוי.שלמובהקתמגמהשאיןבעלילניכרמהמשוואהלמקדמים.מתחתבסוגרייםמופיע1הסטטיסטי
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האינפלציה.שיעורבעלותלעלותנוטההריאליהשכרששונותניכר,2בלוח5ו־3,4מהטורים
שהםוהחקלאות,התחבורהענפילגביוכן(3)טורהמשקכלשלהמצרפיתברמהנכוןהדבר

הסקטוריםשנישהשוואתלציין,מענייןבהתאמה.ביותר,והנמוךביותרהגבוההשכרבעליהענפים
בחקלאותהשכרשונותהיתר,(1970—1967)אינפלציהמעוטותשבשניםכך,עלמצביעההקיצוניים

הסבר.1978—1973האינפלציה,מרובותבשניםמתהפכתהתמונהשבתחבורה.מזוגבוהה
לעומת—המשוכללתהתחרותלמודליותרקרובבחקלאותהעבודהששוקהוא,לכךאפשרי
כדיבכךישרב.כוחבעלימעסיקיםואיגודיעובדיםאיגודיפועליםבובתחבורה,העבודהשוק

בהתאמתיותרהיעילהוא—יציבפחותהואשמטבעולמרות—יותרהתחרותישהשוקלרמוז,
.8המחיריםלרמתהשכר

המופיעיםמהענפיםאחדבכלמהשונותקטנהבמשקהממוצעהשכרששונותלציין,הדיןמן

האגרגציהשדרגתככליותרקטנותיחסיותותנודותתקןסטיותשכידוע,מפניזאת.2בלוח

יותר.גבוהה

שנאמדההרגרסיהבמשוואתמדוייקתבצורהמובע2בלוחהמתגלההאינטואיטיביהקשר
המשק:כלשלהממוצעעבור

,?=0.067+2.34א2=0.43
(2.88)(3.90)

השכרשונותמהמשוואה,שרואיםכפילצרכן.המחיריםבמדדהשינוישיעורהוא,?ג■כאשר
האינפלציה.לשיעורומובהקחיוביבאופןקשורההריאלי

האינפלציהשלמחירה.3

דהיינו:הריאלי,בשכרהשונותשגורמתהרווחהאובדןבמונחיהאינפלציהשלנזקהאומדןלהלן
בוודאותויזכומהשונותשייפטרוובלבדלוותר,הפרטיםיסכימושעליוהכנסתםמסךהשיעורמהו

במסגרתשנאמדכפיהאינפלציה,שלמחירהזהוהאינפלציה;תוצאתהואזהממחירחלקמלאה.
הנוכחית.

שנאתשמדדובהנחה1בסעיףשנדונההגישהלפיכ־זל־,נאמדהשכרבשונותהקשורהנזקסך
9הואהיחסיהסיכון האומדנים:אתמציג3לוח.1.5

—הריאליבשכרהשונותקיוםשלמרותהיא,3מלוחהעיקריתהמסקנה

מסקנהקטן.גורמתשהיאהנזק—האינפלציהלשיעורהקשורהשונות
כולה.מהשונותלהימנעכדילשלםמוכניםשהשכיריםהסיכוןפרמייתשלהנמוךמהערךנובעתזו

בשנהאחוז2שלבאינפלציהאחוז0.03ביןזופרמיהנעההענפים,כלשלגבילראותניתן
גבוהותהפרמיותהקיצונייםהענפיםבשניבשנה.אחוז34.6היאכשהאינפלציהאחוז,0.46לבין

שנתיאינפלציהבשיעור—1974ב־מהשכראחוז1.12ל־עדמגיעותהןובתחבורהמה,במידת

אחוז.39.7של

האינפלציה.שיעורלביןבחקלאותהריאליהשכרשונותביןמובהקסטטיסטיקשרנמצאלאואמנם8
,81111116^1,.£.?"06111111116(1(61ראה—נכסיםתיקהחזקתעלאמפיריתבעבודה 1.1,1)1-1611?

1ע(ש'1ס/מזסמסס?7?£1׳1>14,׳¥61.1975,65,.קק900-922
?11611(1מסיקים—8.1$11ץ\;88618,"/4מ/61־

האינפלציהשלהשונותשמחירשלנו,המסקנה.2ל־1ביןנמצאהסיכוןשנאתשמדד,311(81611161
בהרבה.גבוההסיכוןשנאתמדדכאשרגםבעינהנשארתלהזנחה,ניתן

9
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1978—1966זי:הסיכון,פרמייתמקדמי:3לוח

חקלאותתחבורההענפיםכל
־

״77
־

77* זד שנה

0.0024 0.0008 0.0006 1966

0.0034 0.0014 0.0008 1967

0.0015 0.0004 0.0003 1968

0.0015 0.0041 0.0003 1969

0.0014 0.0012 0.0006 1970

0.0010 0.0013 0.0008 1971

0.0010 0.0007 0.0007 1972

0.0017 0.0029 0.0010 1973

0.0063 0.0139 0.0022 1974

0.0027 0.0066 0.0013 1975

0.0020 0.0038 0.0003 1976

0.0027 0.0069 0.0005 1977

0.0024 0.0053 0.0020 1978

—כמותיתלאאךאיכותיתחשיבותהאינפלציהלשונותשלפיהם—לעילשהוצגוהממצאיםאת
האינפלציה.נזקישלאחרהיבטעלבמחקרם1"ומודיליאניפישרשללממצאיםלהשוותמעניין

ההכנסותבחלוקתמשמעותייםלשינוייםגרמהלאצפויה,והבלתיהצפויהשהאינפלציה,מצאו,הם
השכירים.לטובתהיוהםהריכאלו,שינוייםוהיובמידהבארה״ב.

מההשערותלחלקכימלמדיםומודיליאני,פישרשלממצאיהםוכןזה,מאמרממצאיכידומה
במציאות.תימוכיןאיןהאינפלציהנזקיאודותהאינטואיטיביות

מסקנות.4

בשונותהקשוריםהאינפלציהנזקיאתלאמודכניסיוןהתחילעליומבוססזהשמאמרהמחקר
—קטנהכמותיתחשיבותהאינפלציהנזקישלזהלהיבטכיכך,עלמצביעיםהממצאיםשלה.
ביןומובהקחיוביקשרנמצאאמנםבספרות.להשזכההלבתשומתאתלהצדיקכדיבכךואין

כספיים(במונחיםשנמדד)כפיהנזקשלגודלואךהאינפלציה,שיעורלביןהריאליהשכרשונות
התועלת.פונקצייתשלסבירהספציפיקציהלכלמאודקטן

ישזאתעםביעילות.לאינפלציהלהסתגלהיכולתישנהשלמשקמלמדים,הממצאים
עבודה,אובדןכגון:ריאלייםבמקורותעולהההתאמהשתהליךלזכור,
בתוצאותדלעילהניתוחעסקטבעו,פיעלבהן.וכיוצאמיקוםהוצאותאדמיניסטרטיביות,הוצאות
למניעתשהמאמץאפשרות,מכלללהוציאאיןשלה.בתהליךולאההתאמה
רבים.במקורותלמשקעלההריאליבשכריותררבהשונות

?8,1801161,.311(1^10(11811301,,.?"€05111601601580016(1011301(100,"\110160,יאה:
.113ז¥31(־19771
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ביןובהשתנותההאינפלציהבשיעוריהבדלים
בישראלשונותאוכלוסייהקבוצות

מנזלי*יהודה

אוכלוסייהוקבוצותמשפחותביןהאינפלציהבשיעוריההבדליםאתלבדוקזהמאמרמטרת
מדדלפיהנמדדהאינפלציה,שיעורמבטאכידוע,שלהן.התצרוכתסלפיעלבישראל,שונות

ושירותים.מוצריםשלקבועתצרוכתסללקנייתהדרושהבהוצאההעלייהאתלצרכן,המחירים
הוצאותסקריעלמבוססוהואהעירונית,לאוכלוסייהבממוצעהתצרוכת,דפוסיאתמשקףזהסל

שלהצריכהלסלכוללאינפלציהשיעורמחשביםבובאופןשנים.לכמהאחתהנערכיםהמשפחה
משפחהשלהתצרוכתלסלמתאיםאינפלציהשיעורלחשבגםניתןהעירונית,האוכלוסייהכלל
מסויימת.אוכלוסייהקבוצתאו

שלהיחסייםבמחיריםשינוייםהאחד,מאפיינים:בשנילהבחיןניתןהאינפלציהבהתפתחות
בהשוואהמסויימיםמוצריםשלניכרותמחיריםעליותכלומרהשונים,והשירותיםהמוצרים
כאשרהשנים,במשךמוצריםשלהמחיריםבעליותלתנודותמתייחסהשניאחרים;למוצרים
המחיריםבעליותזמן(במשךיותרגבוה)פיזוריותרגדולותתנודותחלותמסויימיםבמוצרים
אחרים.במוצריםיחסיתליציבותבהשוואה

והשירותיםהמוצריםשלהיחסייםבמחיריםלשינוייםהיתר,מידה,ובאיזואם,לבדוקאיפואניתן
השונים.התצרוכתסלישלהאינפלציהשיעוריעלהשפעה

הן:לענותזוסקירהמבקשתעליהןהשאלות

המשפחותשלהתצרוכתסלפיעלהמחושביםהאינפלציה,שיעורישלהפיזורגודלמהוא(
יהמשפחות"(שלהאינפלציה"שיעורי)להלןהשונות

קבוצותשלאינפלציהשיעוריביןהזמן,במשךושיטתיים,קבועיםהבדליםלגלותניתןהאםב(
?שונותוכלכליותדמוגרפיות

הזמן(במשךבשיעוריההאטהאו)האצהבתנודותיהגםניכרתהאינפלציההשפעתבהיותג(
במשךלחודשמחודשהאינפלציהבשיעוריההשתנותבבדיקתהשאר,ביןלמדידה,וניתנת
נשאלתז\(3ת131ב1111זל0*1ת113110ת—האינפלציה״כ״השתנותבספרותהמכונה)דברהשנה

מסויימותמשפחותהאםשונות?משפחותבקרבשונההאינפלציההשתנותהאםהשאלה:
גדולותמחיריהםשתנודותהמוצריםשאותםמשוםאינפלציה,שליותרגדולהבהשתנותהתנסו
?יותרגבוהאלומשפחותשלבסליהןמשקלם—יותר

המשפחות,שלהדמוגרפייםהמאפייניםלביןהאינפלציהשיעורישביןבקשרידוןהבאהסעיף
הממצאיםאתיסכם3וסעיףשונות,אוכלוסייהבקבוצותהאינפלציהבהשתנותידון2סעיף

העיקריים.

133
ישראל.בנקהמחקר,מחלקת
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לפיןהשונותלמשפחותהמחושפיםהאינפלציהשיעוריכיןהקשר.1
והכלכלייםהדמוגרפייםמאפייניהן

המשפחההוצאותבסקרהכלולותהמשפחותבהםשהתנסו!,האינפלציהשיעוריהתפלגותעל
1975/76,

לקבוצותוכןהאוכלוסייהלכללהאינפלציהשיעורישלהתקןמסטייתללמודניתן
המשפחות.לכלבממוצעאחוז295ב־המחיריםעלו1978ל־1974שביןהתקופהבמשךשונות.
משמעות.20היתהבסקרהמשפחות2,250ל־שחושבההאינפלציה,שיעורישלהתקןסטיית
בושהתנסהביותרהנמוךאוהמירביהאינפלציהשיעוראתאומדיםשכאשרהיא,אלהנתונים
נמוךאינפלציהבקצבהתנסומהמשפחותאחוזים10ש־מתקבל,—המשפחותמכללמסריםאחוז
הגבוהאינפלציהבשיעורהתנסוהשניבקצההאחוזים10ואילוזו,תקופהבמשךאחוז,270מ־
אחוז322מ־

1

2.

)שכירים,בעבודההמעמדלפישונות,קבוצותבתוךהאינפלציהשיעורישלהפיזורמידת
לפיהנמדדהפיזור,.2בלוחמוצגיםהמוצאיבשתולפיהעבודה(לכוחולא־שייכיםעצמאיים
האינפלציהלשיעורבהשוואהניכרהואקבוצה,כלבתוךהאינפלציהשיעורישלהתקןסטיית
שלמחקרועל־פיארה״במנתוניגםהמתקבלזה,ממצא(.7ו־1לוחותגם)ראההקבוצותבין

3מייקלרוברט
,

מסויימות.אוכלוסייהלקבוצותספציפימחיריםבמדדשימוששלמהחשיבותמפחית
בצורהלייצגעלולשלהןהממוצעהמחיריםמדדלפימסויימותקבוצותפיצויאחרות:במילים

הקבוצה.אתהמרכיבותהשונותהמשפחותלגביהמחושבהספציפיהמחיריםמדדאתנאותהלא

למצואניתןהמשפחות,שלהאינפלציהבשיעורהניכרהפיזורנוכחהאםהשאלה:עתהנשאלת
והכלכלייםהדמוגרפייםהמאפייניםלביןהאינפלציהשיעוריבין—הזמןפניעל—יציביםקשרים

שיעוריביןהדוקבקשרלהבחיןניתןמסויימותבשניםכך.עללהשיבמנסה1לוח?המשפחותשל
המעמדהגיל,לנפש,ההכנסהבמשפחה,הילדיםמספרהפורמלית,ההשכלהרמתלביןהאינפלציה
פרטהשנים,בכל.4השניםפניעליציבזהקשראיןכלל,בדרךאךהמוצא;ויבשתבעבודה
,1977לשנת

יותרגבוההההשכלהרמתבעלותמשפחותאצליותרגבוההאינפלציהשיעורהיה
לביןהאינפלציהשיעוריביןהקשריותר.נמוךהאינפלציהשיעורהיה1977בשנתואילו—

זהקשרהיההנחקרתהתקופהבמשך—פחותעודיציבהיההמשפחהראשוגילהמשפחהגודל
(.1לוחלסירוגין)ראהושלילי,חיובי

האינפלציהשיעורישונות.הכנסהקבוצותשלהאינפלציהבשיעורימתקבלתדומההתפתחות
1979האחרונותהשנתייםאתלהוציאמהשנים,בחלקגבוהההכנסהבעליאצלגבוהיםהיו

המהווים—הממשלהשמסבסדתאלהבעיקרהמוצרים,במחיריהניכרהגידולבעקבות.1980ו־

המשפחההוצאותסקרמתוךהדיורסעיףלמעטהמשפחות,שלתצרוכתסליעלמבוססיםהחישובים1
וההוצאותהדירהשלהבעליםהןהמשפחותשרובהעובדה,בגללבעיקרהוצאהדיורסעיף.1975/76

לשיפורפועלתדירותשליחסיתשהתייקרותיוצא,זקופות.הוצאותהןבסקרהכלולותהדיורעל
הכולליםהאינפלציהשיעורילפיכך,יותר.גדולהדירהרכשההיאאלא־אם־כןהמשפחה,שלמצבה
לכאורה,המשפחה.מצבשלהרעהאושיפורלגביחד־משמעיתתמונהמספקיםאינםהדיורסעיףאת
נעשהההוצאות,מסלנכבדחלקהדיורבהיותאך—אחריםקיימאבנילמוצריםזומסקנהלהכלילניתן

אחרים.קיימאבנילמוצריםולאזהלסעיףרקהתיקון
נורמלית.התפלגותכאןהונחה2
^8,11611361,.ז."¥31־1311011^•61־11011801101083(11161111]11111311011011316,"300ז01101/ראה:*

.310מ6,׳>(£?8011101111111€^111,^161ז>113ץז1979

סימןבעליהםמסויימות,בשניםלעיתים,לשנה.משנהסימןמשניםהרגרסיהמקדמיאחרות,במילים4
סימןבעליהםאחרותובשניםמסויים(דמוגרפיומאפייןאינפלציהשיעורבין)למשלמובהקחיובי
שלילי.
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אוכלוסיהקבוצתככלמשפחותשלהאינפלציהשיעוריפיזור:2לוח

1978—1)!74המוצא:ויבשתבעבורההמעמדלפי

*(האינפלציהשיעורישלהתקן)סטיות

המוצאארץ לא
שייכים
לכוח

העבודה

בעבודה מעמד

ילידי
ישראל

אסיה
אפריקה

אירופה
אמריקה עצמאיים שכירים

סה״כ
אוכלוסייה

2.51 3.17 2.89 3.81 2.65 2.70 2.95 1974—1975

1.89 1.90 2.13 2.14 1.89 1.92 2.03 1975—1976

2.55 2.67 2.82 3.63 2.71 2.49 2.79 1976—1977

3.43 2.89 3.11 3.11 2.89 3.19 3.15 1977—1978

5.05 5.01 5.85 6.67 5.35 4.98 5.48 1975—1977

9.83 10.74 11.64 14.22 10.37 10.01 11.09 1974—1977

שלה.התצרוכתסלעל המבוסס האינפלציה שיעורבקבוצה,משפחהלכלחושב,קבוצהכלבתוך*
מתאימים.סטיות־תקןחושבואלונתוניםמתוך

1978—1974הדיור:סעיף בכיבוילצרכןהמחירים ומדדהממוצע האינפלציהשיעור:3לוח

המחיריםמדד
לצרכן)בניכוי

דיור(סעיף

האינפלציהשיעור
משפחהכשלכל
זההמשקל

שיעור
האינפלציה
*הממוצע

42.2 42.4 42.6 1974-1975

33.9 32.6 32.9 1975—1976

37.3 37.7 38.1 1976—1977

51.1 50.5 51.5 1977—1978

161.4 160.0 161.7 1974—1977

294.9 291.5 296.5 1974—1978

83.9 82.5 83.5 1975—1977

המחיריםלמדדהמקבילהאומדןהואהמשפחה(הוצאותסךלפי)משוקללהממוצעהאינפלציהשיעור*
האינפלציהשיעורחישובבמדד.הכלוליםוהשירותיםהמוצריםלמספרבדיסאגרגציההואההבדללצרכן.
משקלמשפחהכשלכלהממוצע,האינפלציהשיעורצריכה.סעיפי60ל־חלוקהעלמבוססכאןהממוצע

משפחות.2,250שלאינפלציהשיעורישלפשוטממוצעעלמבוססזהה,
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האינפלציהשיעוריחסיבאופןגדל—הנמוכהההכנסהבעלישלהתצרוכתבסלנכבדרכיב
עבורם.המחושב
המחיריםמדדלו,המקביל)אוהממוצעהאינפלציהששיעורלהזכיר,כדאיזהסעיףלסיכום

ההוצאותסכיכאשרהמשפחות,שלהאינפלציהשיעורישלמשוקללכממוצעמתקבללצרכן(
מחיריםרמתלפילעשותעדיףהיהלמשפחות,פיצויהסדריכמשקלות.משמשיםהמשפחהשל

התוצאות,אתמשנהאינהזושויוניתששיטהנראהאך—משקלאותומשפחהלכליששבה
(.3לוח)ראההנסקרתהתקופהכלבמשךמעשית,מבחינה

הוא:אוכלוסייהקבוצותשתיביןהאינפלציהבשיעורילהבדליםלתתשמקובלההסבר

ההבדלעשויכןיותר,גבוהיםוהשירותיםהמוצריםשלהיחסייםבמחיריםשהשינוייםככלא(
יותר.גבוהלהיותהאינפלציהבשיעור

האינפלציהשיעוריביןהפעריגדלכןיותר,גדוליםהתצרוכתבדפוסישההבדליםככלב(
הקבוצות.לשתיהמחושבים

מוצריםמחירישלעלייתםיחסית,שתגבר,שככלהדבר,פירוש:5ו־ב׳א׳ביןהאינטראקציהג(
הכנסהבעלישלהסלבמחירהצפויההעלייהיחסית,תגדל,כן—גבוהההכנסהגמישותבעלי

ביןהפעראתיצמצםהיחסייםבמחיריםלשינוייםהכנסהגמישויותביןרופףקשרגבוהה.
אלה.קבוצותלשתיהמחושביםהאינפלציהשיעורי

שונותאוכלוסייהכקבוצותהאינפלציההשתנות.2

התנודותלתקופה.מתקופההאינפלציהבשיעורהתנודותעלמצביעההאינפלציההשתנות
הקצבהאינפלציה.שלהעלייהבקצבההאטהאתאוההאצהאתמתארותהשנתיותאוהחודשיות

בעליותהתנודותלפיהזמןבמשךמשתנההואאחיד;איננוהאחרונותבשניםהאינפלציהשל
ההיצעאוהביקושמאחוריהעומדיםבגורמיםמקורןאלותנודותושירותים.מוצריםשלהמחירים

מחירים,קביעתבתחוםהממשלהמדיניותהואשבהםהחשוביםואחדהשירות,אוהמוצרשל
במחירים,ניכרותעליותעלכללבדרךהתבססהזומדיניותהבסיסיים.המוצריםמחיריכגון

המהפךלפני)בעיקרהפיחותיםמדיניותגםשונות.בתקופותאדמיניסטרטיביותבהחלטותשנקבעו
העיתויבדברהאדמיניסטרטיביתההחלטהעקב—ספקללאתרמה,(1977באוקטוברהכלכלי

המחירים.בעלייתלתנודות—וגודלוהפיחותשל
שלבהשפעתןטמונההמחיריםבעליותהתנודות,אוההשתנות,שלהכלכליתהמשמעות

האינ¬בחיזוילדייקזויכולתבעתיד.האינפלציהאודותבתחזיותלדייקהיכולתעלאלותנודות
יותר,גבוהזוהתפלגותשלשהפיזורככלהצפויה.המחיריםעלייתהתפלגותלפינקבעתפלציה

הואזהענייןסביר.בדיוקהאינפלציהאתלהזותהיצרןאוהצרכןשליכולתומצטמצמתכן
שהחלטותיהםכיווןבמשק,הכלכליותליחידותוהןהכלכליתהמדיניותלמעצביהןחשיבותבעל

מחירים.לעליותמציפיותיהםרבה,במידהמושפעות,הכלכליות
שיעורילגבישניתןלזהדומהאוכלוסייהקבוצותבשתיהאינפלציהבהשתנותלהבדליםההסבר

נמוכההכנסהגמישותבעלימוצריםשלהיחסייםבמחיריהםהתנודותשגוברותככלהאינפלציה:
אצל—ונחלשתיותר,נמוכהשהכנסתןמשפחותאצלהאינפלציההשתנותגוברתכןיותר,

יותר.גבוההשהכנסתןמשפחות

שונותהכנסהקבוצותשלצריכהסלישלהמחירים"התפתחותי.,מנזלי,אצל:נוסחהפיתוחראה5
,41ישראלבנקסקרבישראל״,

.1973אפריל
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סףשלוהגילילדיםמספרההשפלה,לסיןהאינפלציההשתנותכיןרגרסיהמשוואות:4לוח
1979—1974העירונית:האוכלוסייה

הממוצעתהמחיריםבעלייתמחולקהשנהפניעלהאינפלציהשיעורישלפיזור—תלוי)משתנה
*(החודשית

1979 1978 1977 1976 1975 1974—1979 מסבירדמימשתנה

—0.024

(-1.71)
—0.066

(-4.13)
—0.079

(-3.77)
—0.038

(-2.41)
—0.12

(-4.76)
—0.06

(—4.41)
נ"

—0.017

(—1.14)
—0.023

(-1.38)
0.009

(0.393)
—0.03

(-1.78)
—0.037

(—1.37)

—0.019

(-1.37)

0.202

(1.25)
0.006

(0.31)
—0.021

(—0.907)
0.009

(0.50)
0.018

(0.637)
0.015

(1.03)

0.065

(2.05)
0.024

(0.67)
0.13

(2.78)
0.039

(1.11)
0.085

(1.51)
0.073

(2.50)

0.020
(1.33)

0.016

(0.94)
0.046

(2.08)
—0.003

(—0.205)
0.055

(2.08)
0.026

(1.93)

,ס

0.002

(0.11)
0.019

(1.04)
—0.036
(-1.50)

0.042
(2.32)

0.013
(0.44)

0.007

(0.49)

.ס

0.019

(1.06)
—0.029
(-1.49)

0.032

(1.22)
—0.021

(-1.04)
0.039
(1.28)

0.011

(0.705)

,ע

0.317

(17.95)
0.485

(24.36)
0.76

(29.04)
0.88

(44.65)
0.95

(30.58)
0.627

(38.64)
קבוע

0.21 0.266 0.257 0.189 0.454 0.44

בכלואפס,9ל־שווהאו9מ־גדולההשכלהשנותמספראם1)תיכוניתלהשכלהמשתגה־דמי—,מ
האחרים.המקרים

(.13ל־שווהאו13מ־גדולהלימודשנותמספראם1)גבוההלהשכלהמשתנה־דמי—
(.2ל־שווהאו2מ־גדולהילדיםמספראם1)ילדיםלמספרמשתנה־דמי—!£
€2

—
.4ל־שווהאו4מ־גדולהילדיםמספראם1

לגיל.משתנה־דמי—ס
.40מ־גבוההגילאם—0!

.50מ־גדול—

0 3
.60מ־גדול—

.1ערכיבסוגריים*
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להביאישרווחתןועלהמשפחותשלהתצרוכתסליעלהאינפלציהשלהשפעתהבהערכת

כךזה.שיעורשלההשתנותומידתהמשפחהשלהאינפלציהשיעורי:5אספקטיםשניבחשבון
שמקזזותיחסית,גבוהאינפלציהשיעורמשקפתמסויםתצרוכתבסלמשפחהשלשבחירתהייתכן,
יחסיתקלותתנודותאותו

6

7.

הבאים:המדדיםבעזרתנעשההאינפלציההשתנותשלהחישוב

הממוצעת.החודשיתהמחיריםבעלייתמחולקתהחודשייםהאינפלציהשיעורישלתקןסטייתא(

5-=8פוסטרשהציע—5—המוחלטהפיזורמדדב(
/-א

לעליותשציפיותנניחאםהחודשים.מספרהואו־א,1בתקופהמחיריםעלייתהואכאשר
זהמדדלפרשניתןאזיכלומרהאחרון,החודששלבמדדהשינוילפינקבעותמחירים

להצביעניתןלכןחודש;בכלהצפויההמחיריםמעליית—מחיריםעלייתשלמוחלטסטיותכסכום

צפוייה.הבלתיהמחיריםעלייתכעלכזוסטייהעל
המוחלט,הפיזורמדדמוצגבלוחותמהותי.באופןשוניםהיולאהמדדיםשניביןההבדלים

החודשית-.הממוצעתהמחיריםבעלייתמחולק

.5ו־4בלוחותמובאותשונותאוכלוסייהקבוצותביןהאינפלציהבהשתנותההבדליםתוצאות

.9המשפחהראשוגילהילדיםמספרההשכלה,לפיהאינפלציההשתנותנבדקהכאן

הדמוגרפייםהמאפייניםלביןהאינפלציההשתנותביןשהקשרהן,זהמניתוחהעולותהמסקנות
כמשתנההאינפלציהשיעורלגבישהתקבלולתוצאותיחסיבאופןבעיקר—למדייציבוהכלכליים

בתנודותושיטתי,קבועבאופןבשנה,שנהמדיהתנסוגבוהההשכלהשבעלילראות,ניתןתלוי.
בשיעוריהתנודותהיוילדיםמרובותבמשפחותזאת,לעומתיחסית.יותרנמוכותאינפלציוניות
נקבעשמחירםבסיסיים,מזוןמוצרישליחסיתהגבוההמשקלנוכח—יותרגבוהותהאינפלציה

לצרכן.אקסוגגיותהןבהםהחלותוהתנודותהמוצריםבמחירישהשינוייםההנחה,עלמבוססהניתוח6
זאתלהביאצריךהיהיותרשלםניתוחשלו.התצרוכתסלבהרכבשינוייםעלמשפיעותשהןמובן,

להביאצריךהצרכןרווחתעלשלםשניתוחלציין,ישכןזה.מחקרבמסגרתנעשהשלאדברבחשבון,
)ראה,קודםשמחקרלציין,כדאיזמן.במשךוהשתנותוהנומינליבשכרהשינוייםאתגםבחשבון
התוצאות.אתמהותיבאופןשינולאהתצרוכתסלבהרכבששינוייםהראה,שם(מנזלי,

בעלייתהוודאותאיאתמייצגותמסויימתאוכלוסייהקבוצתשלהאינפלציהבשיעוריהתנודותאם7
מחירים.עלייתשלבמונחיםשלההאקוויוולנטילשוויזואי־ודאותפרמייתאתלתרגםניתןהמחירים,

בעלייתהוודאותמאילהיפטרכדילספוגמוכןהיהשהצרכןהמחיריםעלייתשיעורהואזדש־נניח,
להתקזזיכולהלאחרבהשוואהאחדצרכןאצליחסיתנמוכהאינפלציההשתנותלפיכך,המחירים.

מחיריםעלייתבחשבוןהמביאהכוללת,שבהשוואהכך,—שלוהצריכהסלבמחירעלייהכנגד

הצרכנים.שניביןהרווחהברמתההבדלמצטמצםוהשתנותם,
13.1ו0,'ת/ס011£00110171105(1)'.101151105,ראה:8

'
1ת1

'
?03161,•,.£ורד'016

.1978,.קק346—350
המוצאויבשתבעבודההמעמדלפיקבוצות90־לקובצוהמשפחההוצאותסקרשלהמשפחות92,250

תוצאותהאינפלציה.השתנותומקדםאינפלציהשיעורחושבקבוצהלכלעשירונים.לפי—קבוצהוכל
1לוחשללאלודומותהיוהקבוצותשלוהמאפייניםהאינפלציהשיעורביןהרגרסיותמשוואות

קבוצות.90ל־המקבץלגבייותרגבוהכצפוי,היה,אחד:בהבדלתצפיות(,2,250על)המבוסס
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קבוצתשלוהגילהילדיםמספרההשכלה,וביןהאינפלציההשתנותביןרגרסיהמשוואות:5לוח
1979—1975בלבד:השכירים

הממוצעתהמחיריםבעלייתמחולקהשנהפניעלהאינפלציהשיעוריפיזור—תלוי)משתנה
החודשית(

1979 1978 1977 1976 1975 1974—79 מסבירמשתנה

0.008

(0.48)
—0.018

(—0.902)
-0.01

(—0.429)
0.01

(0.450)

—0.018

(-0.57)
—0.001

(-0.05)
,מ

0.014

(—0.943)
—0.043
(-2.68)

—0.023
(-1.36)

—0.04
(-2.05)

0.057

(-2.10)
—0.029

(—2.20)

0.069

(4.17)
0.059

(3.16)
0.071

(3.64)
0.065

(3.09)
0.106

(3.35)
0.077

(4.91)

,ש

0.025

(0.849)

0.052

(1.57)

0.088

(2.63)
0.029

(0.792)

0.11

(2.01)
0.058

(2.13)

0.002
(0.118)

—0.003

(—0.181)
0.019
(1.24)

0.01

(0.497)
0.015

(0.61)
0.011

(0.848)

0.001

(0.023)

—0.017
(—0.79)

—0.018
(—0.839)

—0.034

(—1.43)
—0.037

(-1.04)
—0.016

(—0,935)

.ס

0.29

(14.67)

0.455

(20.39)

0.689

(29.99)

0.845

(33.92)

0.898
(23.84)

0.583

(31.42)

קבוע

0.566 0.712 0.726 0.603 0.715 0.787 # 2

.1ערכיהםבסוגרייםהמספרים.4בלוחהמסביריםלמשתניםהסבריםראה

משמעותיות,פחותהתוצאותהגילמשתנהלגביחדות.בקפיצותמשתנהוהואהממשלה־ידיעל
שבקרבלציין,ישכךעלנוסףזמן;פניעלליציבותםביחסוהןהמקדמיםמובהקותמבחינתהן

ביןהבדליםראהביותר.המובהקותהןהשכיריםקבוצתלגביהתוצאותהעירונית,האוכלוסייה
מבחינתהן—טובותפחותהתוצאותשלגביההעצמאיים,בקבוצתנעוצהלכךהסיבה.5ו־4לוחות
,1)ערךתיכוניתהשכלההדמימשתנהלגבירקהרגרסיה.מקדמימובהקותמבחינתוהןההסבר

תיכוניתהשכלהבעלילעצמאייםמובהקת:תוצאההתקבלהלימוד(,שנות9מ־גדולהכשההשכלה
לגביהתוצאותלצפות,שניתןכפיעקיב.באופןיותרנמוכההאינפלציההשתנותהיתד,וגבוהה

הטרוגנית.היאזושקבוצהמשוםהקבוצות,יתרלגבישנתקבלומאלהשונותהיועצמאיים

הנסקרותהשניםבכללנפש.נטוההכנסהלביןהאינפלציההשתנותביןנמצאיציבקשר
יורדתעולה,מסוימתאוכלוסייהבקבוצתלנפששההכנסהככל—האוכלוסייהקבוצותובכל

קבוצה.אותהשלהאינפלציהשיעוריהשתנות
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לנפש:נטוההכנסהלביןהאינפלציהוהשתנותהאינפלציהשיעוריביןרגרסיהמשוואות:6לוח
1974—1980

האינפלציההשתנות האינפלציהשיעור

ן/2תלוימשתנה 1ערך מקדם 2 זערך מקדם

0.34 —6.90 —0.11 0 0.7 0.11 1974—75

0.26 —5.60 -0.05 0.5 9.43 1.31 1975—76

0.19 —4.67 —0.06 0 —0.97 —0.13 1976—77

0.27 —5.76 —0.05 0.43 8.16 1.78 1977—78

0.13 —3.75 —0.03 0.32 —6.47 —1.70 1978—79

0.41 —7.92 —6.87 1979—80

ל״י,אלפישלבמונחיםלנפשנטוההכנסה.7בלותהמובאותהקבוצותמיוןפיעל,90התצפיותמספר
והגבוההל״י,200ב־הסתכמהביותרהנמוכהלנפשנטוההכנסה.1975/76המשפחההוצאותסקרלפי

הושמטאחריםבלוחותהמוצגהרגרסיהשקבועבעודהרגרסיה,מקדםהוצגכאןל״י.4,000—ביותר
זה.בלוח

סיכום.3

שיעוריעלבהשפעתםניטרלייםאינםאותםהמלוויםהיחסייםהמחיריםושינוייהאינפלציה
התצרוכתסליעלומשפיעיםשונות,אוכלוסייהלקבוצותאולמשפחותהמחושביםהאינפלציה

בשיעורימשמעותייםהבדליםשונותמשפחותשלתצרוכתסליביןניכריםהשנים,ברובשלהן.
אחתשנהשלהאינפלציהבשיעורשינויהשנים:במשךעקיביםאינםאלהאך—האינפלציה

הדמוגרפייםהמאפייניםלביןהאינפלציהשיעוריביןשהקשריםומכאןאחרת,בשנהמתקזז
השתנותביןלמדייציבקשרנתגלהזאתלעומתהשנים.במשךיציביםהיולאוהכלכליים
שההכנסהככלהמשפחות.שלהמאפייניםלביןהשנים(במשךבשיעוריה)התנודותהאינפלציה

משפחותבקרביותרגדולההאינפלציההשתנותיותר.נמוכההאינפלציההשתנותעולה,לנפש
יחסית.נמוכההשכלהרמתבעליואצלילדיםמרובות

לקבלכדיהמשפחות;שלהצריכהבסלמשתקפתשהיאכפיהאינפלציה,שלאספקטיםהםאלו
המשפחהבהכנסתהחליםהשינוייםבבדיקתצורךישהמשפחות,שלהרווחהרמתעלשלמהתמונה
השנים.במשך
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משפחהגודלוקבוצותוותקמוצאקבוצותהכנסה,קבוצותשלהמחיריםמדדי"התפתחותמ.,לנדסברגר,
.1963 יולי,19ישראלפנקסקר״.1962עד1954בשניםשונות

,41 ישראלפנקסקרבישראל״שונותהכנסהקבוצותשלצריכהסלישלהמתירים״התפתחותי.,מנזלי,
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^111611631161, 1., ז31065ת1360}(113111ץ:?1001161166<1ח86031?" £x 0110/101[ק6ז1^ח^6,"£0000/01107110 84 , 613106 1974.





153—1981,145בכלכלה,עיוני□
155א0333—6484

נורמטיבייםאינפלציהשיעורימדידת

*רבליסקז׳

האינפלציה.עלותבנושאהטיפולחשיבותאתמדגישהעולםברחביהאינפלציהבשיעוריהגידול
מחקריםמחדש.ההכנסותחלוקתשלההשפעותמרכזימקוםתופסותזאתעלותבקביעת
להצמידהצעותהועלוואףשונות,אוכלוסייהשכבותעלהאינפלציהמשפיעהכיצדבדקו1אחדים

שלבמושגוהולךהגוברלענייןקשורותאלוהצעותאלו.שכבותשלוההכנסותהנכסיםאת
מתפתחות.מדינותשלבצמיחהההכנסותהתחלקותולתפקידמפותחותבמדינותהעוני""רמת

האינפלציההשפעתאתבחשבוןהמביאההאינפלציה,שיעורלחישובשיטהמוצעתזהבמאמר
2אטקינסוןשלרעיונותיושלישירההשלכהמהווההשיטהההכנסות.התחלקותעל

מדידתבדבר,
הכנסהשכבותשלהאינפלציהשיעוריידועיםשלגביהשנה,לכלבמשק.והרווחהאי־השוויון

נותנתהיתד.שווה,באופןבאוכלוסייהנתחלקהשאילו—הכנסהרמתאותהמחשביםאנושונות,
בלתיהכנסות)בהתחלקותשנהבאותהבפועלקיימתשהיתההחברתיתהרווחהרמתאת

בההדרךאתהמודדפרמטרשלשונותלרמותמחושבתזושוויוניתהכנסהרמתשוויונית(.
בקלות,לחשב,ניתןהשוויוניתההכנסהרמתמתוךלהכנסה.רווחהביןהיחסאתהשלטוןבוחן
עלהאינפלציההשפעתאתגםבחשבוןהמביאיםה״נורמטיביים",האינפלציהשיעוריאת

ההכנסות.התחלקות
התחלקותעלהאינפלציההשפעתאודותהספרותאתבקצרהמסכםהמאמרשלהראשוןהסעיף
מובאותהשלישי,בסעיףולבסוף,המוצעת,החישובשיטתמוסברתהשניבסעיףההכנסות;
המדיניות.עלאלהתוצאותשלוהשלכותיהןישראללגביהחישובתוצאות

ההכנסהוהתחלקותאינפלציה.1

עלייתםשקצביהעובדה,מןנובעתהכנסותהתחלקותעלאינפלציהשלהחשובותההשפעותאחת
הבסיסייםהמוצריםמחירישלהשתנותםשקצבייתכן,כךלמוצר.ממוצרשוניםהמוצריםמחירישל
נותןשני,מצדלצרכן,המחיריםמדדמותרות.מוצרימחירישלמזהשונהיהיה(86068811165)

אינןהיחסיים,במחיריםשינויעקבהצרכנים,שעורכיםשהתאמותכך—לכמויותקבועמשקל
—לצרכןהמחיריםמדדעלהמתבססות—הצמדהשיטותפוגעותמכך,כתוצאהבו.נכללות
המותרותמוצרישלמחיריהםמאשריותרעוליםהבסיסייםהמוצריםמחיריאםהעניות,בשכבות

לגבימפורטיםנתוניםעלישראל,מבנקמנזליליהודהתודתיבר־אילן.אוניברסיטתלכלכלה,המחלקה *
.1974—1979 התקופה

1101115161•, 1^. 0. £11(1 ?£111161■, 1. £., "7116 1
ו11רן10££01ח11£110ת1116011,"זסס?111ראה:1

ס0111116111116(1סס£:־ן70601117116!11516116011061)£6 x0110661161( 0/ 161606616 0151611)011061.

£<1116(181972,111
ץ£611<£110011111111816111(1<ז1£[ח1ח?££11.0,8611110111;11110דז11£,<£¥\15,י00־ז ־011£0106§001180111611165ת1ר[018£5106181100^£1־011110010610115־011[11018;

ע111121,ץ,.£ר?"1 ־181197411.
־£61."£6161610£6061066116156061/070611,41,ל[1

/\.11510500, / "1111600<16£8111־60100[1110501[11£111,"ז>711606£6061066116/010066101)1,ראה:
.(י8,. *

.2, 1970
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המבוסס"אמיתי"מדדלאמודניסיונותנעשוזו,מסיבהההפוך(.במקרה—העשירות)ובשכבות

11ת63)•!3לינאריתהוצאותמערכתמניחיםאםלמשל,אפשרי,כזהחישובקבועה.תועלתעל

(.6X0611(111111־878160168
ולמוצרינמוכות,הכנסהשכבותשלבמדדיחסית,גבוה,משקלבסיסייםלמוצריםניתןזובשיטה

המסקנהי,אנגליהלגביכזהבניתוחגבוהות.הכנסהשכבותשלבמדדגבוהמשקלניתןמותרות
המשקבניתוחיותר.גבוהיחסית,היה,הנמוכותההכנסהשכבותשלהאינפלציהששיעורהיתה,

מנזלי,העניים.שלהיחסימקומםעלמחיריםשינויישלעקביתהשפעהנמצאהלא5האמריקני

19636—1971לשניםנתוניםעלהמבוססישראל,עלבמחקרו
הפרשמגיעזובתקופהכימוצא,

אחוזים7ל־הנמוכותשללזההגבוהותההכנסהשכבותשלהצריכהסלביןהמצטברהאינפלציה

טובהשהאינפלציהפשוטות"מסקנותכי,7האמריקניהמשקלגבינטעןיותרכלליבאופןבלבד.
רב".בספקלהתקבלצריכותדומות,הצהרותאולעניים,ורעהלעשירים

שונותהכנסהשכבותבפניהניצביםהאינפלציהשיעוריבחינתכימאשרים,נוספיםממצאים
הםהכנסהקבוצותביןההבדליםכיבמחקרו,מוצא8מיכאלמשמעות.בעלתבהכרחאינה

לבטלכדיקבוצהלכלספציפייםהצמדהבמדדיאיןלכן,הקבוצות.בתוךלפיזוריחסיתקטנים,
מחיריםמהבדליהנובעתהשפעהההכנסות,התחלקותעלהאינפלציההשפעתשלעיקרהאת
זמן.לאורךיציביםאינםהקבוצותביןההבדליםכימוצא,הואכן,עליתרשונים.צריכהסליבין

9מנזלימראההישראלי,המשקלגבידומהבניתוח
,

במיוחד—הכנסהקבוצותכמהבתוךכי

זהפיזורהאינפלציה.בשיעוררבפיזורקיים—מאירופה־אמריקהוקבוצותמובטליםבקרב

הקבוצותביןההבדליםבישראלגסכימכאן,הגבוהות.בשכבותמאשריותרגדולהנמוכותבשכבות
ניתןאםהשאלה,נשאלתאלומסקנותלנוכחהקבוצות.בתוךלהבדליםביחסקטניםהם

שונותשכבותביןהאינפלציהבשיעוריההבדליםאתבחשבוןשיביאודרכיםעללהמליץ
?באוכלוסייה

קובעיאתלשמשהעשויפשוט,אינדיקטורלאמודניתןכילהראות,מטרתוהבאהסעיף

לעיל.שהועלוהבעיותכלאתיפתורלאזהאינדיקטורגםכימאליו,מובןהמדיניות.

הנורמטיבייםהאינפלציהשיעורילאומדןהצעה.2

.1בתקופהמוצרים(סלהוצאותיו)לאותויהיו7*ו־,0הבסיסבתקופת1!צרכןהוצאות^יהא

יהיה:1לתקופהלצרכןלספיירשלהמחיריםמדד

( 1 )

1

^;\־0
׳■•ד

?0\¥611, £0/1^1/1001 4001$$15 /ס1)8$5160/0007//1.15*6 x108100, 51388, 1974; 111611, 11., : ראה3
.71100/$ 0/1(1 876050/6/0601 /ס€0/150/06/06/00/1(41018.1(01־1401111-1101130,63111(1975,1

51061163(161•, 1., "?1 ־301068(1061!(113111ץ:1701161116(1(4108(1001]^ן16ת60כ(6."7116ראה:4

.€00/10/010 100/001, 84, 5131 ־197406

.1101118161■ 30(1 ?310161 ,־.קס011.ראה:5

.5110217, .קס011.ראה:6
03011, 0.1*. 306 3(6 "06618111116306101131100־1611(01100ס¥\31(0."ראה:7

רן8.1.1160800,.

.80 ע10/0/ס00£0000/0105(81011511051,׳\1974,1.56,140.01
51106361, 0. ,.ז'"43113(301100־1011311000103161061011008600168088."0100/001/ראה:8

.157006■$, 0/6(111 007 800110%, ¥01. 11, 610. 1, ?66111317 1979
5110217, "101131100 301:088 11008600168 306 106 ־1361111ץ7311110113110001\ X1)61 ־160066ראה:9
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ם1116ז0601ז00ק018?000131100."1810183010.5110160־0006863100,361ק31־ .

.151)1198011
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יהיהכולהלאוכלוסייהלספיירשלהמחיריםמדד

=(2)
1=11

.0בסיסבתקופתכולה(האוכלוסייה)שלההוצאותבסך!/צרכןשלחלקוהוא,,׳ייכאשר
שיטהאחרות.שקלולשיטותייתכנואולםשהוציא,לכסףבהתאםמשקלצרכןלכלנותןזהמדד

בדבר10אטקינסוןשלרעיונותיועלמבוססתבקלות,ליישוםוניתנתכאן,המוצעתשונה,
כ:ידועלנכתבהזופונקציהחברתית.רווחהפונקציית

(6
(3)׳״00=2״(+׳ג—1־ *-^1

"8.61;(ב1׳\0)היחסיתאי־השוויוןשנאתשלהדרגהאתמודד8ו־קבועים,הםס,6כאשר
"

.1י(1וז60ן1ג2.111ץ3׳\.6־נ810ז1

"ט!(111£)ץשוויוניתהתפלגותשלהאקוויוולנטיתההכנסהרמתאתמחשבאטקינסון
11נ016(601ס1׳\316ח161׳\10161ת00ת16״

.(01151־ז

(4)
־*

1
1

01־41ץ!/-1־ 1־1-8^

כך:המוגדרת

עםבמשקהקיימתלזוזהההחברתיתהרווחה״׳>,משתכרצרכןכלכאשראחרות,במלים
כ:׳ג£יוגדרלכן.1לתקופהזהות,בלתיהכנסות

(5)

1

£1־

,1*חדש,מחיריםמדדלחשבאפואניתן.8שלשוניםלערכיםמחושבלהיותיכול
כ:שיוגדר

(6 ) /£ (<0 >4( 8 )
.^(0

הכנסהלקבוצותמתחלקתהאוכלוסייהכאשר/ע)־(אתלחשבניתןכיצדעתה,לראותאפשר
ההכנסהשונותאתבחשבוןהמביאהבצורה(5)אתלכתובאפשרכי—ובמיוחד)והוצאות(

ובתוכן.ההכנסהקבוצותבין

נחשב:המשפחה(הוצאותסקרמתוך)למשלצרכניםהכנסותעלנתוניםקיימיםכאשר
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מ=צ^ו־,6הכנסהלקבוצתהמשתייךצרכןשל1בזמןההכנסההיא,[ץכאשר
1/=ש

ההכנסהרקנתונהכאשר£.ההכנסהבקבוצתצרכניםו־*//הכנסהקבוצות£ישכלומר:

כך:(5)ייכתבהקבוצה,שלהממוצעת

( 8 ) =
■־

ף־
[1-ך)1

כאשר:

2״׳>
■

(9)'ע

שלהאקוויוולנטיתההכנסהרמתאתלהגדירניתןאדיטיבי,הואאטקינסוןשלשהמרדכיוון
כ:6הכנסהקבוצתבתוךשוויוניתהתפלגות

< 10> ^ =
,־
'

^■-[1]
(5ל■)נוסףביטוימקבליםההכנסהקבוצותלכלאגרגציהכשעושים

(!1) ^ =

1— ן!־ן-
לחשבניתןהאינפלציה,שיעורילגביהכנסהקבוצותבתוךמשונותמתעלמיםכאשרבקצרה,

:(8)בעזרתהמחיריםמדדאת

׳ג1
(12)=ע/—£7
ע׳>0

:(11)באמצעותהמחיריםמדדאתלחשבניתןדיים,מפורטיםהנתוניםאם

~=(13)

ובתוכןהכנסהקבוצותביןשונותבחשבוןמביאהואראשית,מעניין.(13ב־)המתקבלהמדד
הואילחברתית,רווחהשיקוליעלהמבוססתהצמדהנוסחתפהמתקבלתשנית,לאינפלציה.ביחס

ההכנסהלקבוצותמייחסיםשהםהחשיבותמידתלפי־,שלערכיםלבחוריכוליםהמדיניותוקובעי

בשינוייםהמלווהגבוההאינפלציהשלבתקופותחשיבותמשנהמקבליםכאלהשיקוליםהשונות.
ההכנסות.בהתחלקותבולטים
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כישראלהנורמטיבייםהאינפלציהשיעוריחישוב.3

12מנזליפרסםלאומדןששימשההראשונההנתוניםסדרתאת
זוסדרה.1בלוחמובאתוהיא,

משקלותשונות.הכנסהקבוצותעבורעירוניות,משפחותלגבילצרכןהמחיריםמדדאתמתארת
נתונידיור.עלהוצאותכוללהצריכהוסל,1968—1969המשפחההוצאותמסקרנלקחוהקבוצות

השונותההכנסהקבוצותשלהאינפלציהבשיעוריגדוליםשינוייםהיולאכימראים,הלוח
הגבוהה.ההכנסהבקבוצותקלהעלייהשקיימתאף—1960—1971בתקופה
לחשב,ניתןכןעלידועות.1968—1969בשניםהכנסהקבוצתכלשלהפנויהההכנסהרמות

ההכנסהרמתעללשמירההדרושההנומינליתההכנסהאת,1לוחשלהמחיריםמדדיסמךעל
המחיריםמדדי.1960—1971מהשניםאחתבכלהכנסהקבוצתלכל—1968—1969שלהריאלית

שלפנילשניםפאשהוכמדדי1968—1969שלאחרלשניםלספיירכמדדיכמובן,נלקחו,1לוחשל
ההכנסהרמתחושבההכנסה(קבוצתולכלשנה)לכלהנומינליותההכנסותסמךעל.1968—1969

הכנסהקבוצתבכלהמשפחותבהתפלגותשימושתוךשוויונותהתפלגותשלהאקוויוולנטית
המחושביםהערכיםמתוך.6שלשוניםלערכיםשנהלכלחושבשלערכו.1בלוחהמפורטת

הסדרהערכיכיהונח,אחרות:במליםהשנתיים.האינפלציהשיעורי£לכלחושבו*׳נ,של
התפלגותשלקבועהאקוויוולנטיתריאליתלהכנסהמתאימיםנתון,£לערךשלהעיתית
שיעוראתלחשבמאפשרתרצופותשניםלשתי־()לאותו׳>£ערכישהשוואתכך—שוויונית

האינפלציה.

1960כאשר,£שלשונותלרמותהמחיריםומדדיאינפלציהשיעורימופיעים3ו־2בלוחות
יותר(,גדולהנמוכותההכנסהקבוצותמשקל)כלומריותרגבוה£ש־ככלבסים.כשנתמשמשת

.1960—1971לתקופההכוללהאינפלציהשיעורנמוךכן

ההכנסהקבוצותשלהמחיריםהעלאותכי1מלוחלראותניתןשכןצפויה,היתד.זותוצאה
גדוליםהבדליםשאיןמשוםמפתיעות,אינןהתוצאותיותר.נמוכותכלל,בדרךהיו,הנמוכות
לשיעורייחסיתמתוניםהיואלהששיעוריםומשוםההכנסה,קבוצותשלהאינפלציהבשיעורי

שיעוריהיושבהןהאחרונות,השניםבחשבוןהובאוכאשרהאחרונות.השניםשלהאינפלציה
השונות.בשכבותהאינפלציהשיעוריביןההבדליםגדלוגבוהים,האינפלציה

לארץבהתאםבאוכלוסייה,שונותבשכבותצריכהסלישלהאינפלציהשיעורימסודרים4בלוח
ביןישריחסאיןשובאלובשניםכינראה,מהלוחההכנסה.וקבוצתבעבודההמעמדהלידה,
גבוהההכנסהבעלישלפרטיםלומר,ניתןכקבוצהכיאם—ההכנסהרמתלביןהאינפלציהשיעור
נורמטיבייםאינפלציהשיעוריחושבובו,5בלוחבולטזהדבריותר.גבוההאינפלציההיתד.
יותרנמוךהנורמטיביהמחיריםמדדאוכלוסייה,קבוצתכללגביכינמצא,שםשונים.£לערכי
יותר.גבוה£ש־ככל

נראהכך.£שלבערכותלוייםהאוכלוסייהקבוצותביןההבדליםכילמצוא,מעניין
לגבימאשריותרנמוכיםהיואסיה־אפריקהילידילגביהאינפלציהשיעוריכי£י=1ל־למשל
.£=4ל־הפוכההמסקנהאךהרגיל,המחיריםמדדלגביגםנכוןזהדברהארץ.ילידי

שיעוריהרגיל(,המחיריםלמדד)וגם£שלנמוכיםשלערכיםהיא,נוספתמעניינתתוצאה
.6>2ל־מתהפכתזומסקנהשכירים.שבקרבמאלהנמוכיםהיועצמאייםבקרבהאינפלציה

מראששנקבעתשיקלולשיטתכיבדיעה,עדייןהכותבאךגדולים;אינםההבדליםהכול,בסך
ממנה.הנובעותהחברתיותובבעיותבאינפלציהלהיאבקבבואםהמדיניותלקובעילעזורעשויה

.1\111ך21,ץ0.>ן£17.ראה:12
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1971—2:1960הכנסהקבוצותלפיעירוניות,משפחותשל1לצרכןהמחיריםמרד:1לוח

(100=1959)ינואר

מדד
המחירים
הממוצע

)בל״י(ממוצעתפנויההכנסה

שנה
א

(252.5)
ב

(489.8)
ג

(680.4)

ד
(863.1)

ה
(1059.7)

ו
(1797.5)

ז
(1933)

104.6 103.9 104.0 104.3 104.5 104.8 105.0 105.0 1960
112.9 111.6 111.8 112.4 112.9 113.2 113.7 113.7 1961
125.0 123.0 123.1 123.8 124.7 125.3 126.3 126.7 1962
135.8 135.5 134.3 134.1 135.2 135.9 136.9 137.7 1963
143.3 142.3 141.0 140.9 142.4 143.5 144.7 146.1 1964
155.9 155.0 153.1 152.8 154.8 156.1 157.7 159.4 1965
167.7 165.4 163.8 164.2 166.4 167.8 170.1 172.3 1966
171.3 170.2 168.0 168.1 170.0 171.0 173.2 175.6 1967
174.8 173.5 171.2 171.3 173.6 174.5 176.8 179.5 1968
182.1 179.7 177.8 178.0 180.8 182.0 184.6 187.4 1969
196.0 192.1 190.5 190.7 194.4 196.1 199.4 202.8 1970
219.9 213.6 212.7 213.0 218.1 220.2 224.8 228.6 1971

המשפחותאחוז
קבוצתבכל

17.7 15.8 18.2 15.6 10.9 10.9 10.9 הכנסה

דיור.הוצאותכולל1
.1968—1969ב־הכנסהקבוצותי לפיממוצעתפנויההכנסה2

■שוויון איישנאת מקדם שלשונים ערכים לפיכישראל,נורמטיכיים אינפלציהשיעורי:2לוח
1971—1960 יחסי:

)באחוזים(

השינוי
£יחסיאי־שוויוןשנאתמקדם במדד

המחירים
0.1=8לצרכן £=0.25 £=0.5 £=0.75 לח 11 £= 2 £= 3 €=4 תקופה

8.0 8.0 7.9 7.7 7.7 7.5 7.5 7.5 7.9 1960—1961
10.7 10.7 10.6 10.6 10.4 10.3 10.2 10.2 10.7 1961—1962
8.6 8.7 8.7 8.8 9.0 9.3 9.7 9.9 8.6 1962—1963
5.5 5.5 5.4 5.4 5.2 5.2 5.1 5.0 5.5 1963—1964
8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.9 8.9 8.8 1964—1965
7.6 7.6 7.5 7.4 7.2 7.1 6.9 6.8 7.6 1965—1966
2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8 2.2 1966—1967
2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 1967—1968
4.2 4.2 4.2 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 4.2 1968—1169
7.7 7.6 7.6 7.5 7.3 7.2 7.0 7.0 7.6 1969—1970
12.2 12.2 12.1 12.0 11.8 11.7 11.4 11.3 12.2 1970—1971
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שלישוניםערכיםלפיבישראל,נורמטיבימחיריםמדד:3לוח
1971—6:1960המקדם

המחיריםמדד
£=0.1 8=0.25 8=0.5 8=0.75 8=1.5 8=2 8= 3 6=4 לצרכן)ממוצע( שנה

100 100 100 100 100 100 100 100 100 1960

108 108.0 107.9 107.9 107.7 107.7 107.5 107.5 107.9 1961

119.6 119.5 119.4 119.3 119.0 118.8 118.5 118.4 119.5 1962

129.9 129.9 129.8 129.7 129.7 129.8 130.0 130.0 129.8 1963

137.1 137.0 136.8 136.7 136.5 136.4 136.6 136.7 137 1964

149.2 149.0 148.9 148.7 148.4 148.4 148.6 148,8 149.0 1965

160.5 160.3 160.0 159.8 159.2 159.0 158.9 159.0 160.3 1966

163.9 163.8 163.6 163.4 163.0 163.0 163.2 163.4 163.8 1967

167.3 167.1 166.9 166.7 166.3 166.2 166.4 166.6 167.1 1968

174.3 174.1 173.8 173.6 172.9 172.6 172.6 172.7 174.1 1969

187.7 187.4 187.0 186.5 185.5 185.1 184.7 184.7 187.4 1970

10.6 210.2 209.6 209.0 207.4 206.6 205.8 205.6 210.2 1971

הלידהיבשתלפיבישראל,שונותאוכלוסייהקבוצותשלצריכהסלישלמחיריםעליית:4לוח
1974—1979ממוצעבעבודה:והמעמד

1הכנסהקבוצת

-קבוצת
10123456789אוכלוסייה

באירופהנולדו
באמריקהאי

559.8 567.7 565.6 575.5 572.4 580.7 588.0 573.5 579.4 580.2 שכירים

562.3 563.6 552.9 587.8 580.5 567.2 570.3 558.2 584.4 574.5 עצמאיים
580.9 575.1 602.6 585.9 580.1 580.8 582.0 577.2 596.0 586.2 עובדיםלא

באפריקהאובאסיהנולדו

562.0 554.7 550.3 560.6 567.3 558.3 559.6 561.6 564.4 570.9 שכירים

558.4 571.9 558.0 558.0 565.9 551.0 581.6 558.1 562.3 577.8 עצמאיים

578.7 529.0 575.5 571.6 543.9 566.2 557.4 559.1 564.8 558.9 עובדיםלא

בישראלנולדו

546.8 559.7 560.2 571.2 567.3 569.7 575.3 582.2 573.9 580.6 שכירים

575.5 583.0 565.6 572.4 590.6 547.6 555.5 583.8 553.6 604.0 עצמאיים
540.9 562.8 559.5 525.1 588.6 571.3 573.6 574.3 570.5 564.1 עובדיםלא

עולה,הכנסותסדרלפימסודרותהקבוצותשוות.הכנסהקבוצותלעשרחולקהאוכלוסייהקבוצתכל 1
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העידולפיבעבודהוהמעמדהלידהיבשהלפיבישראלונורמטיביממוצעמחיריםמדד:5לוח
1979:£המקדםשל

(100=1974)מדד

מדד
המחירים 8ערך

קבוצת
אוכלוסייה

הרגיל
)הממוצע(8=80.1=80.25=0.5 6=0.75 8= 1.5 8=2 6=3 8=4

573 573 573 572 571 568 567 565 565 האוכלוסייהסך.1

באירופהנולדו.2
578 578 578 577 577 575 575 574 574 באמריקהאו
577 577 576 576 575 572 571 567 564 שכיריםא.
572 572 572 571 571 569 568 566 564 עצמאייםב.
586 586 585 585 585 584 584 582 580 עובדיםלאג.

באסיהנולדו.3
563 563 562 562 562 561 560 561 562 באפריקהאו
563 563 562 562 561 560 560 559 559 שכיריםא.
567 567 566 566 565 564 563 563 562 עצמאייםב.
560 560 560 560 560 561 561 564 567 עובדיםלאג.

572 572 571 571 570 567 565 561 558 בישראלנולדו.4
572 572 572 571 570 566 564 559 555 שכיריםא.
574 574 573 573 572 572 573 574 575 עצמאייםב.
565 565 564 564 563 560 558 554 551 עובדיםלאג.

573 572 572 571 570 567 565 561 560 השכיריםסך.5

571 571 571 570 569 568 567 566 566 העצמאייםסך.6

578 578 577 577 576 574 573 572 572 הלא־עובדיםסך.7

מסקנות.4

לקבוצותמשקלהנותניםנורמטיביים,אינפלציהשיעורילחשבההצעההועלתהזהבמאמר
ההצעהמראש.שנקבעלשיקלולבהתאםאלאהכספית,להוצאתםבהתאםלא—השונותההכנסה

שנאתמקדםהמניחהאטקינסון,שלהחברתיתהרווחהפונקצייתניצולאגבמשקלותלקבועהיא
זה.למקדםשוניםערכיםביןבחירהמאפשרתאךקבוע,יחסיתאי־שוויון

השיטהלהדגמתשימשו,1974—1979ו־1960—1971לשניםהישראליהמשקשלנתונים

בגיבושהמדיניותלקובעייעזורוהדבראחרות,לארצותדומיםאומדניםלקבלניתןהמוצעת.
וחברתיים.כלכלייםשיקוליםסמךעלהחלטותיהם
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נספח

־שוויוןאישנאתמושג

יהא.13ארוושלפראטשלבמאמריםהוצעוומוחלטתאבסולוטיתסיכוןשנאתשלמושגים
הסיכוןושנאת)*('/£כ־מוגדרתהמוחלטתהסיכוןשנאתשהכנסתופרטשלהתועלת6/00

י)*("ע
ט)*(כ:מוגדרתהיחסית

)*(־־ע

הבאה:הדיפרנציאליתהמשוואהתתקבלקבועה,יחסיתסיכוןשנאתנניחכאשר

)*(־״
-זג-=6

)*(־־״

'/00£=יתקבלממנהאשר

1/00=0+*־!*—ולכן
1-8

במקוםההכנסות.בהתפלגותשוויוןחוסרלמדידתאטקינסוןהרחיבהסיכוןשנאתמושגאת
אינהשובשנאההחברתית.הרווחהברמתלהסתכלישהפרטשלהתועלתרמתאתלבחון

האפשרותכלפיאלאשונות(,הכנסהמרמות)הנובעהפרטבפניהניצבהסיכוןכלפימוגדרת
המת¬החברתיתכרווחהלכן,מוגדר,):*(/!שווה.בלתיבצורהתתפלגנהבאוכלוסייהשההכנסות

פונקציההיא—החברתיתהרווחהסך—1/00כיומניחים'׳,פרטשלהכנסהמרמתקבלת
אדטיבית:

=2)**(״
%

את:חברתיתרווחהכפונקצייתלקחולכןקבועה,יחסיתאי־שוויוןשנאתלהניחהציעאטקינסון

)*(״=2+—**1)י־ >=!1*־

לעיל.המוגדרת

־311,ראה:
1
זז\,0,¥\,1£,.^3>ן£0ז3/ס77160/71/16/ס560111310־/1מ'1965,116181111:1,8;1*
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העיסקיובסקטורהציבוריבסקטורהשכרעל

גרוס*אפרים

בהשוואההציבורי,בסקטורהשכרמערכתשלשוניםהיבטיםלבחוןניסיוןנעשהזהבמאמר
הופיעושכבראףאלו,מעיןבדיקותבארץנערכוטרםהידוע,ככלהעיסקי.בסקטורהנהוגהלזו

שלהמיוחדלאופיובחלקןהקשורותמספר,שאלותיידונוזהבמאמרבעולם.מחקריםבכמה
זה:סקטורהמייחדיםמהגורמיםאחדיםלהלןהציבורי.הסקטור

מקסימלי.רווחשיקולילפיפועלאינוהציבוריהסקטור.1

נגזרומכאןכוחה,אתכךידיעלולהגדיללהתרחב,נטייהישביורוקרטיתמערכתלכל.2
העיסקי.בסקטורמהנהוגהשונה—אדםלכוחהביקוש

עלהקייםהמידעואףברור,אינומחירהכךעלנוסףנמכרת.אינההציבוריהסקטורתפוקת.3
העיסקי.שבסקטורמזהמועטנראהלתפוקהעובדכלשלתרומתו

מערכתקיימתראשית,בשכר.השוויוניותלהגדלתמספרגורמיםפועליםהציבוריבסקטור.4
המהווהיחסית,נמוךשכרלעצמםלקבוענוטיםנבחריםשנית,השכר.לקביעתלמו״מריכוזית

בתחתיתהנמצאיםלעובדיםכילהניח,מקובלגיסאמאידךהציבורי.בסקטורלשכרעליוןחסם
נובעזהשהבדל)ייתכןהעיסקי.הסקטורמאשריותריחסיתהציבוריהסקטורמשלםהסולם
השויוניותלהגדלתהגורמיםשנישילובפועללכן—לא־משוכללים(שוקמתנאיבחלקו
פחותהציבוריבסקטורתהיההאידיאולוגיתהבחינהשמןלצפות,מקוםישושלישית,בשכר.
לנשים.גבריםביןיותרנמוכיםהשתכרותפערייהיווכיעדתי,רקעעלאפליה

קיומםיבדוקהראשוןעיקריים:מישוריםבשלושהשאלותייבחנושהוצגו,ההבדליםלנוכח
עקב—אנושיהוןשלמודלסמךעלהסקטוריםבשנישייאמדושכר,במשוואותהבדליםשל

השוויוניותשאלתאתיבחןהשניהחלקהאופטימיזציה.ובשיקולילעובדיםבביקושהקייםהשוני
התוצאות,יושווהשלישיבמישורעדתי.רקעעלהאפליהשאלתבדיקתאגבהסקטורים,בשניבשכר
אחרותעבודותתוצאותעםוכןבעולם,אחריםבמחקריםשהתקבלואלועםהעבודה,במהלך
בין־סקטוריאלית(.הפרדה)ללאבארץשנעשו

גברים1,353עלנתוניםוכולל1975/76המשפחההוצאותסקרנתוניעלמתבססזהמחקר
ראשאשתאומשפחהראשיהודיות,)שכירות,נשים793ועלמשפחות(וראשייהודים)שכירים
)כוללוקהילתייםציבורייםבשירותיםהעובדיםכלנכללוהציבוריהסקטורבהגדרתמשפחה(.
)הנגזרתהחודשיתההכנסהאתמייצגזובעבודהההכנסהמשתנה״.8כלכלי״ענף—מלכ״ר(
ומשכורות.משכרשנתיים(מנתונים

157
המחקר.מחלקתישראל,בנק*
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ובתכונותבשכרגולמייםפערים.1

ואילוהציבורי,שבסקטורמזואחוזים7ב־גבוהההעיסקיבסקטורגבריםשלהחודשיתההכנסה
ההשכלהרמותבחינתהציבורי.הסקטורלטובתאחוז26שלבשיעורפערקייםהנשיםבקרב

)פעריםגבריםאצלוהןנשיםאצלהןהציבורי,בסקטוראנושיהוןשלגדולהצברעלמצביעה
העיסקיבסקטורמהנשיםבלבדאחוז19ל־בהתאמה(.לימוד,שנות2.1ו־2.5שלממוצעים
,1מלוחלראותניתןעודהציבורי.בסקטוראחוז57לעומתשנים,12מ־גבוהההשכלה

בקרבכי
העבודהבשעותבלבדקטניםפעריםוישבגילים,פעריםהסקטוריםשניביןאיןמיןאותובני
בסקטורהעובדותהנשיםגילכינראה,המיניםביןמהשוואהואילו—סקטוריםלפיבחלוקה—

שנים5—0הוותקקבוצתמשקליותר.פחותותשלהןהעבודהושעותיותר,נמוךהציבורי

1975/76כישראל:העיסקיובסקטורהציבוריבסקטורמועסקיםשלעיקריותתכונות:1לוח

נשיםגברים

סקטורסקטורסקטורסקטור עיסקיציבוריעיסקיציבורי
(1)(2)(3)(4)

371 422

1341 1691

(1040.6) (1048.3)

358 436

(236.1) (227.5)

6.8653 7.1884

(0.8988) (0.8119)

5.6847 5.9451

(0.6408) (0.5404)

43.6 45.3
(14.4) (12.8)

34.7 32.0
(14.2) (11.9)

10.2 12.7

(3.8) (3.8)

37.3 36.4

(12.4) (11.6)

21.1 17.7

(13.8) (13.1)

900 453

3491 3260

(1872.1) (1446.9)

823 770

(421.0) (324.8)

7.9985 7.9621

(0.6281) (0.5748)

6.5826 6.5427

(0.5399) (0.4970)

50.2 50.5

(6.5) (6.4)

43.7 40.6

(13.7) (16.5)

10.4 12.5

(3.9) (4.8)

43.0 44.0

(13.2) (13.2)

26.5 25.5

(14.1) (14.6)

תצפיותמספר

)בלירות(*חודשיתהכנסה

)בלירות(שבועיתהכנסה

חודשיתהכנסהלוג

שבועיתהכנסהלוג

בשנהעבודהשבועות

**בשבועעבודהשעות

השכלהשנות

גיל

***6גיל־השכלה-=ותק

האומדן.שלהתקןסטיית—בסוגריים
שנתיים.הכנסהנתוניסמךעל*
החקירה.מועדלפניאחרוןשבוע**
ההשכלה()שנותשלמדהשניםמספרפחותהעובדשלגילולפי:נאמדותבעבודההוותקשנות***

לימודיו(.אתהחלבוהגיל)שהוא6תוחפ
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הציבוריבסקטוראחוז19.2ו־8.4העיסקי:הסקטורלעומתבולטבאופןגבוההציבורי,בסקטור

שתופעהייתכןהעיסקי.בסקטוראחוזים12.7ו־2.4לעומתבהתאמה,והנשים,הגבריםבקרב
בסקטורלשוקהנכנסותהתרכזותואתהעבודהבכוחנשיםבהשתתפותהעלייהאתמשקפתזו

הציבורי.

בשניהגבריםוהשכלה.ותקגיל,למשתניםביחסהשכרהתפלגותבצורתקייםניכרדמיון
44—35הגילבקבוצתהמקסימליתההכנסהאתמשיגיםהעיסקי,בסקטורהנשיםוכןהסקטורים,

עלייהעםבבדבדההכנסהשלעלייההקבוצותכלבקרבנמצאהכן.30—26הוותקובקבוצת

54—45הגילבקבוצתהיאביותרהגבוההההכנסההציבוריבסקטורלנשים.20—16הוותקובקבוצת

בהשכלה.

שכרמשוואותאומדן.2

ההכנסהירידתוכןקבוע(,מוחזקותק)כאשרהשכלהברמתמגידולהמתקבלתבהכנסה,העלייה
הוןעלהפחתבולמצבלהתאיםיכולותקבועה(ההשכלה)כאשראופטימליתותקרמתלאחר
עבודתו(!.שנותבמרוצתהעובדשרוכשמהמיומנות)הנובעתהחדשהמההשקעהגדולאנושי
אנושיהוןממודלהנגזרותשכרמשוואותנבחןלהלן

1

2
בשכרהגולמייםהפעריםאםונבדוק,

מהסקטוריםאחדלכלאחר.אוזהלסקטורמהשתייכותאו—שונהאנושיהוןממלאינובעים

הכללית:שצורתהשכרמשוואתנאמדה

¥0+0-,+0^-,0+2-,51'+06\-׳*!ם 2
(1)10£=0ס+0-,52+5-

—ותק—סלימוד,שנותמספר—5שכירה,מעבודההחודשיתההכנסה—¥כאשר

המוצאליבשתמשתני־דמיהוכנסוכןכמועבודה.שבועותמספר—׳״(,6פחותהשכלהפחות)גיל
נשים(.)אצלבמשפחההפרטולמעמד

ההבדליםאףעל.2בלוחמוצגיםהסקטוריםלשנישכרמשוואותשלראשוניםאומדנים

בסקטור3.6הואבחינוךלהשקעההתשואה)שיעורהסקטוריםבשניגבריםביןהשכרבמשוואות
כי,נראה—הוותק(משתנה)השפעותהנשיםביןוכןהציבורי(בסקטור2.6לעומתהעיסקי,

לנימיםגבריםביןבהפרדהמתמקדיםוהפעריםרבה,במדד,שונותהמשוואותאיןכללי,באופן

6.5כ־נשים,אצלהמתקבללהשכלההתשואהשיעורהסקטורים.שנילפיבמיוןמאשריותר
גברים.לעומתניכרתבמידהגבוהאחוזים,

הציבורי.בסקטוריותרגבוהשכרבמשוואותהמתקבלההסברמקדםכיהוא,נוסףממצא
של)יכולתו(תפוקתואתלזהותקושיישהציבורישלמעסיקבעובדהמצוילכךשהסברייתכן,
מגבירהעובדיכולתאודותבמידעהמחסורהעיסקי(.בסקטורלמעבידמאשר)יותרהעובד

וותק(,)השכלהנצפיםלמשתניםיותרהדוקבאופןהשכראתלקשורהנטייהאתזהבסקטור
ה״הוןמודלשנותןההסברשמידתכך,—האמיתיהאנושיההוןעםחיוביבאופןהמתואמים
הציבורי.בסקטוריותרגבוההתהיההשכרלרמתהאנושי"

"1416?10611011011{ס1111ז7ו3ח03ק1(01410311031ץ£317110£30£016,"ראה:1
00וז?0ז3111,

1967.!.?.£.
^1,110061,.50/1001111;!'(ק\.0111-1£110££(£01-11111$51,2£65631011£00001711001011163111431101131

.001007613308ס01׳\61311,ץ1974
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והעיסקיהציבורילסקטורשכרמשוואות:2לוח
(1הסטטיסטי)בסוגריים

נשיםגברים

(8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)

ציבורי עיסקי ציבורי עיסקי ציבורי עיסקי ציבורי עיסקי הסקטור

1מ7׳מי/1־*ח \!\¥ 101' 1'>ח תלוימשתנה

422 371 422 371 453 900 453 900 תצפיותמספר

4.7947 4.9449 1.8564 2.2736 5.9613 5.9599 2.7356 1.1651 קבוע

0.067

(9.1)
0.066

(7.1)
0.065

(9.0)
0.064

(6.7)
0.026

(5.6)
0.036

(7.9)
0.026

(5.7)
0.036

(8.1)
5

0.029

(4.7)
0.011

(1.3)
0.027

(4.3)
0.009

(1.1)
0.038

(7.5)
0.031

(6.5)
0.036

(7.1)
0.028

(6.0)
¥

—0.00044 —0.00025

(-3.3) (—1.5)
—0.00040

(—3.0)
—0.00023

(—1.3)
—0.00082

(-9.2)
—0.00064 —0.00079 —0.00058

(—8.1) (—8.8) (—7.5)

׳ז2

1.135

(24.8)
1.063

(19.3)
1.194

(13.6)
1.601

(21.0)

0.200 0.169 0.645 0.576 0.277 0.170 0.464 0.426 #2

—מוצדקת היתד. סקטורים לשניההפרדהאם לבדוקיש שהתקבלו, השכר משוואותמתוך
כ<,1ו0׳\\הציעזולשאלהמבחןשונות.שכרמשוואותעל־ידימאופייניםאכןהםאםכלומר,

משוואותעל־ידימאופייניםאכןשהסקטוריםהיא,המשוואותכלבבחינתהמתקבלתוהתוצאה
הגולמייםהפעריםאםלבדוקניתןלפיכך,אחד.מאחוזפחותשלמובהקותברמתשונותשכר
מוסברת".בלתי"שאריתבחזקתשהםאו—אנושיהוןרכיביביןבהבדליםמוסבריםבשכר

שמשוואתמאחרהעיסקי.הסקטורשללאלה—שו־הציבורילסקטורהערכיםסימון8יהא
מתקיים:הממוצעים,נקודתדרךעוברתקבוע()עםהשכר

״
(2)1^מ=׳£#7״־=204*'׳<4

3להציגניתןהסקטוריםבשני(1מ)במונחיהממוצעהשכרהפרשיאת

*

:

0^)0+ג/>נ4*(״4-״5ך־)
;0/-0)2=(3)

בשניהעובדיםבתכונותמהבדלכתוצאהבשכרלהפרשהתרומההואהביטוי
;<הביטוי!(.8ב-י;)הכפלההציבוריבסקטורמוערכותהןכאשרהסקטורים,

מייצג2(04<ן־־04:<*)4
בתשלומיםמהפרשמורכבוהוא—העיסקילסקטורההשתייכותמעצםהנובעבשכר,הפרש

4)כך:גםלרשוםניתןזהשוויון3
:*־״0

(3)=2^־־/ג/(0**)204+5ס*(4
זהה.בהכרחאינו(3ו)׳(3לפי)הפירוק
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זה)הפרשהעיסקיבסקטורממוצעותתכונותלמערכתהשוניםהסקטוריםשנותנים)מקדמים(
*(.=1שעבורםהקבועיםאתגםכולל

)האנטילוגלירות,1,324לוגריתמים,במונחיהיא,הציבוריבסקטורנשיםשלהממוצעתההכנסה
38.2המהווהלירות,366שלפערשקיים)כךלירות958—העיסקיובסקטור(7.1884של

שהביטויכךיותר,רבאנושיהוןהציבוריבסקטורלעובדותהעיסקי(.הסקטורמהכנסתאחוז
הוןבעליהציבוריבסקטורהעובדיםהיואילוכימתקבל,ומכאן;0.208הוא(3)במשוואההימני
הלא־והפער(,6.9804של)אנטילוגלירות1,075הכנסתםהיתד.—העיסקיכבסקטוראנושי
הואזהפערהעיסקי.בסקטורמהשכראחוז12.2המהוותלירות,117עלעומדהיהמוסבר
הבדליםהשפעותניכוילאחרוזאתבו,העובדותלנשיםהציבוריהסקטורשמשלם"עודף",תשלום

בסקטורלבטחהקיימיםנוספיםיתרונותבחשבוןהובאושלאלהוסיף,ישהעובדים.בתכונות
אתהמגדילים—בעבודהוביטחוןעדיפיםסוציאלייםתנאיםכגוןהציבורי,

דלעיל.הפער

בלתיולשאריתבתכונותמהבדלהנובעיםלאלהאחדות,בעבודותהגולמיים,הפעריםמיון
שניבקרבהשונים.במחקריםהתוצאותביןרבדמיוןשקייםנראה,.3בלוחמוצגמוסברת,
מתקבל,כןהעבודות.בכלהמתקבלממצאיותר,רבאנושיהוןצברהציבוריבסקטורקייםהמינים

גםדומהההתנהגותהציבורי.הסקטורלטובתהםהעודףוהןהגולמיהפערהןנשים,בקרבכי
קרובים,גודלבסדריהעיסקיהסקטורלטובת"עודפים"התקבלומקרים4ב־הגברים;בקרב
הציבוריבסקטורנשיםאצלמוסברבלתי"עודף"מתקבלמהעבודותאחתבכלכיהוא,אחרממצא
מובן,הגברים(.שלמזהגבוההציבוריבסקטורהנשיםאצלהעודף)אחוזהגבריםלעומת

גורמיםחסרוןשלתוצאהוהואמקריאינוזהשעודףמלמדת,בהתנהגותהרבהשהסדירות
כאן.שהוצגוהפשוטה,בצורתואנושי,הוןמודלשלאלהעלנוספיםמסבירים

העסקי בסקטורמהשכרכאחוז **הציבורי בסקטורהיטכרשל* הגולמיהפעררכיבי:3לוח

נשים גברים

עודף

עקבמזה:
הבדלים
בתכונות

פער
גולמי עודף

עקבמזה:
הבדלים
בתכונות

פער
גולמי מקור

+9.7
( + 12.2)

+28.5
(+26.0)

+38.2
(+38.2)

—10.9
(-8-8)

+7.2
(+5.1)

—3.7
(—3.7)

זועבודה.1

+8.6 + 13.7 +22.3 +6.2 +3.1 +9.3 קנדה00066ז2.500

+ 1.0 +28.7 + 29.7 —9.4 + 12.4 +3.0 1^003.1־נ?/1׳\3.8011111316

+6.2 + 15.9 +22.1 —11.6 + 19.9 +8.3 1׳\4.801111131£
־
1/?81316

+ 19.7 +26.5 +46.2 + 13.9 + 25.2 +39.1 ?6(161־21?/11¥ג5.801111116

—11.0 + 2.3 —8.7 שבדיה6.008131800

(.3)משוואהלפיהפירוקבסוגריים(,3)׳משוואהלפיזובעבודההפירוק*
+.בסימן—הציבוריהסקטורלטובתפער**
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"שוויונית"שכרמדיניותשלאחדיםאספי,מים.3

יוצאיביןבהשתכרותפעריםקיוםבחינתא.
שונותמוצאיבשות
השונותהמוצאיבשותלפיהעובדיםביןבשכרפעריםקיוםבשאלתשעסקוקודמים,מחקרים
אירופה־ילידיגבריםלטובתמהשכר,אחוז20עדהמגיע—מנוכהפערקיוםעלמצביעים
האוכלוסייהבכללשנמצאהפעראםהשאלה,תיבחןלהלןאסיה־אפריקה.ילידילעומתאמריקה,
הנשים,בשכרשדנואחרים,מחקריםהעיסקי.בסקטוררקשמאאוהסקטורים,בשנימתקיים
2בןפערמצאוי•וארציפישלזוןוייס,קיימים.אינםכמעטמנוכיםשפעריםכך,עלמצביעים

6גרונאואצלגםנתקבלוזו,מבחינהדומות,תוצאותמזרחי.ממוצאנשיםלטובתאחוזים3עד

אירופה־ילידותשלמזהאחוזים10ב־גבוהאסיה־אפריקהילידותלנשיםהמנוכההשכרלפיהן—

אמריקה.
מתבטאיםהפעריםכיההנחה,עלמתבססתהראשונהדרכים.בשתינבחנההפעריםקיוםשאלת

יבשותבכלזהההמשוואות()מקדמיהאנושילהוןהתמורהואילו)באחוזים(,קבועבגודל

שאצלמתברר,;4בלוחמוצגותמוצא,ליבשתמשתנה־דמיעםזו,משוואהתוצאותהמוצא.
איןהסקטוריםבשניכלומר,לחלוטין.מובהקיםבלתימוצאליבשותהרמימשתנינמצאוהנשים
נמצאוהעיסקיבסקטור:הגבריםאצלכןלאהמוצא.ביבשותההבדלרקעעלהנשיםביןשכרפערי
)המש¬ישראלוילידיאירופה־אמריקהילידילביןאסיה־אפריקהילידיביןבשכרניכריםפערים
הציבורי.בסקטורמצוייםאינםאלהפעריםבהתאמה.אחוז,17ו־27שלבשיעוריותר(תכרים

ואסיה־אפריקה,אירופה־אמריקהילידיגבריםביןבהשתכרותהפעריםזובדיקהשבדרךלציין,יש
מובהקים.ובלתידומיםנמצאיםהסקטורים,בשני

מיוןללאשכרןומבנההעבודהבכוחנשיםהשתתפותעלגרונאו,שללעילהנזכרתעבודתו
השתנותאתלבחוןיהיהשניתןכדי.1968/69משפחההוצאותסקרעלמתבססתסקטוריאלי
מאוחדותשכרמשוואותכאןגםהורצו,1975/76ו־1968/69שלהסקריםביןהשכרמשוואות

המשוואותביןהרבהדמיוןעלמצביעותהתוצאותונשים.לגבריםביחססקטוריאלי(מיון)ללא
מעוררותאלותוצאותהנשים.שלהשכרמשוואותבמקדמיזהותכמעטוקיימתהתקופות,בשתי
,1979/80החדשמשפחההוצאותסקרלגבידומהבבדיקהעניין

במידה—לקבועיהיהשניתןכדי

הזמן.במשךבמעטאךמשתניםהשכרמשוואותמקדמיאכן,אם,—וודאותשליותררבה
עלגםישפיעושהםסבירהמוצא,ליבשתבהתאםבהשתכרותפעריםקיימיםשאכןבמידה
משוואותסקטורכלבתוךלאמודישזאת,לבחוןכדיהקבוע.עלרקולא—המשוואותמקדמי
מוצגותולנשיםלגבריםהנפרדותהשכרמשוואותהשונות.המוצאיבשותלילידינפרדותשכר

על־ידימאופייניםהמושוויםהסקטוריםאםהשאלהלבדיקתמבחניבנספח.4ו־נ־3נ־בלוחות
להלן:מוצגיםשונות,שכרמשוואות
באחתורקהגבריםאצלההשוואותבמרביתהבדליםהשכרבמשוואותקיימים5לוחלפי

המגמהכלליבאופן.6בלוחמוצגהגבריםאצלהגולמייםהפעריםניתוחהנשים.אצלההשוואות

עדתי(רקעעלאפליהמבטאיםהםכי)שייתכןמוסבריםהבלתישהפעריםהיא,המתקבלת

עד1968/9בשניםבישראליהודיםגבריםשלהשכרפונקציית״התפתחותש.,אמיר,למשל:ראה4
גבריםביןההכנסות"פעריג.,ופישלזון,נ.מארק,י.,וייס,.52,1980ישראלבנקסקר״,1975/6

פורדר.מכון,23—78מם׳עבודהנייר״,1976—1969מוצא,יבשתלפי
,1976—1969בשניםכישראלשכירותנשיםבקרבהכנסותפעריי.,וארצי,ג.פישלזון,י.,דים,ראה:5

.1980ספיר,שםעללפיתוחמרכז

.1978פאלק,מכוןשברן,ומבנההעבודהבכוחנשיםהשתתפותר.,גרונאו,ראה:6
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מוצאיבשתהשפעתכולל—והעיסקיהציבורילסקטורשכרמשוואות:4לוח
(1הסטטיסטי)בסוגריים

נשיםגברים

1975/76זועבודה1975/76זועבודה -1968/69-1968/69
*8 7 6 5 *4 3 2 1

עיסקי
וציבורי

עיסקי
וציבורי ציבורי עיסקי

עיסקי
וציבורי

עיסקי
וציבורי ציבורי עיסקי סקטור

10 1^ח
101׳ 1ת1׳ 1111׳

101׳ 101" תלוימשתנה

294 793 422 .371 1742 1353 453 900
**•!4{■!-

התצפיותמספר

1.412 1.983 1.811 2.270 1.899 1.913 2.798 1.340 קבוע

0.067 0.070 0.068 0.064 0.031 0.025 0.022 0.031 5

(7.8) (10.8) (8.0) (5.9) (9.8) (7.1) (4.2) (6.5)

0.019 0.022 0.028 0.012 0.027 0.033 0.037 0.032 ¥
(2.7) (4.0) (4.3) (1.3) (6.9) (9.4) (7.1) (6.8)

—0.0003 —0.0004 —0.0004 —0.0004 —0.0006 —0.0007 —0.0008 —0.0006 ¥^

(-2.5) (-3.4) (-3.0) (—1.6) (—5.1) (—11.6) (-8.9) (-6.2)

0.946 1.096 1.133 1.061 1.044 1.446 1.197 1.596 \!\1¥

(24.1) (30.5) (24.6) (19.1) (25.5) (24.8) (13.7) (21.1)

—0.050 —0.027 —0.054 —0.087 —0.153 £4
(—1.0) (-0.4) (-0.6) (-2.4) (—3.3)

0.067 —0.010 0.033 —0.049 —0.185 —0.189 —0.092 —0.237

(0.9) (-0.2) (0.5) (-0.5) (-6.3) (-5.1) (—1.6) (—5.0)

0.032 0.041 0.075 *
(0.6) (0.6) (0.9)

0.640 0.617 0.650 0.574 0.490 0.458 0.466 0.441 £2

משתניגםמופיעיםאלובמשוואות(.1968/69)שברןומבנההעבודהבכהנשיםהשתתפותר.,גרונאו,*
בארץ.הוותקוכןמובהקים(,לא)רובםהילדיםמספר

השכלהשנות — 5
בשניםותק — ¥

עבודהשבועות — ]¥
)דמי(אירופה־אמריקהיוצאי — £/4
)דמי(אסיה־אפריקהיוצאי — -44
ישראלילידי —הבסיס

משפחה.ראשהיאהאישהאם1הערךאתהמקבלדמי,משתנה—£
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השכרבמשוואותשונילבחינת?מבחני:5לוח
גברים(לגביהמבחנים)בסוגריים

לידהויבשתסקטור

עיסקיסקטור ציבוריסקטור
אירופה־ אסיה־ אירופה־אסיה־ יבשת

ישראל אמריקה אפריקהישראל אמריקהאפריקה לידה

1.28 0.45 — 4.13 1.64 — אסיה־אפריקה
(10.26) (5.14) (1.46) (3.33)

0.12 — — 2.22 - - אירופה־אמריקה
(5.52) (1.22)

(.3)׳ לפיהתוצאותבסוגריים(;3)משוואהלפיהניתוח*

* גברים—שונותמוצאליבשותשברבמשוואותהגולמייםהפערים ניתוח:6לוח

עקבמזה:גולמיפער
בתכונותשוני(1)לטובת

המושוותהיבשות

עודף (2) (1)

ציבוריסקטור

18.1 —2.4 15.7 אסיה־אפריקה אירופה־אמריקהו.
(3.1) ( + 12.6) (15.7)

11.4 4.4 7.0 אירופה־אסיה ישראל.2
(-0.7) (7.7) (7.0)

4.3 19.5 23.8 אסיה־אפריקה ישראל.3
(-4.3) (28.2) (23.8)

עיסקיסקטור

15.4 —4.3 11.1 אסיה־אפריקה אירופה־אמריקה.1
(3.7) (7.4) (11.1)

13.2 14.3 27.5 אירופה־אמריקה ישראל.2
(12.7) (14.8) (27.5)

22.2 19.5 41.7 אסיד,־אפריקה ישראל.3
(18.9) (22.8) (41.7)

(.3לפי)׳התוצאותבסוגריים(;3)משוואהלפיהניתוח*

אסיה־לילידיישראלילידיבהשוואתבמיוחדבולטתזותופעההציבורי.בסקטוריותרקטנים
אמריקהאירופה־ילידיביןהפעריםאירופה.לילידיישראלילידיבהשוואתגםוקיימתאפריקה,

הסקטורים.בשנידומיםואסיה־אפריקה
)ערךואסיה־אפריקהישראללילידותהשונותהמשוואותהציבורי,בסקטורנבדקו,הנשיםאצל

צריכותהיואולםישראל,ילידותלטובתאחוז12.2הואהגולמיהפער(.5בלוחגבוה?
לטובתהואהמתקבלשהעודףכך—בתכונותשוניבגלליותראחוז20.2לקבל
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מחק¬ממצאיעםהמשתלבתתוצאהאחוז,8שלבשיעורפריקהאאסיה־יוצאות
אחרים.רים

ידמשלחילפיוניתוחבהשתכרותגולמייםפעריםב.
הציבורי.בסקטורבשכרשוויוניותליתרלצפותהיהניתןלפיהםשיקולים,כמההוצגובפתיחהכבר

מובאותוגיל,ותקהשכלה,המשתניםשללקבוצותביחסההכנסה,שלהגולמיותההתפלגויות
בסקטורמאשריותרהרבהנמוךהציבוריבסקטורהפיזורשבנספח.2ו־נ־1נ־בלוחות
פירוטביתרתיבחןלהלןהגברים.קבוצות19מתוך15וב־הנשיםקבוצות19בכל—העיסקי
רכיביניכוישלאחר—לכךלצפותישיותר,צנטרליסטיהציבוריוהסקטורהואילכיהטענה,
)תנאיהידמשלחימהשפעתישירותהנובעהשכר,פיזוריהיה—העובדיםשלהאנושיההון

.ןהגבריםבאוכלוסייתתיבחןזוטענההעיסקי.בסקטורמאשריותרנמוךהציבוריבסקטורהשוק(
ההוןבמלאיהבדליםהמייצגיםשונים,ידמשלחיעבורהמשולםבשכרגולמייםהבדליםקיימים
אלה.ידלמשלחיוהיצעביקושבמערכותשינוייםומשקפיםהעובדיםשלהאנושי

משלםידמשלחבכלכך,כיעלמצביעהידמשלחילפיהממוצעתההכנסהבדיקת
י.קסיעד.הסקטורמאשרפחותהציבוריהסקטור

)בלירות(ידמשלחילפיגבריםשל־׳ו,חודשית,הכנסה:7לוח

ידמשלחיסיווג

4 ,5 ,6 ,9 3 7—8 1 0 2
עובדי

שירותים, עובדים בעלי בעלי
מכירות, מקצועיים מקצועות מקצועות
חקלאות בתעשיה חופשיים מדעיים

ממוצע ואחרים פקידים ובחקלאות וטכניים ואקדמיים מנהלים הסקטור

3,491 2,428 3,306 3,327 4,621 4,654 5,104 עיסקי

3,260 2,177 2,834 3,066 3,244 4,007 4,173 ציבורי

בייחוד—העיסקיבסקטורהשכרמןגבוההציבוריבסקטורהשכרכינמצא,אחדיםבמחקרים
הפיזורבחינתהפוך.המצבגבוהההכנסהעםידובמשלחינמוכה,ההכנסהבהםידבמשלחי

מעלה,בחו״להסקטוריםביןהעובדיםשלהשונותבהתפלגויותהתחשבותתוךהשכר,של
ייעשהבישראל,גםקייםזהדבראםלבדוקכדייותר.נמוכההציבוריבסקטורהשכרששונות
יחסיתשונותבמדדשימוש

7

היד.משלחיןיבהשכרלפיזור8
הוא:השוניםהידמשלחיןיבהציבוריבסקטורהשכרפיזור

=6
(4)?^9=*ע8(׳1־"*'1)"'2

1־1
כאשר:

הציבורי.בסקטור>ידבמשלחהממוצעהשכר—
הציבורי.בסקטורהמועסקיםמסךי!ידבמשלחהמועסקיםמשקל—
הציבורי.בסקטורהממוצעהשכר—

הסקטורים.בשניהגברים,אצלמאשרבהרבהנמוכההנשיםאצלהידמשלחיביןהחפיפה7
בממוצע.מחולקתהתקןסטיית8
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גםחושב*/.בהתפלגות־משוניהנובעבפיזורשוניאותוההשוואה,לצורךלנכות,וישהואיל

שבסקטורלזוזהההציבוריבסקטוריד,משלחילפיהעובדים,שהתפלגותבהנחה—*811׳״־׳
!<—העיסקי.

(5)

הידלמשלחדמימשתני—והציבוריהעיסקיכסקטורגבריםשכרמשוואות:8לוח

4 3 2 1
סקטור
ציבורי סקטור

עיסקי
סקטור
ציבורי סקטור

עיסקי

1׳>ם ־׳!ת! 1מ1׳7>מ׳ תלוימשתנה
453 900 453 900 א

1.8357 0.5858 4.9857 4.8347 קבוע
(4.5) (1.8) (19.3) (24.2)
0.108 0.133 0.105 0.143 5
(4.4) (7.0) (4.3) (7.3)

—0.00237 —0.00282 —0.00231 —0.00284 52
(—3.8) (—5.8) (—3.7) (-5.8)
0.062 0.059 0.063 0.066 ץ
(6.5) (8.2) (6.6) (9.1)

—0.00092 —0.00076 —0.00094 —0.00084 ץ2
(-8.5) (-9.4) (-8.7) (—10.2)

—0.00127 —0.00179 —0.00125 —0.00207
(-3.4) (-5.8) (-3.5) (—6*0)
0.421 0.397 0.437 0.419 (0)=,ס
(6.3) (4.8) (6.5) (4.9)
0.218 0.394 0.232 0.415 (1) =
(2.9) (5.6) (3.1) (5.7)
0.414 0.581 0.428 0.622 ־"—י

11 כ!
•*

(4.9) (9.2) (5.1) (9.6)
0.064 0.228 0.085 0.245

♦־
וומ־

׳<ר־/

—>י

(0.9) (4.2) (1.2) (4.4)
0.235 0.249 0.247 0,270 נ-־_

סס
׳—י

11 ם וזי

(5.4) (5.9) (3.6) (6.2)
—0.019 —0.143 —0.022 —0.151 £/1
(-0.4) (-3.3) (-0.4) (-3.4)
—0.050 —0.162 —0.048 —0.166
(-0.9) (-3.6) (-0.9) (-3.6)
1.171 1.4962 111׳*ז

(14.3) (21.0)

0.543 0.516 0.384 0.275



167 והעיסקיהציבוריבסקטורהשכר

העיסקי.הסקטורלגביגםנערכודומיםחישובים

השכרשליחסיפיזור
—-—התפלגות
עיסקיסקטורציבוריסקטורלפי:העובדים

0.226 0.184 עיסקיסקטור

0.289 0.216 ציבוריסקטור

יותרנמוכההידמשלחיקבוצותןיבהיחסיתהשונותהעובדיםמהתפלגויותאחתכללפי
משלחיביןהגולמילפערהתייחסהזובדיקהכאמור,להשערה.בהתאםהציבורי,בסקטור

ביןהיחסיבשכרשינוייםלבחוןניתןלמקצוע,משתנה־דמיהכוללותהמשוואות,מתוךהיד.
העובדים.שלמוצאויבשתהשכלהותק,השפעותשנוכולאחר—הידמשלחי

העובדיםכשכר100הבסיסנקבעמהסקטוריםאחדובכליחסי,שכרשלבמונחיםהואכאןהדיון
(.8לוח)של2ו־1משוואותעלומתבסס,4,5,6,9המקובץהידבמשלח

קבועים.מוחזקיםוהוותקההשכלהכאשרהיחסי,השכרמוצג9בלוח

שוניםידכמשלחינכריםשלהמנוכההיחסיהשכר:9לוח

ידמשלח

2 0 1 7 ,8 3 4 ,5 ,6 ,9
בעלי

מקצועות בעלי
מדעיים מקצועות עובדים פועלים

מנהלים ואקדמיים חופשיים מקצועיים פקידים פשוטים סקטור

186.2 152.0 151.4 131.0 127.8 100 עיסקי

153.4 154.8 126.1 128.0 108.9 100 ציבורי

לביןביותרהגבוההההכנסהשבוהידמשלחביןאנושי,הוןמהשפעותהמנוכהבשכר,הפער
הפערכאשרזאת,הציבורי;בסקטוראחוז55ו־העיסקיבסקטוראחוז86עלעומדהבסיסמקצוע
גדוללאשחלקלראות,ניתןבהתאמה.והציבורי,העיסקיבסקטוראחוז92ו־110עלעמדהגולמי
לציין,ישכיאם—השוניםהידבמשלחיהעובדיםביןאנושיהוןבמלאיבשונימוסברמהפער
אתלחזקניתןמכאןהעיסקי.שבסקטורמזהבהרבהגדולהציבוריבסקטורהפערשצמצום
הסברומהווההציבוריבסקטוריותרטובהבצורה"פועל"אכןהאנושיההוןשמודלהטענה,

בקביעתצנטרליסטיתמערכתשלקיומהוכישונים,ידמשלחיביןהשכרלהפרשייותרטוב
השונים.הידמשלחיביןהשכרפיזורעלהשוקכוחותהשפעתאתמקטינההשכר
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שהמדובר)ומאחרמהסקטוריםאחדבכלהיחסיהשכרשלהשונותאתלחשבאיפוא,ניתן,
כלהלן:והשכלה,ותקניכוילאחרנוסף(בתיקוןצורךאיןיחסיבשכר

השכרשליחסיפיזור
התפלגות

עיסקיסקטור ציבוריסקטור לפי:עובדים

535 272 עיסקיסקטור

580 475 ציבוריסקטור

השונותכי—העובדיםמהתפלגויותאחתכללגבילהשערה,בהתאםמתקבל,זובבדיקהגם
הציבורי.בסקטוריותרנמוכהאכןלשכרהידמשלחישלהיחסיתהתוספתשל

סיכום.4

התוצאותהעיסקי.הסקטורשלמאלוהשונותשכרמשוואותמאפיינותאכןהציבוריהסקטוראת
במחקריםהמתקבלותלאלודומותבשכר,הגולמייםהפעריםניתוחלגביזו,בעבודההמתקבלות

במחקריםהמתקבלתאחרתתוצאההציבורי.בסקטוריותררבהאנושיההוןהצברבחו״ל:אחרים
ה״עודף"שהשכרוכןלנשים,"עודף"שכרמשלםהציבורישהסקטורהעובדה,היאהשונים
נוספיםשיקוליםשלקיומםעלמצביעותאלותוצאותלגברים.הניתןמזהגבוהלנשיםהניתן

הרגילה.במתכונתואנושיהוןבמודלנתפסיםשאינםשיקוליםהציבורי,בסקטורהשכרבקביעת

שלמעבידמשוםאולי—יותרגבוההסברמקדםהאנושיההוןלמודלמתקבלהציבוריבסקטור
במידעהמחסורהעיסקי.בסקטורלמעבידמאשריותרהעובדשלתפוקתואתלזהותקשההציבורי

יותרהדוקבאופןהשכראתלקשורהנטייהאתמגדילהציבורי,בסקטורהעובדיכולתעל
כך—האמיתיהאנושיההוןעםחיוביבאופןהמתואמים—וותק()השכלהנצפיםלמשתנים
הציבורי.בסקטוריותררבהתהיההשכראתהאנושי""ההוןמודלמסבירבהשהמידה

הצנטרליסטיאופיועםאחדבקנההעולהממצא—יותרשוויוניהציבוריבסקטורשהשכרנראה,
אפליהואישוויוניותשל"אידיאולוגיים"עקרונותעםוכןזה,בסקטורהשכרעלומתןהמשאשל

שהתקבלוהשכרשמשוואותנראה,כןמיני.אוהציבורי(בסקטוריותר)הנמוכהעדתירקעעל
למשוואותרבהבמידהדומותולנשיםלגברים1975/76המשפחההוצאותסקרנתוניסמךעל

.1968/69מסקרשהתקבלו
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נספח

אנושיהוןלמשתניכיחסופיזורהגבריםשל,1־החודשית,ההכנסה:1נ־לוח

(6?/ההכנסהפיזור—בסוגרייםהמספרים)בלירות;

גילקבוצותלפימיון1.1

גיל

סה״כ 65+ 55—64 45—54 35—44 25—34 18—24 סקטור

3491

(0.54)
1988

(0.93)
3279

(0.55)
3698

(0.52)
3992

(0.47)
3527

(0.48)
2215

(0.46)

עיסקי

3260

(0.44)
2222

(0.68)
3137

(0.46)
3294

(0.48)
3717

(0.39)
3365

(0.33)
2469

(0.51)

ציבורי

ותקקבוצותלפימיון2.1

בארץותק
סה״כסקטור 41 + 31—40 26—30 21—25 16—20 11—15 6—10 0—5

3491 2669 3588 3912 3898 3990 3465 3659 2975 עיסקי

(0.54) (0.64) (0.48) (0.61) (0.38) (0.54) (0.42) (0.51) (0.65)

3260 2474 2983 3907 3714 3872 3545 3499 2906 צבורי

(0.44) (0.53) (0.44) (0.38) (0.40) (0.34) (0.44) (0.33) (0.43)

השכלהקבוצותלפימיון3.1

השכלהשנות

סה״ב 16+ 13—15 9—12 5—8 0—4 סקטור

3491 4920 4209 3476 2981 2204 עיסקי

(6.54) (0.45) (0.57) (0.47) (0.52) (0.44)

3260 3889 3410 3174 2679 1691 ציבורי

(0.44) (0.43) (0.45) (0.34) (0.39) (0.52)
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אנושיהוןלמשתניכיחסופיזורהנשיםשל,1־החודשית,ההכנסה:2נ־לוח

(6״ע/ההכנסהפיזור—בסוגרייםהמספרים)בלירות;

גילקבוצותלפימיון1.2

גיל

סה״כ 65+ 55—64 45—54 35—44 25—34 18—24 סקטור

1340

(0.78)
2107

(0.82)
1181

(0.75)
1358

(0.69)
1523

(0.80)
1401

(0.77)
1000

(0.73)

עיסקי

1691

(0.62)
1815

(0.65)
1821

(0.68)
2048

(0.56)
1881

(0.55)
1618

(0.61)
1108

(0.61)

ציבורי

ותקקבוצותלפימיון2.2

ותק

סה״כ 41 + 31—40 26—30 21—25 16—20 11—15 6—10 0—5 סקטור

1340

(0.78)
1135

(0.79)
1181

(0.77)
1453

(0.73)
1612

(0.70)
1759

(0.80)
1287

(0.90)
1329

(0.68)
1132

(0.75)

עיסקי

1691

(0.62)
1282

(0.62)
1939

(0.52)
2148

(0.70)
1956

(0.58)
1904

(0.50)
1673

(0.49)
1584

(0.67)
1386

(0.64)

ציבורי

השכלהקבוצותלפימיון3.2

השכלהשנות

סה״כ 16+ 13—15 9—12 5—8 0—4 סקטור

1340 1840 1750 1492 844 684 עיסקי
(0.78) (0.57) (0.69) (0.72) (0.74) (0.77)

1691 2205 1821 1449 1162 969 ציבורי
(0.62) (0.48) (0.65) (0.55) (0.50) (0.51)
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מוצאיבשותלפיוהעיפקי,הציבוריבפקטורנשיםשכרמשוואות:3נ־לוח

הסקטור

עיסקי ציבורי

ישראל
אסיר,
אפריקה

אירופה
אמריקה ישראל

אסיה
אפריקה

אירופה
אמריקה לידהיבשת

1׳*ת 1'>ח '}ת! 1י*ת 1׳>ת תלוימשתנה

118 92 161 175 80 167 תצפיותמספר

2.1870 2.2301 2.1505 2,0097 2.4105 1.3176 קבוע

0.071 0.063 0.065 0.053 0.076 0.075

(2.5) (2.9) (4.4) (3.3) (4.7) (5.7)

0.046 —0.017 0.017 0.063 —0.012 0.023 ץ
(2.4) (-0.9) (1.2) (5.4) (-0.9) (1.8)

—0.0011 0.00029 —0.00042 —0.00151 0.00035 —0.00031

(-2.2) (0.9) (-1.6) (-4.4) (1.4) (-1.2)

1.003 1.144 1.077 1.091 1.057 1.245 1111-

(37.8) (9.4) (11.7) (17.2) (11.0) (14.9)

0.620 0.559 0.523 0.671 0.663 0.644 א2

מוצאיבשותלפיוהעיפקי,הציבוריבפקטורגבריםשכרמשוואות:4נ־לוח

הסקטור
עיסקי ציבורי

ישראל
אסיה
אפריקה

אירופה
אמריקה ישראל

אסיה
אפריקה

אמריקה
אירופה לידהיבשת

'*מ! 1חץ 1׳*ח 1^״ 1'*ת 111׳* תלוימשתנה

185 300 415 120 131 202 תצפיותמספר

0.6716 1.205 1.6372 2.3914 3.2512 2.6969 קבוע

0.056 0.041 0.015 0.039 0.034 0.006 5
(5.6) (5.0) (2.2) (3.5) (3.5) (0.8)

0.087 0.007 0.037 0.050 0.013 0.041 ¥
(6.8) (0.8) (4.9) (4.1) (1.3) (4.9)

—0.00165 —0.00018 —0.00078 —0.00104 —0.00045 —0.00088 /ן2
(-5.8) (—1.4) (-6.4) (—3.4) (-2.7) (-6.1)

1.552 1.614 1.526 1.212 1.110 1.272 ׳מת!
(8.4) (13.5) (13.7) (6.1) (7.6) (10.0)

0.512 0.445 0.417 0.364 0.551 0.463 £2
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ביבליוגרפיה

פקר״,1975/76עד1968/69השניםביןבישראליהודיםגבריםשלהשברפונקציית״התפתחותש.,אמיר,
.52,1980ישראלבכל,
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עבודהכייר״,1976—1969מוצאיבשתלפיגבריםביןההכנסות״פעריג.,ופישלזון,נ.מארק,י.,וייס,
פורדר.מכון,23—78מס׳

מרכז,1970—1969בשניםבישראלשבירותנשיםבקרבהכנסותפעריי.,וארצי,ג.פישלזון,י.,וייס,
.1980ספיר,שםעללפיתוח

כישראל.הממשלתיבשירותנשיםשלושכרקידוםל.,עפרוני,
8211?013111,,.¥"7712?10(03111111130071001100ק0101630111131ץ£310108501016",.£.?.]

.1967
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.,1\1161800)000
0000(1001-11011100/ס£000001105,1979.
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"1238600261001601(111(610011315"]001-00!/ס£000010105111-1100,101,ץ1977,4.
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׳\\6188,,.¥"£116?181(066010£16016018^303110031(1(011016681063110031£,"7116]0001001/
.1972,80,1(£0000101001)011?
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אקדמאיםשלההכנסותחלוקתעלהמשפיעיםגורמים
על־תיכוניתהשכלהובעלי

ברבי*ומשהסילברדק

חלוקתעלהמשפיעיםהגורמיםאתלמצואהיאמטרתהזהבמאמרהמתוארתהמחקרעבודת
הניידותשלההשפעההדגשתתוךואקדמאים,תיכוניתעל־השכלהבעלישכיריםשלההכנסות

ומחוזות.ידמשלחימעסיקים,בין
מקצועותשלהכנסהפרופילילגבינתוניםקיימיםי,קלינוב־מלולשלהמקיפהעבודתהמאז
2על־תיכוניתהשכלהובעליאקדמאיםהכנסותשלניתוחקלינובפירסמהלאחרונהבארץ.שונים

,

זהבניתוח.1974ב־שבוצעאקדמאיםסקרבעקבותהלימוד,תחוםהשפעתעלמיוחדדגשעם

משלחילכעלהניידותהשפעתכיאףאלו,קבוצותשלההכנסהעלהניידותהשפעתנבדקהלא
.3קלינובשלקודמתבעבודהתוארההחינוך(לרמתהתייחסות)ללאבארץהיד

התחזיותנכונותאתלבדוקהבאותרגרסיות,ניתוחעלמתבססהמאמרשלהראשוןחלקו

—מכןולאחרכולו,למדגםכוללותתוצאותמובאותבתחילהאנוש.הוןמתיאורייתהנובעות

משקלומוערךהשניבחלקוהמחלקה(.הפקולטה)ברמתלימודתחוםלכלספציפיותתוצאות
של)'׳גססזזתפ(האנטרופיהנאמדהזולמטרההראשון.בחלקשנבחנומהגורמיםאחדכלשל

חלוקתלגבי—4פישלוהיהזהמסוגניתוחשערךהראשוןלגורמים.וחולקהההכנסותחלוקת
לגבידומהניתוחעריכתשהמריצוהןשםשנתקבלוהמעניינותהתוצאותבברזיל.ההכנסות
הישראליים.הנתונים

ההכנסותופונקצייתאנושבהוןהשקעות.1

להתפלגותההכנסותהתפלגותאתלייחסאנושהוןתאורייתניסתהשנה,מעשריםיותרבמשך
הושםהדגשעיקרהעובדים.אצלאנושהוןשלשונותבצורותהמצטברותהנקיותההשקעות

0מ1013,1116)בעבודהמקצועיתהכשרהשלההשפעהגםאנוש.בהוןטיפוסיתכהשקעהחינוךעל
הבדליםביןשםהמבחין—5מינצרשלבעבודתומסוכםזהנושאבחשבון;הובאה^״!סזיר(
בתוךהפערהקבוצות.ביןהבדליםלביןוהשכלהגילקבוצתאותהבתוךאנשיםשלבהכנסות
ביתשלאחרבהשקעותלחינוך,התשואהבשיעוריהחינוך,באיכות—להבדליםיוחסהקבוצות

עלהתשואהובשיעוריבבריאות(השקעותעבודה,חיפושבעבודה,אימון)כגון:הספר
אלו.השקעות

זה.מחקרשמימנהופיתוח,למחקרהלאומיתלמועצהתודתנובר־אילן.אוניברסיטתלכלכלה,המחלקה*
.1966ירושלים,פאלק,מכוןכישראל,כחינוךההשקעהרווחיותר.,קלינוב־מלול,ראה1

.1979ירושלים,פאלק,מכוןאקדמאי,תוארכעליהכנסותר.,קלינוב־מלול,ראה2

116ראה:3
־
?11003-׳1ץ12101,,.א"000002(110021׳!101>1111ץ—80016?10(11088."161־1:0821601
^.1201־106?£00000110101108111016:211?68621־18110011־0180088100.261

?18111033,׳,.)/"01811118126812211120)10000160101100.",40161100!/£0010£00/10/010)0,ראה:4
.3/01,.סא1,2\12ץ1972 0X11.

,11110061^^/^^ז^>ן£01-111/185011016.14633׳¥0113:14.8,.?.?.1974ראה:5 1., 50110011118, £x.
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יש—על־תיכוניתהשכלהבעליהםהמשתתפיםכלזה,למחקרבסיסששימששבמדגם,היות
יחסית.קטנההשפעהביניהםבחינוךלהבדליםכילשער

ישומחוז.מעסיקיד,משלחכגוןספציפיותהשקעותשלהשפעתןאתלבדוקבמיוחדמעניין
כיוון—במעסיקהספציפיתמההשקעהגדולהתהיהידבמשלחהספציפיתשההשקעהלכך,לצפות
הספציפיתההשקעהכילשער,ניתןכן.6חדשהלפירמהממעברמשאביםיותרצורךמקצועשלימוד
קטנה.תהיהבמחוז

ישזהבתחוםהעבודה.שוקעללעובדיםשישבמידעבהבדליםגםמקורובהכנסותהפער
כילהניח,ניתןהעוליםקבוצתבתוךחדשים.עוליםפניעלהארץילידישלליתרוןלצפות
החינוךאיכותהבדליבגללואפריקה,אסיהעוליעליתרוןיהיהואמריקהמאירופהלעולים
בארץ(.הקיימתהחייםלצורתהפרטבהתאמת)לפחות

הוןשלשונותבצורותלהשקיעיותרקטןתמריץולנשיםהואילחשובה,השפעהלמיןגם
לטפלכדימספר,לשניםלפחותהעבודה,כוחאתלעזובאמהותשלנטייתןעקבזאת,אנוש.

ההכנסות,על(50לגילעד)לפחותהגילשלחיוביתהשפעההיאנוספתצפויההשפעהבילדיהן.
וגדלההולךאנוש,הוןמלאיעלתשואהמעבודהבהכנסהרואהאנושהוןשתיאורייתכיוון
הגיל.עם

המפורטותהתיאורטיותלתוצאותהאמפיריותהתוצאותשלההתאמהמידתנבדקהראשוןבשלב
אנוש.הוןמתיאורייתשנובעותלעיל,

(,1בנספחמופיעההמשתנים)הגדרת1בלוחהמתוארותכולו,למדגםהרגרסיהתוצאות
שלמאלואחוזים33ב־נמוכותהכנסותלנשיםהתיאורטיות.מההשערותניכרחלקמאמתות
גבוהההאקדמאיםוהכנסתהגיל,עםועולההולכתההכנסהכצפוי,משרה(.היקף)לאותוגברים
אקדמאית.לאעל־תיכוניתהשכלהבעלישלמזו

בעליביןהבדלנמצאאךג,1ו־.^.8..^.תוארבעלישלהכנסותיהםביןהבדליםנמצאולא
מפתיעה.השפעההיתד.לניידותאךלמוצא,השפעהנמצאהלאהאקדמאים.לשארד״רתואר

שהחליפואלהבקרבמאשרמעסיקשהחליפואלהבקרביותרחריפההיתד,בהכנסההירידה
הטבות)למשלבמעסיקהעובדשלספציפיותהשקעותשלקיומןאתמאמתתזותוצאהיד.משלח
לניידותהישראלי.העבודהבשוקהניידותלחוסרחלקיהסברניתןגםבכךותק(.שונות,

חיובית.השפעהנמצאהגאוגרפית
)ראהשוניםצירופיםלשמונההניידותגורםפוצלהניידותהשפעתניתוחאתלשפרמנתעל
(.1—נייד)משתנהכלל.ניידיםהיושלאעובדיםשלהיאביותרהגבוההההכנסהכצפוי,(.1נספח
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חשיבותשישנהייתכןאלהגורמיםביןבחשבון.הובאושלאהאחריםהגורמיםבכלוכןמסויים
לניידות.
המודדבמשתנהאלהגורמיםהוחלפומשמעותית,השפעההיתד,לאולמוצאולחינוךהואיל

בעזרתמודגמותזהניתוחתוצאות(.3בנספחהגדרתו)ראהקבוצות8וכוללהניידותאת
6בלוחולמין.לגילהיאהעיקריתוההשפעהחלשה,השפעהלניידותשגםלראות,ניתן.5לוח

להבטיחכדישכירים(.שינייםרופאי)כוללורופאיםמהנדסיםמקצועות:2ל־האנטרופיהחושבה
וגיל.מין—גורמיםלשנירקהתייחסותהיתד,מייצג,מדגם

כןיותר.גבוההכצפוי,^(,1011תת11-0£)ץכזהקבוצותבתוךהאנטרופיההיתד,זהבמקרה
המין.מחשיבותיותררבההגילשחשיבותנמצא

=,*״1״—
1} X■ •

.•— ;יי
־י*

5ז =•*?1ב—

..= )יץ
— .

4

.8.,^.תוארלבעליצורפוהעל־תיכוניתההשכלהבעלי 10
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ואקדמאים,על־תיכוניתהשכלהכעלישלהכנסותחלוקתשלהאנטרופיהמדד:4לוח
1ומוצאתוארגילמיו,שלכפונקציה

0.098 כלליתאנטרופיה
0.054 קבוצותביןאנטרופיה
0.053 )סה״ב(קבוצותבתוךאנטרופיה
0.028 מיןמהבדליכתוצאה—
0.021 גילמהבדליכתוצאה—
0.002 )תואר(חינוךמהבדליכתוצאה—
0.002 מוצאמהבדליכתוצאה—

אינטראקציות
—0.011 לגילמיןבין
0.000 לחינוךמיןבין
0.000 לחינוךגילבין
0.001 למוצאמיןביו

—0.002 למוצאגילבין
0.000 למוצאחינוךביו
0.001 ולחנוךלמיןגילבין
0.000 ולמוצאלמיןגילבין
0.000 ולמוצאלחינוךמיןביו
0.001 ולמוצאלחינוךגילבין
0.000 ולמוצאלחינוךלמין,גילבין

.3בנספחמוגדריםהמשתנים1

ואקדמאים.על־תיכוניתהשכלהבעלישלההכנסותחלוקתשלהאנטרופיהמדד:5לוח
1וניידותמיןגיל,שלכפונקציה

0.092 כלליתאנטרופיה

0.054 קבוצותבתוךאנטרופיה

0.048 קבוצותביןאנטרופיה

0.028 מיןמהבדליכתוצאה—

0.015 גילמהבדליכתוצאה—

0.005 ניידותמהבדליכתוצאה—
אינטראקציות

—0.06 למיןגילביןאינטראקציות

—0.001 לניידותמיןביואינטראקציות

—0.003 לניידותגילביןאינטראקציות

—0.003 ולניידותלמיןגיל,ביןאינטראקציות

.3בנספחמוגדריםהמשתנים 1
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מודדיםשאינםאף—אנטרופיהניתוחלתוצאותדומותזורגרסיהניתוחתוצאותהכול,בסך
האנטרופיהואילובלבד,ההכנסהשונותאתהמסביריםלמשתניםמתייחסתהרגרסיההתופעות.אותן

הפיזור(.שלאחדאספקטרקהיא)והשונותהפיזוררכיביאתמנתחת

שיניים(רופאי)כוללורופאיםמהנדסיםשלההכנסותחלוקתשלהאנטרופיהמדד:6לוח

ורופאירופאים
)שכירים(שיניים מהנדסים

0.052 0.037 כלליתאנטרופיה

0.040 0.025 קבוצותבתוךאנטרופיה

0.012 0.009 קבוצותביןאנטרופיה

0.003 0.007 מיןמהבדליכתוצאה

0.009 0.001 גילמהבדליכתוצאה

0.001 0.003 לגילמיןביןאינטראקציה

מסקנות.3

שלההכנסותחלוקתעלהמשפיעיםהגורמיםאתלהסבירניסתהכאןהמתוארתהמחקרעבודת
אקדמאים.ושלתיכוניתעלהשכלהבעלישכירים

גיל,מין,נכללולכןאנוש.הוןתיאורייתשללהשערותבהתאםנבחרוהמסביריםהמשתנים
הרגרסיהבניתוחהןהכלליות,התוצאותומחוזות.ידמשלחימעסיקים,ביןמוביליותמוצא,חינוך,
שאיןלהדגיש,ראויאולםהשערות.אותן—כללבדרך—מאמתותהאנטרופיה,בניתוחוהן

זאתלעומתקבועים(.והניידותהחינוךהמין,הגיל,)כאשרהכנסהעלמשמעותיתהשפעהלמצוא
מאמתתזותוצאהיד.משלחיביןניידותשלמזוחזקהמעסיקיםביןהניידותשהשפעתמתברר,

הישראלי.בשוקשונותוהטבותותקכמוגורמיםשלחשיבותםאת
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הרגרסיהכניתוחהמופיעיםהמשתניםהגדרת:1נספח

זכראם0
נקבהאם1

בשניםמוגדר

דוקטוראומוסמךאיננווהואאוניברסיטהבוגרהעובדאם1
מוסמךהואאםאומאוניברסיטהאקדמיתוארללאעל־תיכוניתהשכלהבעלהואאם0
דוקטוראו
דוקטורלאאבלתואר)בעלמוסמךהואאם1
8.^תוארבעלאומאוניברסיטה,אקדמיתוארללאתיכוניתעלהשכלהבעלהואאם0

דוקטורתוארבעלאובלבד
דוקטורתוארבעלהואהפרטאם1
האחריםבמקרים0

אמריקהאובאירופהנולדהואאם1
אחריםבמקרים0
אפריקהאובאסיהנולדהואאם1
האחריםבמקרים0
בארץנולדהואאם1
האחריםבמקרים0

1968שב־מזהשונההיה1972ב־המעסיקאם1

מעסיקאותוהיהאם0

1968שב־מזהשונההיה1972ב־הידמשלחאם1

ידמשלחאותוהיהאם0

1968וב־1972ב־שוניםבמחוזותגרהפרטאם1

המחוזותבאותםגרהואאם0

במחוזאוהידבמשלחבמעסיק,שינויהיהלאאם1
המשתניםבאחדשינויהיהאם0

השתנההידמשלחרקאם1
האחריםבמקרים0

במעסיקרקשינויהיהאם1
אחריםבמקרים0

במחוז(שינויהיהלא)אבלידמשלחשלוהןמעסיקשלהןשינויהיהאם1
אחריםבמקרים0

יד(משלחשלשינויהיהלא)אבלמחוזשלוהןמעסיקשלהןשינויהיהאם1
האחריםבמקרים0

ובמחוזהידבמשלחבמעסיק,שינויהיהאם1
האחריםבמקרים0

מין:

גיל:

8£תואר:
^8

08
08

מוצא:

1

1

מוביליות:
מעסיק

ידמשלח

מחוז

1נייד—

2נייד—

3נייד—

4נייד—

7נייד—

8נייד—
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האנטרופיהכנירנוחהמשתניםהגדרת:2נספח

הגדרה ערד משתנה

גברים 1 מיז
נשים 2

)כולל(39עד20בני 1 גיל
)כולל(59עד40בני 2

תיכוניתעלהשכלהבעלאו6.4תוארבעל 1 תואר
1114תוארבעל 2
דוקטורתוארבעל 3

בישראלנולד 1 מוצא
אמריקהאובאירופהנולד 2
אפריקהאובאסיהנולד 3

12,999ל־—0בין 1 משפחתיתהכנסה
18,999ל־13,000בין 2 1972ב־
99,999ל־19,000בין 3

(1)נספח1נייד—כמו 1 ניידות
(1)נספח2נייד—כמו 2
(1)נספח3נייד—כמו 3
(1)נספח4נייד—כמו 4

(1)נספח7נייד—כמו 7

(1)נספח8נייד—כמו 8

הלימודתחוםהגדרת:3נספח

מחלקותפקולטה

להוראה,הכשרהחינוך,רגיונליים,לימודיםספרויות,שפות,הכלליים,הרוחמדעי—הרוחמדעי
שימושית.ואמנותאומנויותאמנות,

המדינה,מדעיסוציאלית,עבודהפסיכולוגיה,אנתרופולוגיה,סוציולוגיה,כלכלה,—החברהמדעי
הניהול.ומדעיעסקיםהחברה,מדעייתרגאוגרפיה,בינלאומיים,יחסים

משפטים.—משפטים

רוקחות(.)כוללרפואייםעזרמקצועותווטרינרית,כלליתרפואהשיניים,רפואת—הרפואהמדעי
המדעיםויתרהסביבהמדעיפיסיקה,כימיה,המחשב,מדעיסטטיסטיקה,מתמטיקה,—הטבעמדעי

ביולוגיים.מדעיםהפיסיקליים,

חקלאות.—חקלאות

הנדסהאוירונוטית,הנדסהמכונות,הנדסתערים,ובנייןארכיטקטורהאזרחית,הנדסה—הנדסה
תעשייההנדסתטקסטיל,הנדסתכימית,הנדסהואלקטרוניקה,חשמלהנדסתחקלאית,
אחרת.הנדסהוניהול,





כספים
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הנאמנותקרןלרווחיותכתורמיםבוושינוייםהנכסיםהרכב

רון*ואהודרותםדינהן,ויצ־ןבאורי

האחרונות,בשניםמשמעותיריאליגידולמראהבישראלהנאמנותקרנותשלנכסיהןערך
להיותהפכואלוקרנותההון.בשוקהפועלותהנאמנותקרנותבמספרגידולגםחללכךובמקביל

שלהנזיליםמחסכונותיהםנכבדלחלקכמצבורהישראלי,ההוןבשוקניכרתמשמעותבעלגורם
בישראל.המשקיעים
אתלפזרלומאפשרותשהןבכך,הואהקטןהמשקיעמבחינתהנאמנותקרנותשליתרונן
השקעתואתלפזרמתקשההקטןהמשקיעבה.הטמוןהסיכוןאתלהקטיןובזאתהשקעתו,
נובעתמכאןהשקעותיו.אחרשבמעקבהטכניהקושיובשלהעמלותעלויותבשלבמישרין,

האחרונות.בשניםהנאמנותקרנותלהתפתחותהמוטיבציה
נערכוואמנםמהן,המצופהאתהנאמנותקרנותממלאותבההמידהבבדיקתרבענייןיש

מןכמהבחו״ל.והןבארץהן—נאמנותקרנותשלההשקעותיעילותאתשבדקומחקרים
תעודותיהן,בקנייתהמשקיע,שלמבטמנקודתבעיקרהקרנות,שלהצלחתןבמידתדניםהמחקרים
היעיל.השוקתאורייתשללמבחניםהתוצאותאתקושריםואחרים
הקרן.בניהולההשקעותתיקשלהכוללתהתשואהאתשבדקובמבחנים,התרכזוהעבודותרוב
הרכבשינוימדיניותובעיקרבתיק,הנכסיםבחירתיותר,מפורטתבצורהתיבדק,זהבמאמר

למדיניות)בניגודהנכסיםבהרכבשינוייםלערוךהקרןהחלטותהאם—הקרנותשלההשקעות
הקרן?שליותרטוביםלהישגיםבממוצע,הביאו,קבוע(תיקוהחזק""קנהשלהטריביאלית

לברררצויבדיעבד;שהשיגוהרווחיותנוכחנבחנתהקרנותהנהלותשלפעולותיהןהצלחת
הנאמנותקרנותהנהלותשללהחלטותיהןהרווחיות,בהגדלתהמתבטאתהצדקה,היתד,אםבמיוחד,
תיקהרכבעלנסבלהלן,שיתוארהאמפירי,המחקרלפעם.מפעםהנכסיםהרכבאתלשנות

בל״י;הנסחרותמניות(1)נכסים:קבוצותלארבעגולמיתבחלוקההקרן,שלההשקעות
אוצמודיםערךוניירותחוץמטבע(3)המחירים;למדד)בעיקרן(צמודותחובאיגרות(2)

אחרים.נזיליםואמצעיםמזומנים(4)חוץ;במטבענסחרים
הנאמנות:קרנותשלהצלחתןלבדיקתקריטריוניםשניהוגדרו

ניירותשלהעיקריותהנכסיםקבוצותביןשערכהבשינוייםהקרן,שלההצלחהמידתא.
אחרת.קבוצהשלרכיבחשבוןעלאחתמקבוצההערךניירותרכיבבהגדלתדהיינו,—הערך

שינוייםמדיניותמנקיטתמושגתשהיתהלרווחיות,בהשוואהתיבחןמכךשנבעההקרןרווחיות
אלטרנטיבית.

מקבוצותאחתכלשבתוךספציפיים,ערךניירותבבחירתהקרןשלההצלחהמידתב.
הנסחריםהערךניירותאתהמכילתיקעלהממוצעתלתשואהבהשוואהתיבחןזורווחיותהנכסים.
השונות.הנכסיםקבוצותשלהכוללתהתשואהבמדדימתבטאתשהיאכפיבשוק,

חיפה.הטכניון,וניהול,תעשייהלהנדסתהפקולטהוניהול,לכלכלההמגמה*
במחקרהכספיתתמיכתהעלזגגי,מרדכיע״שערךוניירותפיננסייםלמחקריםלקרןנתונהתודתנו

המועילות.הערותיועללבברוךלפרופ׳מודיםהננוזה.
187
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ההנהלההצליחהשאםכךהקרן,שלהרווחיותרמתאתמבטאהאלוהרכיביםשגיסכום
מהממוצע.גבוההתהיההקרןשלהתשואהכילצפותישבשניהם,אוהרכיביםבאחדבביצועיה,
השקעה,מדיניותבעלותנאמנותקרנותחמש־עשרהשלנתוניהןנותחוהאמפיריבמחקר
.1980—1977בשניםחודשים38היאהמידגםתקופתשונים.ונאמניםמנהלים

למחקרהנתונים.1

לסופיהםהנתונים.1בלוחהמפורטותהנאמנותקרנותעשרהחמש־אודותנתוניםנאספו
המדגם.בתקופת1חודשים

1980—1976המדגם:ותקופתנאמניהןמנהליהן,כמחקר,הכלולותהנאמנותקרנות:1לוח

המדגםתקופת הנאמן המנהל הקרןשם

2.80—12.76 לישראללאומיבנק ק״נלניהולישראליתחברה—פיא שמיר 1

2.80—12.76 לישראללאומיבנק ק״נלניהולישראליתחברה—פיא טופז 2

2.80—1.77 איגודבנק ק״נלניהולישראליתחברה—פיא יהלום 3

2.80—12.76 הפועליםבנק ק״גלניהולחברה איתן 4

2.80—12.76 הפועליםבנק ק״נלניהולחברה אלמוג 5

2.80—12.76 הפועליםבנק ק״נלניהולחברה עדיף 6

2.80—12.76 לישראלדיסקונטבנק דיסקונטבנקשללהשקעותחברה אורן 7

2.80—12.76 לישראלדיסקונטבנק דיסקונטבנקשללהשקעותחברה דקל 8

2.80—12.76 לישראלדיסקונטבנק דיסקונטבנקשללהשקעותחברה דולב 9

2.80—12.76 הראשוןהבינלאומיהבנק ק״נלניהולחברה—דיקלה מרום 10

2.80—12.76 הראשוןהבינלאומיהבנק ק״נלניהולחברה—דיקלה מימד 11

2.80—12.76 המאוחדהמזרחיבנק המאוחדהמזרחיבנקשלההשקעותחברת סלע 12

2.80—12.76 המאוחדהמזרחיבנק המאוחדהמזרחיבנקשלההשקעותחברת שחם 13

2.80—12.76 המאוחדהמזרחיבנק המאוחדהמזרחיבנקשלההשקעותחברת ברקת 14

2.80—7.78 והשקעותני״עבטוחה דליה 15

הבא:המידעקייםקרןכללגבי

בכללהנכסיםקבוצותארבעשמהוותהאחוזיםמפורטיםחודשכלבסוףהקרן.הרכב(1)
.2בלוחכמצוייןהקרן,נכסי

מחושביסודימחירחודש.כלבסוףבקרןהשתתפותתעודתשלהכוללהיסודיהמחיר(2)
מתוקן,זהמחיר.2שלהההשתתפותתעודותבמספרהקרןנכסיכללשלהשוקערךחלוקתעל־ידי
התקבוליםכלהשקעתשלבהנחהבמזומן,ודיבידנדיםהטבהיחידותחלוקתעבורהצורך,במקרה
הקרן.ביחידותמחדש

אודותמידעהכוללדיווחישראל,לבנקהקרנותמנהלישלחודשידיווחעלברובם,מבוססים,הנתונים1
המוחזקותההשתתפותתעודותמספרלקבוצות,בחלוקההנכסיםהרכבהחודש,בסוףקרןכלנכסיערך
הטבה.יחידותוחלוקתהחודשבמשךבמזומןדיבידנדיםחלוקתבערך(,1978מרץ)עדהציבורבידי

מנהלישלהדיווחבצורתשינויחלמכןלאחראולםלעיל,כמפורטהיסודיהמחירחושב1978לסוףעד2
,1979מ־החלהיסודיהמחירחושבלפיכךבקרן.היחידותמספרלגבימדוייקמידענמצאולאהקרנות,

ישראל.בבנקשנערכוהכוללתהתשואהחישוביעלבהסתמך
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קפוצותלארכעהנאמנותקרנותנכסיסיווג:2לוח

בקבוצההכלוליםהערךניירותסוגיהקבוצהשם

הוןשטריאופציה,תעודותומבוכרוח,רגילותמניות—בל״יהנסחרותמניותמניות
במניות.להמרההניתניםחובואיגרות

ברירהלפילמדדצמודותחובאגרותלצרכן,המחיריםלמדדצמודותחובאיגרותלמדדצמודותאג״ח
לדולר(.אולמדדצמודות)דהיינו,כפולהברירהחובואיגרות

מניותחוץ,במטבענסחרותחובאיגרותחוץ,למטבעצמודותחובאיגרותחוץמטבע
חוץ.במטבעומזומניםנת״דחוץ,במטבענסחרות

אחרים.נזיליםואמצעיםמזומניםצמודות,בלתיחובאיגרותמזומנים

קרן.כלשלהכוללתהחודשיתהתשואהנתוניגםבידינומצוייםזהלמחירבמקביל
לכלהשונות.הנכסיםקבוצותשלהתשואהמדדיהואבולהיעזרהיהשניתןנוסףמידעסוג
שלהמשוקללתהכוללתהתשואהאתהמשקףחודש,לסוףמשוקללמדדהורכבנכסיםקבוצת
.3בלוחמופיעהמדדיםפירוטחודש.אותובמשדבקבוצההנכסים

ערדניירותקפוצותשלהחודשיתהתשואהמדריפירוט:3לוח

ומקורוהתשואהמדדתיאורהנכסיםקבוצת

נבנהזהמדדחודש.בסוףבבורסהרשומותלמניותכוללתשואהשיעורמדד
—עלבהסתמך

)מתפרסםבחודש23ל־למניותכוללתשואהשיעורשלחודשימדד—
המניות(.כללעל־סמךלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהמטעם

לסט¬המרכזיתהלשכהשל)חישובבחודש23ל־מניותשליומימדד—
מניות(.שלמדגםעל־סמךטיסטיקה

לסוףבחודש23ה־מיום
בחודש.האחרוןליוםמניותשליומימדד—

החודשיהמדדתרגוםהואשחושבהמדד
לפיהחודש

.ס

,ס

ס,

זהמדדחודש.בסוףלמדדצמודותחובאגרותשלכוללתתשואהשיעורמדד
המרכזיתהלשכהשל)חישובחובאיגרותשלשבועימדדעלבהסתמךנבנה

השבועסוףעםהתלכדלאבחודשהאחרוןהמסחריוםכאשרלסטטיסטיקה(.
נתונילפילינארית()אינטרפולציהקירובנערךהשבועי,המדדפורסםשלגביו

ביניהם.חלהחודששסוףהשבועסופישני

חודש.בסוףחוץלמטבעצמודותחובאיגרותשלכוללתתשואהשיעורמדד
לעיל.כמוסברחוב,איגרותשלהשבועיהמדדסמךעלנבנהזהמדדגם

*.בחודשהאחרוןביוםהדולרשלהיציגהשערגםנבחראלטרנטיבית,

הנכסיםכמותהמדגם.תקופתכלבמשךאפסנומינליתתשואהיוחסהזולקבוצה
זניחה.הינהחיובית(תשואהבעלילהיות)ושעשוייםמזומניםשאינםזובקבוצה

מניות

חובאיגרות
למדדצמודות

חוץמטבע

מזומנים

כך.הדולר.שערעלייתאחריהתקופה,כלבמשךפיגר,חוץלמטבעהצמודותהחובאיגרותמדד*
הדולר.במחירלשימושיחסיתיתרהטייתלהןמעניקההחובאיגרותלמדדהקרנותביצועיהשוואת
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אלטרנטיביותשינוייםמדינויותעםהקרןמדיניותהשוואת.2

בו,שערכהובשינוייםהקרןשלהנכסיםתיקהרכבבבחירתהיאהנבדקותהקרנותשלהצלחתן
.3חוץומטבעלמדדצמודותחובאיגרותמניות,—העיקריותהנכסיםקבוצותשלושמבחינת

פעולתתוצאותכאשרהשוק,לביצועיחסיתהקרןביצועיהצלחתאתלחשבהיאהמגמהכאמור,
הנדונות.הנכסיםלקבוצותהמתאימיםהמדדיםעלייתלפינמדדותהשוק

שלושביןהיחסיםמבחינתשלה,הנכסיםתיקבהרכבהקרןשביצעההשינוייםנבדקובתחילה
הצלחתנבחנהמכןלאחראלטרנטיביים.שינויאופנימספרלעומתוזאתהערך,ניירותקבוצות
השוואתעל־ידיהנכסים,קבוצותמשלושאחתכלבתוךערךבניירותההשקעהמבחינתהקרן

בפועל.הקרןלאחזקותזהההרכבבעלשוקתיקתשואתעםבפועלהקרןתשואת
האלטרנ¬השינוייםממדינויותאחתכלשלהתשואותלחישובששימשוהנוסחאותמוצגות4בלוח
הנוסחאותארבעלפיהמחושבותהתשואותכייודגש,לנקוט.עשויההיתהשהקרןטיביות

הנוסחהרקהמתאימים;המדדיםעליותסמךעלשנתקבלוהתשואותהן4בלוחהראשונות
מדינויותלנקיטתמתאימותבלוחהמחושבותהתשואותבפועל.הקרןלתשואתמתייחסתהחמישית
מדדיעלייתעלובהסתמךלהלןשיפורטוהנכסים(קבוצותשלושמשקלי)מבחינתהשקעות
הערך:ניירות

,1נתונה,מתקופהנתוןהתחלתיתיקאחזקתוהחזק״:״קנהשלהשקעותמדיניות(3)

כזו,ממדיניותהתשואהחישובאתמפרטת4בלוח(3)נוסחה•7־הנבדקת,התקופהסוףועד
במשךלהחזיקוממשיכההקבוצות,במשקלימכווניםשינוייםכלעורכתאינההקרןכאשר

שהנהלתלמרותכילב,לשיםיש■1בזמןהתקופה,בתחילתבידיהשהיההתיקאתהתקופהכל
עשוייםהשונותהקבוצותמשקליהריההשקעות,תיקבהרכבמכווניםשינוייםמבצעתאינההקרן

.4אחידבלתיבקצבמשתניםהשוניםהערךניירותמחיריאםלהשתנות,

—התיקהרכבתוקן.7ועד+׳1מ־חודש,לכלקבועים:משקליםשלההשקעהמדיניות(1)נ
שהיהכפיהקבוצותמשקלישללהרכבכזהההשקעה,קבוצתשלקבועמשקלעללשמורכדי

משקלםמשתנהאחיד,לאבקצבמשתניםהערךניירותשלמחיריהםכאשר■1ההתחלתיתבתקופה
ישקבועים,במשקליםהרכבעללשמורכדיהקרן.שלההשקעותבתיקהערךניירותשלהיחסי
מדדישלהתשואהחישובאתמפרטת,4בלוחהמתוארת(,1)נהנוסחהבתיק.שינוייםלערוךצורך

הקבועים.במשקליםחודשכלהמשוקלליםהשונות,הקבוצות

להרכבהמתאיםבהרכבנכסיםתיקאחזקתבפועל:הקרןהרכבשלהשקעהמדיניות(0)
קבוצותשלהיחסייםמשקליהן.7לתקופהועדי־נתונהמתקופהחודש,בכלבפועלהקרןשהחזיקה
(0)בנוסחההמחושבתהתשואהחודש.כלסוףעבורחושבוהקרןנכסיבכללהשונותהנכסים
משקלילפיהמשוקלליםהשונות,הערךניירותקבוצותשלהמחיריםמדדיתשואתהיא4בלוח

בבחירתהקרןהישגיאתמייצגתזותשואהחודש.כלבסוףהקרןשלההשקעותבתיקהקבוצות
ההשקעות.תיקהרכב

שתשואתהכיווןאךלהשקיע.הקרןיכולהשבה—מזומנים—הרביעיתהקבוצהגםקיימתלמעשה3
החישובים.בעתממשקלהלהתעלםניתןלאפס,שווההנומינלית

בתשקיף.הנקובותההשקעהמדיניותממגבלותהקרןחריגתתיתכןזוהשקעותמדיניותבדיקתבמסגרת4
לשםהקבוצה.שלהמורשיםהאחוזיםמתחוםהנכסיםמקבוצותאחתקבוצהלפחותשלחריגהבשלזאת

מהתחומיםהקרןשלחריגההיתהבהםהחודשיםמספראתהסופרמונההורכבאלו,חריגותבדיקת
שלהמשקליםאחוזיחושבוחודשסוףלכל.7הנסקרת,התקופהסוףועד1מהתקופההמורשים,

בהבדלתהדברצוייןהמורשים,מתחומיהחרגהכלשהישקבוצהבמידההנכסים.שלמהקבוצותאחתכל
ההשקעה.מדיניותתחומישלפירוטנמצאשלגביהןהקרנותלגבירקנעשתהזובדיקהבאחד.המונה

חריגות.ייתכנולאשכןכזה,מונהבחישובצורךאין(—)!<(,1)נהאחרות,ההשקעהבמדינויות
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ההרכביםממוצעשהואבהרכבנכסיםתיקאחזקתממוצע:הרכבשלהשקעהמדיניות((1)
5]נתונהתקופהבמשךבפועלהקרןשהחזיקה שלהממוצעיםהמשקליםשחושבואחרי•11,7
שלהמחיריםמדדילשיקלולזהממוצעשימשהנבדקת,התקופהבמשךהשונותהנכסיםקבוצות
.4בלוח<(1)בנוסחהכמפורטזו,ממדיניותהתשואהחישובבעתערךניירותקבוצות

הבאים:בסימוניםשימושנעשהבנוסחאות

הנבדקת.התקופהשלהסיוםוחודשההתחלהחודש—7,1
)באחוזים(.1חודשבסוףהקרןבתיקהמניותמשקל—5(0
)באחוזים(.1חודשבסוףהקרןבתיקהצמודותהחובאיגרותמשקל—3(0
)באחוזים(.1חודשבסוףהקרןבתיקהחוץמטבעמשקל—.0(0
)באחוזים(.<חודשבסוףהקרןבתיקאחרים(צמודיםבלתי)ונכסיםהמזומניםמשקל—0(0
.1חודשבסוףהמניותמדד—15(1)

.1חודשבסוףהצמודותהחובאיגרותמדד—/3(0

.1חודשבסוףהחוץמטבעמדד—10(1)

הטבהיחידותעבורתיקוןכולל7,חודשבסוףהקרןשלהשתתפותתעודתמחיר—3(7)־
במזומן.ודיבידנדים

■1חודשבסוףכנ״ל,הקרן,שלהשתתפותתעודתמחיר—3(0

התשואהחושבההנכסים,מקבוצותאחתכלבתוךהקרןשלההשקעותהצלחתבדיקתלשם
הנבדקת.התקופהבמשךהקרןשלההשתתפותתעודתערךעלייתסמךעלבפועל,הקרןשל

1נתונהמתקופההנאמנותקרןשלהממוצעתהחודשיתהתשואהאתמתארת4בלוח(6)נוסחה

■7לתקופהועד
בבחירתהנאמנותקרנותהנהלותשלהצלחתןנבחנהלעיל,שתוארוהתשואותחישוביבעזרת

קריטריונים:שניהוגדרוזולהצלחהשלהן.ההשקעותתיקהרכב
מידתהשונות.הנכסיםקבוצותשלבהרכבןהקרןשהכניסההשינוייםעלנסבהראשון
מדדי)תשואתהקרןשלההשקעותלתיקלייחסשניתןהתשואהביןההשוואהלפינמדדתההצלחה
מושגתלהיותעשויהשהיתר.התשואהלביןבפועל(בהרכבמשוקלליםהשונותהנכסיםקבוצות

שנבחנהאלטרנטיביתמדיניותלכלהתשואהחישובשינויי־הרכבים.שלאלטרנטיביתבמדיניות
להלן:כמתוארלהצלחה,הקריטריוןהםשונותממדינויותהתשואותביןכשההפרשיםלעיל,תואר

תיקשלהתשואהלביןבפועלהקרןהרכבלפיהתשואהשביןההפרשבדיקת:(0=(0(-)3)
■7הנסקרת,התקופהסוףועד1מחודשמכווןשינויללאהמוחזקהשקעות
הוכחו,1מתקופההקרןשביצעהבהרכביםהשינוייםכימשמעו,חיוביהפרש

כנכונים.בדיעבד,

תיקשלהתשואהלביןבפועלהקרןהרכבלפיהתשואהשביןההפרשבדיקת:)§(=(0(-)1)נ
הקרן,בתוךהנכסיםקבוצותשלקבועיםמשקליםעלהשומרההשקעות
השינוייםכימשמעו,חיוביהפרש.3הנסקרתהתקופהסוףועד/מתקופה
בדיעבד,הוכחו,השונותהקבוצותשביןביחסואילך1מתקופההקרןשערכה
כנכונים.

ישכןעלאחזקותיהם.שלהממוצעהאחוזיהיהמהמראשלדעתיכלולאהקרנותמנהליכימובן,
ההפרשיםמשמעויותאתלהביןלכךובהתאםאלטרנטיבית,לגיטימיתלמדיניותמדדבתשואה)^(לראות
בהמשך.יוצגוהללושההפרשיםכפיאחרות,תשואותלביןזותשואהבין

5
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תיקעלהתשואהלביןבפועלהקרןהרכבלפיהתשואהשביןההפרש,בדיקת)ת(:=(0)ג<(-)
שלהאחזקה(תקופותאורך)לפימשוקללממוצעשהואהרכבבעלהשקעות

השינוייםכימשמעו,חיוביהפרשהשונות.הנכסיםקבוצותשלהיחסיחלקן
כמוצלחיםבדיעבד,הוכחו,השוניםבהרכביםהתקופהכלבמשךהקרןשערכה
תקופה.אותהבמשךממוצע""תיקאחזקתמאשריותר

אחתכלבתוךהספציפייםהערךניירותבחירתעלנסבהקרןשללהצלחתההשניהקריטריון
(.2)ההפרשחושבכאןההשקעות.תיקשלהתוך־קבוצתיההרכבעלכלומרהנכסים,מקבוצות

תיקשללתשואהבפועלהקרןשהשיגההתשואהמושוויתזההפרשבבדיקת:(2)=(6(-)0)
הנכסים.קבוצותמדדישלמתאיםשקלולעל־ידימחושבתותשואתוזהה,שהרכבוהשקעות
לעומת—קבוצהכלשבתוךהערךניירותאתלבחורהיטיבהשהקרןמשמעו,חיוביהפרש

במדדים.משתקףשהואכפיהנכסים,בקבוצתהערךניירותכלשלהמשוקללהממוצע
להנהלתאםסטטיסטי:השערותמבחןנערךשהתקבלוהתוצאותמובהקותאתלהעריךבניסיון

האלטרנטיבותמןמוצלחשיהיההשקעות,בתיקנכסיםהרכבלבחורכושראיןהנאמנותקרן
ותוחלתם,אקראי,באופןשלילייםאוחיובייםיהיו(2ו־ח,46)ההפרשיםסימני—שנבחנו
מספריהיהאזכי—מוצלחבחירהכושרהקרןלהנהלתישזאת,לעומתאםאפס.כנראה,

הןההפרשיםתוצאותאםהשליליים.ממספרמשמעותי,באופןגדול,החיובייםההפרשים
הרישלילי(,סימןאוחיובי)סימןהערכיםמשניאחדלקבלעשוייםאשרמקריים,משתנים
—זהההללוהערכיםמןאחדלכלההסתברותכיהיא,לבחינההעומדתהאפסשהשערת

״0:?=%
4מ־גדולהחיובייםהפרשיםלקבלתההסתברותכיהיא,הנגדהשערת

^:יו>#
אינההנאמנותקרןהצלחתכילטענה,חיזוקמשוםבכךיש,#0אתלדחותמצליחיםכאשר
במיוחד.מוצלחהשקעותתיקהרכבלבחורכושרהקרןלהנהלתשישוייתכןאקראית,
המשתניםשלבינומיתהתפלגותעלהמבוססהסימניםמבחןהואשנבחרהסטטיסטיהמבחן
היאשבמדגםהחודשים"מתוךחיובייםסימניםיותראו*לקבלתההסתברותהללו.המקריים

חודשבכלחיוביסימןלקבלתשההסתברותפיעלמניחיםכאשר—כלהלןהמחושבת
4היא

מ
"ת=2)״(א0.5*א0.5*־״

1

ברמת—ניתןמאוד,קטנההיאאםהאפס.השערתשללדחייה־מוטעיתההסתברותהיא
הנגד.בהשערת•ולהמירהזוהשערהלדחות—גבוההמובהקות

המחקרתוצאות.3

הנכסיםקבוצותבחירתהראשון:הקריטריוןא.
בהשוואההראשון,הקריטריוןלבדיקתהאמפירייםבמבחניםשהתקבלוהתוצאותמוצגותבתחילה

אחדבכלזו,מדיניותשלהתשואהחושבה4בלוח(3)נוסחהלפיוהחזק״.״קנהמדיניותאל
הראשונהתוצאות:38קרןלכלנתקבלוכך(.1980)פברוארהתקופהלסוףעדבמידגםמהחודשים

1976דצמברבסוףהקרןבידישהיההתיקאתכשמחזיקיםזו,ממדיניותהמתקבלתהתשואההיא



1981בכלכלה,עיונים 194

שהיהמתיקהמתקבלתהתשואההיאהאחרונההתוצאה;1980לפברוארעדהתקופהכלבמשך

יי.1980פברוארלסוףעד—חודשבמשךשינויללאשהוחזק,1980ינוארבסוףהקרןבידי

חודשבכלבפועלהקרןשהחזיקהלהרכבבהתאםהמשוקללות,התשואותחושבובמקביל,

המצטברתהתשואההיאכשהראשונהתוצאות,38נתקבלוכאןגם.4בלוח(0)נוסחהלפיוחודש,

הקרןבהרכבהקבוצותבמשקליהערךניירותקבוצותשלהחודשייםהמדדיםמשקלולהמתקבלת

למדדיעד1976דצמברבסוףהקרןבהרכבהמשוקללים1977ינוארממדדיהחלחודש,כלבסוף

המתקבלתהתשואההיאוהאחרונה.1980ינוארבסוףהקרןבהרכבהמשוקללים—1980פברואר
אחתכל.1980ינוארבסוףהקרןהרכבלפי1980פברוארשלהערךניירותמדדימשיקלול

הפרשהוא(,1)ביניהן,וההפרשלשנה,תשואהשלאחידלבסיסהועברהשחושבומהתשואות

הקרנותלכל(1)מסוגההפרשיםשלהגיאומטריהממוצעאתמציג5לוחשנתיות.תשואות
שבמידגם

6

7.

המשקליםממדיניותהתשואותחישובעל־ידינעשתההראשוןהקריטריוןלהערכתשנייהבדיקה

שבמידגםמהחודשיםאחדלכלזוממדיניותהתשואהחושבה4בלוח(1)ננוסחהלפיהקבועים.

היאהראשונהתוצאות:38קרןלכלשוב,נתקבלו,כך(,1980)פברוארהתקופהלסוףעד

כדיהרכבואתמתקניםחודששבכלבאופןתיקכשמחזיקיםזו,ממדיניותהמתקבלתהתשואה
,1976דצמברבסוףשהיוהנכסיםקבוצותשלהמשקליםשיישמרו

והתשואהמתבצעת,המדיניות

למשקליזההשהרכבותיקתשואתהיאהשנייההתוצאה.1980לפברוארעדעבורהמחושבת

לכלהלאה,וכך—1980לפברוארעדחודשמאותוהמחושבתתשואה,1977בינוארהקבוצות
התקופה.לסוףעדחודש

)§(,ביניהןוההפרשלשנהתשואהשלאחידלבסיסהועברהשחושבומהתשואותאחתכל
מהקרנותאחתלכלאלההפרשים38שלהגיאומטריהממוצעשנתיות.תשואותשלהפרשהוא

.5בלוחהואאףמוצגשבמחקר

ניתןזאת,עםלשנה.אחוזיםשניעלהעולהמשמעותיבהפרשלהבחיןניתןלאהקרנותברוב
בתיקהנכסיםקבוצותבהרכבשינוייםלערוךהיטיבה"יהלום"קרןביצועים:כמהלציין

בממוצעאחוזים4ב־והחזק""קנהמדיניותעלהעולהתשואההשיגהשבחרהובהרכביםהשקעותיה,
קבועים.במשקליםההשקעותתיקהרכבהמחזיקהלמדיניותבהשוואהגםהושגהכזוהצלחהלשנה.
לשנהאחוזים2.9ב־תשואתהאתשהעלושינויים,וביצעההשקעותבהרכבבחרה"סלע"קרן

משקליםלמדיניותמעללשנהאחוזים3.8וב־והחזק","קנהמדיניותלתשואתמעלבממוצע

קבועים.

2.4שלתשואהתוספתלהשהקנתהמוצלחת,שינוייםמדיניותהראתה״דליה״הקרןגם
לשנהאחוזים1.8רקאך—והחזק״״קנהבמדיניותמושגתשהיתר.לתשואהמעברלשנהאחוזים
קבועים.משקליםעלהשומרתבמדיניותמושגתשהיתהלתשואהמעבר

בדיעבדשהתבטאושינויים,ערכה"ברקת"ו״דקל"."ברקת"הקרנותמצויותהדירוגבתחתית

אחוזים2.6משיגההיתהוהחזק״״קנהשלאלטרנטיביתמדיניותנקטהאילותשואה;בהפסד
בממוצעאחוזים2.5שלתוספתמשיגההיתד.הקבועים״״המשקליםובמדיניותלתשואתה,נוספים
לשנה.

רבמשקלהמידגםתקופתשלהאחרוניםבחודשיםלהתרחשויותישזוחישובבצורתכילב,לשיםיש6
מחושבות.תשואותשליותררבמספרעלמשפיעותהןשכן—התקופהשבתחילתלאלומאשריותר

רכיביעבורלדולרצמודותחובאיגרותמדדעלמסתמכות10עד4בלוחותהמוצגותהתוצאותכל7

החוץ.מטבע
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והחזר,""קנהלעומתכפועלההרכביםהשוואת—הקרנותשלהשינוייםמדיניותבחינת:5לוח
1980—1977(:2ו־)(1)ההפרשיםממוצעקבועים״,ו״משקלים

לשנה()באחוזים

—לביןבפועלהקרןהרכבילפיהתשואהביןההפרשיםממוצע

(8)קבועים״״משקליםתשואת (1והחזק״)״קנהתשואת הקרן

**3.99 ** *4.05 יהלום
**3.7ד **2.91 סלע

1.78 2.35 דליה
1.42 ***1.11 מימד

**1.08 0.72 מרום
**1.07 *0.45 שמיר

—0.42 *0.02 עדיף

—0.03 —0.10 טופז
0.50 —0.16 שחם

—0.21 *—0.27 אורן
—0.44 —0.61 דולב
—0.99 *—1.00 אלמוג
—0.99 *1.04 איתן
—2.52 —2.64 ברקת
—5.28 —5.96 דקל

ההשקעותממדיניותאחת()לפחותחריגהיש והחזק","קנהבמדיניותשנוקטיםבשעה—אלובקרנות*
הקרן.שלהמוצהרת

.0.95ברמהמובהקתהתוצאה**
.0.90ברמהמובהקתהתוצאה***

במעברשנקטההשינוייםשמדיניותהתברר,בדיעבדזה.במבחןביותרהגרועההיתה"דקל"הקרן
היתד.והחזק","קנהמדיניותבמקומהנקטהאילומוטעית:היתההשונותהנכסיםקבוצותבין

מגדילההיתד.קבועים""משקליםומדיניותלשנה,בממוצענוספיםאחוזים6ב־גדלהתשואתה
בפועל.שהשיגהלמהמעבראחוזים5.3ב־תשואתהאת

באופןהאפסהשערתאתלדחותהצליחהללובבדיקותשיושםהסטטיסטיההשערותמבחן
חסרותשלפיהההשערה,אתלדחותניתןלאהיתרבכלקרנות.3—4שלבמקרהרקמובהק
במדיניותמאשריותררווחיהשקעותתיקבהרכבלבחורהכושראתהנאמנותקרנותהנהלות
קבועים"."משקליםאווהחזק""קנה

מוצגותהתוצאותהמדגם.תקופתשלשונותתת־תקופותבשלושגםנבדקוהפרשיםאותם
.6בלוח

הנאמנותקרנותממחציתפחותלגביכימראות,המובהקותשלהסטטיסטיהמבחןתוצאות
לערוךכושרמגלותמעטותקרנותרקכילטעון,ניתן.0.95מ־גבוהההמובהקותרמתבמידגם
ההשערהשמבחןנמצא,הללוהקרנותלגבישלהן.ההשקעותתיקבהרכבמוצלחיםשינויים
סימנילפיה—האפסהשערתאתלדחותמצליחו*)§((1)ההפרשיםלגביהסימנים)מבחן

כיוון.לכל?ן=\הסתברותעםאקראיים,הםההפרשים
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לתת־תקופות.בחלוקההקרנותשלהשינוייםמדיניותבדיקת:6לוח
1980—1977(:8ו־)(0ההפרשיםממוצע

לשנה()באחוזים

1.79—2.80 1.78—12.78 1.77—12.77

(8) (1) (8) (1) (8) ({) הקרן

3.54 3.56 2.68** 2.9!** 6.01** 5.90 יהלום
6.60** 6.56** 2.38 0.97 1.48** 1.85** סלע
3.16 3.92 1.10 0.45 — — דליה
6.53** 6.57** 4.50** 3.89** —2.01 —1.63 מימד
1.67** 1.97** 0.27 —0.88 —1.78 —1.50 מרום
1.73** 1.44** —0.31 —0.59 0.26 0.21 שמיר

—1.31 —0.46 1.21** 0.91 3.65** 4.61** עדיף
—0.25 —0.24 —0.05 —0.04 —0.44 —0.49 טופז
5.13** 5.14** —0.53 —1.63 —2.79 —2.40 שחם
0.58 0.57 —3.67 —3.87 2.10** 2.45 אורן

—0.23 —0.24 —0.76 —0.86 11.87** 12.39** דולב
—2.13 —1.82 2.22** 1.52** —2.40 —2.11 אלמוג
0.08 0.59 1.83** 0.87 1.55** 1.95** איתן

—3.23 —2.79 0.81 —0.03 5.35** 6.22** ברקת
—16.24 —16.37 —0.57 —0.52 11.27** 11.02** דקל

.0.95שלברמהמובהקתהתוצאה**

קרנותכמהכיאםהמידגם,שנותשלושבכלמובהקהצלחהכושרמראהאיננהקרןאף
.8מתת־התקופותשתייםאובאחתמובהקותמראות

ההפרשיםממוצעימופיעיםכאן.7בלוחמוצגותהראשוןהקריטריוןשלנוספתבדיקהתוצאות

((1)נוסחהלפיממוצע.הרכבהחזקתשלמדיניותעםהקרןמדיניותהשוואתשהם)ה(,מסוג

שלהממוצעההרכבחושבתחילההבדיקה.בתקופותזוממדיניותהתשואהחושבה,4שבלוח

חושבהמהמדיניותהתשואה.1980לפברואר1977ינוארשביןהתקופהבמשךהנאמנותקרן
נתקבלהוכך—התקופהשלהממוצעיםבמשקליםהשונותהנכסיםקבוצותמדדישקלולעל־ידי
הועברהזותוצאהתקופה.אותהכלבמשךהתשואהשהיאאחת,תוצאהוקרןקרןכללגבי
מדיניותמנקיטתשהתקבלה—הממוצעתמהתשואהשהופחתהלשנה,תשואהשלאחידלבסיס

שלשנתי)ממוצעתקופהאותהכלבמשךבפועל,לקרןשהיובמשקליםנכסיםאחזקתשל
((.0)לפישחושבוהתשואות

שינוייםהיואםלבדוקכדישונות,לתת־תקופותגם)ו!(הפרשיםאותםחושבומכןלאחר
.7בלוחמופיעותזובדיקהשלתוצאותיהגםהמחקר.תקופתכלבמשךהקרנותבמדיניות

אולי,נובעת,תת־תקופותהבודקיםהסטטיסטייםבמבחניםהתוצאותשלהנמוכההמובהקותרמת
בתת־תקופה.בלבדחודשים12כ־המידגם,שלהקטןמהיקפו
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בהרבבתיקאחזקתעםבפועלההרכביםהשוואת—הקרנותשלהשינוייםמדיניותבחינת:7לוח
1980—1977:(11)הפרשממוצע

לשנה()באחוזים

ממוצעהרבבלביןבפועלהקרןהרכבילפיהממוצעתהתשואהביןהפרש
התקופהכל

.79—2.80 1.78—12.78 1.77—12.77 1.77—2.80 הקרן

—0.12 +0.72 +4.66 +0.72 דולב
—0.24 —1.54 + 1.94 +0.48 אורן
—0.36 —0.12 + 1.33 +0.36 עדיף

—2.73 —0.24 +8.73 +0.36 דקל

+ 1.45 +0.48 +3.29 +0.06 יהלום

—0.01 —0.01 —0.12 —0.12 טופז
+0.48 —0.48 +0.12 —0.24 שמיר

—2.37 —2.14 +0.84 —0.48 ברקת

—1.31 —0.60 — —0.84 דליה

+ 1.33 —1.19 —0.36 —0.84 סלע
+0.12 —0.48 —1.43 —0.84 מרום

—0.36 —0.36 —2.26 —1.19 אלמוג
—0.24 +0.36 —0.24 —1.55 איתן

+ 1.69 + 1.45 —1.43 —1.90 מימד

—0.48 —2.49 —1.07 —2.02 שחם

"דולב",היתד.ביותרהרווחיתהשינוייםמדיניותאתלנקוטהתקופה,כלבמשךשהצליחה,הקרן
לאורךהחזיקהאילומושגתשהיתהלתשואהבהשוואה—לתשואהאחוזים0.7בתתוספתשהשיגה
בראש"דולב"עמדההראשונותתת־התקופותבשתיגםהממוצע.המשקליםהרכבאתהתקופה
התקופהכלבמשךהשיגהשלההשינוייםשמדיניות"שחם",היתד.ביותרהגרועההקרןהרשימה.

ממוצעהרכבהמחזיקהבמדיניותלהשיגעשויההיתד.מאשרפחות—הבינייםבתקופותגם—
קבוע.

נערכהוהחזק""קנהשלהאלטרנטיביתהמדיניותעםהקרנותשלהשינוייםמדיניותהשוואת
משוםמסויים,בחסרוןלוקיםו־)§((1))הפרשיםלעילשהוצגוהבדיקותנוספת.וריאציהבעוד
בחודשקצרשאורכהבדיקהתקופתעלמסתמכתמסויימתלקרןשחושבהמהתשואותאחתשכל

בעודכולן,התוצאותעלמשפיעהמאוחרותבתקופותהקרןשביצועינמצא,וכך—מקודמותיה
הרבמשקלןמכאןתוצאות;שליותרקטןמספרעלמשפיעיםמוקדמותבתקופותשהביצועים

תשואותשסוכמוהשונותהתוצאותמבטאותזאת,עםהממוצע.בעיצובהאחרונותהתקופותשל
שונים.זמןלטווחיהשקעהמדיניותעל

חודשים6שלזמןלטווחימחושבותהתשואותכאשרהבדיקהנערכהכך,עללהתגברכדי
מדיניותמנקיטתהמתקבלתהתשואההיאהראשונהכאשרבלבד,תוצאות33חושבועתהבלבד.
למשך1976דצמברבסוףבפועללהשהיהההשקעותהרכבאתהקרןמחזיקהבהוהחזק״,״קנה
שלהנכסיםהרכבאתשינוי,ללאהמחזיקה,ממדיניותהתשואההיאהשנייההתוצאהשנה.חצי

האחרונה,לתוצאהעדהלאה,וכך—חודשיםששהלמשך,1977ינוארבסוףשהיהכפיהקרן,
לסוףעד1979אוגוסטבסוףלקרןשהיהבהרכבנכסיםתיקהחזקתעלכתשואההמתקבלת
שנה.חציבמשך,1980פברואר
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בכלבפועלהקרןלהרכבהזההבהרכבנכסיםהמחזיקהממדיניותהתשואהחושבהבמקביל,

ממדיניותהתשואהלביןזותשואהביןההפרששנה.חציבנותמתאימותלתקופותוחודש,חודש
אחתלכלאלה,הפרשיםתוצאותלשנה.תשואהשללמונחיםתורגםהחצי־שנתיתוהחזק""קנה

.8בלוחמוצגותשבמידגם,מהקרנות

שנהחצילטווחוהחזק""קנהעםהשוואה—הקרנותשלהשינוייםמדיניותבחינת:8לוח
1980—1977:(1)ההפרשיםממוצע

לשנה()באחוזים

בפועלהקרןהרכבילפיהתשואהביןההפרשיםממוצע
חודשים6לטווחבהשקעותוהחזק״״קנהתשואתלבין הקרן

*4.44 מימד
**3.73 איתן
**3.44 סלע
**3.33 שחם
**1.42 אלמוג
1.03 מרום
0.83 דליה
0.70 ברקת
0.64 דולב

—0.28 שמיר
—0.29 טופז
—1.18 אורן
—1.49 עדיף
—3.43 יהלום
—4.93 דקל

.0.90ברמהמובהק*

.0.95ברמהמובהקתתוצאה**

התשואותשכןכנכונים,בדיעבדשהוכחושינוייםערכוהקרנותשרובמתברר,זובדיקהלפי
מראותהקרנות15מבין9והחזק״.״קנהבמדיניותמושגותשהיוהתוצאותעלעלושהשיגו

הצלחתןהוכחהשנהחציבניהשקעהלטווחימדיניותבבחינתכלומר:חיובי;הפרשיםממוצע
ששתכלבמשךנכסיםתיקאותולאחזקתבהשוואההקרן,שלהנכסיםבהרכבשינוייםבעריכת

אילוהיהמוטבכילקבועניתןולגביהןשלילי,הפרשיםממוצעמראותקרנות6החודשים.
אותומשניםהיוולא—השנהמחציתכלבמרוצתשינויללאההשקעותתיקאתהשאירו

ששינו.כפי
תשואהולהשיגהקרןשלההשקעותתיקאתלשנותמסוגלקרןמנהלכיההשערה,בדיקת

"השערתלעומתנערכהחודשים6שלהשקעהלטווחוהחזק״״קנהמדיניותשלזועלהעולה

מובהק.באופןמאפסשונהאינו(1)ההפרשיםוממוצעכזה,כושרלקרןאיןלפיה,—האפס״

חמשלגבירקכימגלות,התוצאותלעיל.שתוארהסימניםמבחןהואשננקטהסטטיסטיהמבחן

(0.95מובהקות)ברמת״אלמוג״״שחם״,״סלע״,״איתן״,האפס:השערתאתלדחותניתןקרנות

(.0.90מובהקות)ברמתו״מימד״
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עםהקרןשלשינוייםמדיניותהמשווההבדיקהלתוצאות8לוחתוצאותאתלהשוותמעניין
(.5)לוחהמדגםתקופתכללמשךוהחזק״״קנהמדיניות

החיובי(1)ההפרשיםממוצעאתהראשונהבבדיקהשהשיגה״יהלום״,הנאמנותקרןלדוגמא,
לנסותניתןהדירוג.ובתחתיתשליליהפרשעםהשנימהסוגבבדיקהמופיעה—ביותרוהגבוה
ההשקעהטווחכשסוף—רבזמןלאורךאשרשינויים,ערכהשהקרןבכך,זההבדלולהסביר

מושגתשהיתר.התשואהעלעלתהשהושגהוהתשואהכמוצלחים,התבררו—1980פברוארהוא
קצריםהשקעהבטווחיאותםכשבוחניםשינויים,אותםאולםוהחזק"."קנהמדיניותמנקיטת

לשנותשלאהיהעדיףזמןטווחיובאותם—פחותהרבהמוצלחיםהיוחודשים(,6)בני
הקרן.שלהנכסיםהרכבאת

השינוייםמדיניותהיתד.קצריםזמןלטווחיבהשקעותהפוך.מקרהמציגה"איתן"הנאמנותקרן
הנבדקתשינוייםמדיניותשאותהמתברראולםוהחזק","קנהממדיניותבהרבהמוצלחתשלה

"קנהממדיניותיותרגרועההיא—1980בפברוארכולםהמסתיימים—שוניםהשקעהלטווחי
שהיאהתוצאותובשתיהןהבדיקות,בשתיהדירוגבתחתיתנשארתלעומתן,"דקל",הקרןוהחזק".
והחזק"."קנהמדיניותשלמאלהבהרבהגרועותמציגה
על־פיההשקעות,תיקהרכבבבחירתהנאמנותקרנותשלהצלחתןבדיקתאתלסכםניתן

לאאךשלהן,ההשקעותתיקבהרכבשינוייםערכוהקרנותרובכדלקמן:הראשון,הקריטריון
שלאלטרנטיביתבמדיניותהמושגתמזויותרגבוההתשואהישיגשהרכבותיקלבנותהצליחו
הצליחולאהנאמנותקרנותהנהלותכילקבוע,כדימספיקהאינהזותוצאהאולםשינויים.חוסר
בתפקידן.כלל

היאההוןבשוקלהשקעהכמכשירהנאמנותלקרןכלל,בדרךהמיוחסות,המטרותאחת
היההראוימןלכן,בשוק.ערךבניירותישירהלהשקעהבהשוואה—סיכוןלפזרהאפשרות

הסיכוןאתלהקטיןשלהן,השינוייםמדיניותבאמצעותמצליחות,הנאמנותקרנותאםלבחון
—התיקעלהתשואהאתמגדילותלאהןלראות,היהשניתןכפיאם,שלהן.ההשקעותתיקשל
השגתמשוםבכךישהריהסיכון,אתלהקטיןנתונה,תשואהברמתמצליחות,זאתלעומתאך

המטרה.
(5)החודשיותהתשואותשלהתקןסטייתחושבההקרןשלההשקעותבתיקלסיכוןכמדד
תיקשלהסיכוןעלהתמורהלחישובמשמשנוסףמדדהאלטרנטיביות.במדינויותהמושגות

זהשיחםככל/?ל.5—התקןסטייתלבין)!/(הממוצעתהתשואהשביןהיחסדהיינוההשקעות,
בהשקעתו.הכרוךהסיכוןעליותרגבוההתמורההמשקיעמקבליותר,גבוה

האלטרנטיבייםהמדיניותמסוגיהתשואותשלהתקןלסטייתשחושבואומדניםמופיעים9בלוח
המשוק¬הנכסיםקבוצותמדדיעלייתלפיהמחושבותתשואותעצמה,הקרןשלהמדיניותומסוגי
סמךעלחושבוהתשואותשלהתקןסטיותהנבחרת(.המדיניות)לפיהקבוצותבמשקליללות

המידגם.תקופתכללאורךהמדיניותהפעלת

הקרןלפיהמדיניותוהחזק","קנהממדיניותהחודשיותהתשואותשלהתקןסטיית—5(0)
.1980פברוארלסוףעד1976דצמברשלההשקעותתיקאתמחזיקה

לפיהמדיניותקבועים,משקליםממדיניותהחודשיותהתשואותשלהתקןסטיית—)א(?■
היחסיההרכבעלושומרת1976בדצמברבתיקשהיומשקליםבאותםהקרןמחזיקה

.1980פברוארלסוףעדהנכסיםקבוצותשל

שהקרןכפיהשקעותתיקהחזקתממדיניותהחודשיותהתשואותשלהתקןסטיית—5(0
בפועל.החזיקה

הקרןלפיהמדיניותממוצע,משקלממדיניותהחודשיותהתשואותשלהתקןסטיית—5(4)
ההשקעותתיקשלהממוצעלהרכבהזההבהרכבהמידגםתקופתכללאורךמחזיקה
תקופה.באותהלקרןשהיה
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מסטיותנמוכה)ש(£שנקטהההרכביםממדיניותהתקןסטייתאםהסיכון,בהקטנתמצליחהקרן

"ברקת","עדיף","דקל",—מהקרנותחמשרקהאלטרנטיביות.במדינויותהתשואותשלהתקן
קרנותכמההאלטרנטיביות.המדינויותשלושלכלבהשוואהבכך,מצליחות—ו״דולב״״טופז״
ו״שמיר""סלע""דליה",הקרנותואילוההשוואות;מןבחלקהסיכוןאתלהקטיןהצליחואחרות

האלטרנטיבות.לכלבהשוואההסיכוןלהגדלתשגרמהשינויים,מדיניותנקטו

מדיניותנוקטתהקרןאםהסיכון.עלהמשקיעשמקבלהתמורהבמיוחדמעניינתכאמור,
כזומדיניותתיחשבהתשואה,שלניכרתבהגדלהגםמלווההדבראולםהסיכון,אתשמגדילה
למשקיע.כדאיתפחותלמדיניותתיחשבבתשואהנאותגידולללאהסיכוןהגדלתכמוצלחת.

1980—1977האלטרנטיביות:השינוייםממדינויותהתשואותשלהתקןסטיותאומדני:9לוח

5)ש( )״($■ ■$(*>) הקרן

3.34 3.39 3.43 3.22 איתן
3.38 3.45 3.48 3.33 אלמוג
3.39 3.57 3.59 3.37 מרום
3.39 4.06 3.60 3.42 ברקת
3.44 3.27 3.32 3.15 סלע
3.55 3.31 3.41 3.56 אורן
3.64 4.40 3.88 3.74 עדיף
3.77 3.73 3.73 3.72 שמיר
3.79 3.13 3.03 3.64 דליה
4.18 3.80 3.91 4.35 שחם
4.40 4.10 4.16 4.53 מימד
4.99 5.99 5.01 4.79 יהלום
5.80 6.15 6.16 5.80 דולב
6.15 6.22 6.21 6.18 טופז
6.33 6.80 6.54 6.53 דקל

בכלהתשואותשלהתקןסטייתלביןממוצעתחודשיתתשואהביןהיחסמפורט10בלוח

.9בלוחלפירוטבדומההאלטרנטיביותהשינוייםממדינויותאחת

השינוייםממדיניותשנבעלסיכוןשהשיגוהתמורהזו.בבדיקהגרועותתוצאותהניבוקרנותשבע

האלטרנ¬השינוייםמדינויותשלושבכללהשיגהיהשניתןלסיכון,מהתמורהנמוכההיתד.שנקטו

אולםמהאלטרנטיבות.לחלקבהשוואהלסיכוןגבוההתמורהלהשיגהצליחוקרנותכמהטיביות.

גםאלוהאלטרנטיבות.מכלממשהגבוההתמורההשיגו—ו״דקל״״דולב״״עדיף,—שלושרק

אלובקרנותכלומר:(.9בלוח)כמפורטהסיכוןאתלהקטיןשהצליחההקרנותבקבוצתהיו
בתשואה.משמעותיתבירידהלוותהלאהיאשכן—ביותרכדאיתהסיכוןהקטנתהיתד,

פיעלההשקעותתיקהרכבבבחירתהקרנותשלהצלחתןבדיקתאתכן,אםלסכם,ניתן

גבוהההיתד,לאשנקטו,ההשקעותבמדיניותלהשיג,שהצליחוהתשואההראשון:הקריטריון
יתירהאלטרנטיביות.שינוייםבמדיניותלהשיגהיהשניתןהתשואהמןמשמעותיתבמידה

בהשקעה.הקשורהסיכוןאתלהקטיןהצליחלאגםהמכריערובןמזו,
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1980—1977אלטרנטיביות:שינוייםכמדינויותתקןסטיית/ממוצעתתשואהיחסי:10לוח

—(0,אץ
'3

א,ץ
)"(שר
5 5

4>״
5 הקרן

1.31 1.58 1.65 1.39 דליה
1.25 1.09 1.25 1.25 ברקת
1.25 1.24 1.22 1.30 אלמוג
1.24 1.33 1.30 1.22 אורן
1.23 1.02 1.17 1.21 עדיף
1.22 1.24 1.23 1.32 איתן
1.22 1.18 1.17 1.25 מרום
1.21 1.30 1.29 1.34 סלע
1.14 1.16 1.15 1.15 שמיר
0.87 0.66 0.70 0.90 יהלום
0.87 1.04 1.02 0.87 שחם
0.82 0.94 0.93 0.83 מימד
0.74 0.69 0.71 0.71 דקל
0.60 0.54 0.54 0.59 דולב
0.53 0.54 0.53 0.54 טופז

הערךניירותבחירתהשני:הקריטריוןב.
נבחנתהקרןשלהשינוייםמדיניותלהצלחתהשניהקריטריוןלפיהבדיקותתוצאותבהצגת
ההצלחהמדידתנכסים.קבוצתכלשבתוךהמסויימיםהערךניירותאתלבחורהקרןשלהצלחתה
הקבוצותלהרכבהקבוצות,משקלימבחינתחודש,כלזההשהרכבובתיקמהשקעהבתשואה
,4בלוח(0)נוסחהלפיהללו.הנכסיםקבוצותמדדישיקלולעל־ידינעשיתבפועלהקרןשהחזיקה
וחודש.חודשבכלבפועל,הקרןשהחזיקהההרכבלפיהמשוקללותהתשואותחושבו

כךמצטברת.השקעהלתקופתולאפעם,בכלאחדחודשבמשךהתשואהנבדקתשעתהאלא
תשואותשלהשוניםהמדדיםמשיקלולהמתקבלתהתשואההיאהראשונהתוצאות:38נתקבלו
,1977ינוארלחודשהקבוצות

היאהשנייה.1976דצמברבסוףהקרןשהחזיקהההרכבלפי
ההרכבלפיהמשוקלליםחודש,אותותשואותמדדילפי,1977לפברוארהמחושבתהתשואה
המחושבתהתשואההיאהאחרונההתוצאההלאה.וכןהקודם,החודשבסוףהקרןשהחזיקה
.1980לפברואר

שלההשתתפותתעודתשלהיחידהמחיריעלבהסתמךבפועל,הקרןתשואתחושבהבמקביל
ינוארשלהתשואההיאהראשונה—תוצאות38חושבו(6)נוסחהלפיחודש.כלבסוףהקרן
(.1977ינוארלסוףעד1976דצמברמסוףבקרןהשתתפותתעודתמהחזקת)המתקבלת1977

מהחזקתהתשואההיאהאחרונההתוצאההלאה;וכך,1977פברוארחודשתשואתהיאהשנייה
.1980פברוארבמשךבקרןהשתתפותתעודת

שנתית.תשואהשללבסיסהועברהביניהן,ההפרשוכןהללו,החודשיותמהתשואותאחתכל
]כאשרשבמדגםהקרנותלכל(2)מסוגההפרשיםשלהגיאומטריהממוצעמוצג11בלוח

לתת־תקופות.בחלוקהוכןהמדגםתקופתלכלנערכהכשהבדיקה([2)=(6(—)0)
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הנכסיםקבוצותבתוףערףניירותבבחירתהקרןהצלחת:11לוח

1980—1977:(2)הפרשיםממוצע

הבדיקהתקופת הקרן

1.79—2.80 1.78—12.78 1.77—12.77
התקופהכל

2.80—1.77

7.57 16.90 10.56 דליה
11.62 10.95 —5.04 8.47 טופז
4.53 —4.00 23.43 6.68 אלמוג

—3.77 13.76 *17.04 **6.04 דקל
8.86 5.66 1.45 3.91 מימד
7.57 8.34 —2.48 3.16 שחם
8.60 —7.64 3.54 2.06 יהלום
6.55 —1.55 1.21 1.33 איתן
2.30 —3.77 *4.78 0.84 עדיף

—3.19 —0.36 5.41 0.60 ברקת
6.17 —3.54 0.96 0.24 מרום
2.67 —7.30 4.66 —0.48 שמיר
1.45 —8.97 2.06 —2.14 אורן

—4.12 —3.77 —1.67 —2.49 סלע
7.83 5.79 —22.39 —3.77 דולב

.0.9ברמהמובהקתתוצאה*

.0.87ברמהמובהק**

קבוצתכלמתוך—לבחורהצליחוהקרנותשרובמתברר,כולההתקופהלגבימהתוצאות
הקרנות.9קבוצהאותהשלהכללימהמדדגבוהההיתד,עליהםשהתשואהערךניירות—נכסים

שהשיגו—ו״דקל״״אלמוג״״טופז״,״דליה״,הןזההצלחהקריטריוןמבחינתביותרהטובות
מושגתשהיתר,לתשואהמעללשנהאחוזים6מ־יותרשלתשואהתוספתהמוצלחתבבחירתן
קבוצותשל)המשקליםהנכסים.מקבוצותאחתכלשלהשוק""תיקכמוהמפוזרבתיקמהשקעה
בפועל(.הקרןשהחזיקהכפינשמריםעצמןהנכסים
החזיקהשהיאהערךניירותבחירת"דולב".היאביותרהגרועההתוצאהאתשהשיגההקרן

מהתשואהאחוזים3.8ב־הנמוכהתשואההשיגהשכן—מתאימהכבלתיבדיעבד,הוכחה,
שונות.לתת־תקופותהמתקבלותהתוצאותשביןהשוניאתלצייןמענייןהמדדים.שלהמשוקללת

מתוצאותעוברותוהןהתוצאה,שלובסימןבגודלמשמעותייםהבדליםישנםהקרנותבכלכמעט
ולהיפך.לגרועותטובות

הקרן.שלההשקעותמדיניותלביןזהקריטריוןלפיההצלחהמידתביןקשראיןכימתברר,
שונותתוצאותהשיגוו״דולב","טופז"במטבע־חוץ,נכסיהןרובאתהמשקיעותהקרנותשתי
שמשקיעותהקרנותבקרבגםל״דולב".בניגודלבחור,שהטיבוהקרנותביןהיתר,"טופז"מאד.
הבדליםישנם—ו״אלמוג״״אורן״״שמיר״,—למדדצמודותחובבאיגרותנכסיהםעיקר

הספציפיים.הערךניירותאתלבחורבהצלחה

הערךניירותמחיריעלעצמןהקרנותפעילותשלכהשפעהבחלקה,מוסברת,להיותעשויהזותופעה9
בשוק.
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ש״שמיר"בעודאחוזים,6.7שלתשואהתוספתמוצלחת,בחירהעל־ידיהשיגה,״אלמוג״
במניות;נכסיהןכלאתהמשקיעותקרנותשנערךבמדגםאיןשליליות.לתוצאותהגיעוו״אורן״

ערךניירותבבחירתלהצליחיותר"קל"זונכסיםשבקבוצתההשערה,אתלבחוןניתןלאלכן
"יהלום"במניות(,אחוזים90)״דקל״—הקרנותשלשהצלהתןמתברר,זאת,עםספציפיים.

קרנותבהןואיןהאחרות,הקרנותשללזויחסיתרבה—אחוזים(56)ו״דליה״אחוזים(60)
הנזכרת.להשערהחיזוקמשוםבכךישכיייתכן,שלילית.שהשיגושהתוצאה

—ערךניירותלבחירתכושרישהקרנותשלמנהליההשערהאתסטטיסטי,באופןלבחון,ניסיון

חיובילהיותעשוי(2)ההפרשואזכזה,כושרמשולליםהמנהליםכיהיא,האפסהשערתכאשר
ץ.=בבעלתהיאההפרשיםסימנישלהבינומיתההתפלגותכלומר:אקראי;באופןשלילי,או

יותררבמספרצפויואזערך,ניירותבבחירתלהצליחמסוגליםמנהליםכיהיתה,הנגדהשערת

המכריערובןלגביכימראות,הסימניםמבחןתוצאות?.>*כלומר,חיוביות;(2)תוצאותשל
תקופתכלשבמשךהיחידה,היא"דקל"קרןהאפס.השערתאתלדחותאפשרותאיןהקרנותשל

נובעשהישגהמתברר,לתת־תקופותבחלוקהכיאם—משמעותיותלתוצאותמגיעההמדגם
השערתאתלדחותהמאפשרתמובהקתתוצאהישנה"עדיף"קרןלגבי.1977בשנתמהביצוע

קבוצותבתוךערךניירותלבחורכושרהקרןלהנהלתהיהכילטעוןובכך,1977ב־רקהאפס
המשוקללת.המדדיםתשואתעלמשמעותיבאופןהעולהתשואהולהשיגהנכסים

הקרנותרובלהצלחתשאיןבלוח,המוצגותמהתוצאותהמתקבלהרושםלמרותמתברר,מכאן
שתקופתבעובדהזאתלהסבירשניתןייתכן,זאתעםרבה.סטטיסטיתמשמעותזהקריטריוןלפי

קצרה.היתההמידגם

הפחתתנושאאתלבדוקמקוםישכאןגםהראשון,הקריטריוןהצלחתבדיקתשלבמקרהכמו
גבוההתשואהלהשיגסטטיסטית()מבחינהמובהקכושרמגלותאינןהנאמנותקרנותהסיכון.
אתלהקטיןמצליחותהןכיייתכן,זאתעםהערך.ניירותשלהתוך־קבוצתיההרכבבבחירת
במיוחד,מעניין—הערךניירותבמדדיהמשתקףמפוזרלתיקבהשוואהההשקעותתיקשלהסיכון
לסיכון.התמורהאתמגדילותהןאםלבחון

בתעודתמהשקעההחודשיותהתשואותשלהתקןלסטייתאומדןחושבנאמנותקרןכללגבי
מפורטוהואזו,בקרןבהשקעההכרוךלסיכוןמדדמשמשזהאומדן£.הקרן,שלהשתתפות

)מבחינתזההשהרכבוהשקעותמתיקהתשואותשלהתקןסטייתלאומדן5אתמשווים.12בלוח
קבוצותמדדישיקלולעל־ידימחושבתותשואתוהקרן,להרכבהנכסים(קבוצותשלהמשקלים
יותרקטן5ש־ככל.9בלוחהמופיע(^0)לבין5ביןמשוויםכלומר:השונות.הנכסים
ספציפייםערךניירותלבחירתהודותיותר,רבההסיכוןבהקטנתהקרןשלהצלחתהל־):<(£,יחסית
נכסים.קבוצתכלבתוך

תיקותשואתהשונותהנכסיםקבוצותתשואותשלהתקןסטיותמופיעות12לוחבתחתית

לבחורהצליחושמדגםהקרנותכמחציתהמתאימים.הערךניירותמדדיסמךעלשחושבוהשוק,
קטןהיהשלהםההשקעותתיקש־לשהסיכוןכךנכסים,קבוצתכלבתוךספציפייםערךניירות
זהה.משקלי־קבוצותהרכבבעלתיקמסיכוןיותר

)שתשואתוהשוקתיקשלמהסיכוןרבהיהשנבחנוהקרנותמןאחתבכלההשקעהשלהסיכון
נכסיהרובאתהמשקיעה"דקל",לקרןבשוק(.ערךניירותשלמשוקללמדדפיעלנמדדה
ככלל.המניותקבוצתאתהמאפייןמהסיכוןגבוהבוהתשואהשסיכוןהשקעותתיקהיהבמניות,

בעלותהיו—צמודות־מדדחובבאיגרותבעיקרהמשקיעות—ו״אלמוג״״אורן״״שמיר״,גם
—ו״דולב״״טופז״זאת,לעומתבשוק.הצמודותהחובאיגרותמקבוצתיותרמסוכןהשקעותתיק

הקבוצה.מדדלעומתהסיכוןאתהקטינו—חוץבמטבעהשקעותיהןשעיקר
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ויחסי!, הנכסיםוקבוצותהנאמנותקרנותשלסטיית־התקןאומדני
1980—1977שלהן:תקןממוצעת/סטייתתשואה

:12לוח

5 5 הקרן

4.18 1.39 דליה
3.14 1.34 איתן
3.28 1.20 סלע
3.46 1.20 מרום
4.22 1.13 אלמוג
4.20 1.09 עדיף
3.99 1.07 שמיר
3.99 1.06 אורן
4.01 1.06 ברקת
4.01 0.97 שחם
4.11 0.95 מימד
5.19 0.77 טופז
6.95 0.65 יהלום
5.15 0.62 דולב
9.07 0.57 דקל

הנכסיםקבוצות
3.44 1.30 הערךניירותשוק
7.41 0.64 מניות
6.24 0.54 לדולרצמודותחוב איגרות
3.88 1.12 למדדצמודותחוב איגרות

הנכסיםקבוצותושלהנאמנותקרנותשללסיכוןהתמורהמפורטת12לוחשלהשניבטור
שהשיגו.התשואותשלהתקןסטייתלביןממוצעתחודשיתתשואהביןכיחסמחושבתזובשוק.

)מבחינתזההשהרכבוהשקעותבתיקלהשיגהיהשניתןלסיכוןלתמורהמושווהכאן—היחס
5
כלומר:המתאימים.המדדיםשיקלולעל־ידימחושבתותשואתוהנכסים(,קבוצותמשקלי

ן/
.10בלוח(—0לבין12בלוח—ביןהשוואה

5;5

להגדלתשהביאהבדרךהנכסים,קבוצותבתוךספציפייםערךניירותלבחורהצליחוקרנותחמש
בחרולעומתןו״דליה"."שחם""איתן","מימד","טופז",—משמעותיבאופןלסיכוןהתמורה

הסיכוןשהגדלתבלי—בהןבהשקעההכרוךהסיכוןאתשהגדילוערךניירותהקרנותרוב
אלובקרנותלסיכוןהתמורההיתר.כך,משוםהממוצעת;התשואהשלמתאימהבהגדלהלוותה
זהה.משקלי־קבוצותהרכבבעלהשקעותבתיקלהשיגהיהשניתןמזונמוכה

—קרנותשתירקכימראה,עצמםהערךניירותמדדילביןהקרנותביצועיביןהשוואה
שוקתיקמדדעל־ידיהמובטחתמזוגבוההשהיתר.לסיכוןתמורההשיגו—ו״איתן״״דליה״
חוץבמטבענכסיהןעיקראתהמשקיעותאלורקהמתמחות,הקרנותמקרבהכללי.הערךניירות
למדד.צמודותחובאיגרותמדדפיעלהמחושבתמהתמורהלסיכוןיותרגבוההתמורההשיגו
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למדדבהשוואהלסיכוןיותרגבוההתמורהמתמחותקרנותהשיגולאהנכסים,קבוצותביתר
הקבוצה.
פיעלההשקעותתיקהרכבבבחירתהקרנותשלהצלחתןבדיקתאתכן,אםלסכם,ניתן

גבוהההיתד.לאשנקטו,ההשקעותבמדיניותהקרנותרובשהשיגוהתמורההשני:הקריטריון
הערךניירותמדדיפיעלמשוקללהשקעותמתיקלהשיגהיהשניתןמזומשמעותיתבמידה
גבוההתמורההתשואות,שונותהקטנתעל־ידילהשיג,הצליחלאגםרובןועוד,זאתבשוק.
בהשקעה.הכרוךלסיכוןיותר

נוספותבדיקות.4

קרנותשלהגהלותיהןהצלחתאתלבחוןבניסיוןנוספות,בדיקותכמהגםנכללובמחקר
אתכאןלפרטניתןלאהמקוםמגבלתמפאתההשקעות.תיקבהרכבשינוייםבעריכתהנאמנות
העיקריות.התוצאותאתכאןלסכםראויזאת,עםהמדוייקות.הבדיקהשיטות
בקרנותשונהבמחדל(ואםבמעשה)אםהתיקבהרכבקרןהנהלתשערכההשינוייםמידת
בקבוצותהחודשיים)באחוזים(האחזקהמשקלישלהתקןסטייתחושבהלכךכאומדןהשונות.
הקרןהנהלתשערכההשינוייםיותרגדוליםיותר,גדולההתקןשסטייתככלהשונות.הנכסים
"יהלום",—בקירוב(יורד,)בסדרהןבמיוחדגבוההיהשבהםהשינוייםשקצבהקרנותבהרכב.
ו״ברקת"."איתן""סלע","דקל","דליה",

ותשואותיהןהנאמנותקרנותשלההשקעותתיקיהרכבשונותא.
לביןההשקעהתיקבהרכבהקרנותהנהלותשביצעוהשינוייםכמותביןקשרקייםהאם

שההנהלותלעובדההצלחהלייחסיהיהניתןכזה,קשרקייםאםיהקרנותשהשיגוהתשואה
תדיריםהקרןהנהלתשעורכתשהשינוייםשככללכך,ולצפותהקרנות,בהרכבשינוייםעורכות

הנהלותשביצעוהשינוייםלכמותכמדדיותר.גבוהותהקרנותתשואותיהיויותר,גדוליםאו
השונות.הנכסיםקבוצותשלוששלהחודשייםהמשקליםשלהכוללתהשונותחישובנבחרהקרנות
נעשתהשהשיגוהתשואהלביןהנכסיםבהרכבהקרנותשערכוהשינוייםכמותביןהקשרבדיקת
החודשיתהתשואהלביןהקרןהרכבשלהכוללתהשונותשביןהלינאריהמתאםחישובעל־ידי

ביותר.חלשחיוביקשרעלמעידאחוזים16.3שהתקבל,המתאםגודלהקרנות.שלהממוצעת
השפעהנודעהלאהקרןשלהנכסיםקבוצותביןשינוייםביצועשלעצםלהסיק,ניתןמכאן

גבוהה.תשואהלהשיגהצלחתהעלמשמעותית

בהרכבשינוייםלביןהערךניירותבמחירימגמותביןקשרב.
הקרנות

התשואהלשינוייקשורהנכסיםתיקבהרכבשנערךהשינויהאםהיו:שנבחנונוספותשאלות
קודמיםיחסייםשינוייםבעקבותנעשההשינויהאם?תקופהבאותההערךניירותקבוצותעל

?אליהןהנכסיםהרכבאתולהתאיםהתפתחויות,לחזותהקרןהנהלתהצליחהשמאאו,?בתשואות

אחתכלבמשקלשינויביןהמתאםנבדקקרןכללגביהשאלות.שלושכלאתלבדוקהוחלט
135מכלבהתאמה.הנכסים,מקבוצותאחתכלבתשואתיחסייםשינוייםלביןהנכסיםמקבוצות
אחדאףנמצאלאתגובות(סוגי3ו־נכסיםקבוצות3קרנות,15)שחושבוהמתאםמקדמי
היא,מכךהמסקנהמשמעותית.בצורהמאפס,שוניםהיולאהמקדמיםרובאחוזים.10ל־שהגיע

במגמותשינוייםלביןהקרנותשלההשקעותתיקהרכבשינוייביןקשרלמצואניתןשלא
השונים.הערךניירותשלהמחירים
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הקרןשלההשקעותתיקבהרכבשלשולימשינויהתשואהג.
תיקבהרכבהשוליהשינויעלהתשואהבחישובנעזרהקרנותביצועילבדיקתנוסףקריטריון
בכיווניםמשינוינובעתמסויימתבתקופההקרןשהשיגההתשואההאםהיא:השאלההנכסים;
אתשינתההקרןהנהלתכימעידה,חיוביתשוליתתשואהההשקעות?תיקרכיבישלהנכונים
עלתהשרווחיותםהרכיביםאתהגדילההיא—כמוצלחבדיעבד,שהוכח,באופןהנכסיםהרכב

זו.בתקופה
שוליחודשימשינויחיוביתתשואהבממוצעהשיגוהקרנותרובכימורות,שהתקבלוהתוצאות

ניירותמחירישלהיחסיתלהתנהגותהמתאימיםבכיווניםשינוייםערכוהןכלומר:בהרכבן,
קרנותבארבערקסטטיסטית.מבחינהמובהקיםאינםהחיובייםהממוצעיםאולםבשוק.הערך

בהתאםשינוייםולערוךלחזותכושרלמנהליהןלייחסניתןו״איתן"("עדיף""אלמוג",)"ברקת",
לדחותניתןלאהקרנות,יתרלגביבשוק.הנסחריםהערךניירותבמחיריהיחסייםלשינויים

אחוזים(.95מובהקת)ברמתזהכושרמשולליםהםלפיההאפסהשערתאת

סיכום.5

בישראל.הפועלותהנאמנותקרנותשלפעולותיהןהצלחתאתלבחוןהיתר.זהמחקרשלמטרתו
הרכבשלשינוישכלכיווןבהרכביהן.שבוצעובשינוייםשנקטוהמדיניותאתלבחוןבמיוחד,

להשיגהקרןמנהלהצליחבדיעבד,אם,לבררמקוםהיהמסויימת,בעלותכרוךהשקעותתיק
כדאי.היההשינויאםכלומר,—יותרגבוההתשואה
(,1977—1980)שניםכשלוששלתקופהלאורךנאמנות,קרנות15שלמידגםנבדקכךלשם

כוללות־ממוצעותותשואותתשואותיהןהקרנות,שלהנכסיםהרכבשלחודשייםנתוניםסמךעל
בארץ.ההוןבשוקערךניירותקבוצותשל

שערכההשינוייםכמותביןקשרנמצאלאהקרנות.שלהצלחתןלבחינתמדדיםכמהפותחו
יחסייםשינוייםביןכן,כמוגבוהה.תשואהבהשגתהצלחתהלביןהשקעות(תיק)שונותהקרן

שלהנכסיםבתיקאלהקבוצותבמשקלישינוייםלביןהנכסיםמקבוצותאחתכלבתשואת
מגמותשלחיזויככושרלאואףסימולטניתכתגובהלאמאוחרת,כתגובהלא—הקרנות

שינוי.לכלולאבתשואותגדוליםלשינוייםרקמגיבותשהקרנותייתכן,כיאםעתידיות;
קבוצותמשקלישלשולימשינויהקרןשהשיגהבתשואהעוסקבעבודהשנכללנוסףמבחן
אתלחזותכושרהקרןשלהנהלתמשמעה,חיוביתשוליתתשואהבחודש.חודשמדיהנכסים
לכך.בהתאםהשונותהנכסיםקבוצותמשקליאתמשנהוהיאבשוק,המחיריםהתפתחותכיווני

מבחינחמובהקותתוצאותהשיגוהקרנותעשרהחמש־מביןארבעשרקנראה,הבדיקהמתוצאות
המנהל.שלכושרועלהמעידותסטטיסטית,
שינוייםמדינויותעםהקרןשלהשינוייםמדיניותבהשוואתעסקבמחקרשהוצגהעיקריהמבחן

עלנסבאחדקריטריוןקריטריונים.שניהוגדרוכךלשםההשקעה.תיקבהרכבאלטרנטיביות
אלטרנטיבית.שינוייםלמדיניותבהשוואההקרן,שלההשקעותבתיקנכסיםקבוצותמשקלי
אווהחזק""קנהמדיניותתשואותעםבהשוואההמידגם,תקופתכללאורךהתשואות,בחינת

רובכיהראתה—הקבוצותשלמשקלייםלאחוזיםביחסקבועתיקעלהשומרתמדיניותשל
מבחינהמשמעותיתגםשהיאעודפת,תשואההשיגוקרנות3—4רקהצלחה.הוכיחולאהקרנות

אך,—הצלחההראומסויימותשבשניםיותר,רבותקרנותהיולתת־תקופותבחלוקהסטטיסטית.
השנים.שלושכללאורךבעקביותלאאז,גם

מדיניותתשואותעםהקרןתשואותהשוואת—שונהבסיסעלראשון,קריטריוןאותובדיקתגם
הצלחהעלהעידהלאהתקופה,כלבמשךלהשהיההממוצעכתיקקבוענכסיםתיקעלהשומרת
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קרנותהן—חיוביממוצעהשניםשלושבכלשהשיגוקרנותאותןאפילוהקרנות.רובשל
משמעותית.אינהשלהןהעודפתשהתשואה

נערכהנכסים.קבוצתכלבתוךספציפייםערךניירותלבחירתנוגעלהצלחההשניהקריטריון

חודשבכלהמשוקלליםהנכסיםקבוצותמדדילפיתשואהלביןבפועלהקרןתשואתביןהשוואה

רקכיאםחיוביות,תוצאותכאןהשיגוהקרנותרובהקרן.שלבפועלההחזקותלמשקליבהתאם

המידגם.תקופתכללאורךסטטיסטיתמבחינהמשמעותיתתוצאההראתה"דקל",אחת,קרן
לאדלעילהקריטריוניםבשנישלהההשקעותתיקהרכבבבחירתהקרןשלהצלחתהבחינת

אתלהפחיתמצליחותאינןגםהקרנותרובהתשואה.מבחינתמשמעותייםהישגיםהראתה
ביותר.קטןמספרןזהלסיכוןיחסיתגבוההתמורהשהשיגוהקרנותבהשקעותיהן.הכרוךהסיכון

גםהמבחנים.בכלבולטתבצורהטובותשתוצאותיהןמסויימותקרנותלצייןאיפוא,ניתן,לא

עדכינראה,כךמתוךהקרנות.מחציתלפחותשלזהכושרןאתשהוכיחמבחןאףהיהלא

השינוייםבמדיניותהצליחולאהקרנותרוב—במחקרהקרנותשלהמידגםמןלהסיקשניתןכמה

הנאמנות.קרןלרווחיותכתורמיםהוכחולאבפועלשבוצעווהשינוייםהרכביהן,של
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התצרוכתפונקצייתעלמונטרייםמשתניםהשפעת

שיפר*וזלמןבן־ציוןאורי

ההכנסהמושגאתההסברבמרכזמעמידההפרטיתהתצרוכתבחקירתהעוסקתהספרות
ואחרים.מודיליאניפרידמן,מילטוןשלעבודותיהםבעקבות—שלהוריאציותאוהפרמננטית,

מחירההכנסה,כחלוקתנוספותהשפעותעלשוניםמחקריםמעידיםזה,בסיסיגורםעלנוסף
אלומהשפעותחלקועוד.והרכבוהלא־אנושיהרכושהיקףזמן,על־פניהתצרוכתהעברת

העוברים—התמסורתמנגנונישלבהבנתםלסייעלפיכך,ועשויות,מונטרייםלמשתניםמתקשרות
הכלכליתולפעילותהתצרוכתבדברלהחלטותהמונטריתומהמדיניותהמונטריתמההתפתחות

במיוחד,הדוקקשר,עלמצביעיםהתיאורטייםהשיקוליםוהןהאמפיריותהעדויותהןבכלל.
כחלקקיימא,בנימוצריםשלוצריכהרכישהעלההחלטותלביןהמונטרייםהמשתניםבין

הציבור.שלהנכסיםתיקלמבנההמתקשרותמההחלטות
עלמונטרייםמשתניםהשפעתשלשוניםבהיבטיםשעסקומחקריםמספרנערכובישראל המודלמחבריהאישיים.הפיצוייםתקבוליהשפעתאתבחןלנדסברגרמיכאלהפרטית.הצריכה

הצריכהרמתעלהתשלוםאמצעישלשוטפתחיוביתהשפעהמצאוישראלבנקשלהאקונומטרי
היתרותכימצא,לביאיעקבהבודדות.התצרוכתבקבוצותמקורותיהאתאיתרולאאךהכוללת,
עסקוקונדורויעקבארטשטייןיעלהכוללת.הפרטיתהצריכהעלבפיגורמשפיעותהריאליות הפרטי.הסקטורשלצמודהבלתיהחובערךעלהאינפלציהמהשפעתהנובעיםההוןברווחי והבלתיהצפויההאינפלציהשלהיחסיותההשפעותאתבחנופישלזוןוגדעוןלידרמןליאונרדו

צפויה.
—התצרוכתעלמונטרייםמשתניםשליותררחבהשורהשלהשפעותיהםנבחנוזהבמאמר

ולהרכבו.לרכושתשואה,לשיעוריההכנסה,משתנהבצדחשוב,תפקידהמייחסמודלבסיסעל
מיוחדתלבתשומתאגב—שלהעיקריותקבוצותוהןפרטיתלצריכהההוצאהכללאתהןבחנו
המונטריים.המשתניםלביןבני־קיימאמוצריםרכישתביןתיאורטיים,משיקוליםהצפויה,לזיקה

התיאורטי.המודלואתהפרטשלהתצרוכתבדברלהחלטותהשיקוליםאתמתארלהלן1סעיף 4וסעיףהאמפיריותהתוצאותאתמביא3סעיףהמודל,שלהאמפיריבניסוחועוסק2סעיף
נוספים.מחקרכיווניעלומצביעמסכם

הפרטשלהתצרוכתהחלטות.1

אתהפרטקובעזאת,תורהלפיהפרמננטית.ההכנסהבתורתהיאשלהלןלדיוןהמוצאנקודת
למגבלתבכפיפות—בין־תקופתימקסימיזציהמתהליךכחלקשלוהתצרוכתבדברההחלטות
הבין־הריביתושיעורהפרמננטיתההכנסהבאמצעותמסויימות,בהנחותלמצותה,שניתןתקציב
העתידיותהכנסותיובדברהפרטהערכותעלנשעןהפרמננטיתההכנסהמושגהריאלי.תקופתי

—שמלהוליצחקשטרקמקסיםלג׳וןלפון,לאסתרלהב,לנירהמודיםאנוישראל.בנקהמחקר,מחלקת*
הערותיהםעל—במחלקהולחברינופרושליעקבלויתן,לניסןתודתנונתונהכןבעבודה.עזרתםעל

המועילות.
209
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שלהמהווןהערךעללשמורהמאפשרהתצרוכתכמקסימוםפרידמן־היקסבגירסתומוגדר

היא:זאתגישהלפיהבסיסיתהתצרוכתפונקצייתה״רכוש".ערךקריהעתידיות,ההכנסות

(1)ס?/=)-׳

בתקופהנתפסתשהיאכפיהפרמננטית,ההכנסההיא/הריאליתהצריכההיאס?/כאשר

אתגםלהוסיףישבודדים,צריכהברכיביבדיוןהבין־תקופתי.הריביתשיעור—ו־•׳השוטפת

ב־י!התצרוכתלקבוצתשיסומןהיחסי,המחיר

לאאךשוטפת(,)צריכהמתכליםומוצריםשירותיםשלהצריכהלבחינתמתאיםזהמודל
שלהשירותיםבצריכתדןאינוזהמאמרקיימא.בנימוצריםשלוהרכישההצריכהלבחינת
הרצוןבשלוהןהצריכהזרמישלהמדידהקשייבשלהןברכישתם,אלאקיימאבנימוצרים
הנוכחיתהתצרוכתפונקצייתמהווהזאת,מבחינההלאומית.בחשבונאותהמקובללמצרףלהיצמד

הוצאה.אורכישהפונקציית
שירותיםזרמירכישתעלהחלטהבמהותה,היא,קיימאבנימוצריםרכישתעלההחלטה

תושפעהיאכילצפותשניתןמכאן,נכסים.תיקשיקולשלמרכזירכיבבהישולפיכךעתידיים,
רכישתתלויהזאתעםהתשואה.שיעוריוממערכתמהרכבוהלא־אנושי,הרכושמהיקףבמיוחד

האמצעיהיאעליהםשהבעלותמאחרשירותיהם,צריכתעלבהחלטהגםהקיימאבניהמוצרים

שירותיםשלהרצויההצריכהשרמתלהניח,וניתןהואילאלה.שירותיםלהשגתביותרהמקובל

עלישפיעואלהשמשתניםלכךלצפותיש—היחסיובמחירםהפרמננטיתבהכנסהתלויהאלה
מוצריםשלהרכישההיקףעלשההחלטהלהדגיש,ישלבסוףקיימא.בנימוצריםשלהרכישה

בפועל.המוחזקיםהמלאיםלביןשלהםהרצויהההחזקהרמתשביןמההפרשנגזרתקיימאבני

נתונים.הםלוהפחתומתהליךאלהמוצריםשלמהמלאיגםתושפעשהיאמכאן,
הישראלי:המשקבתנאיבמיוחדבולטקיימאבנימוצריםרכישתעלבהחלטותהנכסיהרכיב

היחידהשלהרכישהועלותגבוה,אלהמוצריםשלהיחסימחירםהעקיףהמיסוימערכתבשל

אלהתנאיםהשוטפת.להכנסהבהשוואהגבוההתהיההקיימאבןהמוצרשלמתחלקתהבלתי

במקריםמקשים,שני,ומצד—קיימאבניבמוצריםהשימושתקופתלהארכתאחד,מצדמביאים,

עלהפרטשלהנכסיםתיקמשפיעזהאחרוןבמקרהשוטפת.הכנסהמתוךמימונםעלרבים,

אתלכלולישכינראה,זאתשיקוליםמערכתמתוךישיר.מימוןכמקורגםהקיימאבנירכישת

בחוסרבהתחשבהקיימא.בניבפונקצייתכארגומנט—ב־׳מ*שיסומן—אנושיהלאהרכוש

המצומצםוההיקףלצרכניםאשראיקיצובשלבתופעותובפרטהפיננסיים,השווקיםשלשכלולם
הלא־אנושיהרכוששלחלוקתואתאףלהציגמקוםישלצרכנים,ספקיםאשראישליחסית

אחרים.נכסיםלביןנזיליםנכסיםבין
ההנחה■׳.הריאלייםהריביתשיעוריממערכתגםתושפעקיימאבבנישההשקעהלצפות,ניתן

אתבמשוואהלכלולשרצוינראה,בפרטקיימא.לבניהביקושעלשליליתמשפיעזכיהיא,

)השלילי(התשואהשיעוראתמבטאותאלהציפיות.£0ב-?שיסומנוהאינפלציוניות,הציפיות
האינפלציוניותהציפיותהגברתקיימא.בנילהחזקתהאלטרנטיבותאחת—כסףהחזקתעלהצפוי

המחי¬התפתחותלגביאי־הוודאותהגברתדרךגםקיימא,לבניהביקושאתלהגדיליכולה

מחמת—רכישותלהקדמתהאינפלציוניותהציפיותהגברתתביאכזה,במקרההיחסיים.רים

מימוןבהכרח,יאפשר,לאלמדד,הצמודיםנכסיםבאמצעותכלליקנייהכוחשימורשגםהחשש
מתוכננותספציפיותרכישות

1

2.

האוכלוסייהגודלוכיכסף,אשלייתאיןכימניחים,אנולנפש.ריאלייםגדליםלציוןמשמשהסימון1

לנפש.הצריכהעלמשפיעאינו
איןמקרה,בכלהריאלית.להכנסהביחסאי־הוודאותגםגוברתאםשונה,להיותעשויההשפעהכיוון2

במשק.השוררתאי־הוודאותלמידתאופטימלימדדהאינפלציוניותבציפיותלראות
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תופעלנהשהןלהניחסבירהשקעה,שלאופינושאותקיימאבנירכישתעלשההחלטותמאחר
ובחוסרהשוטפתלהכנסהביחסהפריטיםשלהגבוהבמחירםבהתחשבבפרטזמן,שלבפיגור
שהרחבהלעובדהשונותעדויותשקיימותלהזכיר,ישזהבהקשרהפיננסיים.השוקיםשלהשכלול
הנזילים,הכספייםהנכסיםשלרצוניתהגדלהעל־ידיראשוןבשלבנספגתחיצוניתמונטרית
קיימא.ני3מוצריםובכללםנזילים,פחותלנכסיםהביקושלהגדלתמביאההשניובשלב

הבאה:הכלליתבצורהקיימאלבניהביקושפונקצייתתנוסחהקודמים,השיקוליםלנוכח

(2)>£€£=,£¥£(!,¥\£,ז,?>££??££00,00)

—££00ו־היחסימחירםהוא££00קיימא,בנילרכישתהשוטףהביקושהואעס?/כאשר
£>££ומ־מ־׳מן/£■-?¥£,חיוביתבצורהתושפע£00כימצפיםאנושלהם.ההתחלתיהמלאי

אלומהשפעותחלקשלפחותלשער,ישכאמור,.£#0ומ־נ/עסי/׳/מ־■׳,מ־שליליתובצורה—
בפיגור.תפעלנה

לניסוחעקרוניתמניעהשאיןנראה,—(2ל־)(1)ביןלכאורה,הקיים,הניכרההבדלאףעל
משתנההכללתללאכיאם(,2)שללאלהדומיםבמונחיםשוטפתלצריכההביקושפונקציות

שיעוריהמקרים.בשנידומיםהיחסיוהמחירהפרמננטיתההכנסההשפעתלגביהשיקוליםמלאי.
עלגםאלאהנכסים,תיקהרכבלגביההחלטהעלרקלאלהשפיעעשוייםהריאלייםהתשואה
ההוןהגדלתעשויהכןכיוון.ובאותו—להשקעהחיסכוןביןההכנסהחלוקתבדברההחלטה

)שיקולההכנסהלגביהוודאותהגברתבשלצריכה,שליותרגבוההרמהלעודדהלא־אנושי
המוצריםצריכתעלהתשואהושיעוריהרכוששלשהשפעתםלצפות,ישזאתעםפרידמן(.שהעלה

הקיימא.בנירכישתעלמהשפעתםיותרמצומצמתתהיההמתכלים

האמפיריהמודל.2

שיעוריהרכוש,עלנתוניםהיעדרבשל(,2)מסוגמשוואהלאמודהיהואי־אפשרהואיל
מהסוג:משוואהעלהאמפיריהאומדןהסתמך—הקיימאבניהמוצריםומלאיהריאלייםהריבית

^££0££<£,,,1^£1})££¥/!,=}£0(3)

הריאליהערךאתמייצגו־ף״מהפרמננטית,ההכנסהשלחלקיאומדןהוא££¥4כאשר
מתייחם££¥4המשתנההציבור.שבידיהכספייםהנכסיםשלאלטרנטיביותתת־קבוצותשל

כוללואיננוהלאומית,בחשבונאותהפנויהההכנסהמדידתלפיההכנסה,שלהפרמננטיתלרמה
הסטטיסטי.הדיווחמערכותאתהעוקפתכלכליתפעילותותוצאותהוןרווחי

זהמניסוח(.3)שלבניסוחמשתניםהשמטתשלמצבעלמלמדת(3ל־)(2)ביןהשוואה
ההתחלתי.המלאיגם—קיימאבנישלובמקרה—£¥£(,££¥4)ההפרש•׳,¥\£,הושמטו
השפעתבשלמקרה,בכללהכלילוצורךשהיהייתכןלעיל,כאמוראך,—£1,^נוסףזאת,לעומת
לביןשבינםהגומליןמקשריגםהנכלליםהמשתניםמקדמייושפעוזהבמצבהתיק.נזילות

ספציפיבאופןהתצרוכת.עלהמושמטיםהמשתניםשלומהשפעתםהמושמטיםהמשתנים
כי:מניחים
\1£;/¥££,1עםחיוביתבצורהמתואםהפרמננטיתההכנסהמתוךהמושמטהחלקא(
שלהאפשריתהרגישותבשלוהןצמודהבלתיהאשראיעלההוןרווחיהשפעתבשלהן£>££,ו־

.£0£3ל־

£>££,שלושלילית£¥£שלחיוביתפונקציההואשבופשוט,מודלשלהנחהלדוגמא,כך,
3
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ההוןרווחיהשפעתו־תמ^ןבשל/¥££,1עםחיוביתמתואםהלא־אנושיהרכושב(
ביחסהקודםהשיקולובשלצמוד,הבלתיהאשראיבגיןהתשלומיםשלהנוכחיהערךעלהצפויים

•ל־>/>££(לרגישות

בהתאמתפיגוריםמחמתהאינפלציוניות,הציפיותעםשליליתמתואםהריאליהריביתשיעורג(
באינפלציה.לשינוייםהנומינלייםהריביתשיעורי
הנכללים.המשתניםעםמתואםאינוהקיימאבנישלההתחלתיהמלאיד(

הרכוששלהפרמננטית,ההכנסהשלחיוביתפונקציההיאשהתצרוכתלשער,ישלעיל,כאמור

שיעורישלשליליתופונקציה—ברכוש(הנזילהחלקשלגם)ואוליהאינפלציוניותהציפיותושל
המלאישלגם—הקיימאבנישלובמקרה—המוצרשלהיחסיהמחירשלהריאליים,הריבית

הנאמדיםשהמקדמיםלצפותיש)ג(,עדב־)א(הכלולותההנחותומתוךכך,מתוךההתחלתי.

גםכולליםשהםמפניזאתהאמיתי;במודלממקדמיהםגבוהיםיהיו£0\-?£4■^,1/£1¥של

פחות/1££¥שלבמקרהההטיהכיווןכיוונים.באותםהפועליםמושמטיםמשתניםשלהשפעות

ברור

*

4.

באמצעותאלהמשתניםשנימיוצגיםזהמאמרלצורכינמדדים.משתניםאינם££¥4ו־£0£

4ב־בפועלהאינפלציהקצביבאמצעותמסויימתבשנה£>££אתלייצגניתןפשוטות:הנחות

הפנויההריאליתההכנסהשל)המעריכי(המגמהקובאמצעות—££¥4ואתהקודמות,השנים

היסטוריניסיוןשנוכחהנחה,משקפתשלהבחירהכולה.התקופהלאורךפניםממקורות

ההכנסהשללסטיותמשמעותהפרטיםייחסולא—הריאליתההכנסהברמתעלייהשלממושך

ממגמתה.השוטפת
הבנקאי,האשראיהרחבתעלותאחרים:משתניםשלושהבתוספתגםנאמד(3ב־)המוצגהמודל

אחרות.להכנסותשכרביןההכנסהוחלוקתהבנקאיהאשראיהיקף

האינפלציו¬הציפיותבאמצעותרק(3ב־)התשואהשיעורימערכתמיוצגתנתונים,מגבלותבשל

בשיעוריבעיקרתלויותוחיסכוןתצרוכתעלההחלטותאםחמורה,כהאינהזוהשמטהניות.

ניכריםשינוייםהיוזאתלעומתגדולים.שינוייםחלולאבהם—ארוךלזמןהחיסכוןעלהריבית
באומדןהשתמשנואלהריביתשיעורישלאפשריכמייצגקצר.לטווחהריאלייםהריביתבשיעורי

מידהבאיזוברורלאזאת,עם.5הבנקיםראותמנקודתהחופשי,האשראיהרחבתעלותשל

.6מהצרכניםשנגבתהלריביתזאתעלותהועברה

משפיע?>££איןאפילו£>££,ן-שלחיוביתמונוטוניתכפונקציה?¥£אתלהציגתאפשר
^ש־מניחיםאםעלישירות

מתוךלגזורניתןשלחיוביתפונקציהגםהוא״1£
במקרהמהם.אחדכלשליחידהרמהלאאךו־?¥.£שלמתאימיםצירופיםאוסףרק£2ו־תנ

המשתניםאחדעלייתעללפחותמצביעה—נתוןלגבי—?>££שעלייתלומר,ניתןזה

¥\£.או?¥£
שהחלקמכאן,גמישות.שלמשמעותהפרמננטיתההכנסהלמקדםישבהמשךהמובאהספציפיבניסוח4

אםרק—הפרמננטיתההכנסהמקדםבאומדןלהטיהיגרוםהפרמננטיתההכנסהשלנמדדהבלתי

הנובעההטיהכיוון.££¥4עםמתואםהפרמננטיתההכנסהכלללביןנמדדהבלתיהחלקביןהיחס

/1££¥שלהמקדםעלשלוההטיהשהשפעתלצפות,ישאךחיובי,££¥4ל-¥\£שביןמהקשר
זאת.תצרוכתעלהרכוששליחסיתהנמוכהההשפעהבשלנמוכה,תהיההשוטפתהתצרוכתבמשוואות

עלישראלבנקששילםהריביתעלהתבססהבנקים,ראותמנקודתהאשראי,הרחבתעלותשלהאומדן5
)מכיווןהשולייםהמסושיעורינזילותגרעונותעלשהוטלוהקנסותהבנקים,שבידינזיליםנכסים

היהולאמורכבת,והריביתהקנסותשיעורימערכתמס(.לצרכימוכרתאינהקנסותעלשההוצאה

מקרה.בכללבנקיםהרלוונטייםהשיעוריםמהםברור
בתקופותשהיקשווציבוריותמוסדיותומגבלותהבנקאותענףשלהארגוןלאופיקשורהזאתעובדה6

הריבית.התאמתעלשונות
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הביקושעללציבורהבנקאיהאשראישלהשפעתוגםנבדקההכספיים,הנכסיםמשתניעלנוסף
הרחבתעשויהאחד,מצדחד־משמעי:אינוזהמשתנהשלהצפויהשפעתוכיווןלתצרוכת.
לזכור,יששני,מצדלמשתמש;מחירווהורדתהאשראיקיצובהפחתתעללהצביעהאשראי

להוסיף,ישכךעלהנזילים.הכספייםוהנכסיםהרכושבהגדרתשלילירכיבמהווהשהאשראי
והגדרהבית,משקישלהצריכהלהחלטותהרלוונטיתההגדרהבהכרחאינהכאןהאשראישהגדרת

התקופה.לאורךעקביתהיתד,לאזאת
מסויימיםבתנאים.7אחרותלהכנסותשכרביןההכנסהחלוקתשלההשפעהגםנבדקהלבסוף

מהפונקציהמהמעבר—מהאגרגציההנובעותמהבעיותחלקיפתורזהשמשתנהלצפות,היהניתן
כולו.המשקשללפונקציההפרטשל

האמפיריותהתוצאות.3

שנתיותתצפיות20סמךעלמצרפיותצריכהפונקציותנאמדוזהמאמרמתבססשעליובמחקר
היה:העיקריהספציפיהניסוח.1958—1977לתקופה

(4)+;,א£7.1^"+1>42410£4/51-£>/£;,>!+<££^7*

שלבפיגורתשלוםאמצעישלריאליותיתרות—£4751ן-טבעי,לוגריתמוסמייצג10כאשר
■שלאלטרנטיביותהגדרות)עלתקופה

שלהטבעיהלוגריתמוסהוא£1x4להלן(.ראה£47ג
אינפל¬לציפיותאומדןהוא£7ו־£>הלאומית,בחשבונאותהגדרתהלפיהריאלית,ההכנסהמגמת

גמישויות.שלמשמעותהפרמננטיתוההכנסההריאליותהיתרותלמקדמי.8ציוניות
עלהנשענותאינפלציוניותובציפיותבפיגורהריאליותביתרותמשתמש(4)שלהניסוח

עלבמיוחדישפיעואלהשמשתניםבציפייה,טמונהלכךההצדקהקודמות.מתקופותמידע
ומתבצעותהשקעהשלאופינושאותאלורכישותעלההחלטותשכןקיימא,בנילרכישתהביקוש
למעשה(4)כוללתשוטף,מידעעלנשעןאינוהפרמננטיתההכנסהמשתנהשגםכיוון.9בפיגור

זאתעובדההיחסי(.)המחירהמוסברהמשתנהעםבו־זמניתהנמדד—אחדמסבירמשתנהרק
מאחרניבוי,כמשוואתפוטנציאלייתרוןגםלהישהסימולטניות.מבעייתניכרתבמידהמפחיתה
מקרו־כלכלייםמשתניםבדברהנחותללא—התצרוכתאתמראשלנבאעקרונית,מאפשרת,שהיא
להלן(.)ראהאחרים
קבוצותשלושולגביהפרטיתהתצרוכתכלללגבי(4)משוואהשלהתוצאותאתמציג1לוח

"שוטפים"מוצרים)ג(קיימא;בנימוצרים)ב(וטבק;משקאותמזון,)א(שלה:עיקריות
בית,משקישלהחלטותהמייצגותלתצרוכת,הוצאהשלמרכזיותקבוצותשלושהןאלהאחרים.
גירסאותתוצאותמובאות2בלוחזקיפות.סמךעלולאשוקתצפיותלפיבעיקרןונאמדות
.10(4)משוואהשלהראשוניםההפרשים

עיקריות:מסקנותכמהעולות2ו־1מלוחות

ירושלים,,1977בכלכלהעיוניםמצרפית״,פרטיתתצרוכת״פונקצייתבמאמרולביא,יעקבבעקבות7
1978.

נספח.ראהמדוייקותחישובודרכיהגדרותלגבי8
מובהקת.נמצאהלאוהשפעתופיגור,ללאריאליותיתרותמשתנהעםגםהמשוואותנאמדוביקורתלשם9

שהכנסתמאחרקבוע,ללאהורצהזאתגירסהשינוי.שיעוריהסברשלמשמעותההפרשיםלגירסת10
אומדןגםנערךביקורתלשםהמודל.שלהספציפיקציהאתמשנהוהיאמגמה,כהכנסתכמוהקבוע
אחרבניסוחמשתמשיםכאשרהמגמה,משתנההשפעתעלמובהקת.נמצאהלאוהשפעתוקבוע,עם
להלן.ראההפרמננטית,ההכנסהשל
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הרמות()גירסת(4משוואה)שלהרגרסיהתוצאות:1לוח

המשתנה
התלוי קבוע ££¥4 ££>£ 1(אם1451

מחיר
יחסי א2 א4.׳%.

1אאח 0.651** 0.404**
(6.64) (5.93)

0.352**
(3.47)

0.394**
(6.67)

— 0.995 1,170 1.55

1אסאת —0.066

(—0.314)
0.360**
(5.26)

0.056

(0.553)
0.098

(1.61)
—0.410*

(-2.59)
0.989 424 0.71

מעסאס! —1.45**
(-5.46)

0.756**
(7.53)

0.052

(0.338)
0.228

(2.04)

—0.274

(—1.33)
0.993 696 2.82

1ר/ל(את —0.742

(—0.636)
—0.206

(—0.442)
1.502*

(2.46)
1,89**
(5.18)

—0.102

(—0.163)
0.961 118 1.85

משקאותמזון,צריכת—אל(אלנפש;ריאליתפרטיתצריכה—^טבעי;לוגריתמוס—1מסימונים:
אחריםמוצריםצריכת—£0א0לנפש;קיימאבניצריכהנכסירכישת—£00לנפש;וטבק

לציפיותאומדן—£>££לנפש;ריאליתהכנסהמגמתשלטבעילוגריתמוס—/1££¥לנפש.
בריבועההסברמקדם—'-אשנה;שלבפיגורלנפש,ריאליותיתרות—/^א51אינפלציוניות;

בסוגרייםווטסון;דרביןשלהסטטיסטי—הסטטיסטי;ערך—אחופש(;לדרגות)מתוקן
.1הסטטיסטיערכי—

אחוזים.5ב־מובהק*
אחוז.1ב־מובהק**

ראשונים(הפרשים)גירסת(4)משואהשלהרגרסיה תוצאות:2לוח

המשתנה
התלוי 0£££¥.4 £>££0£ אפ1!(את451

מחיר
יחסי א2 א 4.ע\.

א>1£אח0 0.549** 0.139 0.333** _ 0.854 35.8 2.49
(4.69) (1.10) (5.05)

0א1את67א 0.416** 0.062 0.066 —0.480** 0.846 25.5 1.15
(5.03) (0.649) (1.45) (—3.80)

אפ1נ/זאסאת 0.858** —0.139 0.246 —0.192 0.657 9.4 3.13
(3.34) (—0.520) (1.56) (—0.444)

אפ1פאאמ —0.495 1.32 1.75** —1.36 0.622 8.15 2.06
(—0.607) (1.62) (3.85) (-1.40)

.1לוחראהאחריםסימוניםראשונים.הפרשים—£>£סימונים:
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והציפיותהריאליותהיתרותמרמתחיוביבכיווןמושפעתהקיימאבניהמוצריםצריכתא(
האינפלציוניותהציפיותשלזאתואילומאוד,מובהקתהריאליותהיתרותהשפעתהאינפלציוניות.

זאתשתוצאהייתכןההפרשים.במשוואתלאאך)הלוגריתמיות(הרמותבמשוואותמובהקת
אי־הוודאות(.מידת)כמוהאינפלציוניותהציפיותעםהמתואמיםאחרים,משתניםבהשפעתקשורה
איןאלהמתוצאותמהמצופה(.הפוךאף)וסימנהמובהקתאינההפרמננטיתההכנסההשפעת
שקיימתאלא,—ולשירותיהםקיימאלבניהביקושעלמשפיעהאינההפרמננטיתשההכנסהלהסיק,
11הרכישהבעיתויניכרתגמישות

הקצר.בטווחהמכרעתהיאהתיקשיקולישלוחשיבותם,
בצורהמושפעתאחרים(שוטפיםומוצריםוטבקמשקאות)מזון,השוטפתהמוצריםצריכתב(

הריאליותמהיתרותמושפעתאינהאך—הפרמננטיתמההכנסההצפוי,ובכיווןמובהקת,
האינפלציוניות.ומהציפיות

המזון,קבוצותאתלהוציא—מובהקתאינהאךכצפוי,שלילית,היאהיחסיהמחירהשפעתג(
.12והטבקהמשקאות

מההכנסההןהצפוי,ובכיווןמובהקתבצורהמושפעת,פרטיתלצריכההכוללתההוצאהד(
מובהקותאינןהאחרונותכי)אםהאינפלציוניותוהציפיותהריאליותמהיתדותוהןהפרמננטית

הכוללתהצריכהעלבתיקהקשוריםהמשתניםשלההשפעהשעוצמתנראה,ההפרשים(.בגירסת
לצריכהשבהוצאההתנודותבכללהקיימאבניברכישתהתנודותשלהגבוהבמשקלןקשורה
פרטית.

הקיימאבנישלובמקרהיחסית,נמוכהנמצאההפרמננטיתלהכנסהביחסהתצרוכתגמישות
כיהאפשרות,עלמצביעהזאתשתוצאהלנו,נראהמובהק.לאכיאםשלילי,סימןקיבלהאף
איתה.המתואםהריאליותהיתרותמשתנהעל־ידינגזלהפרמננטיתההכנסהשלמההסברחלק

שלחלקבאותומשימושהתוצאותמושפעותכיצדגם,בדקנוזאת,השערהעלחלקיתכביקורת
וניבוייןאלהיתרותשביןההפרש)כלומר,ההכנסהעל־ידי"מוסבר"שאינוהריאליותהיתרות

13ההכנסהלהשפעתיותרגבוהאומדןנתקבלזאתבבדיקהההכנסה(.באמצעות

14

היתרותוהשפעת,
מובהקת.נשארההריאליות

הם,התשלוםשאמצעימראשלהניחניתןלאאחרים:מונטרייםמשתנים)א(
לפיכךהנזילים.הנכסיםשלאףאוהלא־אנושי,הרכושגורםשלביותרהטובהמייצגבהכרח,
שהוגדרוכפיקרובים,כסףתחליפי(1)הבאות:הנכסיםקבוצותשלהשפעותיהןגםנבחנו
בתיווך;ושטרותישראלבנקשלמועדקצרמלווהישראלי,במטבעקצובלזמןפקדונות—בעבר

השפעותנמצאולאככללחיסכון.תכניות(3)הישראלי;הציבורשלחוץמטבעפקדונות(2)
רחבותבהגדרותשימושנעשהכאשרהמשוואותטיבשופרלאוכןי,4אלהמשתניםשלמובהקות

נזילותמסדרילפי)למשל,שונותנכסיםוקבוצותתשלוםאמצעיהכוללות—״כסף״שליותר
מקובלים(.
הריאליתהכסףכמותשלהשפעתהאתלפרששישלמסקנה,להוביללכאורה,יכולה,זותוצאה
ערכןשינוילהשפעתמתייחסאפקטאותומהספרות.הידועהריאליות"היתרות"אפקטבמונחי
הסבריותר.רחבהתיקהשפעתכמייצגולאכשלעצמו,התשלוםאמצעישלהיתרותשלהריאלי

שירותיםלספקהממשיךקיימא,בנימוצריםשלקייםמלאיהחלפתעלבהחלטהבמיוחדרבההגמישות11
שוטפת.החזקהשלועולההולכתובעלותויורדתהולכתברמהכיאף—

הן:אחרותאפשרויותהמדגם.בתקופתהיחסייםבמחיריםהשינוייםלהיקףקשורהזאתשתוצאהייתכן12
קיימאלבנישהביקוש)ב(ביקוש;גורמירקולאהיצע,גורמיגםכוללתבודדתתצרוכתשמשוואת)א(
בעתיד.הצפויהיחסיבמחירגםאלאהשוטף,היחסיבמחיררקלאתלוי

.0.63ל־0.40מ־הכוללתבתצרוכתההכנסהמקדםשלהמובהקותגדלהלמשל,כך,15
כמותאתגםשהכילהבמשוואהחוץמטבעפקדונותשלמובהקתהשפעהנתקבלהמסויימותבגירסאות14

הריאלית.הכסף
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בנירכישתעלהריאליותהיתרותשינוישלהסטטיסטיתשההשפעהמאחרמספק,איננוזה
שהיתרותלשער,יש—אחרותבמליםזה.ממקוררקשתנבעמכדיגבוההנראיתהקיימא

יותר.רחבנזילות(—רכושמצרף)אורכושמצרףשלהשפעהמייצגותהריאליות
אינטרפרטציהלפיהמהווים,יותר,הרחביםהמצרפיםשלההסברכושריותרנמוךכן,אםמדוע,

יותרהרחביםשהמצרפיםמשוםאולי—?ה״נכון״המשתנהשליותררחבותתת־קבוצותזאת,
מוגדרת.פחותביקושפונקצייתובעלימשמעותיים,פחותחתכיםמייצגיםלבנותהיהשניתן

איגרותשלסידרהלהשיגהיהניתןאילויותרטובותלתוצאותלצפותהיהאפשרהציבור.תיקשל
לגביחוץבמטבעאחריםלפקדונותפיצוייםפקדונותביןוהפרדההציבור,שמחזיקסחירותחוב

.15כולההתקופה

הבנקים,ראותמנקודתהאשראיהרחבתועלותהבנקאיהאשראישלההשפעהגםנבדקה

להסברסייעהלאאלהמשתניםהשפעתלעיל(.)ראהלמודלהתאמתםמידתלגביהספקותאףעל
.16התצרוכתבדברההחלטות

הפנויהההכנסהכמגמתנאמד*¥££כאמור,ההכנסה:וחלוקתההכנסה)ב(
זאתספציפיתשבחירהלהדגיש,חשובהלאומית.בחשבונאותכהגדרתהפניםממקורותהריאלית

החישובכאשרגםעצמןעלחזרואלוושתוצאותלעיל,שנסקרוהתוצאותעלמשפיעהאינה

בפיגור.וצריכהבפיגורהכנסהשוטפת,הכנסהשלצירופיםעלהתבסס
התברר,התוצאות.נוכחמוצדקתההכנסהמשתנהשלהבחירהעצםנראיתגולמיותה,חרף
מסייעאינומהמגמה(השוטפתההכנסהשלהסטייה)כלומרההכנסהשלמוסבר"ה״בלתישהחלק

יותרטובותתוצאותבמשתנההשימושהביאכןהתצרוכת.בדברההחלטותלהסבר
אלטרנטיביים.הכנסהבמדדיהשימושמאשר

שכרביןההכנסהחלוקתמשתנהשלהשפעתועלהשלכהגםישנהההכנסהמשתנהלבחירת
לביןהצריכהביןשליליקשרגילהמקובליםהכנסהבמודדיהשימושאחרות.הכנסותלבין
כאשרמובהקותואתזהמשתנהאיבדזאת,לעומתההכנסה.בכללמשכרשלאההכנסותחלק
משקלשביןהחיובימהקשרכנראה,נובעת,זותוצאה.£1x4באמצעותההכנסהיוצגה

במליםההכנסה(.שלמוסברהבלתי)החלקההכנסהשלהשאריתלביןמשכרשלאההכנסות

הכנסהשלרגילהמדידההמכילותבפונקציותזהספציפיהכנסהמודדשלהשפעתואחרות:
השוטפתההכנסהשלהסטייהאתאוהכלכלי,המחזורהשפעתאתבעיקרמבטאתהמדגם,בתקופת
הפרמננטית.מרמתה

סיכום.6

עיקריות:מסקנותלשתיאותנומביאהמחקר
הציבור;שלהנכסיםתיקבמסגרתהחלטהבעיקרה,היא,הקיימאבניהמוצריםרכישתא(
התשואהומשיעוריהציבורשבידיהכספייםמהנכסיםרבהבמידהמושפעתהיאשכזאת,בתור

עליהם.
אותההפרמננטית,ההכנסהבעיקרהקובעתושירותיםמתכליםמוצריםשלצריכתםאתב(
ההכנסה.מגמתעל־ידיהמחקרבתקופתלייצג,ניתןהיה

נזיליםכספייםנכסיםקבוצתעלרבהבמידההמונטריהניתוחאתישראלבנקמבססהאחרונות,בשנים13
מטבעפקדונותישראלי,במטבעסחירותפיקדוןותעודותקצובלזמןפקדונותתשלום,אמצעיהכוללת

הציבור.שמחזיקחובואגרותפיצויים(פקדונות)ללאחוץ
עלותשביןבהפרששימושנעשהכאשרמובהקות.תוצאותנתנהלא(4ל־)אלהמשתניםשניהוספת
למצופה.בניגודשלילית,השפעהנתקבלה—האינפלציוניותהציפיותלביןהאשראיהרחבת

16
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למגבלותרגישותאינןכךומשוםהמשוואות,שלמגווניםבנוסחיםעצמןעלחזרואלותוצאות
התמסורתמנגנונילהבנתחשובותנראותהאיכותיותהתוצאות.17האמידהשלהסטטיסטיות
צעדישלההשפעהכיווניולהערכתופעילותמחירים,ריאליים,לביקושיםהמונטרייםמהמשתנים
נמצאושלאהשפעהכיווניעלמההשערותחלקהסףעללדחותניתןלאזאת,עםשונים.מדיניות
דלעילשהמשוואותנראה,לאכןקיימא(.לבניהביקושעלההכנסהשלהשפעה)ובפרטמובהקים
בשלוהןהסטטיסטיתגולמיותןבשלהן—התחזיתלתקופתמחוץלאומדןשהן,כמותמתאימות,
היבטים:שניאלהמבנייםלשינוייםהאחרונות.בשניםבמשקשחלומבנייםשינויים
בזמןלפחותתשלום,לאמצעיהביקושפונקצייתאתזעזעהחוץבמטבעשהרפורמהנראה)א(
הנוכחי.במודללהיתפסהאמורההאינפלציה,שיעורהחשתשלהספציפיתלהשפעהמעברהקצר,
התשלוםאמצעישלהריאליותהיתרותשביןהקודםהקשראתלנתקאמורהיהזהמסוגזעזוע
יותר.רחביםמונטרייםמצרפיםלבין
בשניםהריאליתובהכנסההאינפלציהבקצבעזיםזעזועיםשלהמצטברשהניסיוןנראה)ב(

ההכנסהרמתולגביהאינפלציהשיעורלגביהציפיותהיווצרותתהליכיעלהשפיעהאחרונות
העברשללהתפתחויותיותררבמשקללייחסהציבורנוטהשכיוםנראה,בעיקרהפרמננטית.

לעתיד.ציפיותיובקביעתהקרוב
בדברהמסקנותאתלהפריךכדיאוהתיאורטי,המודלניסוחעללהשפיעכדיאיןאלהבדברים
פרטית.לצריכהההוצאהבקביעתפרמננטית,הכנסהשיקוליבצדנכסים,תיקשיקולישלחשיבותם

לעידוןלבתשומתתוך—יותרקצרהתקופהעלהמודלאתולהחיללנסותמקוםיש•זאת,עם
גם,מה—שלהםותת־קבוצותהרכושמצרפישיביןהקשריםולשינויהציפיות,יצירתמנגנוני
שסדרותנוספים,ריביתושיעורימונטרייםמצרפיםשלבחינהתאפשריותרקצרהמדגם•מתקופת
רבעלתצפיותהזדקקותיחייבהמדגםתקופתשקיצורברור,.18יחסיתקצרותלגביהםהנתונים
אלו.תצפיותשלאיכותןלגביהקיימיםהספקותלמרותשנתיות,

מונטרייםמשתניםבאמצעותהמתבטאיםתיק,שיקולי•מלהחשובמשקלםבדברהמסקנות
בפרטנוספים.פוטנציאלייםמחקראפיקיעלגםמצביעותקיימא,בבניההשקעההחלטותבדבר
ועלהעסקי,בסקטורהשקעהעלגםואוליבדיור,השקעהעלזאתגישהלהחיל•מניתןנראה,

וארוך.בינונילטווחהפיננסיהחיסכוןלגביההחלטות

2ו־1בלוחותהמופיעיםהמשתניםהגדרתנספח:

וכהגדרותיהןקבועיםבמחיריםשלה,עיקריותוקבוצותהפרטיתהצריכהכללצריכה:.1
מאגרוכןהסטטיסטי,השנתון)המקור:הממוצעתבאוכלוסייהמחולקותהלאומית,בחשבונאות

ישראל(.בנקימלהאקונומנטריהמודלשלהנתונים
לביןצריכהקבוצתכל•מלהמחיריםמדדביןהיחסצריכה:קבוצותשליחסייםמחירים.2
לצריכה(.כמו—)המקורהפרטיתהצריכהמחירימדד
חודשים,בסופיתשלוםאמצעיימלממוצעתרמהתשלום:אמצעישלריאליותיתרות.3

דו״חות—תשלוםאמצעי)מקור:הממוצעתובאוכלוסייההפרטיתהצריכהמחיריבמדדמחולקת
(:1ראה—היתר;ישראלבנק

שלהגולמיותאתיחידה,משוואהשלהזיהוילבעייתהקשורותאלואתלהזכירישהללוהמגבלותבין
המודל.מסגרתשמירתאגבלתיקוןניתןאלוממגבלותחלקנופה.שלאסדרתיומתאםהעזרמישתני

שלהנקיהפיננסיהרכושכללאתלאמודראשוניניסיון1980ישראלבנקבדוחנעשהלמשל,כך,
פיננסי.הלאהפרטיהסקטור
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ב:מחושבןבשנהאינפלציוניותציפיותמודד?>££.4

י/>££(=0.416+0.338י/פ(,_+0.199?ם(_2+0.391£,_%/>+0.0430^?

שיעורשלכפונקציה,1בשנהלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעורשלרגרסיהתוצאותפיעל
קודמות.בשנים?סהמחיריםעליית

עלהקלנדרית(השנההיא■׳"׳*י*)כאשר=-0.487+94.333:-ז^\מחושב*?££.5
במדד)מחולקתפניםממקורותהפנויהההכנסהשלהטבעיהלוגריתמוםשלרגרסיהתוצאותפי

זמן.פניעלהממוצעת(ובאוכלוסייההפרטיתהצריכהמחירי

ביבליוגרפיה

ישראל,בנקהמחקר,מחלקתפנימי,)תזכירצמוד"הבלתילחובהפרטיתהצריכהבין"הקשרי.,ארטשטיין,
(.19.11.79ירושלים,
מחלקתישראל,בנקהישראלי",למשקאקונומטרי"מודלל.,ומרידור,צ.זוסמן,פ.,וידר,י.,ארטשטיין,
.1978ירושלים,המחקר,

האגודהקום(,ויעקבהלוינדב)בעריכת1977בכלכלהעיתיםמצרפית״,פרטיתתצרוכת״פונקצייתי.,לביא,
.123—136עט׳,1978ירושלים,פאלק,מוריםע״שכלכלילמחקרהמכוןלכלכלה;הישראלית

מחלקתישראל,בנקבישראל",והחיסכוןהצריכהעלהאישייםהפיצוייםשל"השפעתםמ.,לנדסברגר,
.1969נובמברירושלים,המחקר,

לתכנוןהרשותלפרסום(,לא)פנימי,8מס׳להערותתזכיר״,1965—1979הצריכה,״פונקצייתי.,קונדור,
.1981ירושלים,האוצר,משרדכלכלי,ולייעוץ
£1511£1500,£61500.0(1611050,,.£"10/1511000161/6615£116סס0005110קב151561:1100."גןס^שס׳^ג

ק5נן61!£061,22-79.510(£65651011£000010163011051111116161.£61׳ו^1זוס01׳\61511,ץ£50151
.197931106
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דרכיםתאונותעללהשפעהנזיקיןחוקתכנון

*ינולישויובליקסבונפיליוחנן

דרכים.תאונותשללבעיותשלהםהניתוחכליאתלרתוםכלכלניםהחלוהאחרונותבשניםרק
עלשוניםחבותכללישלהשלכותיהםאתשחקרבראון,שלהיהזהבתחוםהחלוציהמאמר
חד־פעילותיות,בתאונותדניםואורדוברדיאמונדרק.גאחריםבאוובעקבותיוהמקורות,הקצאת

ביןבתאונותדניםהשארכלנהיגה;למשלבלבד,אחתבפעילותעוסקיםבהןשהמעורבים
דיאמונדאולםזהים.בתאונותהמשתתפיםשכלהונח,כללבדרךרגל.והולךנהגכמולניזוקמזיק
זהירות.עלבהוצאותשונותהדו־פעילותיבמקרההתירווגרין

חד־פעילותיותתאונות•מלבמקרהנש,לפיתרוןהתנאיםלניתוחמסגרתמוצגתזהבמאמר
אפשרהנהיגהאיכותואתגרועים,נהגיםוישנםטוביםנהגיםישזהים.שאינםמשתתפיםבין

שנישלהנהיגהובאיכותהזהירותבמידתתלויהנזקמקרי.רוחכמצבאוטרומיתכתכונהלראות
השש־מימדית.היחידהבקובייתוקטורהואהנזיקיןוחוקהנהגים,

כאןבחוק.הנדרשתהזהירותרמתשלהאופטימליתבקביעהעוסקיםשהוזכרוהמאמריםרוב
הנחשבתלהתנהגותחוקיתהגדרהבהינתןנזיקין:חוקשלבניתוחהבאהשלבעלהדגשמושם
צריךהנזקמןחלקואיזהאפשרי,הוא"רצוי"משקלשיוויתנאיםבאלו—רשלניתאוזהירה
זה.משקלשיווילהשיגמנתעלבתאונה,המשתתפיםמןאחדכלעלמוטללהיות

חינם,ניתנתשזוהיאההנחההמשפטיתההתדיינותלגביאךבהוצאה,כרוכהזהירותנקיטת
ונדונים,מוצגיםמשקלששיוווישלשונותלאפשרויותהתנאיםבנזק.כלולותשהוצאותיהאו

נהיגה•מלמשקלשיווילידילהביאוהממשלההמחוקקימליכולתםעלהמגבלותמהםועולות
עלמקשהבההשיפורלהשתנות,עשויההנהיגהאיכותכאשרהארוך,שבטווחמתבררזהירה.
מתרחבות.רשלנימשקללשיוויוהאפשרויות—זהירמשקלשיוויהשגת

מידעשלמשתתפיוכמשחק,הנהיגהשלבאופיר,בקצרהנדון2ובסעיףהמודל,מוצג1בסעיף
עלהשלכותנדונות4ובסעיף,3בסעיףמוצגיםהמשחק•מלהשוניםהפתרונות•מלם.לא

בהערכהטעותשלהאפשרותנבחנת6בסעיףארוך.לטווחבשיקוליםדן5סעיףהמדיניות.

,<
כ08£ב־הוצגוזהמאמרשלקודמותגרסאותירושלים.העברית,האוניברסיטהלכלכלה,המחלקה*

ובמיוחדהערותיהם,עללמשתתפיםמודיםאנותל־אביב.באוניברסיטתלניהולובפקולטהבלגיה
רובינשטיין.ולא׳,3.זס626ל־רביב,לא׳הילר,לי׳8610116181610.3ל-

8 5(1165,ראה:1 "£011/3<ז3תג£13104£116017£00004010נ1114,"ץ]114£6801/000/001
ז0ע1,00,.

1973, 2(2), 323-349; 0134000(3, ?., "81 5)!11)5 §ס10\/0(1׳\1ץ(\/001(16018,"]0111-1101/ס111£6801 ,

1974, 3(1), 107-164; 013400041. "/\001<16 ס£3444׳868004063011\/110031100,"1001-11018611
/ס00£0000/0105(5,1974,50160005100086/06011(2,)366-416;013400041,.?3<ת1^11441668 ,

1.^., "0 ת1116\/8818ת406ת£134041>1111:ץ03801301404401416,"£0000/0105/010111-0018611 ,

00(1 5100086/060( $016006, 1975, 6(2), 487-516; 04660, 3., "00 ק11ת811004111131־14160046
£134>1111 553-574,7,1976,50160065100086/060 ץ£314,"$׳8611]0011/001(00£0000/0105(11 ;

044104 "00$(1ץ£111§3(1100ת1410^81061604304161\/011ז\11ץ^001<16ת48,"100/001
־64,3.3£,

/ס510£6801(7,1978,1165(2,)243-261;81134׳8,611,.\/"001<36ח£131,4$>1114ץ13811130063041 ",

ק64.סא1,685־1341׳108413441(868631£0000011004046־1979,041;81134'38,611?0180088100 .,

ץ¥643118א6£11£6ס06,"]510£6801/000/001(11111980,1165<841101£134". , ^X, 1-25
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הוצאותהמאפשרות—המודלשלהרחבותמוצגות,7בסעיףולבסוף,הנהיגה,טיבשלעצמית
רשלן.נמצאכשהואלגרוע,טובנהגביןהמבחיןיותרמורכבנזיקיןוחוקזהירות,עלשונות

המודל.1

לשינויניתנותשאינןתכונותהןאלו(8)ו״גרועים״,<(,5)״טובים״נהגים:סוגישניישנם
פירוש.1•׳-—הגרועיםושל(,0<־׳<1)•׳הואבאוכלוסייההטוביםהנהגיםשלחלקםהתנהגותי.

מקרימשתנההואהרוחמצבהרוח.במצבתלויההנהיגהשאיכותהוא,מודלאותושלאחר
.1-1■בהסתברות5ו־•׳בהסתברותסערכים:שניהמקבלנהג(כלאצלדווקא)לאובאוכלוסייה

התאונהשלאחרהיא,ההנחה8ברשלנותאו0בזהירותלנהוגאםלבחור,יכולנהגכל
ביתיכולהאםאדהמשתתפים.התנהגותהיתד,מההוצאה,ללאלהבחיןהמשפטבתימסוגלים
האפשרויותושתיברורה,תשובהאיןכךעליהמשתתפיםשלהנהיגהאיכותאתגםלדעתהמשפט
בהמשך.נדונות

0,7)>היא/ו־1נהגיםביןבתאונההנזקתוחלתפונקציית
־

כאשר<7(7,*־<2,י7

7\7>£,סן
,0|£\2>
שבכלסימטרית,כמטריצהזופונקציהלהציגאפשרהתנהגותו.את2ו־הנהגסוגאתמציין7

תאונה.בגיןצדלכלהנזקתוחלתשלהמשבצת
משתנההואייפגששעימוהנהגסוגאחרים.נהגיםעםתאונהשללאפשרותחשוףנהגכל
■8ל־סובין3ל־סביןהאוכלוסייהבהתפלגותתלויהשהתפלגותומקרי,

שכןמעניינת,תוחלתורקמקרי.משתנהכללבדרךהואהנזקעלינו,לאתאונה,שלבמקרה
תועלתפונקצייתבמונחיהםבמטריצהשהערכיםאו,—לסיכוןאדישיםהנהגיםשכלנניחאנו
,0זהיר,להיותהבוחרלנהגאובייקטיבית.כאןונחשבתלכולידועההתוחלתכולם.שלזהה

הוצאהוזהירות,בטיחותאמצעיעלכהוצאהלפרשאפשראותה—8קבועההוצאהנגרמת
להיזהר.־מנתעלהדרושהנוסףהזמןעלהוצאהאוהגנתיתלנהיגהמיוחדקורסעל

שחקן,1לנהגהעמוד,שחקן,2נהגשמשלםהנזקשלחלקואתהמציין,7וקטורהואהחוק
:הבאללוחהמתאים7=,י<(7,׳0,<6,7)!,:הואהחוק—השורה

כתאונההנזקתוחלת:1לוח

1

1 סס 08 80 88

סס <7! <72 <74 <73

08 ^2 ^3 <75 <77

80 <74 <75 ^8 ^9

88 <76 <77 ^9 <710
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02)-(3,־)סו(7,!־0)!=,?<('7)?אםלמשל,כך,
(,1+*<):<5שלבהוצאה1יישאאזי(.7-2,

ביטוחאיןכיהיא,ההנחהזהירות.עלז*הוצאה2ל־ישנהכךעלנוסף(.1/<)נ<-5ב־יישא2ו־
תאונות.מפני
ששנילמרותאו—זהירותולמרותגרוע,נהגעלחבותהחוקמטיל^,0יאאם

כלומר,0=0=<1=/ו־7>=><=סשבובמקרהעוסקיםאנורשלנים.לתאונההצדדים

הנזיקיןחוק:2לוח

1

2

סס 80 88

סס 0 ס 7־ 11

08 ס- 0 -€ 6

80 -7> 0 /

88 -(1 -6 -/ 0

אםהתנהגותו.רקמשנהמוריד;ואינומעלהאינוהנהגטיבזה,חוקלפי•1-=*<,(.0,0!<,,0)ס,
כלל.חבותללאחוקהוא0=0מלאה;החבותס,=1

כך:איפוא,תיראה,השורהלשחקןההוצאהתוחלתשלהמטריצה

3לוח

סס 08 80 88

סס <!! + !< (1-0)<72 + 1< <14 + 1< (1 ~0)<!6 + *

08 (1 + 0)</2 ^3 (1 + <3) <75 <17

80 <14 + 1< (1-0)<7;׳.+1< <18 + * (1 -0)</9 + 1<

88 (1 + 0)<1% <11 (1 + 0)<79 <110

הניחווגריןדיאמונדבספרות.נדונהכברנהגיםביןמסויימתשהשתנותכאן,להעירראוי
נזק,רמותשלושרקישכאשר3לוחשלפרטימקרהזהוזהירות.עלהוצאהשלרמותשתי

וכן!<3=<17=<710.>■*<=<76וכאשר41£2הוצאהרמותושתי<44213!

2^־1
<74<-7]=<78<-74=(1)נ<<(7<--!72)=(1־0<()79<-76)=1־

.6בפרקראהשונהנזיקיןוחוקזהירותעלהוצאהשלשונותלרמותהרחבה
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המשחק.2

אינומכוניתואתהמתניענהג־:מלאלאמידעעםמשחקשלפרטימקרההואשהוצגהמודל
ידועהוכןנמנה,עצמוהואנהגיםסוגאיזהעלכמובן,יודע,הואאךייפגש,נהגיםבאלויודע
נהגלמשלכךהסוגים.שניבין—אוביקטיביתהנחשבת—הנהגיםהתפלגותלכולם,כמולו,

המשחק:את־׳בהסתברותשישחקיודע,סמסוג

סס 03

סס <1! + * (1—€1)012 + ^

03 (0+1)1צ^ ^3

המשחק:אתישחק1■׳-ובהסתברות

30 83

03 (14 + 1< (1-0 )<16 + *

סס (1+/()מ5 (11

אכאשרשחקנים,אעםמשחקכאןישנהגים,שלבסיסיותתכונותמייצגים6ו־סאם
שקוראלמהמתאיםזהמצב.8מהם(1ו־#)־׳-סמהםא■!—הנהגיםאוכלוסייתגודלהוא

'הרסניי
׳אוקי0516ז10-ז10[16׳>ז010(161

רוחמצבמייצגים8ו־סאםאולם׳.0106161361160
מקריתלקבליכולמהםאחדשכלשחקנים,שניעםמשחקבעצםכאןישהרינהג,כלשלמקרי
הרסניי.שיל־וק10-ז101(6ץז0101161ל־מתאיםהמודלש־לזהפירושהטיפוסים.משיניאחד

יצייןכזהפתרוןלשניהם.יתאיםנשפתרוןואותואקוויוולנטיים,המודלשלהפירושיםשני
ברשלנותלנהוגבוחריםסשנהגיפירושיו,למשל,.0x80פתרוןנהג.שלטיפוסלכלאיסטרטגיה

בזהירות.לנהוגבוחרים8ונהגי

כאוכלוסייה1ו־־׳-זביחססוגיםלשיניהמתחלקתהנדונההאוכלוסייהאתלראותיותרנכון
להניח,צורךאיןכךנהגים.שלכאוכלוסייהולאקילומטר־מכונית,שילאוממוצעותנסיעותשל

שווה.בתדירותנוהגיםשהנהגים

"ראה:2
?13ז530>1.1.."1161111030165ח6ט01ק1011616זט0131ו00?13\60'83ץ65130'?13ץ6ז5

"1161111030165ת000קו1616
?5.1311^<1/10£6!?/6/1(159-182.14,51967;?13ז53,נץת1..

101010131100?1316(61'\'83\65130'?13׳\61־5.''?31[3011(57,1111<1/1//><£ג<1<?/׳<1968,5016/166,
486-302;320-334,14.
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פתרונות.3

.0088ו*0080,0888,0880הם:טהורותבאיססרטגיותהאפשרייםהפתרונותארבעת

'׳(:=1...,10ו־^)ז<ו,ס,הפרמטריםביןהבאיםהיחסיםאותםמאפיינים

0080
הם:בהתאמה8סו־הסוגיםלשני0080בפתרוןלהתקייםהחייביםהתנאיםשני

(1)(ז4!+)*+(1-7()7/4+)*<(־׳0+1)42+(1-0(0+1)45

(2)7(7/4+)£+(1-7)(7/8+)*<(־׳0+1)46+(1!()•/-+0)49

נשאריםהשארכלכאשרהזה,הפתרוןמןלסטותכדאילאנהגשלאףאומרים,אלהתנאיםשני
בו

(0080
\

8,0)4>(0080
\

€,0)4
(0080

|
8,8)4>(0080

\
0,8)4

שהוא8נהגשלההוצאהתוחלתפירושו4(8,סן0080)ולדוגמאההוצאה,תוחלתהיא4
בזהירות.נוהגים,8ו־סהשאר,כלוגםבזהירותנוהג

:אחרתבצורהלהיכתביכולים(2ו־)(1)התנאים

*(7/5-7/4)■(1-1)+!(42-4)■1 +-,-(1)
־42+(1—1)־1424$+(1-1)־54

1

( 2 )
(7/9-7/8()1-7)+(46-44!■)

1-46+(1-7)־94 1-46 + (1-7)7/9
<3. ,

:בהתאמההם,משקלשיוויתנא'שני

/;[+7/6(1-77(])1 -7)+*[+7/2(1 - ■43+(1—7)*4ך<7([-77
7(3)

(4)1-4ך+(1-1)-4!0<([■!1-0)46+]*+(1-7([)•1-0)7/9+]*

(3)
(46-47)■(1-1)+(43-42!■)

-_ן_
־42+(1־7)■46

7

*
->ס

46)!-!■(+1-42

או

(4)'
(410-49)■(1-7)+(47-46!■)

-4־
7/9(1-7)+46!■

*
->ס.

7/9•(1-7)+45!■

0880
:הםמשקלשיוויתנאישני

(5)7-7/3+(1)־׳-(0+1)45<7([1-7)נ7/2+]£+(1־7)(44+)£

(6)7([1—77)1+45](+(1-7)(7/8+)£<77/7+(1־7)(0+1)49
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׳;
5)

7(4/3־4/2)+^()■׳-!(5^־4)

1-112+(1־7)4/5 74/2+(1־7)4/5
>ס

(6 )' 7(4/7-4/5)+(1׳-0(4/9־4/8)

4/9(1-7)+74/5 74/5 + (1-7)4/9
- < 42 .

(7)7(4!/+)£+(1־7)([1-0)1+4/6]<<7(43+1)4/2+(1־7)4/7

(8)7(43+1)4/6+(1-7)4/10<7(4/4+)*+(1־7)[1-0)4/9+]*

־4/6)*
7(4/2־4/1)+(1־7)(<(7

׳--+—-<ס
(7)

74/2+(1־7)74/24/6+(1־7)4/6

7(4/6־4/4)+(1־7)(4/10־4/9)^ (8+-׳)-.ס^
74/6+־!(7)74/64/9+(1־7)4/9

או

00811
התנאיםשני

או

המודל.עלמבנהיותרלכפותישאלה,פתרונותשלהקיוםאפשרויותעליותרלומרמנתעל
:4ה־;/שלהיחסילגודלביחסהנחותשתימניחים

<1! < <

4/2 <

4/4 <

כלומר:השפעה,ישנההנהיגהולטיבלזהירות:הנחה

^
^3
^5
^6

^5*̂
8

< ^9

־י<^10

אםההיפך.אתאו4/3<4/5מניחיםאיןלמשל,כך,יותר.רבהמהםאיזהשלהשפעתומניחיםאין
הראשונותנגזרותיהשכלאומרתזוהנחהוגזירה,רציפההיתר.הנזק,תוחלתפונקציית,4)•(/

שליליות.

וצולבת.עצמיתיורדת,שוליתהשפעההנהיגהולטיבלזהירות:8הנחה

4/2־4!/<<

4/3־4/2^
( 4/7-</5

1 4/7-4/6

4/5־4(4)

4/6־14/4
<4/9־4§/

<4/10־4/9

כלומר:

אומרת5הנחה—ובפרטחיוביות;שניותנגזרותהדברפירושוגזירה,רציפה4)•(/אם
טוב!לנהגמאשריותרגרועלנהגמועילהשזהירות

המת¬השטחיםואת(8׳)עד(1׳)התנאיםאת)ס,*(במישורלהציגאפשר8ו־+בהנחות
.1ציורראההשונים,לפתרונותאימים
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השוניםלפתרונותהמתאימיםהשטחים:1ציור

08=(■!113-42)+(1)•׳-(45-4)*
00-(ז4-ך4$)+(1)־/-(40-/4%)
01=(■!4-ך45)+(1)■/-(410-43)

בציורמופיעיםאינםולכןמתקיימים,(4ו־׳)(1׳)אםממילא,מתקיימים(3ו־׳)(2׳)האילוצים
00811מסוגפתרונותאך(,8׳)מעלנמצא(7׳)שם.מופיעיםאינם(8ו־׳)(7׳)אילוציםגם.1

לכן,ייתכן;לאכזהפתרון(.8ל־׳)ומתחת(7׳)מעלהנמצאים.£(0)צירופימחייבים
נקודותשלהשטחהוא0080.80810משקלשוויהמאפשרותהנקודותכלשטחהוא0480

0808הפסים.0888לפתרוןמתאים11ל־מימיןוהשטח,0881לפתרוןהמתאימות
אולםקיים,אינוטהורותבאסטרטגיותפתרוןבהםצירופיםמייצגים01111ו־

בזהירות,8נהגיכלינהגו0808באזורבפתרוןמעורבות.באסטרטגיותפתרוןימםקיים
בזהירות.ינהגו0שנהגיהסתברותוישנה
קשה,קצתזהירים.8שנהגיהסתברותוישנהרשלנים,כולםסנהגיההיפך:קורה08111ב־
הנהגיםאםכמובן,אך,מחושבת.כהתנהגותהמעורבתהאסטרטגיהמושגעללהגןזה,במודל

—הנכוןביחס8ל־סביןבהתנהגותםמתפלגיםהםאםאו—כלשהימסיבהכךמתנהגים
התנהגותו.אתלשנותמהםלאישכדאילא

•*%***^ךךן•י•ין■יי••♦***•■*■■•*•*■•י■....<•*•*•1*|

שיתיהחברה,מבחינתנשאלות,8ל־סביןהאוכלוסייהשיללשינויניתנתבלתיהתפלגותלגבי

?אליולהגיעכיצד)ב(?חברתיתעדיףמשקלשיוויאיזה)א(עיקריות:שאלות

החיסכוןעםזהירות,עלההוצאהשילאופטימליאיזוןעל־ידיהמשקלשיוויייבחרעקרונית
1.־׳*הםהבעיהיצלהפרמטריםממנה.הנובעבנזק

היחסילגודלםביחסוהנחות'׳(.=1...410-,
בדבר.הנוגעיםהיחסיםטיבלהדגמתפרטכאן,ייפסקזהדיוןקואותה.לפתורכדידרושות
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היא:0080משקלבשיווילנהגהחברתיתההוצאהתוחלת

5!=*+^8!+27(1-7)44+(1)ז-2^8■

גדל:•׳כאשרקבועהנשארתאוקטנהזותוחלת

!35
.0>(48-44)(1-7)2(-44-41)27--=

3־׳

היא:0880משקלבשיוויהחברתיתההוצאה

52=(1*)־׳־+־׳2^27+3(1-7)45+(1-7)2*<8

352
-=--2£(1)•׳-(48-45-)27/£(5-43)■

37

או86-85הגדליםעלדבראומרותאינןשהונחוההנחותשכןידוע,אינוזהביטוישלהסימן

:הוצאהיש0888משקלבשיווי.45-43

53=•!2+283(-ו1)-ו-8ך+)ז-\(28!0

353
=-־27(47-־43-)2(1-7)(4!0־47)<0.

3־׳

52!אתלהשוותישחברתית,החלטהלקבלמנתעל שבהם.ביותרהקטןאתולבחור53ו־5,
פירושו:5!<52

£ < >•((13-81) + 2(1-7•) (85—84 )

ברורה.אינהזהשוויוןבאיימיןאגףעלב־•׳שינוישלההשפעה
פירושו:5!<53

<72£/<(3־4)!+2)•/-!(•׳/<(7*<־4)+)יו-((2(810-88)

<■׳
8!0~86(~8-ך84)

43־4!+410־48-2(47־44)

כאשרקטןימיןואגף

<27£(47-45)+(1־7()4!0־48)
פירושו:52<53

נוספות.הנחותללא7ב־שינויעםימיןאגףמשתנהכיצדלומראיןושוב,
המחוקקלרשותהעומדיםהמדיניותמשתניחברתית,העדיףהמשקלשיוויהוא0080אם

חוקבשוםיהאלא—לעהעול*אםגוריבצלראותשאפשרכמוו־£.סהםוהממשלה

עלההוצאהאתלהורידמנתעל£,ל־סובסידיהללאהמטרהאתלהשיגכדי(0<0<1)חבות
עלולה(1101511-101>1ו11)ץמוחלטתחבותאפילוכלומר,.48?'-מתחתאלזהירות
מדי.יקרהזהירההתנהגותכאשרמספקתבלתילהיות
יעשה0ערכישלורצף(,1׳)אילוץעללענותמנתעל0אתלשנותדיסס<£<84כאשר

משקלשיווילידילהביאהיכוליםחבותכלליאינסוףישנםכלומר,זאת.
מביןנזיקיןחוקלבחורהחברהצריכהכיצדעקרונית:שאלהמעלהזהחברתית.עדיף
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בעייתילהיותעלול8סבסודצדק.שמשיקולינראה?המטרהאתהמשיגיםחוקיםאותםכל

לסבסדדרךשוםאיןזהירה,לנהיגההדרושהנוסףהזמןשלההוצאההוא*אםאפשרי.בלתיאו
בעיה.מעורריםאינםזאת,לעומתוזהירות,בטיחותמוצריזאת.

ארודזמןשיקולי.5

ירידתאוניסיוןלהשכלה,הודותלמשל—גדלבאוכלוסייה,הטוביםהנהגיםשיעור•׳,כאשר

סהנקודותזזותכך,עלנוסף.1בציורהקודיםהאילוציםשלהשיפועיםכלגדלים—הנפשיהמתח
גדל.01181.*שלוזהקטן0080נקודותששטחכך—שמאלהו־/
רעיםנהגיםשלשלקיומםמסתבר,■8ו־סלנקודותקורהמההנוכחיות,בהנחותברור,לא

הופכים8נהגיכאשרזהירה.לנהיגהתמריץמהווהוזההנהגים,סוגישניעלממתנתהשפעהיש

0080משקלשיוויאםההתנהגות.עלשליליתהשפעהישולכךונעלם,הולךהתמריץס,ל־
להגיעהרשויותעלמכבידהלגדול־׳שלהנטיההרירצוי,בלתי0888אוחברתית,רצוי

החברתיות.המטרותעםאחדבקנההעולה*()ס,לצירוף

מופרזתעצמיתהעדפה.6

התבוננותהרינמנה",עצמוהואנהגיםסוגאיזהעליודענהג"שכל,2בסעיףההנחהלמרות
אתמעבירים8נהגירובגרוע.כנהגעצמוהמזההנהגיימצאנדירותשלעתיםמלמדת,שטחית
•׳באוכלוסיה8נהגישיעורהנמוכים.כישוריהםשלהדחקה,אובאי־ידיעה,ההגהלידימיהם

שהםסבורים—כולםאו—8מנהגיחלקאךפומבי,כנתוןלכולידועלהיותממשיךעדיין
ס.נהגישל■׳השיעורבתוךנכללים
הואשלנו,הניתוחמבחינתולכן,ס,הואכאילושלוהאיסטרטגיהאתבוחרכזהאשר8נהג

(.8ו־׳)(6׳)(,4׳)(,2')אילוציםולא(,7ו־׳)(5׳)(,3׳)(,1׳)אילוציםעליוחליםסנהגכמוממש
שםמתייחסיםשהנהגיםאף—משתניםאינם1בציורוהקווים,5שבסעיףלזהדומההניתוח
לגבינכוןוההיפך—להשגהיותרקשהנעשה0080משקלששיוויברוראחרים.לקווים
—אפשרייםבלתינעשים0880\-0088הריעצמם,אתכךמשלים8נהגיכלאם.0888

ההנחה.פיעלדרךבאותהמתנהגים8ו־סנהגיכי

שוניםחכותוכלליזהירותעלשונותהוצאותהרחבה:.7

לשתיהניתוחאתלהרחיבכדיובסימונים,במסגרתהקיימתבהשקעהשימושייעשהזהבסעיף

החדשבחוקיותר.מורכבנזיקיןולחוק*2ו־*1הנהגיםסוגילשניזהירותעלהוצאהשלרמות
נהגעםבתאונהמעורבאוזהירהואאםלפצותיצטרךלאגרוענהגכלומר:*.=6=0עדין

הםכאשרשונותפיצויחובותמוטלותוגרועטובנהגעלכלומר:-ס,0(^1=!אולםרשלן.

.0=(0,0.,/0.)/הואהחדשהחוקרשלנים.
(5׳)(,3׳)(,1׳)שבאילוציםלכךפרט,3סעיףשללאלהזהיםהמשקלשיוויילארבעתהתנאים

האנכי;על—סו־האפקיהצירעלהנמדדתזהירותעלההוצאההואס,לנהגיהנוגעים(7ו־׳)
הצירעלוהנמדדתהשייכתההוצאההיא,8נהגישל(8ו־׳)(6׳)(,4׳)(,2׳)ובאילוצים
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כבלתיהניתוחומןהציורמןאלהמאילוציםאחדאףלהשמיטאי־אפשרהאנכי.על—/ו־האופקי
נהגים.שלאחרלסוגאילוץכלמתייחסאילוציםזוגשבכלכיוון—ממילאכמתקייםאואפשרי
:בצידםוהתוצאותהחדשיםהציוריםאלה

0€8€כפתרוןוהשטחיםהאילוצים:2ציור

כאשר:

0€=^(•׳2^־1)+(1/<—>־./<()•׳—4)

0\1=((-ו16(-14)+(1/<()־׳-9^<־8)■
במישור(2׳)מעללהיותצריכים3ונהגי,£(,)נ<,במישור(1׳)מעללהיותצריכיםסנהגי

כלומר,—<!0להרשותהחוקיכוללמדי,קטן*2*-1של־לצייןיש.2ציורראה*(.2)/,
<3€8:(משקלשיווילהשיגועדייןהגרועבנהגיותרומתחשבנוחלהיותיכולשהחוק
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כפתרוןוהשטחיםהאילוצים:3ציור

כאשר:

נס=+(1)-׳-^(10^־9);

אס-^(•׳3^־2)+(1-7)־^(7^־6)•

.3ציורראה(.4ל־׳)מתחתלהיות#נהגיועל(3ל־׳)מתחתלהיותסנהגיעל

/•<0לאפשרהחוקיכוללמדי,קטן*2*-1ל־שוב,
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0083כפתרוןוהשטחיםהאילוצים:4ציור

כאשר:

00=^(־׳2^-1)+(1)^־ן/(()ז;

08=^-^(■׳4)+(1)־׳־/<(10/<-9).

(7׳)מעלהםסנהגיכאשר—עכשיואפשרי,3בסעיףאפשריבלתישהיהזה,משקלשיווי

.4ציורראה(,8ל־׳)מתחתהםמונהגי

0880
בציורמוצגים(6ו־׳)(5׳)אילוצים

צריכים8ונהגי(,5ל־׳)מתחתלהיותצריכיםסנהגי.1
(.6ל־')מעללהיות



המשקענפי
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185א0333—6484

נייד:חליפיןשערבתנאיבפיקוחמוצריםמחיריקביעתמדיניות
הגרעיניםלשוקניתוח

*ינגדדפנה

מוצריםמחירימוצרים.כמהשלמחיריהםבקביעתישירהממשלתיתמעורבותבארץקיימת

ניודחל1977באוקטוברממשלתיים.צוויםבתוקףמשתניםועודלחםקפוא,בשרדלק,כמו

והייצורהקניהעלותאתלגבותהממשלהמגמתהיתהמכןלאחרוכשנההלירה,שלהחליפיןשער
המוצרמחירבומצביוצרשונים,זמןבפרקיהמחירים,שינויהמוצרים.מרביתשלהריאליים
אותוהנומינליהמחירמןשונה—בפועלהשוטףהחליפיןבשערמבוטאשהואכפי—בדולרים
בשוק.המוצרנמכרעל־פיוואשרהממשלה,קובעת

משתניםעלוהשלכותהשפעותהשוק,בתכנוןישירהממשלתיתהתערבותשלאלו,לתופעות

המדינהתקציבגודליציבות,מחירים,רמתייצור,גורמיהקצאתכמו:שוניםוחברתייםכלכליים

שמבקשיםהמטרותמהןלדעתישסובסידיות,מדיניותקביעתבעתבמשק.ההכנסותוהתפלגות

אלו.מטרותלהשגתהסובסידיותשליעילותןמידתומהילהשיג
למזוןהגרעיניםהםישירות,הממשלהקובעתמחירםאתאשרמוצרים,שלאחתקבוצה
המקומיתהתצרוכתשלהאריוחלקמאוד,מצומצםבארץהגרעיניםגידולחיים.בעליולמאכל

מוצרישלרחבמגווןבייצורהגרעיניםחשיבותיבוא.עלמתבסס—ויותרשליששניכדי—

בייצורחשובותתשומותוכןושמן,לחםשלהעיקריותהייצורתשומותאתמהוויםהםרבה:מזון

המוצריםמחיריעלהממשלהמפקחתהגרעינים,מחיריקביעתעלנוסףועוד.חלבמוצריבשר,
ישירות.אותםגםקובעתאףולפעמיםהסופיים,
שוקבמבנהידוןהראשוןחלקואלה.מתופעותהנובעיםהיבטיםבכמהיעסוקזהמאמר
אספקטיםינותחובהמשךהחיטה.גרעיניעלייסובהדיוןועיקרפעולתו,ובדרכיבארץהגרעינים

במונחיםהנוכחית,המחיריםמדיניותהשפעתתיבדקהסופיים.ומוצריההחיטהמחירישלשונים

ביבואבלבדסוכןהממשלהמשמשתשבומצבלעומתמחירים,ורמתהסובסידיותתקציבגודלשל
הסופיים.המוצריםשלמחיריהםואתמחיריהאתקובעתהיאואיןהחיטה,

כארץהגרעיניםשוק.1

בגרעיניםהסחראתבידיהמרכזתהממשלהיבוא.עלבעיקרהמתבססתבארץהגרעיניםתצרוכת

המחירים.עלופיקוחחירוםלשעתמלאיאחזקתסדירה,אספקהלהבטיחמגמהמתוךואחסונם,

שבמשרדהממשלתיהסחרמנהלאחראיהתהליךעיקרועלהגרעינים,אתמייבאתהממשלה
חיטהיעדים:לשניהמופניםגרעיניםסוגיחמישהארצהמיובאיםוהתעשייה.המסחרהתיירות,

סויהופולי

*

2שעורה—מספואוגרעיניתעשייתית,לצריכה1
,

להזנת—)סורגום(ודורהתירס

ירושלים.העברית,האוניברסיטהומינהל,חקלאיתלכלכלההמחלקה*
חקלאי.ולפיתוחלמחקרישראלאמריקההדו־לאומיתהקרןמטעםממענקמומןזהמחקר

חיים.בעלילהאבסתתערובתבהכנתרכיבהםאףמשמשיםושמןקמחבייצורהלוואיתוצרי1
התעשייהומפעליהחרושתבתיעל־ידיפרטיבאופןמיובאיםלבירה,שעורהכמומיוחדים,גרעיניםסוגי2

בכך.העוסקים
233
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שלפרטיויבואהראשונים,הגרעיניםסוגישנישלהבלעדיהיבואןהיאהממשלהחיים.בעלי
דומהכמותחיטה,טוןאלף400כ־היתר,1980התקציבלשנתהקניותתכניתאסור.אלהגרעינים

מספוא.גרעינישלטוןמיליון1.1וכ־סויהפולישל
הממשלתיהסחרמנהלהמתאימים.במשרדיםנערךגרעינים,סוגלכלהיבוא,כמויותתכנון
בנמל.הפריקהעדהימיתהובלתםשלהתפעולילצדוהןאלהסוגיםחמישהלקנייתהןאחראי
והתע¬המסחרהתיירותמשרדשלאחריותומתחוםהמספואגרעינייוצאיםארצה,המטעןכשמגיע
במינהלנשארסויהובפוליבחיטההטיפולפרטיים.יבואניםדהיינו,הקונה,לאחריותועובריםשייה,
שלעיבודםבמערכתהראשוןלצרכןמכירהדהיינו,הראשון,השיווקלשלבעדהממשלתיהסחר
אלה.גלםחומרי

החיטהתצרוכת.2

35ל־15בין(,1980—1975)הנסקרותהשניםבחמשהיוותה,מקומימייצורהחיטהתצרוכת
קשהחיטה:גרעינישלסוגיםשנימיובאיםביבוא.מקורווהיתרהמקומית,התצרוכתמסךאחוזים
הממ¬הסחרבמינהלנערךהחיטהיבואכמויותתכנוןבלבד.גרעיניםבצורתמיובאתהחיטהורכה.
בצריכתבעתיד.התצרוכתותחזיתבעברהחיטהתצרוכתהמקומיים,היבוליםאומדניסמךעלשלתי,
לעומתגדולהצריכהמורגשתהחורף)בחודשיבלבדמתונותעונתיותתנודותקיימותהחיטה
הקיץ(.חודשי

אשרפעילות,קמחטחנות22קיימותפרטית.בבעלותהנמצאותקמחלטחנותנמכרתהחיטה
נובעהייצורבכושרזהעודףהאוכלוסייה.לתצרוכתהדרושעלבהרבהעולהשלהןהטחינהכושר

נקבעתהטחנותביןהגרעיניםחלוקתחירום.בשעתלחםשלסדירהאספקהלהבטיחמהצורך
כקרטל,מאוגדותהקמחטחנותרובוטחנה.טחנהכלשלהייצורלכושרבהתאםמכסות,על־פי

לכמההקמחאתמוכרותהטחנותהייצור.בכושרמעודפיםכתוצאהבענף,תחרותלמנועמנתעל
וצריכה)קונדיטוריות(זעירהתעשייהמאפה,למוצריתעשייהמפעלימאפיות,צרכנים:סוגי

ארוז(.)קמחביתית
ה״חי"והלחםה״שלוה"הבורגול,לתעשייתישירותנמכרתגרעיניםשלביותרזעירהכמות
ישירותניתנתהסובסידיה.3הלחםרקכיוםמסובסדהמוגמריםהחיטהמוצרימביןלסוגיו.

מיחידתהמאפיהתפוקתמשמשיםהסובסידיהשיעורלחישובכבסיסדוחותיהן.סמךעללמאפיות,
המאפה.סוגישלהכלל־ארציהצריכהוהרכבקמח

הנמ¬התמ״ת,משרדמשלחתמארצות־הברית;הואשעורה,למעטהגרעינים,כליבוא
המכרזמפרסמת.שהיאמכרזבאמצעותהחופשיבשוקהגרעיניםאתרוכשתבניו־יורק,צאת
אלומביןביותרהטובהההצעהונבחרתהדרושה,הכמותואתהרצויהגרעיניםסוגאתמפרט

בתקופההגרעיניםאתלספקהנבחרתהחברהמתחייבתבחוזההמכרז.קבלתעלהמתחרותשהגישו
הבורסהשלמחירמשוםשבבורסה,מזהמעטגבוהבחוזההגרעיניםמחירמראש.וקבועהמסויימת

למסירההקניותבעתיד(.למסירהשבהתחייבותהסיכוןעלופיצוי)פרמיההחברהרווחנוסף
לאספקתאחראיתהחברה.4אניותנפחיהשלמותלצורךבעיקרומיועדותמאודמועטותמיידית

הגרעיניםנפרקיםובארץמכסיקו,במפרץנטעןהסחורהרובהמוצא.לנמלעדבמועד,הגרעינים,
בחיפה."דגון"בממגורת

החלות.סוגיורובקימלשחור,לבן,—העיקרייםעלאלאסוגיו,כלעלחלאיננוהלחםסבסוד3
אשרמאלונמוכותבארץהיבולכמויותכאשרחיטה,ביבואקייםמיידיתלמסירהבקניותנוסףשימוש4

רכישות.לבטלמנסיםשנאמד,מזהגבוהבארץהיבולכאשרההפוך,במקרהנאמדו.

%
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והסובסידיותהמחירים.3

כךעל.ונוסףבשיקגו,הבורסהמחיריעל־פינקבעבחו״להממשלהשקונההגרעיניםמחיר
בפיקוח,נמצאיםבארץלצרכניםהממשלהשמוכרתהגרעיניםמחיריהגרעינים.לחברתתשלום

ממשרדינציגיםבהששותפים—מחיריםועדת.ז>הממשלהשמפרסמתצוויםבתוקףומשתנים
הגרעינים.שלהמכירהמחיריאתחודשים,לכמהאחתמעדכנת,—והתמ״תהחקלאותהאוצר,
המכירהמחיריותר.ארוכיםהזמןפרקיבפועלאךלחודשיים,אחתאותםלעדכןהיתד,הכוונה

הקניהמחירכגוןרכיביםהכוללת—העלותלפיתקופות,ביןכממוצענקבעהגרעיניםשל
)דמיהמקומיותההוצאותלצרכן(,)המועברותהמלאילאחזקתהמשתנותההוצאותבדולרים,
החליפיןששערמאחרהחליפין.בשערוהשינוימינהליות(והוצאותהובלהאחסון,פריקה,
בלירותהמכירהמחירי—הסחרמינהלשלתחזיותפיעלנאמדלמשנהו,עדכוןשביןלתקופה
בסוףבשוקהקייםמזהונמוךהעדכון,לאחרמיידבשוקהקייםמןגבוהדולרשערעלמבוססים
העדכון.תקופת
המחיריםעדכון)לדוגמא:המתוכנניםמאלהיותרארוכיםלעדכוןעדכוןביןהזמןשפרקיכיוון

בפועלסובסידיההמהוויםשער,הפרשינוצרים(,1979באוקטוברהיה1980במארסלעדכוןשקדם
נמוךהמכירהמחירהיה1977/78התקציבלשנתעדהביניים.תשומותבשלבעוד—לגרעינים
להגיעהממשלתיתהמדיניותשואפתהאחרונותבשניםסובסידיה.ניתנהזהובאופןהיבוא,מעלות
המכירהשמחירהיא,המטרהכךמשוםהביניים.תשומותשלולאבלבד,הסופיהמוצרשללסבסוד

השער,לשינוייהמחיריםהתאמותאינוכחאולםהיבוא.לעלותבממוצע,ישתווה,הגרעיניםשל
הגרעינים.סבסודלמעשהנמשך

שלרכיבשלכלמשוםהגרעינים,סוגילכלשיעורבאותונעשהאיננוהגרעיניםמחיריעדכון
"סלהרכבלמשל,כך,הגרעינים.מסוגיאחדבכלשונהמשקללעיל,שהוזכרומאלהמחיר,

שונותמעלויותנובעהשוניועיקרהחיטה,מחירשלמזהשונהמספואגרעינימחירשלהרכיבים"
שלמחיריהםלכןהחיטה.שלכזהגדולכהאיננוהמספואגרעינישלהמלאימלאי:אחזקתשל

גדול.מלאיאחזקתבגיןתשלוםגםכולליםהחיטהתוצרי
התקציביבפרקהנכללהממשלה,שבתקציבהמסחרי""החשבוןמסעיףמתבצעהקניותמימון
—מאוזןלתקציבלהגיעכאמור,היא,המטרהחקלאי״.ובייצוריסודמצרכיבמחירי״תמיכות

במחיראפקטיביתממשלתיתתמיכההמהווהגירעון,קייםבפועללאפס.השווהעודף/גירעוןכלומר

המוצר.

ובתוצרתהכחיטההתמיכות.4

מחיריבחו״ל;הגרעיניםמחירי—הקניהמחירימחירים:מערכותשלושביןלהבחיןניתן
בפרקיומתעדכניםהממשלה,בידיהנקבעיםבארץ,למשתמשיםהגרעיניםמחירי—המכירה

בפיקוחברובםהנמצאיםלצרכנים,המוצריםמחירי—הסופייםהמוצריםומחירישונים;זמן
צווים.בתוקףומשתניםממשלתי
מנוסחיםשהםכפי—הבאיםהכלליםהיתר,ביןנקבעו,הגרעיניםשלהמכירהמחירילעדכון

1980לשנתהתקציבבהצעת

5

6:

לגרעיניאלטרנטיבימחירעלהמבוססמובטח,מחירקייםמקומימייצורשלחיטההעובדה,לציוןראויה5
החליפיןשערעל־פיללירות,מתורגםהחיטה,שלהקניהמחירהואלחקלאיהמשולםהסכוםיבוא.
ביבוא.הקשורותאחרותוהוצאותההובלההוצאותבתוספת—העסקהביצועבתקופתהקיים

החקלאי",ובייצוריסודבמצרכי"תמיכות—י״דחוברת,1980הכספיםלשנתהתקציבהצעתהמקור:6
.39׳עמ
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:1ציור

החיטהשלוהמכירההקניהמחירי
שוטפים(במחיריםלטון,)בל״י
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הכוללת.העלותלפיייקבעוהגרעיניםשלהמחירים״—
תקופתלאמצעהמשוערהשערלפיייקבעבלירותהמחירחישובלצורךהדולרשער—

ההתחשבנות.
פריקה,)דמיהמתאימההמקומיתההוצאהתתווסףהגרעיניםמסוגיאחדכלשללעלות—

מנהליות(.הובלה,אחסון,
יעילותתהיהכך־ידיועלהבינלאומיים,למחיריםבעצמויתאיםבארץבגרעיניםהשימוש—

בשימוש.יותררבה
הללו."היבואלמוצריתמיכותתהיינהלא—

ניתן.1בציורמוצגיםמכירתהומחירי7קניתהמחירימגמתהחיטה,שלבפועלהקניהמחירי
מתוכננותבלתיתמיכותמהווהההפרשהמכירה.ממחיריכלל,בדרךגבוהים,הקניהשמחירילראות,
גם—קטנולחיטההתמיכותכינראה,1977לסוףועד1976שנתמאמצעובמוצריה.בחיטה
המהפךלאחרזו.בתקופהבתמיכותריאליתירידהעלמלמדים(4)לוחתקציבייםנתונים
משינויכתוצאה—ירידההחלה1979באמצעורקאלו,תמיכותגדלו,1977באוקטוברהכלכלי,
אחוז1.1ל־1978/79ב־אחוזים2.7מ־ירדהתמיכותתקציבבכללשחלקןכך,—המדיניות

נערכו(1980אוגוסטעד1975)אוגוסטהנבדקתהתקופהשלאורךלהדגיש,ראוי.1979/80ב־
.8בממוצעחודשים,6לכלעדכוןדהיינו,החיטה,שלהמכירהבמחירעדכונים10

ישירה.מסובסידיהנהנהאףוחלקםממשלתי,בפיקוחברובםנמצאיםהסופייםהמוצריםמחירי
מחיריםעליותחלושבמשקבעתיחסית,במעטהשתנהמחירואשרהלחם,הואבולטתדוגמא
23.3שלבשיעורלצרכןהמחיריםמדדעלה1978ליוליועד1977מנובמברלמשל,כך,ניכרות.
בלבד.אחוז0.6שלבשיעורעלוהלחםשמחיריבעוד—אחוזים

לצרכןהמחיריםמדדהחיטה,שלהמכירהמהירימדד:1לוח
1980—1975שדו:נבחרותוקבוצות

(100.0=1975אוג.מחירי)הבסיס:

(6)
לחם

(5)
סה״כ

ודגניםלחם
(4)
ללאמזון
ופירותירקות

(3)
המחיריםמדד

לצרכן

מחיר(2)
המכירה

(1)
עדכוןתאריך
המכירהמחיר

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 8.75
149.9 143.9 146.3 151.7 121,0 11.76
187.3 173.7 190.9 194.7 149.5 10.77
219.1 229.9 255.1 268.4 178.7 7.78
246.7 273.3 311.0 328.9 212.6 12.78
280.3 309.3 355.4 373.6 268.2 3.79
429.5 457.0 493.3 503.6 363.9 8.79
483.3 516.6 561.1 586.4 476.9 10.79
681.4 785.9 908.5 823.3 745.3 3.80
722.9 959.8 1,146.3 1,039.0 906.2 6.80

חודשים.5שלנעכממוצעחושבההקניהמחירימגמת7
עלותשלהתחשיבמשיטתשנבעונוספים,קליםעדכוניםלעיתיםנערכואלומחיריםעדכוניבין8

הטחינה.
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:2ציור
—ודגנייםלחםמחירימדדלצרכן;המחיריםמדדמחירים:מדדי

החיטהשלהמכירהמחיריומדדהלחםמחירימדד

(100.0=1975אוגוסט:)הבסיס

לצרכךהמחיריםמדד- ודגניםלחםה״כ0- -לחם
החיטהשלהמכירה־־־־־מחירי

ן;/י(

1 1

1975 1976 1977 1978 1979 1980
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ליוני1975אוגוסטביןעדכונםתאריכיהחיטה,שלהמכירהמחירימדדמופיעים1בלוח
השוניםהמדדיםבדיקתתאריכים.באותםמרכיביוושלושהלצרכןהמחיריםמדדוכן1980

,1980ובמארסביותר,הנמוךבשיעורהחיטהשלהמכירהמחיריעלו1979לאוקטוברשעדמלמדת,

גםמוצגיםהללוהמחיריםמדדיניכרים.בשיעוריםהמדדיםכלעלוהסובסידיות,בוטלועת
.2בציור

התאמהאיןהמחירים:מערכותשלושביןהתאמהקיימתתמידשלאנראה,כהעדמהתאור
מחיריביןוכן—מדיניותביצועאי־עקבקנייתה,מחירילביןהחיטהשלהמכירהמחיריבין

לפיקוח.הנתוניםהסופייםהמוצריםמחירילביןהחיטהשלהמכירה
המחיריםולמדדשונותמזוןקבוצותלמחיריהחיטהמחירשלתרומתונאמדתהדבריםבהמשך
למוצריםישירותסובסידיותוללאהחיטהבמחיריתמיכותללאחושבואלוקבוצותמחירילצרכן.

שלהגלם,חומרישלתשומה־תפוקהיחסיהמתארמודל,בעזרתנעשתההבדיקההסופיים.
הסופיים.המוצריםושלהתשומות

הממצאיםניתוח.5

.19749דצמברהואהבסיסחודש.1980שנתלמחציתועד1975מינוארהחלחושבוהמדדים

שלהן.הלחםתפוקתעבורישירהסובסידיההמאפיותמקבלותהחיטהשלמוזלממחירלבד
,1974בדצמבר

10אחוזים55הסובסידיהשיעורהיה
—המחושבלמדדהבסיסהיהזהונתון,

חודשים.לשלושהנעכממוצעמוצגוהוארציפה,בצורהמשתניםהייצורגורמימחיריכאשר
וההפ¬בפועלמהמדדגבוההמחושבהמדד.3ובציור2בלוחמוצגיםבפועלוהמדדהמחושבהמדד

עודכנו1979למחציתעדללחם.הניתנתוהעקיפההישירההסובסידיהגודלאתמבטאביניהםרש
היומכך,כתוצאהכלל.השתנולאארוכותתקופותובמשךמאוד,מתוןבאורחהלחםמחירי

הסובסידיהשלוחלקההמחושב,המדדכפועל,הלחםמחירימדד:2לוח
1979/80—1975/76לצרכן:כמחיר

הסובסידיהשיעור
לצרכןמהמחיר

)באחוזים(
המדד

המחושב
המדד
בפועל

77 143.1 80.9 1975/76

80 197.8 110.2 1976/77

70 257.7 151.9 1977/78

114 399.4 186.3 1978/79

80 717.6 397.7 1979/80

.1975/76בשנתשנערךמשפחה,הוצאותבסקרנמצאואלומשקלות9
ומהעלותלצרכןמהמחירהסובסידיה"משקללוח:י״ח,חוברת.1975כספיםלשנתתקציבהצעתהמקור:10

״.1975תקציבוהצעתהייקורואחרילפניהכוללת
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:3ציור

סובסידיה()עםוכפועלסובסידיה()ללאהמחושבהלחםמחירימדד

(100.0=1976)ממוצע

הועלו1979מאמצעאחוזים(.140)כ־לשיאהגיעו1979ובפברוארגבוהים,11הסובסידיהשיעורי
מחיריעדכוןבעקבותבאוההעלאותומרביתניכרים,בשיעוריםמספרפעמיםהלחםמחירי

.4בציורמתואריםהמשתניםהסובסידיהשיעוריהגרעינים.

עלהשפעתוכןועלהלחם,הואהדומיננטיהרכיבבצק".ומוצרידגנים"לחם,—בקבוצה
מכרעת.המצרף

במדדבצק"ומוצרידגנים"לחם,הקבוצהמדדבושהוחלףלצרכן,המחיריםמדדחישוב
בפועל.מהמדדבמעטאךהגבוההברמהמדדנתןהמחושב

מינוארבשניהםהשינויושיעורי—המחושבוהמדדבפועלהמדד—לצרכןהמחיריםמדדי
,1980נובמברעד1979

.3בלוחמוצגים

לעלותבהתאםהחיטהבמכירתהממשלה,מטרת.4בלוחמתוארהסובסידיותשלהתקציביהנטל
חלקןהקטנתשלהמסתמנתובמגמהבחיטההתמיכותשלריאליתבהקטנהביטוילידיבאהיבואה,
2.7ל־אחוז1.6מ־חלקןעלה1978/79בשנתזו.ממגמהחריגותקיימותברם,התמיכות;בכלל

אחרת.יצוייןכןאםאלאלצרכן,מהמחירלשיעורההכוונהתהאהסובסידיה""שיעורהמונחבאיזכור 11
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:4ציור

חלקולעומתהכוללתמהעלותהסובסידיהכחלקמחושבהסובסידיה,שיעוד
הכוללתכעלותלצרכןהמחירשל

%

בשניהםהשינויושיעוריהמחושבוהמדדכפועלהמדד—לצרכןהמחיריםמדד:3לוח
*(100.0=1976ממוצע:)הבסיס

4.80 3.80 1.80 12.79 10.79 9.79 8.79 6.79 5.79 3.79 2.79 1.79

681.5 617.5 559.9 521.7 439.8 407.9 377.7 330.3 319.0 280.2 265.3 259.0

(1)
המחיריםמדד

בפועל

10.4 10.3 7.3 18.6 7.8 8.0 14.3 3.5 13.8 5.6 2.4

(2)
השינוישיעור
)באחוזים((1ב־)

681.7 619.6 562.6 523.9 443.6 410.9 380.4 333.6 321.9 283.8 268.5 261.9

(3)
המחיריםמדד

המחושב

10.0 10.1 7.3 18.1 7.9 8.0 14.0 3.6 13.4 5.6 2.5

(4)
השינוייםשיעור
)באחוזים((3ב־)

בלוח.המופיעהקודםהחודשלעומתחושבוחודשבכלהגידולשיעורי*
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מיליון153)אחוז1.1ל־חלקןירד1979/80ב־שוטפים(.במחיריםלירות,מיליון226)אחוזים
לחיטה.תמיכותניתנועדייןאךשוטפים(,במחיריםלירות,

מגמהעללהצביעניתןלאהסובסידיותתקציבבכללללחםהישירותהסובסידיותשלבחלקן

שכמחציתבהנחהבממוצע.אחוזים7.5כ־ללחםהסובסידיותהיווהנסקרותהשניםבחמשכלשהי.

הסובסידיההגיעה1978/79בשנתאחוזים.8.75לכ־זהחלקגדללחם,לאפייתמיועדתהקמח

אחוזים34.1שלריאלימגידולהנובעדבר—אחוזים114—ביותרהלבוהלשיעורהללחם

אחוזים135.8שלריאליוגידולשוטפים(במחיריםלירות,מיליון574)ללחםהניתנותבתמיכות

שלבחלקןהמגמה,העדרשוטפים(.במחיריםלירותמיליון226)לחיטההניתנותבתמיכות
ארוכיםזמןבפרקיהלחםמחירימעידכוןנובעהסובסידיות,תקציבבכללללחםהסובסידיות

.12מהמתוכנןגבוהותסובסידיותמתןשמשמעותוקבועים,ולא

1979/80—1975/76יסוד:במצרכיהתמיכותכלוסךהלחםהחיטה,במחיריהתמיכות:4לוח

שוטפיםבמחיריםל"י,באלפיא.

1979/80 1978/79 1977/78 1976/77 1975/76

14,547,318 8,451,363 3,928,432 2,346,000 2,501,103
תמיכותםה״כ

יסודבמצרכי

152,844 226,451 63,148 54,537 122,765 בחיטהתמיכות

996,315 574,239 281,640 202,742 197,948

ישירותתמיכות
ומצותפיתותבלחם,

1976/77במחיריל״י,באלפיב.

1979/80 1978/79 1977/78 1976/77 1975/76

3,783,437 4,026,376 2,846,690 2,346,000 3,357,185
תמיכותסה״כ

יסודבמצרכי

39,751 107,885 45,759 54,537 164,785 בחיטהתמיכות

259,120 273,577 204,087 202,742 265,702

ישירותתמיכות
ומצותפיתותבלחם,

הסובסידיות כלמסךכאחוזג.

1979/80 1978/79 1977/78 1976/77 1975/76

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
תמיכותסה״כ

יסודבמצרכי

1.1 2.7 1.6 2.3 4.9 בחיטהתמיכות

6.8 6.8 7.2 8.6 7.9

ישירותתמיכות
ומצותפיתותבלחם,

בפועל.מהביצוענמוכותהתקציבהצעות 12
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ומסקנותסיכום.6

השינוייםגרמונייד,חליפיןלשערמכןולאחרזוחל,פיחותשללמשטרעברהישראליכשהמשק
עדכונימטרתהיבוא.מוצריבמחירימקביליםלשינוייםיומיים()כעתהחליפיןבשעריהתדירים
דולרים.במונחילמחירהלירותבמונחיהחיטהמחיראתבממוצע,להתאים,היאהמחירים
פיגוריותר.נמוכהבתדירותאלאהמתוכננת,בתדירותמשתניםאינםהחיטהמחירי—יפועל

ובכךבפועל,מהקייםנמוךחליפיןשערלפינקבעשמחירהמשמעותו,החיטהמחיריבהתאמת
בפועל.תמיכהמוצרים(קבוצותבכמהתשומה)המהווהלחיטהניתנת

מחיריהםאתולהתאיםבגרעיניםמתמיכותלהימנעמספר,שניםמזהמכוונת,המוצהרתהמדיניות
בשימושהיעילותלהגברתהרצוןעיקריות:סיבותמשתינובעתזושמגמהנראההיבוא.לעלות

נמשךזאתעםהגרעינים.במחיריהתמיכותממתןהמתחייבתהכספיתההזרמהוהקטנתבגרעינים
שלהברורהבמגמהביטוילידיבאההמוצהרתהממשלתיתהמדיניותלמעשה.לחיטההתמיכותמתן

(.1978/79שנת)למעט1980—1975השניםחמשלאורךבתמיכות,ריאליתירידה
לצרכן.מהמחירקבועבשיעורסבסודשמגמתוממשלתי,תכנוןפריהןהלחםבמחיריהתמיכות

פעםמידיהלחםמחיראתלעדכןצורךישלמתוכנן,מעבריחרוגלאהסובסידיהששיעורכדי
חריגהלאחרהמחירים,התאמתעקבארוכות.תקופותבמשךהלחםמחירינשמריםבפועל,בפעם.

גבוהיםהיו—מהפיגורכתוצאה—המתחייביםהעדכוןשיעוריהריהמתוכננת,התקופהמן
תנודותבשיעוריהוקיימות—המתוכננתמזובפועלללחםהניתנתהסובסידיהגבוההכןמאד.

חזקות.
ביטולשלמלאהבדיקהבלבד.חלקימשקלשיוויעלנסבותאלושמסקנותלהדגיש,יש

רבים,בגורמיםולהתחשבבנושא,הכרוכותהגומליןהשפעותמכלולעללחולצריכההסובסידיות
ההכנסהוהקטנתהסובסידיותתקציבהקטנתצמודים,מדינהחובותצמודים,שכרכהסכמי
הצרכן.שלהריאלית





264—1981,245בכלכלה,עיונים
155א0333—6484

בישראלהציבורייםהחוליםבבתיייצורגורמיוהקצאתלגודלתשואהיעילות,

*לטיצחק

שלהלאומיהתוצרמןאחוזים7.5כ־האחרונותבשניםמהווהלבריאותהלאומיתההוצאה
באופןכמעטומתבצעת,ממומנתזוהוצאההחולים.בתילסקטורמוקדשממנהוכשלישישראל,
הסקטורשלאחריםבחלקיםכמומלכ״רים(.)כוללהציבוריהסקטורמוסדותבמסגרתבלעדי,

באיןיעילותם:אתשאלהבסימןמעמידהמוסדותבפעולתהרווחמניעשלהיעדרוהציבורי,
ההקצאהחשופהלפיכך,במחירים.הגלוםחשובמידעההחלטותלמקבליחסרשוק,מנגנון

וללחצים.לטעויותרבה,במידהמשאבים,שלהצנטרליסטיתהאדמיניסטרטיבית
מיחידותבנוישהואבכך,הציבוריהסקטורשלאחריםמחלקיםנבדלהחוליםבתימגזר

החוליםבתיביןהשוואהסבירה.במידהאחידמידעלקבלניתןשעליהןנפרדות,עצמאיות
במשתניםלשלוטהמאמץלמרותהציבורי.הסקטורשלהמיקרולתחוםהצצהמאפשרתהשונים
ושללחולההוצאותשלשונותרמותהחוליםבתימקיימיםאחידות,נורמותולכפותעיקריים,

הממוצעהאישפוזלמשךבאשרמשמעותית,במידהנבדלים,והם—למיטהעובדיםמספר
ספציפיותבמחלקות
שבבעלותהחוליםבתילבין)והעירוניים(הממשלתייםהחוליםבתיביןקיימיםניכריםהבדלים

זה.מחקרשלהעיקריהנושאהםאלההבדליםהכללית.החוליםקופת
ההוצאותלביןהחוליםבתיגודלביןהקשרחקירתעיקריות:נקודותבשלושיתרכזהמאמר
הסקטורלביןהממשלתיהסקטורביןוהייצורההוצאותבמבנהההבדליםלימודשלהם;והתפוקה

החולים.בבתיהייצורגורמיהקצאתשלהיעילותהערכתוכןההסתדרותי,

קיימתאשפוז.ליוםההוצאותהואבישראלחוליםבתייעילותלהשוואתכיוםהמקובלהמדד)א(
לעובדה,בעיקרהמכוונתהביקורתזה.במדדמשימושובישראל,בעולםרבה,הסתייגות

בבתיהייצור"ב״תהליךהמשמשתתשומהשללמחירהאלא—לתפוקהמדדזהשאין
מחושבוהוא—כיוםהקייםהיחידיהמדדזהוהשונות,ההסתייגויותלמרותאךהחולים.
2לסטטיסטיקההמרכזיתבלשכהשוטףבאופן

לישראל.הסטטיסטיבשנתוןומתפרסם,
לטענה,הבסיסהיאוההסתדרותייםהממשלתייםבמוסדותאשפוזליוםההוצאותהשוואת
ההסתדרות.שלהחוליםבבתינמוכהיעילותבדברתכופות,לעיתיםהנשמעת
עליולהתבסםשישהיעילותשמדדבטענה,ההסתדרותחוגימתגונניםזאתכנגד

מזוקצרהחוליםקופתבמוסדותהממוצעתשהשהותומכיווןלחולה.ההוצאותהוא
גולמיתהשוואהזואולםזה.מסוגבהשוואותיתרוןלהסתדרותישהממשלה,שבמוסדות

מחלות,לפילחולה,בהוצאותשונותבחשבוןמביאהשאינהבכךחסרונהעיקרביותר.
השונים.במוסדותולגילאיםלמחלותחוליםשלשונהוהתפלגות

שולמיתולגב׳הלמ״סשלהבריאותממדורצדקהפנינהלגב׳נתונהתודתיישראל.בנקהמחקר,מחלקת*
טוקטליאורןולמרקופ״חממרכזשמואלישמואללמרהלמ״ם,שלהלאומיתהחשבונאותממדורקמיר
עלתבואוכןהמחקר:שלהשוניםבשלביםעזרההושטתעל—האוצרמשרדשלהתקציביםמאגף
חשובות.הערותמספרולהעירהעבודהטיוטתאתלקרואשטרחהמכנם,יפה,גבהתודה

.151׳עמ(,1)1975המדינהתקציבלהצעתהסברדבריראה:1
.677׳עמ,4כ״ד־לוח,1979לישראלסטטיסטישנתוןלמשל,ראה,2

245
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והציודהמבניםעלפחתבהוצאותכולליםשאינםבכך,לוקיםיחדגםהמדדיםשני

אלאניטרליתאינההפחתהוצאותהשמטתבהמשך,שיתבררכפיהחולים.בתישל

חולים.קופתשלהחוליםבתיאתדווקאמקפחת

בכלמעשיתחשיבותבעלתהיאגודלםלביןהחוליםבתייעילותביןהקשרבדיקת)ב(

שלחדשהבנייהובדברהחוליםבתיביןייצורגורמיהקצאתבדברלהחלטותהקשור
המוסד,גודללביןלחולההוצאותביןהקשרעלהמתבססותבדיקותוהרחבתם.חוליםבתי

—תשומותשלנתונהבכמותבהםלטפלשאפשרהחוליםמספרלביןגודלביןאו
לחשוב,מקובלשונים.מחלותבסוגיחוליםביןגדוליםהבדליםבחשבוןלהביאמחייבות

משופעיםשאלהמשוםהגדולים,החוליםבתיאתמקפחותכאלוגולמיותבדיקותכי
—ההיפךאתגםלטעוןניתןהצדקהשלמידהבאותהברם,.3הוצאות״עתיריב״חולים

בישראל.המצבכנראה,וזהו,

בבתירפואייםובעובדיםבאחיותבמיטות,מחסורבדברהשערותנשמעותאחתלא)ג(

הללוהטענותבדיקת.4ברופאים(גם)ואוליומשקמינהלבעובדיעודףלעומתהחולים,
ייצור,מודלבמסגרתהייצור,גורמישלהאופטימלייםהיחסיםאתלחקורמחייבת

בפועל.הקיימיםליחסיםולהשוותם

—הבעיותעםבהצלחהלהתמודדאי־היכולתמשותפתלעילשפורטוהנקודותשלושלכל

לפתורבניסיוןהמוצר.הטרוגניותאתבחשבוןהמביאהתפוקה,יחידתשלברורההגדרהללא
5פלדשטייןשלשיטתוננקטהזובעיה

הנתוניםשלאופייםייסקרו2בסעיףהבא.בסעיףשתתואר,
בתישלהארוך()בטווחהממוצעותההוצאותפונקצייתלחקירתיוקדש3וסעיףומקורותיהם,

יסוכמוהאחרוןובסעיףהחולים,בתישלהייצורפונקצייתתיבדק4בסעיףהכלליים.החולים
בנספח.תופיעוסימניהםשימושבהםשנעשההמשתניםרשימתהמחקר.ממצאי

התפוקהיחידת.1

החולים.מביתהיוצאיםהחוליםמספרשלכפונקציהזה,במאמרמוגדרת,החוליםבתיתפוקת

ההנחה,כאןטמונהאשפוז.ימימספרעלהמתבססתתפוקה,מהגדרתיותרגמישהכזוהגדרה
יעילותמשקףקצראשפוזמשךהשונים;החוליםבתיביןהבדליםאיןהרפואיהטיפולשבאיכות

להבראתשתרומתם—מלון״ביתב״שירותיעודףבעיקרמשקףארוךאשפוזומשךגבוהה,

.6קטנההחולה

זו,גישהפיעלמייצר,שהואהרי,שונים,מסוגיםחוליםמאושפזיםהחוליםשבביתכיוון
בעזרתייצור,שלבמודליםכלל,בדרךנעשה,כאלהמוצריםשלמיצרףהומוגניים.לאמוצרים
לטיפולשוקמחירילמצואאפשראיזהשבמקרהברור,זוגישהעל־פיהמוצרים.שלמחיריהם
שונים,מסוגיםלחוליםמסויימיםצלמחירילשייךאפשרותישנהאךשונים,מסוגיםבחולים

הבאה:בדרך

?.61£1$ז£1.ת3.191..?(0£מ£0/מ//זס<//י(96.11:11ז1י</י£ו//0££>}:<מ(1967.).ק69ראה:5
זה,בענייןראה,שבעולם.הגבוהיםמןהואלמיטההרופאיםמספרוכןלנפשבישראלהרופאיםמספר*׳

.קק65-69
.£61£15161,ת.קס011.ראה:5

בסבירותדיוןראהכןכמוהחמישי.בסעיףתידוןהמחקרשלהעיקריותהמסקנותעלזוהנחההשפעת6

.11)1(1,..קק24-25ההנחה
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החוליםמספריהין,החוליםביתשלהמשתנותההוצאותכלסךב־יסומןאם
,1מסוגלחולההממוצעותההוצאותיהיו^ו־ן,מסוגהחוליםבבית;מסוג

אזי
ז1 1;י"1=1י׳.

(1)*־<=2ש
1=1

•^
הממוצעותההוצאותובין/מסוגבחולהלטיפולהממוצעותההוצאותשביןהיחסהינו■—כאשר
לטיפוליחסית!,מסוגבחולהמטיפוללחברההצומחתהתועלתהערכתהרימסוגבחולהלטיפול
כאשרשונים.מסוגיםחוליםלמיצרףמתאימיםצלמחיריתיתןזהיחםבאמצעות£מסוגבחולה

.0 7לינאריתההוצאותפונקציית

8

,
בתנאיםכילהראות,אפשרהשוליות.ההוצאותיחסיהם~

ליחסישוויםיהיוהשוליותההוצאותיחסיכאשרתושג,מירביתחברתיתרווחהמסויימים,
לשימושההצדקהומכאןבהתאמה,ו־/,1מסוגחוליםמריפויהחברתיות)השוליות(התועלות
ההוצאותיחסימשמשיםלינארית,איננהההוצאותפונקצייתכאשרצל.כמחיריהללוביחסים

השוליים.ליחסיםכקירובהממוצעות
וכןחוליםביתבכלההוצאהסךעלנתוניםישנםכאשר(,1)ממשוואהלאמודאפשר;:(את
ביןגבוהלמתאםבוודאות,כמעטלצפות,אפשראולםהשונים.הסוגיםמןהחוליםמספריידועים

גדולחוליםשביתמכך,נובעהמתאםכזה.ניסיוןכללאלישיםאשר—המסביריםהמשתנים
חלוקתעל־ידיזהמתאםניכרתבמידהלהחלישאפשרהסוגים.מכלרביםחוליםמאשפז

)א(החוליםשלהכלליבמספר(1)המשוואה

2=~(2)
1

שהמתאםצפוי,כלל/,בדרךמסוגהחוליםבביתי׳מסוגהחוליםפרופורצייתהואי/0•כאיבר
חוליםשילהמוחלטיםהמספריםביןהמתאםמןקטןיהיהשיוניםמסוגיםהחוליםפרופורציותבין

זה.במאמרהמחיריםיחסילאומדןבסיסתשמש(2)הסוגמןמשוואהאלה.

הנתוניםמקורות.2

עשרתשעהוההסתדרותיים,הממשלתיים)הכלליים(החוליםבתיכלאתמקיףזהמאמר
בתילגבינתוניםבארץ.והחולים)הכלליות(המיטותמכללאחוזים85כ־הכוללים*,במספר
,1974/75ו־1970/71,1972/73שונותתקציביותשניםבשלושנאספוהחולים

ההוצאותונתוני
הוצאותרקכוללותההוצאותהכללית.החוליםוקופתהממשלהתקציבישלביצועמדוחותלוקטו

מכונים,עלהוצאותללאדהיינו,—הנלוויםהמוסדותללאהחולים,בתישלהרגילבתקציב
נכללותהוניותהוצאותוכיו״ב.מחקרהוצאותלאחיות,ספרבתימרכזיות,מכבסותמרפאות,
מצעים,כגון—הבינוניבטווחהמתכלהציודקנייתשלאופינושאותשהןבמידהרקבנתונים,
וכדומה.משרדיציודמגבות,

הממשלתיים.התקציביםומןקופ״חשלביצועמדוחותנלקחוהשוניםלסוגיהםהעובדיםמספרי
בפועל.משרותולאתקניםמספרירקהםהממשלתייםהמוסדותעלהנתוניםכך,משום

הלינאריותהנחתולכן—הארוךלטווחהמשתנותההוצאותבפונקצייתכאןמדוברכילזכור,יש7
לגודל.קבועהתפוקהשלהיאהייצורפונקצייתכאשרמתקיימת,

)ועירוניים(.ממשלתייםחוליםבתיתריסרמהם8
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משרדשלבישראל"האישפוז"מוסדותפרסומיפיעלנעשתהאשפוזמוסדותלפיהמיטותחלוקת
המרכזיתהלשכהסקריסמךעלנעשתהוגילאיםמחלקותמחלות,לפיהחוליםהתפלגותהבריאות.

מאושפזיםלגביהנתוניםהשלמתהמאושפזים".החוליםשלאבחנתית"סטטיסטיקהלסטטיסטיקה,

משרדבנתונינתמכה—המאושפזיםמספרכלללגביוכן—ונשיםיונקיםיולדות,במחלקות
הבין־החוליםמהעברותהמאושפזיםהתפלגותאתלנכותכדיגםששימשמקורהבריאות,

שהתפלגותבעוד—תקציבשנותבסיסעלכאמור,התקבלו,ההוצאותונתוניהואילמחלקתיות.
לבסיסהנתוניםכלאתלהביאצורךהיה—קלנדריותשיניםשילבסיסעלנערכההמאושפזים

לבסוף,המאושיפזים.התפלגויותאתמשנהאינוכזהלבסיסהמעברכיבהנחהתקציב,שנות
בבתישוטפותהוצאותמחירי"מדדסמךעלקבועיםלמחיריםהועברושונותבשיניםההוצאות
לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהשלכלליים"חולים

החוליםבתישלהממוצעותההוצאותפונקציית.3

המאושפזיםחלקשל—לינאריתכפונקציההחוליםבתישלהממוצעותההוצאותניסוח
האומדןשינתשלהחולים,ביתגודלשלשונים,בגילאיםהמאושפזיםחלקישלשונות,במחלקות
המשוואה:אתנותן—החוליםביתשייךשאליוהסקטורושלהספציפית

1ס!!■!־*'ו+2!״^*++״ג/5£0+,״ן׳־ז+
?'2+

*■מ

;מסוגהחוליםבביתההוצאותממוצעכאשיר
בשנה

החוליםבביתיובמחלקההמאושפזיםפרופורציית
1

!״בשנה
/החוליםבבית£גילבקבוצתהמאושפזיםפרופורציית

מ!בשנה
(1!מבשנה111=1974,1972,1970

(0אחרת

}החוליםבביתהכלליהמאושפזיםמספר
מ!בשנה

(0ממשלתייםלמוסדות

הסתדרותייםלמוסדות
11

החוליםלביתהאופיינימקריתסטייהרכיב
אחרתמקריתסטייה

שיווההחוליםבביתהחוליםמספרכאשרמתאפס,ההוצאותסךכימתברר,הפונקציהמניסוח

איןכיההנחההארוך.הטווחשלמשתנותהוצאותפונקצייתלגבירצויהשהיאתכונה—לאפס
שהיאמשוםניכרת,יעילותהאךמקרים,בכמהפשטניתהמסבירים,המשתניםביןאינטראקציה

שילהימניבאגף,״;£$■במשתנההשימושחופש.דרגותחוסכת—ובעיקרהניתוח,אתמפשטת

9הגודלהשפעתשילחסרלאומדןלהביאעלול(3)משוואה
שלבמדד5?אתלהחליףרצויולכן,

(3)״׳;•ל<=2•^•״,;^

=

? -1 1]111

כן
11ן*11%

=?0 י-*1מן;

5£<7

5111.0^־6ץ11160£ח1£ק1ז1031ד\016£ח06תסראה: *00חז1וד6ח1חס51111111.

£1־16011113^\1,.

1:ח511§161,־(601,).8115111€>!5זסנ(10€ז1(ז\11זס\01ח61ז?80110106,/}
£0חסחס503160£1165'

־655(1955)
?1־1ח061חס11111.?1
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החוליםבביתמיטותשלבמספרב־£$()במקוםשימושכללבדרךנעשהכך,משוםקיבולת.
הממוצעות.ההוצאותעלהגודלהשפעתשללמדידתה(7880)

דמימשתנההואהגודל,השפעותלמדידתומשמשמיטות,מספריעלהמבוססנוסף,משתנה
הנדונה.באוכלוסייההגדוליםהחוליםבתילארבעת1ערךהמקבל(,51282)

הגודלבמדדישימושאגבנאמדתההוצאותופונקציית,7^=0כימניחיםראשוןבשלב
שנסקרו.השונים
י/יי.בהןמשוואות)ולחלופין(3)מסוגהרגרסיהמשוואתאומדןתוצאותמובאות1בלוח
הגילמשתנהמחלקות.לתשעהמאושפזיםחולקוהאומדניםלצורך(.5/2£2וב־ב־>££££מוחלף
60—75הגילבקבוצתהחוליםבביתהמאושפזיםחלקהוא.£(46075)במשוואותהמופיעהיחידי
.10שנה

מהן:הנגזרות*,מחלקותלפיוהוצאותלחולהממוצעותמשתנותהוצאותפונקציות:1לוח
1970,1972,1974

לחולהממוצעותהוצאות הרגרסיה מקדמי

(2)(3) (1970במחירי
)בל״י,(1)

(3)
תקןסטייתמקדם

(2)
תקןסטיית מקדם

(1)
תקןסטייתמקדם

(37) 104 (39) 101 (46) 108 €
124 132 137 07X8851
158 193 206 (56) 34 (56) 61 (61) 69 01170
121 122 125 (44) —3 (47) —10 (52) —12 01117

—9 —14 —28 (51) —133 (57) -146 (68 ) —165 0857
22 17 27 (52) —102 (54) -115 (55) —110 07א
62 72 64 (52) —62 (55) —60 (62) —73 1א8א
136 127 137 (51) 12 (57) —5 (61) 0 8807
21 19 16 (59) —103 (63) -113 (71) —121 1א78
299 260 263 (62) 173 (68 ) 128 (74) 126 1.0א0

(55) 134 (53) 172 (58) 165 £.46075

(2.5) 1.1 (2 .6 ) 0.7 (2.7) —0.4 £)72

(2.6 ) 8.9 (2 .6 ) 7.3 (2.7) 6.9 £)74

(20.9) 47.8 58

(6.9) 20.5 7880
(4.5) 15.7 51282

(3.1) 2.7 (3.2) 0.9 (3.7) —1.3 580
0.95 0.95 0.94 £2

64.2 60.1 55.6 8
57 57 57 .סאס/085.

בנספח.ראהוסימניהןהמחלקותרשימתאתמחלקות.לתשעחלוקהי

המחקר.שלמוקדםבשלבמובהקותכבלתיהתגלואחרותגילקבוצות
10
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ביתגודלעםהעולהממוצעתהוצאהמתקבלת1בלוחהמובאותהמשוואותשלושבכל(1

1,000)גדולחוליםביתלביןמיטות(500)בינוניהוליםביתביןלחולהבהוצאהההבדלהחולים.

,1לוחשל(2)רגרסיהלפיאחוזים15כ־הואמיטות(
קטניםההבדליםהאחרותהמשוואותולפי

החוליםביתבגודלהעלייהעםלחולההממוצעותההוצאותשלהעלייהכיעוד,יצוייןיותר.
משתניםללאגודלמשתניעללחולההוצאותשלרגרסיהנאמדתכאשר—מתקבלתאינה

הגדוליםהחוליםבבתיהחוליםאין—בממוצע—כילהסיק,ישכךמשוםנוספים.מסבירים
להיפך.אלא—פלדשטייןשללעילהנזכרשלבמחקרוהתקבלשנטעןכפיהוצאה,עתירי

כדי—78802כמומשתנההנוכחישבמחקרבמשוואותלכלולהניסיוןנכשלכייצויין,עוד

.11מסוגממוצעותהוצאותעקומתשלאפשרותלבדוק

שהנחתמשוםוזאתמובהקים,כבלתיהתגלוזוברגרסיה78802וכן7880מקדמיא(
להלן:מובאתזומשוואה.78802לבין7880ביןגבוהמתאםוישהדומיננטית,היאהלינאריות

=€2'2+7ש"׳•+2־/<•־1-51£•0.322-78802+7880
■(

€

התחתוןלקצההקרובמספרמיטות,235ב־מתקבלהממוצעותההוצאותעבורמקומימינימום

גודלם.לפיהחוליםבתימסדרשל
הממשלתיהסקטורביןלחולה()בהוצאהמובהקיםהבדליםאיןכינמצא,המשוואותבכלב(
ההסתדרותיהסקטורלבין

בגילאיםהמאושפזיםחלקשגדלככלעולותלחולהההוצאותכינמצא,המשוואותבכלג(

75—60.

בכללחולההממוצעתההוצאהמןניכרתבמידהגבוהההיתד.אלהבגילאיםלחולהההוצאה
מחלקה(,)בכלהממוצעמןגבוההמבוגרלחולהההוצאהכילחשוב,שמקובלאףנתונה.מחלקה

למשוואותלהכניסהיהרצויכימציין,פלדשטייןנמדד.טרםהדברלכותב,שידועככלהרי
נתונים.מהעדרזאת,עשהלאהואאולםגיל,משתנה
במחקרמובהקתנמצאהלא(75)+יותרמבוגריםבגילאיםלחוליםההוצאהכילציין,מעניין

אינהזוכיהראתה,החוליםבבתיהללובגילאיםחוליםשלהממוצעתהשהותבדיקתואמנם,זה.

כיאף—זולתופעההדעתאתמניחהסברהועלהטרםכה,עדהממוצעת.השהותמןגבוהה

שהותאחרימועברים,אלהמעיןמבוגריםחוליםשלגדולמספרכיהוא,אחדאפשריהסבר
בקבוצותמאשריותרגבוהזוגילקבוצתבקרבהפטירותאחוזגםמיוחדים.חוליםלבתימסויימת,
גבוההאינהמבוגריםבחוליםלטיפול(הממוצעתההוצאה)ולכןהממוצעתשהשהותכךהאחרות,

הממוצע.מן
ההוצאותיחסיכימגלה,1בלוחהמובאתמחלקות,לפיהממוצעותההוצאותבחינתד(

אומדןשםהיולדות,מחלקתואתהפנימיותהמחלקותאתלהוציא—כללבדרך—סבירים
מאפס(!מובהקבאופןשונהשלילי)אינוהממוצעתההוצאה
חוליםלביתשאיןאומרת,זאת=0כיבהנחהנעשה1בלוחהמובאותהמשוואותאומדן
—מתקיימתשאינהבמידהביותר;סבירהאינהזוהנחהשונות.בשניםאופייניותסטיותספציפי

יהיה,פחותיםריבועיםאומדןשונות.בשניםספציפיחוליםביתשלהסטיותביןמתאםנוצר
הנאמדיםהמקדמיםשלהתקןסטיותנוטותכןהטיה(.חסרכי)אםיעילבלתיכאלה,בתנאים

מעלה(.כלפיכללבדרךמוטים1בחני)ולכןחסראומדנילהיות

—לגודלמשתנהללאהמשוואהבמשוואות.לגודלמשתנהמהכללתמושפעתאינהזומסקנה11

•,.ס=02+2*ג+2.3•580

(3.5)
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בין

(4)

אפשריבמתאםהתחשבותתוךדלעיל,המשוואותאתלאמודניסיוןנערךהבאבשלב
כייונחספציפיבאופןהסטיות.

1ןלבל
־

י־־,ן1*1111-1

נותנת(3)במשוואה(4)הצבת

(5)״;ס=2ש•**+2+/3^•*+,)^1*1-1+*״
7,1$

כיברורכןכמו

+5£0*3^•/+57,
>?">*+^2^<*

—(6)
7711,1$

(7) ,ל(>£=2ס־י/ע+02<'*€+ט״-5י/+0-^570+״>£
1711, 1$

0* - 9X1-1

נותנת(5מ־)(6)החסרת

מוגדרםהאופרטורכאשר

*מהןהנגזרותמהלקותלפיוהוצאותלחולהמשתנותממוצעותהוצאותפונקציות:2לוח

1970ב־לחולההוצאות רגרסיהמקדמי

(2)(3) (1970במחירי
)בל״י(1) (3***)

****

תקןסטייתמקדם
***

תקןסטיית
(2)
מקדם

**
תקןסטיית

(1)
מקדם

(39) 101 (46) 113 (29) 60 0
132 148 132 07717X51
193 220 210 (56) 61 (64) 72 (55) 78 0870
122 124 133 (47) —10 (61) —24 (67) 1 07111,

—14 —35 —45 (57) —146 (67) —183 (65) —177 0857
17 16 4 (54) —115 (62) —132 (71) —128 07א
72 94 107 (55) —60 (59) —54 (55) —25 1א7
127 157 182 (57) —5 (64) 9 (62) 51 7807
19 —11 —8 (63) —113 (71) —159 (72) —141 1א77

260 224 225 (68) 128 (73) (76) (75) 93 70א0
(53) 172 (62) 204 (66) 210 7/16015

(2.6) 0.7 7)12

(2.6) 7.3 (2.6) 6.2 (2.5) 5.9 1)14

(6.9) 20.5 (8.0) 22.3 (7.4) 25.5 7877)
(3.2) 0.4 (4.0) 2.8 (5.0) 4.2 570

0.95 0.96 0.91 £2

60.1 44.3 21.6 7
57 38 38 .סא085/0.

מחלקות.לתשעחלוקה*
,ן*.=0.37שונותבשניםחולים,בבתיהשגיאותביןלמתאםתיקוןלאחראומדן**
השגיאות.ביןלמתאםתיקוןללאאומדן***
השגיאות.ביןלמתאםתיקוןללאאומדן****
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באמצעותלאמודניתן9אתביניהן.מתואמותהסטיותאין(7)במשוואהכילראות,קל
שונות.בשניםהספציפייםהחוליםבתיבין((3)ממשוואה)המתקבלותבפועלהסטיותשלרגרסיה

בלתיואומדניםהמקדמים,שליעיליםאומדניםלקבלניתן(7)משוואהשלהרצהבאמצעות
שלהם.התקןסטיותשלמוטים

התצפיותמן)שלישתצפיותשלגדולמספרבאובדןהוא(7)משוואהשבאומדןהגדולהחיסרון

(.3)משוואהשלבהרצההנגרםמזהיותרגדוללהיותיכולמכךהנגרםהיעילותהפסדזה(.במקרה
נפגעתאינההעיקרייםהמקדמיםשלשהמובהקותלהבטיחמנתעלרק(7)נאמדכךמשום

(.3)משוואהמהרצת
גםבלוחמובאתהשוואה,למטרות(.7)ממשוואההמתקבלהמקדמיםאומדןאתמביא2לוח

(7)המשוואהשלהאומדןתקופתשהיא—1974,1972התקופהעבורטעםהנאמדת(3)משוואה

גודל.כמשתנה8x0-2'7.בלעדישימושנעשהזהבאומדןכולה(.התקופהעבורנוספת)ופעם
(.7)משוואהלמקדמי(3)משוואהמקדמיביןדמיוןישנוכלליבאופןכימגלה,2בלוחעיון
שלסבירה,והבלתיהנמוכה,רמתן,?.46075ו־78x0המשתניםשלמובהקותםנשמרתכן

מחלקתמצטרפתוכןמוחרפת()ואףנשמרתהיולדותובמחלקתהפנימיתבמחלקהההוצאות
זו.לקבוצההנשים
רמתוכןהמשתנים,מןכמהשלבמשוואה(השונותלהסברהתרומה)וחוסרהמובהקותחוסר
אחד.למצרףהמחלקותמןכמהשלקיבוצןאתמצדיקהביניהן,הקיימתהמתאם
מחלקתהנשים,מחלקתיחדקובצוכאשר(,7)משוואהושל(3)משוואהשלאומדןמביא3לוח

מהן:הנגזרות*,מחלקותלפיוהוצאותלחולהמשתנותממוצעותהוצאותפונקציות:3לוח
1970,1971,1974

הוצאותממוצע
לחולהמשתנות
במחירי)בל״י,

1970) רגרסיהמקדמי

(2) (1) **(2) (1)

(5) 14 (4.2) 21 ס
43 42 07X7X52
115 114 (44) 73 (32) 72 511X0
148 180 (40) 106 (35) 138 0X70
162 116 (70) 119 (49) 74 7X07
281 289 (34) 238 (24) 248 10א0

(56) 119 (43) 100 ?.46075

(2.8) 0.7 £>72

(2.9) 5.3 (2.8) 7.3 £>74

(8.7) 21.8 (6.8) 17.5 78X0
(4.4) —0.1 (2.8) —0.3 5X0

0.89 0.93 ?2
29.2 74.2 7
38 57 .סא/ס085.

בנספח.ראהוסימניהןהמחלקותרשימתאתמחלקות.לחמשחלוקה
>ן(.=0.24)שונותבשניםהספציפייםהחוליםבבתיהשגיאותביןלמתאםתיקוןלאחראומדן
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אלה)כלאחרות.ומחלקותהפנימיתהמחלקההילדים,מחלקתהיונקים,מחלקתהיולדות,
ואמנםמפורשת(.בצורהמוצגתהכירורגיתשהמחלקהבעודשהושמט,כמשתנההפעםמשמשים
אינהמחלקותלחמשהחלוקה.12מובהקת()ובלתינמוכהמ2ב־מכךכתוצאההמתקבלתהירידה
חיוביותממוצעותהוצאותישנןהמחלקותשלכלהעובדהלכן.קודםשהוסקוהמסקנותאתמשנה
0777££52שלהמקדםכיייתכן,נפתרה.השליליותההוצאותבעייתכיבהכרח,פירושה,אין
ההוצאותשבעייתכךלכן,קודםיחדשצורפובמחלקות,הוצאותשלממוצעאלאמבטאאינו

השטח.לפנימתחתקיימתעדייןהמחלקותמןכמהשלהנמוכותהממוצעות
לבין(1טור3)לוחמחלקותחמשלפיבאומדןהמתקבלותהשאריותביןהמתאםכילציין,יש

כבלתיהמדורגחוליםשביתכך—•׳(=0.89)למדיגבוה(2טור1)לוחמחלקותתשעשלפיזה
האחרת.החלוקהלפיגםיעילכבלתימדורגכלל,בדרךיהיה,אחתחלוקהפיעליעיל

הייצורגורםשלאלמנטיםגםישולבוובוייצור,פונקציותשללאומדןהדיוןעוברזהבשלב
לגודלהתשואהמורחבת,ובצורהנוספתפעםיידונו,זהבהקשרכה.עדבניתוחשהוזנח"הון",

ההסתדרותי.הסקטורלביןהממשלתיהסקטורביןביעילותוההבדלים

החוליםלכתיייצורפונקציית.4

הנבדקותהפונקציותתיאורא.
שלאלמנטיםכאשרלכן,קודםשהוסקוהמסקנותאתלבדוקמאפשרייצורבפונקצייתשימוש

הקומבינציהלגבימסקנותלהסיקהייצורפונקצייתגישתמאפשרתכןבניתוח.משולביםהון
בפועל.הקיימותלפרופורציותולהשוותההייצורגורמישלהאופטימלית

דאגלס:קובפונקציית—האחתייצור;פונקציותטיפוסישניכאןייבדקו

;11=(8)

שיקלולםתוךחולים,מבתיהיוצאיםהחוליםמספרימסיכוםהמתקבללתפוקה,מדדהוא'מכאשר
,60—75ולגילאיהמחלקותסוגילפיהמשקבכללהממוצעתבהוצאה

.1טור3בלוחשהוצגכפי

לתפוקה.ביחסגמישותםאתו־הייצורגורמיאתכאןמסמנים
ליאונטיףשלהייצורפונקצייתתהיהשתיבדקייצורפונקצייתשלהשניהטיפוס

(9) [/;(*;)]
).זג(./=כאשר

גמישותהמניחהלראשונה,בניגודהייצור,גורמיביןתחלופהמאפשרתאינההאחרונההפונקציה
יחידתית.תחלופה
בתהליךכילהאמין,קשהתחלופה.להניחהגיוניזהאיןהייצורמגורמיחלקלגביכיספק,אין
סוציאליים.בעובדים—תרופותאוומינהל,משקבעובדיאחיותלהמיראפשרהחוליםריפוי
—החוליםבביתחולהשלהשהותמשךאתלקצרניתןמרוכזבטיפולכיסביר,בלתיזהאיןאולם

נקבעלאכך,משוםאחיות.ובשכרומינהלמשקבהוצאותהקבוע,בהוןשימושבכךולחסוך
שונות.בהנחותהייצורמודלאתלבנותניסיוןונעשההעדיףהפונקציהסוגאפריורי

מלמד,עצמה,בפניכמחלקהמופיעההפנימיתהמחלקהכאשרמחלקות,לששהמאושפזיםלחלוקתנסיון
זוחלוקהואיןיחד,שקובצוהאחרותהמחלקותשלמזהשונהשאינוכמעטזומחלקהשלהמקדםכי

הממוצעות.ההוצאותלהסברתורמת

12
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מןהימנעותהוא(9)מהסוגפונקציהאומדןשלמעשית,מבחינההבולטים,היתרונותאחד
ייצורגורמישלהכמויותביןכלל,בדרךהקיים,הגבוההמתאםמןכתוצאההמתעוררותהבעיות,
שונים.

הייצורגורמימדידתב.
להניחאלאברירהאיןזהובשלב(,7880)המיטותמספרכאןמייצגהוןהייצורגורםאת

הכספיתההוצאהעל־ידיכלל,בדרךיימדדו,האחריםהייצורגורמיזה.ייצורגורםשלהומגניות

רפואייםלעובדיםהשכרתשלומיהשכר,תשלומיסךהבאים:במשתניםנשתמשעליהם.
תרופותעלהוצאותאחרים,לעובדיםשכרתשלומיאחרים(,רפואייםועובדיםאחיות)רופאים,
ומצעיםשמיכותרכישתמשרדי,ציודקנייתתחבורה,נקיון,חמרידלק,)מזון,אחרותוהוצאות
רפואייםעובדיםאחיות,רופאים,במספרישימוש־מהגםנעשהמתכלה(.רפואיציודורכישת
העובדים.וסךומינהלמשקעובדיאחרים,

צירוףמבעייתרבה,במידההדיון,אתמשחררייצורגורמילמדידתכספייםבערכיםהשימוש
להיחשביכוליםאינםמתחילורופאותיקרופאלדוגמא,כך,הומוגניים.שאינםייצורגורמי
ראשיותאחיותזהה;ייצורגורםאינםמעבדהועובדיסוציאליםעובדיםייצור;גורםכאותו
משקףהללוהייצורגורמישלשכרםכימניחיםכאשרמאלו.אלומאודנבדלותמתלמדותואחיות

העובדים.מספרישלפשוטמחיבוריותרהגיוניהשכרתשלומיצירוףהשולית,תפוקתםאת
הוצאות)כמופיזיותביחידותאותםלמדודניתןלאאשרייצורגורמיישנםכך,עלנוסף
תרופות(.על

שלסטטיסטיקהאיןיותר.עודקשהפיזיותביחידותהייצורגורמימדידתהנוכחיבמקרה
הממשלתייםהחולים)ובבתיעובדיםמספרישלבמונחיםאלאשעות,במונחיעבודהתשומות

הרווחיםנוספות,בשעותעבודהנוהגימזו,יתירהבלבד.תקנים(מספרידהיינו—מכך:פחותאף
הנתוניםשלהעקביותאתמשבשיםקופ״ח(,שלהחוליםבתי)ביחודהחוליםמבתיבחלקמאוד
הללו.

ביןההבדליםאתלמדודכדיעובדים,שלבמספריםשימושנעשהאלו,הסתייגויותלמרות
אלההבדליםלמדודאפשראיזהשבשלבמשום—אחריםרפואייםולעובדיםלאחיותרופאים
עבורןהמשולמתהכספיתהתמורהבסיסעלהייצורגורמימדידתועוד,זאתכספיים.במונחים
משתניםעלהמבוססיםבאומדניםמסויימתלהטיהלצפותישכללבדרךבעיות.נטולתאיננה

הייצורגורמימדידתכייצויין,עודלהלן(.דסעיףשלהשניבחלקהדיוןראהזה)בענייןכספיים
בפרודוקטיביותהחליםהשינוייםאתלמדודמאפשרתאינהשוטפים,במחיריםכספיים,במונחים

זמן.פניעל

קוב־דאגלסמסוגפונקציותאומדןג.
הוןהםהייצורגורמיכאשרקוב־דאגלס,מסוגייצורלפונקצייתהאומדניםמובאים4בלוח
שכר(.תשלומיבסך)הנמדדתועבודהמיטות(מספרעל־ידי)המיוצג

713ו־ס^־7880המשתניםבמקדמיבלוחהמסומנותוהעבודה,ההוןגמישויות
בלתיהן,

שלבתיבעודלתפוקה,ביחסשליליתהוןגמישותהממשלתייםהחוליםלבתילחלוטין:סבירות
מאוד.גבוהההוןגמישותקופ״חשלהחולים
—והעבודהההוןמשתניביןגבוהממתאםנובעותאלוהגיוניותבלתישתוצאותספק,אין
כיווןבעבודה,מדווחותאלותוצאותאולםהמשתנים.שלהלוגריתמיתבצורתםגםשנשמרמתאם

נאמדווהתפוקההייצורגורמיכאשרהמקדמיםמוצגיםייצורלפונקציותהמתייחסיםהלוחותבכלגג
הלוגריתמית.בצורתם
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1970,1972,1974ההולים:לבתיקוב־דאגלספונקצייתאומדן:4לוח

7>£8.סא
#2074072€17¥4078£0¥48ץ{ס085.

\¥ 0.104 0.838 8.580 -0.195 -0.722 0.96 349.8 57 החוליםבתיכל
(0.142) (0.126) (0.614) (0.057) (0.129)

78£0 + 7\¥40 - ב0.942*

\¥ —0.223 1.067 10.108 —0.262 —0.958 0.96 167.7 36 חוליםבתי
(0.257) (0.219) (1.148) (0.091) (0.225) ממשלתיים

78£0 + 7\¥40 = 0.844 **

0.762 0.286 5.795 —0.054 —0.198 0.99 376.5 21 חוליםבתי
(0.258) (0.243) (1.049) (0.082) (0.228) קופ״חשל

78£7) + 7)¥40 = 1.048 ***

אחוזים.7שלמובהקותברמת1.00מ־שונההסכום*
אחוז.1שלמובהקותברמת1.00מ־שונההסכום**
אחוזים.10שלמובהקותברמת1.00מ־שונההסכום***

מביאאינוהמסביריםהמשתניםביןמתאםהייצור.גורמיגמישויותסכוםאתלבדוקמאפשרותשהן
המקדמיםשלהנטייהאולםהבודדים;במקדמיםגםהטיהאיןולמעשההמקדמים,בסכוםלהטיה

למתאםהמביאהמסבירים,המשתניםביןהיוביממתאםנובעתנתוןאומדןבכלמנוגדיםלהיראות
המקדמים.אומדניביןשלילי
ומכאןמובהקת,במידה1מ־נמוךהממשלתייםהחוליםבבתיהייצורגורמיגמישויותסכום
גורמיגמישויותסכוםמייצגקופ״חמוסדותלגביזה;בסקטורלגודליורדתתשואהשלקיום

לשכרהשכרהפרדתתוךקוב־דאגלס,פונקצייתאומדןלגודל.עולהלתשואהקלהנטייההייצור
מסקנותמחזקיםאחרות","הוצאותהייצורגורםוהוספתאחריםעובדיםולשכררפואייםעובדים
שניבןבמודלשהתקבלמזהאףנמוךהממשלתיבסקטורהייצורגורמיגמישויותסכוםאלו.
.14יותרגבוהקופ״חבסקטורהגמישויותוסכוםייצורגורמי

גורמישניבןבמודלנעשההבודדיםהייצורגורמיגמישויותשלאומדניםלקבלנוסףניסיון
הנאמדתהמשוואההשכר;תשלומיבסךחולקו—וההוןהתפוקה—שניהםכאשרייצור,

איפוא:היאהלוגריתמית()בצורתה

( 10 )
0׳
¥40\7

18£0
-״0+0*++"2

הייצורגורמיגמישויותסכוםכימניחיםכאשר(,8)ממשוואהלקבלאפשר(10)משוואהאת
.5בלוחמובאות(10)משוואהאומדןתוצאות.1ל־שווה

קודמיםבאומדניםמאשרזהבאומדןיותרסבירותנראותוהעבודהההוןגמישויותכיאף
מעלותאלואחרונותתוצאות.15קופ״חבסקטורלמדיגבוההוןגמישותאומדןעדיין,מתקבל,

החולים.בתילסקטורקוב־דאגלספונקצייתשללהתאמתהבאשרספק

התוצאות.שלמלאליווהמאפשרתהפרסוםשלהנוכחיתהמסגרתאיןהצערלמרבה14
בסקטוריותרסבירה1־לשווההגמישויותסכוםכיההנחהלכן,קודםשהתקבלובתוצאותבהתחשב

הממשלתי.בסקטורמאשרקופ״ח

15
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1970,1972,1974החולים:לכתיקוב־דאגלס*פונקצייתאומדן:5לוח

משתנה 7880 717/10 .סא
תלוי 717/10 7880 ס 072 ע74 £2 8 ס/088.

\7ן17/108 0.260

(0.117)
7.836

(0.478)

—0.166

(0.056)
—0.633

(0 . 122 )

0.91 174.8 57

סה׳׳כ
בתי־ד,חוליםכל

\7ן7880 0.740

(0.117)
7.836

(0.478)
—0.166

(0.056)
—0.633

(0 .122 )

0.47 15.45 57

\¥/7\7/10 0.345

(0.182)

7.466

(0.758)
—0.126

(0.086)
—0.558

(0.195)
0.89 88.5 36

חוליםבתי
ממשלתיים

\7/7880 0.655

(0.182)
7.466

(0.758)
—0.126

(0.086)
—0.558

(0.195)
0.35 5.8 36

\7ן7\740 0.551

(0.228)
6.718

(0.899)
—0.099
(0.080)

—0.343

(0.216)
0.96 132.5 21

חוליםבתי
קופ״חשל

7/17880 0.449

(0.228)
6.718

(0.899)
—0.099

(0.080)
—0.343
(0.216)

0.28 2.2 21

תק״ל.מקיימתשהפונקציהבהנחהנעשההאומדן*

ליאונטיףשלהייצורפונקצייתאומדןד.
ייצורגורמילשניהתייחסותתוךהראשון,בשלבנאמדת,ליאונטיףמסוגייצורפונקציית

אינםשניהםכיבהנחה(/,7׳*ד40ו־)1(7880)—המיטותומספרהשכרתשלומיסך—בלבד
.6בלוחמובאותאלהאומדניםתוצאותזה.אתזהמגבילים
1מ־וגבוההממשלתייםחוליםבבתי1ל־קרובההוןהייצורגורםגמישותכימגלה,בלוחעיון

הממשלתייםהחוליםבבתי1מ־נמוכההעבודהגמישותזאת,לעומתקופ״ח.שלהחוליםבבתי
שהוסקוהמסקנותעםאחדבקנהעוליםאלהאומדניםחולים.קופתבמוסדות1ל־בקירובושווה
עםגםאחדבקנהעולותאלותוצאותכן,עליתרקוב־דאגלס.בפונקצייתשימושסמךעללעיל

הוצאות.בפונקצייתמשימוששהוסקוהמסקנות
גודלעליית)עםלחולהעולותהוצאותמראההממוצעותהמשתנותההוצאותפונקצייתאומדן

—המשתנותההוצאותמכללאחוזים70כ־מהוויםהשכרתשלומיכילזכור,ישהחולים(.בתי
ההוצאות.בחישובבחשבוןמובאותאינןההוניותההוצאותואילו

׳מי4סב־במקוםכללי(עובדים)מספר7אאבמשתנהשימוש
העבודהגמישותאתמעטמעלה7

למעשה,ההסתדרותיים.החוליםבבתיהעבודהגמישותאתומורידהממשלתייםחוליםבבתי
.16הסקטוריםבשנימאודדומהעובדיםלמספריביחסהתפוקהגמישות

אומדןכילצפותהיהניתןשלהם,הייצורלגורמישוניםמחיריםבפניניצביםשוניםמפעליםכאשר ד0
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1974,1972,1970:*הייצור(גורמיכיןתחלופה)ללאחוליםלבתיייצורפונקצייתאומדן:6לוח

׳/£>£
8£0'7/?.¥4 € 072 074 ן/2

.סא
¥/ס085.

\¥ 1.028 4.653 0.075 0.093 0.93 248.9 57 החוליםבתיכל

(0.038) (0.230) (0.053) (0.053)

\¥ 0.929 9.029 —0.224 —0.809 0.96 470.4 57

(0.025) (0.055) (0.040) (0.048)

׳מ 1.019 4.638 0.102 0.108 0.92 125.8 36 חוליםבתי

(0.053) (0.323) (0.069) (0.069) ממשלתיים

\¥ 0.881 9.118 —0.199 —0.772 0.95 225.1 36

(0.034) (0.073) (0.054) (0.066)

\¥ 1.063 4.578 0.028 0.065 0.99 490.6 21 חוליםבתי

(0.028) (0.168) (0.043) (0.043) קופ״חשל

\¥ 0.999 8.886 —0.260 —0.853 0.98 343.4 21

(0.031) (10.071) (0.052) (0.061)

הייצור.גורמישארשמציביםבמגבלותהתחשבותללאבנפרד,נעשהייצורגורםכללגביהאומדן*

חוליםבבתיהייצורמגורמיאחדשכמותבכך,התחשבותתוך)י*(!/נאמדהבאבשלב
הייצורגורםשלהייצורפוטנציאלאתלמצותהאפשרותאתומגבילה—מדינמוכהמסויימים

השני.

הבאה:בשיטהנערךהאומדן

גורםכלשלהפוטנציאליתהתפוקהלחישובמשמשיםלכןקודםשהתקבלואומדני);׳ג(;/(1)
חולים.ביתבכלייצור

מושמטיםבנפרד(ייצורגורםלכלהפונקציות)באומדןכאשר)**(*/,אתמחדשאומדים(2)
גבוההי*הייצורגורםמניצולהנובעתהפוטנציאליתשתפוקתםחוליםבתיאותם
חולים.ביתבאותואחרייצורגורםכלשלהפוטנציאליתהתפוקהמןאחוזים£ב־

מטה.כלפימוטהיהיהכספיים,ערכיםהמייצגבמשתנההשימושלפיהנערדהעבודה,גמישות
׳מ=כיבהנחה

(11)
שלהימניהאגףאתומחלקיםמכפיליםהון,תשומתהואו־#פיזיתעבודהתשומתמייצגאכאשר

ומקבלים׳יי(=עבודהליחידת)שכר״׳ייב־האחרונההמשוואה
׳מ=.״)#.״ז(.(/£3״׳״/

(12)

(13)108)׳״(=*<108)#•׳יי(+
הגורםבהשמטת(,13)משוואהאומדןולכן,108)׳״(

לוגריתמיתבצורהאו,
100/(§0-.ס108)׳״(

לבין108)#•׳יי(ביןשלילימתאםקייםכיברור
*<.שלחסרלאומדןמביא(108))׳יי(האחרון,
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יציבה.מקדמיםמערכתשמתקבלתעדפעמיםמספר(2)תהליךעלחוזרים(3)
ייצורגורמיגמישויותשלחדשיםאומדניםלקבלכדינקטנו,(£=0.075)עבורזושיטה
הייצורגורמיגמישויות.7בלוחמובאותהאומדניםתוצאותהייצור.גורמישניעםלמודל
(6ללוח7לוח)השווהלכןקודםשנאמדולגמישויותמאודעדקרובותזובשיטה

:*הייצור(גורמיביןתחלופה)ללאהחוליםלכתיייצורפונקצייתאומדן:7לוח
1970,1974,1977

088
.?/!/'׳ז 7880 7\¥40 € 072 074 7

.סא
.085/0

׳מ 1.028

(0.031)
4.708
(0.185)

0.058
(0.047)

0.035

(0.046)
0.97 383.5 44 החוליםבתיכל

8׳ 0.930

(0.028)
9.020

(0.058)
—0.217
(0.046)

—0.792

(0.055)
0.96 392.2 49

1.020

(0.049)
4.697

(0.297)
0.054
(0.068)

0.031

(0.067)
0.95 150.6 26 חוליםבתי

ממשלתיים

0.886

(0.038)
9.104

(0.078)
—0.194

(0.060)
—0.761

(0.074)
0.95 187.6 32

1.053

(0.028)
4.645

(0.164)
0.011

(0.045)
0.039

(0.046)
0.99 489.5 18 חוליםבתי

קופ״חשל

0.993

(0.037)
8.981

(0.080)
—0.254
(0.067)

—0.833
(0.077)

0.98 252.2 17

מבוססוהואהייצור,גורמישארשמציביםבמגבלותהתחשבותתוךייצור,גורםכללגבינעשההאומדן*
אחת.איטרציהעל

ז82,ם1^1^¥\0)ייצור:גורמי5שלבמודלהשיטותבשתינערכו)*'ג(;/למשוואותנוספיםאומדניםי7
08X20\¥0,,סע&ס.)
לגבימתקיימת"עבודה"הייצורגורםשללגודלהיורדתהתשואהכיבבירור,עולההתוצאותמן

"הוצאותהייצורגורמיגמישותכילציין,ישכןומינהל.משקעובדילגבישאתוביתררפואיים,עובדים

הסקטורים.בשני1־מניכרתבמידהנמוכהו״תרופות"אחרות"
בשיטההאומדןמתוצאותרבהבמידהשונותאינןלעיל,שתוארההשנייה,בשיטההאומדןתוצאות

מתקבלתזאת,לעומתהממשלתיים,החוליםבבתיקופ״ח.שלהחוליםלבתיהקשורבכל—הראשונה
לאכיאם1־מנמוכהאףשהיאהמיטות,למספרביחסהתפוקהגמישות)כוללהגמישויותברובירידה
אופטי¬אינםהייצורגורמיביןהיחסיםבהםהחוליםשבתיכך,עלמרמזתזותופעהמובהק(.באופן
גודלם.לפי)הממשלתיים(החוליםבתימסדרשלהתחתוןבקצהמתרכזיםמליים
משימושהסתייגויותלמרותזאתעובדים,מספרימבטאיםx^כאשרהפונקציותנאמדוכן

לרכיביו.רפואיים""עובדיםהייצורגורםאתלפרקאחרתדרךבאין—עובדיםבמספרי
נמוכותעבודהלגמישויותביחסלכן,קודםשהוסקוהמסקנות,אלובאומדניםמתאשרותכלליבאופן

ביחסהתפוקהגמישות"אחיות".הייצורלגורםמשותפתאינהזותופעהכילציין,מענייןאולם.1מ־

קופ״חשלהחוליםבבתי1־ממעטגבוההואףהממשלתיים,החוליםבבתי1־לקרובההאחיותלמספר
מובהקת(.במידהגבוההלאגם)אם
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הייצורתייצקנופבםיילרוטקסהבדליםה.
הממשלתיהסקטוריםשלהייצוריעילותהושוותהליאונטיף,שלהייצורמודלסמךעל

השוניםהסקטוריםביןהבדליםאיןכיהמשתנות,ההוצאותבדיקתהעלתהכזכור,וההסתדרותי.
לחולה.המשתניתלהוצאהבאשר

—ואולם

הקבועות;בהוצאותהבדליםנבדקולא(1)

והןעצמוהייצורבתהליךיעילותהבדלימחמתהןלהיגרםיכוליםבהוצאותהבדלים(2)
ייבדקוזהבחלקהייצור.גורמישלאופטימליותבפרופורציותבשימושהבדליםנוכח

משימושהנובעיםסקטורליים,יעילותהבדליוכןהקבוע,בהוןבשימושיעילותהבדלי
שללא־אופטימליותבקומבינציותמשימושהנובעיםההבדליםשונים.ייצורבתהליכי
יידונו.לאהייצורגורמי

*ייצורגורמישלממוצעתכמותעבורפוטנציאליותתפוקותיחסי:8לוח

78£0 /׳מי40
7 (7)אא 0 ׳מס<7 08סט. 00X2

אקלח

1.24 1.11 (1.28) 0.98 1.14 0.96 1.07 1970

1.15 1.05 (1.17) 0.97 1.09 1.11 0.84 1972

1.19 1.07 (1.03) 1.11 0.87 1.05 0.95 1974

1.19 1.08 (1.16) 1.02 1.03 1.04 0.96 1970—1974ממוצע

הייצורבפונקצייתלהבדלים מכהן

**4.76 1.62 ***3.55 **3.01 1.81 **4.64 1.95 £ (4.49)

בקלח

1.17 0.92 1.13 0.84 1.02 1970

1.14 1.01 1.04 1.11 0.98 1972

1.09 1.03 0.87 1.01 0.91 1974

1.13 0.99 1.01 0.99 0.97 1970—1974ממוצע

הייצורכפונקצייתלהבדלים מכחן

***3.55 **4.96 ***2.69 ***3.63 ***3.28 £( )
(4,03) (4,31) (4,33) (4,35) (4,33) חופשדרגות

פוטנ¬ותפוקהממוצעות(תשומות)עבורהייצורפונקצייתלפיקופ״ח,מוסדותשלפוטנציאליתתפוקה*
הייצורפונקצייתשלאחריםאומדניםועל7לוחעלמבוססא׳חלקממשלתיים.מוסדותשלציאלית
עלמבוססב׳חלקבנפרד.נערךייצורגורםלכלהאומדןכאשרהייצור(,גורמיביןתחלופה)ללא

תוךבנפרדנערךייצורגורםלכלהאומדןכאשרהייצור(,גורמיביןתחלופה)ללאייצורפונקציית
הייצור.גורמישארשמציביםבמגבלותהתחשבות

אחוז.1־במובהקפוטנציאליותתפוקותביןההבדל**
אחוזים.5ב־מובהקפוטנציאליותתפוקותביןההבדל***
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הבדליםקיימיםכיההשערהאתלבדוקכדיייצור,גורםלכלמבחןנערך8בלוח

שאפשרהפוטנציאליות,התפוקותביןהיחסיםבלוחמוצגיםכןפונקציותביןסקטורליים
הייצורגורמיעל־ידימוגבלאינוהייצורכיבהנחההממוצעים,בנקודתייצורגורםמכללהשיג

האחרים.
שללזובהשוואהההסתדרותיהסקטורשלהיחסיתהיעילותבולטתהלוחשלהראשוןבחלק

19—15ההסתדרותיהסקטורמשיגמיטותשלממוצעתבכמותהקבוע:ההוןבהפעלתהממשלתי

הקצר־האשפוזמשךאתמשקפתבהיותהביותר,מפתיעהשאינהמסקנהבתפוקה,יותראחוזים
היחסיתבפרודוקטיביותמשמעותייםעקיביםהבדליםאיןזאת,לעומת.18קופ״חבסקטוריחסית

האחרים.הייצורגורמישל
בפרודוקטיביותקופ״חיתרוןעלמצביעהעובדים,מספריבמונחיהעבודה,מדידתכימעניין,

גורםכאשרמובהקת,בלתיואףיותר,הרבהחלשהלהיותהופכתזותופעהזה.ייצורגורםשל
נוספותבשעותעבודהנוהגיבחלקו,משקף,הדברכספיים:במונחיםנמדד"עבודה"הייצור
19ההסתדרותיבסקטור

20

קופ״ח.מוסדותלטובתהממוצעבשכרהבדליםגםואולי—
מוסדותשלשיתרונםאףהראשון,לחלקדומות8לוחשלהשניבחלקהמסתמנותהמגמות

מצטמצם.הקבועההוןבהפעלתקופ״ח
הבדליםמשקפתלחולה,המשתניתבהוצאההסקטורים,ביןההבדליםהיעדרכינראהלסיכום,

ישהקבועההוןבהפעלתואולם,ה״משתנים".הייצורגורמישלבפרודוקטיביותמאודקטנים

הממשלתיים.המוסדותעלמשמעותייתרוןקופ״חלמוסדות

הייצורגורמישלאופטימליותקומבינציותו.
המשוואותפתרוןנתון.חוליםביתבכלהמיטותמספרהקצרבטווחכינניח

(14)),*(,/=),*(*/לכל

למספרביחסהשוניםהייצורגורמישלהאופטימליתהכמותאתלמצואלנויאפשרx{עבור
הנתון.המיטות
האופטימליותהכמויותלביןבפועלהנמדדותהייצורגורמיכמויותביןהיחסאתמביא9לוח

לכמויותבפועלהכמויותביןההבדליםכימתברר,הלוחמןהנסקרות.בשניםהשוניםבסקטורים
משמעותןהאופטימלייםהיחסיםמןסטיותכילזכור,ישזאתעםבמיוחד.גדוליםאינםהאופטימליות

שכן,השונים;הייצורגורמיביןתחלופהמתאפשרתבובמודלמאשריותרחמורהזהבמודל
מתאפסת.העודפיםהייצורגורמישלהשוליתהתפוקהכימניחהמודל
הייצורבגורםעודףישנושנהלביןסקטורביןהצירופיםמששתבחמישהכילציין,ישעוד
02x2,וההסתדרו־הממשלתייםהחוליםשבתימכאן,אופטימלית.כמותישנה—השישיובצירוף
לשכרוביחסהמיטותלמספרביחסומינהלמשקהוצאותשלמדיגבוההרמהמקיימיםתיים

הייצורגורםלגביגםיותר,קטנהבעוצמהכיאםנכון,הדברהרפואייםהעובדים
ומינהל"משק"עובדי

חייבזוהערהעלהסקטורים.שניביןהרפואיבציודאיכותהבדלימשקפותאלותוצאותכיייתכן18
מכנס.ליפהתודההמחבר

לעובדיםהפנסיהתשלומיההסתדרותי.הסקטורשלנוסףביתרוןהכרהבכךתהאזו,מסקנהתתקבלאם19
אחריםשהבדלים)אףהממשלתיבסקטוריותרגבוהיםכךמשוםיהיוכאן(בנתוניםמיוצגים)שאינם

זה(.הפרשלקזזעשוייםאלהבתשלומים
בתנאיקוב־דאגלס.בפונקצייתשימושהיאהייצורגורמיביןהאופטימלייםהיחסיםלבדיקתנוספתדרך20
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אופטימליתלכמותכפועלהייצורגורמיכמותכיוהיחס:9לוח
1970,1972,1974:*הייצורפוגקצייוגלפי

הסתדרות ממשלה

0.98 0.98 1970 ס

0.98 0.91 1972

1.07 1.03 1974

1.05 0.99 1970 0^0
0.98 1.03 1972

1.13 1.04 1974

1.09 0.98 1970 0X1/0

1.11 0.94 1972

1.19 0.95 1974

1.14 1.21 1970 02X2

0.98 1.04 1972

1.10 1.07 1974

נערךייצורגורםלכל

נתונה.המיטותהתפלגותכיבהנחה*
האומדןכאשרהייצור(,גורמיביןתחלופה)ללאייצורפונקצייתעלמבוסס
הייצור.גורמישארשמציביםבמגבלותהתחשבותתוך—בנפרד

סיכום.5

לחולהבהוצאותניכריםהבדליםעלמורההחוליםבתישלהממוצעותההוצאותניתוחא(
ההוצאותשלמשווהלניתוחניסיוןחשבוןמכללמוציאיםאלההבדליםהשונות.במחלקות
חולים.ביתכלמטפלבהםהחוליםלהתפלגותהתייחסותללאהחולים,בתיביןלחולההממוצעות

לחוליםבהשוואה,60—75בגילאיםלחוליםהממוצעותבהוצאותניכריםהבדליםנמצאוב(
ביןשונהמהתפלגותהנובעיםהבדליםעל)נוסף75+הגילקבוצתכוללהאחרות,הגילבקבוצות
לחולההממוצעתההוצאההאחרות(.הגיללקבוצותבהשוואהזוגילקבוצתבנישלמחלקות
האחרותהגילבקבוצותלחולהההוצאהמןאחוזים100מ־ביותרגבוהה60—75הגילבקבוצת

ספציפיות(.)במחלקות

בסיסעלבדיקהעליהם.הכספיותההוצאותליחסיהייצורגורמישלהגמישויותיחסשווהמשקל,שיווי
אומדןלקבלניתןוכאשרהייצור,גורמיגמישויותשלמהימניםאומדניםישנםכאשראפשרית,זה

כזאת.לבדיקההדרושיםהתנאיםחסריםזהבשלבההון.מחירשלמהימן
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החולים.ביתגודלעםעולהלחולההחוליםבתישלהמשתנותההוצאותפונקצייתכינמצא,ג(
לחולהההוצאותמןאחוזים20מ־ביותרגבוהותמיטות1,000בןחוליםבביתלחולהההוצאות

מיטות.200בןחוליםבבית

החוליםשבבתיבעודלגודל,יורדתתשואהקיימתהממשלתייםהחוליםבבתיכינמצא,ד(

קיימת.אינהזותופעהקופ״חשל

לגודליורדתתשואהעלמלמדתלתפוקהביחסספציפייםייצורגורמיגמישויותבדיקתה(
—והמינהלהמשקעובדיוהןהרפואייםהן—העובדיםסוגירובלגבי״עבודה״,הייצורגורםשל

"הון",הייצורגורםלתפוקת1ל־הקרובהגמישותנמצאהכןיחידתית.גמישותלהןאחיות,להוציא

"הוצאותהייצורגורםלגביגםנמצאה1מ־נמוכהגמישותהמיטות.במספרזהבמחקרשבוטא

.21אחרות"

הממשלתייםהחוליםבתיביןלחולההמשתנותבהוצאותמובהקיםהבדליםאיןכינמצא,ו(
בפרודוקטיביותמאודקטניםהבדליםמשקףזההבדליםחוסרחולים.קופתשלהחוליםלבתי
ניכריעילותיתרוןקופ״חלמוסדותזאת,לעומתהעבודה.ובעיקרהמשתניםהייצורגורמי

הקבוע.ההוןבהפעלתאחוזים(19—13)

ומינהלמשקהוצאותכוללותההסתדרותיבסקטורוהןהממשלתיבסקטורהןכינמצא,ז(

הרפואיים(העובדיםלשכרוביחסהמיטותלמספר)ביחסהגבוהותומינהלמשקעובדיעלהוצאות
הייצור.גורמישלאופטימליתמחלוקהמהמתחייב

גורםהכותב,לדעתאינה,החוליםבתיביןאיכותהבדליהעדרבדברההנחהכייצויין,לסיכום
הממוצעתהשהותבהגדלת(1)להתבטא:יכוליםאיכותהבדלילגודל.עולותהוצאותשללממצא
עלגבוהותבהוצאות(3ו־)הרפואהעובדילמספריחסיתגדולותבהוצאות(2)החולים;בבית
יורדתאינההשוניםהייצורגורמישלהפרודוקטיביותכימתברר,ואולםמתוחכם.רפואיציוד

שגמישותבעוד,1ל־קרובה"מיטות"הייצורגורםגמישותמידה.באותההחולים(ביתגידול)עם
בבתיגבוההממוצעתשהותבגלללגודלהתשואהירדהאילו.1מ־נמוכההאחריםהייצורגורמי

מספר)ולגביהמיטותמספרלגביגםלגודליורדתתשואהמתקבלתהיתד.הגדולים,החולים

ומינהל"משק"עובדימגמישותנמוכהרפואיים""עובדיםהייצורגורםגמישותאיןכןהאחיות(.
נגרמתלגודליורדתתשואהכיההשערה,אתגםלדחותישולכןהאחרות",ה״הוצאותמגמישותאו

מייצגות)קבוע(רפואיציודלקנייתההוצאותאתהרפואיים.הצוותיםבאיכותלגודלעלייהבגלל
ייצורלגורםביטויהןשמיטותוכיווןלמבנים(;ההוצאהגם)כמוהמיטותמספרזהבמחקר
להשפיעכדיבהןאיןהגדוליםהחוליםבבתיויקרמתוחכםציודעלגדולותהוצאותהריהומוגני,

שהוסקו.המסקנותעל

הקבועההוןבהפעלתקופ״חמוסדותשלהיעילותיתרוןכיההשערה,אתלפסולניתןלא
בדרךמושגתזויעילותכישברור,כיוון—יותרנמוכהאשפוזמאיכותנובער(סעיף)ראה
בעיקרמייצגהאשפוזמשךקיצורכינותנתהדעתזאת,עםהממוצע.האשפוזמשךקיצורשל

ירוד.רפואיטיפולולאמלון"ביתב״הוצאותחיסכון

משרדי,ציודקנייתמצעים,ניקוי,חומרימים,חשמל,דלק,מזון,קנייתעלהוצאותכוללותאלוהוצאות
מתכלה.רפואיציודקנייתעלוהוצאותאחרותאדמיניסטרטיביותהוצאות

21
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נספח

וסימונםהמשתניםרשימת

חוליםבביתחלקות
המטולוגיה.אינדוקרינולוגיה,נפרולוגיה,פנימית,-
כללית.כירורגיה-
עצבים,פלסטית,כירורגיהחזה,ניתוחינוירוכירורגית,אורולוגית,אורטופדיה-

דם.כלי
סיבוכינשים,מיוןנשימתי,נמרץטיפוללב,במחלותנמרץטיפוליולדות,-

הריון.
ילדים.-
יונקים.-
עיניים,שיקום,ממושכות,מחלותפסיכיאטרית,ילדים,שחפתשחפת,ריאות,-

פגים.ומין,עוראונקולוגיה,לב,ילדים,כירורגייתולסת,פהוגרון,אוזןאף
.5080אחרות,מחלקות-

.0x11,1א8א,0¥א,1,0357א7£אחרות,מחלקות-

.0א1,1£א8א,0¥א,0857אחרות,מחלקות-

ודל
כללי)באלפים(.מיטותמספר- כללי)באלפים(.חוליםמספר-
שנה.בכלביותרהגדוליםהחוליםבתיארבעתלגבי1ערךמקבלמשתנה־דמי-

לתקופותימי
.1972בשנתתצפיותעבור1ערךמקבלמשתנה־דמי-

.1974בשנתתצפיותעבור1ערךמקבלמשתנה־דמי-

ממוצעות
(.1970)במחירילחולהממוצעותהוצאות-

גיל(.וקבוצותמחלקותעבורסטנדרטיזציה)אחריחוליםמספר־

צור
שוטפים.במחיריםשכרהוצאותסך-
רפואייםועובדיםאחיות)רופאים,רפואייםעובדיםעבורשכרהוצאותסך-

שוטפים.במחיריםאחרים(

מוסימון(1

-1א7£
5080-
0870-

0857-

-0א1£
-1א£א

-£0א0
8808

-07א£85\
-07א£852

-07א3£85

גינתשמ(2

78£0-
58-
512£2-

דינתשמ(3

072-
074-

הוצאות(4
£85-

תפוקה(5
\¥-

ייגורמי(6
10\¥/7-
¥40\1̂-
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שוטפים.במחיריםומשקמינהללעובדישכרהוצאותסך—ס׳מס
שוטפים.במחיריםאחרותהוצאות—0£
שוטפים.במחיריםתרופותעלהוצאות—08110
08x2—שוטפים.במחיריםתרופות()מלבדאחרותהוצאות
)באלפים(.מיטותסך—7880
רופאים.מספר—ססס

אחיות.מספר—סא8
אחרים.רפואייםעובדיםמספר—15180
ומינהל.משקעובדימספר—'מס
העובדים.סך—7אא

אחריםמשתנים(7

שנים.60—75הגילקבוצת—.?46075
מאושפזים.מספרסך—88

ביבליוגרפיה

.(1975 )פב׳ירושלים—הבריאותמשרד;1975הכספיםלשנתתקציבהצעת

.(1980 )פב׳ירושלים—הבריאותמשרד;1980הכספיםלשנתתקציבהצעת
03\ ־£101031(16006,"10077101/ס11115(011

׳18,,.<?ורר״60ז0165?7?08ק£0180016:1011311001131ק11

865007065 8 (1973).
.זע8,.47101£0071017110)707/1515(׳(/867111061/1/1{{1016710£)1,א6ז1101130111(1(611181610.11967? ).-, "() 03111 ץ300113086(06013011161(101ז03161308111131,"£007107716 X7100 45 ( .סא7)(1977 ).
־1031?111(10130,1£0000011680016006)116?

"8111,8011111.000000101601ז\־6ץ£0111601]{111
ע1,.

ס803111".841810110־(0(1,).£07106711708115111655 X1071 011(1 87106 80110), ?0006100
1701 . ־688(11955? ).

!<.1610130. £., "?116 £>6161 ־01103048{)(א0111133110031ע00?1631111,"10?61־1,10130^1.(64,).7116

£0000171105 0/ 71601111 011(1 1516(11001 0016. ]<1300111130 (1974).
0161, ,.ס111867111067116(0611610017110517165[£007107711171%)1 - 8100076005157061(1)1.א6׳*\

¥01 ־1((1967 ).
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שיתופייםבמשקיםתעשייהמפעלישלופריוןמאפייניםניתוח

מאת

גולן*ודבירוןדן

למשקיםתעשייהמפעלילהתאמת"מתודולוגיהעלמחקרמעבודתקטעמוצגזהבמאמר
מפעלישלפרופיליםהמאפיינים?(301;0-!8)וב״פקטורים"במשתניםדןהמאמרשיתופיים".
ראשוני,ניתוחומנתח,מפעלים,שלטיפוסייםפרופיליםמספרמציגשיתופיים,ביישוביםהתעשייה

הפריון.לביןהמפעליםמאפייניביןהגומליןקשריאת
קיבוצים.בעיקרשיתופיים,ביישוביםתעשייהמפעלי24שלמדגםשימשלעבודהאמפיריכרקע
מפורטמידעוקבלתפעולהלשיתוףאפשרויותקריטריונים:שניפיעלמפעליםנכללובמדגם
כילהבין,ניתןמכאןשונים.מטיפוסיםמפעליםבמדגםלכלולהמגמה—ומאידךגיסא,מחד

מספרוהתפלגותהענפיםהרכבמבחינת—המדגםדומהזאתעםאקראי;היהלאהמדגם
)ראההקיבוציתהתעשייהבאיגודהמאוגדיםהתעשייהמפעלישלהאוכלוסייהלכלל—העובדים
מפעלי24יותר.גדוליםמפעליםשללכיווןקלהנטייהעם(,1בנספח2ו־1נספחלוחות
הקבוציתהתעשייהאיגודמפעלי306מכללאחוזים8כ־מהוויםהמדגם

*

תשל״ט.בשנת1
ופורטוהמפעל,הנהלתעםדיוןנערךהמחקר,צוותשלביקורנערךהמדגםממפעליאחדבכל

—המפעליםבכלאחדחוקרביקרהנתונים,ריכוזתהליךבתוםהמבוקשים.הנתוניםוהוסברו
המושקעההוןשיערוךכוללתשל״ט,לשנתוהתאמתםהכלכלייםהנתוניםשלסופיעדכוןלשם

נודעתקצרה,בתקופההמפעליםבכלאחדמקצועיחוקרשלזה,מסכםלביקור.2במפעל
משתניםלגבישנדרשולהערכות,ובעיקר—לנתוניםאחידבסיסהבטחתלשםמרובהחשיבות

איכותיים.

מפעליםלאפיוןפוטנציאלייםמשתנים.1

ביחסיקשוריםשרכיביה(,8^34601)מערכתהואהמפעלהעבודהביסודהמונחתהגישהלפי
3וספרות"חלוץ"מדגםיסודעלהמחקר,שלראשוןבשלב(.1ציור)ראההדוקיםגומלין

הוכנה,
הבאים:הראשייםהסעיפיםלפי—מפעליםלאפיוןפוטנציאלייםמשתניםשלרשימה

. ומינהלחקלאיתלכלכלההמחלקהלחקלאות,הפקולטההעברית,האוניברסיטה*
העברית,האוניברסיטהשלמוסמךהתוארלקראתגולןדבשלגמרעבודתעלבעיקרומבוססהמאמר

המחב¬תודת(.1980)אמפירי״וניתוחעיונידיון—שיתופייםבמשקיםתעשייהמפעלישל״פרופילים
המועילות.ועצותיוהערותיועלקופרלעמירםנתונהרים

שיתופיים.ממושביםמפעליםגםמאוגדיםבאיגוד1
.1979 אביבשלבל״ינקוביםזהבמאמרהכספייםהערכיםכל2

4401601(, ,.!'.'ד0111101 x10115 0/ 01-^011110110/101 0611 \ס11,זס]440144111311?1161151110״00,..א-.^3
1976. 140(101•, ?., \101-1<£11)1% ^4000^011011, ?10(11100-44:111, 1 ׳גיסא

"0011060(0{40180ת0.§ח?101^0114480011,
׳1967.?11§0.8,6,.0.1,441011500,.4410111@0.14,8.;111(0,011111011,. x1

04 01§311123(1011 8(1110(11108", 44111111151)0(1 ע5016/1006<21/0/76,׳)/•/¥01.14,א1969,1.0 .

44610(1 ׳גי31(4,1,.1111111 X1)101 0)^0)111011011, ׳)־011)1101,!(77100/0 x401(1 ח1׳\0181ץ(?01088

.1965
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כמערכתהמפעל:1ציור
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והשוקהמוצרמאפייני(1
השיווקמערכתמאפייני(2
טכנולוגיה(3
ותעסוקהאדםכוח(4
ואקולוגיההעבודהבעמדותמטרדים(5
גלםחומרי(6
ידע(7
ושוטף(הון)קבוע(8

מדדיםעובדוהללו,הנתוניםבסיסעלוהוצאותיהם.המפעליםמכירותעלנתוניםנאספוכן
)מפעלי(.מוסףערךואחוזבייצורמיומניםעובדיםאחוזלעובד,השקעההוןכגון—שונים
.4גולןשלבעבודתולמצואניתןלבחירתםהשיקוליםואתאלהבמשתניםמפורטדיון

תחוםעםכמותייםמשתניםאיכותיים.ומשתניםכמותייםמשתניםכולליםהנתונים
ל"י,4,070,000לביןל״י190,000ביןבמדגםנעהאשרלעובד,השקעה)לדוגמארחבהשתנות
גורם)לדוגמאאיכותייםמשתניםלגבילוגאריתמית.טרנספורמאציהעברו(1979אביבבמחירי
שגרתיתשגרתית,—התעסוקהומוניטין,איכותלעומתמחיר—דומיננטיביקוש
לחלופין:גישות,שתיננקטומגוונת(אובחלקה,

.1—0דיכוטומיציוןעםדמי,משתני(1
בקנה—קרדינאליציוניםסולםלפידורגאיכותימשתנהכל(;8031)§תבהדירוגגישת(2

לשלוש.אחדשביןמידה

מגדילהאובייקטיביות,שלברוריתרוןשלהי,מוטוכידההציוןגישתכילהעיר,ראוי
הבסיסיהמידעאתתעשירהמשתניםשתוספתבלילהלן(,2לוח)ראההמשתניםמספראת

—לעיוותיםלגרוםעלולהזו,הרחבההמונעתהדירוג,שיטתלעומתה,בתצפיות.הכלול
במקביל.הגישותשתייושמוכאמור,קרדינאליים.ציוניםשלסובייקטיביתהערכהבגלל

התוצאותאתלהשיגבכוונה?(,330101ת31זג818)פקטורים״״ניתוחבעזרתעובדוהנתונים
הבאות:

שלהםלינארייםצירופיםשלקומפקטיבמבנההמרוביםהמקורייםהמשתניםאתלהמיר(1
המקוריים.במשתניםהגלוםהעיקריהמידעשימורתוך)ה״פקטורים"(,

שלמתומצתיםבמונחיםהמקורייםהמשתניםשמתאריםהמפעליםתכונותאתלאפיין(2
"פקטורים".

בהמשך.לניתוחשישמשומפעליםשל?(30101•3001־68)מדדיםלייצר(3

אורטו־רוטאציהעם?(1-1ת01גן00131נןת0ת6ת13)העיקרייםהרכיביםשלהמודליושםבניתוח
הבא:לניסוחבהתאמהגנאלית

ז1
(1)2;.■=#2?״ס

ק=1

^9=0ק5

גמרעבודתאמפירי,וניתוחעיונידיון—שיתופייםבמשקיםתעשייהמפעלישלפרופיליםד.,גולן,4
)משוכפל(.1980ירושליםהעברית,לאוניברסיטהמוגשתמוסמך,התוארלקראת



1981בכלכלה,עיונים 268

כאשר:
;0=1,2...)״1תצפיתעבור/סטנדרטימשתנה—2^

ק(;=1,2...)מ1מפעללתצפית?פקטור—ערך
;קופקטור/משתנהבין(1x13(11118מטען)מקדם—;"4

••5ו־׳/פקטוריםביןמתאםמקדם—>י^

מתאםמקדמיהםהמטעןמקדמיאורתוגינאליים,רכיביםעםשיושם,במודלכילהעיר,ראוי
הפקטורים.לביןהמשתניםביןלינארי

תוצאות—פקטוריםניתוח.2

המשתניםביןהקשראתהמבטאים(1,03(11118)המטעןמקדמיאתמציגים2ו־1לוחות
האיכותייםהמשתניםלביטוימתייחסות1בלוחהתוצאותהמחושבים.הפקטוריםלביןהמקוריים

המקוריים:המשתניםעםהפקטוריםשלהמטעןמקדמימטריצת:1לוח
8031108—הדירוגכגישתאיכותייםמשתניםהצגת

11ן2

1ד־פקטור

טכנולוגיה
פשוטה

1ג־פקטור
אוטומציה

1ב־פקטור

תעסוקה
1א־פקטור

סטנדרטיות
הפקטורשלכלליאיפיון

המשתנה

9.3 14.3 15.8 24.6 הפקטורעל־ידימוסברתשונותאחוז
64.1 54.7 40.4 24.6 מצטברתשונותאחוז

0.283 0.362 2)יציב(הדגמיםיציבות

0.292 —0.479 )אין(למוצרתחליפים
0.833 0.402 0.811 )רבים(עיקרייםקונים
0.273 0.437 )מחיר(ביקושגורמי
0.637 0.727 השוק()הכרתבשיווקדרושידע
0.839 0.899 )מלאה(אוטומציהרמת
0.590 —0.633 )גבוהה(תחכוםרמת
0.802 —0.421 0.713 )מגוונת(התעסוקהגיוון
0.784 0.775 —0.377 )עצמאי(העובדעצמאות
0.621 0.732 בתהליך()ייצורבייצורסדרותגודל
0.637 0.704 —0.355 )שלוש(במשמרותעבודה
0.650 0.701 ייצורלעובדציודהון
0.681 0.334 0.732 העובדיםלכללתקורה
0.502 0.427 0.506 ייצורלעובדימיומניםיחס
0.502 —0.759 שכיריםאחוז
0.776 0.878 פיזימאמץהעדר
0.780 0.780 0.411 בריאותסיכוניהעדר
0.551 0.678 )מצוי(הידעפיתוחשלב
0.615 0.775 נמוכה()בעלותהידעזמינות
0.836 0.374 0.831 המוצרסטנדרטיות
0.828 0.884 הקונהסטנדרטיות

שאינםפקטורים)כוללהפקטוריםעל־ידיהמוסברתהמשתנהשלהשונותאחוז,00מוזז111במ11ץ{—!
בלוח(.מוצגים
הציונים)תחום.3—בדירוגביותרהגבוההציוןאתשקיבלהאיפיוןאתמצייןבסוגרייםהביטוי

(.3־ל1ביןהיה

2
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המשתתפיםהמשתניםכימעלה,אלהבלוחותעיוןהדיכוטומית.בגישה—2ובלוחהדירוג,בגישת
לחישובהניסוחיםשניהלוחות.בשנידומיםהפקטוריםאתהמגדיריםהלינארייםבצירופים
עלמצביעיםכאן,מוצגיםואינםשנוסואחריםניסוחיםוכןאלה,בלוחותהמוצגיםהפקטורים
במדגם:המפעליםאתהמאפייניםמשמעותייםפקטוריםשלושה

הסטנדרטיותפקטורא.
(2בלוח2א־וכפקטור1בלוח1א־כפקטור)מופיע

הם:הפקטורבאיפיוןהמשתתפיםהעיקרייםהמשתנים
נמוכהתחכוםרמת—
גדולותבסדרותייצור—
מצויידע—
העובדיםלכללתקורהעובדישלנמוךיחס—
מועט—בשיווקהדרושהידע—

התעסוקהפקטורב.
(2בלוח2ג־פקטור,1בלוח1ב־)פקטור

הם:הפקטורבאיפיוןהמשתתפיםהעיקרייםהמשתנים
מגוונתתעסוקה—
העבודהבתהליךהעובדעצמאות—
ייצורלעובדימיומניםעובדיםשלגבוהיחם—
פיזימאמץהעדר—
בעבודהמטרדיםהעדר—
הפקטור(עםשלילי)במתאםנמוךשכיריםאחוז—

ביןהגבוההשלילילמתאםלבלשיםהראוימןחיוביות.תעסוקהתכונותמאפייןזהפקטור
אלותוצאות(.2בלוח-0.74ו־1בלוח-0.76)השכירההעבודהאחוזלביןהתעסוקהפקטור

העבודהלצמצום()אולעידודראשוניגורםמהוויםהתעסוקהמאפייניכיההשערה,אתמאשרות
ככלהייצור,לתהליךקשורשהעובדככליותר,מונוטוניתבמפעלשהעבודהככלהשכירה.
ההסתברותעולהכן—העבודהבמקומותמטרדיםשקיימיםוככלנמוכה,מיומנותרמתשנדרשת
במפעל.שכירהעבודהלהימצאות

האוטומציהפקטורג.
(2בלוח1ג־וכפקטור,1בלוח2א־כפקטור)מופיע

הם:הפקטורבאיפיוןהמשתתפיםהעיקרייםהמשתנים
מועטהקוניםמספר—
מחיר—עיקריביקושגורם—
מקצועי—בשיווקהדרושהידע—
לעובדבציודגבוהההוןהשקעת—
גבוההתחכוםרמת—
ייצורלעובדימיומניםעובדיםשלגבוהיחס—
נמוךשכיריםאחוז—
במשמרותעבודה—
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המקוריים:המשתניםעםהסקטוריםשל(0>;)המטעןמקדמימטריצת:2לוח
הדיכוטומיהדירוגכגישתאיכותייםמשתניםהצגת

1112

3ד־פקטור
טכנולוגיה
פשוטה

2־גפקטור
תעסוקה

2־בפקטור
סטנדרטיות

2־אפקטור
אוטומציה

הפקטורשלכלליאיפיון
המשתנה

10.0 12.6 14.2 22.7 הפקטורעל־ידימוסברתשונותאחוז
59.5 49.5 36.8 22.7 מצטברתשונותאחוז

דגמיםהתחלפותקצב
0.277 —0.464 בינוני—
0.362 0.587 איטי—

עיקרייםקונים
0.673 -0.455 0.642 בודדים—
0.673 0.455 —0.642 רבים—
0.431 —0.414 איכות—ביקושגורמי

בשיווקדרושידע
0.716 —0.576 0.474 טכנימקצועי—
0.716 0.576 —0.474 השוקהכרת—

אוטומציהרמת
0.240 0.479 ידני—
0.621 —0.782 מכניידני—
0.643 —0.655 חלקיתאוטומציה—
0.745 0.794 מלאהאוטומציה—

תחכוםרמת
0.760 —0.462 —0.689 נמוכה—
0.760 0.462 0.689 גבוהה—

התעסוקהאופי
0.720 —0.749 שגרתית—
0.665 —0.787 בחלקהשגרתית—
0.762 0.505 0.564 —0.377 מגוונת—

ייצורבתהליךהעובדעצמאות
0.763 0.512 0.655 עצמאי—
0.696 —0.799 חלקיתקשור—

0.648 0.458 —0.643 לתהליךקשור—
כלליאיפיון—טכנולוגיה

0.406 0.509 להזמנותייצור—
0.359 0.563 גדולותסדרות—
0.552 0.710 בתהליךייצור—
0.357 0.555 העובדיםלכללתקורהעובדי
0.375 0.433 0.354 ייצורלעובדימיומניםיחס
0.685 —0.733 —0.376 שכיריםאחוז
0.785 0.883 פיזימאמץהעדר
0.657 0.740 בריאותסיכוניהעדר
0.817 0.854 אחריםמטרדיםהעדר

שאינםפקטורים)כוללהפקטוריםעל־ידיהמוסברתהמשתנה,שלהשונותאחוז,00ת11ת11!ת111עז—1112
בלוח(.מוצגים
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2לוחהמשך

11!2

3ד־פקטור
טכנולוגיה
פשוטה

2־גפקטור
תעסוקה

2־בפקטור
סטנדרטיות

2־אפקטור
אוטומציה

הפקטורשלכלליאיפיון
המשתנה

הידעשלב
0.675 —0.669 בפיתוח—
0.675 0.772 מצוי—

הידעזמינות
0.548 0.772 נמוכהבעלות—
0.548 —0.669 גבוההבעלות—
0.489 0.697 במשמרותעבודה

שאינםפקטורים)כוללהפקטוריםעל־ידיהמוסברתהמשתנה,שלהשונותאחוז^;^!עזבמגתסס,—וי12
בלוח(.מוצגים

תחליפיםבריבויוהקשורפשוטהטכנולוגיההמאפייןרביעיפקטורלאבחןניתן1בלוח
טכני(—)טכנולוגיידעתעסוקה,אי־גיווןבשיווק,הדרושמועטידעקונים,ריבוילמוצרים,

וזמין.מצוי
ברורה.לאינטרפרטאציהניתןלא2בלוחהרביעיהפקטור

לריבויהמביאהאיכותיים,המשתניםשלהדיכוטומיהדירוגשבשיטתהחיסרוןאתמבליט2לוח
במידהדומות(2ולוח1)לוחהגישותבשתיהמתקבלותשהתוצאותבעוד—המשתניםמספר

ניכרת.

מוצריםלקבוצותפקטוריםביןגומליןקשרי.3

אתהמטביעיםהדומיננטייםבמשתניםדנהמפעליםבטפוסיבדיוןהמתעוררותהשאלותאחת
עלהמשפיעראשונירכיבבטכנולוגיהרואהוודוורדג׳ואןהמפעלים.שלאופייםעלחותמם

והשוקהמוצרבמאפיינירואהשהרברטבעודהארגון,ועלהניהולעלובמיוחדהאחרים,המשתנים
.5הפרופילמשתניושארהטכנולוגיהלבחירתהבסיסאת

נערך,2ו־1בלוחותשהוצגוהפקטוריםשליציבותםאתוכןאלו,שאלותלבחוןמנתעל
גלם,חומריומכונות,)ציודהמוצריםקבוצותהגדרתגםהמשתניםבקרבהכוללפקטוריםניתוח
בניתוחגםכימורות,,3בלוחהמוצגותהתוצאות,צריכה(.מוצריוחלפים,עזרחומרי

כאשר,2ו־1בלוחותהמוצגותלתוצאותהדומים—עיקרייםפקטוריםשלושהנתקבלוזה
ואוטומציה.תעסוקהסטנדרטיות,הם:המאפיינים
בקביעתהדומיננטיהגורםמהובשאלה,הדיוןמןהעוקץאתנוטלותאלותוצאות

קשוריםרכיביהשכל(,8^816111)מערכתבמפעלהרואההתפיסהאתומחזקותהמפעל,שלאופיו
הדוקים.גומליןביחסי

למוצריהסטנדרטיותפקטורביןחיובימתאםעלמצביעים3בלוח(1,0(ג11)§תהמטעןמקדמי
-(.0.52)גלםוחומרי-(0.48)ומכונותציודלביןהפקטוראותוביןשליליקשרועל(0.76)צריכה

.11־ו©1©נ11ס.ק01.(וכןס.ק01(ראה: 5
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המקוריים,המשתניםעםהפקטוריםשל)^ס(המטעןמקדמימטריצת:3לוח
המוצרים:קבוצתאיפיוןפולל

(80311118הדירוג)בשיטת—איכותייםמשתניםהצגת

162 3ד־פקטור
3ג־פקטור

אוטומאציד,
3ב־פקטור

תעסוקה
3א־פקטור

סטנדרטיות
הפקטורשלכלליאיפיון

המשתנה

10.0 13.0 14.7 24.6 הפקטורשמסבירהשונותאחוז
62.4 52.4 39.3 24.6 מצטברשונותאחוז

0.563 —0.456 —0.477 ומכונותציוד
0.859 —0.455 0.618 —0.519 גלםחומרי
0.810 0.866 וחלפיםעזרחומרי

0.896 —0.557 0.757 צריכהמוצרי
0.439 0.451 0.740 2)יציב(הדגמיםיציבות

0.518 —0.701 )אין(למוצרתחליפים
0.801 0.866 )רבים(עיקרייםקונים
0.447 0.578 )מחיר(ביקושגורמי
0.429 0.647 השוק()בהכרתבהפצהידע
0.743 0.797 )מלאה(אוטומציהרמת
0.594 0.383 —0.623 )גבוהה(תחכוםרמת
0.662 0.633 —0.475 )מגוונת(התעסוקהגיוון
0.712 0.760 )עצמאי(העובדעצמאות
0.755 0.813 בתהליד()ייצורבייצורסדרותגודל
0.618 0.701 (3)במשמרותעבודה

0.623 0.538 0.510 ייצורלעובדבציודהון
0.484 —0.526 העובדיםלכללתקורה
0.493 0.605 ייצורלעובדימיומניםיחס
0.600 —0.727 שכיריםאחוז
0.814 0.883 פיזימאמץהעדר
0.719 0.749 בריאותסיכוניהעדר
0.375 0.444 )מצוי(הידעפיתוחשלב
0.296 0.533 נמוכה()בעלותהידעזמינות
0.627 0.767 המוצרסטנדרטיות
0.723 0.792 הקונהסטנדרטיות

שאינםפקטורים)כוללהפקטוריםעל־ידיהמוסברתהמשתנהשלהשונותאחוזב<,0מ1ת11111£1111ץ—1!12
בלוח(.מוצגים

הציונים)תחום.3—בדירוגביותרהגבוההציוןאתשקיבלהאיפיוןאתמצייןבסוגרייםהביטוי2
(.3ל־1ביןהיה

(0.62)גלםחומריייצורלביןבינוחיוביקשרעלהמטעןמקדמימצביעיםהאוטומציה,פקטורלגבי
עםמשמעותיבמתאםנמצאאינוהתעסוקהפקטור-(.0.46)ומכונותציודעםשליליקשרועל
.6המוצריםמקבוצותאחתאף

מוצריהםהמדגםמפעלישמייצריםהצריכהמוצרימרבית.0.35מ־הגבוהיםמטעןמקדמינכללובלוח
מתכלים.צריכה
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מפעליםשלפרופילים.4

סטנדר¬—הפקטוריםשלושתלגבי?(30101•5001-68)פקטורציוניחושבומהמפעליםאחדלכל
להגדרת)בהתאםיורדבסדרהסטנדרטיותפקטורציונימוצגים4בלוחואוטומציה.תעסוקהטיות,

הנמוכיםהציוניםעםולחמישהביותר,הגבוהיםהציוניםעםמפעליםלחמישה(1בלוחהפקטורים
התעסוקה.פקטורציונידומהבצורהמוצגים5בלוחביותר;
מפעליםבעיקרומאפייןובייצור,במוצרגבוההסטנדרטיותעלמצביע4בלוחבדירוגגבוהציון

בהםגלם,וחומרילתעשייהציודהמייצריםמפעליםמאפייןנמוךציוןצריכה;מוצריהמייצרים
הקונה.שלהספציפיותלדרישותהמוצרהתאמתנדרשת

1כיותרוהנמוכיםהגבוהיםהסטנדרטיותפקטורציוניעםמפעלים:4לוח

הענף המוצר ציון מפעלדירוג

אלקטרוניקה חלפים 1.108 1

טקסטיל צריכהמוצרי 1.046 2
אופטיקה צריכהמוצרי 1.012 3

מתכת צריכהמוצרי 0.934 4

עץ צריכהמוצרי 0.931 5

אלקטרוניקה לתעשייהציוד —0.870 20

פלסטיק גלםחומרי —1.021 21

טכנולוגיה—מתכת עזרחומרי —1.600 22

מתכת לתעשייהציוד —1.682 23

כימיה גלםחומרי —1.896 24

.1בלוח(8031108)הדירוגלגישתבהתאםפקטורציוני1

1כיותרוהנמוכיםהגבוהיםהתעסוקהפקטורציוניעםמפעלים:5לוח

אחוז
השכירים הענף המוצר ציון מפעלדירוג

0 אלקטרוניקה לתעשייהציוד 1.524 1

0 טכנולוגיה—מתכת חלפים 1.465 2

0 טקסטיל צריכהמוצרי 1.214 3

0 מתכת לתעשייהציוד 0.937 4

0 טכנולוגיה—מתכת עזרחומרי 0.851 5

28 גומי עזרחומרי —0.645 20

72 מזון צריכהמוצרי —1.058 21

48 מתכת צריכהמוצרי —1.214 22

91 מזון צריכהמוצרי —1.501 23

71 מתכת עזרחומרי —2.366 24

.1בלוח(8031108הדירוג)לגישתבהתאםפקטורציוני1
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ברובםחיוביים,תעסוקהרכיביעםמפעליםמאפיין(5)בלוחהתעסוקהבפקטורגבוהציון
המדגםנתוניגבוהה.תחכוםברמתוחלפיםציודהמייצריםמתקדמת,טכנולוגיהעםמפעלים
דופןיוצאגבוהה.מיומנותברמתעובדיםשליחסיתגבוהאחוזמצויאלהבמפעליםכימראים,
בהתאמהבהתחשבגבוהתעסוקהציוןשקיבלהטקסטיל,בענףצריכהלמוצרימפעלזובקבוצה

הקיבוץחברישלמבוגרתלאוכלוסייה—הייצורתהליכיוארגון—המפעלשלהמכוונת
בו.העובדים

תעסוקהמאפייניעםעבודה,עתירימפעליםבעיקרמאפייןהתעסוקהבפקטורנמוךציון
שכירה.עבודהשלגבוהאחוזנמצאבהםשליליים,

מאופייניםגבוהבציוןהאוטומציה.פקטורעלהנסביםהציוניםאתלבחוןאפשרלכךבדומה

נמוךציוןואילואוטומטי;בייצורוחלפיםעזרחומריהמייצריםהון,עתירימפעליםבעיקר
מפעלים—שניומצדפשוטים,ייצורתהליכיעםעבודהעתירימפעליםאחד,מצדמקבלים,

ליישםניתןולאספציפיים,למוצריםהייצורמותאםבהםמתקדמת,טכנולוגיהעםעתירי־ידע,

אוטומאטיים.ייצורתהליכיבהם

תמונהמציגאינובלבדשלהםהענפיהשיוךלפימפעליםסיווגכימלמד,5ו־4בלוחותעיון

עתירותטכנולוגיה,סוגשיווקי,כמבנה—משותפיםמאפייניםיותרהמפעל.מאפיינישלנאמנה

המזון,בענפיצריכהמוצריהמייצריםשוניםבענפיםלמפעליםנמצא—תעסוקהומאפייניעבודה

המתכת(,ענף)לדוגמא,הענףבאותובמפעליםדווקאנמצאומנוגדיםמאפייניםוהמתכת;העץ
הייצורתהליכישהטכנולוגיה,—לתעשייהוציודצריכהכמוצרי—שוניםמוצריםהמייצרים

המשמעותעללהקשותמקוםשישמכאן,שונים.—בייצורםהכרוכיםהתעסוקהואופי

ובמיוחד(,7"חשב")לדוגמאשלהםהענפיהסיווגלפימפעליםאודותסטטיסטייםנתוניםשבהצגת
תהליךשללאופיולטכנולוגיה,מרובהמשמעותנודעתבהם—שיתופייםביישוביםמפעליםלגבי

התעסוקה.ולמאפייניהייצור

השאר,ביןמאופיין,הראשוןהמפעלהמחשה.לשםמפעלים,שלושהשלפרופיליםמציג6לוח
לאיפיוןהניתןמפעלזהוהאוטומאציה.בפקטורושליליהתעסוקה,בפקטורגבוהשליליבציון
קיבלהון,כעתירלאיפיוןהניתןהשני,המפעלשכירים.שלגבוהאחוזעםעבודהכעתירכללי

הסטנדרטיותבפקטורהציוןהתעסוקה.בפקטורחיוביוציוןהאוטומאציהבפקטורגבוהציון

כימיים(.גלם)חומרימוצריומאופיאוהמפעלשלהצעירמגילותוצאהשזוייתכןחריג;נראה
שלילייםוציוניוהתעסוקה,בפקטורגבוהציוןידע,כעתירכללילאיפיוןהניתןהשלישי,למפעל

ובאוטומציה.בסטנדרטיות

הפקטורים.ציונילביןבינםהקשרואתו״פרופיל",פרופיל""משתניהמושגיםאתממחיש6לוח

פריוןלפיןהמפעלמאפייניכיןגומליןיחסי.5

שולבו—הפריוןעלהפקטורים,על־ידיהמבוטאיםהמפעל,מאפייניהשפעתעללעמודכדי
הבא:הניסוחלפיהמפעליםשלייצורפונקצייתשלבאומדןהפקטוריםציוני

1), 1>3 4 0%
(2) 1^/1 = ^>0 x1 x1 x3 11 10

£= 1

הקיבוציתהתעשייהאיגודהקיבוצית,התעשייהכמפעליפיננסיניתוחכלכלה,צוות"חשב",ראה:

)משוכפל(.
7
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מפעליםשלושהשלפרופילים:6לוח

מפעלמספר
3 2 1

פרופילמשתני

ומכונותציוד גלםחומרי צריכהמוצרי
והשוקהמוצר
המוצראיפיון

אלקטרוניקה פלסטיק מזון הענף
מעטים רבים מעטים עיקרייםקונים

מאדרב רב מעט בשיווקהדרושמקצועיידע
עצמי עצמי וסוכניםעצמי בארץההפצהביצוע
איכות איכות מחיראיכות, עיקריביקושגורם

להזמנותייצור בתהליךייצור קטנותסדרות

טכנולוגיה
כלליאיפיון

ידני מלאה ידני־מכני אוטומציהרמת

גבוהה גבוהה נמוכה תחכוםרמת

מגוונת בחלקהשיגרתית שיגרתית התעסוקהאופי
עצמאי עצמאי חלקיתקשור הייצורבתהליךהעובדעצמאות

1 2—3 1 משמרותעבודת

בפיתוחבחלקומצוי, מצוי בפיתוחבחלקומצוי,
ידע
הידעפיתוחשלב

52 26 123

ייצורגורמי
העובדיםסך

35 38 24 העובדיםלכללתקורהאחוז

79 56 20 ייצורלע.מיומניםאחוז
12 0 91 בייצורשכיריםאחוז

15 0 89 כללישכיריםאחוז

673 1,870 370 1ל״י()באלפילעובדקבועהון

ידעעתיר הוןעתיר עבודהעתיר כלליאיפיון

—0.9 —1.0 0.4

פקטוריםציוני
סטנדרטיות

1.5 0.6 —1.5 תעסוקה

—0.9 1.5 —0.8 אוטומציה

.1979אביבבמחירי1
.1בלוחהדירוגגישתלפיפקטוריםציוני2

ואילו1979אביבבמחיריל״י,במיליוניהםהכספייםהערכיםכל
שוטפות(;הוצאותפחותמכירותמפעלי)=מוסףערך=

|x=משוערך;קבועהון
^x=שוטף;הוןמלאי
,x=ושכירים;חברים—עבודהימיסך

;*פקטורציון=
=׳!(;1,2,3)ייצורגמישויות=1>{
הפקטורים.מקדמי=^
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עיונים

בכלכלה,
1981

לוח
7 :

מקדמי

שות
גמי

בפונקציית

הייצור

של המפעלים

שילוב
ב

עם ציוני

הפקטורים

1

מספר
רגרסיה

קבוע

הון הוןקבוע שוטף

)מלאי(

עבודה

סטנדרטיות

י ם
תעסוקה

פקטור

אוטומציה

טכנולוגיה

שוטה
פ

4 *7?2

10.017

0.380

0.599

—
0.058

0.045

0.85

2(3.68)

(3.84)

(-1.74)

(0.92)

20.007

0.399

0.693

—

0.058

—
0.042

0.041

0.071

0.88

(3.55)

(3.57)

(-1.44)

(-1.32)

(0.82)

(1.97)

30.031

0.388

0.507

—
0.059

0.84

(5.28)

(4.24)

(-1.80)

40.029

0.294

0.194

0.527

—
0.058

0.064

(3.06)

(2.62)

(3.97)

(-1.99)

(1.47)

50.009

0.300

0.185

0.650

—
0.62

—
0.043

0.065

0.061

(2.94)

(2.73)

(3.92)

(-1.80)

(1.59)

(1.49)

(1.99)

60.644

0.388

0.176

0.407

—
0.60

0.88

(5.28)

(2.34)

(3.50)

(-2.01)

1 ציוני

הפקטורים

לפי

שת
גי

הדירוג

בלוח

1 . להסבר

שתנים
המ

ונוסחת

הרגרסיה,

ראה

בטקסט.

2 המקדמים

בסוגריים

הם ערכי

1 )מספר

התצפיות

—

24 .)



277 שיתופייםבמשקיםתעשייהמפעלי

תוצאותהשוטף.ההוןמלאיהמשתנההושמטהייצורפונקצייתשלאלטרנטיביבניסוח
שליליהואהתעסוקהפקטורמקדםזה,בלוחמעיוןשמסתברכפיד.בלוחמוצגותהאומדנים

מאפייניבהםבמפעליםבפריוןלירידהנטייהניכרתאומר,הווהבמרביתם;ומובהקהניסוחיםבכל
ניתןכידומהזה(.בפקטורהקשוריםהמשתניםלאיתור3ו־1,2לוחות)ראהחיובייםהתעסוקה

הבאים:לגורמיםזותוצאהלייחס

מפעליםידע(;עתידי)מהםמתקדמתטכנולוגיהעםמפעליםמאפייןחיוביתעסוקהפקטור(1
שלהם.המכירותהיקףנפגעולכן—מתאימיםשווקיםלמצואבחלקם,מתקשים,עדייןאלה

גבוהתשלוםניתןהתעסוקה,בפקטורנמוךציוןעםמסויימים,למפעליםכינראה(2
ובמטרדים.במאמץהכרוכיםלעיסוקיםכתמורהבמיוחד

בהםהניסוחיםבאותםומובהקחיובי)*?(פשוטהטכנולוגיהפקטורשלהמקדםזאת,לעומת
מובהק.איננואבלחיובי,),?(האוטומציהפקטורמקדםואילונכלל,הוא

זאת,לעומתשלילי.מקדםהסטנדרטיותלפקטורכיגם,מורות7בלוחהמוצגותהתוצאות
מתאםנמצאאכןרווחיותמדדילביןהפקטוריםציוניביןמתאםעלגולןדובשערךבניתוח
פקטורלגבי.8הסטנדרטיותפקטורלביןהכלליתהרווחיותמדדביןעקיפה()בצורהחיובי

המוצגותלאלובמשמעותןזהותתוצאותגולןשלבניתוחונתקבלוהאוטומציהופקטורהתעסוקה
האוטומציה.פקטורשלוחיוביתהתעסוקהפקטורשלשליליתהשפעה—כאן

אחוזהמפעל,גילכגוןנוספיםמשתניםהייצורפונקצייתשלבניסוחלשלבניסיונותנעשו
מובהקת.בלתיהשפעתםנמצאההניסיונייםהניסוחיםבכלאולם—היצואואחוזהשכירים

השוניםבאומדניםשנתקבלומוסף(ערךשל)במונחיםהשוליתהתפוקהערךשלהתחומים
למיליוןל״יאלפי197ל־145וביןעבודה,ליוםל״י1,042לבין612ביןנעים7בלוחהמוצגים

אחוזים(.19.7—14.5של)תשואהמושקעהוןל״י
במפעליםהייצורגורמישלהשוליתוהתפוקההמוסףהערךעלהפקטוריםהשפעתשלבחינה
שקיבלו?(30101•8001-63)הציוניםתחומיהתעסוקה,פקטורלגבימשמעותית.זוהשפעהכימעלה,

שלהשולית)ובתפוקהבתפוקההשינוייםתחומי.1.5לבין-2.4ביןנעוהמפעלים
הםהייצור,גורמישלנתוןסלשלהתפוקהלתוחלתביחסהייצור(,גורמי
בעייתשלהיחסימשקלהאתמבליטיםאלההשפעהתחומי.9בהתאמה—אחוז-16ל־32בין

ורווחיותפריוןהעדפתתעשייתי:מפעללבחורבבואםשיתופייםישוביםבפניהעומדתההחלטה
,2.2ל־-1.2ביןנעוהאוטומציהפקטורשלהציוניםתחומיחיוביים.תעסוקהמאפיינילעומת

.10אחוזים39ל־-16ביןהםבתפוקההשינוייםתחומי—ובהתאמה

שלהתוצאותמובהקותכילהדגיש,ראויאולם;4בהערההנזכרתגולן,שלעבודתוראה:לפרטים8
נמוכה.היאזהבנושאגולן

הוא:החישוב9
(2.4)-•(0.060)- 1.32=10
(1.5)•(0.060)- 0.84=10

האלטרנ¬האומדניםמבין)הגבוה(9.3)ברגרסיההתעסוקהפקטורשלהמקדםהוא-(0.060)כאשר
טיביים(.

הוא:החישוב10
(2.2)•(0.065) 1.39=10
(1.2)-•(0.065) 0.84=10

האלטרנ¬האומדניםמביןהגבוה—(9.3)ברגרסיההאוטומאציהפקטורשלהמקדםהוא0.065כאשר
טיביים.
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סיכופ.0

בהשמתקיימים(83ז316מ1)מערכתהואתעשייתימפעלשלפיהגישה,הוצגהבמאמר
מפעלי24שלמדגםלגבישנערךהאמפיריהניתוחהשונים.רכיביהביןהדוקיםגומליןקשרי

הגיוןקייםכיההשערהנכונותואתהגישה,נכונותאתמאשרשיתופייםביישוביםתעשייה
המאפייניםהמשתניםביןהגומליןוקשריהמפעליםבמבנהפנימי

במקומותמטרדיםידע,ותעסוקה,אדםכוחטכנולוגיה,השיווק,מערכתוהשוק,המוצר—םתוא

העיקריים.הייצורגורמיביןויחסיםשוטףהוןהשקעה,הוןהעבודה,

שלושהעל־ידיהמפעליםאתלאפייןניתןכימעלה,המדגםלנתוניפקטוריםניתוחשליישום

הפקטוריםשלושתפשוטה.וטכנולוגיהאוטומציהתעסוקה,סטנדרטיות,—פקטוריםארבעהעד

הניתוח.שלשוניםבניסוחיםיציביםנמצאוהראשונים

ומכונותציודעםשליליומתאםצריכהמוצריעםחיובימתאםהסטנדרטיותלפקטורכינמצא,
ציודעםושליליגלםחומריייצורעםחיובימתאםהאוטומאציהלפקטורואילוגלם;וחומרי

השכירה.העבודהאחוזעםשלילימתאםהתעסוקהלפקטורומכונות.

כןמפעלים.שלפרופיליםלאפייןניתןשבאמצעותםקטן,משתניםמספרעלמצביעהניתוח
האופייניים.המפעליםטיפוסישלהפרופיליםאתהפקטוריםציוניתואמים

מעלה,הייצורפונקצייתשלבאומדניםהמפעליםשל?(30101•8001-65)הפקטוריםציונישילוב
פשוטהוטכנולוגיהאוטומציהשלהפקטוריםואילוהפריון,להורדתפועלהתעסוקהפקטורכי

.ג1הפריוןלהורדתהואאףפועלהסטנדרטיותפקטורהפריון.אתלהעלותנוטים

כדלקמן:לסכםניתןעליהמתבססזהשמאמרהמחקרעבודתשלהתוצאותעיקריאת

נבחרואשרמשתניםשלרחבהקבוצהמתוךמפעלים,לאיפיוןהחשוביםהמשתניםאיתור.1
מלכתחילה.זולמטרה

סיווגכיבמיוחד,לצייןישמפעלים.שלפרופיליםהמאפייניםהעיקרייםהפקטוריםזיהוי.2
המפעלים.מאפייניאתנאמנהמשקףאינוענפיםלפימפעלים

וסיווגם.מפעליםשלפרופיליםהצגת.3
והעיסוקים.הטכנולוגיהשלכפונקציהבמפעלהעבודהרכיביהצגת.4
הפריון.על—הפקטורים—המפעליםמאפייניהשפעתשלראשוניניתוח.5

התעשייהמפעליכללשלהאוכלוסייהאולםהאוכלוסייה,מכללאחוזים8כ־מקיףהמדגם
מבחינהקטןשהמדגםומכאןבמספר(,306)קטנההיאהקיבוציתהתעשייהבאיגודהמאוגדים

הזהירותבמידתתוצאותיואתולקבלנכונה,בפרספקטיבההמחקראתלראותישלפיכךמוחלטת.

הראויה.

המאפייניםמשתניםשלמצומצםמספרבזיהויבעיקרהיאהעבודהשלתרומתה

המכווניםנוספיםניתוחיםעללהקלעשויהרלוונטייםהמשתניםמספרשלהצמצוםהמפעלים.את
קטןמשתניםמספרעלשייסובוניתוחיםזו,בעבודהשהושגוהתוצאותולביסוסנוספתלבחינה
יותר.רחבמדגםועליותר

זה.בנושא8שולייםוהערת5בסעיףדיוןראה11
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1נספח

ובאוכלוסייתבמדגם—הענףלפיהתעשייהמפעליהתפלגות:1נספחלוח
תשל״חהקיבוצית:התעשייהכאיגודהמאוגדיםהמפעלים

באוכלוסייהאחוזים במדגםאחוזים הענף

28 32 מתכת

1 0 דפוס

10 8 ואלקטרוניקהחשמל

6 6 ורהיטיםעץ

20 26 וגומיפלסטיקה

6 8 מזון

3 8 כימיה

7 4 ועורטקסטיל

19 8 1אחרים

ושונות.אופטיקהואמנות,נוימוצרימחצבים,כולל"אחרים"הסעיף1

(.1979)הקיבוציתהתעשייהאיגודהמקור:

כמדגם—עובדיםמספרלפיהתעשייהמפעליהתפלגות:2לוח־נספח
תשל״חהתעשייה:כאיגודהמאוגדיםהמפעליםובאוכלוסיית

באוכלוסייהאחוזים במדגםאחוזים עובדיםמספר

12 0 10עד

37 41 11—30

22 18 31—50

20 27 51—100

9 14 100מעל

(.1979)הקיבוציתהתעשייהאיגודהמקור:
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11נספח

?3101•8001-68—הפקטוריםציוניחישוב
נגדיר:

1)״.י!מפעלתצפיתעבור/סטנדרטימשתנה—2*, (;1=1,2א,;1=2,
י/(;=1,2)מ.1מפעללתצפיתקפקטורערך—
;׳/ופקטור)משתנהבין(1^3(11מטען)§תמקדם—

המטען.מקדמימטריצת—2

הבאים;היחסיםבקירובקיימים״<!״עבור

2"ג—0ן1^0+11ן2^2ז1••••>+1מ

במטריצותברישוםאו
48,=2

,4׳2=,4,׳48משמאלב־׳^נכפול
8=-)^׳^(1/1׳

8-)^׳^(=1/1׳נגדיר
8=7!101זס006///0(מ>\101.^ז

82=8
ונקבל

*7" ח12. ־^ "ל *11 *12 * ׳*1א
*7" ^22■־ "ל ^22 * ־^271 *21 ^22־ *

• " — • • x • •
• • • • • •
• • • • • •
^7711 מ^12־ ־ ^7711 ^812׳

77X71
־^ *711 מ^2־ ־ז*1א

כלליובאופן
מ

=2>ן,^2ז/
1>ן

?
1=1

תצפיות.#ב־הראשוןהפקטורציוניהם1?׳".י■■■!,?*!?1כאשר

הפקטורים.מ׳ב־הראשונה)המפעל(התצפיתציוניהם
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ביבליוגרפיה
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1$5א0333—6484

ואומדנובישראלהעגבניותשוקניתוח
שליט*וחייםמלניקרפי

אותם.ולאמודחקלאיתתוצרתבשיווקהפועליםהגורמיםאתלנתחהיאזד,מחקרשלמטרתו
ביקוש—היצע.יחסישלמשולבאומדןבאמצעותהשוקניתוחנערךכיום,הנפוצההתיאוריהפיעל

בהנחהבנפרד,מתכליםחקלאייםמוצריםלגביוההיצעהביקושפונקציותנאמדותמעשיבאופן
קייםמזאת,יתירההארוך.הטווחפניעל־מתפרשההיצעואילוהקצר,בטווחקייםהביקושכי

קבוצתבקיוםמוסברהתיווך,פערשהואזה,שוניליצרן.המחירלביןלצרכןהמחירביןהבדל
הצרכנים.לביןהיצרניםביןהמגענוצרדרכםהשיווק,צינורותכמערכתהמזוהה—מתווכים

מתערבותוהשיווקהייצורומועצותהממשלותהשוק:בפעילותהפרעותקיימותכך,עלנוסף
עודפים.והשמדתייצורמכסותליצרן,מינימוםמחיריבקביעת
שלהאקונומטריהניתוחאתהופךהממשלתית,המדיניותגםכמוהמתווכים,הגורמיםקיום
בנפרד,היחסיםאתלאמודהאםהיא:האקונומטריקאיבפניהעומדתהבעיהביותר.למורכבהשוק
ולהעריךלנסותאוממשלתית,התערבותולקיוםמשוכלללאהשוקשללהיותוהתייחסותתוך
מאפשרתלראשונה,בניגודהשנייה,שהדרךמאחראחד.מקיףבמודלהשוקמאפיינימכלולאת

צדעלוהןהביקושצדעלהן—בשוקהמתווכיםהגורמיםשמפעיליםהכלכליהכוחאתלאמוד
זו.דרךנבחרהההיצע,
בישראל.העגבניותלשוקיושםואומדנםחקלאיתתוצרתבשיווקהפועליםהגורמיםשלזהניתוח

התיאורטיתהמסגרת.1

ירקותושיווקלייצורהמועצההשנה.עונותכלבמרוצתבישראלמיוצרותטריותעגבניות
אומרת,זאתלתוצרתו.מינימוםמחירמובטחוליצרןהיצרנים,ביןשנתיותייצורמכסותמקצה
הכמויותתוצאנה—זומינימוםמחירלרמתמתחתאלבשוקהמשקלשיווימהיריירדושאם

מוכרכלל,בדרךהתעשייה(.)כגוןבמשקאחריםלסקטוריםלהעברהאולהשמדהמהשוק,העודפות
ולסופרמרקטים.פתוחיםלשווקיםלחנויות,התוצרתאתהמשווקלסיטונאיתוצרתוכלאתהיצרן
להשפיעלסיטונאיםמאפשרזהשיווקתהליךהצרכנים.לידיהמשווקתהכמותמגיעהזובדרך
לצרכן.והןליצרןהןהמחיר,קביעתעל

תעריףתמורתתוצרתבמכירתהעוסקיםבקואופרטיביםפועליםסיטונאיםשכמהלציין,כדאי
המחיר.קביעתעלהשפעהלסיטונאיםנודעתזהבמקרהגם)עמלה(.קבוע

לביןתוצרתואתהמייצרהחקלאיביןהמתנהלותהכלכליותהפעילויותבמכלוליתרכזהדיון
פעראתהמגדיליםכוחשלאלמנטיםלאמודניסיוןתוךבחנויות,העגבניותאתהקונההצרכן
בתהליךהאינטראקציותכללאתביטוילידילהביאבליוזאת,—נורמלילרווחמעברהתיווך

להלן.מוצגהתנהגותושמודל"מתווך",יכונוהצרכןלביןהיצרןביןהפועליםהגורמיםזה.

ירושלים.העברית,האוניברסיטה*
)קמ״ח(.חקלאיופיתוחלמחקרארה״ב־ישראלהדו־לאומיתהקרןשלממענקמומןזהמחקר

283
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כדלקמן:הנתונההרווחפונקצייתהשאתהיאהמתווכיםהגורמיםמטרת

(1)זד=¥000+)£(20-5ז?1\-?000-505

:עבור

התיווך;גורמירווח =זד
תוצרת;ליחידתלצרכןמחיר = ?0

הנצרכת;הכמות =2ש
המיוצרת;הכמות = 2*
השיווק;מועצתמטעםמובטחמינימוםמחיר = ?11\

ליצרנים;המשולםהמחיר = ?5

תוצרת.ליחידתהמתווכיםהוצאות = 9

עבורהלשלםיכוליםואינםהחקלאים,שמייצריםהתוצרתכלאתלקנותחייביםהמתווכים
הסיטונאים!"י/.המינימוםבמחירוהשיווקהייצורלמועצתלמכורניתןהיצעעודפימ־!"תפחות

בעלהואהסיטונאיאם(.1)משוואהאתתשיאואשרלצרכניםשתימכרהכמותעלמחליטים
בחשבון.זהגורםיובאמונופסוני,אומונופוליכוח

המונו־הכוחאתהמייצגפרמטרהוא״ו־למוצרהביקושעקומתהיאשי/=0(2)שש־בהנחה
אזימושלמת,תחרותמייצג״=ו־סמושלםמונופולמבטא=1שאםהריהמתווכים,שלפולי

המתווך:שעבורכךב־״.תלוישי/המחיר
(2)שי/=ס,״(20

3שי/

23ש 20)
׳ס

הכוחבדרגתתלויזהמחירעבורהומשלמיםמהיצרניםהתוצרתאתקוניםהסיטונאים
ליצרןהמחירמושלם,מונופסוןקייםאםהחקלאים.עללהפעיליכוליםשהסיטונאיםהמונופסוני

עםהסיטונאיםיתחלקויורדת,המונופסוניהכוחשעוצמתוככל!"י/;המינימום,למחירישווה
בתחרותשי/.לצרכןהמחירלביןי״י/המובטחהמינימוםמחירביןהמחיריםבפערהיצרנים
כן,אםלהגדיר,ניתן.9—התיווךהוצאותלמעטלצרכן,למחירליצרןהמחירישתווהמושלמת

תהיה:ליצרןהמחירפונקצייתהמונופסוני.הכוחאתהמייצגפרמטר—0את

(3)י/5=מזי/+(0-1)שי/(-מ/י/-9)

=0מ/י/+(0-1)?(9-0)

לרכושחייביםשהסיטונאיםהיותמושלם.מונופסון0=1ו־חופשיתתחרותמבטא0=0כאשר
הנמכרתהכמותעלרקלהחליטהראשוניםשלביכולתםהיצרנים,שמספקיםהכמויותכלאת

סדרלתנאימובילה2ל־שביחסזדהשאת(,3)ו־(2)יחסיםבחשבוןיובאואםלפיכך,לצרכנים.
ראשון:

(4)?0+(יס202ש=׳״*/+2(^0-1)(יס*<0+20+</
0=(05-00)1(

לינאריתביקושפונקצייתמניחיםאם,05-00>0המגבלה:שללאגראנז׳כופלהוא**כאשר
(׳ס.20-=0אזשי/.=0>ו-00מהצורה
ניתןהמתווכים,שלמונופולי־מונופסוניכוחשלהקיצונייםהמקריםלארבעתמתייחסיםכאשר
.1בלוחהתוצאותעל־ידיהמתווכיםפעולותאתלבטא
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מונופסוניוכוחמונופוליכוחכדברשונותבהנחותהמתווכים,פעולת:1לוח

״=0מונופוליכוחס>0

ס-מני/-8
<25 >

0
?8=מל/+8

2ש---=11-!!ל/-8
.׳/=!מי/

28<־

!,ס—ס-1)0,5
05=00

0 - י/8=?8

0 - ?!71 - 8

ס-מל/-8
05 >

0

?0=מל/+8

ס-מל/-8
00 =

י/8=מל/

אם

אם

אם

05---<ס-מל/-8
6

05<1-0—0?

05=00

1*5—מני/+(1/-3)שי/(-מל/-0)

אם

ס-מני/-8
05 £

ט
שי/=מני/+8

00—0-!מי/-8

י/8=מני/

אם

>-05

שי/=628-0

2ש=2*
זי/=שי/-8

<2-!מי/-8
אם

שי/=

0-מני/-8מ-מני/-8
<-28-<אם

(א1+0/3)1/-3
מני/+8[!ס-6(1/-3)28-0]

1 + ,

2ש=
0-שי/

/,ז.=מני/+(1/-3)מל/-שי/(-8)

28>--—מ-מני/-(
1-/1

/,ש=מני/+8
0-מני/-8 2ש=——

זי/=!מי/

אם

28-<מ-מני/-8
(0/3+1)6

628-0—0?

2ש=28

זי/=!מי/+(1/-3)שי/(-מני/-8)

אם

(3 = 0

(3>0

כוח

מונופסוני
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הגורמיםשלהמקסימליהרווחזהבמצב;ס>ו־ס?/>0מתקייםשבוזההואהחשובהמקרה
כאשר:מושגהמתווכים

8+06/?(-}\05-111?=0:620-0?(5)

.05=20מתקייםכאשר

מקסימלייהיההמתווכיםשלוהרווחעודפים,שייווצרובלי—שתסופקהמירביתשהכמותמכאן
היא:—

8-171?-0
*2•

6(1 + 0/1 )

עםלהתחלקחייבשהמונופסוןמשוםיורד,לצרכןהמחיראזי?/,<1ו־גדל,2*ש־במידה
ש־:מכאןברווח.היצרנים

?9+111-[6(1-)?/0,5-]ס
(6 ) ?0 :

1 + ,

המחיר־לצרכןעשויזה,במקרהחיוביים.ערכיםיקבל[6(1)?/-2]־<-*מאד,גדול05אם
אזיהאפשרי,ביותרהנמוךהמחיר־לצרכןשזהומאחר־"ת.+8?'-מתחתאלתיאורטית,לרדת,

111-8*1-1)
?.111+8זהמחיריהיה2כמות->*כלעבור

3-/1

המודלאומדן.2

נתוןשהיא,05המיוצרתהכמותעל־ידימאופייןהעגבניותבשוקהקצרהטווחשלהתפקוד
אינהזושאפשרותהיאזהבמאמרההנחהמוגבלת,עגבניותלאחסןשהאפשרותלמרותאקסוגני.
אחד.חודש—כאןהניתוחתקופתלגביקיימת

המשתניםארבעתאתיחדהקובעותוזהות,התנהגותיותמשוואותמשלושבנויהמודל
המחיר)ב(הביקוש;עקומתלפינקבעאשר—/,ס—לצרכןהמחיר)א(הבאים:האנדוגניים

כמות)ג(הקודם(;בסעיף)שהוסברההמחיריםלפונקצייתבהתאםנקבעאשר?—5—ליצרן
המונופולי־הכוחניצולאגברווחיולהשאתהשואףהמתווך,מהתנהגותשנתונה—20—העודפים

—לאפסשווההעודפיםכמותכאשר׳,101111;מטיפוסהיאזומשוואההשוק.צידיבשניהמונופסוני

מסוייםחסםעוברתאינהמינימום(ומחירמוצעת)כמותמשתניםשללינאריתפונקצייהאם
האנדוגניהמשתנהאת)ד(האחר;במקרהחיוביתלכמותושווה—הרווחהשאתמתנאיהמתקבל
שמשווקלכמותשווהזוכמותהנצרכת.הכמותהיא20בה,20=2-^20הזהותנותנתהנוסף

העודפים.כמותאת)המוצעת(המיוצרתמהכמותשהפחיתאחריהמתווך,

הביקושעקומתא.
משוואותאומדיםכאשרהמתעוררותלבעיותקלאסיתדוגמהלהיותהפךביקושפונקצייתאומדן
ביןהקייםמהמתאםנובעהבעיהעיקרסימולטניות.משוואותשלממערכתחלקשהןבודדות,

התכונותאתהורסזהמתאםבמשוואה;המקריתהטעותלבין)כמות(המסביריםהמשתנים
ובייחודחקלאיים,מוצריםשלהניתוחיםברובהפחותים.הריבועיםאומדנישלהאופטימליות

קובעהקודם(,בסעיף)שהופיעהשוקתיאורפיעלמתעוררת.זובעיהאיןבארץ,העגבניותבשוק
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שהיאאףזו,כמותלעיל.שהוסברההשיטהלפי<,2שלצרכנים,המשווקתהכמותאתהמתווך
אומדןכןעלהביקוש.פונקצייתשלהמקריותהטעויותעםמתואמתאיננהבמודל,אנדוגגית
עקיבים.בלתיאומדניםלקבלתיביאלא)אר״פ(רגיליםפחותיםריבועים
ביןהצפויהקשרשלילי.קשרהואלצרכןהמחירלביןהמבוקשתהכמותביןהצפויהקשר
אחרים(ירקותשלמחיריםמדדהנוכחי)במקרהלעגבניותהתחליפיםמחירילביןלצרכןהמחיר

ביןחיובילקשרלצפותישנורמלי,מוצרהןשעגבניותובהנחההצרכן,תורתלפיחיובי.הוא
כוללתצריכהבאמצעותביןחודשית,הכנסהמשתנהלהכניסניסיונותהמחירים.לביןההכנסה

מובהקותחסראך—חיוביאומדןנתנואמנםהשנתית,ההכנסהשלאינטרפולציהעל־ידיובין
סטטיסטית.

היא:הבסיסיתהמשוואהלכן,
(7)ש?-(>0£,ש,ס?)¥

שלשהשאריותכיווןבהתאמה.,3ו־2בלוחותמוצגיםולוג־לינארייםלינארייםאומדנים
־שלבשיטהגםהמשוואותנאמדוסדרתי,מתאםהראוהפחותיםהריבועיםאומדני

000111־8116

;01111
נאמדה—חודשיתהכנסהשלאמיןמשתנהנמצאלאזו,סיבהעלשנוסףוכיוון.01־

התוצאותאתנתנההאחרונההשיטההתלוי.המשתנהשלפיגורהכנסתעל־ידיגםהמשוואה
ביותר.הטובות

1966—1977:*לינארית()פונקציהלעגבניותהביקושפונקצייתאומדני:2לוח

קבוע 2ש ¥ ?(1 ?0(-1 7?2 .¥\.ס 9 שיטה

8.8

(9.4)
—2.4
(-10 .0 )

0.0002

(0.49)

— — 0.41 1.15 — אר״פ

7.9

(5.6)
—1.9
(-8 .8 )

0.0002

(0.32)

— — 0.53 1.89 0.46

(6.3)
סמסס

6.2
(4.0)

—2.05
(-7.25)

0.001

(0 .21 )

0.87

(2,16)

— 0.43 1.13 — אר״פ

5.4

(3.0)

—1.68

(-6.9)
0.001

(0 .20 )

0.85

(2 .2 ) —
0.55 1.9 0.46

(6.3)
00110

6.7

(8.4)

—2.2

(—11.3)
0.00004

(0 . 11 )

— 0.46

(8.7)
0.62 1.98 — אר״פ

3.95

(3.16)
—1.84

(—8 . 1 )

—0.001

(-0.25)
0.92

(2.85)
0.46

(8.96)
0.64 2.0 אר׳׳פ

לק״ג.(1976)לירות4.39=ממוצעש?
לנפש.ק״ג2.01=ממוצע

בסוגריים.מופיעים1ערכי*

המרכזיתהלשכהומירחוניירקותושיווקלייצורהמועצהשלמהדוחותהתקבלוהנתוניםכלהמקור:
המחיריםכל.1977דצמברעד1966מינוארחודשיות,תצפיות144כוללהמדגםלסטטיסטיקה.

המועצה.מלוחותחושבהמובטחהמינימוםמחירלנפש.לק״ג(1976)ריאליותבלירותהם
האחרים.הירקותשלמחיריםמדדהואסי!
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1966—1977:*לוג־לינארית()צורהלעגבניותביקושפונקצייתאומדני:3לוח

קבוע 108 (20 3108׳ 108 108 ?£(.1 2 0.\¥. 9 שיטה

0.18 —0.82 0.23 0.43 1.14 אר״פ
(0.16) (-10 .2 ) ( 1 .6 )

0.03 —0.59 0.23 — — 0.56 1.73 0.52 סמסס
(0 .02 ) (—8.4) (0 .88 ) (7.2)

0.18 (-0.74) 0.19 0.26 — 0.43 1.14 — אר״ם
(0.16) (—7.7) (1.3) (1.3)

0.007 —0.56 0.22 0.12 0.56 1.76 0.07 סמסס
(0.003) (-6.9) (0.84) (0.67) (7.2)

0.8 —0.71 0.11 — 0.48 0.64 1.75 — אר״פ
(0.33) (—11 .0) ( 1 . 1 ) (9.4)

0.28 —0.61 0.07 0.34 0.48 0.66 1.83 — אר״ם
(0.33) (-8 . 1 ) (0.63) (2.18) (9.6)

בסוגריים.מופיעים1ערכי*
.2לוחראהר:ורןמה

גמישותשלמגודלהמתקבלתבשוקמונופוליכוחקיוםבדברהבסיסיתבהשערהחלקיתתמיכה
הואאךמספיק,תנאיאיננואמנםזהממצאמיחידתית.גדולהשהתקבלההגמישותהביקוש:

לאלהמאדדומיםשהתקבלושהאומדניםיצויין,לבסוףבשוק.מונופוליכוחלקיוםהכרחיתנאי
י.קודמתתקופהנתוניסמךעלומונדלקבן־דודשמצאו

ליצרןהמחיריםצייתפונקב.
הצרכןשמשלםהמחירלביןליצרןהמחירביןהקשראתמבטאתליצרןהמחיריםפונקציית

כוחהעדרהמתווך.שלהמונופסוניהכוחדרגותאתמשקפתזופונקציההמינימום.ומחיר
טבעיפחת)הובלה,נורמליותהוצאותרקכוללהשיווקפערשבותחרותי,מצבפירושומונופסוני

למחירקרוביהיהליצרןהמחירמושלם,מונופסוןשלבמצבנורמליים(.ורווחיםהתוצרתשל
עלנוסף—המונופסוניהכוחאתישקףלצרכןהמחירלביןליצרןהמחירביןוהפערהמינימום,
הבאה:בפונקציהמנוסחזאתלתופעהמודלהתיווך.שלהרגילותההוצאות

(3/,9,7677/)!*>:,=
?5=(-1]-8)9+/3ז״י/+(1-)?/?0

המונופסוני.הכוחדרגתהוא/3ו־נורמליתיווךפערהוא9כאשר
לוג־לינאריקשרלגביוהןלינאריקשרלגביהןשנערכו,9ו־/3ל־אומדניםמוצגים4בלוח

/של

1

2.

חקלאיתלתוצרתוביקושהיצעתחזית)עורך(,י.מונדלק,בתוך:הירקות","ענףש.,דוד,בןראה:1
.1964ירושליםבישראל,כלכלילמחקרפאלקמרכזכישראל,

.0066-00118138מטיפוס/פונקציהנותןהלוג־לינאריהקשר2
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1966—1977ליצרן:עגבניותמחיריפוני,צייתאומדני:4לוח

קבוע מ׳י/ סי/ #2 0.\¥. 9 שיטה

0.02 0.19 0.34 0.75 1.83 אר״פ

(0.16) (1.6) (17.7)

0.03 0.18 0.34 0.76 2.00 0.08 00110
(0 .21 ) (1.3) (17.0) (0.96)

6

1.97 0.65 (1—0.65) 0.79 1.16 — ?408<3

(17.83) (37.26)

קבוע 1.0״זמי/ 1.08/,ס

—0.73 0.22 0.85 0.78 1.6 — אר״פ

(—11.89) (3.0) (18.5)

—0.76 0.20 0.86 0.79 2.00 0.20 00110
(—1 .10) (2.4) (7.2) (2.4)

0

1.51 0.52 1—0.52 0.74 1.5 — ז\נ08<3

(23.07) (25.73)

.2לוחראההמקור:

כאשרזונ(,08<3)לא־לינארייםפחותיםוריבועיםאר״פעל־ידינאמדוהספציפיקציותשתי
.1שווהל־/,סי/ו־י"שלהפרמטריםשסכוםהיאהמגבלה

סימנואךמובהק,אינואמנםזהאומדן.9חיוביאומדןמתקבלהמגבלהללאהלינאריבאומדן
כאשרנעלמת,זאתבעיהה״נורמלי".התיווךלפעראומדןמשקףבהיותושלילי,היההצפוי
גםמובהקיםאומדניםמתקבליםןז(08<3)הזהבמקרההמגבלה.בתנאיהפרמטריםאתאומדים

המקדמיםשסכוםההשערהאתלדחותניתןלארגילפבמבחןהסביר.בתחוםשגודלם,0ול־0ל־
אומדניםונותןיותריציבהלוג־לינארישהאומדןנראהדלעיל.התוצאהמתחזקתולכן,1ל־שווה
שהטעויותבהנחהעקיבים,הם4בלוחהמוצגיםהאומדניםהאמידה.שיטותשלושבכלדומים

שתיזה,במקרהמתואמות.בלתילצרכןהמחיריםפונקצייתושלהביקושפונקצייתשלהמקריות
—עקיביםאומדניםנותניםרגיליםפחותיםריבועיםולכןרקורסיבית,מערכתמהוותהמשוואות

למערכת.אנדוגניהואסי/ש־למרות

העודפיםמשוואותג.
התנאי:אתנותנתהמתווךשלהרווחיםהשאת,1בלוחהמוצגותהתוצאותבעקבות

20<(?2׳*׳ג״י/.ס.?/,)•(>9£)

)•(פואילוהמחירים,בפונקצייתהמופיעמונופסוניכוחאותוהיא?/המונופולי,הכוחהיא
היא)•(פהביקושפונקצייתאםלדוגמה,למתווך.מוכרתשהיאכפיהביקוש,פונקצייתהיא

.1בלוחמתקבל0>0,>0למקרההבקרהתהליךסי/,=ס->/20לינארית
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ליניאריתביקושפונקצייתלגביעודפים,יוצרתהתנהגות:1ציור

0ס

הכמותאתמייצגהרצוףהקו.1מציורללמודניתןזה,במקרההעודפים,יוצרתההתנהגותעל

•2*עםעולה£20,8ל־^בין•2?=0ולכן>£,5->0£,,4לנקודהשמאלההמתווך,שמשווק
הרצוף.הקולביןמעלות45שלקוביןהאנכיההפרשעל־ידינתון<20שיעור,באותולאאך

.20ל־תוספתאותהפירושה2ל־*תוספתואילךומכאןלשיא,מגיע<820בנקודה

,1מלוחשהוכחכפי
המוצעתהכמותכאשרהמינימוםלמחירמאדקרוביהיהלצרכןהמחיר

שבכלהנתוניםמראיםקיימת,זותיאורטיתשאפשרותלמרות.8הקריטיתהנקודהאתעוברת
אמפירית,ראותמנקודתולכן,—ניכרבשיעורהמינימוםממחיריגבוהלצרכןהמחירהיההתקופה

נזק.גרמהלאזובאפשרותהתחשבותאי
על־ידי:כן,אםנתונה,העודפיםמשוואתשלאקונומטריתספציפיקציה

(10)<26=0אזי8״+8+,8,2+*>0£אם

8+8ז״?,+8״2*+£<0אם 0
8,8+8־מ+8,2*+£אזי 0=6£<

על־ידיי׳:נתונים8,8,8״והפרמטרים£~(י(7)^^3

־־0)11+?/:ס
.01) —;-־8ן—;-25-=

:(1 + 0)
~

:(1 + 0):(1 + 0£)

25־26מ־ישירותגוזריםהפרמטריםאת 3
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העודפיםמשוואת:5לוח

קבוע £111 ג #2 0 .\¥. שיסה
26תלוי:משתנה

מודגם

—0.75
(-6.57)

0.39

(14.7)
0.12

(1 .8)
0.61 1.7 אר״פ התצפיותכל

—6.07
(—5.36)

1.73

(5.97)
0.67

(1.17)

?!•0511 התצפיותכל

—0.76
(-6 .0 )

0.41

(13.5)
0.07

( 1 .0 )

0.60 1.5 אר״פ עודפיםעםתצפיות

—2.83
(-4.7)

0.88
(6.4)

0.29
(3.1)

0.39

(3.5)
0.64 1.64 אר״פ עודפיםעםתצפיות

(10)משוואהשלאר״פהעודפיםפונקצייתשלהאיפיוןובהינתן׳,10511כמודלמוכרזהמודל לפרמטריםעקיביםאומדניםהנותנתדו־שלבי,לאומדןשיטהפיתח4הקמןמוטים.האומדניםיהיו
מחושבתתצפיתובכל•!?,0511בשיטתנאמד(10)מודלהראשוןבשלב.10511מודלשל

!־!ג.יסומןאשר,11111שלהיחסאתמחשביםבעזרתה.06>ש־סההסתברות

/(0 ,)

1-^(0,)

82)כאשר: =(־80++05
0ז

8
הנורמליות,והצפיפותההתפלגותפונקציותהםו־/£,1*0511־האומדניהםו־^8!0

זושהסתברותשככללהראות,ניתן—0ש־ס>י<ההסתברותהיא[1(?-0ש־]),כיווןבהתאמה.
*ג•גדלכןיותר,קטנה

הרגיליםהפחותיםהריבועיםבשיטתהפרמטריםשלעקיביםאומדניםמתקבליםהשניבשלב
המשוואה:של

^6+)\8 5+8 8+8/,מגי+20$ 0=,€0(11)

.5בלוחמוצגיםזובשיטה10511ה־ואומדניהפחותיםהריבועיםאומדני

עולה8,שלהאומדןההטייה.מתוקנתכיצדמראה10511ה־אומדניעםהאר״פאומדניהשוואת
,0.88ל־0.32מ־

בשיטתמקדםשלהמובהקותכך,עלנוסף.0.32ל־0.12מ־עולה8,ואילו
ניכרת.במידהעולה10511

"110151011618813.1151103.10181310101-6€0010100156־8.00001100קוחב10ראה:
.,1116650110

861601100סב10_101116<061ק60(1001זב^\1ב005165(1ס8101ק£81101010116■101־510116188065."
/.1חןו015/ס011£001x011110$(8£60$111800101ז0ה10ז1.(5/4(1976)קק475-492
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לא־לינאריתפונקציההםהעודפיםפונקצייתשלשהמקדמיםלראות,ניתן(10ב־)מהמודל
ליצרן.המחיריםובפונקצייתהביקושבפונקצייתהכולל,במודלהמופיעיםאחריםפרמטריםשל

אתלאמודכן,אםניתןהמונופולי.הכוחהואהעודפיםבמשוואתרקהמופיעהיחידהפרמטר
זהשלצורךמובןהאחרות.מהמשוואותמתקבליםשהםכפיהאחריםלפרמטריםאומדניםבאמצעות

איננושהאומדןלציין,ישכןכמו.2בלוחשנאמדהכפיכללית,ביקושבפונקצייתלהשתמשיש
לינארי.
הבא:באופןתיכתבנה?(5)ליצרןהמחירופונקציית/(,)שהצרכןשלהביקושפונקצייתאם

£1-4+0?1 3/+42¥++4 /,ס=0

!>[=(-1-13)6+־״??/+/)?/-!(,ש+־£

:5היאהנאמדתהמשוואהאזי
1

--ך—07*0+־־ס-ק"1)
ג*')*<+•(

1ן*<+8.■׳

*6++2$>——■4
:0+1

.0.009שלתקןסטייתעם״=0.18הואדלעילבשיטהשהתקבלשלאומדן

סיכום.3

בעיקרםמבוססיםהמודלאיפיוניבישראל.העגבניותשוקשלאקונומטרימודלמציגהמאמר

תוצרתעודפיהיוצרים—המתווכיםהתנהגותביןקשרהמאפשרהשוק,שלהתחרותיהמבנהעל
לאמודהיתר,ביןמאפשר,זהקשרהנאמד.הסטטיסטיהמודללבין—רווחלשיקוליבהתאם

ללמודשניתןמראה,המתודולוגיהבמאמר.שהוגדרוכפיומונופולימונופסוניכוחשלפרמטרים
משתנים.שליחסיתקטןמספרעל־פיבשוקהפועליםהכוחותעל

לקלוטומחויבותההמינימוםמחיראתהקובעתהממשלה,התערבותשלמרותמראים,הממצאים
כוחכלומרלא־תחרותי,כוחניצולשלחזקיםאלמנטיםנשאריםעדייןהתוצרת,עודפיאת

שהנפגעיםמראים,אלהפרמטריםשלהגודלסדרי.0=0.65מונופסוניוכוח!״=0.18מונופולי
שדרושהיא,מתבקשתמסקנהלתוצרתם.יחסית,נמוכה,תמורההמקבליםהחקלאים,הםהעיקריים
התיווך.תהליךעללפיקוחנוסףאמצעי
בגורמיםהתחשבותתוך—המודלאתסימולטניתולאמודהאומדניםאתלשפרכמובן,ניתן,
להשגתהן—המקדמיםשלהלא־לינאריותהמגבלותוניצוליחד,גםהמשוואותבכלהמקריים
בזאת.עיסקיםאנוהמודל;לאיפיוןמבחניםלניסוחוהןיעיליםאומדנים

קודם.באומדןשהתקבלואלההם*עםמקדמים 5
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נוסףכעיסוקחקלאימשק

רגב*חיים

בזהתאחזאשרטוב
ידך.אל״תנחמזהוגם

י״ח(ז,)קהלת,

נוסףכעיסוקחקלאימשקשלהתופעהמאדנפוצההאחרות,המתפתחותכבארצותבישראל,
במכוןשנערךהיהודי,המשפחתיהמשקעלמחקרלפיבלע״ז.?311־11016?3ע1מ1§ת)מחכ״ג(
אחוזים25כ־רקלהגדירהיהניתן(,1975/76)תשל״ובשנתהחקלאיהמשקרווחיותלחקר

מהמשקשההכנסהמשקיםביןמתחלקיםהשארבלבד.מהמשקהכנסהעלכמתבססיםמהמשקים
הכנסתםעיקראתמהווהלמשקמחוץשההכנסהלכאלהאחוזים(,23)הכנסתםעיקראתמהווה

אינדיבידואליממשקהכנסהכלללהםשאין—עזרמשקיהיאאחוזים(22)היתרהאחוזים(.30)
משמעותית.איננהמהמשקשהכנסתםאולאחרים(משקםאתשמסרואגודות)חברי
למשק.מחוץבאהבתשל״והמשפחתייםהמשקיםשלההכנסהשכמחציתזה,ממחקרעולהכן
המחכ״גשתופעתכך,עלמצביעיםרביםנתוניםכן,עליתרדומה'.התמונהשבקיבוציםנראה

שאחוזעולה,אדםכוחסקרמנתונילדוגמא,יותר.רבהמשמעותומקבלתהזמן,במשךמתעצמת
50ה־בשנותאחוזים57מכ־ירד—ובמושביםבקיבוציםהמתגורריםמקרב—בחקלאותהעובדים

השתנה.לאכמעטשםהמשקיותהיחידותשמספרבעוד,70ה־שנותבסוףאחוזים37לכדי
הכלכלניםבקרברבענייןמעוררלמשקמחוץתעסוקהעםהחקלאיבמשקתעסוקהשילוב
2מגהוסקרים.עבודותלמאותנושאוזהורבות,בארצותהחקלאיתהמדיניותוקובעיהחקלאיים

,
,1966עדזהבנושאעבודות460שסקרחוקרעלמספרמחכ״נ,שלטיפולוגיהעלבעבודתו

האינדיבידואלי,החקלאיהמשקעלהמחכ״נבהשפעתקשורותחלקןרבות.שאלותבוכרוכותואכן,
הון(עבודה,מים,)קרקע,המשקלרשותהעומדיםהייצורבגורמיהשימושהייצור,הרכבגודלו,
החקלאימהמשקומשפחתו,החקלאיבהכנסתקשוראחרהלקהמשקים;שלהכלכליהפריוןובעיקר
מימוןעלהכפר,עלזומשקצורתמשפיעהכיצדהיאגדולהשאלההחיים.וברמתלו,ומחוצה
תופעתשלהלאומייםבהיבטיםקשורהשאלותשלנוספתסדרהמוסדותיו.ארגוןועלפעולותיו
החקלאותשלהכלכליהפריוןזה,במגזרההכנסההתחלקות—הכפריהמגזרמבחינתהמחכ״נ
הייצורמאמצעיחלקכאשרמשאבים,בזבוזהיש—אחרותבמלים—אוהשוניםהמשקיםבסוגי

המחכ״ג?משקיעל־ידימנוצליםהחקלאותענףלרשותהעומדים
היקפהשלכמותיתבבחינההתופעה,בהגדרתזהמאמריתרכזדלעילהבעיותמכלולמתוך
השונים.המשקיםבסוגיההכנסהורמתהכלכליהפריוןהתשואות,שלהמרכזיותובשאלות
הניתוחעיקרהלאומי.המשקראותמנקודתוהןהבודדהמשקראותמנקודתהןיידונואלושאלות

במדעימוסמךהתוארקבלתלשםגמרעבודתשלסיכוםהינוזהמאמרלסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכה*
סדן.ע.פרוס׳בהדרכתהחקלאות,

ירושליםפאלק,מוריםע״שבישראלכלכלילמחקרהמכוןהקיבוצי,המשקהתפתחותח.,ברקאי,ראה:1
1980.

^43§1.1,6יןץ310ץי;07?3ז1ז־11ת6?3מז11,§ת???ז?0616ת1זס1165ס1111-06ח1111131ראה:2
•1306ע13§6,).!(?060\,197668113015

ס.6ע610נן1בו6111?(111161
293
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במושבים;המשפחתיבמשקויעסוקתשל״ה—תשל״והשניםעלייסובסטטית,במסגרתיהיה

שנים.5שלבתקופההשינוייםשלדינמיניתוחייערךכן

עיקריים:מקורותשלושהעלמתבססיםלהלןהמובאיםהממצאים

המשפחתיהמשקעלמחקרבמסגרתהחקלאי,המשקרווחיותלחקרהמכוןשאסףנתוניםא.

משקים.500כ־שלממדגם(,1974/75—1975/76)ותשל״ותשל״הבשניםהיהודי
,1970/71תשל״אהחקלאותבמפקדדלעילבמדגםהכלוליםהמשקיםעלשנאספונתוניםב.

לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהידיעלשנערך
המרכזיתהלשכהשלאדםכוחסקריבמסגרתשנערךהכפרית,האוכלוסייהעלמיוחדעיבודג.

לסטטיסטיקה.

המשקראשגילאיןבהםבמושביםהמשפחתייםהמשקיםעלבעיקרונסובהכלכליהניתוח

(,1974/75—1975/76)ותשל״ותשל״הלשנתייםממוצעהםהכספייםהנתונים.70עלעולה
השקלהנהגתמועדלביןתשל״וביןעלהלצרכןהמחיריםשמדדכיווןאגב,.1975/76במחירי
כאל1975/76שלהל״יאללהתייחסשניתןהרי—10פי־בערך,1980באוקטוברבישראל,
הכספיים.הנתוניםשלהגודלסדרתפיסתעלהמקלדבר,1980אוקטוברשלשקלים

המחפ״נתופעתהיקף.1

במשק;העיסוקמידתלפיהמשקיםמיוןשיטתאתלהציגישהנושא,לפרטיהכניסהלפני
האוכלוסייה,בכללהשונותהמשקיםקבוצותשלמשקלןעלהמצביעיםסטטיסטייםנתוניםכמהוכן

השונות.המשקיםבקבוצותהייצורגורמיועלענפית()מבחינההמשקמבנהעל
הרל¬המדוייקיםהגבולותושללמיוןהקריטריוןשלהשאלהמתעוררתתצפיותשלמיוןבכל
במשק,העיסוקמידתלפיחקלאייםמשקיםבמיוןבמיוחדקשההשאלההנחקר.לנושאוונטיים

מספרכןבנושאהעוסקותהעבודותשכמספרדומה,לפעמיםואכן,התופעה.שלרבגוניותהבגלל

קריטריונים3שלמשוקללמדדשהואנ,״כחממדדמשקלכלחושבזהבמחקרההגדרות.

למשק:מחוץהעיסוקמידתבדבר

המשפחה.עבודתמכללהחקלאילמשקמחוץהעבודהאחוז•

המשפחה.הכנסתמכלללמשקמחוץשמקורהההכנסהאחוז•

למשקו.מחוץהמשקראששלהתעסוקהאחוז•

לקבליכולזהמדד.0.20ולשלישי0.40שלמשקלניתןהראשוניםהקריטריוניםמשניאחדלכל
כאשרו־סלמשקמחוץהםוהכנסתההמשפחהתעסוקתכלכאשר1יהיההמדד.1ל־מ־סערכים
במשק.כולם

קבוצות:4ל־מוינוהמשקים

;0.19עדמ־סהואהמחכ״גמדד״בלבדי״במשק

;0.49עד0.20מ־הואהמחכ״גמדד״עיקרי״במשק

;0.84עד0.50מ־הואהמחכ״גמדד״נוסף״במשק

.1.00עד0.85מ־הואהמחכ״גמדד״עזר״במשק

מתבססיםמהמשקיםאחוזים21שרקהראה,(1)לוחהמחכ״גמדדלפיבמושביםהמשקיםמיון

המוגדריםמהמשקיםאחוזים24נמצאיםהשניבקצה״בלבדי״(.)משקהחקלאימשקםעלבלעדית
כלל(.פעיליםאינם)כמחציתםהחקלאילמשקםמחוץהיאפעילותםכלכמעטואשרעזר,כמשקי



295 נוסףכעיסוקחקלאימשק

כמשק:העיסוקמידתלפיכמושכיםהחקלאיהמשקומכנהיחסיתחשיכות:1לוח
תשל״ה—תשל״ו

משקי
עזר

כעיסוקחקלאימשק
כל

נוסףהמשקים עיקרי בלבדי

85—100 50-84 20—49 0—19 מחכ״גמדדתחום.1

יחסיתלחשיפותאינדיקטורים.2
המשקים(מכללבאחוזים)התחלקות

24 32 23 21 100 המשקיםמספר

5 28 28 39 100 מחושבגולמימוסףערך

7 24 29 40 100 מעובדשטח

8 27 27 38 100 )נורמטיבי(מים
2 40 18 40 100 המטעיםשטח

3 41 24 32 100 פטימיםבשרייצור

2 36 36 26 100 המטילותמספר

0 10 35 55 100 הפרותמספר

100 100 100 100 100 גולמי(מוסףערךמסה״ב)אחוזהמשקמכנח.3
6 38 33 23 29 לול
3 7 20 27 20 רפת

61 40 12 12 19 מטע

19 5 12 17 13 ירקות

3 6 6 12 9 פרחים

8 3 17 9 10 אחרצאן,שדה,גידולי

למשקממוצעיםוהוןעכודח.4

עבודה
31 198 365 641 288 סה״בבמשקעבודהימימס׳

16 130 249 396 185 עצמייםעבודהימימס׳

15 68 116 245 103 שכירהעבודהימימס׳

281 278 110 13 185 למשקמחוץעבודהימימס׳

*ןוה
58 242 336 643 309 ל״י()אלפימשוערךגולמיהוןמלאי
" " 122 93 100 105 עבודה(ליוםגולמי)הוןהוןעתירות

.1980אוקטוברבמחירישקליםאלפי=תשל״ושנתבמחירי*

החקלאיבמשקםפעילותאחרת,אוזובמידהמשלבים,במושביםמהמשקיםהאחוזים55יתרת
היאהפעילותעיקרמהמשקיםאחוזים23לגביכאשר—החקלאילמשקםמחוץפעילותעם

"נוסף"(.)משקלמשקמחוץהיאהפעילותעיקרהנותריםהאחוזים32וב־"עיקרי"()משקבמשק
,0.51היההיהודייםהמשפחתייםבמשקיםהממוצעהמחכ״נמדדאגב,

מהפעילותכמחציתדהיינו
למשק.מחוץהיתה

במושבים.מהמשקיםכשלישכאמור,המהווים,ה״נוסף",משקיהואזועבודהנושאעיקר
המטעבענפימאדניכרמשקלםשבמושבים.הייצורמאמצעיאחוזים28כ־מרוכזיםאלהבמשקים



1981בכלכלה,עיונים 296

נמוךשהואבעוד—אחוזים(36)מאכלביציוהטלתאחוזים(41)הפטימיםייצוראחוזים(,40)
הגולמיהמוסףהערךמכללאחוזים78כ־תורמיםוהלולהמטעענפיאחוזים(.10)כ־הרפתבענף

במושבים(.בממוצעאחוזים50)לעומתאלהבמשקים
עובדכמחציתשלעצמיתעבודהמושקעת"נוסף"שבמשקירואים,1לוהשלהאחרוןמהחלק

האחרים.למשקיםבהשוואהגבוהההזההמשקשלההוןעתירותשכירה.עבודהימי60ועודשנתי,

משווהכלכליניתוח.2

למשפחה.שייכיםבוהמושקעיםוההוןהעבודהעיקרבהיותמאופייןהמשפחתיהחקלאיהמשק
הגולמי"המוסףב״ערךכלל,בדרךנעצרים,המשפחתי,המשקשלהכלכליהחשבוןנערךכאשר

אתמשקףזהמוסףערךהתפוקה.מערךהקנויותהתשומותהחסרתעל־ידיהמתקבל)עמ״ג(
וההוןשהעבודהכיווןבו.שהושקעווההוןהעבודהשלהפעילותתמורתלמשקהנשארתהיתרה

—מנצלשהואההוןעבוראו—עבודתועבורשכרמשלםאיננווהחקלאיבעיקרם,עצמייםהם
לאפשרכדיבוושיהאהייצור,גורמישלהכלכליערכםאתשיבטאשוק"מחיר"קייםשלאהרי
שכורים.הםהעבודה,בעיקרהייצור,גורמיבהםבפירמותהנהוגיםהכלכלייםהחישוביםאת

וענפיהחקלאייםהמשקיםשלהרווחיותלחישוברבות,שניםזהבארץ,הנהוגההשיטהלפי
הלאומי(,במשקהנהוגהממוצעהשכר)לפיעצמיתלעבודהשכר"זוקפים"השונים,המשק

ריאליתריבית)לפיההוןשירותיעבורריביתשזוקפיםאולהון,התמורהאתכיתרהומקבלים

אומדןלקבלמאפשריםאלהחישוביםלעבודה.התמורהאתכיתרהומקבליםבמשק(הנהוגה
מההון.כאחוזלהוןהתמורהאתלחשבוכך—עצמיעבודהליוםהממוצעתהתמורהשל

לאמודהמאפשראקונומטריניתוחעל־ידיייצורלגורמיהתשואותאתלאמודהיאשנייהשיטה
הייצור.פונקצייתשלהאחריםהפרמטריםואתהייצורגמישויותאת

הגישהכלליתאומצההאקונומטריובניתוחכאחת,השיטותבשתישימושנעשהזובעבודה

8סדןשל
הריבועיםאומדנינערכודיוקליתר.1969/70ב־המשפחתיבמשקהתשואהאתשחישב,
הבא:המודלשלהייצורלמקדמיהפחותים

3
^01}33^0ל־^־^~**11

—נ\1

,7בקבוצהי׳במשקהעמ״גשלהלוגריתמיהערך=
ה־ד,המשקיםבקבוצתהייצורגורםשלהייצורגמישות=

0x1*=יד.משקיםבקבוצתה־*הייצורגורםשללוגריתמוס

כללי;מקדם=00
■1בקבוצהי׳למשקאופייניאקראימשתנה=

ייצור:גורמישלושהישנםכאשר
העצמית;העבודה!/=1
השכירה;העבודה*=2
הגולמי.ההוןמלאי*=3

חקלאית,בכלכלהלמחקרהמרכזתשכ״ט־תש״ל,כישראלהמשפחתיכמשקותשואהפריוןע.,סדן,ראה:

.1974רחובות

3
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משקים:קבוצות3ו־
בלבדי;משק/=1
עיקרי;משק1=2
נוסף.משק1=3

תשל״ה—תשל״ובמשק:העיסוקמידתלפיייצורלגורמיותשואהתמורהחישוב:2לוח

נוסף

כעיסוקחקלאימשק
עיקרי בלבדי

39.8 68.4 132.1

ייצורלגורמיהתמורותחישוב—א׳הלק
למשקבממוצעתשל״ו,שלל״יבאלפי

גולמימוסףערך.1

23.6 44.4 74.1 סה״כלעבודהזקיפה.2

19.5 37.4 59.4 ל״י(150לי״עצל)מחירעצמיתלעבודה.3
4.1 7.0 14.7 ל״י(60שכירהלי״עצל)מחירשכירהלעבודה.4
18.1 24.2 48.2 הגולמי(מההון7.5%שלצל)מחירלהוןזקיפה.5
16.2 24.0 58.0 (1—2)להוןתמורה.6

21.7 43.2 83.9 (1—5)לעבודהתמורה.7
17.6 36.2 69.2 (7—1)עצמיתלעבודהתמורה.8

—1.9 —1.2 9.8 (1—2—5)רווח/הפסד.9

110 118 131

מדדים
)ל״י(עבודהליוםלעבודהתמורה.10

135 145 175 )ל״י(עצמיתלי״עעצמיתלעבודהתמורה11
6.7 7.1 9.0 הגולמימההוןכאחוזלהוןתמורה.12

—4.8 —1.7 7.4 מעמ״גכאחוזהרווח/ההפסד.13

137 111 164

1ותשואותייצורגמישויותאומדני—ב׳חלק

התצפיותמספר

0.37 0.43 0.57 7?2ההתאמהמקדם

0.36 0.46 0.73

2הייצורגמישויותשלפחותיםריבועיםאומדני

עצמיתעבודה.1

0.25 0.16 0.11 שכירהעבודה.2

0.27 0.29 0.4 הגולמיההוןמלאי.3

132 124 248

ייצורלגורמיהתשואהאומדני
)ל״י(עצמיעבודהליום.1

161 104 60 )ל״י(שכירהעבודהליום.2
4.9 7.0 2.9 מההון()אחוזהגולמיההוןלמלאי.3

שלמובהקותברמתמובהקשהואאחדלהוציאאחוז,1עדשלמובהקותברמתמובהקיםהמקדמיםכל(1
אחוזים.5

הנתוניםשיקלולהמאפשרניפוחמקדםישמשקולכלשונות,בהסתברויותהוצאובמדגםהתצפיות(2
התחשבותהמשק.שלהניפוחבמקדםהתחשבותללאהםזהבלוחהפחותיםהריבועיםאומדניבהתאם. במקצת.שונותתוצאותנותנתהיתההניפוחבמקדמי
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)בעמ״ג(בתוצרהייצורגורמישלהחלקיםאתלחשבניתןלגודל,קבועהתשואהבהנחת

ייצור.ליחידתהתשואהאתולחשב{(30101■81ב3-!6)

ייצור;ליחידתתשואה=כאשר:

|.x0=1בקבוצהעמ״גשלמשוקללממוצע;

1.|^x=1בקבוצה>/ייצורגורםתשומתשלמשוקללממוצע;

בעמ״ג.^הייצורגורםשלהיחסיהחלקאתמהוויםאלהשלושת

השיטהלפימחושבתמורההמונחכאשר—2בלוחמובאיםהשיטות,שתילפיהחישובים,

האקונומטרי(.)הניתוחהשנייההשיטהלפימחושבתשואהוהמונח)זקיפות(,הראשונה

במשקיהחקלאימהמשקעצמיעבודהליוםהתמורההראשוןהחישובשלפינראה,2מלוח

ה״בלבדי"במשקיעצמיעבודהליוםהתמורהמןאחוזים23בכ־נמוכההיתר.ל״י(135)״נוסף״

ה״נוסף"במשקילהוןהתמורההלאומי.במשקהממוצעמהשכראחוזים10ובכ־ל״י(175)כ־
"הבלבדי".במשקיאחוזים9כ־לעומתהגולמיההוןממלאיאחוזים6.7כ־היתה

ביחסדומיםממצאיםמתקבליםייצור(פונקצייתבהנחתתשואות)חישובהשניהחישובלפי

ל״י(250)עצמיעבודהליוםמאדגבוההתשואהנמצאהה״בלבדי״במשקיאולםהנוסף,למשקי
במשקייותרגבוההשכירהעבודהליוםשהתשואהנתקבל,כןאחוזים(.3)כ־להוןמאדונמוכה

ה״בלבדי".במשקימאשרה״נוסף"

עצמיתלעבודההתשואהאםהמשקים.התנהגותאתמצדיקיםאלהשממצאיםנראהלכאורה,

מאידךחוץ.לתעסוקתפנייהתהיהשלאסבירהלאומי,במשקהשכרעלעולהה״בלבדי"במשק

—הלאומיבמשקהממוצעמהשכרנמוכהה״נוסף״במשקיעצמיעבודהליוםהתשואהאםגיסא,

גבוההלהוןהתשואהה״נוסף"שבמשקיהעובדהחוץ.לעבודתליציאהדחףשקייםמובןהרי
גבוההעבודה(ליחידתהון)מלאיאלהבמשקיםההוןשעתירותהעובדהעםמתיישבתיחסית

ה״בלבדי".במשקיהקייםמןאחוזים20בכ־

אךה״נוסף",משקישלמזובמקצתגבוההה״בלבדי"במשקיהכוללתשהרווחיותנראה,
אחוזים.10כ־שלבגבולותהםהממוצעתברווחיותההבדלים

כלכליפריון.3

"פרודוקטיביות"בעלהואחלקיבסיסעלהמנוהלחקלאישמשקהטענה,ומופיעהחוזרתבספרות

הפרודוק¬ה״נוסף".משקישמפעיליםהייצורגורמישלהולםאי־ניצולמשוםישדהיינונמוכה",
ומכךמיושנותומשיטותמציודקטנות,משקמיחידותהמבקרים,לדעתנובעת,הנמוכהטיביות
חלקית(או)מלאהעבודהעםוהןחקלאימשקניהולעםהןביעילותלהסתדרהמשקלבעלשקשה

שהפרודוק־נמצא,אכןועוד,קנדהאוסטריה,בגרמניה,שנערכושונים,במחקריםלמשק.מחוץ
ה״בלבדי".למשקבהשוואהמשמעותיתבמידהנמוכההמחכ״גמשקישלטיביות

כללית,(10131130101•נן1-0<111011ז\113)זהכוללהכלכליהפריוןשלמדדחושבזו,טענהלבדוקכדי
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מדדמבטאכידוע,להשוואה.בסיסמהווים"בלבדי"משקיכאשר/סולושפיתחהנוסחהלפי
מלאישכירה,עבודהעצמית,)עבודההייצורגורמישבכמותבשונימוסברשאיננוהתוצראתזה
גולמי(.הון

כדלקמן:מוגדרשימושנעשהבוהמדד

.7בקבוצההכולהפריוןמדד=1כאשר:

.,x0=1בקבוצהממוצעגולמימוסףערך;

|.|^x=בקבוצה■/ממוצעתתשומה■(

בסיסהמהוויםה״בלבדיים"המשקיםשלברגרסיהשנאמדו130101■81131־6ה־הםהמשקלות
להשוואה.
7בכ־—במעטאךנמוךה״נוסף״משקישלהכוללשהפדיוןמתקבל,המשקיםלכללבממוצע

שלשונותלקבוצותהפריוןמדדחישובאולםה״בלבדי".המשקשלהפריוןמן—אחוזים
הוותיקיםבמושביםהמצוייםהמחכ״גבמשקיגבוהפריוןשקייםמראה,(3)לוחמחכ״גמשקי

האחור,המושב,צורתלפי"נוסף"משקישלהכוללהפריוןמדדי:3לוח
ומוצאוהמתיישבגיל

"בלבדי"משקי
קבוצהבכל
=100

משקיכל
ה״בלבדי"

=100

המתיישבוגילמוצא
96 126 *1דור—אמריקהאירופה
126 142 **2דור
70 73 *1דור—אסיה—אפריקה
61 53 **2דור

המושבצורת
138 153 1948לאחרנוסדו

63 61 לביסוסעברו:1948לאחרנוסדו
59 58 הסוכנותבטיפול

אזור
73 67 ההר
132 104 והמרכזהשרון
71 72 דרום—רחובות

.10גיללאחרלישראלעלו*
.10גיללפניעלואובישראלנולדו**

^3(0,13(£31107קוס1£סץס301601(£31011]!(^01000161600017111,051016015ס@\/001-
1979,13)0303,£000001151810131.
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בעליאצלוכן—זהממוצאהשניבדורבמיוחד—אירופיממוצאשבעליהםהשרון,באזור
עד25ב־גבוההללו,בקבוצותהמחכ״ג,במשקיהממוצעהפריוןמדדיותר.גבוהההשכלה

שלהכלכליהפריוןאלהמשקיםשבקבוצותלהדגיש,ישה״בלבדי".למשקבהשוואהאחוזים50
הפריוןמדדלמשל,קבוצה.בכלה״בלבדי"משקישלהכלכליהפריוןמןגבוההמחכ״גמשקי
יישובבצורתה״בלבדיים"שבמשקיםמזהאחוזים38ב־גבוההוותיקבמושבהמחכ״גמשקישל
ה״בלבדיים"שבמשקיםמזהאחוזים32ב־המחכ״נבמשקיהפריוןמדדגבוההשרון,באיזורזו.

מאירופה־אמריקה.שמוצאםשנימדורמשקיםבעליאצלהמצוימןאחוזים26וב־—איזורבאותו

(100=״בלבדי״כאשר65ל־55ביןהנעפריון)מדדביותרנמוךפריוןנמצאשני,מצד
אםבין—המדינההקמתלאחרשנוסדובמושביםהמצוייםמחכ״ג,משקישלגדולהבקבוצה

הםבעליהםואשר—והדרוםההרבאזורילביסוס,יצאוכבראםוביןהסוכנותבטיפולעדייןהם
גםאחוזים,40עד30בכ־נמוכההפריוןרמתהללוהקבוצותבכלשני.מדוראסיה־אפריקהיוצאי

שסדןאתנית,קבוצהשאותהאיפוא,נראה,קבוצה.באותהה״בלבדיים"למשקיםבהשוואה
בפעילותכשהמדובריותרעודמתקשהיעיל,חקלאימשקבניהולקשייהעלהצביעו6ווינטראוב

לו.ומחוצהבמשק—כפולה

דינמיניתוח.4

בישראלהחקלאותענףבפריוןהרבהגידולביןקשרשקייםהיתה,זהבמחקרההשערותאחת
הנתוניםשלזיווגבוצעזוהשערהלבדוקכדימחכ״ג.בסיסעלמשקלניהולהמעברלבין

לגבישנתקבלוהנתוניםעם(1975/76)בתשל״והחקלאיהמשקרווחיותלחקרבמכוןשנאספו
שלמאלפתתמונהלקבלהיהניתןכך(.1970/71)תשל״אהחקלאותבמפקדמשקיםאותם

אתששינומשקיםבאותםהייצור,ובאמצעיהמחכ״גבתופעתשנים5במשךשחלוהשינויים
בשניםהאלההמשקיםבקבוצותהפריוןחושבכןעיסוקם.אתשינושלאאלהלעומתעיסוקם
ותשל״ו.תשל״ה

חלקילעיסוקבמשקבלבדימעיסוקחקלאיםשלנהירההיתד,הנסקרותהשנים5שב־מתברר
28ב־הללושנים5ב־ירדלמשקםמחוץעבדושלאהמשקיםבעלימספרלמשק.מחוץמלאאו

אלהושלאחוזים,38ב־עלהלמשקםמחוץחלקיתשעבדוהמשקיםבעלישמספרבעודאחוזים,
הממוצע,המשקבגודלשחלהשינויבחינתאחוזים.20ב־—למשקמחוץמלאהעבודהשעבדו
מתעסוקהשעברוהמשקיםשבעלימגלה,במשק,תעסוקתםאתהקטינושבעליהםמשקיםבאותם
ואילובלבד,אחוזים20ב־משקםהיקףאתצמצמולמשקמחוץמלאהלתעסוקהבמשקמלאה
בליזאתעשולמשקמחוץמלאהלתעסוקהלמשקמחוץחלקיתמתעסוקהשעברומשקיםבעלי
עדייןהואהבסיס)כאשרבתשל״והכלכליהפריוןשמדדהיתה,התוצאהמשקם.היקףאתלשנות
,127היה—(100=״בלבדי״משק

לתעסוקהבמשקמלאהמתעסוקהעברושבעליהםבמשקים
בחוץ".ל״חלקיבמשק"מ״חלקיהיההמעברכאשר—167ו־בחוץ,מלאה

בצורהזאתלעשותהשכילוהאחרונותבשניםמחכ״גלמשקישהפכושהמשקיםמראה,זהממצא
6קרסובקשללהערכתומלאאימותישבכךהחקלאי.במשקםיעילייצורשתבטיח

הגידולשעם,
וטובים.יעיליםמשקיםהםהחדשיםהמחכ״נממשקירבים—האיכותגםעולהבכמות

\¥61011306. 0. 304 83430, £., "£111 ס1011,ץ£0000000304?61401 x03006, £0 זס1-ראה:5
.0x110£>6\>01011€1111141-0100411ז)ןס416ז x181, 28, תק19801\/

14138 "01160138\1101461810618411111¥1111)?£?(10/1£ז1011111116,"001716-סראה:6
ז\ס8,610,.

.1616006 01 ^811001111131 £0000011818, 0303(13 1979
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שלבסיסעליעילחקלאימשקניהולבהחלטשייתכןלהסיק,אוליניתןלעילהאמורמכל
שמצליחיםבתנאיבמשק,נמוכהפרודוקטיביותשלבעיותלפתורעשוילמחכ״גהמעברמחכ״ג.
מתאים,ענפיהרכבעלהמשקביסוסזה:בשילובהקשורותהבעיותלמכלולהולמתתשובהלתת

חקלאייםשירותיםלשכירתאפשרותקיוםמתאימים,עזרובאמצעיבמבניםבציוד,מתאימההשקעה
מתאימה.תעסוקת־הוץוקיוםועודלעופותהזרקותקרקע,כעיבודי

הכנסות.5

כרגיל,השונות.המשקיםקבוצותביןההכנסותהבדלישלהתמונהמוצגתהמאמרשלזהבחלק
ה״בלבדי".המשקהואהנתוניםלהשוואתהבסיס

ההכנסה:שלהשוניםהמושגיםהגדרתבקיצור,להלן,

התפוקהמערךהקנויההתשומההחסרתעל־ידיכאמור,מתקבל,גולמי(מוסף)ערךעמ״ג.1
מכןולאחרותשל״ו,תשל״ההשניםמשתיאחתלכלבנפרדחושבהעמ״גהמשק.בשער
עמ״גממוצעוחושבאחוזים(35של)תוספתתשל״ולמחיריתשל״השלהעמ״גתורגם
השנים.לשתי

בשכרהשניםלשתיממוצעתשכירהעבודהימימספרמהכפלתמתקבלתלשכיריםשכר.2
תשל״ו.במחיריהשנים,בשתיעבודהליוםהממוצע

וריבית.פחתניכוילפני—לשכיריםשכרפחותלעמ״ג,שווהמדמשקההכנסה.3

הממוצעלפיהגולמי,ההוןממלאיקבועכאחוזנזקפוחכירהודמיפחתששולמה,ריבית.4
אחוזים(.5)

וכיו״ב.ריביתפחותלהכנסהשווהמהמשקהנקייהההכנסה.5

טבע,נזקילכיסויפיצוייםקצבאות,מעסק,אומשכרלהכנסהשווהלמשקמחוץההכנסות.6
תשל״ו.במחיריהכול—ושונותמאגודהרנטות

למשק.מחוץההכנסותבתוספתמהמשקהנקייהלהכנסהשווההנקייהההכנסהכלסךד.

צל""מחירהמשק.בעלישלהעצמייםההוןשירותיערךאתמבטאתעצמיהוןעכורזקיפה.8
אחוזים5נכללוכבר5שבסעיףמאחרהגולמי.ההוןממלאיאחוזים7.5בגובהנקבעלהון
כזקיפההנותרים2.5נכלליםזהשבסעיףהריוכד׳חכירהדמיפחת,ששולמה,ריביתעבור

העצמי.ההוןעבור

.4בלוחמוצגיםהחישובים

ה״נוסף"משקיביןהממוצעתהנקייהההכנסהכלבסךשהפערהוא,4בלוחהבולטהממצא
המושקעשההוןהעובדהאתבחשבוןמביאיםואם—בלבדאחוזים15הואה״בלבדי״המשקלבין

עבורהנשארתשהתמורההריה״נוסף"המשקשלמזהוחציפי־שנייםהואה״בלבדי"במשק
שעיקרהדבר,פירושבלבד.אחוזים6ב־ה״נוסף״במשקנמוכהלו,ומחוצהבמשקהמשפחה,עבודת
המושקעבהוןמהבדלנובעה״בלבדי"המשקלביןה״נוסף"משקיביןהממוצעתבהכנסהההבדל
במליםבהרבה.ההבדליםמצטמצמיםהשוניםבמשקיםלהוןהתמורהמלואניכוילאחרבמשק.
הצלמחיראתויקבלבחוץיעבודמשקו,אתיצמצםהבלבדיהמשקבעלשאםלומרניתןאחרות,
הנוסף.המשקבעלכמוהכנסהאותהיקבלהוא—למשקמחוץשישקיעההוןתמורת
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וגשל״ה—תשל״ו:70גילעדמושכיםמשקים,קבוצותלפיממוצעתהכנסהחישוב:4לוח

(100.0=״בלבדי״ומדדיל״י)באלפי

משקי
עזר

כעיסוקחקלאימשק
_כל

נוסף עיקרי בלבדי המשקים

5.5 39.8 68.4 132.1 57.2

ל״יכאלפי—א׳חלק

עמ״ג.1
0.9 4.1 7.0 14.7 6.2 )מחושב(לשכיריםשכר.2
4.6 35.7 61.4 117.4 51.0 (1—2)מהמשקההכנסה.3
2.9 12.1 16.8 32.1 15.5 )מחושב(חכירהודמיפחתששולמה,ריבית.4
1.7 23.6 44.2 85.3 35.5 (3—4)מהמשקהנקייהההכנסה.5

71.1 63.8 42.5 17.5 51.0 למשקמחוץהכנסות.6
72.8 87.4 86.7 102.8 86.5 (5+6)הנקיהההכנסהכלסך.7
1.5 6.0 8.4 16.0 7.8 עצמיהוןעבורזקיפה.8

71.3 8.4 78.3 86.8 78.7 (7—8)לוומחוצהבמשקהמשפ׳לעבודתתמורה.9

297 407 348 409 369

תעסוקהנתוני—כ׳חלק

ובחוץ()במשקהעבודהימיכלסך.10
281 277 110 13 185 למשקמחוץעבודהימימזה.11
95 68 31 3 50 למשקמחוץהתעסוקהאחוז.12

2 28 52 100 42

(100=)בלבדימדדים—ג׳חלק

מהמשקנקייההכנסה.13
71 85 84 100 84 הנקייהההכנסהכלסך.14
82 94 90 100 91 המשפחהלעבודתתמורה.15
240 200 224 215 213 )בל״י(עבודהליוםהמשפחהלעבודתתמורה.16

ההכנסותמקורא.
מההכנסהכרבע,5בלוחהמרוכזיםהנתוניםלפיההכנסה.מקורהיאנוספתמעניינתשאלה
שונההתמונהה״בלבדי"במשקלמשק.מחוץ—רבעיםוכשלושהמהמשק,באהה״נוסף״במשקי

כמחצית—העיקריבמשקואילומהמשק,כמובן,באה,אלהשלמהכנסתםאחוזים83לחלוטין:

במיוחדבמושבים,הייצורמאמצעיניכרחלקהרנטה:סעיףראוימיוחדתלבלתשומתמההכנסה.

רנטהברווחים.החבריםאתומזכיםהשטחיםאתהמעבדותהאגודותבידימרוכזיםומים,קרקע
האחרות.המשקיםבקבוצותאחוזים11עד9ו־ה״בלבדי״במשקמההכנסהאחוזים6כ־היוותהזו

שלהמרוכזוהניצול—אחריםעל־ידיהמעובדחקלאיממשקהכנסהלמעשה,הינה,זורנטה
7שכ־לכך,לבלשיםישכןמהמשקים.בחלקחוץעבודתמחייב,אומאפשר,והמיםהקרקעות

הלאומי.הביטוחשלבעיקרמקצבאות,נובעתהממוצעתמההכנסהאחוזים11עד

עירוניתשכיריםמשפחתעםהשוואהב.
קבוצותשלההכנסהאתמשוויםכאשרמעניין,ממדמקבליםעתהעדשהובאוההכנסהנתוני
עירונית.שכיריםמשפחתשלההכנסהעםהשונותהמשקים
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כמשק:העיסוקמידתולפיההכנסהמקורלפיכמושכים,משפחתיכמשקנקייההכנסה:5לוח
תשל״ה—תשל״ו

)באחוזים(

משקי
עזר

כעיסוקחקלאימשק
כל

נוסףהמשקים עיקרי בלבדי

100 100 100 100 100 סה״כ

3 27 51 83 41 מהמשקנקייההכנסה
97 73 49 17 59 למשקמחוץהכנסה
78 54 28 4 41 חוץעבודתמזה:
10 11 10 6 9 חכירהודמירנטה

9 8 11 7 9 ושונותקיצבאות

ונפשותעוכריםמספרכמשק,העיסוקמידתלפיבמושביםמשפחתייםמשקיםהכנסת:6לוח
תשל״ה—תשל״ועירונית:שכיריםמשפחתלהכנסתכהשוואה

(100.0=עירוניתשכיריםמשפחת)מדד:

כעיסוקחקלאימשק
משקי--—----כל

עזר נוסף עיקרי בלבדי המשקים

4 48 89 177 73

המקורותמכל—הנקייהההכנסהכלסד
מהמשקנקייההכנסה

148 130 86 36 105 למשקמחוץהכנסה
119 96 49 9 73 חוץעבודת
15 20 17 13 17 חכירהודמירנטה

14 14 20 14 15 ושונותקיצבאות

80 110 95 110 100 שנתייםעובדיםמס׳

134 141 147 138 140 נפשותמס׳

שכיריםמשפחתשלמזהאחוזים78־בגבוההיה״נוסף״משקישלהנקייהההכנסהכלסך
את—והרנטהשכירים,משפחתשלההכנסהלמחציתהשווההכנסהסיפקהחקלאיהמשקעירונית.

משפחתלהכנסתיותר,אופחותשווה,אלהבמשקיםחוץמעבודתההכנסההנוספים.האחוזים20
מעבודה.שכירים
העירונית.המשפחהשללזההמשפחתיבמשקהעבודהכוחאתלהשוותניסיוןגםנעשה6בלוח
כוחותשמספרנראה,בממוצע(.1.5)שכיריםממשפחתמפרנסיםמספרשימשלהשוואהכבסיס

כיווןאולם,עירונית;שכיריםבמשפחתמאישראחוזים10בכ־גבוהה״נוסף"במשקהעבודה
—העירוניתבמשפחהמאשרנפשותיותראחוזים40כ־ישה״נוסף״במשקיהממוצעתשבמשפחה

בלבד.אחוזים26הואלנפשהממוצעותבהכנסותשההבדלהרי
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שכיריםמשפחתשלמזו2.1פי־גבוההה״בלבדיים"המשקיםשהכנסתהלוח,מןעולהכן
בהכנסהההבדליםאלו,בקבוצותגםאולםאחוזים.50בכ־גבוהההעזרמשקישלוזועירונית,

יותר.מצומצמיםלנפש
אחוזים25כ־המהוויםלשכר,הנלוויםהתשלומיםבחשבוןהובאואלאלהשבחישוביםיצויין,

הכללתלמשקו.מחוץהחקלאיעבודתמשכרבהכנסהוהןעירוניתשכיריםבמשפחתהן—ממנו
זולעומתהמחכ״גמשקיבהכנסתאחוזים50כ־שלגידולמראההיתר.בחישוביםאלהתשלומים

ה״בלבדי".המשקשל

פריוןרמותלפיהכנסותג.
רמותלביןההכנסהביןהקשרבהצגתיסוכםבמשקהעיסוקמידתלפיהמשקיםבהכנסתהדיון
המשק.שלהפריון

תשל״ה—תשל״ובמשק:העיסוקומידתפריוןרמותלפינקייההכנסה:7לוח
תשל״ו(שלל״י)באלפי

כעיסוקחקלאימשק בל
המשקים
הפעילים

תחום
מדד
נוסףהפריון עיקרי בלבדי

87 86 103 91 הפעיליםהמשקיםכל

116 192 162 144 121 + גבוהפריון

96 91 105 99 81—120 בינוניפריון

64 50 53 58 80עד נמוךפריון

נמוךהכלכליהפריוןשבהםמשקיםשלהמקורות,מכלהנקייה,שהכנסתםכצפוי,מבליט,הלוח
פריוןבעליהמשקיםשלהכנסתםאולםגבוה.כלכליפריוןבעלימשקיםשלמזובהרבהקטנה
אחוזים20בכדיגבוהה—ה״נוסף״משקי—למשקמחוץעיסוקעלרבהבמידההמתבססיםנמוך
ניכריםהבדליםנמצאולאבינוניפריוןעםבמשקיםזאת,לעומתה״בלבדיים".המשקיםשלמזו
שלהכנסתםאולםהממוצעת.הנקייהבהכנסה—במשקשונותעיסוקמידותעםמשקיםבין—

ולמשקיםהואילה״נוסף",משקישלמזורבהבמדד.גדולהגבוהפריוןבעלי"בלבדיים"משקים
ה״נוסף".ממשקיבהרבההגדולמשקישה״בלבדיים"הרווחיים

סיכום.6

החקלאי,המשקשלמשמעותיתהגדלהמחייבתהחקלאותבענףהמהירההטכנולוגיתההתפתחות
אמצעיבהעדרלמשפחה.הולמתוהכנסהביתוולבניהמשקלבעלמלאהתעסוקהשיספקכדי

עיסוקעםחקלאיבמשקעיסוקשילובשלחייםצורתרביםמשקיםבעליבחרומספיקים,ייצור
למשקם.מחוץחלקיאומלא

המשקיםמבעלימאדשרביםהראתה,עליה,מתבססזהשמאמרבעבודה,הכלכליתהבחינה
ואמריקאי,אירופיממוצאשבעליהםהוותיקים,מהמושביםאלהבמיוחד—זובשיטהשבחרו



1981בכלכלה,עיונים 306

הכנסהלרמתהגיעווגםיעילחקלאימשקלנהלהשכילו—שניומדוריחסיתגבוהההשכלהבעלי

יעילים,הפחותבמשקיםגםמקרה,בכלתרםלמשקמחוץשהעיסוקנמצא,כןיחסית.גבוהה

אחרולעקובלהמשיךשישנראה,השונים.המשקיםסוגיביןההכנסהבכללהפערלצמצום

זו.למציאותהחקלאיתהמדיניותאתולהתאיםמחכ״גשלהתופעההתפתחות

ביבליוגרפיה

ועירונית,כפריתהתישבותלחקרהמרכזהזמן",במבחןהעובדים"מושבח.,ומרגוליס,ל.אפלבוים,
.1979רחובות,26מס׳אזוריפיתוחבבעיותפרסומים

.1980ירושלים,פאלק,מוריםע״שבישראלכלכלילמחקרהמכוןהקיבוצי,המשקהתפתחותח.,ברקאי,

תש״לבשנתהמשפחתייםהחקלאיםהמשקיםשלהרווחיותחקרהחקלאי,המשקרווחיותלחקרהמכון
.1972תל־אביב,לתשכ״ט,בהשוואה

.1—6החקלאותמפקדפרסומיתשל״א״,החקלאות״מפקדלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה
רווחיותלחקרהמכוןפנימית,טיוטהתשל״ה",בישראלהמשפחתיהמשק"רווחיותואחרים,מ.חייט,

.1977נובמברהחקלאי,המשק

רחובותחקלאית,בכלכלהלמחקרהמרכזתשכ״ט—תש״ל,בישראלהמשפחתיבמשקותשואהפריוןע.,סדן,

1974.

.1980פורסם,לא״,1955—1979הישראליתבחקלאותכלכליפריוןיובל״חציח.,רגב,

.1979פורסם,לאבחקלאות״,עצמיתלעבודההצל״מחירח.,רגב,

.1980פורסם,לאחקלאית,בכלכלהמוסמךתוארלקבלתגמרעבודתנוסף,בעיסוקחקלאימשקח.,רגב,
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המנדטבתקופתהיהודיהמשקשלהענפיבמבנהסוגיות

גרוס*נחום

הטכנולוגיתהקידמה.1

לבתשומתתמידהוקדשהלאהמנדטבתקופתהיהודיהמשקשלצמיחתואודותבדיונים
סוגיםי.הצמיחהבתהליךוהארגונייםהטכנולוגייםהחידושיםשללחלקםהצורךדיורבהשיטתית

לאואךאביצור,שמואלשלבעבודותיונסקרובארץ־ישראלטכנולוגיותהתפתחויותשלרבים
.2הכלכליתהצמיחהתהליכישלבהקשרדווקא

המשקשלבצמיחתורבמשקלהיהוארגוניים־מוסדייםטכנייםשלחידושיםברור,זאתעם
השלכו¬אתלהעריךשקשהחידושים,אלהובכלל—כולההארץמשקשלובמודרניזציההיהודי
היהודיביישובהמצבאתובפרטבארץ־ישראל,המצבאתנשווהאםכמותיים.במדדיםתיהם
שניתןבהבדלים,נבחיןהראשונה,העולםמלחמתערבהמצבעםהשנייה,העולםמלחמתלאחר

"מהפכניים".גוזמהכלללאלכנותם
בחשמלהשימושהאנרגיה.מקורותשלזההואביותר,החשובואוליהראשון,הבולטהתחום
תוךהראשונה.העולםמלחמתלאחרמידממש,מאפסהחלובכבישיםהממונעתוהתחבורה

ובכוחבמאורהשימושוהתגווןהתפשטהפצתו,רשתותושלהחשמלייצורשלמתמדתהרחבה
באמצעותההנעההתפשטהבמקבילוהתצרוכת.הייצורמערכותשלהשוניםבמיגזריםהחשמליים

עדייןהעותמאניתהתקופהבסוףהשימושהיהבהםגםאשרפנימית,שריפהשלנייחיםמנועים
אורחואתהייצורענפיכלשלפניהםאתשינוובכמותםהמנועיםבסוגיהשינוייםביותר.מועט
והיוזם,המובילהיהודיהיישובהיהאלהשבתמורותספק,גםאין.3האוכלוסייהמרביתשלהחיים

תרומתםאתלאמודכדימפורטבמחקרצורךישבארץ.מבוטלמיעוטהיהעודבהןבשניםאף
הלאומי.התוצרלצמיחתובתעשייה,שבתחבורהאלהובפרטהאמורים,השינוייםשל

קשרקשורותהןכיאםמי־התהום,ובניצולההשקייהבשיטותההתפתחויותמהוותשנינושא
היתד,במי־תהוםההדרפרדסישלהשקייתםהמנועים.וסוגיהאנרגיהמקורותנושאעםהדוק
זאתלמרותהקפיטליסטי.בחלקהרקאמנם—המקומית־המסורתיתמהחקלאותאורגאניחלק
ובהמשךבשאיבה,בהשקייה,ומשופרותחדשותשיטותבהנהגתהחלוציםהיהודייםהפרדסניםהיו

לכתמרחיקותתמורותשחוללוהתפתחויות,היווהגיאופיסיהגיאולוגיבמחקרבקידוח.זםהזמן
עדייןהטעונהשאלהמי־התהום.אחרהחיפושובדרכיבארץ־ישראלהמיםמקורותאודותבידע
השרוןלאזורהפרדסנותהתפשטותביןההדדיותוההשפעותהכרונולוגיהסדרשאלתהיאבדיקה
הזההתחוםבכלשהיוזמותנראה,מקוםמכללשאיבה.נוחיםבמיםהאיזורשלעושרוגילוילבין
הממשלהפעולותגםולבסוףהציונית,ההנהלהפעילותנתווספהמכןלאחרפרטיות,תחילההיו

הארץ־ישראלית.

העברית.האוניברסיטהלכלכלה,המחלקה*
היישובשלהכלכלית"ההתפתחותהלוי,נדבשלמאמרולשמשיכולזאתלהזנחהחדישהכדוגמה1

.1979נובמברירושלים,פאלק,מכון,7914מס׳לדיוןמאמר״,1947—1917בארץ־ישראל,היהודי
.223—210עמ׳(,1977)אוקטובר5קתדרה,אביצור״,שמואלכתבי״ביבליוגראפיה:ראה:2
.1972תל־אביב,אבשלום,מכוןהארץ,במשקלתמורותהאנרגטיתהתשתיתאביצור,ש׳ראה:3
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העברית,באוניברסיטהפיקרדליאוובראשםיהודים,חוקריםפעלוהללוהמסגרותבכל

"סאקייה"המונחאתטבעשגםלוונגרט,סטפןמיוחדלאיזכורראוייםאלהביןיהודיים.ומהנדסים

שעבדגולדשמידט,מרטיןהחוף;במישורמי־התהוםמפלסנוצרעליההחרסיתתשתיתלציון

כולם—ולמדידותלייעוץפרטיתחברהשהקיםשטרן,וולטרהממשלה;בשירותהשניםרוב
הממשלתי.הגיאולוגבלייק,ג׳.ס.שלבתרומותיולהמעיטאיןזאת,עםהעשרים.שנותחלוצי

הכלכלית.הראותמנקודתזה,בתחוםשנעשתההרבה,העבודההוערכהלאעדייןכאמור,
המשקבפיתוחקשורבארץ־ישראלההשקייהבתחוםשהתחוללביותרהגדולהמפנהברם,

הקידמהבתולדותביותרהמרשימיםהפרקיםאחדזהוהיהודית.בחקלאותזהאףהמעורב,

מחקר,שלוארוכותקשותבדרכיםהמנדט.בתקופתהיהודיבמשקוהארגוניתהטכנולוגית
לסוגיזרעיםמחזוריבהתאמתהשונים,הארץלאזוריוגזעיםזניםבסיגולוהדרכה,ניסויים

העובדהיאחזותאתשאיפשרואגרו־טכנייםהישגיםהושגובהםוכיוצאאלהבכל—הקרקע
שתפנות,קואופרציה,שלליישוב,הייחודיותהשיטות,פיתוחעםבשילובוזאתבחקלאות.היהודי
פרטית.או"פועלית"יוזמהעםציבורית־ציוניתיוזמהושילוב

המעורבהמשקעיקריות:קבוצותבשתילהבחיןישהארץ־ישראליהמעורבהמשקבטיפוסי

הטיפוס.4שלחיןגידוליעלרבהבמידההנבנהוהמשקבעל,גידוליעלכולואורובוהמבוסס

בשבילה;המספואוגידוליהרפתעומדיםשבמרכזוהמשקהואהשנייהמהקבוצהביותרהידוע

המשקאלהיהודיתהחקלאותחוזרתבימינובהשקייה.מעורבמשקשלהיחידהסוגזההיהלאאך
מוכיחה,זאתשהתפתחותנדמה,רבה.שכירהעבודהעלהמתבססמועט־הענפים,אוהחד־גידולי

טענואשרהציונית,העבודהתנועתומנהיגיהציוניתההסתדרותשלההתיישבותמנהליצדקוכי

בהקשראךהיהודיים.במשקיםערביםהעסקתתמנעעצמיתעבודהעלהבנוייהחקלאותשרק
ההתפתחויותנתאפשרואגרו־טכניתשמבחינהלטעון,ברצוני—זאתלשאלהקשרובלי—הנוכחי

המעורב.המשקתקופתשלהישגיהעל־ידיהישראליתבחקלאותהאחרונות
שבמרכזלהדגיש,חשובאדרבא,דיוננו.מנושאחורגתהעבריתהעבודהשאלתאיןמקום,מכל
המשקענפישלההתחרותכושרשאלתלעמודחייבתהטכנולוגיתהקידמהבנושאיהעיון

ציונייםמנהיגיםחלמועודהמאהבתחילתאםגבוה־יחסית.עבודהשכרשלבתנאיםהיהודי,
תושבימרביתשללזאתהקרובהחייםברמתשיחיויהודים,עובדיםמעמדהיווצרותעלרבים

רבים,קיוואזואולם,המנדט.תקופתבראשיתלחלוטיןכמעטנעלמהזאתשאשלייההריהארץ,

לאפשרכדי—)יקרות(במכונותמרובהשימושתוך—הוןבעתירותשדיבמובלע,אובמודע
בהוצאותהמקבילההעלייהשנוכחאלאכמינימאלית.אזשנראתההחייםרמתאתהיהודילעובד
מאליה.זאתתוצאהנתקבלהלאההון,סיבסודשלבתנאיםאפילוהייצור,
ומא¬—היבואמצדהתהרותעיקרהיתד.היהודית,התעשייהשלברובהכגוןהענפים,מןבחלק
היישוב,שלאחריםלמוצריםמכס.הגנתאלהלענפיםלהעניקהממשלהבשידולרוכזורביםמצים

ובארצותבארץ—הערביהמשקמצדהתחרותשלרובהבאההמעורבת,החקלאותמוצריובראשם
נסיוןגםהיהכיאףבמיוחד,חזקוארגונייםטכנולוגייםלחידושיםהתמריץהיהבאלההשכנות.
שהחשוביםהיצוא,ענפיהיושלישיתענפיםקבוצתלאומית.תעמולהבאמצעותמהשוקחלקלכבוש

השנייה(.העולםמלחמת)בשנותהיהלומיםוליטושהמלחמות(שבין)בתקופההפרדסנותהיובהם
5ביותרמעניינותאלהבענפיםהטכנולוגיותההתפתחויותואכן,

6

.

ואדמה,עכורהמאמריובקובץותמורותיה""החקלאותצמח,שלמהלמשל,ראה,המעורבהמשקלנושאי4
ואחרותזאתהפניהעלכ״ץשאוללעמיתיתודתי;115—73׳עמתש״י,ירושלים,מס,ראובןהוצאת

חקלאיים.בנושאים
חדשניתויזמותמסורתית"יזמותשבהבנהבעבודתילרכזמקווהאניהפרדסנותנושאעלהמידעאת6

הסמינריוניתעבודתועסקההיהלומיםתעשייתבנושאיעקבזון(;זלמןהארץ־ישראלית")לזכרבפרדסנות

לפרסום.עדייןזכתהשלאאסתרון,יואלשל
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לשיפוריםאחד,מצדהכוונה,ה״מוסדיים".החידושיםשללדיוןהקשה־התחוםאתנזכירלבסוף
אתלאזכרודיאלה,ששיפוריםספקכלאיןהארץ־ישראלי.בממשלהבריטיהמינהלשהנהיג
ושלתקיןממשלשלמוסדיתמסגרתיצרוהארץ,לכלואחידיציבמטבעהנהגתשלהדוגמה
לצמיחתהרבותתימהאשר—מערב־אירופיתברמההאפשרבמידת—והוגןסדירשיפוט

שלבדפוסיםבחידושיםמדוברשנימצד.6בפרטהיהודיהיישובושלכולה,הארץשלהכלכלית
דפוסיםפיתוחתוךוחלקםאמריקניותאואירופיותשיטותהנהגתתוךחלקםעסקי,ומיגהלאירגון

מהידוע.עדייןרבהסתוםאלהחידושיםשלהכלכליותהשלכותיהםבתחוםהיהודי.במשקמקוריים

היהודיהמשקבפיתוחהלאומיההוןשלמשקלו.2

מחדשלבדוק—כלומרהיסטורי,״רביזיוניזם״שלבגישהזהבנושאלדוןהעתשהגיעהדומה,
המקובלות.הדעותעלכהעדשנמתחההביקורתאתאףאלאהמקובלותהדעותאתרקלא

ההוןהיווה(1939—1919)המלחמותשביןבשניםהבאה:הסתירהלשמשיכולהמוצאכנקודת
היהודיההוןמיבואאחוזים80כ־הפרטי

6

ובמושבותבעריםהתיישבוהעוליםשלהמכריעורובם,7
מיעוטאיפוא,היווה,הציבוריהציוני־ההוןהפרטית.היוזמהשלטהבהםבמקומותדהיינו,—

ברם,שלו.כוח־האדםממשאבימיעוטרקהפעילולפיכךהציוני,המפעלשלהפיננסייםבמשאביו
תביעותמלאיםהיישובשלהאחריםהביטויוכליהציונייםהקונגרסיםדיוניהתקופה,עיתוני

לחקלאותלמלאכה,לתעשייה,—בנקיםבאמצעותביןהפרטי;הסקטורלמפעלילאומיהוןלהזרמת
תביעותלהסבירניתןהאםישירות.סיבסודבדרכיובין—באלווכיוצאלמשכנתאותפרטית,

בתמונהחזקכהשנראההפרטי,הסקטורהיההאם?מסובסדמהוןליהנותברצוןמלאהסבראלו
?המפעליתברמהחלשכההמיצרפית,

בעלמחקרכיווןעלמצביעהואמדומה,רקשהואוביןאמיתיבפאראדוכסשהמדוברבין
ההוןהצליחהאם?8המנדטבתקופתהיהודיבמשקהיה״תכנון״כמהראשונה:ממדרגהחשיבות
ב״שוליים"להשפעותיוהודותהיסוד,קרןמייסדישרצוכפיומכוון,איסטרטגיתפקידלמלאהלאומי

הראשונההסוגייהלביןזאתשאלהביןהדוקקשרשיימצאלי,נראהיהמחקרושלהמימוןשל
לעיל.שנידונה
למשל,ההדרים,בענףהענפיות.בהתפתחויותהעיסוקהואזהמחקרלקדםניתןשבואחדכיוון
לאבוההשקעותברם,הפרטית.ליזמותוצמיחהרווחיותהבינלאומיההתחרותכושראיפשר

למןהציבורי,ההוןפעולותשלחשיבותןמידתהיתהמהלחקורמקוםוישבלבד,פרטיותהיו
המעשיים,הניסוייםהמדעי,המחקרעיקראתומימןיזםמייק״א.ושלרוטשילדהבארוןשלאלו

ההוןלידהארץ־ישראלית,הממשלהגםהשתתפהאלהבפעילויותיבאלהוכיוצאהמיםחיפושי
הציוני.הלאומי

לקשיירבותכהפירמותנכנסובההיהודית,לתעשייהבקשרמתעוררותשנימסוגשאלות
איסטרטגיתחשיבותהיתר,אםאליה.העברתןאובארץהקמתןמעתמועטותשניםתוךנזילות
משמעותנודעתהתקופה,בנישלמדעותיהםשעולהכפיוהבנייה,התעשייהעבורהאשראילהיצע

,16קתדרה,וכר״,העשריםבשנותארץ־ישראלממשלתשלהתקציבית״המדיניותנ.,גרוס,ראה6

תשיעיכרךארץ־ישראל,שלדהיפטוריההמנדט",ממשלתשלהכלכליתו״המדיניותד;8—74׳עמ
.138—106׳עמ,1982ירושלים,כתר,הוצאתשביט(,ויעקבפורתיהושע)ערכו

לסטטיס¬המחלקההיהודית,הסוכנותראה:להם,נזקקיםהחוקריםשכלאוליצור,א׳שלאומדניולפי7
.375עט׳,1947ירושלים,1947ישראלארץשלהטטיסטיספר־ידטיקה,

11113מ31<16,מ?"3331681136(06£60303110001031311ז\610ק31631,"עדיין:מעניין,זאתלשאלה8

?.0/1303/<233׳70(7׳>X|^ז(1942,).קק91—99
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ההסתדרותביוזמתהן—ציוניהוןעל־ידיהוקמוהיהודייםהבנקיםשחשובילעובדה,רבה
ציבוריתביוזמהוהןהכללי(האפותיקאיוהבנקבל״ל,כיוםאנגלו־פלשתינה,)בנקעצמההציונית

הארץ־והאגודהולאשראילמשכנתאותהבנקשיתופיים,למוסדותהמרכזיהבנק)כגוןלא־רשמית
דומה.חשיבותלדרגתפרטייםיהודייםבנקיםהגיעויותרמאוחררקישראלית(.
במשקה״תכנון"מידתשללשאלהבהקשרובפרטהפועלים,בנקכמובן,הוא,מיוחדמקרה
ההסתדרותשלבהונהנוסדהזאתפירמהשגםלהזכיר,הראוימןלכןדווקא.9וצורתוהיהודי

למחקרמצפהעדייןהיהודיהמשקבצמיחתהבנקאותשלמשקלהנושאמקום,מכלהציונית.
ומפורט.שיטתי

לענףאחר,יהודיציבוריוהוןהלאומי,ההוןזרםבוהיחידהצינורהיהלאהבנקאיהאשראי
ציבורי,הוןשלחלקובולטהיהודיתהתעשייהשלהראשוניםהגדוליםהמפעליםבהקמתהתעשייה.

הגדולות,הטחנותהגדולים,היקביםהיסוד:בהוןרוטשילדי—יק״א—פיק״א,שלובראשונהבראש
הארץ־החשמלחברתבהקמתהאשלג.חברתואחר־כךבעתלית,המלחחברת)מלט(,"נשר"

הוןשלמקורותיוכלהשתתפולעיל,הראשוןבפרקעמדנוהמכרעתחשיבותהשעלישראלית,
הציונותוחוגיהאנגלית,הכלכליתהמועצהרוטשילד,הבארוןהציונית,ההסתדרותיהודי־ציבורי:
גם?״לאומי״הוןהיהאלהמכלמהלא״י.הכלכליתהחברהאתלבסוףשהקימוהאמריקאית,
הבהרה.טעוניםעדייןזהלדיוןהקריטריונים

נוצרוכאןלגמרי.אחרמכיווןהמעניינותהשאלותעולותבוהבנייה,ענףאתנזכירלבסוף
הלאומיההוןשלמעורבותומיעוטהיבוא,מצדהתחרותלחץמיעוטעל־ידיהייחודייםהתנאים

חזק.מקצועיאיגודשלוהתגבשותו—שלוהעדיפויותסדרנוכחוהןמשאביםמחוסרהן—
אתכנראה,ייקר,זהתנאיםצירוףבקבלנות־בניין.ההסתדרותיתהיזמותנוספההאחרוןלגורם
ישואולם,ייצור.ובמבניבדיורהעוליםהיקלטותעלהקשהובכך—היהודיבמשקהבנייה
שיטותשלבהתבססותןובראשונהבראשהתבטאזהבענףהציבוריהתכנוןשחוסרלטענה,מקום
בתקופההיישובשלהייצורכושרואתהארץתנאיאתהלמושלאדיור,לרמתציפיותושלבנייה
נוסף.מחקרעדייןטעוניםכאן,שהועלוהנושאיםויתרזה,נושאהמלחמות.שבין

קורטע״שבפרסשזכתהסמינריונית,עבודהשוררדורוןכתבהמנדטבתקופתהפועליםבנקעל
פורסמה(.לא)אךגרוגולד
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היהודיבמשקכלכלייםומחזוריםכלכליתצמיחה
המנדטוריתארץ־ישראלשל

וי*להנדב

בהיסטוריהלמפנההביאהשעברה,המאהשלהשמוניםבשנותהראשונה,הציוניתהעלייה
העותומאני,המשטרשלהעויינתמדיניותואףעלבארץ־ישראל.היהודיםשלהמודרניתהכלכלית
העולםמלחמתבמשךהוותיק.היהודיהיישובאתגםעימושסחףחדש,מסוגמשקבארץהתפתח

—1917בשניםאלנביהגנרלצבאותבידישנפלהארץ־ישראלחמורה;הדרדרותחלההראשונה
10כ־בעברשהיוו—היהודיםתושביהומספרמפגרת,שכלכלתהקרבות,מוכתארץהיתד,1919
היהודיםהתושביםכמספרכלומר,נפש,56,000לכדינצטמצם—הארץאוכלוסייתמכללאחוז
התשע־עשרה.המאהבתוםבארץשהיו

לחלוטין.שונהבארץ־ישראלהכלכליהמצבהיההבריטי,המנדטסיוםערבשנה,שלושיםבחלוף
ענקבצעדיהתקדםהיהודי,מהמגזרמפותחופחותברובוחקלאינשארכיאםהערבי,המגזר
מרחיקי־כההיוהיהודיבמגזרשחלוהשינוייםהשכנות.ערבשבארצותמזוגבוההלרמהוהגיע
התבססה,החקלאותגרידא.כלכלית"התפתחות"ולא"מהפיכה"בהםלראותשראויעדלכת,

כבריחסית,באיטיותשהתקדמהאףהתעשייה,שיתופית;התיישבותשלחדשותצורותוגובשו
התשתיתאתסיפקאשרמתוחכמים,שירותיםענףשגשגבמקבילבלבד;למלאכההצטמצמהלא

רמתהיוהמנדטתקופתתוםעםוהמסחר.הכספיםהתקשורת,בתחומימתקדםלמשקהדרושה
אמנם)אםאירופהמשקישללאלהדומיםבארץ־ישראלהיהודיהמגזרשלהמשקיומבנהוחייו
המתפתחות.המדינותשללאלהמאשריותרהפחות־מתועשות(אירופהלארצותרק

מחוץ־לארץ־ישראלשהגיעהייצורגורמילזרםמיוחסתזובתקופהשחלההאדירההצמיחה
היוזועצומהבצמיחהאךהשקעה.למימוןוהוןומיומנות,עבודהכוחשסיפקהעלייה,לארץ:
הצמיחהשלהעיקרייםמאפייניהאתבקצרהנתארזהמאמרשלהראשוןבפרקחריפות.תנודות

כמהנציגהשלישי,בפרקולבסוף,—שלההעיקרייםהמחזוריםאתנסקורהשניבפרקהכלכלית,
המחזוריות.שלמתכונותיה

הכלכליתהצמיחה.1

ייצורגורמיליבואהודותובראשונהבראשנתאפשרהבארץ־ישראלהיהודיהמשקשלצמיחתו
שלמושבותאותןשללזובארץהכלכליתהצמיחהדומהבכךוהון.מיומנותעבודה,כוח—

המקומיהעבודהכוחעלהתבססושלאאירופיות,מעצמות

*

שונההיהבארץ־ישראלהמצב.1

־שםעלבישראלכלכלילמחקרבמכוןשנעשהמחקר,עלמבוססזהמאמרהעברית.האוניברסיטה*
הנתוניםורובהמחקר,מממצאיחלקלמדעים.הישראליתהאקדמיהשלחלקיבמימוןפאלק,מורים

כארץהיהודיהישובשלהכלכליתההתפתהותנ.,הלוי,במאמר:מופיעיםעליהםמבוססזהשמאמר
להודותברצוני.7914,1979מס׳לדיוןמאמריםסדרתפאלק,מכוןירושלים,,1947—1917ישראל,
המועילות.הערותיהםעל—קליימןולאפריםסיטוןלשלמהמצר,ליעקבגרוס,לנחום

8,8111011,.151-061—מ׳מ//7/1£/ע0מ01-0155000601,?1118,ראה:התפתחותדפוסיבהשוואתדיון1
1963.
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גורםניצלאמנםהחקלאותפיתוחדלת־משאבים;היתהארץ־ישראלאחת:חשובהמבחינה
שמעברהאירופיותבמושבותהאדמותלפוריותהתקרבהלא)פוריותההקרקע—מקומיייצור
מקומיים.משאביםעלנשעןלאהצמיחהשלהגדולרובהאך—לים(

האוכלוסייהוגידולהעלייהא.
,1948ל״1919השניםביןמעשרת־מוניםיותרגדלהבארץ־ישראלהיהודיתהאוכלוסייה

מיליוןכחצי—לאוכלוסייההתוספתרובנפש.אלף600מ־בלמעלההתקופהבסוףוהסתכמה
בשניםהתרכזההרביעיתהעלייה"עליות":על־פילמייןמקובלשאותםעולים,היתה—נפש

1924—1926,
—1937בשניםהחמישית,העלייהלאחרגם.1936ו־1932השניםבין—והחמישית

,1948—1943ו־1940
מהםרביםהנאצים,בכיבוששהיומארצותניכרבמספרעוליםארצההגיעו

"בלתי־ליגאליים".עולים
מטעמיםשעלוהבינוני,מהמעמדמשפחותוהןציוניתתודעהבעליצעיריםהןהיוהעוליםבקרב
השתנהאלהעוליםסוגישנישלהיחסימשקלםאידיאולוגיים.דוקאולאופוליטייםאוכלכליים
נודעההציונייםלצעיריםואילובמספר,יותררביםהאחרוניםהיוכללבדרךאךלעלייה,מעלייה
המדיניות.ההתפתחויותעליותררבההשפעה
גבוההברמההיהעימםשנשאוהאנושיוההוןהעבודה,בגילהיוהעוליםשלהמכריערובם
אחוז36חקלאית,הכשרהקיבלומהםאחוז15כלשהי:מקצועיתהכשרההיתר,לרובםיחסית.
)רביםחופשייםבמקצועותעסקואחוז12כמעטבמלאכה,אובחרושתלעלייתםקודםעסקו

)כנמדדהעוליםשלההשכלהרמת.2בלתי־מיומניםפועליםהיואחוז13מ־ופחותברפואה(,
3בעולםהגבוהותמןהיתר,גבוהה(השכלהובעליתיכוןבוגרימשקלעל־פי

4

מצאומהםרבים.
הגבוהיםכישוריהםבזכותאךהמקורית,התמחותםמתחוםשוניםבמקצועותארעיתתעסוקה
גבוהה.הארץלתנאיהסתגלותםרמתגםהיתה

וההשקעותההוןיבואב.
1947—1920בשניםהיהודיההוןיבואוסךהתקופה,כלבמשךברציפותארצהזרםהיהודיההון

ומקצתםבפועל(,או)בכוחעוליםשלהעברותהיוהכספיםמרביתלי״ש.מיליון178ב־נאמד
המקומי:לתוצרביחסגבוההיהההעברותשיעורהציונית.התנועהשלממוסדותהעברות—
היווההוא1936לשנתועדמהתוצר,אחוז30מ־נפללאהואהשנייההעולםמלחמתלפרוץעד
בעיקרהתבססוהמונטריתוהמערכתהחוץמטבעשלהחליפיןמערכתמהתוצר.יותראואחוז60

למלחמת)עדשטרלינגללידותחופשיבאופןהומרהמקומיוהמטבעתחליף־הזהב,שיטתעל
התשלומים;מאזןשלהשוטףבחשבוןגדולגרעוןמימןההוןשיבואאיפוא,נראה,השנייה(.העולם
י■.הכסףהיצעאתצמצמובושגרעונותבעודהכסף,בסיסאתהרחיבובזרםעודפים

כולה,ארץ־ישראלמנתוניבנפרדהיהודיהמגזרשלהתשלומיםבמאזןהגרעוןעלנתוניםאין
ההוןשזרםמכאן,ההון.יבואעל־ידיומומןהיהודילמגזרמיוחסבמאזןהגרעוןשרובידועאך

להשקעה:הופנהזומתוספתגדולוחלקהמשק,לרשותשעמדולמשאביםתוספתסיפקארצה

למחקרפאלקמכוןירושלים,סטטיסטית,תוספת,1953עד1848לישראלהעלייהמ.,סיקרון,ראה:2
.1959לסטטיסטיקה,המרכזיתוהלשכהבישראלכלכלי

£3816ז11,מ,.^.אבידישהוכן,1954לשנתאדםכוחסקרעלמבוססים1948לאוכלוסייתהאומדנים3
-66)?'/118 308 £1111116 ?106161X18", <21£ ^_XX8ס6׳\610רתק6מ1:?381\,0ס;<1ז1ק11811חז6ז

*181361**

.11ג31ץ1961)

לזמןוהוןההעברותזרםיצרהשנייה,העולםבמלחמתשהונהגמטבע־חוץ,עלמהפיקוחכתוצאה4
קצר.לזמןהוןיצואדהיינובלונדון,קפואיםפקדונותשלמלאיארוך
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נמוךהיהלאהוא1938—1922בשנים—ביותרגבוהכללבדרךהיהלתוצרההוןהיווייחס
5אחוז60—40שלבתחוםלרובונעאחוז,25מ־

6

היוויסךעלבדרך־כלל,עלה,היהודיההוןיבוא.
מאדהגבוהיםההשקעהשיעורימומנוולכןשלילי,היההמקומיהחיסכוןהקרקע;ורכישותההון

ההון.יבואבאמצעותבמלואם

היהודיהמגזרשלהלאומיהתוצרג.
התוצרעלמהימניםאומדניםאיןאחיד.בקצבלאאךהצמיחה,אתהאיץהייצורגורמייבוא
—1922לשניםלמדימהימנהסידרהמספקיםשנעשוהעיבודיםאך,1936שלפניבשניםהלאומי
6 והתוצראחוז,13.7שלממוצעשנתיבשיעורהריאליהמקומיהתוצרעלהאלובשנים.1947
בארץ־לנפשההכנסהרמתדמתההתקופהבתום(.1936)במחיריאחוזים5בכ־—לנפשהריאלי
.7אירופהממדינותברבותהמלחמהלפניששררהלזוישראל

התוצרבסךהחקלאותמשקלהשונים.המשקענפיבהתפתחותהמשתקףהתוצרבסךהגידול
הבלתי־הענףעלה.לחרושת,ממלאכהמעברבתהליךשהיתההתעשייה,שלמשקלהואילוירד,
17כמעטלביןאחוזים3מ־פחותביןנעהתוצרבסךשחלקו—הבנייהענףהיהביותריציב

למעלהעל־פי־רובהתוצר,בסךנכבדמקוםוהמסחרהשירותיםתפסוהתקופהכלעל־פני.8אהוז
.9היבואעודףשלבממדיוחלקית,לפחותמוסבר,שגודלושיעור—אחוז50מ־

העיקרייםהמחזורים.2

הדיפותלתנודותגםהביאוכל־כך,גבוההממוצעתצמיחהלרמתשגרמוחיצוניות,נסיבותאותן
תת־תקופות.לפינסקרותאלוהכלכלית.הפעילותברמת

סמואלהרברטסרבראשותאזרחי,בממשלבארץהצבאיהממשללהחלפתעד:192310—1920
השיקוםעבודתכיאם—מואץכלכלילפיתוחהדרושיםהתנאיםבארץהתקיימולא(,1920)יולי
בשניםנכבדיםסכומיםהעבירהארץ־ישראלממשלתלכן.קודםעודהחלההמלחמההריסותשל

גיאותלאותהההתחלתיתהדחיפהאתנתנו—הציוניההוןבצירוף—והללו,11המוקדמות

אבל—כולוהמשקמבחינתהוןהיודאינםאשרמערבים,קרקערכישתכולליםאינםאלהיחסים5
היהודי.המגזרמבחינתכזהכהיווילהיחשבראויים

,1936לשנת)גרינבאום(,געתוןשלהואהראשוןהאומדן6
0311011(0111611-ראה:.1941ב־שהופיע

631101,),.?¥/0141100/1/11000/06£101/0001/)1/1?1936,01651106,16%׳188§\,606ץ401?31681106,

אומד¬באואחריו.161־1941,0831601(6013,866008§ז1978,18136104.8301,16111831601,611110068)
101000016143110031,1-01108?1942,31681106,ראה:הממשלתיים.הסטטיסטיקניםשלנים
־10161,־1946.>¥\0,08,.£.$01־¥6ץ01106001614311003104?3168-

161־00,0831601׳\61־001601?1

ראה:שרשבסקי.בידינערכווקדימהאחורניתחיוצים.1106,161־00,0831601׳\61ד101601?110161,־1954
בישראלכללילמחקרהמכוןירושלים,וכישראל,ישראלכארץהיהודיהמשקמבנהר.,שרשבסקי,

.1968פאלק,מוריםעל־שם
1401,11־1953,100ראה:7

.8,14020618,.010/1£0000/010>ן6,146%׳¥01־

קפלן.עודדשהוסיףתיקוניםעםשם,שרשבסקיאומדניעלמבוססיםאלואחוזים8
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ותקציבי1923•מנתשלהמיתוןנ.,גרוס,ראה:השלישית:העלייהמשברשלניתוחהופיעלאחרונה10
.794,1979לדיוןמאמריםסדרתפאלק,מכוןירושלים,ישראל,כארץהציבוריהסקטור

01־14,088.?.61261308,־8,.?08116?18610103066!6%'188?600001׳>1016110׳%־31־ראה:11
?.161,31681106־0831601.?0186088100,108111016:311?1977,7763061
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באשרימים,האריךלאהשפל.1923בשנתלשפלוהיתר,כיוונהאתמכןלאחרששינתהכלכלית,
המיתון.מגמתאתעצרוהרביעיתהעלייהשלניצניה

אךלאחרונה,אלארבהלבלתשומתזכהלאהשלישיתהעלייהשנותשלזוטא"ה״מחזור
גיאותהרביעית:העלייהשליותרהחמורהמחזורעםמשותפיםמכניםבכמהבולהבחיןניתן

הכלכלית,בפעילותהאטהובעקבותיהן—בבנייהמוגברתפעילותהון,וביבואבעלייהשמקורה
הירידה.והתגברותהעלייהממדיצמצוםהאבטלה,החמרתההון,זרםדלדול
1924—12 שנפגעוהבינוניהמעמדבני—מפוליןמשפחותשמרביתההרביעית,העלייה:1931

בתקופהכמושלאאךגדול.הוןזרםעימההביאה—גרבסקיממשלתשלהכלכליתמהמדיניות
עוליםאלף62ארצההגיעו1926—1924השניםבשלושפרטי.הוןההוןרובהפעםהיההקודמת,
17מ־למעלהועימםהתקופה(בתחילתבארץהיהודיתמהאוכלוסייהאחוז60לכ־השווה)מספר
היתר,בהשקעותהפעילות!1923ב־המקומימהתוצרמפי־שמונהיותרשהם—לי״שמיליון

תל־העירהיההפעילותומוקדאליה,הקשוריםובענפיםלמגוריםבבנייהבעיקרעצומה,
לעיסוקבזוכיאםאשר,העובדת,הציוניתהעלייהמבנילרביםתעסוקהסיפקהבנייהענףאביב.

בהתיישבותלהשתקעבהמתינםארעית,לתעסוקהכמקורהכלכליתהגיאותאתניצלוזה,"בורגני"
נסיגהחלה1926ב־אך,1925ו־1924בשניםהאמירולנפשוהתפוקההתפוקהסךהחקלאית,

חמורה.
מוקדשהיתר,אביב,)תלהמשקענפיבכלבמהירותפשטוהשפלהבנייהבענףהחלהמפנה
ההון""בעלישלחלקםאךארצה,להגיעהמשיכואמנםעוליםהשפל(.מוקדגםהיתההגיאות,
השנהשלהשנייהובמחציתהחריפה,האבטלההוחמר.והמיתוןהצטמצם,ההוןיבואירד,בקרבם
אליה.העוליםמספרעלהארץמןהיורדיםמספרעלה

העולההמצבתמונתאתתואמיםאינםיותר,מאוחרשהוכנולנפש,והתפוקההתפוקהאומדני
נובעתבחלקהאשליות.והתנפצותמצוקהשלתמונה—התקופהשלהיומיתהעתונותמתוך

שדבקהשפלשדימוילהניח,סביראךהלאומיים,החשבונותבאומדנימטעויותאי־ההתאמה
פועליבקרבהחמורההאבטלהכיסיואתהעבודהבשוקששררוהשפלתנאיאתמשקףזובתקופה
החדשים.והעוליםהבניין

התוצרגדלשבעקבותיההשניםובשלוש—1928בראשיתהחלהרבת־תנופההתאוששות
לארץ.המוניםעלייתלמשוךבהשהיהבמידהלאגםאםמשמעותיים,בממדים
,1934וב־1933ב־גאתה,1932ב־התחדשהההמוניםעליית:1939—1932

בשנתלשיאההגיעה
סידוריםונעשופיננסיים,נכסיםעימםהביאורביםעוליםשלאחריה.בשנהלדעוךוהחלה1935
הסכם)באמצעותלארץנכסיהםשלהאפשרככלגדולחלקבהעברתגרמניהליוצאילסייע

גדלהבארץ־ישראלההשקעההנאצית(.גרמניהממשלתעםהיהודיתהסוכנותשלההעברה
,1935בשנתלשיאהגיעהרבה,במהירות

המוביל,הענףהבנייההיתד,הפעםגםאחר־כך.וירדה
התוצר.ומגידולהתעסוקהשלהגבוההשיעורמתוךשמשתקףכפיהמשק,בכלפשטוהשפע
היהודיתהאוכלוסייהמכללאחוזים90בכ־הסתכם1936—1932בשניםארצהשהגיעהעוליםמספר
1932)משנתלנפשהתוצרבגידולגםהשתקףלאבתוצרהעצוםהגידולולכן,1932ב־בארץ

לנפש.התוצרהורדתללאהאוכלוסייההכפלתאתאיפשרהתוצרבסךהגידולאךואילך(;
,1935תוםלפנינחלשההכלכליתהפעילות

האיטלקיםמסעמדיניות:נסיבותבגללהיתרבין
1937בשנת.1936ב־בארץ־ישראלהערביםומרדהכלליתהשביתה—יותרומאוחרבאתיופיה,

תלולה,ירידהירדהההשקעהנחלשו,ההוןויבואהעלייהבמיתון:נתונהארץ־ישראלהיתד,
מהירההתאוששותהיתד,לאשהפעםאלאגברה.והאבטלהנצטמצמו,לנפשוהתפוקההתפוקהסך

מהשפל.

עם־עובד,תל״אביב,הרביעית,העלייהבתקופתהישובד.,גלעדי,ראה:הרביעיתהעלייהבתקופתדיון
1973.
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הארץ־ישראלי,המשקיותר.עודהמצבהורעהשנייההעולםמלחמתפרוץעם:1943—1940
נתיביעלשהוטלומההסגרימייםתובלהבאמצעימהמחסורקשותנפגעסחר־חוץ,עלשהתבסס

המשקהירתמותעת,1941מראשית.1940באוגוסטשיאלממדיהגיעההאבטלההתיכון.הים
והשתפר.המצבהלךהמלחמתי,למאמץ

המזוןייצורהמוכר.מהדפוסשונהצורהלבשוהתוצר,התעסוקהבהרחבתשהתבטאהשגשוג,
הבנייהלאאךהיא,אףשגשגההבנייההחקלאית;הפעילותכמרכזההדריםמקוםאתתפס

לפיתוחהביאו—המלחמהתולדותשניהם—חוץתחרותמפניוההגנההגוברהביקושלמגורים.
תעשייתיים.יהלומיםכגוןחדשיםענפיםכוללהתעשייה,
במידת־מה,מותנההכלכליתהפעילות.13התממשלאהמלחמהתוםעםחדשמיתוןמפניהחשש

שלבהתאוששותםמהעיכובבחלקונבעהדברזעזועים.ללאחלשלוםלתנאיהמעבראך
פעילותומהתחדשותיבוא(מוצריעםבתחרותלעמודהצורךנדחה)ובעקבותיואירופהמשקי
אזרחי.לדיורהבנייה

למחזוריותהגורמים.3

כלכלניםשלעניינםאתעוררבארץ־ישראלהיהודיהמשקהתפתחותשלהמחזוריהאופי
שמאאובמשק,מיבניגורםהיתהזומחזוריותהאםהיא:המפתחשאלת.14רביםישראליים

יחוץ־משקייםגורמיםפעולתשלתוצאה
הוןיבואהיההאםאךאליה.שנתלווהההוןומיבואהעלייהמןבעיקרההצמיחהנבעהספקללא

ומרכזה,אירופהמזרחמארצותהיהודיתההגירהלבמשקמהתנאיםשהושפעאואכסוגניזה
ומדיניים.כלכלייםמלחציםבעיקרהנבעההתשע־עשרה,המאהשלהאחרוןברבעלהתגברשהחלה
פתוחים.שעריונשארועודכללפחות—לאמריקה—החדשלעולםברובםנהרואלהמהגרים

בפניהםשנצבובאלטרנטיבותתלויהיהומספרםלארץ־ישראל,עלהמהמהגריםבלבדקטןחלק
השלושים,בשנותשאתוביתרהעשרים,בשנותבארץ.עתבאותהששררוהכלכלייםובתנאים

ההפקר".מן"זכתהוארץ־ישראלהאלטרנטיביים,המקלטמקומותונחסמוהלכו
ארץ־ישראלכלכלתהיתר,אזאךהיהודית,ההגירהלהאצתבפוליןהתנאיםגרמו1924בשנת
הדחק.תנאילמרותעלייהאיפוא,היתה,הונםעםארצהמפוליןיהודיםשלעלייתםבשפל.

חלקבעקבותיהםשמשךלשגשוג,הביאהבדיור,השקעותיהםובפרטאלה,עוליםשלפעילותם
לחלוטין,כמעטהעלייהנפסקההמיתוןתחילתעםפולין.אתשעזבוהמהגריםמקרבוהולךגובר
בעלייהההאטההורגשהבטרםשעודלסברה,יסודישזאת,עםגברה.מארץ־ישראלהירידהואילו

למצואשסיכוייהםהפיננסיים,האמצעיםבעליהעוליםבמספרתלולהירידהחלה—הכוללת
נודעההאכסוגנייםשלגורמיםהעובדהלמרותוכך,יותר.הרבהטוביםהיואלטרנטיבימקלטמקום

ההון.וביבואבעלייההתנודותאתשהגבירואנדוגניים,גורמיםגםפעלומכרעת,השפעה
עדשנתמשכההגיאות,השפעתהאנדוגניים.הגורמיםשלהשפעתםנחלשההשלושיםבשנות

המיתוןתוצאותאך—1925—1924בשניםהגיאותשללזוכלליבאופןאמנםדמתה,1935

מ.סרנת,נ.,הלוי,נ.,גרום,של:ג׳חלקלמדינה,ממנדטא.,קליימן,ראה:המעברבתקופתדיון13
.1977מסדה,ירושלים,בהתחדשותה,לאומהבנקאיא.,וקליימן,

,?016511*0111116לציון:ראוייםהדיוניםבין14
0׳%ממז14,314,.'7י1ו0713460ץ016מ!?31681מ!6'י

£160*£10£00110/1116£05161-11^07,1116,<!8.08—1932,9;110־ו0׳*\3.11,112מ1114(מ16,ת11,.
הורוביץשלהמחזוריתהתיאוריה.£00110*$01110*1>6?■/ס£016511*16,761,4ז\1,ז\16^1811^86מ0,׳>1938
תל־אביב,בהתפתחותה,הארצישראליתהבלבלהד.,הורוביץ,כגון:בעברית,מספריובכמהנדונה
מרחביה,הארץ,במשקושפלגיאותא.,כהן,אצל:וכןשנייה(,)מהדורה1948דביר,ע״יביאליקמוסד
.1956הפועלים,ספרית
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בתחומיהתגובותמבחינתהמוכריםההתנהגותדפוסיאתתאמולא,1936ב־שהחלהמתמשך,
יותר,הרבהחמורהיהבכלל(אירופה)ובמרכזבגרמניההמצבההון.ויבואהירידההעלייה,
ונעשההלךכןבפניהם.וננעלוהלכוהיציאהשעריואילומקלט,מקוםנואשותחיפשוהיהודים

הבריטיהמנדטשלטונותפרסמוהשלושיםשנותובסוףלארץ־ישראל,כניסהאישורילהשיגקשה
בארץהכלכלייםשהתנאיםנראהארצה.העלייהעלחמורותהגבלותשהטילהלבן,הספראת

בשניםהעלייהשלהגדולרובהאתהיוופוליןשעולילאחרמפולין:העלייהעלבמיוחדהשפיעו
היה1939בשנתמכן.שלאחרבשניםהמוחלט()ומספרםהיחסיייצוגםהצטמצם,1935—1933

במצבהתמורותהגבירואחד,מצדמפולין.מאשרפי־שנייםומאוסטריהמגרמניההעוליםמספר
העלייה.עללעילהנזכרותההגבלותבתוקפןנשארושניומצדהעולים,לחץאתבאירופההמדיני

המחזוריותאתלהסבירניסיוןכללאלשמההאכסוגנייםהגורמיםשלהמכרעתהשפעתם
שמגמתםמודליםעסקים,מחזורשל"פוסט־קיינסיאניים"מודליםבעזרתבארץ־ישראלהכלכלית
בכלמזו,יתירה"תת־צריכה".או"השקעת־יתר"כגוןמוגהיםשליותרמדוייקניסוחלהציג
למחזוריםמשותפיםגורמיםעללהצביעאפשרובכל־זאת,לו.ייחודייםבגורמיםלהבחיןניתןמחזור
יותר.כלליתמגמהלתיאורולהגיעשונים

מימנו1921—1920בשניםבביקוש.אכסוגניבגידולקשורהגיאותגלכלשלהתעוררותו
—1924בשניםההשקעה.ואתהציבוריתההוצאהאתהממשלתיותוההעברותהציוניההוןיבוא

מגמתלמגורים.בבנייהתחילה—השקעותלמימוןהוןהרביעיתהעלייהעמההביאה1925
מלחמתתקופתשלהכלכליתהתנופהגם(.1935—1932)החמישיתבעלייהקשורהדומההשקעות
היתד,שכאןאףחוץ,ממקורותשמומנההבנייה,בענףהפעילותבהתגברותהחלההשנייההעולם

והתפשטהגוברהביקושהלךהתקופותבכלאזרחיים.למגוריםולאצבאיותלמטרותבנייהזו
התהליךפרטיחדשות;השקעותומעודדהתעסוקהאתמגבירכשהואהשונים,המשקבענפי
תת־תקופה.בכלשוניםהיו

איפוא,הופנה,הגוברמהביקושמסוייםחלקהיבוא.עםקשהבתחרותעמדהארץ־ישראליהמשק
רכישותדיור,כגון—טבעיתמהגנהשנהנובפעילויותלהשקעההופנהוחלקויבוא,למוצרי
לענףהופנורבותהשקעותבתחרות.יפהשעמדוומלאכהחרושתמפעליואותםשירותיםקרקע,

עתירי־עבודה,היואלהפעילותמתחומירביםהמוביל.היצואענףלהיותהפךאשרההדרים,
בעיקר—שובאךהגיאות,בתקופותעלוהמהיריםמואץ.בקצבתעסוקהסיפקהוהרחבתםיחסית,
השנייההעולםמלחמתבשנותמרסנת.השפעההמתחרהליבואהיתר,לאשבהםענפיםבאותם
פגיעהההדריםענףנפגעזאתלעומתחסרת־תקדים.בצורהופרחהטבעיתמהגנההחרושתנהנתה

ושגשגו.התפתחואחריםחקלאותשענפיבעודחמורה,
בצמצוםהסיבהנעוצההאם1התמדתןלהבטחתתנופהדיהשפעבתקופותהיתד,לאמדוע
שלבמיתון־זוטאהדבריםפניהיושכאלהברור1ההמוניםעלייתהמשךעםבד־בבדההוןיבוא
192315שנת

בחינתגםההון.ביבואהתלולהלירידההכלכליתהנסיגהקדמה1926בשנתאך,
המחזורית.ההאטהלהסברתורמתאינהלעולהיבוא־הוןהיחס

גבוההיחסהיההשפעבשנותיותר.משמעותיותתוצאותמעלהלתוצרהשקעההיחסבדיקת
המקומית,ההשקעהאתמימןההוןשיבואכיווןבולט.באורחקטן—השפלובתקופותבמיוחד,
שנותבאמצעהערכיםואכן,דומה:תמונהעללהצביעהתוצרלביןההוןיבואביןהיחסעלשומה

השפלתחילתבשנתתלולהירידהירדואךהשלושים,שנותשבמחציתמאלהגבוהיםהיוהעשרים
שלאחריה.ובשנה
מספרשנים.כמהשלרצףעל־פניהעלייהשלהיחסיבגודלהמונחתהיסודשבעייתנראה
בשנתהממוצעתמהאוכלוסייהאחוז54לכ־שווההיה1925—1924בשניםארצהשהגיעוהעולים

שם.גרוס,שלמסקנתוזוהי 15
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1947—1920המנדט:לתקופתנבחריםנתונים:1לוח

יחס
יבוא
הון/
תוצר

(8)

יחס
השקעה/
תוצר

(7)

דורשי
עבודה
)אלפים(

(6)

באחוזיםגידולשיעורי יבוא

עלייה
)אלפים(

(1)

תוצר
ריאלי
לנפש

(5)

תוצר
ריאלי

(4)

אוכלוסייה
ממוצעת

(3)

יהודי
)אלפי
לא״י(

(2)

7.0 3.5 8.2 1920

0.6 18.0 3.4 8.3 1921

1.70 0.54 1.0 14.0 3.8 8.7 1922

2.02 0.48 1.8 —4.4 4.6 9.2 4.1 8.2 1923

1.93 0.51 1.1 24.9 32.2 5.8 5.5 13.9 1924

1.45 0.62 1.2 16.2 49.1 28.2 6.8 34.4 1925

1.13 0.41 6.0 —15.4 4.0 22.8 5.0 13.9 1926

0.62 0.27 7.3 14.5 14.7 0.2 2.9 3.0 1927

0.60 0.25 2.9 10.8 12.2 1.3 2.9 2.2 1928

0.62 0.36 1.1 15.0 18.7 3.2 3.4 5.2 1929

0.62 0.41 1.4 11.6 17.6 5.3 3.7 4.9 1930

0.51 0.36 3.0 9.6 14.4 4.4 3.2 4.1 1931

0.62 0.41 1.5 9.1 15.2 5.6 4.6 12.6 1932

0.68 0.58 0.4 20.5 39.7 15.9 7.7 37.3 1933

0.77 0.62 0.4 2.8 24.7 21.3 11.1 45.3 1934

0.60 0.61 2.5 1.8 28.3 26.0 10.8 66.5 1935

0.39 0.43 8.1 —9.8 3.4 15.2 7.1 29.6 1936

0.30 0.36 8.4 —8.9 —4.5 4.8 5.5 10.6 1937

0.38 0.28 11.3 —9.1 —5.9 3.6 6.4 14.7 1938

0.38 0.23 15.0 —5.4 1.5 7.3 6.9 31.2 1939

0.22 0.13 24.9 —1.9 4.3 6.4 4.8 10.6 1940

0.15 0.07 15.4 12.5 16.0 3.1 4.5 4.6 1941

0.10 0.07 5.9 17.2 19.5 2.0 5.4 4.2 1942

0.12 0.05 3.5 6.2 9.5 3.1 8.2 10.1 1943

0.13 0.10 4.3 1.5 6.4 4.8 10.2 15.6 1944

0.14 0.10 4.5 2.8 8.0 5.1 12.3 15.3 1945

0.13 0.18 6.7 9.6 15.6 5.5 14.7 18.8 1946

0.08 0.26 9.1 4.4 9.8 5.2 9.8 22.1 1947

מס׳לדיוןמאמר״,1947—1917בארץ־ישראל,היהודיהישובשלהכלכלית״ההתפתחותנ.,הלוי,מקור:
.1979נובמברפאלק,מכון,7914
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.1932בשנתהממוצעתמהאוכלוסייהאחוז82כ־היוו1936—1933השניםעוליואילו,1923
לעוליםנמצאההשפעבשנותאמנםבקלות.להיקלטניתניםלאפשוטכאלהגידולשיעורי
קבועהתעסוקהלהספקתאולםציבוריות,ובעבודותלמגוריםבבנייהבעיקרארעית,תעסוקה
המלחמהשלהשפעבשנותיותר.הרבהארוכההבשלהתקופתגםוכןאחרמסוגהשקעהנדרשה

תקופתולאקצרההתאמהתקופתהמשקעברהמלחמה,תוםעםולכן,רבים,עוליםהגיעולא
מיתון.

הכלכליהקליטהכושרעלהבריטיותהרשויותלביןהיהודיתהסוכנותביןהמתמשךבפולמוס
—18פילועדתבפניהעדויותשלבמעמדגלויההתנצחותלידישהגיעויכוח—ארץ־ישראלשל

לקליטתהדרושיםהתנאיםאתיוצריםההוןויבואהעלייהעצםכיבטענתם,הסוכנותדובריצדקו
חייםברמתאותהוקיימהוהולכתגדלהאוכלוסייהכילכלהאכןשהארץעובדהנוספת:עלייה
בטענותגם—הקצרבטווחרקכיאף—צדקשלמידההיתהזאתעםאךיחסית;גבוהה

לקלוטיכולשהמשקהעוליםמספראתהקובעהואהפנוייםהעבודהמקומותשמספרהבריטים,
אךבלבד,זמנילמיתוןגרמההעשריםשנותמחציתשלהיתר"ש״עלייתמכאן,הקרוב.בעתיד
שנים.מחמשלמעלהשנמשךמיתוןהולידהשלושיםשנותמחציתשליותרהחמורהעלייהעודף
שלמזערי,אמנםחלק,הצלתעבורבהחלטזולמחירבבחינתהיהזהכלכלישמיתוןספק,אין

אירופה.יהדות

ן36ק0מ1116011?8.0£1681106ץ00010118810031?(661?6ק0ז1,)5479.00181.008011,ראה:
1937,180^13.

18
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ביבליוגרפיה

1973עובד,עםאביב,תלהרביעית,העלייהבתקופתהישובד.,גלעדי,
סדרתפאלק,מכוןירושלים,בארץ־ישראל,הציבוריהסקטורותקציבי1923שנתשלהמיתוןנ.,גרוס,

.794,1979לדיוןמאמרים
)מהדורה1948דביר,ע״יביאליקמוסדאביב,תלבהתפתחותה,הארצישראליתהפלכלהד.,הורוביץ,

שנייה(.
סדרתפאלק,מכוןירושלים,,1947—1917ישראל,בארץהיהודיהישובשלהבלכליתההתפתחותנ.,הלוי,

.7914,1979מס׳לדיוןמאמרים
.1956הפועלים,ספריתמרחביה,הארץ,כמשקושפלגיאותא.,כהן,

בישראלכלכלילמחקרפאלקמרכזירושלים,סטטיסטית,תוספת,1953עד1848לישראלהעלייהמ.,סיקרון,
.1957והלמ״ס,

בהת¬לאומהבנקאיא.,וקליימו,מ.סרנת,נ.,הלוי,נ.,גרוס,שלג׳חלקלמדינה,ממנדטא.,קליימן,
.1977מסדה,ירושלים,חדשותה,

על־שםבישראלכלכלילמחקרהמכוןירושלים,וכישראל,ישראלכארץהיהודיהמשקמבנהר.,שרשבסקי,
.1968פאלק,מורים

06¥6108ק01601:?381\(60סס1ק11811ס16ם301118?1111116?101)161115,")(1£,
'182361"

,538161110
?XX¥ (?61). 1961).

,0/0511/10?01(10100211/1((£00/10107610/5/111101/1101106)1?16 01058,.?.א30(1!1,1461261,.(?10/
.1977,7762061?0150058100,108111016)311?,1610531601

03311100(0106063001,),.?¥/6101(70001(1211100010(0111101)1/12?0/0511(160,1936,10(1511\(£6ת0ץ
,18136101)8301,1610831601,111100)61)6013186,1)86000).1941,1610831601,31681106?£01

(.1978
ס1001001(1,.€!ז־'110?13(16-0ץ10016?31681106,"?0/0511(0010(6101זס£0000£051000(61080010-

2/(10, 7408. 8—9, 1932.
1401010112, .ם30(11101(160,[£000002,7(51100 X20) 0/ ?0/05(1/10, ?61 ,׳¥86/46101811ס6,ץ¥0111938) .

8020618, 8., £000001(0 €110080, א¥011610,(1953,1401100 .

?01108, ??., 6101(0001 1000010 7/1 ?0/05(1/10, 1942, 1610831601, 00061001601 ?110161, 1946.

0161, 0., ?710 5011100 7/1(71(5(1105 1/1 ס00ע010(ק0>!£00/10(11,׳)301610831601(¥011146101,(8301 (

04 181361 30(1 ?16(161161( ¥. ?136861, 1967.
?0/101( /ס(710?0705(£01/10^€0010101(55(011?(86661ק011,)?00(€01,100(1937,145480,5479.1 .

811100, 8., 150001 - 1010118001(00 0( €00(550000, ?3118, £(1111005 €0)35, 1963.

\¥00(1, 0.5., 500X20) ס/6101(000(10000 X0 /ס?01051(1 X0, סס61001601?1610531601,01943,110161 .
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חוץבסחרמונופוליסטיתתחרות

הלפמן*אלחנן

שיעורהיהלמשל,כך,העולמי.הסחרבהיקףרבגידולחלהשנייההעולםמלחמתלאחר
בעוד,1960—1953בתקופהאחוזים,7המתועשותהמדינותיצואשלהממוצעהשנתיהגידול
היצואגידולשיעורהיה1973—1960בשניםאחוזים.3.6רקהיההתל״גשלהגידולששיעור
גידוללעומתלשנה,אחוזים8.8המתועשות(המדינותאתכמובן,)הכוללות,המפותחותבמדינות
מהירבקצבגדלהסחרהיקףבאחת,*.בלבד4.8שלממוצעשנתיבקצבאלובמדינותהתל״ג
התפוקה.צמיחתמקצבבהרבה
התפתחותעלבמחקרובמבנהו.גםמשמעותייםשינוייםחלוהסחר,בהיקףהמהירהגידולעלנוסף
חילופיןהפנים־ענפי:בסחרמרשיםגידולעל2בלסהמצביעהמשותף,האירופיבשוקהסחר

שונים.מוצריםשלבינלאומייםלחילופיןיחסיבאופןורבוהלכודומיםמוצריםשלבינלאומיים
במכוניותבאיטליה,ביגודבמוצריהדיןוהואאלקטרוניקה,מוצריייבאהוגםייצאהצרפתלדוגמא,
כגוןהמסורתי,הסחרשלחלקווהצטמצםהלךזאתלעומתוכדומה.מגרמניה,ויוצאושיובאו
הפנים־ענפיהסחרבחינתהזמן.במרוצתתעשייה,מוצריליבואבתמורהחקלאותמוצרייצוא
יפןקנדה,ארה״ב,בתוספתהמשותףהאירופיהשוקמדינותשש—מתועשותמדינותבעשר

36מ־אלו,במדינותענפיהפנים־הסחרשלהממוצעבחלקונמשךגידולמראה—ואוסטרליה
,1972בשנתשנים,חמשכעבור.19673ב־אחוזים48ול־1964ב־אחוזים42ל־1959ב־אחוזים
סחרןנפחמכללאחוזים70מ־למעלההפנים־ענפיהסחרהיווהשבהןהמדינות,רשימתכללה
ובלגיה.דנמרקקנדה,אוסטריה,המערבית,גרמניהשוודיה,הולנד,בריטניה,צרפת,אתהכולל,
,4אחוזים57היהשנהבאותהארה״ב,שלהפנים־ענפיסחרה

המקובלותהתיאוריות.1

בהןואיןהפנים־ענפי,הסחרתופעתאתלנתחנועדולאחוץסחרשלהמקובלותהתיאוריות
מלכתחילה,נוסחו,הןבתל״ג.הגידולמקצבכפולכמעטשהינוהסחרשלגידולקצבלהסביר

אינןגםאלותיאוריותביגוד.ליבואבתמורהמזוןיצואכגון—בין־ענפיסחרלבחוןכדי
בחלקן.רקכאןשיוזכרונוספות,תופעותכמהמסבירות
שקייםהעובדה,על6בורנשטיין־לינדרהשוודיהחוקרהצביעהששיםשנותבתחילתכבר

. תל־אביבאוניברסיטתלכלכלה,החוג *

8411553, 8., "0116 14633
־40016011001501(1016111161־£000001704110041,"]0111-11(11/סראה:1

׳?1

.1(1161(10110001 71-11(1( ׳%£0\(1978 )
.8414554, 8., 710(16 1,11)670111011011 (1111011% 1(1(1115111(11 0011011165, 1.;1967ראה:2

א¥6\¥01־
01111)61, .מ411.0(1-1071(1,.?3,.1(111(1-1(1(111511))710(711607116:16?!0(1(11 X4605016(0601 : יאה3

.0/ 10161(10110(101 710(16 1(1 0111616(111016(1 710(111615, 1-00(1011, 1975
'■10114-10(111511־7'1'1־4<4016(101611-־10(11181ז0006111145806014112411007־601ראה:4

,0100,\)}
.038001065ז1־4(16ס!^1400140101־65,"18(71)61/>3('7<0/1!/(410111/3165ע(1978)

051401(11,1{![1967,15414ראה:3 010(161, 8., (1(1 £550? 0(1 710(16 0(1(1 710(15)01(1X0110801־.
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6יותרמאוחריםבמחקריםגםחוזקהזותצפיתדומות.מדינותביןגדולבהיקףבינלאומימסחר

*

.

גדוליםלשינוייםהביאהלאהאירופיהשוקבמדינותהחוץסחרשלשהליברליזציההתברר,כן

מתיישבותאינןאלותופעותממש.שלהתנגדותעוררהלאואףהשוקמדינותשלהענפיבמבנה

היווהקשר־אוהלין.ריקרדונכלליםהמקובלותכשבתיאוריותהמקובלות,הסחרתיאוריותעם

—ממששלפיתוחלידיהגיעהלאמהןאחתשאףאלאאלטרנטיביות,תיאוריותלהציעניסיונות

וחרףהואילמודגש,השילובאלמנטהמקובלות.בתיאוריותמסודרתבצורהשולבהלאולבטח

הסחרמכללנכבדחלקעדיין,מהווה,הבין־ענפישהסחרלזכורחשוב—כהעדשנאמרכל

זה.מרכיבחלקלפחותשלהדעתאתמניחהסברמספקתהקשר־אוהליןותיאורייתהעולמי

הסברלספקניסואףאלאבלבד,בדיווחהסתפקולאדלעילהעובדותאתשמסרוהחוקרים
מופיעהבמחקרים,שהשתקפההפנים־ענפית,שההתמחותהעובדה,עלהצביעוהם.ולתצפיותיהם

המוצרשלמסויםבסוגלהתמחותנוהגיםיצרניםלגודל.יתרונותעםייצורקייםבהםבענפים
עלהמבוססענפי,מבנהשלזהסוגענף.באותומתחריהםממוצרישמבדילוייחודלוומקנים
ויבואיצואתואםמונופוליסטית,ותחרותמושלמים(תחליפיםשלא)אףקרוביםמוצריםייצור

מוצר;אותושלשוניםלסוגיםדרישהבאוכלוסייהשקיימתבחשבוןמביאיםאם—דומיםמוצרים
שונות,אופנותלפילבושלפרטיטלוויזיה,מכשיריאומכוניותשלשוניםלמודליםלמשל,כמו,
מכוניותומייבאתפולקסווגןמכוניותגרמניהמייצאתכךטבק.שלשוניםמסוגיםלסיגריותאו

מענהאיןעדייןאולםצרפתיות.גבינותמייבאתהיאבעודהולנדיותגבינותתייצאוהולנדרנו,

מונופוליסטיתתחרותשלתיאוריהבאמצעותהללוהתופעותמכלולאתלהסבירניתןאםלשאלה,
קרובים.במוצרים
במוצריםמונופוליסטיתתחרותבמונחיהפנים־ענפי,הסחרלתופעתהצעת־הסברשלקיומהחרף

בהיותטמונהלכךשהסיבהלהניחישרבות.שניםבמשךמתאימהתיאוריהפותחהלאקרובים,

שלתיאוריותבמהותןצ׳מברלין,עלשהתבססומונופוליסטית,תחרותשלהמקובלותהתיאוריות
ההת¬עםאולם,כללי.שיווי־משקלשלתיאוריותהיוהסחרתיאוריותבעוד—חלקישיווי־משקל

הצעותגםצמחותעשייתי,ארגוןשלהתיאוריהבתחוםהאחרונותבשניםשחלההרבהקדמות
אלומהתפתחויותכתוצאהכללי.בשיווי־משקלמונופוליסטיתתחרותשללתיאוריותאופרטיביות

)כשהואקרוגמןמציעהאחדאתהפנים־ענפי:הסחרלתיאורמודליםשני1979בשנתהוצעו

לנקסטרהשניואתוסטיגליץ(,דיקסיטשניסחומונופוליסטיתתחרותתיאורייתעלמתבסס

בעליבמשקיםהדיוןמתרכזהמודליםבשני.8בעצמו(שניסחמונופוליסטיתתחרותעל)המתבסס

פנים־ענפי.הואהסחרלכזהבניסוחפנים־ענפי.סחרנוצרכיצדומוסבריחיד,ענף
מונופוליסטיתתחרותשלהתיאוריהאתלשלבניסיונותכמהנערכואלוהתפתחויותבעקבות
שאניהמשולבתהתיאוריהסקירתלהלן.9בין־ענפיחוץסחרשלבתיאוריותקרוביםבמוצרים
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במוטיביםשימושישנוזומשולבתבתיאוריהלעיל.שתוארוהאמפיריותהעובדותבעקבותמציע,
הסחרלהסברצ׳מברליןמסוגובמוטיביםהבין־ענפי,הסחראתלהסבירכדיהקשר־אוהליןמסוג

כמקרההקשר־אוהליןתיאורייתאתלכלולבהשיהאמספקת,במדהכלליתהתיאוריההפנים־ענפי.
העולמי.הסחרמבנהלגבימעניינותתחזיותמעלהוהיאפרטי,

הדיוןמפגרת.2

מוצריםהמייצרמונופולסטיסקטורשללקיומובהתייחסותהינוהמוצעתבתיאוריההחידוש
מהמבחרהמוצרסוגבבחירתמישורים:בשניהיצרניםביןהתחרותנערכתזהבסקטורקרובים.
השוואתהיטב:מוכרכלללפיתתקבלהמחירעלההחלטהמכירה.מחירובבחירתהאפשרי
)ובמחיריהמיוצרתבכמותרקתלויותהייצורשהוצאותבהנחההשולי.לפדיוןהשוליתההוצאה
לשנותכדאיהשוליתההוצאהעלהמחירעולהעודשכלהריהמוצר,בסוגולאייצור(גורמי
נמוךהמחירכאשרולהיפךהמבוקשת,הכמותאתלהגדילכדי—המוצרספציפיקציותאת

—לעילהנזכרהכלללפי—השולילפדיוןהשוליתההוצאההשוואתאולם,השולית.מההוצאה
המוצרשלספציפיקציהבחירתהמחייבדברהשולית,ההוצאהמןגבוהמחירקביעתמחייבת
השוליתההשפעהבהבנקודהמתקבלזהמכסימוםהמבוקשת.הכמותאתהאפשרככלשתגדיל

רווחים,אפספירמהלכליהיוהארוךבטווחאפס.הינההמבוקשתהכמותעלהספציפיקציהשל
לפירמותיגרמושלילייםורווחיםלענף,להיכנסחדשותלפירמותיגרמוחיובייםשרווחיםכיוון
הממוצעת.להוצאהשווההמוצרמחיריהיההארוךלטווחמשקלשבשיווימכאן,הענף.מןלצאת
לגודלעולהתשואהעםקרוביםמוצריםבושמייצריםבענףהפועלתפירמהשלגביאיפוא,נמצא

:תנאיםשלושהלהתקייםצריכים

שולית.להוצאהשווהשוליפדיון(1)
ממוצעת.להוצאהשווהמחיר(2)
אפס.הינד.המבוקשתהכמותעלהמוצרשלבספציפיקציהשולישינויהשפעת(3)

אתהקובעיםהגורמיםאתלפרטישתוכןבםלצקתכדיאולםלמדי,פשוטיםאלהתנאים
מונופוליסטיתתחרותאודותהספרותשלהעיקריתחולשתהבודדת.פירמהבפניהעומדהביקוש
זו.בנקודהבדיוקנעוצה

שלרצףבכוחשקייםנניח.10לנקסטרשהציעביקושבתורתשימושנעשההענייןלצורך
המעגל.בנקודותאלהסוגיםלתארשניתןוכןהמונופוליסטי,בענףלייצורהניתניםמוצריםסוגי

שלרצףשקייםגםנניחצבעו.אתלדוגמא,—מוצרסוגמתארתבמעגלנקודהכלכלומר,
שאםהיא,האידאלי""המוצרמשמעותיחיד.אידאלימוצרסוגישנוצרכןלכלכאשרצרכנים,
שישנם)בהנחההאחרהמוצרמןיחידות3׳ו־המונופוליסטיבענףממוצריחידות*לצרכןמציעים

המונופוליסטי,מהענףהמוצרגוסאתכרצונולבחוריכולשהואלוואומריםמוצרים(שנירק
ו־׳>.*לכמויותקשרללאהמעגל(עלנקודה)אותהמוצרסוגבאותותמידיבחרשהואהרי
אחרמוצריחידותלמונחיאידאלימוצריחידותהמתרגמת)ע(׳/פונקציהשקיימתנניחכן,כמו

מבקשיםשאםהוא,זופונקציהשלמובנההאידאלי.מהמוצרהמעגל()על׳יבמרחקהנמצא
—האידאלימןעבמרחקהנמצא—אחרבמוצרשלוהאידאליהמוצרמןיחידהלהחליףמאדם
בגודליתלותללאוזאתהאידאלי,המוצריחידתעלכפיצויזהממוצריחידות)ע(־/יבקשהוא

עםוגדלהולדהנדרשהשולי)הפיצויקמורהעולה,פונקציההינה)״(*הפונקציהצריכתו.

.1,2ז1נ(2§16,ז11)1(1.ראה:
סו
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פרטשלהתועלתרמתאתלתארניתןאלהבהנחות(!׳•0)=1ו־האידאלי(מהמוצרהמרחק

־ידי:על
(1)14=)׳י(*[",)׳ו(־//]ץ

׳יבמרחקשנמצאממוצרהנצרכותהיחידותמספרהואסי(*תועלת,פונקצייתהינד,)•(״כאשר

מקיימתש־)■("גםנניחהאחר.המוצרשלהנצרכותהיחידותמספראתמתארעו־האידאלי,מן

הומוטטית.ושהיאפוחתתשוליתתחלופה
הכמויות:אתמבקשהאידאלימן׳יבמרחקהנמצאמוצרשקונהמיאלובהנחות

(2)*0)׳*=0)׳״>;[,־*)׳ו(0ק,)׳|/],

(3)ץ=/]״י/.)׳*(!/)׳*(*׳/[״״

הביקוש—)׳י(*.)•(*״שלהמחיר—)׳*(,>/׳ג,שלהמחירהואקעהכנסה,היא1כאשר

)•(״״•ובדומהאחתהכנסהליחידתהאידאלילמוצר
משלםשהצרכןהאפקטיביהמחירהואש־)"(*)׳!(*קברור(3ו־)(2)הביקושממשוואות

ברור,האידאלי.מן׳יבמרחקהנמצאמוצרלקנותנאלץהואכאשראידאלי,מוצריחידתעבור
שעליוהאפקטיביהמחיראתלמינימוםהמורידמוצרגוסאותולקנותיעדיףשהצרכןאיפוא,
האידאלי.המוצריחידתתמורתלשלם
נניחכןהאוכלוסייה.פניעלבאחידותמתפלגותהאידאלייםלמוצריםשההעדפותעתה,נניח

פונקצייתושלכולםלכולם(שווההכנסההמבטיח)דברייצורגורמיעלזההבעלותהצרכניםשלכל

מאפשרותאלוהנחותהאידאלי.במוצרהואצרכניםביןהיחידההבדל(.1ב־)המתוארתתועלת
שיסומןזה,יצרןאםמסויים.מוצרסוגלייצרהבוחריצרןבפניהניצבהביקושאתלחשב

—אחריםיצרניםשניביןבינייםכתכונותמסווגותשתכונותיומוצרסוגלייצרמבקש,1באינדקס

20הואמתחריושניביןהמעגל()עלשהמרחקכך—ו־/-!1+1נאמר
4,

אתלייצגניתןאזי
:11כדלהלן1ה־היצרןבפניהניצבהביקוש

+'1'
(4)(2ין*ק(י?14

*)׳י(*]״?.)״(!/*,ק(*״+
)5

)/]4=
10•10•

ביןהמרחק—ו־,_*עהאוכלוסייה,צפיפותהוא/,{יצרןשגובההמחירהוא•,*׳/כאשר
תלויהבהםמשתניםבאותםתלויות8ו־)•(3)•(/-/.הפונקציותיצרןשללזהייצרןשלהמוצר

יצרןכאשרה־/.היצרןשלהשוקרוחבאתקובעותהןההכנסה.גורםלהוציא,2)•(הפונקציה
קטנים(;8ו־)•(8))־(מצטמצםשלוהשוקרוחב)א(דברים:שניקוריםהמחיר,אתמעלהזה

המבוקשתהכמותיורדתמכך,כתוצאהיורדת.ממנוהקונהצרכןכלשלהמבוקשתהכמותו־)ב(
יחד.גםהסיבותמשתי

*,בענףמשקללשיוויהתנאיםבשלושתתוכןלצקתמאפשר(4)הביקושבפונקצייתשימוש
המחירשוויוןהשולי,והפדיוןהשוליתההוצאהשוויוןכלומר,—זהסעיףבראשיתשתוארו

מתחריו,מחיריאיןהיצרןלגביבספציפיקציה.שינוישלאפסשוליתוהשפעההממוצעת,וההוצאה
להשפעתו.נתוניםהפרטיםוהכנסתהמעגל(על)מיקומםמייצריםשהםהמוצרסוגי

,מ&חזק!©!!.11)161.ראה: 11
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משקלשיווי.3

ומיוצרהומוגניהואגשמוצרנניחהייצור.צדאתגםלפרטישמשקל,שיווילתארכדי
בשנימשתמשיםלייצורלגודל.עולהבתשואהמיוצרxשמוצרבעודלגודל,קבועהבתשואה
נניחהמוצרים.סוגילכלזהה*אתשמייצרבענףהייצורופוגקצייתובעבודה,בהוןהמקרים
זהותהטכנולוגיותהקודם(,בסעיףכמתואר)ומתנהגיםזהיםהצרכניםשבהןמדינותשתישישנן
להנחותדומותאלוהנחותלרשותן.העומדותועבודההוןשלבכמויותרקהואביניהןוההבדל
התמחות,ללאהייצורמערכתשלסימטרימשקלשיווילתארניתןוכךהקשר־אוהלין.במודל
שוות,כמויותומייצרות,י/אחידמחירהפירמותכלגובות*המייצרשבענףזהבמובןסימטרי
הבאה:בצורהמדינה,באותהפועלותכשהן

(5) >■!/
,־£= (11,*׳)*ן

(6) ?*** = 03(,11,'־*׳,*ן)**

)ל( 7,,׳/(?ק **(*,1,
,מ1+׳22)—*׳ס(©6

(8) ׳'׳״'(־״״ *־ן1)'*£+,*ס!(,*,*ז*!׳)**—*£

(9) *׳*(׳!*״ ,*£)*•׳+77,0,*,*/,)**1*=77'*

0)•(,להון;והתמורההעבודהשכרהם■׳ו־׳יי=*;1,2המדינה,את*האינדקסמתארכאן
אתמבטא2׳!תק״ל;בגלל¥הייצורבהיקףתלויהאינהוהיא׳ג,לייצורהשוליתההוצאההיא
פירמהשלההוצאותפונקצייתהיא0)•(״אתשמייצרבענףבודדתפירמהשלהייצוררמת

הממוצעתלהוצאההשווהבענףלפירמהלגודלהיתרונותמדדהינו0)•(*;בענף
12השוליתההוצאהחלקי

המונופו¬הכוחמדדהינו)•(£.>)•(@1לגודליתרונותישנםכאשר,
מ1בענףהמפעליםמספרהואמהשולי;הפדיוןחלקיהממוצעלפדיוןשווהוהואליסטי

זהמרוחקיםוהמפעליםאחר,מוצרסוגמייצרמפעלכלהשנייה.במדינהמ2ו־הראשונהבמדינה

בענףתפוקהליחידתלעבודההביקושהינו)•(^־<שווים;במרחקיםהמעגל(פני)עלמזה
מפעלשללעבודההביקושהינו)•(,£׳ג;בענףתפוקהליחידתלהוןהביקושהינו*י<¥)•(׳>;

והעבודהההוןכמויותהינםו־7£:כזה.מפעלשללעבודההביקושהינוו־)•(**:גבענףהפועל
הנדונה.המדינהלרשותהעומדים
מציין(6)תנאיבייצורו.לממוצעת()שווההשוליתלהוצאהשווה׳>שמחירמציין(5)תנאי
לתנאי:(6)תנאימצירוףנובע(7)תנאיבייצורו.הממוצעתלהוצאהשווה*מוצרשמחיר
השוליתההשפעהסימטרימשקלבשיווי*.בייצורשולילפדיוןשווה*בייצורשוליתהוצאה

.13כאןרשוםאינוזהתנאיולכןאפס,בהכרחהיאהמבוקשתהכמותעלבספציפיקציהשינוישל

לעבודהשהביקושכתוב(8ב־)הייצור.גורמיבשוקמשקלשיווימתאריםהאחרוניםהתנאיםישני
תנאיגםקיימיםההון.להיצעשווהלהוןשהביקושכתוב(9ב־)ואילוהעבודהלהיצעשווה
יפורטו.לאהםאךהמוצרים,בשוקמשקלשיווי

הקשר־מערכתיוצרות(9(—)5)שמשוואותלעובדה,לבלשיםכדאיהסחר,במבנההדיוןלפני
הקשר־אוהליןשלבמקרהלגודל.קבועהתשואהמקיימת*בענףהייצורפונקצייתכאשראוהלין,
:שכיווןהמקובלת,הצורהאתמקבלות(9ו־)(8)(,6)(,5)משוואות

0(,11)*,•׳,'=0(,11*)•׳,׳
x)\8)■ו,ץ, X==־׳,׳!!(,ס,*(
x77(,11)*,•׳,׳=,-.יי(,%)ז

173110011.,.ס"£13811011£116י>308031607(811311161>ן2076׳\\6ז3§005156."!׳׳}/אסס/־׳סראה:12

.£00׳10/מ׳70?01ו׳611׳(1975)

.£161ק1ז13,ח11)1(1.ראה:
13
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*בענףהייצורוהיקףבענףבייצורלממוצעת()שווההשוליתההוצאהתינה)•(,?כאשר
עםמתקיימת(7)זהבמקרה.0)•(=1קייםלגודלהקבועההתשואהבהנחתכך,עלנוסף*!׳.הינו

(>/(,1)׳=1)שטוחה(*1)׳הפונקציהכלומראידאליים,מוצריםלאנשיםאיןאםמעניין:פירוש
והיצרניםצורכיםשהםהמוצרסוגלגביאדישיםהצרכנים—מתקיימתזוומשוואה)•(מ=1אזי

כמובלבד,אחדסוגיספקשהשוקלהניחכן,אםניתן,מייצרים.שהםהמוצרסוגלגביאדישים
אינה)׳>(־/)כלומרמסויימיםמוצריםלסוגיהעדפותלאנשיםישאםאולם,הקשר־אוהלין.במודל

)•(א"==1אזשרקמפניאינסופי,יהיהי׳1+!׳2ש־מחייב0)•(=1עם(7)קיוםאזישטוחה(,
הזמנה!לפישלו,האידיאליהמוצראתיקבלצרכןוכלמוצרים,שלרצףייצרוזהבמקרהכלומר,

לגודלהתשואהבוהמקרהרקיידוןבהמשךזה.במקרהגםישימההקשר־אוהליןתיאוריית
עולה.*בענף

הבינלאומיהסחרמכנה.4

פירמות,שלרבמספרקיים*שבענףההנחהעלמבוססהקודםבסעיףשתוארהמשקלשיווי
אינםזהבענףלגודלהיתרונותכאשרמובטחתזותוצאההמוצר.סוגישלרבמספרכלומר,
במדינהמיוצריםמהםחלקורקמהמדינותאחתבכלנצרכיםהמוצריםסוגישכלכיווןמדי.גדולים
אתומייבאת;י-מוצרשלסוגיםמייצאת^מדינהבמיוחד,פנים־ענפי.סחרקייםבודדת,
הינו:הסחרהיקףאזיהעולמית,הלאומיתבהכנסה3*חלק*למדינהאםהשאר.

(1*1+2*1,12^)*+|

*.בענףהסחראתמבטאהשניוהרכיב׳>בענףהסחראתמבטאהראשוןהרכיבכאשר
—(7(—)5)במשוואותהמתוארת—.,ין(קו״'!׳+"2ל־)מ־)*,•׳,"(שההעתקהעתהנניח
—המדינותבשתיייצורגורמימחירילהשוואתאיפוא,מביא,הבינלאומיהסחריחיד.באופןהפיכה
לחשיבותהדומהחשיבותנודעתזולתוצאה*בענףהפירמותכלשמייצרותהכמותלהשוואתואף

לעובדה,גםלבלשיםכדאיכאןהקשר־אוהלין.בתיאורייתייצורגורמימחיריהשוואתמשפט
שוויםהייצורגורמישלהמחיריםכאשרי-בייצורהומוטטיותלדרושצורךאיןהנידוןשבמקרה

עיצרניבשתיהן,היאאףשווה*בענףמייצגתפירמהשלהתפוקהורמתהמדינות,בשתי
משתמשותxבענףופירמותהמדינותבשתיתפוקהליחידתוהוןעבודהכמויותבאותןמשתמשים

משתמשז.שענףעתהנניחהדיוןמיקודלצורךהמדינות.בשתיועבודההוןשלכמויותבאותן
במשפטשימושעל־ידי(,9ו־)(8מ־)מידברוראזי׳>.ענףמאשריותרגבוהלעובדהוןביחס

ויותרלעובד?פחותמייצרתלעובדהוןשליותרהגדולהיחסבעלתשהמדינהריבצ׳ינסקי,
לעובדיותררביםשסוגיםלעובדהלבלשיםישאךהשנייה.המדינהמאשרלעובד*מוצרסוגי

זהה.הסוגיםבכלהתפוקהשהיקףכיוון*,מוצרשללעובדיותררבהתפוקהגםמשמעותם
המדינותשבשתיכיווןהומוטטיות.הינןהפרטיםשהעדפותלהנחהולהתייחסלחזורישעתה
דומיםהיחסייםשהביקושיםהריבשתיהן,שוויםהמוצריםומחיריזההטעמיםהתפלגותקיימת

המדינההסחר:מבנהמתקבלהקודם,בסעיףשנידוןהייצורלמבנהזאתמשוויםכאשרבשתיהן.
שהמדינהבעודץ,מוצריומייבאתxמוצריוטנמייצאתלעובדהוןשליותרהגבוההיחסבעלת
שהמדינהבעוד׳ג,מוצריומייבאת*מוצריוטנמייצאתלעובדהוןשליותרהגבוההיחסבעלת
עלהיינוכאןהדגשזג.מוצריוטנומייבאת׳>מייצאתלעובדהוןשליותרהנמוךהיחסבעלת
תחזיתכן,אםנתקבלה,וכךז"מוצריומייצאותמייבאותיחדגםהמדינותששתימפנינטו,
פנים־ענפי.סחרשלקיומועםבד־בבדהקשר־אוהלין,עלהמבוססת—הבין־ענפיהסחרלגבי
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מדינות:ביןהבדליםבהימצאותקיומואתמסבירותבינלאומיסחרשלהרגילותהתיאוריות
כאן.הנידוןבמקרהכןלאאךבינלאומי.מסחרביניהןיתקייםלאמדינות,ביןהבדלכלאיןאם

לא—לזוזולגמרידומותהמדינותשתילמשל,שאם,נובעהסחרמבנהעלדלעילמהדיון
לסחורכדאילמדינותפנים־ענפי.בינלאומיסחרתקיימנההןאולםבין־ענפי,סחרביניהןיהיה
טובניצולשמאפשרמה*,למוצריהשוקאתמגדילשהסחרמפנימזו,זושונותהןאיןאםגם

ירדבינלאומימסחרשבעקבותכלל,בדרךתהיה,התוצאהבייצורם.לגודלהיתרונותשליותר
יצאויחדגםהסיבותמשתילשוק.יסופקהמוצרסוגישליותררבומספראלה,מוצריםמחיר

)בממוצע(.נשכריםהצרכנים
בינלאומימסחרשלקיומועלהמצביעיםהאמפירייםהמימצאיםעםכן,אםעקבית,זותיאוריה

מפורשקשרעלזותיאוריהמצביעהגרידא,להסברמעבראךדומות.מדינותביןניכרבהיקף
שכמויותנניחהבהזה,קשרלראותכדיביניהן.הסחראופילביןמדינותשלהדמיוןמידתבין
שהיתר■במדינהלעובדההוןיחסמוגדלכאשרמחדשמחולקותהמדינותביןוהעבודהההון

ניתןאזיעבודה.עתירתמלכתחילהשריחהבמדינהמוקטןשהואבעודהוןעתירתמלכתחילה
14להוכיח

הסחרשלחלקוולצמצוםהבין־ענפיהסחרשלבחלקולגידוליביאשהדבר,
בעבודותמקובלאינדקסבאמצעותנמדדהפנים־ענפיהסחרשלחלקוכאשרהפנים־ענפי,
.15אמפיריות

בעקבותלקטוןאולגדוליכולהסחרשלהכוללשהנפחהוא,זהמתרגילהמתקבלאחרדבר
מידתלביןהסחרנפחביןמונוטונילקשרלצפותשאיןכלומר,הייצור.גורמיבהקצאתהשינוי
לבין—לעובדהוןבמונחי—הדמיוןמידתביןכזהלקשרלצפותניתןאךמדינות,ביןהדמיון
לביןהדמיוןמידתביןמונוטונישקשרלהוכיחניתןאולם,ביניהן.ענפיהפנים־הסחרשלחלקו
מדינה.כלשלהלאומיתההכנסהאתמשמריםהייצורגורמיחלוקתבזמןכאשרקייםהסחרנפח

מסויימיםייצורלגורמיריאלירווחבהכרחיביאבינלאומיסחרהקשר־אוהלין,תיאורייתלפי
לראותניתןהנוכחית.בתיאוריהמתקיימתאינהזותוצאהאחרים.ייצורלגורמיריאליוהפסד
אףכיהקשר־אוהלין,תיאורייתלפילצפות,ישזהבמקרהזהות.מדינותבשתימהתבוננותזאת
דוגמאותלהביאניתןהמוצעתבתיאוריהאולםבינלאומי.מסחריפסידולאירוויחלאייצורגורם
לעילהנזכרבמאמרידומות.המדינותכאשרבינלאומי,מסחרמרוויחיםהייצורגורמיכלבהן

איןכאןג.בענףהומוטטיתייצורופונקצייתקוב־דוגלסהעדפותעםמדינותשלדוגמאמובאת
מחיראתמעלההואאךיו,במונחיהייצורלגורמיהתמורהאתמשנהדומותמדינותביןמסחר
שליותרטובלניצולהודותיורדxשלהיחסיומחירוהואיל—xבמונחיועבודה()הוןשניהם

xמוצרסוגימספראתמגדילגםהמסחרהבינלאומי.המסחרעקבהמתאפשרלגודל,היתרונות
הוןבכמויותההבדליםשאםמכאן,הייצור.גורמישנימרוויחיםומכךהצרכנים,לרשותהעומד
להסבירהציע16קרוגמןהייצור.גורמיכלירוויחו—מדיגדוליםאינםהמדינותביןלעובד

היהאילוואכן,המשותף.השוקלהקמתבאירופהההתנגדותמיעוטאתזהטיעוןבאמצעות

ישאולםיותר.נמרצתלהתנגדותלצפותהיהניתןבלבד,הקשר־אוהליןדוגמתבעולםמדובר
נוגעהמשותףהשוקשמקרהבעוד—בינלאומימסחרלרווחיםנוגעכאןשהועלהשהטיעוןלזכור,

ליישםמבקשיםאםנוספת,בדיקהדורשתזושסוגייהמכאן,הבינלאומי.הסחרשללליברליזציה
המשותף.האירופיהשוקהקמתשעוררההמעטהההתנגדותאתלהסבירכדיהמוצעתהתיאוריהאת

המדינות,בכלהייצורגורמיכלשלאחידהצמיחהובומשקלבשיוויהנמצאעולמי,משקאם
לשיעורשווהלהיותהעולמיהסחרבנפחהגידולשיעורעלאזכי—הקשר־אוהליןמסוגיהיה

.11)1(1.ראה:14

.01־131101111161(׳>םך11,1)1(1.ראה:15

11ךמ§3ז11,1)1(1.ראה:16
,1£1־
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קצבלהסביריכולהזושתיאוריהכן,אםברור,המדינות.בכלאחידשהינו"ג,התלשלהצמיחה
הטיותבאמצעותרק—התל״גצמיחתקצבעלסיסטמטיתבצורההעולההסחרבהיקףצמיחה

מוצריםהמייצריםענפיםשלקיומםעלהמבוססתהתיאוריהברם,הצמיחה.באופיסיסטמטיות
באופיסיסטמטיתבהטיהצורךבליגםזותופעהלהסביריכולהלגודל,יתרונותעםקרובים,
הצמיחה.
xשמוצרגם,נניחלעובד.ההוןבכמויותמלבדבכול,הדומותמדינותשתישישנןנניח,כךלשם
:גמוצרעלמהכנסתהקבועחלקמוציאהמדינהושכלהומוטטיתייצורפונקצייתבאמצעותמיוצר

הנזכרבמאמרי)מהניתוחנובעאזיקוב־דוגלס(.תועלתפונקצייתיש)לפרטיםעעלקבועוחלק
הייצורגורמימחיריישתנולאשיעור,באותוגדליםהמדינותבשתיהייצורגורמישאםלעיל(,
הואאף׳>במונחיהתל״גהייצור.גורמיבכמויותהגידולבשיעורתעלה׳גותפוקת?,במונחי
משיעוריותרגבוהבשיעורתעלהגמוצריתפוקתאולםהייצור,גורמיצמיחתבשיעוריעלה

יעלהץבמוצריהסחרשנפחתהיה,התוצאהבהתאמה.יורדמחירםכאשרבתל״ג,הצמיחה
צמיחתשיעורעלהעולהבשיעוריגדל*במוצריהסחרשנפחבעוד—התל״גצמיחתבשיעור
שאמנםתופעה—התל״גצמיחתמשיעורגבוהבשיעורגודלהכוללהסחרשנפחמכאן,התל״ג.
השנייה.העולםמלחמתלאחרהמפותחותהמדינותביןבסחרנתקיימה
איןשהוצג,כפיהמוצעת.התיאוריהבסיסעללנסחשניתןחדשות,השערותבשתילדוןנותר

שניתןכיווןלעובד.הוןכמויותמבחינתקרבתןלביןמדינותשביןהסחרנפחביןמונוטוניקשר
נפחביןסיסטמטיקשרשללקיומולצפותשאיןהרילנפש,להכנסהלעובדההוןאתלתרגם
מהמשפטאולם,לנפש.בהכנסהנמדדשזהכפי—הפיתוחבדרגתדמיונןלביןמדינותשביןהסחר
לעובד,ההוןבכמויותמדינותקרבתלביןהפנים־ענפיהסחרשלחלקוביןהקשראודותדלעיל

"ג׳ונסשהציגכפימדינותשלוהיבואהיצואמבנהעלהמבוססיםנוספיםומשיקולים
,

ניתן
ההפרשלביןהבילטרליהסחרבנפחהפנים־ענפיהסחרשלחלקוביןשליליקשרשיתקייםלצפות
זמן,בנקודתמדינותביןבהשוואהדוברכאןעדהמדינות.שללנפשההכנסותשביןהמוחלט
הפנים־ענפיהסחרשלשחלקולשער,ניתןזמן.פניעלהסחרלהתנהגותנוגעתהשנייהההשערה

לנפשההכנסותשלפיזורמדדעםשליליתמתואםלהיותצריךהכוללהעולמיהסחרבנפח
שערכובאומדניםסמוכיןמוצאתהראשונהאךנבדקה,טרםהשנייהההשערההסוחרות.במדינות
וולטרלורצ׳רלאחרונה

17

18.

סיכום.5

עםקרוביםמוצריםהמייצריםסקטוריםהוספתעל־ידיהקשר־אוהלין,תיאורייתשלההרחבה
הסחרתופעותשלההסברכושראת—כאןשהוצגכפי—מאדמעשירהלגודלעולהתשואה

דוגמאותלהלןנחקרו.שטרםחשובותשאלותוקיימותהחלה,אךזהבתחוםהעבודההבינלאומי.
הענפיםבמבנההסימטריההנחתלסילוקנוגעהאחד,נוספת:עבודההדורשיםנושאיםלשני

כמומסחרית,מדיניותשלהשפעותיהאתלבררכדילמשל,דרוש,זהדברהמונופוליסטיים.
במדינותדומיםענפיםביןסימטריהחוסריוצרותחופשילמסחרשהפרעותמפנימכסים,מדיניות
כלומר,—הרכבועלגםאלאהיבואנפחעלרקלאמסחריתמדיניותמשפיעהזהבהקשרשונות.
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מישר*יורם

נובעת,המחלוקתהכלכלה.בתורתמתדייניםבקרבמחלוקתומעוררכקשהמוכרה״הון"נושא
שלהפונקציונליתההתחלקותלענייןהןההוןלנושאשישהאידיאולוגיהקשרמןרבה,במידה

למשקשישנםוהחסרונותהיתרונותלענייןוהן)קפיטליסטים(הוןבעלילביןפועליםביןהתוצר
בנושאאי־ההסכמהנובעתאחת,ובעונהבעתההון.בהקצאתריכוזימשקלעומתקפיטליסטי

הדיונים.ביסודהעומדותההנחותובניסוחבמינוחיםערפלשלרבהממידהגםההון

הלימודבספרישנכתבבמההמעייןכללמצואיוכלזהבתחוםהקייםהמעורפללמצבביטוי

הלימודבספריהפירמה.התנהגותעלזהשוקשלוהשלכותיוההוןשוקשלתפקודודרךאודות

עגבניותקוניםשהצרכניםכשםההון,בשוק"הון"שקונהכמיהפירמהמוצגתהמחיריםתורתשל

מודגשותעסקים,מינהלשלבמסגרתרקכמעטכיוםהנלמדהמימון,מקצועבתחוםבצרכניה.
היאזהבמקצועהמקובלתההנחהזאת,עםסיכון.ובתנאיטווחארוךבתכנוןהפירמהבעיות

בתורתהנלמדתזוכמוהפירמה,דברשלשביסודוכך—ומושלםתחרותיהואההוןששוק
נושאמתקשרהמקרו־כלכלהבמקצועקבוע.הון"ב״מחיר"הון"זהבשוקלהשיגיכולההמחירים,

רואהזהבמקצועהיוםהמקובלתהכלליתהגישההמצרפית.ההשקעותרמתקביעתלענייןההון

שלבתנאיםלפירמות־משקיעותמצרכנים־חוסכיםהמועברתהומוגנית,מסהמעיןב״הון"היאגם

אחיד.ריביתשער

כמעטהפוכהלעילהנזכריםבמקצועותהמקובליםהלימודבספריההוןלשוקההתייחסות
קיינםמיינרדג׳וןשהציגמזולחלוטין

*

שוקכאלההוןלשוקכשהתייחסשלו,הכלליתבתיאוריה1

המקרו־לבעיותהמפתחהםלהשקעותחסכונותבהעברתתפקודוליקוייאשרובעייתי,מורכב

ובנושאיםפיתוחבנושאהלימודבספריבמיוחדנפוצהההוןבשוק"אי־השכלול"הדגשתכלכליות.

זהשוקשלטבעומעצםהנובעתכבעיהאלהבספריםמוצגההון"שוק"אי־שכלוליישומיים.

עידודהחינוך,עידודנושאים:שלביותררחבהבקשתממשלתיתבפעילותלצורךוכהסבר
הלאהוכןובתעשייהבאוניברסיטאותופיתוחמחקרעידודהטבע,שמירתצעירות,תעשיות

.2והלאה

כדוגמאאףולעיתיםומשוכלל,הומוגנימאדכשוקאחדיםבהקשריםאיפוא,מוצג,ההוןשוק

בהקשריםההון,שוקמוצגממשעתבאותהאךומשוכלל.תחרותישוקשלביותרהמובהקת

בשניםאותיהעסיקזוסתירהעללגשרהניסיוןבאי־שכלולו.ומובהקהטרוגנימאדכשוקאחרים,

כאן.מוצגתשלמדתימהכעיקררואהשאנימהעלוסקירההאחרונות,

בתנאיהפירמהשלהבסיסיהמודללהצגתעוברההון,בנושאמושגיותבהבהרותפותח1סעיף

באי־ודאות,העוסק,2סעיףודאות.בתנאיההוןבשוקאי־שכלוללהציגבניסיוןומסתייםודאות

הערותיו.עליצחקילשלמהלהודותברצוניירושלים.העברית,האוניברסיטה*
1

,10x477x01 0/ £€01x017x105■1^1^■6ז1ץ'', ^1xזי'1ו060ת6ז31ץזססו('!'{סז1£קך10ךתץ6ח
1ח'>€<1,08.\1,.

.1י£1י1־1ג3ץז1937
סטיגלר.ג׳ורג׳שלוביקורתוסקירתואתכךעלראה2
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הכלליהרקעבהצגתממשיך—אי־ודאותלביןסיכוןביןבהבחנה—מושגיבדיוןהואאףמתחיל
באופןכלא־שונההמוצגת—סיכוןבתנאיהפירמהבפעולתלדיוןעוברהביטוח,בעקרונותבדיון
שלחשיבותההמחקר:שלהעיקריתבמסקנהומסתיים—ודאותבתנאיהפירמהשלמזומהותי הפירמה.שלפעולותיהלהבנתאי־ודאות

ודאותבתנאיהון.1

הבחנותרפםמ—ןוההמושגא.
בעניין״השקעה״;ומהי״נכס״,או״הון״מהובשאלותהכרוךהסמנטילענייןהתייחסותתחילה

בנכס,שהשקיעחובאיגרתשקנהמיעללומרנהוגכימוצאים,כךממש:שלבלבולקייםזה
החוזר;הונהאתשהרחיבהכמיזוחובאיגרתשמכרהבפירמהלראותנהוגאחתובעונהובעת שהשקיעהעליהאומריםשובגלם,חומרימלאילרכישתשלוותהבכספיםמשתמשתוכשהפירמה
חוזר!בהון
מאירותהבחנותלשתיהלבתשומתאתלהפנותראויהסמנטי,בענייןמסוייםסדרלהכניסכדי
בנושאהמושגיםאתשאלושכלכלניםהיא,היקסשלהמוצאנקודת.3היקסג׳וןשהציעעיניים
נוחהפירמהחשבונאותאלהחשבונאים.מןאליהם,המתלווההמחשבתיתהמסגרתואתההון, המאזן:שלהבאההסכמטיתההצגהבעזרתלהתייחס

התחייבויות נכסים

1 11 קצרזמן

111 1ז\ ארוךזמן

במאזן.הללוהרכיביםמארבעתאחדכללתיאורכלכלניםמשמש"הון"כילהבחין,ניתן
"הון"מפרשיםמרכסלקרלועדסמיתאדםמימיהקלסייםהכלכלניםלפיה—הבחנהמציעהיקס
השימושגםזהודלעיל.במאזן1בסעיףביטוילידיהבאהקנייה,כושרשל״קרן״במובן
רוכשיםהםשבעזרתהלקרןכוונתםכאשרכ״חוזר"להוןהמתייחסיםסוחרים,בקרבהנהוגבמושג
גםמתאימהלהוןזומעיןהתייחסותנמכרות.כשסחורותאליהםהחוזרתקרן—סחורותמלאי המתבצעתשלום—לפועליםשכרלתשלוםקרןעםמזוהההואשםהחקלאות,בתחוםליישום
ברורה"הון"שלזהזיהויעל־פיהכנסות.בייצורו,עוסקיםשהפועליםהיבול,מניבבטרםעוד

לכך,בהתאםקרקע,והון.קרקעעבודה,הייצור:גורמישלהשילושבדברהקלסיתהאבחנה כ״רווח".אוכ״ריבית"מזוההלהוןשהתמורהבעודרנטה,היינועבורההתשלום—הוןאינה ההוןבעלישלהתרומהמהותבדבר)ואחרים(מרכסקרלשלתהיותיואתגםמסבירזהזהוי
בו.חלקםהצדקתובדברלתוצר

—הביאהרב,חייהםשאורךומבניםבמכונותנרחבלשימוששהביאההתעשייתית,המהפכה

11."!/£00מ0ומ׳0ראה:
11101(5,.]<102ק001121ח11־0/י6ז5ו05:ז\/1010ז11\101101־
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337 משוכלללאהוןבשוקהפירמה

בראשם,מרשלואלפרדהניאו־קלסיים,הכלכלניםלהון.בהתייחסותלשינוי—היקסהצעתלפי
זהמלאיבעתיד.לייצורכושרבעלישהםבינייםומוצרימכונותשלפיסימלאיב״הון"ראו
כללמובנתלאזו,אלטרנטיביתראייהמתוך.1ז\בסעיףדלעילהפירמהבמאזןביטוילידימגיע

פונקצייתרעיוןברורזאת,לעומתמרכס;אתשהעסיקהההון,של"יצרנותו"בדברהתמיהה
היצרנית,הפירמהחשבונאותבייצור.חובריםועבודה*הוןשבה,*(/)׳!הניאו־קלסיתהייצור
בין—הפירמהלתורתמרשלשהכניסההבחנהאתמבהירהדלעיל,במאזןמתבטאתשהיאכפי
ניתןההוןשבוהארוךהזמןלביןלשינוי,ניתנתאינההפירמהשלההוןכמותשבוהקצר,הזמן

גםולכןמקרקע,מהותיתמבחינהללא־שונהאותוהפכההקצרבזמןההוןשלקביעותולשינוי. ך<(.11331־1־6);זחכביכול""רנטהבשםלהוןהתמורהאתמרשלכינה
אומדןבענייןהיא"מכונות",במובןלהוןהמתייחסיםאלהבקרבהיקס,שמציעהשנייהההבחנה

קבוצות:בשתיהיקסמבחיןכאןההון״.״כמות—יחידמצרפיבמספרמטבעוהטרוגניהוןמלאי
העלותפיעלההוןמלאיאתואומדיםהחשבונאיםשלבדרכםההולכיםאלהאחד,מצד

יבוטאכזה)אומדןלפחתההתייחסותשלהקשהבבעיהנאבקיםשהםתוך—בייצורושהושקעה
אומדןאתהמבססיםהעבר,אלבמקוםהעתידאלשמבטםאלהשני,ומצד—ס(ב־בהמשך
בעתידההוןלשירותיכתמורההצפויהתקבוליםלזרםנוכחיכביטויערכו,עלההוןכמות

למלאיאינדכסהיאההוןכמותהראשונההגישהפישעלבעוד(.7ב־בהמשךיבוטאכזה)אומדן
ערךההוןבכמותרואההשנייההגישההרי—לעתידבציפיותתלויואינומוצרים,שלפיסי

לעתיד.ביחסמטבען,סובייקטיביותציפיות,המבטא

־ואינהבמודלהוןב.
הפירמהשליסלק

הבחנותלפילהון.הקשורמכלהמושגיהערפללהסרתהרבהלתרוםישהיקסשהציעבהבחנות
)ההוןהמכונותשוקאינו—זועבודהנושאהינהשכלולומהותאשר—שהשוקברור,אלו

ההתחייבויות,בצדהינוהפירמהבמאזןשביטויוה״פיננסי",השוקאלאמרשל(אצלבמובנו
ניתןלא)שבלעדיואי־הוודאותגורםלדיוןשיוכנסלפני(.111)הארוךלזמןההתחייבויותובייחוד
המקובלתהתיאוריהאתולהציגלחזורכדאיהפיננסי(,בשוקאי־השכלולאוהשכלולאתלהבין
מצדפישרואירוינגאחדמצדמרשלשפיתחוהגישותשילובתוך—ודאותבתנאיהפירמהשל
היקס.שלההבחנותפיעלה״הון"שלהשוניםהאספקטיםהדגשתאגבשני,

פונקצייתעל־פיתפוקהמייצרתהפירמהתקופות.שתישלבמודלהפירמהאתלייצגניתן
פרמטריםכאןמייצג0השנייה.התקופהבסוףזותפוקהומוכרת,י*(/0)ניאו־קלסיתייצור

גורמיכמויותשלוקטורהוא1האויר(.מזגתנאי)כגוןהחוץמןלפירמההנתוניםטכנולוגיים
התקופהבראשיתלקבועהפירמהיכולהשאותםגלם(וחומריעבודה)וביניהםמשתניםייצור

קבועיםייצורגורמיכמויותשלוקטורהוא*(.11ברכיבדלעילבמאזןיבוטאו)אלההשנייה
ההון)ואלה,הראשונההתקופהבראשיתכברולהתקיןלרכושהפירמהחייבתשאותם)מכונות(
הפשטות,לשםלהניח,ניתןזהדו־תקופתיבמודל(.1^ברכיבדלעילבמאזןביטוייימצאוהקבוע,

השנייה.התקופהבתוםלחלוטיןמתבלה%כי
ץ2קרןללוותהפירמהעל(,0ס)ברמהידוע0ו־נתון*כאשרהשנייה,התקופהבראשית תחרותיתהפירמהאםדלעיל(.במאזן1רכיב)זהוהמשתניםהייצורגורמיעלההוצאותלמימון

במחירתפוקתהמוכרת,*י/,נתוניםבמחירים£אתקונהכלומר—השנייההתפוקהשוקיבכל
2מועדקצרריביתבשערולווה?0נתון

להשיאמטרהמתוךו־£אתתבחרהיא—נתון•׳
׳/0,:*(/0.1ס)-(1+ז2?)2התקופה,בסוףבידיהשיישארהתפעוליהרווחאתלמכסימום()להביא
,)״״/לסמןניתןהמירביהתפעוליהרווחאת,ף/.=׳!,*?כאשר

אתמייצג^כאשר,£(>£,0ס
ו־,״׳/כאן,התחרותי)במקרההשנייההתקופהשוקיאתהמאפייניםהפרמטריםמכלול

■׳(,2
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כביכול"!,כ״רנטהמרשלעל־ידיזהתפעולירווחשלהאפיוןאתמציינת2האותוכאשר
להניחנמשיךאם(/■הקבועהפיסיההוןשלגודלועללהחליטהפירמהצריכההראשונהבתקופה

הרכיב)שהיאארוךלזמן£קרןללוותהפירמהעלבהלוואות,מכונותרכישתמממנתשהפירמה

לסמןשניתןהוצאות—והתקנתוההוןמלאילרכישתהוצאותיהכיסוילשםדלעיל(במאזן111

שעראם)£(:<[.=**י/יהיה*־/,נתוןבמחירולהתקינןמכונותלרכושניתן]אם■0(1)(
£=ש־)</(;(כך£ואת£אתתבחרהיא•׳,ברמהלפירמהנתוןארוךלטווחהריבית

.-(1+ש־^)זוכך
מירבי.יהיה,£(0£ס

1-בדברההחלטותפירוקהדגשתתוךהמחירים,בתורתהמקובלהפירמהבמודלדוברכהעד

להשקעתפישרשלגישתואתזהבמודללשלבכדיהמימון.נושאהדגשתותוךזמןעל־פניו־*
<2,?(0סך!/,המכסימלייםהתפעולייםהרווחיםאת£,נתונהקרןלכללהגדירניתןהפירמה,

,)"!ןאתשישיאבאופן1(המכונותמלאיבחירתעל־ידילהשיגשניתן
המימוןבמגבלת!2,:*(0ס

כבחירהדלעיל,לזואקוויוולנטיתבצורההפירמה,בעייתאתלהציגאפשרעתה.0(1)(=£

0,-(1+/)ז7—כולההתקופהבסוףליזמיםהנקיהרווחאתלהשיאמטרהמתוך/,7שק* 0
,

/(ס.7
ציורבעזרתלהציגניתןזובעייה

4

5 פישרשהציעוכפיבספרות,המקובלתההצגהעלההחזר,1

6הירשלייפרוג׳ק

7

.

1ציור

רווח
תפעולי

הדרושהמימוןאתלראותהיאהארוך,בזמןהפירמהבעייתשללהצגהנוספתאלטרנטיביתדרך

התשלומיםשלהנוכחיהערךיהיהזהבמקרההפירמהערךהמניות.בעליאצלכמושג£=0(1)(

מטרהמתוך/7יאתאזתבחרהפירמה(£.2)=2(/1+)•׳כלומרהמניות.לבעליהעתידיים

9,"0))£-הנקי,הנוכחיערכהאתלהשיא 0
ל.!7/(ס(7,

גםתחרותיים.שאינםשוקבתנאיוהפועלתרביםמוצריםהמייצרתלפירמההמודלבהרחבתקושיאין4

)בצורהכניתניםהמכסימלייםהתפעולייםלרווחיהלהתייחסניתןאז
0,!ן0 מאפיין!ן0כאשר,0(1,(0

השנייה.בתקופהלפירמההרלוונטייםהשווקיםבכלוההיצעהביקושתנאיאת
כוויתורנחשב£כאשרזה,ציורשלהמקובלתלהצגהלהתאיםנועדה1בציורל/מדידתכיווןבחירת5

נוכחית.צריכהעל
1(011//סס/זז/סי/ראה6 060151011". ]01x1-116,ז1."0ת1110ץ־זססו('!'0(0כן1;וח!111!\ת65חזז6ת

'
1-11מ51ו1611

.£0״סחס1,׳>\,11§66,19581151,.קק329-52

עלותכאומדן׳(7ס/(=^10(1,(])•לביןהמכונותעלותכאומדן0(1)(ביןלהבדללבלשיםראוי7
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קיוםעצםוהןהריבית(לתשלומי)מעברליזמיםרווחיםשלקיומםהן,1ציורשמבהירכפי
.2)•,■=/(הפונקציהבקמירותתלוייםהאופטימלייםוההשקעההמימוןגודללשאלתפנימיפתרון
שלההטכנולוגיהוכאשרהשווקיםבכלתחרותיתהפירמהכאשרכילהזכיר,הראוימןלכן

ואתהתפוקהאתמגדילהנתוןבשיעורשהכפלת)כךלגודלקבועהתשואהשלמסוגהינד.
ב־"/!לינאריתבהכרחתהיה0)•,?(אזכי—השיעור(באותו)£(:<,

הפירמה,שלגודלהאתלהסבירהצורךגםכמוודאות,בתנאירווחיםשלקיומםלהסבירהצורך
מונופסון,אומונופול,הנחתותק״ל.תחרותשלהמקובלותמההנחותלחרוגלכלכלניםגרמו
מונופוליסטילכושררנטהאזייהיהדלעילוהרווח,0)•%/(לקמירותאמנםתביאהשווקיםבאחד

התאמה(,הוצאותלכנותשנהוגמה,1-<בהתקנתואםבייצור)אםלגודליורדתתשואההנחתזה.
היאגםתביאוניהול(,פיקוחכושר)כגוןלהרחיבםניתןשלאייצורגורמישלקיומםעקב

אלה.קבועיםייצורלגורמירנטהיהיהזה,במקרהוהרווח,,0)•,^(לקמירות

ודאותבתנאיהפירמהבמודלמשוכלללאהוןשוקג.
ראו,רביםכלכלניםלפירמה.המימוןאתהמספקהשוקהואזו,עבודהנושאשהואההון,שוק
היקףאתהמסבירהעיקריהגורםאתהפירמהבפניזהשוקשמציבבמגבלותרואים,ועדיין

השקעותיה

*

8
בפניהניצבהריביתששערבאופןזהבשוקאי־שכלוללהציגניסואלהכלכלנים.

שיקוליםשללאלהדגיש,הראוימןף/(•׳.מבקשת:היאאותוהמימוןבהיקףתלויהפירמה
ריביתבשערשתרצהככלללוותתוכללאקטנהשפירמהבכךהגיוןכלאיןמאי־ודאות,הנובעים

הפירמהבמודלזוהנחהשילובשלהתוצאהאתלבדוקראויזאת,ובכלבמשק.הנהוגויחידאחד
דלעיל.

2ציור

רווחיםכללייתכנולאשלפירמהברוראזכיהמכונות,עלותשלכאומדןנתייחסאםזאת.
לעתיםהמוצג)<)(¥,ההפרשתמיד.יתאפס,(!(>0£,)*/-(1+י)-׳/(/0כלומרנקיים,
לראותשלאלהיזהרוישכלכליות,רנטותשלנוכחיערךמבטאמוחשי",לאכ״הוןהפירמהבמאזן
עלות.בהן

.8:<110ז\8,ץ^..ז00זז1>ן£11(1951,111111015,1011למשל:ראה,8
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0,ד<*כילהניחכדאיארוך,לזמןהמימוןבנושאהדיוןאתולמקדלפשטכדי לינאריהוא,?(>0£

שהיאברוריזמים,על־ידיומופעלתבהלוואות,עצמהאתהממנתפירמהשלבמקרה/.7ב־

)/(א-7)אתלהשיאמטרהמתוךעתהתפעל
סךהםף/(?/=[1+?])?(■!כאשר,2,־=/(0ס״/,0

בינתייםההתייחסות)כאשר2בציורהמוצג/,7יהאופטימליההשקעותהיקףהריבית.תשלומי

9,ל־)י/היא ההשקעותמהרחבתהרווחתוספתשיעורשווהשבשולייםכך,נקבעבלבד(,2,^(0

כמובן,להתחשב,ישהשוליהמימוןעלות)בחישוב.9זובהרחבההכרוכההמימון""עלותלתוספת

בשוליים(.רקולאההלוואהסכוםכלעל/(•/7ןהריביתשעראתמעלה?שהרחבתבכך
?זהרווחמקורמהורווח.ליזמיםיששובההשקעותהיקףלבעייתכאןשנמצאבפתרון

ודאיזוקביעהההון.בשוקהפירמהשלהמונופסוניסטימצבהאתלראותניתןהרווחכמקור

נצלניתכפירמהלראותנהוגהעבודהבשוקהמונופסוניסטיתהפירמהאת—תמוההתראה
זאת,ובכלמימון.שלממגבלותשסובלתכמיהפירמהנראיתכאןואילוכוח,מעמדתהנהנית

כלפילא־תחרותיבאורחכפועליםהיזמיםאתכאןלראותוניתןבמקומה,ההשוואהנראית

המלווים.
יעיל.זהפתרוןשאיןלמחשבהמידמביאהמונופסוניסטיכפתרוןלעיל/7יהפתרוןהצגת
המימוןהיקףאתלקבועלהםכדאיהיהבעליה,גםלפירמההמלוויםהיואילוהמצב:זהוואכן,

2*('7)•,השוליהתפעוליהרווחשווהזוברמה/(.7מ־*יותר)גבוהה/7"ברמהוההשקעות
/(א7),

.-—-=1+/(ז7)מתקבלהואשבול׳־מחיר״

ההוןשוקאי־שכלולאתלהציגבניסיוןהכרוךלקושיהלבתשומתאתמפנהזהמחשבהכיוון

נקבעכיצדזה,במקרהברור,לאמניות.בעליאותהשמממניםפירמהשלהאלטרנטיביבמקרה

בהשאתכמעוניינתהפירמהאתלהציגבכללניתןאםאו—העתידייםהרווחיםשלהנוכחיהערך

דלעילבצורהאי־השכלולבהצגתהעיקריהקושיכילהזכירהראוימןאולם,הנקי.הנוכחיערכה

—חשובהעובדהדלעילההצגהמבהירהזאת,ובכלודאות.בתנאיבקיומוהגיוןכלבהעדרנעוץ

לביןההוןבשוק"אי־שכלול"שיביןהזיקהבדבר—בהמשךחוזרתלהתייחסותתזכהשעוד
תחרותי"."לאשוקזהשוקשלהיותו

אי־ודאותכתנאיהפירמה.2

אי־ודאותמולסיכוןא.
בוודאות.ידועאינוהעתידכיהרעיוןאתלעיל,שתוארופישר,מרשלשלבמודללשלבקלעתה

האינפורמציה,מלואהפירמהבידיישהשנייההתקופהשבראשיתלהניח,כדאיהפשטותלשם

אי־הוודאות.2,*(9,)!/כמקודםיהיוהשנייההתקופהבסוףהתפעולייםורווחיהפעולתהלפיה

הפירמהעלכאשרהראשונה,התקופהבראשיתידועיםאינם־.>!ו©שהפרמטריםבעובדה,תמוקד

)למשל,/(ן/7)אי־גזירותשלהסבירההאפשרות9

מהעבר(הפירמהשלההוןלהצברבהתאם?בנקודה
שבטווח—השקעותרמתשלקיומהאתלהסביריכולה

הרוו¬במידתבשינוייםתלויהאינהלפחות,מסויים,
לקרואלעיתים,נהוג,זולתופעה.2,?(6.)*/חיות

?(.1ז!030ק112111311011108)טהור״הון״קיצוב
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לעיל2בציורמוצגתזו)אי־ודאות*.ההוןמלאיהרכבואת?השקעותיההיקףאתלקבוע
משתנההואהתפעוליהרווחכאשרעתה,שונים(.צמדיםשלושהשלקיומםבאפשרות

הפירמהמטרתאתשהגדירבמודלולהשתמשלהמשיךאיךועיקרכללברורזהאיןשובמקרי,
ליזמים.הנקיהרווחשלכהשאה
מאלובמהותןהשונותלבעיותההוןבשוקהקשורותהבעיותאתהעושההואאי־הוודאותגורם
אתלאפייןביקשכאשר(,1937ב־)במאמרוקיינסהדגישבכדילאהעגבניות.בשוקהקיימות
הכלכלניםשלהתפיסהלביןשלוהכלליתהירואתהשביסודהתפיסהביןהמהותיההבדל
{1361)1211זססכדבריו:ההון.שוקשלבהקשראי־הוודאותגורםאת—לושקדמו

8־^י6311־|31ק6601131־1ץ
־60(161־

1600׳\\16<0186{1)16{111111־186{1116103.1108,׳\3§3006(006611־131310
פר0)שפירסםקיינס.0080113)8011116)661{0161110111601(18{ס111601660000116613881631"ץ־

שאתוטען"אי־ודאות",לבין"סיכון"ביןלהבחיןניסה(1921ב־כברההסתברותבנושאמעמיק
ההסתב¬כאשר—סיכוןשללמקרהרקליישםניתןהשקעותבענייןהמקובלתהכלליתהתאוריה

למעשהזההקיינםשלאבחנתואובייקטיבי.באופןידועותההחלטהלצורךהרלוונטיותרויות
"רווח"שלקיומוייתכןלאתחרותבתנאיכיכשטען,1921ב־כבר10נייטפרנקשהציעלזו
רמתלאפייןבא)קיינסשונההיתר.חקירתםשמטרתאףשניהם,אי־ודאות.שלבמצבאלא

עלהמקובלת,הכלכליתהתאוריהנגדביקורתלאותההגיעורווחים(לאפיין—ונייטההשקעות
הסתברויותלקבועניתןלאשבהםמצבים—אי־ודאותשלבמצביםכראוימתחשבתהיאשאין
אובייקטיבי.באופן
סיכוןביןשהציעו,ההבחנההריאלה,כלכלניםשניכלפיהקיימתהגבוההההערכהחרף

מקובלהיוםהאחרונות.השניםעשריםשלהכלליתבספרותלחלוטיןהוזנחהלאי־ודאות,
ניתןתמידכילהניחשמקובלכיוון—שרירותיתומיותרת:שרירותיתהבחנהכאלאליהלהתייחס
—הפרטהתנהגותשמבחינתהיות—מיותרתלמאורעות;סובייקטיביותהסתברויותלייחס
גםהןשלוהסובייקטיביותההסתברויותאםהבדלכללאין—נתוניםאינפורמציהבתנאי

בדרךרקאלאהבסיסיתבתפיסתםטעולאוקיינסנייטכידומהזאת,ובכל"אובייקטיביות".
ניסוחה.
עלמבוססותהציפיותאיןכאלהשבמצביםבכך,היהבאי־ודאותקיינסשלהעיקריעניינו

דינמיות,שלזהענייןזמן.פניעלקיצוני,באורחלהשתנות,יכולותוהןמהימנהאינפורמציה
הדו־המודלבמסגרתלתפושקשהההשקעות,רמתשללאי־יציבותההיסודאתבוראהשקיינס
להביןניתןקיינס,שלמזוחלקגםכמונייט,שלתפיסתועיקראתאולםכאן.שתוארהתקופתי
הפרטשלהתנהגותוברמתאי־ודאותלביןסיכוןביןההבדלאתלחפשאיןכזה:אשרבמודל
"אי■אחד.למכלולרביםפרטיםשלהתנהגותםמצטרפתשבו—השוקברמתאלאהבודד,
שונות.ציפיותישנןשוניםשלפרטיםבעובדהלפיכך,תתאפיין,ודאות"
הכלכלייםבמודליםואמנם,שונות.ציפיותישנןשוניםשלאנשיםמפתיע,אוחדשענייןזהאין

איןהשקעותמקצההואשבוובאופןההוןבשוקלטיפולהאחרונותהשניםבעשריםשהתפתחו
שכלהטענה,הללוהמודליםלכלמשותפתזאת,לעומתאך,בציפיות.אחידותשלהנחהבהכרח
הןהציפיותשבו—אלטרנטיבידמיוני,משקכנגדתמידשקולאחידותהציפיותאיןבומשק

הללוהמודליםלכלהצורה.באותהיתנהגוהמשקיםששניזהבמובןממוצעת,ברמהאחידות
מהותית.תופעהאינהציפיותשלשהטרוגניותהמסקנהלכן,משותפת,
נבחנולאמהשמשוםלחלוטין,בלתי־סבירותמהנחותנובעתבהיותהלבקר,ישזומסקנה

מהותית,חשיבותנודעתציפיותשלהבדליבכךשיוכרמשעהכה.עדבספרותיסודיותביתר
)בסעיףבהמשךשייאמרכפילאי־ודאות.סיכוןביןההבחנהאתולהביןלחזורגםיהיהניתן

0$

־1971,655ראה:
מ£.1£11,(.ז,.{11¥ז1067-101ז1ץ(?!(1(1■?ץ0111,ןזס1^61־811ץ011020£כ<§?1 10
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מעצםהנובעתמהותיתכתופעההיאאףמובנתלהיותההוןבשוק"אי־שכלול"שלהתופעהתוכל
"אי־ודאות".שלקיומה

הביטוחעקרונותב.
וכאשראי־ודאות,שלבמצברקרווחשלקיומואפשריתחרותבתנאיכינייט,טעןכאשר

שלבמצביםכילכך,למעשההתכווןהוא—לסיכוןאי־ודאותביןעקרונילהבדלטעןהוא
לפעולתוכלואזבעלות(,הסיכוןאתלהמיר)כלומרעצמהאתלבטחהפירמהיכולה"סיכון"
הפירמהשלהסיכוניםאיןזאת,לעומת"אי־ודאות",שלבמצביםודאות.בתנאיודתהכאילו

לבין"סיכון"ביןההבדלאתלהביןכדילפיכך,עצמה.אתלבטחיכולההיאשאיןמשוםנעלמים,
לבטלםשניתןסיכוניםהמאפייןמהוולבדוקהביטוח,עקרונותאתלבחוןהראוימן"אי־ודאות"

ביטוח.בעזרת
הקסם,שלסודוכיהעובדהמפתיעהזאת,עםלאין.ישהפיכתקסמים,מעשההואהביטוח

בספריםעצמם.הביטוח()חברותלקוסמיםאףלגמריברוראינושנים,מאותכברמבצעיםאותו

הוא,הרעיוןהגדולים".המספרים"חוקעלמבוססהביטוחכיהטענה,מקובלתהביטוחנושאאודות
סטטיסטית(,)מבחינהובלתי־תלוייםדומיםסיכוניםשלרבמספריחדיומרכזתשחברת־ביטוח

העובדה,כיצדברורלאכללמדויק.איננוזהרעיוןברם,איכשהו.מתבטליםהסיכוניםובכך

עללקבלעליותקלתלויים,בלתיסיכוניםאלףעצמועללקחכברביטוח(חברת)אושאדם

לסיכוניםדומהזהנוסףסיכוןלהיותנודעתחשיבותאיזו)או,נוסףתלויבלתיסיכוןעצמו
נשכח,מהמשוםאךמצויין,במאמר11סמואלסוןפוללנושמזכירכפימהם(.שונהאוהקודמים

פיזורו)שמידתבלתי־תלוייםמקרייםמשתניםשללממוצעמתייחסהגדוליםהמספריםחוק

הרלוונטיהנתוןשהואכאלה,מקרייםמשתניםשללסיכומםולא—וקטנה(הולכתאמנם

למבטח

11

12

*****18

.

ג3לינדורוברטארוקנתכנראה,גילו,הביטוחקסםשלהאמיתיסודואת
הדרךאתכשחקרו,

ביןמתפזרהואכאשרנתוןסיכוןנעלםלטענתם,לסיכונים.תתייחסשהממשלהרצויבה
אתנושאים(.שהםאחריםבסיכוניםתלויבלתיהנדוןשהסיכון)בתנאיאנשיםויותריותר

הסכימטיתבצורהלהציגניתןסיכוניםריכוזשלמקובלההסברהלביןזההסברביןההבדל

הבאה:

סיכוו
מבוטח

סיכונים
מבוטחים

בלתי-תלויים

הסיכוניםריכוזרעיון

8301061300,.?!?"51<311(£10061ז13101ץ:£31130•>1.3101־1400166180־8,"50/001(/19631ראה:11

(.103180)!</■!ס
חיוביתרווחתוחלתמבטיחההביטוחשפרמייתבתנאיהגדולים.המספריםבחוקמשהוישזאת,עם12

ריבויאזכימינהליות(,הוצאותלכיסויעמלהבתוספתהתוחלתאתרק)ולאביטוחפוליסתלכל
האפשריההפסדסכוםילךזה,במקרהתפסיד.לאשהחברהההסתברותאתיעלהתלוייםבלתימבוטחים

המשקמבחינתאבל,ותקטן.תלךבהתחייבויותיהלעמודתוכללאשהחברהההסתברותאךויגדל,

—ביטולאו—הקטנהפירושההביטוחחברתשללפשיטת־רגלהסיכויהקטנתמהמפניברורלאכולו

אפס(.שלהסתברותעםמזעריתהסתברותמבלבליםעצמםשהמבוטחיםייתכןכי)אםהסיכון
\,1־1־0,׳\\.£!.]311(0111(1,.מ,.ס"£10061־13101׳}30(01£¥3103110011161?1006110ע68101601ראה:18

)£.60181008,",40161־£017011£000001/01000,׳19791006,.קק364-78
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רעיוןביןמסוייםדמיוןאמנם,קיים,אינטואיטיבי.אינוהביטוחקסםגםממש,שלקסםכמו
שכאןאלאהסל,באותוהביציםכלאתלשיםשלאלפרטלושעדיףהמוכרהרעיוןלביןהפיזור
בצורהלתת־סיכוניםלפרקושאי־אפשריישרף(מסוייםשבית)למשל,נתוןסיכוןעלמדובר
שמספרככלפרטכלעבורוקטןהולךנתוןבסיכוןהנשיאהשנטלאמנם,ברורואכן,דומה.
אולםבהתאם.קטן,בסיכוןהפרטשלוחלקו—זהבסיכוןבנשיאהמשתתףאנשיםשליותררב

—לאפסושואףהולךפרטכלעלשהנטלבלבדזושלאהיא,ולינדארושלהמפתיעהטענתם
הנושאיםלכשלהנטלבסכוםגםהדיןשהואאלא—14גדלבסיכוןהנושאיםמספרכאשר
יחד.גםבסיכון

הנשיאהנטלאתזניחלגודלעדולהקטין—מסוייםסיכוןלבטחניתןיהאלאאיפוא,אימתי,
סיכוניםעםמתאםלושישמצרפי,בסיכוןמדוברכאשריארעשזההיא,אחתתשובהבו?

המוציאיםסעיפיםבאותםלמשל,הביטוח,בתחוםביטויהאתמוצאתזובעיהבמשק.אחרים
שלבביטוחקושישקייםהיא,אחרתתשובהבמלחמה.מוותשלהמקרהאתחייםביטוחמכלל

חברותלמשל,שאין,לכךהעיקריתהסיבההסתם,מןזו,המבוטח.בהתנהגותהתלוייםסיכונים
מעבודה.פיטוריןשלהסיכוןמפניעובדיםלבטחהמוכנותפרטיותביטוח

הביטוחבבורסתביטוחי־משנהבאמצעותהפיזור.בעקרוןמשתמשותאכןהביטוחחברותכילזכור,ישי4
חברותשלומאותעשרותביןיתחלקסיכוןשכללכך,הביטוחחברותגורמותבלונדוןהבינלאומית

כולו.העולםברחבישונותביטוח

ואשר׳>,ודאי,עושרשלוצרכןשלבמודללהביןניתןולינדארושלבטענההטמוןהרעיוןאת
*סכוםשלהפסדאוברווחהכרוךבסיכוןלשאתעליומוטלאםהתועלת.תוחלתעל־ידינתונהרווחתו

תרד.שרווחתולכךתביא—)•(״בקמירותהמתבטאת—סיכוןשונאהיותושווה,בהסתברות
77(־1)הסיכון,שלהנטל

כלליובאופןתועלת;תוחלתלאותהשתביאבעושרכירידהמוגדר־,
ז%1
נוסףאדםעםהסיכוןשחלוקתבציור,לראותניתןוכך*-׳>[*!.7])מ(ז=׳>(^+)—+-׳>(״!)

ץ.ז1

היא,ולינדארושלטענתם(.2(זד2)<77(1])מחציביותריקטןהצרכןשלשהנטללכךתביא
לטענתםחשובהסמויההנחהכימדגים,גםלעיל)הציורוגדל.הולךמכאשרלאפסשואףדמ7ש־)מ(
שבירהעםבקטעים,לינארית)•(״היתהאילו׳>.בנקודהגזירהתהיההתועלתשפונקצייתהיא,

קבוע.()"(־"׳מהיה׳נ,בנקודה
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המבטחביןאינפורמציהפערמקיוםנובעשהואכיווןלענייננו,המהותיהואזהשנימקרה
שלזובדוגמאלעיל.שהוגדרבאןפןן"אי־ודאות",שלבקיומהשקשורהואולכן—למבוטח
לולאמתאמץשהיהכשםמבוטח%תאמץשעובדייתכןגיסא,מחדכפולה:בעיהקיימתפיטורין

שאלההקושיקייםומאידך,ג(,10ת11323131(1—המוטיתההתנהגותבעיית)זומבוטחהיה
הברירהבעיית)זוגבוההינושיפוטרושהסיכויהיודעיםאלהדווקאיהיועצמםלבטחהפונים
בקרבניכרתלבלתשומתהאחרונותבשניםזכואלובעיות(.^(.1ז\6ז36160110086—המוטית
15כלכלנים

16*

כללישיווי־משקלשלבמודלאלהרעיונותשילובשלברורקושיקייםזאת,עם.
ההון.בשוק

המבטחים.הםבפירמותשהמשקיעיםבעודהמבוטחיםאתבפירמותלראותניתןההוןבשוק
)ואףבפזרנותלהשתמשלמנהליםשישבתמריץזה,בהקשרמתבטאת,המוטיתההתנהגותבעיית
הברירהבעייתהדיון.בהמשךתשולבלאזוחשובהבעיההמניות.ובעליהמלוויםבכספילמעול(
—)המבטחים(המשקיעיםשכןהביטוח,מקרהשלמזושונהמשמעותההוןבשוקמקבלתהמוטית

שניתןייתכןמסוייםשבמובןאלאהברירה.שבידםאלהלרוב—הינם)המבוטחים(הפירמותולא
"אי־שלמצבכמאפיינתבהמשךשתוצגהתופעהאתהמוטיתהברירהתופעתבשיקוףלראות
אי־ודאות.עקבההוןבשוקשכלול"

סיכוןבתנאיהפירמהג.
רווחיםלהשצפוייםהפירמהאלהדיוןשבהביטוח,רעיוןלהבנתהחשובהזו,סטייהלאחר
משמעותאיןכזופירמהלגבינאמר,שכברכפי•2,*(0,)*/ודאייםשאינםעתידייםתפעוליים
ליזמיםולהבטיחעצמהלבטחיכולההפירמההיתר,אילוזאת,עםרווחים.השאתשללמטרה

בתנאיהפירמהמודלאתוליישםלהמשיךהיהניתןאזכי—2£התפעוליהרווחתוחלתאת

לעצמותארכךשלהם.בתוחלתמוחלפיםפשוטידועיםבלתיעתידייםערכיםכאשרודאות,
גםהפירמהכךמוצגתעקרוניתשונהשאינוובאופןסיכון,שלבתנאיםהפירמהתורתאתנייט

עסקים.במינהלוהןבכלכלההן—היוםהנהוגיםאי־ודאותשלבמודלים

אתכיעתה,להניחישלעיל,שימושבושנעשהפישר,שללמודלנוחההשוואהלאפשרכדי

זאת,בעקבות218(:ג)*(0,)!והמכפלהבצורתלהציגניתןהפירמהשלהעתידיהתפעוליהרווח
את2ב־)£(לראותאזאפשר;2(*)£(0,)*#בצורהגםזהעתידיתפעולירווחלהציגניתן

בתנאים£,היאשלהההשקעותשעלות—פירמהשלהעתידייםהתפעולייםרווחיהשלהמייצג
,*ן0

)=1שבהם״רגילים״0ס
0,/*0 המקריבמשתנהרקכולהאזתתמצהאי־הוודאות(:ג.0

מטרתאתלראותנהוגישימה,אינםהרווחיםהשאתהנחתכאשרבספרות,המקובלבמודל
לשםמניותהמנפיקיםליזמיםלהתייחסניתןזהבמקרההנקי.הנוכחיערכהכהשאתהפירמה
ודאייםהלא־העתידייםהרווחיםשלהנוכחיהערךאתיקבעהמניותושוקהשקעותיהם,מימון

£בחירתידיעלרווחיהםאתלהשיאיוכלושהיזמיםהריז,/(2))£(הואזהערךאם•2*)£(
(׳ז2))£(£-אתשישיא

116\,331ץ110151108ח06ז131ץ(ח33(131011־3131103—ראה:15
־111511161161,•33.1(11*116,ץ0.1,."1־

1

\/3ק\08110£ץז5׳\זט6."ץ0/7013770/:<07703716£<!11£1-01141,£-0666311161־17,1979,.קק1375-
1421.

וניתןתק״ל,מסוגהוא,£.//(/0)כי:למשל,הוא,תחרותבתנאיכזוהצגהלאפשרותמספיקתנאי16
גםקוב־דוגלסמסוגייצורפונקצייתשלהמקרהתק״ל,הנחתללא/[/.1,£,):/(0]בצורהזאתלרשום

כזו.מכפלתיתהצגהאפשרותיבטיחהוא
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הפירמהבפעולתהסיכוןכי)א(להניח:ניתןבספרותהמקובלהמודלבתוצאותהדיוןלפישוט

במשק;אחריםבסיכוניםסטטיסטיתמבחינהתלויאינו*המקרישהמשתנהכךלה,ייחודיהוא
העיסקאות.לביצועעלותכלאיןכי)ג(זהים;במשקהפוטנציאלייםהמשקיעיםאכלכי)ב(

שלובסיכוניהברווחיהשווה,באופןלהתחלקמשקלובשיווילהתחלק,ירצוהכולכיאז,ברור
דלעילהביטוחעקרוןלפיהרימאד,גדולאהפוטנציאלייםהמשקיעיםמספרכאשרהפירמה.

האקטואריהערךהפירמה,שלהעתידיהתפעוליהרווחסךשלהנוכחיהערךיהיהולינד,ארושל
0■)י*/( הביטוחקסםאתזהבמקרההפעילהמניותשוקיל!(2£))£(~-ולפיכךבקירוב,המהוון,
(1)•ז+

על־ידיאי־ודאות,לתנאיגםודאותבתנאיהפירמהתורתאתליישםיהיהשניתןלכךוהביא
בתוחלתן.לא־ודאיותציפיותהחלפת

שהיתהכיווןעסקים,מינהלואנשיכלכלניםבקרבתמיההעוררהלאזוסבירהבלתיתוצאה
סיכוניביןמתאםקייםשבהםמצביםעלהואעתההמקובלתהמימוןבתורתהדגשמוסווית.
פיזורוזה,במקרהעסקים.במחזורהכרוכיםאלהכמובמשק,מצרפייםסיכוניםלביןהפירמה

שנקבלכלכאןשגםאלאלביטולו.להביאיוכללארביםמשקיעיםביןהסיכוןשל
בצורההמניותשוקעל־ידיייקבעהעתידייםהתפעולייםהרווחיםשלהנוכחישערכםהוא,

שלהשקעותיהבהיקףתלויהאינהזיהסיכוןפרמייתכאשר—(2£))£(~———
■(1+7)

במשק.המצרפייםלסיכוניםהפירמהסיכונישביןבמתאםרקאלא£,הפירמה

בתנאילפעולותיהסיכוןבתנאיהפירמהפעולותביןעקרוניהבדליהיהלאשוב,זה,במקרהגם
שלוהוודאיהערךבשווה*המקריהמשתנהאתלהחליףהואלעשותאזשנצטרךכלודאות.

?>/יהא•-*£.3■
ש־באופןהמוגדרהמימון(,אנשישל)בלשונםהפירמהשלההון""מחיר

1■!ד- £x., שווהאתלהשיאבמטרה£,כבחירתהן—הפירמהבעייתאתלהציגאזניתן-=--
9+1ץ1+7־

)£(2
העתידייםהתפעולייםרווחיהאתלהשיאבמטרה£כבחירתוהן£-,הנוכחיהוודאיהערך

+?*•1

למודלהדיוןאתמחזיר"סיכון"שלהמצבמקרה,בכל.2(£-)£(1),ף<!+רגילים()בתנאים
לעיל.1בציורשהוצגוכפימשוכלל,הוןשוקובתנאיודאותבתנאיהפועלתהפירמה

אי־ודאותבתנאיהפירמהד.
בתנאיתפעלשהפירמהכדיהמימון,תורתשלזהבמודללהכניסשישהשינויאיפוא,מהו,

לבטלהואשנדרשמהכללכאורה,?ודאותבתנאימהפירמהמהותיתהשונהבאורחאי־ודאות
איןבלבדזהששינוימסתבר,זהות.ציפיותבמשקהפוטנציאלייםהמשקיעיםלכלכיההנחהאת
עםששוק—היאבכלכלה,אחריםבתחומיםגםכמואלה,במודליםהמקובלתהתוצאהדי.בו

חברתעללחשובניתןתלוי(,בלתישהוא)בהנחההסיכוןעבורהנדרשהתיקוןשלגודלסדרלקבלכדי17
כלפילסטייהשווההסתברותישאםדולר.מיליון1,000היאהצפוייםרווחיהשתוחלתבארה״ב,ענק

בסיכון,שמתחלקיםאלהמספראםכלל(,קטןלא)סיכוןמהרווחאחוז20שלמטהכלפיאומעלה
לכל)מוחלטת(סיכוןשנאתשלטיפוסימדדואםמיליון(,40)נאמר,במשקהמשפחותמספרהואא,

נטלסךכינקבל,—($1/ויחידותיומהמקובל,בהרבהגבוהגודלבסדר)שהוא1/000הוא,4משפחה,
4. החישובדרך)להבהרתהרווח!מתוחלתאחתאלפיתיהיה^(■/^^עx)שהואבסיכון,הנשיאה א

51116;1ז1:<61ז?10©£181101,312©\נ13ז1161למשל:ראה,אשלגודלוחשיבותולהבהרת
1*11111161,׳1."1־

־1101^'52,1970,.קק87-99
15^181^¥6081071,"£61>£(׳4׳/ס57£00710771/0(£61,11151105)1
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אתהמאפייןממוצע,מייצגמשקיעקייםשבולשוק,זההבציפיותיהםהטרוגניםמשקיעים
כולם.המשקיעים

במודלסבירות.בלתיטכניותמהנחותנובעתשהיאמסתבראךלכאורה,סבירהזותוצאה
בלי—מראשבשווקיםתחרותיותשמניחיםמכךהתוצאהנובעתבכלכלה,המקובלהטבע,מצבי
עומדתשהיא)כלומרההוןבשוקתחרותיתשהפירמהשמניחיםמרגעמוצדקת.היאאםלחקור
כיצדמשנהזהשאיןברור—ובאופיין(השקעותיהבהיקףתלוייםשאינםאחידים,מימוןתנאיבפני
אחתזאת,לעומתבציפיותיהם.הטרוגנייםאוהומוגנייםהמשקיעיםואםהמימון,תנאינקבעו

ובפרט—מסחרעלויותאיןכיהיא,המימוןבתורתהיוםהמקובלהבסיסיבמודלהיסודמהנחות
1;83168)חסר״״מכירותעלמגבלותאועלויותאין

שכלאיפוא,הינה,ההנחהמניות.של(31101־
כזומניהבידואיןאפילוכמוכר,לשוקנכנסמדיגבוהלונראההפירמהשלהשוקשמחירמי

ברורותמגבלותותוךביותרמצומצםבהיקףאךבעולם,קיימותאמנםחסרמכירותלמכירה.
לאספקתפרטימשקיעשלהתחייבותרקקונהכזוחסרממכירתמניהשקונהמי)שהרי
למשל,)הקשורה,בעלותכרוכהחסרשמכירתההנחהעצמה(.המניהאתולאבעתידהמניה
שוקשביןהשקילותבדברדלעיל,התוצאהתופסתלאשובכילמסקנה,מובילהערבויות(במתן
.18אחידותהציפיותבולשוקהטרוגנייםמשקיעיםעם

הממוצעות.ציפיותיהםאתערכהישקףבמניה,סוחריםהפוטנציאלייםהמשקיעיםלכבובשוק
הפעיליםהמשקיעיםשלציפיותיהםשרקלמדיברורממסחר,מהמשקיעיםניכרחלקנמנעבובשוק

שלזהותםקביעתעםסימולטניבאופןזהבמקרהנכרכתהמחירקביעתבמחיר.יתבטאו
הפעילים.המשקיעים
למדינה,ממדינהארוךלזמןהוןקרנותלהעבירקשהמהמפניספקהיהלאסמיתלאדם

חברהשלבסיכוניהפעיל()כמשקיעמתחלקשאינוהסיבהמהיספקלמישהושישלהניחואין
ובכן,בסגירתם.הכרוכהובעלותהאינפורמציהבפעריטמונההסיבהלמשל.בקאמרון,כלשהי

יותרשבידםהמשקיעיםאלהיהיו—נתונה?פירמהשלבסיכוניםלשאתהמוכניםהםמי
יותר(,קטןהפירמהרווחישונותאודותשלהםהסובייקטיביהאומדןכך)ועקבאינפורמציה

לפיהמונחה,היזם,—המשקיעיםמעגלשלובמרכזועתידה.לגביאופטימייםהיותראלהוכן
חייתי"."דחףעל־ידיקיינס,שלביטויו

התחרותיותלשאלתברורהזיקהאיפוא,ישנה,ודאותאי־בתנאיהפירמההצגתשלזולצורה
המשקיעיםממעגללחרוגתיאלץהשקעותיהאתלהגדילהמעוניינתפירמהההון.שוקשל

ספקנייםעצמית,ברירהמתוךשהם,נוספים,חדשיםמשקיעיםאלולפנותמימוןלהסיפקושכבר
כמומידהבאותהאיפוא,יעלה,לאהעתידייםרווחיהשלהנוכחיהערךסיכוייה.לגבייותר

לעילשהוצגלמצבבדומה—זהמצבלהציגניתןלחלופין,אלו.רווחיםשלעלייתםשיעור
שלהמימוןכשתנאיההון,בשוקתחרותיתלאבעמדהנמצאתהפירמהכאילו—ודאותבתנאי

.19הנדרשהמימוןבהיקףתלוייםהשקעותיה

על־פיזורםבעקבותנעלמיםאינםהפירמהשבפעולותתלוייםהבלתיהסיכוניםזהמעיןבמודל
ויהיה—אנדוגניבאופןנקבעבסיכוןהנושאיםשמספרכיווןפשוטמשקיעים,שלרבמספרפני
אחיד.באופןביניהםמתחלקיםאינםשהסיכוניםמצומצם,משקיעיםמספרלרובזה

משוכלל"."לאהוןשוקבתנאיהפועלתלפירמהלכן,זהה,גייטלפיאי־ודאותבתנאיהפירמה

"01011׳\61־081118ק113116,1111011ז1ק6ז16€110ת031118ק11131^1311161,"ראה:כךעל18
^13181131,־1,.

זז£005031011ק011א113.0,ם0ק3111ו10ת£00110111105011,1161£110)1011׳£11111׳01811,ץ161־115316111,
.13111131׳}־1979

הבא()בעמודבהמשךהמופיעהציורבעזרתדלעיל,הפירמהבמודלזהמצבלהציגניתןפורמליתמבחינה 19
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תחרות,תנאיחוסרבמובןוהןמסחרעלויותשלקיומןבמובןהןההון,בשוקהשכלול""אי
יששוניםשלפרטיםהעובדהאת—זהשוקשלטבעובעצםהמצויהתופעהאיפואמשקף

שונות.וציפיותשונהאינפורמציהבדרך־כלל

סיכום.3

היוזהשוקלחקורהכותבאתשהביאוהשאלות?ההוןשוקשלכזומראייההמסקנותמהן
מצדמתפתחיםבמשקיםהחיסכוןמקורותשלסבירהשבהקצאההקושימהותאתלהביןהניסיון

שני.מצדההוןבשוקהממשלהשלתפקידהאתלהביןוהניסיוןאחד
תמצאאםאו,—האינפורמציהפעריאתמדגישהזאתשגישהנראה—הפיתוחלשאלתאשר
במדינההפשוטהאיכראתהמביאהעיקריכגורםשונים,אנשיםבין—אי־האמוןאתלומר,

שללידיוהחיסכוןאתלהעבירבמקוםנוספת,פרהבקנייתהשקעהבאמצעותלחסוךמתפתחת
כדאיתבמשאיתההשקעהכיבבירורנראההחוץמןשלמשקיףאףמשאית,לקנותהמעונייןשכנו
בעולםהקפיטליסטיתהשיטההתפתחותאתלהביןלנסותאולי,ניתן,כזוראייהמתוךיותר.

הנורמטיביותולמערכותהקלוויניסטילמוסרכקשורה—וברמקסשלבעיניובמדת־מה—המערבי
זה.עולםבחלקדווקאשהתפתחווהחוקיות
לביןההוןשוקאתהמחליפהפעילותביןלהבחיןניתןהממשלה,שלתפקידהשאלתלגבי
נאותה,חוקיתשמסגרתברור,המשלימההפעילותבמסגרתזה.שוקומשלימההמסייעתפעילות
חוזיםנוקביםשבההערךביחידתיציבותשלומידהפיננסיתיווךמערכתשללפיתוחהתנאים

פעלולמעשה,כך,ההון.שוקשליותריעיללתפקודרבותלתרוםיכוליםאלהכל—פיננסיים
חסרותממשלותבפניהפיתוירבכיברור,זאתעם.19ה־המאהשלהמערביבעולםהממשלות
החיסכוןהפקעתעל־ידילהחליפו—יותרהרבהפעילהבצורהההוןבשוקלהתערבסבלנות
הצדקה,לכךשתהיהבהחלטייתכןמסויימיםבתנאיםההשקעות.שלריכוזיתהקצאהועל־ידי

*•*

הנו¬השוקערךאתמשקף(^2)
העתידיהתפעוליהרווחשלכחי
הציפיותהטרוגניותכאשר2*•
הפונק¬קמירותאתהמסבירההיא
הקשרשלהיפוכוהוא0(2)ציה.
ומגדירלעיל,נעזרנושבו,220

במכונותההשקעותהיקףאת
בתקופההנדרשעלות()במונחי
תפעולירווחלהבטחתהראשונה
בדומה.2ברמהרגיליםבתנאים
הפת¬,2ציוראתשליווהלתיאור

שלהנקיערכהאתשישיארון
הלא־הפתרוןיהיה€-¥,הפירמה
*:<-*¥ההפרש.2*תחרותי
הראשונהבתקופהכברמתקבל
היקףאתשקבעוהיזמיםעל־ידי
היעילהפיתרוןהפירמה.פעילות
עצמםהמשקיעיםרווחתמבחינת
התפעוליהרווחאתשיקבלו)אלה

2שהנקודהבהחלט)אפשריס.0יותרגבוהההשקעותברמתיהיה(2*העתידי בתחוםאפילותהיה0
)ל((שבו

יורדת!(.׳*,
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