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  מבוא
  

 ניתוח של בעיות כלכליות ברמת המערכת הבינלאומית החל כבר במאה 
ושל רוב המדינות (מאז גדל היקף מסחר החוץ של מדינות העולם . רההשמונה עש

 גדל נפח המסחר העולמי 1945מאז : בקצב מהיר מקצב הצמיחה של התוצר) בנפרד
לעומת קצב הצמיחה השנתי , 7% –במונחים ריאליים בקצב שנתי ממוצע של כ 

  .4% –הממוצע של התוצר שעומד על כ 
ועמה חשיבותה של חקירת , ינלאומי גדלהמכאן ברור כי חשיבות המסחר הב

רוב המדינות כיום אינן . תופעות כלכליות הכרוכות ביחסי גומלין בין מדינות
ומוכנות להשקיע משאבים , )אוטרקיה(מעונינות בקיום עצמאי של משקן הכלכלי 
  .רבים כדי לבסס מסחר עם מדינות אחרות

  
ם חדשים נתקלות לרוב חברות הפועלות בשוק מסוים ומנסות לחדור לשווקי

הן , מצד אחד: שונים" כללי משחק"בקשיים הכרוכים בהתחלת הפעילות תחת 
ומאידך עליהן לפעול , צריכות להסתגל לתנאים לא מוכרים הקיימים בשוק החדש

  .מול צרכנים שאינם מכירים אותן
שתנאי הפעולה בהם , קשיים אלו מחריפים כאשר מדובר בחדירה לשוקי חוץ

היות שונים במיוחד ואשר הצרכנים בהם לעיתים אינם מכירים כלל את עשויים ל
, לכך נוספים קשיים שממשלות מערימות על המייבאים אל מדינותיהן. החברה

כגון היצרנים או הצרכנים ( בעיקר הגנה על סקטור מסוים –למטרות שונות 
  ).המקומיים

 היצרנים כפי שממשלה עשויה להקשות על היבוא לתוכה במטרה להגן על
ל "כך היא תרצה לסייע להם באמצעות הקלת היצוא לחו, המקומיים מתחרות

מכאן שיש מקום להתערבות ממשלתית . שיפתח עבור תוצרתם שווקים חדשים
  .ל"במטרה לסייע ליצואנים המקומיים להתגבר על מחסומי הכניסה לשוקי חו

ם העבודה מתמקדת בהשפעתה של התערבות ממשלתית על שלושה סוגי
ידי - מחסומים הנקבעים ישירות על: ל"עיקריים של מחסומי כניסה לשוקי חו

ל אינם מכירים את המתחרה "הצרכנים בחו(מחסומי מידע , ל"הממשלה בחו
 החברה –תנאי משחק שונים בשוק החדש (ומחסומי זכויות פטנטים , )החדש

  ).מאבדת את היתרון המונופוליסטי
  

בין ממשלות מדינת הייצוא " אבקמ"חלקה הראשון של העבודה מנתח 
בעוד רעותה , האחרונה מציבה קשיים בפני המנסים לחדור לשוקיה: ומדינת היבוא

  .מנסה לסייע בידי היצואן להתגבר עליהם
:  קיימים שני סוגי מחסומים נפוצים שממשלה מסוגלת להציב בפני ייצוא

ת להשתמש החלק הראשון ינתח מתי תעדיף הממשלה המתגוננ. מכסות ומכסים
  .במכסים ומתי במכסות יבוא
כי הדרך האופטימלית להתמודד עם מחסומים אלו , השערת העבודה היא
הסכמים כאלו מאפשרים לממשלות להימנע מראש . היא באמצעות הסכמי סחר

העבודה מבדילה בין מצב בו המדינות שוות גודל למצב של מדינה . ממאבקים ביניהן
העבודה גם . השוני בתנאי המיקוח בין שני המצביםבשל , גדולה מול מדינה קטנה

  . איום באוטרקיה מול שיווי משקל נאש–משווה בין שתי אסטרטגיות מיקוח 

  

 



הצרכנים המקומיים אינם : חלקה השני של העבודה עוסק במחסומי מידע
על ,  לפיכך. וביסוס מוניטין דורש זמן וכסף מרובים, מכירים את המתחרה החדש

מחיר המוצר אמור לשקף : החדש לנהל משחק איתות עם הצרכניםהחודר לשוק 
ל פועלת בתנאי "בחלק זה מבדילים בין מצב בו גם הממשלה בחו. להם את איכותו

אודות עלויות הייצור של , למשל(ל מידע מלא "למצב בו לממשלת חו, אי ודאות
  ).המתחרה החדש

היצרנים חלק זה מתחיל בניתוח של מצב בו לא קיימת תחרות מצד 
עשויה ממשלת , במצב זה). ל כמונופוליסט"היצואן פועל בחו, כלומר(המקומיים 

. ל להתערב באמצעות מכסים ובכך לשבש את משחקי האיתות של המונופול"חו
, השערת העבודה היא כי גודלם של מכסים אלו תלוי בגמישות הביקוש המקומי

: ל אודות המונופול"שלת חויעילות המונופוליסט בייצור ושלמות המידע שיש לממ
  .המונופול יעיל בייצור ולממשלה מידע מלא, המכסים יגדלו ככל שהביקוש קשיח

 היצואן נאלץ להתמודד מול מתחרה –לאחר מכן עוברים לניתוח של דואופול 
דנה , תחילה). העבודה אינה מרחיבה את הדיון מעבר למתחרה יחיד(ל "יחיד בחו

ההשערה היא כי במצב זה על . משחקי איתותהעבודה במצב בו לא קיימים 
  .במטרה למנוע מלחמת מחירים,  על הייצואמסלהטיל ) במדינת היצואן(הממשלה 

הרצון , מצד אחד: משלבת העבודה את שתי ההשפעות המנוגדות, לבסוף
; למנוע מלחמת מחירים שהוביל את הממשלה בשלב הקודם להטיל מס על הייצוא

וכל . לייצוא כדי לאפשר ליצואן לאותת על איכות גבוהה סובסידיהדרושה , מאידך
  .ל להטיל על היבוא לתוכה" שעשויה ממשלת חומכסזאת מול 

האם על הממשלה במדינת היצואן להטיל מס או להעניק סובסידיה , אם כן
יכולת : השערת העבודה היא כי הגורמים המשפיעים על החלטה זו הם? לייצוא

הסיכוי שהיצואן יבחר במוצר בעל , יכות המוצר המקומיא, הבידול של מוצר היצואן
ההבדל , ההבדל בין שתי רמות איכות אלו, )מבין שתי רמות אפשריות(איכות גבוהה 

  . מכסים או מכסות–ל "בין הוצאות היצור עבורן ומחסומים שמטילה ממשלת חו
  

פטנטים תקפים רק במדינה בה . החלק השלישי דן במחסומי זכויות פטנטים
ומדינות רבות אינן אוכפות כראוי חוקי זכויות קניין לא , )ל"אין רישום בינ(רשמו נ

.  מה שמקשה על יצואן להשתמש בפטנט כדי לבסס מעמד של מונופוליסט–מוחשי 
ל שהוא "יצרן שנהנה ממעמד זה בארצו עשוי לגלות עם ניסיון החדירה לשוקי חו

  .חשוף בהם לתחרות
ובו לזיהוי הגורמים הקובעים את מידת חלק זה של העבודה מוקדש בר

מדינות מפותחות :  י השוואה בין מדינות שונות"ההשפעה של מחסומים אלו ע
ומדינות בעלות איום של חיקוי לעומת מדינות בהן אין , לעומת מדינות מתפתחות

  .איום כזה
, בעוד שלמדינת הייצוא בפני עצמה אין דרך להתמודד מול מחסום זה

. אומית למען אכיפת זכויות פטנטים עשויה לסייע להתגבר עליוהתארגנות בינל
העבודה בודקת האם אכיפה בינלאומית של חוקי זכויות קניין לא מוחשי מסוגלת 

כאשר השערת העבודה היא שאכן תהיה לאכיפה כזו השפעה , לפתור את הבעיה
  .ניכרת והיא תסייע להתגבר על מחסומי זכויות פטנטים

  
. העבודה הוא ניתוח אמפירי של סחר החוץ של ישראלחלקה האחרון של 

המחקר בודק האם מספר הנחות מוצא של המודלים התיאורטיים מתקיימות 
האם גובה המכס הנקבע על ידי ממשלות מתאים לזה שצופים המודלים : במציאות

האם קיים קשר בין מכסים למחסומי , המסבירים כיצד להתמודד מול מחסום זה
ורמים הקובעים את מידת ההשפעה של מחסומי זכויות פטנטים אכן והאם הג, מידע

  .מצליחים לנבא את הקשר בין אכיפת זכויות אלו לבין היצוא

 



  ל"י ממשלת חו"מחסומי כניסה הנקבעים ישירות ע
עומדים לרשותה שני , כאשר ממשלה מעונינת להגביל את היבוא לתוכה

ומכסות יבוא )  על היבואמס(מכס : אמצעים בסיסיים שעליה לבחור ביניהם
  ).רשיונות לייבא כמות מסוימת בלבד(

בעוד רשיונות , מכס מגדיל את הכנסות הממשלה: לכל כלי יתרונות משלו
חסרונו בכך שקשה לדייק בגובה המכס הדרוש . כלל אינם נמכרים בכסף-יבוא בדרך

אם המטרה העיקרית של הממשלה היא . על מנת להשיג כמות מיובאת ספציפית
היא תעדיף מכסות שיאפשרו לה , ידי הגבלת היבוא- להגן על היצרנים המקומיים על

  .לשלוט במדויק על הכמות המיובאת
גם כאשר הממשלה ,  לדוגמא–ברור כי לממשלה מספר אינטרסים מנוגדים 

אין זה אומר שהיא מוכנה לוותר בקלות על , מעונינת להגן על היצרנים המקומיים
ניתן לדעת באיזה משני האמצעים תבחר הממשלה , אם כן, צדכי. גידול בהכנסותיה

  ?כדי להגביל את היבוא
  
קלייר מציעים מודל מתמטי לקביעת דרכי - ובאני מאגי ואנדרה רודריגז'ג

).  מצרך מונה0( מוצרים n+1תהא מדינה קטנה המייצרת : ההתערבות של הממשלה
גודל . ת עבודהשכל אחד מייצר יחיד,  מורכבת מפרטים זהיםההאוכלוסיי

  .האוכלוסייה מנורמל לאחד
שאר . כך שהשכר שווה לאחד, י יחידת עבודה"המצרך המונה מיוצר ע

שהיא גורם ייצור נייד בין (י עבודה "י גורם ייצור ייחודי וע"המוצרים מיוצרים ע
לכן לא ברור , טווח קצרמודלים של גורם ייצור ייחודי מייצגים : הערה). סקטורים

ובהחלט ייתכן כי ( המודל של מאגי ורודריגז נכונות גם בטווח הארוך האם מסקנות
  ).החלטת הממשלה האם לבחור מכסים או מכסות תכלול שיקולים ארוכי טווח

pj –ומחירו העולמי ב , pj יסומן jמחירו של מצרך 
בהיעדר מכסות יבוא על . *

pj = pj: ההפרש ביניהם הוא גובה המכס, jמצרך 
* + Tj .ת מכסת יבוא אם קיימ

pj > pjאזי , עבור מוצר זה
* + Tj , כאשר ההפרש בין צדדי אי השוויון הוא המכס

  .הערך למכסת היבוא-שווה
כך שעודף , U(D(pj))י " והתועלת ממנו עD(pj)י " נתון עjהביקוש למוצר 

 הוא נגזרת jההיצע של מוצר . S(pj) = U(D(pj)) – pjD(pj): י"הצרכן ניתן ע

  .Y(pj) = π’(pj): חפונקצית הרוו
:                הןjהרנטות שמרוויחים היבואנים ממכסות יבוא למוצר , לפיכך

Qj = (pj – pj
* - Tj)(D(pj) – Y(pj)) . הכנסות הממשלה ממכס על מוצר זה

  .Rj = Tj(D(pj) – Y(pj)): מסתכמות ב
עודף , י ממוצע משוקלל בין עודף הצרכן"השגת מטרות הממשלה ניתנת ע

Ω = Σ(Sj(pj) + γjπj(pj) + γj: רנטות יבוא והכנסות ממכסים, צרןהי
RQj + λRj) .  

γjמכאן כי אם 
R > λ , סקטורjואם , י מכסת יבוא" מוגן עγj

R < λ , הוא מוגן
מעבר . י מכסת יבוא" היה מוגן עjנניח כי סקטור , למשל, במקרה השני: י מכס"ע

סות שניתנו קודם כרנטה ממכסת יבוא למכס שווה ערך יעביר לממשלה הכנ
היא , היות שהממשלה מעדיפה את הכנסותיה על פני הרנטות ליבואנים. ליבואנים

  .י מכס בלבד"תעדיף לבטל לחלוטין את מכסות היבוא ולהגן על סקטור זה ע
, Qj = 0. י מכס"נניח סקטור המוגן ע: בהתאם נקבע גובה המכס או המכסה

Ωj = Sj(pj) + γjπj(pj) + λ(pj-pj שממקסם pjלכן דרוש 
*)(Dj(pj)-Yj(pj)) .י גזירה "ע

. Tj = {(γj-λ)Yj + (λ-1)Dj}/{λ(Y’j-D’j)}: נקבל כי גובה המכס שיקבע הוא
י "גובה המכס שווה הערך למכסת היבוא האופטימלית עבור סקטור המוגן ע, בדומה

pj-pj: מכסה הוא
* = {(γj-γj

R)Yj + (γj
R-1)Dj}/{γj

R(Y’j-D’j)}. 

 



) ולא ליבואנים המקומיים(ל "נות היבוא ניתנים ליצואנים בחוכאשר רשיו
כאשר הממשלה מתעניינת בטובת המשק המקומי . VERנקראת מכסת היבוא 

היא לא תעניק את הרשיונות ליצואנים שכן בכך היא מוותרת על הרנטות , בלבד
  .שירוויחו היבואנים המקומיים

ל על פני טובת יבואניה "ומדוע אם כן תעדיף ממשלה את טובת היצואנים בח
מאגי ורודריגז מציינים מודלים של ? המהווים חלק מן המשק הכלכלי של מדינתה

  שתדלנותלפיהם הממשלה עשויה לקבל החלטה כזו בגלל , כלכלה פוליטית
  .העשויים להציע לה תרומות, היצואנים

למשוואת מטרות ) בתוך הסיגמה( מוסיפות חלק חדש VERמכסות 

Ω = Σ(Sj(pj) + γjπj(pj) + ujγj: הממשלה
RQj + (1-uj)(γj

X-1)Qj + λRj) . הביטוי

ujγj
RQj + (1-uj)(γj

X-1)Qj מחליף את γj
RQjבמשוואה הקודמת  .Uj מייצג את שיעור 

γj. המכסות הניתנות ליבואנים המקומיים
Xכאשר     ,  משקף את השפעת היצואנים

1 = γj
X משפיעים כללאינם פירושו כי הם .  

מתי , קל לראות מתי תעדיף הממשלה להשתמש במכסים, לב הקודםכמו בש

γjאם המקסימלי בין הביטויים : VER –במכסות יבוא ומתי ב 
R, (γj

X-1), λ הוא λ 
γjאם הוא ; )כמו קודם(הממשלה תעדיף מכסים 

R , הממשלה תעדיף מכסות יבוא– 
,    שאם המקסימלי הוא הביטוי החד; גם כן בהתאמה למסקנות השלב הקודם

(γj
X-1) , הממשלה תגן על סקטורj באמצעות VER.  

דומה ) במונחי המכס שווה הערך( האופטימלית VERגם נוסחת גובה מכסת 

pj-pj: לנוסחאות הקודמות
* = {(γj-γj

X-1)Yj + (γj
X-2)Dj}/{(γj

X-1)(Y’j-D’j)} .

γjהביטוי 
R הוחלף בביטוי (γj

X-1).  
נקרא רווחה לביטוי  ? נדוגניתהאם ניתן להפוך את ההשפעה הפוליטית לא

W = Σ(Sj + πj + ujQj + λRj) . החשיבות של רווחה בעיני הממשלה לעומת תרומות

          Ω = aW + TC: י"כך שמטרותיה מיוצגות ע, aהמתקבלות משדולות תיקרא 
)TCסך התרומות .(  

  י         " ניתנת עBתוצאתו של משחק שתדלנות מסוג , לפי מאגי ורודריגז

γj
R = (a+Ij

R)/(a+Ijαj+ Ij
Rαj

R) ,γj
X = 1 + Ij

X/(a+Ijαj+ Ij
Rαj

R) כש Ij  הוא משתנה
Ijובהתאם ( אם היצרנים מאורגנים פוליטית 1דמה המקבל את הערך 

R, Ij
X 

αj( הוא αjו ) מתייחסים ליבואנים וליצואנים
X ,αj

R ( חלק היצרנים)יבואנים ,
  .המשתייכים לשדולה) יצואנים

אות שההחלטה האם להעניק את הרשיונות ליבואנים או מכאן ניתן לר
Ij ליצואנים תלויה בגודלו של 

X לעומת(a+Ij
R) : הממשלה תעניקVER רק אם 

 לממשלה וגם, היבואנים אינם מאורגנים פוליטית, היצואנים מאורגנים פוליטית
  .אכפת פחות מרווחה מאשר מתרומות

ים שהיא מסוגלת להציב ראינו אם כן כי לממשלה שלושה מחסומים עיקרי
מכסות יבוא ומכסות יבוא , מכסים: י יצואנים"בפני חדירה לשוקיה המקומיים ע

  .על כל מוצר יוטל לכל היותר סוג אחד של מחסום). VER(הניתנות ליצואנים 
ההחלטה האם להשתמש במכס או במכסה תלויה בחשיבות שהממשלה 

ההחלטה האם , וחלט על מכסהאם ה. מייחסת להכנסותיה לעומת רנטות היבואנים
לתת את רשיונות היבוא ליבואנים או ליצואנים תלויה בחשיבות שהיא מייחסת 

  .לרווחה לעומת תרומות ובמידת ההתארגנות הפוליטית של היבואנים והיצואנים
ל על מחסומי כניסה "טרם ראינו כיצד משפיעה התערבות של ממשלת חו

ייע ליצואנים המקומיים באמצעות עתה נראה כיצד מסוגלת ממשלה לס. אלו
  .במטרה למנוע הצבת מחסומים גבוהים בפני יצוא, הסכמי סחר

 



  מדינות שוות גודל
  

 N – מדינות הסוחרות ב Kנניח : הפעם נתייחס למודל של מדינות מרובות
ידי - אך הממשלה עשויה להתערב בהם על, השווקים תחרותיים. מוצרים ביניהן

  .אהטלת מכסים או מכסות יבו
רשאית , K1, קבוצת מדינות אחת: מדינות ומוצרים מחולקים לשתי קבוצות

 עשויה K2הקבוצה השניה . להטיל מכסים על כל הסחורות אך אינה מטילה מכסות
ראינו כבר כי הממשלה (אך על מוצרים שונים , גם להטיל מכסים וגם מכסות יבוא

  ).לא תשתמש בשני המחסומים על אותו מוצר
,  מוטלים מכסים בלבדNtבוצה אחת של סחורות שתסומן על ק, בהתאם

 ומכסות K1 מוטלים מכסים במדינות Nqבעוד שעל מוצרים מן הקבוצה השניה 
  .K2יבוא במדינות 

pT ≡ (pTי "מחירי המוצרים יסומנו ע
t, pT

q) ≡ (1, rT
t, rT

q) ≡ (1, rT) כאשר 

Nt
) k∈K(דינה במודל וקטור המחיר המקומי למוצרים בכל מ.  הוא המצרך המונה1

 –ולמכסים על מוצרים ב , K1 מתייחס למכסים במדינות τkכאשר , pk = p + τkהוא 
Nt ולפרמיות המתקבלות ממכסות יבוא על מוצרים ב – Nq במדינות K2.  

 ניתן לתאר באמצעות פונקצית מקסימום פדיון K1 –את כלכלת המדינות ב 

Sk(pt + τk: נטו
t, pq + τk

q, uk) ≡ Gk(pk) – Ek(pk, uk) , כאשרG היא פונקצית 
 מייצג את u והמשתנה הוצאה היא פונקצית הE, התוצר המקומי הגולמי במדינה

  .רווחת המדינה

Sk,  ביחס למחירSשיפוע העקומה 
p(pk, uk) ≡ ∂Sk/∂pk , נותן את פונקציות

ו פונקצית מקסימום הפדיון נט, K2 –למדינות ב . K1 –היצוא נטו של כל המדינות ב 

S^k(pt + τk: נראית כך
t, xk

q, uk) ≡ min pk
q {Sk(pk

t, pk
q, uk) – pk

q
Txk

q} .גם כאן ,
pk לפי S^kהנגזרת של 

t נותנת את היצוא נטו של סחורות ב – Nt במדינות K2.  
  

  :י"תנאי שיווי המשקל של הכלכלה העולמית נתונים ע

1) ΣSk
t(pt + τk

t, pq + τk
q, uk) + ΣS^k

t(pt + τk
t, xk

q, uk) = 0 
2) ΣSk

q(pt + τk
t, pq + τk

q, uk) + Σxk
q = 0 

3) pT
tSk

t + pT
qSk

q = bk (k∈K1), pT
tS^k

t + pT
qxk

q = bk (k∈K2) 
4) Σbk = 0 

  
י " הם תנאי שיווי המשקל העולמי עבור המוצרים המוגנים ע2 – ו 1תנאים 

כאשר .  מגדיר את מאזני הסחר הלאומיים3ותנאי , מכס ומכסת יבוא בהתאמה
וחייב , הוא מתפרש כהעברות ממדינה מסוימת לשאר העולם, נה מאפסמאזן כזה שו

  .4לקיים את תנאי שיווי המשקל העולמי 
והמחירים העולמיים של ) uk( נותנות אנדוגנית את התועלות 1-3משוואות 

τk, τk(בהינתן המכסים , )r(הסחורות מלבד המצרך המונה 
t( , המכסות)xk

q ( ומאזני
  ).bk(הסחר 

  
  

 



  בואמכסות י
  

 כמטריצה Xרד מגדירים את מטריצת הסחר העולמי נטו -וודלנד וטורונן

X ≡ [Sk כאשר NxK (N>K)בגודל 
p, k∈K1; (S^kT

t, xkT
q)T, k∈K2] . טורי

  .המטריצה הם הוקטורים של היצוא נטו של מדינות בכל המוצרים
יש להסתכל , כדי לזהות את כיווני רפורמות המכסות המשיגים שיפור פארטו

p~T ≡ pT + (0, -pTSprSrr:  מחירי הצל של המוצריםעל
מכס הצל נתון באותו . (1-

τ~T = p~T – pT = (0, -pTSprSrrי "אופן ע
 הפיכה Srrפיות תחלינניח שמטריצת ה. (1-

βkT ≡ -p~TSkוכל המדינות מקיימות את תנאי הנורמליות 
pu > 0, k∈K1            ;

β^kT ≡ -p~TS^k
tu > 0, k∈K2המשקל הראשוני בשיווי .  

dxkמכאן כי רפורמת מכסות מן הצורה 
q = ckdα מהווה שיפור פארטו אם 

θ = Σk∈K2(p~Tורק אם 
tS^k

tq + p~T
q)ck = Σk∈K2[(τ~T - τk

t)T]ck > 0 . התנאי מבטיח
  .כי רפורמת המכסות מביאה לתוספת יעילות מצרפית

פעת הרפורמה  של השK2 מוגדר כסכום על פני כל מדינות θהשיפור ביעילות 
מוערך באמצעות מחירי הצל כאשר רמת התועלת נותרת , על הערך של היצוא נטו

p~T) . קבועה
q)ck היא ההשפעה הישירה ו– (p~T

tS^k
tq)ck היא ההשפעה העקיפה של 

 עיוותהביטוי השני מעריך את תוצאות רפורמת המכסות באמצעות . הרפורמה

  .τ~T המחירים בכל מדינה ביחס למכס הצל העולמי
באמצעות התנאי שלעיל ניתן לאפיין את הנסיבות בהן רפורמות מכסות 
: המהווה שיפור פארטו תכלול הקלה של מגבלות הכמות הקיימות על הסחר

המוצרים המוגנים באמצעות מכסות יבוא והמוגנים באמצעות מכס הם תחליפיים 

S^k(נטו 
tq < 0( , ות מחמירמגבלות הכמות על הסחר הן יחסית)τ~

q < τk
q( , ומכסי

~τ(הסחר הם יחסית נמוכים 
t > τk

t.(  
אזי הפחתה פרופורציונלית , אם התנאי מתקיים וכן לא קיימות מכסות יצוא

ck = xk)של כל המכסות 
q)אולם גם כאשר תנאי זה אינו .  מהווה שיפור פארטו

  :מתקיים ניתן להצביע על רפורמות במכסות יבוא המהוות שיפור פארטו

ck = S^kמכסות רפורמות ה
qt(τ~

t - τk
t), ck = (τ~

q - τk
q) מהוות שיפור פארטו 

~Σk∈K2(τכאשר מתקיים התנאי 
t - τk

t)S^k
tq(τ~

q - τk
q) > 0 . יותר " רך"תנאי זה

התנאי מתקיים במצב של תחליפיות . מהקודם מפני שאינו דורש עוד תחליפיות נטו
ולהפך , )מחמירות( מקלות עם מכסות) נמוכים(נטו כאשר משולבים מכסים גבוהים 

  .כאשר לא קיימת תחליפיות נטו
רפורמה מסוג זה מקציבה מחדש יצוא נטו ממדינות בעלות עיוותי שוק 
גבוהים למדינות שבהן עיוותי השוק על התחליפים נטו של אותם מוצרים הם 

~τ)בכך מקרבת רפורמה מסוג . נמוכים
q - τk

q) את פרמיית הצל עבור מוצרים 

~τ, י מכסת יבוא במדינה ספציפית לפרמיית הצל העולמית"המוגנים ע
q.  

: הקלות במכסות יבוא המהוות שיפור פארטו הוא-סוג שלישי של רפורמות

ck = AΣk∈K2(S^j
qtp~

t + p~
q) = AΣk∈K2[S^j

qt(τ~
t - τj

t) + (τ~
q - τj

q)], k∈K2 כאשר 
Aבמקרה הפרטי שבו .  מטריצה חיובית מוחלטת הולמתA זהות היא מטריצת ,

  .מתקבלת רפורמה הפרופורציונלית להשפעה המצרפית של המכסות
פת של מכסות יבוא מהווה שיפור כאשר המדינות משותהקלה , לפי תנאי זה

~Σk∈K2(τ מקיימות את התנאי K2 –ב 
q - τk

q) < 0, Σk∈K2S^k
tq(τ~

t - τk
t) < 0 ,

סית נוטים ומוצרים שעליהם מכס נמוך יח, המכסות הן יחסית מחמירות: כלומר
  .י מכסות"להיות תחליפיים נטו למוצרים המוגנים ע

  

 



  מכסים
  

כי , היא) עדיין באותו מודל(רד -אחת הטענות החשובות של וודלנד וטורונן
 המהווה שיפור פארטו ברווחה (dx0, db0)אם קיימת רפורמת מכסות והעברות 

(du0 >> 0) , אזי קיימת רפורמת מכסות יבוא ומכסים(dx0, dτ0)  המשיגה אותו

 למערכת σ1וקטור המכס משותף לכל המדינות והוא כל פתרון . שיפור פארטו

  .XTσ1 = db0המשוואות הליניאריות 
ואינה רלוונטית , ההוכחה המתמטית עצמה ארוכה ומסובכת מדי לעבודה זו

לא ניתן להחליף כל : כלומר,  הפיכהאיננהנציין רק כי הטענה . להבנת המסקנות
ת ומכסים ברפורמת מכסות והעברות על מנת להשיג אותו שיפור רפורמת מכסו
  .פארטו ברווחה

כי הכלים של מכסות יבוא ומכסים הם , ההשלכה העיקרית של טענה זו היא
רפורמת מכסים יכולה להוות . להשגת שיפור ברווחה) ולעיתים הכרחיים(מספיקים 

אותה רפורמה בצירוף (תחליף מושלם להעברות מבחינה זו ששני התרחישים 
  .משיגים אותן תוצאות לגבי רווחה) במכסות יבוא

. כי אז היה לבעיה פתרון יחיד, לו מספר המוצרים היה זהה למספר המדינות
כבתנאי (אך כאשר קיימים יותר מוצרים נסחרים מאשר מדינות הסוחרות בהם 

באופן  מכסים נקבעים K) – (Nבהם , הרי שלבעיה אינסוף פתרונות, )המודל
רפורמת , מכאן שבניגוד לרפורמת המכסות. נשארים קבועים,  למשל– רירותיש

  .מכסים אינה מחייבת שינוי הדדי של כל המכסים המעורבים
בעוד שרפורמת העברות ומכסות יבוא איננה מסוגלת להחליף כל , למעשה

הרי שהיא מסוגלת להחליף כל רפורמת , )כאמור לעיל(רפורמת מכסים ומכסות 
רפורמת מכסים משותפת , כלומר.  המשולבת ברפורמת מכסותתפתמשומכסים 

אך לעיתים , )וניתן להחליף אותן זו בזו(ורפורמת העברות הן זהות בתוצאותיהן 
  .קיימת רפורמת מכסים לא משותפת העדיפה על שתיהן

שאלה נוספת היא מהו מספר המכסים המינימלי שיש לשנות על מנת 
רד - טורונן. מו כל רפורמת העברות אפשריתשרפורמת המכסים תהיה יעילה כ

לשנות : למשל,  מכסים כדי להשיג יעילות פארטוKוודלנד טוענים כי די בשינוי של 
  .את המכס על מוצר יחיד בכל המדינות

כי רפורמת מכסים נותרת כלי ) אך אינם מוכיחים זאת(הם טוענים , לבסוף
 לאו –יות שנוסיף למודל יעיל גם כאשר היא משולבת בכל צורה שהיא של מדינ

  .דווקא מכסות יבוא
  

מספר משפחות של רפורמות , אם כן, רד מספק לנו-המודל של וודלנד וטורונן
המהוות את הכלים המספיקים וההכרחיים להשגת שיפור , מכסות יבוא ומכסים

  .פארטו ברווחה
ניתן לסכם כי בחירת המדינות ברפורמה מסוימת להקלה הדדית של מכסות 

גובה המכסים ותחליפיות נטו בין , גובה המכסות:  תלויה בשלושה גורמיםיבוא
הרפורמה תחול על כל . י מכס"י מכסות לאלו המוגנים ע"מוצרים המוגנים ע

  .המדינות המשתמשות במחסום כניסה זה
 לפחות על –תחול רק על חלק מהמכסים , לעומתה, רפורמה להקלת מכסים

.  המשתמשות במכס כמחסום כניסה לשוקיהןמספר מכסים הזהה למספר המדינות
כאשר בהתאם אליהם נבחרות (המכסים האחרים יכולים להיקבע בצורה שרירותית 

  ).רמות המכסים שנכללים ברפורמה
סביר כי המדינות , מאחר שרפורמות אלו מהוות שיפור ברווחת כל מדינה

לשנות את השונות תסכמנה לחתום על הסכמי סחר בינלאומיים המחייבים אותן 
כאשר , אולם מה קורה במצב אסימטרי. מחסומי הכניסה אליהן בהתאם לרפורמה

  ?כל מדינה מנסה לשפר את מצבה באמצעות מיקוח

 



  מדינה גדולה מול מדינה קטנה
  שיווי משקל נאש

  
גם מדינות שוות גודל מסוגלות להתמקח על גובה מחסומי הכניסה , כמובן

כל מדינה מעלה את המכס כתגובה  –באמצעות משחק כמו מלחמת מכסים 
  .להעלאתו במדינה האחרת

אלא שהואיל וכל מדינה מסוגלת לשנות את תנאי הסחר לטובתה על ידי 
במשחק זה אין שיווי משקל נאש עם סחר חיובי והוא , העלאת גובה המכסים בה

מכאן כי מדינות שוות גודל אינן מסוגלות להפחית מחסומי כניסה . שואף לאוטרקיה
  .י הסכמי סחר"אלא רק ע, צעות מיקוחבאמ

נראה כי במצב של מדינה גדולה מול מדינה קטנה ניתן להגיע , לעומת זאת
, לאחר מכן. לשיווי משקל נאש עם סחר חיובי גם בהעדרם של הסכמי סחר מחייבים

  .נבדוק האם הסכמים כאלו מסוגלים בכל זאת לשפר את מצבן של המדינות
כאשר , חר בין מדינה קטנה למדינה גדולהס: המודל הפעם ריקרדיאני

קיימים שני .  בהתאמהM – ו mכמויות העבודה העומדות לרשות כל אחת הן 
 במדינה Xהדורשים יחידת עבודה אחת לייצורם מלבד יצור , Y – ו X, מוצרים

 ולהפך אינו כרוך Y לייצור Xמעבר בין ייצור .  יחידותα/1הקטנה הדורש רק 
  .בעלויות כלשהן

U(cx, cy) = (cx: נקצית התועלת של הצרכנים היאפו
(σ-1)/ σ, cy

(σ-1)/ σ)(σ-1)/ σ 

.  את גמישות התחלופהσ -  מייצגת את כמויות הצריכה משני המוצרים ו cכאשר 

) 1>  ( α באוטרקיה הוא X במונחי Yמחיר , )לא כולל( בין אפס לאינסוף σעבור כל 
  . בגדולה1 –במדינה הקטנה ו 

ה אינה מסוגלת לצרוך את עודף ההיצע של המדינה הגדולה המדינה הקטנ
מכאן כי בשיווי משקל תהיה המדינה . Yבמידה וזו תבחר בהתמחות מלאה במוצר 

  .1הגדולה בהתמחות לא מלאה וביחס מחירים מקומי של 
אם המדינות מטילות .  מחירי המוצרים בשתי המדינותpx, py, Px, Pyיהיו 

 וכן         Px = (1+T)pxאזי , וחרות בהתאם ליתרון יחסי על היבוא וסt, Tמכסים 
py = (1+t)Py . היות שיחס המחיריםPx/Pyיחס המחירים ,  קבוע ושווה לאחד

  .(T+1) שווים Py/px ותנאי הסחר py/px = (1+t)(1+T)במדינה הקטנה הנו 
ניתן לראות כי המדינה הקטנה אינה מסוגלת לשנות את תנאי הסחר 

לפיכך במצב של מדינה קטנה מול מדינה . עות שינוי גובה המכסלטובתה באמצ
כאשר אחד מהם באוטרקיה אך בשני קיים , גדולה קיימים שני שיווי משקל נאש

  :סחר חיובי
מכס חיובי פשוט יהווה  (t = 0בשיווי משקל כזה תבחר המדינה הקטנה 

, σ - וי ב המכס שתבחר המדינה הגדולה להטיל תל). עיוות של הצריכה המקומית

 תנאי הסחר שווים ליחס המחירים T = α - 1כאשר . (α - 1) –ועשוי להגיע עד ל 

 קטן מזה מרוויחות Tעבור כל . והיא אינה מרוויחה מן הסחר, αבמדינה הקטנה 
  .שתי המדינות מן הסחר

מפני שאף אחת משתי המדינות לא : שיווי משקל נאש שני הוא האוטרקי
כל מכס , סחר גרועים מיחס המחירים האוטרקי שלהתרצה לסחור כאשר תנאי ה

המדינה הבוחרת .  יגרום לה להעדיף מצב של אוטרקיה(α - 1) –הגבוה מ 
מאחר שממילא אינה מתכוונת לסחור , )שלילי-אי(באוטרקיה תקבע מכס שרירותי 

  .עם המדינה השניה

נמצאות שתי המדינות , (α - 1) –כאשר שני המכסים גבוהים מ , לפיכך
  .בשיווי משקל נאש באוטרקיה

  

 



  הסכמי סחר בלתי מחייבים
  

ברור כי קיים צורך , כאשר המדינות נמצאות בשיווי משקל נאש באוטרקיה
אולם האם גם כאשר המדינות בשיווי משקל . בהתערבות באמצעות הסכמי סחר

  ?נאש עם סחר חיובי יש מקום להתערבות מעין זו
שבמדיניות של התערבות ממשלתית חוסר היעילות . בהחלט כן, לפי פארק

ולכן ניתן לבטלו , בסחר נובע מההפרש בין יחסי המחירים המקומיים במדינות
צריך , Py/Px = 1היות ש , כלומר. באמצעות שימוש במדיניות מכסים המשווה אותם

  .py/px = (1+t)(1+T) = 1להתקיים גם 
בנקודה פארק מתאר רמות מכס אופטימליות אלו באמצעות גרף העובר 

(1+t, 1+T) = (1,1) . החלק למעלה ומשמאל לנקודה זו)F1 (י "מייצג מכס המוטל ע
היות שיחס . המדינה הגדולה בשילוב סובסידיה ליבוא הניתנת על ידי הקטנה

חלק זה מייצג מנגנון להעברת הכנסה , המחירים המקומי בשתי המדינות נותר קבוע
  .מן המדינה הקטנה לגדולה

  
1+T 
      •N 
 
        F1 
     1 
 
        0      1        1+t 

  
רווחת כל מדינה היא פונקציה , בהתחשב בפונקצית התועלת של הצרכנים

מכאן שרמת התועלת של כל .  של רמת ההכנסה שלה במחירים מקומייםתליניארי
 מייצגות את הכנסת המדינות ביחידות i, Iכאשר , מדינה כפונקציה של המכסים

  :י" ניתנות ע,Xמוצר 

w(t, T) = w(p, i) = i/(1+p1-σ)1/(1-σ)

W(T, t) = W(P, I) = I/(1+P1-σ)1/(1-σ)

  
מיוצגים ) F1 –החלק משמאל ל (סובסידיה שהוזכרו לעיל \צירופי המכס

 Nהנקודה . המציג את השיפור ברווחה של כל מדינה ביחס לאוטרקיה, בגרף הבא
  :בשני הגרפים מייצגת שיווי משקל נאש

 
W-WA

              F 

WN-WA       F’

              N 

 
    F2 
        (0,0)      wF-wA w-wA

  
 מועדף על ידי שתי המדינות על פני שיווי משקל ’FFניתן לראות כי הקטע 

  .ומכאן כי קיים מקום להסכם סחר שיביא אותן לנקודה כלשהי על פני הקטע, נאש

 



ידוע לנו כבר מהחלק הקודם : מה שקורה כאןזה המקום להביע התנגדות ל
שיקולים מלבד ) לא הצרכנים, והיא זו שקובעת את המכס במדינה(כי לממשלה 

רווחת היבואנים וקבלת תרומות , הכנסות ממכסים: רווחת הצרכנים המקומיים
לפיכך דיון המציג את מטרת הממשלה בקביעת המכס כמקסימום רווחה . מיצואנים

  .לוונטילצרכנים אינו ר
. פארק עצמו בחר את פונקצית התועלת המשמשת אותנו במודל זה, שנית

פונקצית תועלת המייצגת קשר ליניארי בין הכנסת הצרכן לבין רווחתו אינה 
החל מנקודה (שם תמיד תתקיים , משקפת את התנהגות הצרכנים במציאות

  .תועלת שולית פוחתת) מסוימת
נשוב למודל של פארק ונראה , חודאבל מציאות לחוד ומודלים בכלכלה ל
  :כיצד מביאים אותנו הסכמי סחר לקטע הרצוי

בהסכם הראשון דנות . ניתן לראות כי קיימים שני הסכמי סחר אפשריים
המדינה הקטנה אינה מטילה כל (המדינות בהפחתה הדדית של מחסומי הכניסה 

חופשי בין ההסכם השני הוא על סחר ). מכס במקור כך שמדובר במתן סובסידיה
כאשר המדינה הקטנה משלמת העברות בינלאומיות לגדולה תמורת , המדינות

  .ביטול המכס
המדינה הקטנה מעבירה בכל , בהסכמים אלו: הסכמים על סחר חופשי

וזו בתמורה מטילה מכס השווה לאפס , תקופה סכום מסוים למדינה הגדולה
המדינה הגדולה לוקחת , למשל(סטייה מההסכם . במקום זה של שיווי משקל נאש

 חזרה לתקופה מסוימת –גוררת עונש ) את ההעברות אך מטילה את המכס המקורי
  .או לאוטרקיה, לשיווי משקל נאש המקורי

ראינו כי יתכן שהמדינה הקטנה מרוויחה מן הסחר גם בשיווי המשקל 
אך למרות זאת טוען פארק כי המרוויחה העיקרית ממנו היא המדינה , המקורי
י שתי "ע) לתת אותו(גם אם ייבחר כעונש המועדף , לפיכך עונש האוטרקיה. לההגדו

  .מחזק באופן לא פרופורציונלי את כוח המיקוח של המדינה הקטנה, המדינות
היות שהמדינה , אינטואיטיבית: שוב עלי לערער על קביעתו של פארק

;  הסחרהגדולה היא זו שמטילה את המכס נראה כי היא המרוויחה העיקרית מן
! רק המדינה הקטנה היא זו שמרוויחה ממנו, אלא שיש לזכור שבהעדר מכסים

, גם היאי המדינה הגדולה מהווה אמצעי בשבילה להרוויח "מכאן שהטלת המכס ע
  . מן המדינה הקטנהיותרולא 

הסחר ביניהן עשוי להיות , בהיותן מדינה גדולה ומדינה קטנה, מלבד זאת
שהמדינה " אוטרקיה"עונש ה. עותי ביותר עבור הקטנהזניח עבור הגדולה אך משמ

הקטנה מטילה על הגדולה איננו באמת להביא את המדינה הגדולה למצב של 
למיקרונזיה כוח מיקוח  "-קיימות יותר משתי מדינות בעולם בסך הכל (אוטרקיה 

  !").אוטרקיהמפני שהיא עשויה להטיל עליה עונש של , ב"חזק יותר מאשר לארה
הדדיתהסכמי הפחתת מכסים לא קיים הבדל בין שתי צורות ,  לכאורה:ם על

אולם פארק טוען כי התשלום המקסימלי שתסכים לשלם מדינה קטנה . ההסכם
  .לגדולה בהסכם על הפחתת מכסים הדדית נופל מזה שבהסכם על סחר חופשי

  

למדינה , בהסכם מן הסוג הראשון: הסיבה לכך נעוצה בשליטה על ההעברה
היא תרוויח את מלוא , אם תפסיק לשלם אותה. שליטה מלאה על ההעברההקטנה 

אם כי תישא על כך בעונש של שיווי משקל נאש (סכום ההעברה באותה תקופה 
  ).בסחר חיובי או באוטרקיה

בהסכם על הפחתה הדדית שתי המדינות נושאות באחריות , לעומת זאת
אך עדיין תאלץ , סידיההמדינה הקטנה תוכל להפסיק לשלם את הסוב: להעברה

מכאן כי למדינה הקטנה פחות כוח . לשלם את המכס שמטילה המדינה הגדולה
, כאשר ההסכם הוא על הפחתה הדדית של המכסים מאשר בהסכם על סחר חופשי

  .ולפיכך היא תסכים לשלם העברות קטנות יותר
  
  

 



  הסכמי סחר מחייבים
, מדיניות סחר מסוימתעתה נניח כי הסכמים מאפשרים למדינות להתחייב ל

. שהסקטורים הפרטיים שלהן לא היו מוצאים אותה אמינה בהעדר הסכם כזה
בטרם ) בכל תקופה(במודל בא הדבר לידי ביטוי בהקצאה בלתי הפיכה של העובדים 

  .נקבע גובה המכסים
קביעת (י המדינה הגדולה "בשל חשש מפני ניצול ההקצאה הבלתי הפיכה ע

 שבו ביצעה הקטנה התמחות מלאה כך שהשקעה X מוצר מכסים גבוהים מאוד על
המדינה הקטנה עשויה לבחור דווקא , ) הופכת לטובה יותר מלכתחילהYבסקטור 

  .Xשלא להתמחות לחלוטין בייצור 
תטיל המדינה הגדולה , Yאם המדינה הקטנה תתמחה בייצור , באופן דומה

 לכדאית יותר X שיהפכו את ההשקעה בסקטור – Yמכסים גבוהים על יבוא 
מכאן שהמדינה הקטנה תבחר בהתמחות לא מלאה ובהקצאה כזו . מלכתחילה

כך שיחס , (α-1)שתתן למדינה הגדולה תמריץ להגדיל את מכסיה רק עד רמה 

  .αהמחירים המקומי במדינה הקטנה נותר 
יחס (ניתן לראות כי המדינה הקטנה לא תרוויח מהסחר במקרה זה 

המדינה הגדולה מפסידה , מאידך). הה לזה של אוטרקיההמחירים המקומי נותר ז
היא קובעת בסופו של דבר : גם היא ביחס לשיווי משקל נאש בהסכמים לא מחייבים

אך היקף הסחר והכנסותיה מן המכס קטנים יותר בשל ההתמחות הלא , אותו מכס
  .מלאה במדינה הקטנה

 שהמדינה , היא כזוσשתי הפסקאות האחרונות נכונות רק כאשר רמת 

; (α-1) -הגדולה הייתה מעדיפה גם בהסכמים הלא מחייבים לקבוע מכס השווה ל 

 –מחייבים -אין כל הבדל בין הסכמי סחר מחייבים ללא,  גבוהה יותרσאם רמת 

לפיכך נדון רק . (α-1) -  נמוך מ Xהמדינה הקטנה בהתמחות מלאה והמכס על מוצר 

  . נמוכה דיהσבמקרה שבו 
ש באוטרקיה נותר זהה בכל מקרה לזה של הסכמים לא שיווי משקל נא

ולפיכך אין סחר ושתי המדינות במצב , (α-1) - שני המכסים גבוהים מ : מחייבים
  .של אוטרקיה

, כן? האם הסכמי סחר מחייבים יכולים להיות עדיפים על אלו הלא מחייבים
יה במידה והמדינה הגדולה מסוגלת להתחייב גם לכך שרמת המכס שתקבע תה

  .(α-1) -נמוכה מ 
מצב זה מחזק את כוחה של המדינה הקטנה במיקוח כאשר העונש הוא שיווי 

שכן הסקטורים הפרטיים בה יעברו להתמחות לא מלאה מחשש , משקל נאש
  ).אם המדינה הגדולה תפר את ההסכם(למלחמת מכסים 

פארק מזכיר גם טענה של מקלארן לפיה אם ההקצאה היא בלתי הפיכה 
במציאות לעומת זאת עובדים . כוח המיקוח של המדינה הקטנה דווקא יורד, לנצח

והקצאת , ודברים אינם נשארים כפי שהם, מסוגלים להחליף את מקום עבודתם
 שהוא בדרך כלל קצת פחות זמן –גורם הייצור עבודה קבועה רק בטווח המיידי 

  .זולפיכך הטענה אינה ראויה להתייחסות נוספת בעבודה . מאשר הנצח
כוח המיקוח של המדינה הקטנה באמת , דווקא כאשר העונש הוא אוטרקיה

אלא ביחס לעונש האוטרקיה בהסכמים , לא ביחס לעונש של שיווי משקל נאש(יורד 
המדינה הקטנה כבר מענישה את הגדולה באופן החמור ביותר שהיא ): לא מחייבים

פר את ההסכם ולקבוע אלא שכעת למדינה הגדולה תמריץ גדול יותר לה, מסוגלת
  .רמות מכס גבוהות באופן קיצוני

שהן מסוגלות , את החלק על מדינה גדולה מול קטנה ניתן לסכם בכך
לעומתם . י הסכמי סחר לא מחייבים ועונש על הפרתם"להפחית מחסומי כניסה ע

  .ולגדולה כשהוא אוטרקיה, מ נאש"עדיף הסכם מחייב למדינה הקטנה כשהעונש שו

 



  שלתית מול מחסומי מידעהתערבות ממ
  

הקשיים הניצבים בפני חברה ביצוא לשוקי חוץ מרחיקים לכת הרבה מעבר 
אחת הבעיות המרכזיות שעל יצואנים . למחסומי כניסה הנכפים על ידי הממשלה
  .להתגבר עליהן היא מחסומי מידע לכניסה

צרכנים , מאחר שהתנסות במוצרים שונים היא יקרה, לטענת ראף וקים
צרכנים אלו מכירים . מעדיפים את הרווח שבצריכת מוצר המוכר להם מניסיוןרבים 

  .רק מותג יחיד או לכל היותר מספר מצומצם של מותגים
ואם הצרכנים , לעיתים קרובות יהיו אלו מותגיהם של יצרנים מקומיים

כדי לשכנע בכל זאת . מוצאים שאיכותם משביעת רצון הם לא ינסו מוצר מיובא
על היבואנים להציג מותג זול בצורה , ו להתנסות במוצר שלהםצרכנים כאל

  .משמעותית או להדגים בצורה אמינה שהוא מאיכות עדיפה
נקודת המוצא של היצואנים נחותה בהשוואה לזו של היצרנים , לפיכך

השפעת מחסומי המידע ניכרת בעיקר . המקומיים בשווקים אליהם מנסים לחדור
. מכוניות ומחשבים אישיים, י חשמל ואלקטרוניקה למשל מוצר-במוצרי צריכה 

ואיכות , במוצרים אלו קשה להעריך את איכות המוצר באמצעות בדיקה פשוטה
  .גרועה עשויה לעלות לצרכן בהוצאות רבות

. תחום נוסף שבו עשויים להשפיע מחסומי מידע לכניסה הוא יצוא שירותים
. רים בטכנולוגיות המידעחשיבותו של סחר בשירותים עולה כיום בשל השיפו

בחירת , פרסום וייעוץ למנהלים, ביטוח, עריכת דין, בשירותים כגון ראיית חשבון
  .הצרכן עשויה להסתמך בעיקר על המוניטין של ספק אותו שירות

נהנים המתחרים הקיימים , מאחר שגיבוש מוניטין הוא תהליך ארוך ויקר
המשפט האחרון מייצג רק את עמדת (בשווקים כאלו מיתרון על פני נכנסים חדשים 

אף על פי שמבחינות , לדעתי). המאמר של ראף וקים ולא את זו שלי בעבודה
נגיע אליהן (מסוימות אכן נחותים היצואנים אפילו ממתחרה חדש בשוק מקומי 

  :אין להשוותם למתחרה חדש בעניין המוניטין דווקא, )בהמשך
 להיות מלכתחילה בעל בעוד שלמתחרה חדש בשוק מקומי אין כל דרך

הרי ששמן של חברות רב לאומיות הולך לפניהן ועשוי להיות להן מוניטין , מוניטין
ס לא בדיוק סבלו מן 'מקדונלד. (מבוסס גם בארצות ובשווקים בהם אינן פועלות

אף על פי שהאחרונים היו ', הצורך לבסס את המוניטין שלהם בארץ מול בורגר ראנץ
  ).זמן רב לפניהםפעילים בשוקינו כבר 

מכאן שעל מחסומי מידע לכניסה הנובעים מחוסר הכרת היצואן על ידי 
לא כן הוא כאשר מדובר ; הצרכנים המקומיים ניתן לעיתים להתגבר בקלות

היצואן לעולם אינו בקיא בכללי המשחק : במחסומי המידע הפועלים בכיוון ההפוך
 מכיר מקרוב את אופי הוא אינו. בשוק המקומי כמו המתחרים הקיימים בו

  .ולעיתים אף לא את התרבות המקומית, הצרכנים
עד , הקשיים הכרוכים בחדירה לשוק בו התרבות אינה מוכרת הם כה רבים

ואף נתקלתי בחלקן מדווחות כמקרים (כי התפתחו אגדות אורבניות אודותיהם 
  )!אמיתיים שקרו
סמתו אמורה מסופר שיצאה במסע פרסום שסי" פפסי"על חברת , לדוגמא
הסיסמה .  התעורר לחיים עם פפסי– ”Come alive with Pepsi“הייתה להיות 

 – ”Come alive! You’re in the Pepsi generation“הייתה , אגב, האמיתית
התפרש תרגום הסיסמה לגרמנית , לפי האגדה. אתה בדור הפפסי, התעורר לחיים

  ".ותיך לחיים עם פפסיהחזר את אב"או " צא מהקבר עם פפסי"כ, לא נכון
האם ממשלות : הקשיים הכרוכים בחדירה לשוקי חוץ מעלים שתי שאלות

למשל על ידי מתן , מסוגלות לסייע ליצואנים להתגבר על מחסומי מידע לכניסה
שהיא יותר (בשאלה השניה . האם עליהן לעשות זאת, ואם כן; סובסידיה ליצוא
  .ולא נדון במסגרת עבודה ז) מוסרית באופייה

 



בו מתחרה היצואן מול , המודל בו נדון בפרק זה של העבודה הוא של דואופול
מתי , השאלה העיקרית עליה ננסה לענות בפרק היא. מתחרה קיים בשוק המקומי

  .על הממשלה להטיל מס על היצוא ומתי עליה להעניק סובסידיה ליצוא
י לאותת עיוות המחיר הנדרש כד: החלטה זו תלויה בשני גורמים מנוגדים

ורמת תחרות המחירים בין היצואן ליצרן , לצרכנים המקומיים על איכות המוצר
בעוד מס יסייע להפחית את , סובסידיה תסייע לתקן את עיוות האיתות. המקומי

  .רמת התחרות
עיוות האיתות ורמת תחרות המחירים בתורם תלויים במאפיינים שונים של 

לומדים ) המודל דינמי(ל שחולף הזמן ככ, כמו כן. הענף ושל המכס על היבוא
  .ועיוות האיתות נעלם, הצרכנים אודות המוצר המיובא

נדון בהם , כדי לעמוד על ההשפעות השונות שיש לכל אחד מן הגורמים הללו
ונבדוק את השפעתו של עיוות ) ללא תחרות(תחילה נבחן שוק מונופוליסטי : בנפרד

לאחר מכן נבדוק . ת של המוצר המיובאהמחירים הנוצר לשם איתות על רמת האיכו
, לבסוף. דואופול הפועל בתנאים בהם המחיר אינו מהווה איתות לאיכות המוצא

  .נשלב את שתי ההשפעות המנוגדות
  

Signaling distortion 
 
   Export 
   subsidy 
       Export 
       tax 
   Strategic effect 
 
Export tax 
 
 
 
 
 
   Time 
 
 
 
 
Export subsidy 

  
כי ההשפעות המנוגדות גורמות לכך שיש תחילה , ההשערה בחלק זה היא

ובמשך הזמן , )סובסידיה ליצוא= עשוי להיות מס שלילי (להטיל מס נמוך על היצוא 
, זאת כתוצאה מהיעלמותו ההדרגתית של עיוות האיתות. להעלות את גובה המס

  .בעוד רמת התחרות נשארת קבועה
נזכיר רק כי לאיכות המוצר הנבחרת על ידי היצואן , ר למודללפני שנעבו

, אם היצואן בוחר באיכות גבוהה: השפעה על המוניטין של המדינה כיצואנית
, לפיכך. הדבר ישפר את נקודת המוצא של יצואנים עתידיים מאותה מדינה, למשל

ודל אנו במ. במציאות למדינה יש תמריץ לגרום ליצואן לבחור באיכות מוצר גבוהה
  .מניחים כי איכות המוצר נתונה מראש

 



  ל"בהיעדר תחרות מול יצרנים מקומיים בחו
  

מדינת הייצוא , נניח שתי מדינות. בחלק זה נעסוק במודל של בגוול וסטייגר
 –נכנס את כל החברות הזרות , לצורך הפשטות"). מקומית"ה(ומדינת היבוא 

  . המקומיים כצרכן יחידומולה את כל הצרכנים,  כחברה אחת–היצואנים 

 αתהי . שלב מקדים ושלב בוגר: לחברה הזרה מחזור של שתי תקופות
החברה מייצאת ).  שער הריביתr -  כש (r+1)/1, למשל(העדפת היצואן לרווח בהווה 

החלטה שמתקבלת אקסוגנית בתחילת מחזור , "נמוכה"או " גבוהה"מוצר שאיכותו 
  ).נמוכה (Lאו ) גבוהה (H, וצר שנבחרה פונקצית איכות המqתהי . חיי המוצר

, הסתברות זו יכולה לייצג. δי "ההסתברות שנבחרה איכות גבוהה מיוצגת ע
איכות המוצר שנבחרה אינה , בכל אופן. פ"את סיכויי החברה להצליח במו, למשל

  .יכולה להשתנות
אך , שניתן ללמוד בודאות על איכותו עם הקניה, אופי המוצר עצמו הוא כזה

לפיכך אין הצרכן המקומי יודע את .  ניתן כלל ללמוד עליה מבדיקת המוצרלא
הצרכן נאלץ לנחש את איכות . איכות המוצר של החברה הזרה בשלב המקדים

  .ולהחליט האם לרכוש אותו, המוצר לפי מחירו
. q היא פונקצית התועלת מצריכת יחידת מוצר שאיכותו U(q)הפונקציה 

C(q)יחידה באיכות  היא עלות הייצור של q . שווה"נניח כי מוצר באיכות גבוהה "
  .U(H) > C(H) > C(L) > U(L) = 0: את עלותו בעוד שמוצר מאיכות נמוכה לא

ל תמריץ להגדיל את רווחתה הלאומית באמצעות "נניח כי לממשלת חו
כמו כן נניח כי לצרכנים המקומיים מידע מלא על התערבות . שיפור מצב היצואן

  .ל" חומצד ממשלת
החברה הזרה בוחרת את : נתחיל בתיאור המשחק ללא התערבות ממשלתית

, הצרכנים המקומיים. בהינתן איכות מוצריה, Pi, מחיר ההיכרות של המוצר שלה
  .מנחשים את איכות המוצר ומחליטים האם לקנות, )qאבל לא  (Piבהינתן 

. רהמשחק ממשיך לשלב הבוג, אם הצרכנים החליטו לקנות את המוצר
. לצרכן התנסות במוצר מן השלב המקדים ואיכות המוצר ידועה לו, במקרה זה

החלטת הצרכן האם לרכוש . Pmלפיכך בוחרת החברה את המחיר הקבוע למוצריה 
  .את המוצר בשלב זה תלויה באיכות המוצר ובמחירו

.  מחירי ההיכרות שתבחר החברה בהתאם לאיכות מוצריהPi(q)יהיו 
ההסתברות לדעת הצרכן שהחברה בחרה , bi(Pi)י "יוצגות עאמונות הצרכנים מ

  .במוצר בעל איכות גבוהה

הצרכן מסוגל , במקרה זה. Pi(H) ≠ Pi(L)הפרדה בשלב המקדים חלה אם 
, Pi(H) = Pi(L) = Piכאשר . לנחש נכונה את איכות המוצר לאחר שראה את מחירו

ולפיכך עליהם , ים מידעהמחיר אינו מוסיף לצרכנ. קיימת התאחדות בשלב המקדים
  .לנחש את איכות המוצר בהתאם להסתברויות האפריוריות לבחור איכות גבוהה

לאמונות עלו יש . {Pi(H), Pi(L)} – שונה מ Pi כאשר biאין הגבלה על ערכי 
כיוון שהן עשויות להוביל את היצרן לקבוע מחיר שונה ממחיר שיווי , חשיבות

  .המשקל המקורי

            

 



אם איכותו . אם איכות המוצר נמוכה הצרכנים לא יקנו אותו, לב הבוגרבש
בשני . Pm = U(H)ולפיכך ייקבע , U(H)הם יקנו אותו בכל מחיר עד , גבוהה

מכאן שאין לצרכנים תמריץ . רווחת הצרכנים בשלב הבוגר שווה אפס, המקרים
 את והם ימקסמו, להתנסות במוצר בשלב המקדים במטרה לצבור עליו מידע

  .תועלתם המיידית בלבד

, bi(Pi)(U(H) – Pi) - Pi(1 – bi(Pi)) ≥ 0הצרכנים יקנו את המוצר רק אם 

 bi(Pi) = δאזי , אם שיווי המשקל הוא בהתאחדות. bi(Pi)U(H) ≥ Piכלומר אם 

Piולכן תבחר החברה 
~ = δU(H):  

 
bi 
 
 
1   Pi = biU(H) 

δ 
      Pi 
 Pi~       U(H) 

  
נסתכל על המקרה בו         , תחילה.  את הצורך בסובסידיה ליצואנבחן עתה

}1{ :[δU(H) – C(H)] + α[U(H) – C(H)] < 0 וכן }2{ :δU(H) > C(L) . במצב

Piאזי , אם שיווי המשקל הוא בהתאחדות, זה
~ = δU(H) וכן Pm = U(H) . לפי

  .לא לייצאוהיא תבחר ש, הערך הנוכחי של רווחי החברה הוא שלילי} 1{התנאי 
אזי במקרה של איכות נמוכה החברה לא , אם שיווי המשקל הוא בהפרדה

 כדי להוכיח Pi(H) < C(L)על החברה לבחור , במקרה של איכות גבוהה. תמכור כלל
Pi(H) < Pi} 2{לפי . שאכן איכותה גבוהה והיא מתכוונת למכור בשלב הבוגר

~ ,
  .ורווחי החברה שליליים כמו במקרה של התאחדות

התערבות . שום תנאים לא יאפשרו לחברה לייצא, ניתן לראות כי במצב זה
ל מסוגלת להתחייב "נתחיל בהנחה שממשלת חו: ממשלתית עשויה להיות הפתרון
  .למדיניות על פני שתי התקופות

 U(H) – C(L) - εל על החברה מס על היצוא בסך "תחילה תטיל ממשלת חו
תעניק לה הממשלה , בשלב הבוגר. Si -  ב המס על היצוא יסומן). בשלב המקדים(

אם , α + ε /{[U(H) – C(H)] – [C(H) + Si – U(H)]}סובסידיה ליצוא בסך 
  .מדובר בגודל חיובי

היא ממילא לא (בהתאחדות תבחר חברה בעלת איכות נמוכה שלא לייצא 
לעומתה מסוגלת חברה בעלת מוצר מאיכות גבוהה ליצור ). תגיע לשלב הבוגר

לא ניתן לחקות מחיר זה כאשר . U(H) –היא תבחר במחיר השווה ל : הפרדה

  .αεרווחי החברה מן המשחק הם ). εמפסידים (האיכות נמוכה בשל המס 
כי מדיניות של הטלת מס על היצוא בתקופה הראשונה , אם כן, ניתן לראות

. ומתן סובסידיה ליצוא בתקופה השניה מסוגלת לשפר את מצב החברה המייצאת
יות כזו יעילה כמובן רק כאשר הממשלה מתחייבת למדיניות על פני שתי מדינ

  .התחייבות שאינה בהכרח אפשרית, התקופות
מן הממשלה ) שאיננה מחייבת(מאחר שהחברה לא תסתפק בהבטחה 

 ודאי לא בתוספת מס –היא לא תייצא במחירי הפסד , לסובסידיה בתקופה השניה
תערבות הממשלתית הנכונה איננה מס על היצוא הה, לפיכך עבור מונופול. על היצוא

  ):השלב המקדים( כבר מן התקופה הראשונה –כי אם סובסידיה ליצוא 

 



תנאי זה . δ(1+α)[U(H) – C(H)] – (1-δ)C(L) > 0: }3{נניח תנאי נוסף 
ידוע לנו כבר שכאשר . מבטיח כי הערך החברתי של המכירות בשוק חיובי

החברה לא תייצא אלא אם , )הם עדיין בתוקף (מתקיימים שני התנאים הקודמים
  .תזכה לסובסידיה

Siנקבע את גודל הסובסידיה ל 
~ = C(H) - δU(H) – α(U(H) – C(H)) + ε .

המחיר שייקבע : סובסידיה כבר בשלב הראשון תומכת בשיווי משקל בהתאחדות

הה כך שרווחי חברה בעלת מוצר מאיכות גבו, δU(H)בשיווי משקל זה הוא כזכור 

רווחי חברה בעלת מוצר מאיכות נמוכה יהיו גבוהים מן הסובסידיה לפי . εיהיו 
  .}2{תנאי מספר 

בגוול וסטייגר מציעים במודל זה גם הוכחות לכך שרווחת מדינת היצוא 
הוכחות אלו מתבססות על ספירת הכסף שבידי . גדלה כתוצאה מן הסובסידיה

  .הממשלה והיצואן
פת המדינה הוא בעיני הממשלה לאו דווקא אנו יודעים כבר ששקל בקו

). הוא יכול להיות פחות חשוב לה או יותר חשוב(בדיוק כמו שקל בקופת היצואן 
  : לגבי המודליבכך גם לא מסתיימות השגותי. לפיכך לא אביא הוכחות מסוג זה

חברות המחדירות מוצר לשוק חדש , המודל מנבא כי בשיווי משקל בהפרדה
הן יודעות .  עבורו מחיר זול יותר כאשר המוצר איכותיבמדינה זרה יבחרו

ובונות על קנייה חוזרת  , שהצרכנים יקנו את המוצר בהמחרת החדירה ויתנסו בו
בעוד , לפיכך הן ימכרו את המוצר במחירי הפסד. לאחר העלאת המחיר בשלב הבוגר

  .חברות המחדירות מוצר לא איכותי מעונינות ברווח כבר בשלב המקדים
חברה הפועלת במדינה בעלת .  כאן הכל מתאר בצורה טובה את המציאותעד

, מכסים גבוהים כמו יפן מסוגלת למכור את המוצר בשוק המקומי במחירים גבוהים
חברה שאינה מסוגלת . כדי לממן חדירה לשוק של מדינה זרה במחירי הפסד

חילה הבעיה מת. להתמודד עם הפסדים בשלב המקדים תדרוש סובסידיה ליצוא
  .בהתייחסות המודל לתגובת הצרכנים להמחרה זו

היא כי הצרכנים ) והנחה נפוצה בכלל בכלכלה(הנחת מוצא סמויה של המודל 
בדרך כלל מוסבר כי במציאות הצרכנים אינם תמיד . פועלים בצורה רציונלית

אך המודל מצליח להוות קירוב , נוהגים בדיוק לפי הכללים המתמטיים הרלוונטיים
  .גם לפעולותיהם היותר אינטואיטיביותטוב 

לעיתים צרכנים מעריכים את המוצר כאיכותי יותר ככל שמחירו גבוה יותר 
ואינם מטים את , ניתן להניח כי אכן הצרכנים שלנו רציונליים). הטיה לא רציונלית(

אולם מכאן קיים מרחק רב עד להנחה שצרכנים ממש יעריכו כי . הערכתם בצורה זו
  .כך איכותו גבוהה יותר,  המוצר נמוך יותרככל שמחיר

הנחת מוצא זו היא מרכזית ועליה מתבססות טענות המודל בדבר הצורך 
ידי מחקר -זוהי גם הנחה שאינה נתמכת מצד אחד על. במתן סובסידיה ליצוא

או מצד שני באמצעות הסבר תיאורטי מדוע , אמפירי כלשהו המפורט במאמר
  .נים מתנהגים כךחושבים כותבי המאמר כי צרכ

אציין רק כי טרם נתקלתי , מאחר שגם אני לא בדקתי את הטענה בשטח
המוצר הזה כל כך זול שהוא בטח נמכר , הי: "בצרכן שהביט במוצר יבוא זול והכריז

שכן החברה המייצאת אותו , בוודאי זהו מוצר איכותי במיוחד! במחיר הפסד
לעומת זאת ". לאחר שמחירו יעלהסומכת על כך שנתנסה בו ונבוא לקניה חוזרת 

  ". הרי הוא יקר–המוצר הוא כנראה איכותי "נתקלתי בצרכנים שטענו כי 
וכן על פסיביות מצד , יבוא יחיד\המודל הסתמך עד עכשיו גם על מוצר יצוא

, עתה נבדוק כיצד המודל מתייחס ליצוא של מוצרים רבים. ממשלת מדינת היבוא
לאחר מכן נבדוק את תגובת הממשלה . כויותיהםכאשר קיים מתאם חיובי בין אי

שילוב של מחסומי מידע ומחסומים הנקבעים ,  כלומר–המקומית לחברה הזרה 
  .י הממשלה"ישירות ע

 



מסוגלת ממשלת מדינת היצוא לשפר , ראינו כי מבלי לדעת את איכות המוצר
כי הזכרנו גם . את רווחת היצואן באמצעות מתן סובסידיה ליצוא בגודל קבוע

המודל . לאיכות המוצר של יצואן מסוים השפעה על המוניטין של המדינה כיצואנית
אך אינו , מניח כי המדינה אינה מסוגלת להשפיע על החברה לבחור באיכות גבוהה

  .מתעלם מהשפעת המוניטין של מדינה על הצרכנים במדינת היבוא
האם עליה ? כיצד אם כן על הממשלה לנהוג כאשר קיימים מספר מוצרי יצוא

כדי ? להוסיף ולסבסד מוצרים שעשויים להיות מאיכות נמוכה גם לאור השפעה זו
  .i איכות מוצר qiתהי . 2 – ו 1, נניח כי קיימים שני מוצרי יצוא, לבדוק זאת
δH איכותי 1 היא הסבירות שמוצר - P(H1) ;δHH 2 היא הסבירות שמוצר 

 נניח גם כי .P(H2|L1) היא P(H2|H1) ;δHL איכותי 1איכותי כאשר נתון שמוצר 
כן איכויות המוצרים בעלות מתאם - כמו.P(H1) = P(H2) –כך ש , השווקים זהים
 מוחדר רק לאחר 2נניח כי מוצר , לבסוף. δHH > δH > δHLכלומר , חיובי ביניהן

  .1שהסתיים השלב המקדים של מוצר 
ידיה אף על  סובס1האם על הממשלה במדינת היצוא להעניק לחברה , ובכן

פי שהיא עשויה לעודד החדרת מוצר בעל איכות נמוכה שיפגע במוניטין שלה 
כי גם במקרה זה על הממשלה לתת את הסובסידיה , תשובת המודל היא? כיצואנית

  :1ליצואן של מוצר מספר ) בגודל זו שהייתה ניתנת עבור מוצר יחיד(
זה יבחר שלא היצואן של מוצר , 1אם הממשלה אינה מסבסדת את מוצר 

. כפי שראינו לעיל עבור יצואן יחיד, 2לפיכך תסבסד הממשלה את חברה . לייצא כלל
ולכל היותר הדבר היה , 1הממשלה הייתה יכולה לסבסד את מוצר , לעומת זאת

אין הבדל מבחינת הממשלה , מאחר שהשווקים זהים.  שלא לייצא2גורם לחברה 
  .בין שני המקרים

שכן ייתכן כי סובסידיה זו , 1בסד את מוצר לפיכך תבחר הממשלה לס
, במקרה הגרוע ביותר.  לייצא2תגרום גם לחברה )  איכותי1בהנחה שמוצר (

אולם מקרה זה , הממשלה סבסדה מוצר לא איכותי ורק אחת מן החברות תייצא
  . איננו מסובסד1 מן המקרה שבו מוצר - איננו גרוע יותר -זהה 

עדיין יתכן שעדיף לממשלה , איננו איכותי 1אפילו אם מוצר : יותר מכך
היא ) ואולי לשתיהן (1לפיכך מתן סובסידיה לחברה . 2לסבסד גם את מוצר 

  .2אסטרטגיה שולטת על פני  מתן סובסידיה רק לחברה 
, הפעם מסתמכים בגוול וסטייגר על הוכחה תאורטית מתורת המשחקים

הסחר , בפועל. שני השווקיםכאשר הם מתבססים על ההנחה כי לא קיים הבדל בין 
דבר זה לא ימנע את ההשפעה . 2 יכול להיות זניח בהשוואה לזה של מוצר 1במוצר 

  .2 על המוניטין של מדינת היצוא והסחר במוצר 1שיכולה להיות לאיכות מוצר 
, חברות העוסקות במיתוג משפחתי או בהרחבת מותגים מודעות לבעיה זו

 שכן הוא עלול לפגוע בדימוי –חדש מאיכות נמוכה והן נזהרות מאוד בהחדרת מוצר 
מוניטין של מדינה שלמה , לעומת זאת לפי הנחות המאמר. של קו המוצרים כולו

  .כיצואנית אינו חשוב יותר מאשר יצוא חד פעמי של מוצר כושל
: ההנחות בדבר קיום שני מוצרים בלבד וזהות בין השווקים נראות מגמתיות

יצוא של מוצר יחיד מאיכות נמוכה עלול לפגוע ,  ומעלהבמצב של שלושה מוצרים
הרי שברור כי אין , גם אם נניח כי שווקי כל המוצרים זהים. ביצוא שאר המוצרים

  .לסכן ייצוא לשווקים רבים למען מוצר יחיד
, מאידך. על המדינה להיזהר בסבסוד מוצר שעשוי להיות לא איכותי, לדעתי

לא ניתן לייצא כלל } 2} & {1{מידע מסוימים המאמר מראה כי בתנאי מחסומי 
במצב זה ברור שלא ניתן להימנע מסבסוד מוצרים . מבלי להעניק סובסידיה ליצוא

  .גם כאשר איכותם עלולה להיות  נמוכה
אזי הרווח מיצוא מוצר איכותי , אם הנחות המאמר מתארות את המציאות

מכאן שכל . מן הסובסידיהבעוד הרווח מיצוא מוצר כושל גבוה , )ε(שואף לאפס 
הצרכנים יבחרו לקנות , החברות תבחרנה לייצא מוצרים כושלים במחירי רווח

  !אותם במחיר זה ואף על פי כן הממשלה תבחר לסבסד את המוצרים הללו

 



  לממשלת מדינת היבוא מידע מלא
  

בעוד הפרק הראשון של . עד עתה הייתה ממשלת המדינה היבואנית פסיבית
בפרק זה הנחנו עד כה , חסומי כניסה הנקבעים על ידי הממשלההעבודה דן במ

של מוצר (עתה ננסה להוסיף מכסים למודל . שמחסומי המידע עומדים בפני עצמם
  .כאשר נתחיל במקרה שלממשלה מידע מלא לגבי עלויות היצואן, )יחיד

ממשלה בעלת , U(H)מאחר שבשלב הבוגר הביקוש גמיש לחלוטין במחיר 

בהנחה שהממשלה אינה . τ = U(H) – C(H)בע בשלב זה מכס של מידע מלא תק
לא תהיה , יכולה להתחייב מראש בפני היצואן לגבי מדיניותה בתקופה השניה

לפיכך היצואן יודע מראש שכל הרנטות מיצוא . אמינות להכרזה על מדיניות אחרת
  .על ידי הממשלה המייבאת" ייתפסו"מוצר איכותי בשלב הבוגר 

אינו } 1{מתקיים אך תנאי } 2{תנאי , המשקל הוא בהתאחדותאם שיווי 

כלומר חברה בעלת מוצר איכותי מייצאת , δU(H) < C(H)נניח גם כי . מתקיים
, )שידוע כי ייקבעו: יותר נכון(בשל המכסים שנקבעו . בשלב המקדים במחירי הפסד

שלב החברה אינה מסוגלת לפצות על הפסדיה בשלב המקדים באמצעות רווחים ב
  ?האם על ממשלת היצואן להעניק לחברה סובסידיה ליצוא. הבוגר

אך חברה המייצאת , חברה המייצאת מוצר מאיכות גבוהה מפסידה בהכרח
רווח זה תלוי כמובן בכך שגם חברה בעלת מוצר . מוצר מאיכות נמוכה מרוויחה

אחרת שיווי המשקל אינו בהתאחדות והחברה , איכותי תסכים להיכנס למשחק
לפיכך תעניק הממשלה סובסידיה . איכותי נחשפת ולא מייצאת-עלת המוצר הלאב

  .δ(δU(H) – C(H)) + (1-δ)(δU(H) – C(L)) > 0לייצוא אם ורק אם 
לה לעודד ניתן לראות כי ההגיון מאחורי מתן הסובסידיה הוא רצון הממש

סבסוד המוצרים האיכותיים נעשה רק . את הייצוא הרווחי של מוצרים כושלים
כדי למנוע מן הצרכנים במדינת הייבוא לדעת את , "לבלבל את האויב"בבחינת 

  .איכות המוצר של החברה
אך ניתן להראות בקלות כי , המאמר אינו דן כאן בשיווי משקל בהפרדה

לא יהיה , יוון שלא צפויים רווחים בשלב הבוגרמכ. רשיווי משקל כזה לא ייווצ
  .הבדל בין חברה המצפה להגיע לשלב זה לבין חברה הנשארת בשלב הראשוני

המודל גם איננו מתייחס למחסומי כניסה הנקבעים על ידי הממשלה מלבד 
נראה לי כי הרחבת המודל כך שיכלול מכסות יבוא לא . למשל מכסות יבוא, מכסים

  :ת לעומת המצב בו ממשלת מדינת היבוא פסיביתתשנה את התוצאו
הנחות המודל מציגות רמת תועלת קבועה מצריכת יחידה ממוצר איכותי 

U(H) או ממוצר לא איכותי U(L) .  כמו כן הן מציגות רמת הוצאות קבועה לייצור
גודל . C(L) או מן המוצר הלא איכותי C(H)יחידה מן המוצר האיכותי 

  .צרכן יחיד המסוגל לרכוש רק יחידה אחתהאוכלוסייה מנורמל ל
, מצב של מכסות יבוא יעביר אותנו לעמוד מול אוכלוסייה קטנה יותר בפועל

לאחר הנרמול נישאר , אלא שמבחינת המודל; המסוגלת לרכוש כמות קטנה יותר
לפיכך השינוי היחיד שתגרום . עם אותו צרכן יחיד המסוגל לרכוש יחידת מוצר אחת

, בהיעדר יצרנים מקומיים להגן עליהם. יה צמצום הכמות המיובאתמכסת יבוא יה
  .אין לממשלה אינטרס לצמצם את היקף סחר החוץ ולכן לא תיקבע מכסת יבוא

כי כאשר ממשלת מדינת הייבוא מתערבת בסחר על סמך , ניתן לראות אם כן
ע היא תקבע מכס המונ, מידע מלא לגבי עלויות הייצור של היצואן המונופוליסט

  :לפעולה זו עשויות להיות שתי תוצאות. רווחים בשלב הבוגר
ממשלת מדינת היצוא עשויה להתערב בשלב המקדים באמצעות סובסידיה 

היא ; )אם הסיכוי שהמוצר איננו איכותי ורווחי החברה במצב זה גבוהים מספיק(
ר יש לשים לב כי הקש. ואז לא יתקיים סחר בין המדינות, עשויה גם שלא להתערב

ומגיבה על כך מראש ,  המדינה המייצאת צופה הטלת מכס בעתיד–הסיבתי הפוך 
  .באמצעות מתן סובסידיה

 



  ודאות- ממשלת מדינת היבוא פועלת בתנאי אי
  

מה : אך הוא נראה לי כהרחבה הכרחית, גם לנושא זה אין התייחסות במודל
יצור של קורה כאשר ממשלת מדינת היבוא איננה יודעת בדיוק מהן עלויות הי

  ?היצואן המונופוליסט

. δU(H) – C(H) + α(U(H) – C(H)) > 0, אם שיווי המשקל בהתאחדות

לכן ,  הוא חיובי(α+1)הגודל . U(H) > (1+α)C(H)(δ+α): נפתח סוגריים ונקבל

גובה . U(H)/(1+α) > C(H)(δ+α): ניתן לחלק בו את שני צדדי אי השוויון ולקבל

  .τ = U(H)(1-δ)/(1+α) המכס שיקבע בשלב הבוגר יהיה

. δU(H)/(1+α) – C(H)רווחי חברה בעלת מוצר איכותי בשלב הבוגר הם 

 α <0היות שעבור כל  . δU(H)(1+2α)/(1+α) – C(H)(1+α)סך רווחי החברה הם 

ברור , δU(H) < C(H)וכן בהנחה הקודמת כי , (1+α)/(1+2α) < (α+1)מתקיים 
  .כי חברה בעלת מוצר איכותי מפסידה

יכך במצב זה תחולק סובסידיה ליצוא לפי אותו עיקרון כמו כשהממשלה לפ
.  המטרה היא למנוע מן הצרכנים לדעת האם המוצר איכותי או לא–הייתה בודאות 

אך מקווה כי בסופו של , ממשלת מדינת היצוא מסכימה לסבסד מוצרים איכותיים
  .דבר החברה תייצא מוצרים מאיכות נמוכה

, מת הממשלה לחלק סובסידיה שונה מעט הפעםהתנאי המתמטי להסכ
בעקבות הרווחים שעשויים להיות בכל זאת לחברה בעלת מוצר איכותי בשלב 

  .δ(δU(H)(1+2α)/(1+α) – C(H)(1+α)) + (1-δ)(δU(H) – C(H)) > 0: הבוגר
: שינוי משמעותי יותר כאשר ממשלת מדינת היבוא פועלת בתנאי אי ודאות

מבלי להסתכן בהפסקת היצוא (ווחים בשלב הבוגר משום שלא ניתן למנוע ר
  .החברה עשויה להיות בשיווי משקל בהפרדה, )לחלוטין

הפעם המחיר שנקבע . P(H) = C(L)על החברה לקבוע , כדי למנוע חיקוי

. τ = C(L)לכן , C(H)בשלב המקדים אינו מוסיף כל מידע לממשלה על ערכו של 
רווחיה מן היצוא בסך הכל הם . U(H) – C(H) – C(L)רווחי החברה בשלב הבוגר 

C(L) – C(H) + α(U(H) – C(H) – C(L)).  
מכאן . רווחי החברה חיוביים אפילו בלי סובסידיה,  גבוה דיוU(H)כאשר 

לא תמיד יתעורר , שכאשר לממשלה אין מידע מלא לגבי עלויות הייצור של החברה
רה בעלת מוצר לא איכותי בשיווי משקל בהפרדה חב. צורך במתן סובסידיה לייצוא

  .לכן בשיווי משקל זה לעולם לא תינתן סובסידיה לייצוא, אינה מרוויחה
את השפעת מחסומי המידע לכניסה על הצורך במתן סובסידיה למונופוליסט 

מדיניות זו . ניתן לסכם בכך שלעיתים יש לתת לו סובסידיה לייצוא בשלב המקדים
רק חברות ) בלי הסובסידיה, נטו(רוויחות בו מ, תומכת בשיווי משקל בהתאחדות

  .בעלות מוצרים מאיכות נמוכה
היא , היעילה רק כאשר המדינה מסוגלת להתחייב אליה, מדיניות אחרת

מדיניות זו . הטלת מס על היצוא בשלב המקדים ומתן סובסידיה ליצוא בשלב הבוגר
רק ) וויחותומר(בו מייצאות , עדיפה כיוון שהיא תומכת בשיווי משקל בהפרדה

  .חברות בעלות מוצר מאיכות גבוהה
, יתרונה של המדיניות השניה הוא בשיפור המוניטין של המדינה כיצואנית

הצרכנים מניחים כי : הבא לידי ביטוי כאשר מסתכלים על יצוא של מספר מוצרים
לפיכך . קיים מתאם בין איכויות מוצרים שונים המיובאים אליהם מאותה מדינה

מסייעת הממשלה להצלחתם של , יעת ייצוא של מוצרים כושליםבאמצעות מנ
  .המוצרים האיכותיים

כ במצב של מונופול יש "לכן בד, לא תמיד ניתן להתחייב למדיניות כזו
  . כאשר יש יצרן מקומי–עתה נבחן מצב של דואופול . להעניק רק סובסידיה ליצוא

 



  תחרות לא משוכללת עם משחקי איתות
  

שהנחותיו מתארות בצורה מדויקת (המורכב יותר והדינמי נחזור עתה למודל 
: במודל זה מתחרות שתי חברות בשוק החוץ. זה של ראף וקים, )יותר את המציאות

 שבסיסו במדינת הבית ומשם Eומתחרה חדש ,  הפעילה כבר בשוקIחברה מקומית 
  .הוא מייצא לשוק זה

. הם מאיכויות שונותכלומר , המוצרים של שתי החברות ניתנים לבידול אנכי
מוצרים שניתן לדעת את איכותם רק באמצעות , כמו כן מדובר במוצרי התנסות

שכן הצרכנים עשויים לדחות , לפיכך היצואן נמצא בעמדת מוצא נחותה. צריכה
  .אפילו שילוב של מחיר ואיכות עדיפים על אלו של המתחרה המקומי

.  אינה ידועה לצרכניםאיכות המוצר של היצואן) 1תקופה (בשלב המקדים 
כולל אלו שלא רכשו את , איכותו ידועה לכל הצרכנים) T..2תקופות (בשלב הבוגר 

ראף וקים מסבירים ידיעה זו בקיום שמועות אודות . המוצר בשלב המקדים
  .איכותם של מוצרים

 נקבעת qEאיכות מוצר הייצוא . qI –איכות המוצר המקומי ידועה ושווה ל 
 לבין Hניתן לבחור בין איכות גבוהה . חדש לפני החדירה לשוקעל ידי המתחרה ה

הניתוח עבור ( אינו רלוונטי להמשך qH, qL – ביחס ל qIמיקומה של . Lאיכות נמוכה 
  ). כמעט זהה–נמוכה מהן או בין שתיהן ,  גבוהה מהן–שלושת האפשרויות 

שני ראף וקים טוענים כי לרוב חדירה לשוק חדש תהייה מלווה במוצר חד
לפיכך נתייחס מעתה למקרה בו איכות מוצר היבוא . יותר ולכן גם מאיכות עדיפה

  .בהכרח גבוהה מאיכות המוצר המקומי
. CH > CL > CIכך ש , עלות הייצור השולית של המוצר תלויה באיכותו

היצרן עשוי להתפתות , מאחר שאיכות המוצר אינה ידועה לצרכנים בשלב המקדים
  .באיכות" לרמות"

, הסימונים אצל ראף וקים אחרים (αי "עדפת היצרן לרווח בהווה נתונה עה
הידוע , זהו גודל קבוע). אבל בעבודה אני מעדיף להישאר עקבי בסימוני המשתנים

  .הפעם אך ורק ליצואן עצמו

) אם הוא בוחר לקנות (U = θq - Pפונקצית התועלת של הצרכן נתונה על ידי 

 קבועה עבור כל צרכן אך משתנה מצרכן אחד לשני θ). אם לא (U = 0או על ידי 
כך שפונקצית הביקוש המצרפי למוצר ] 0,1[ומתפלגת באופן אחיד על פני המרווח 

  .היא ליניארית

צרכנים יקנו מן היצואן אם . θ~ = (PE – PI)/(qE – qI)וכן  θ^ = (PI/qI)נסמן 

θqE – PE > θqI – PI , כלומר רק אלו שעבורםθ > θ~ .ם שעבורם מתקיים  צרכני

θqI – PI < 0) כלומר ,θ < θ^ (לפיכך מן היצרן המקומי יקנו צרכנים . לא יקנו כלל

  .~θ^ < θ < θשעבורם 

פונקצית הביקוש למותג של היצואן היא , θבעקבות ההתפלגות האחידה של 
DE(PE, PI) = 1 – (PE – PI)/(qE – qI) . למותג של המתחרה המקומי פונקצית

  .DI(PE, PI) = (PE – PI)/(qE – qI) – PI/qIביקוש של 
 tiממשלת היצואן עשויה להתערב בכל תקופה באמצעות קביעת מס בשיעור 

הממשלה אינה יכולה ). מס שלילי מציין סובסידיה(על היצוא באותה תקופה 
  .להתחייב למדיניות על פני מספר תקופות

ווחה הר"גם ראף וקים מניחים כי הממשלה מעונינת למקסם את 
ציינתי כבר שאינני מסכים לכך . שהיא סכום רווחי הממשלה והיצואן" החברתית

ובכל אופן היא אינה עקבית עם חלקה הראשון של , שהנחה זו מתקיימת במציאות
לפיכך ההתייחסות לפעולות הממשלה בהמשך המודל תהיה בהתאם . העבודה

  ).ועשויה אף לסתור את מסקנותיהם של ראף וקים(

 



כך שהיא , בוחרת את המס שיוטל על היצוא בתחילת כל תקופההממשלה 
לעומת זאת איכות המוצר נקבעת . מסוגלת להשפיע על מחיר המוצר של היצואן

כך שגם במודל זה אין הממשלה יכולה להשפיע על היצואן לבחור , בתחילת המשחק
  .באיכות מסוימת

 גבוהה בעוד  יבחר באיכות~α > αכך שיצואן בעל , α~קיים ערך קריטי 

ההסתברות לכך שהאיכות שנבחרה היא .  יבחר איכות נמוכה~α < αיצואן בעל 

  .δ = (1 – F(α~)) - גבוהה תסומן ב 
היצואן . בוחרת הממשלה את שיעור המס, י היצואן"לאחר קביעת האיכות ע

הצרכנים מחשבים . PE, PIוהיצרן המקומי בוחרים סימולטנית את מחירי המוצרים 
הסתברות לאיכות גבוהה באמצעות משפט בייס על סמך כל המידע מחדש את ה

  . δ = δ(PE, PI, t1, δ0) = δ(PE, δ0): שברשותם כרגע
ההנחה כי למחיר המוצר של היצואן ולמס שקבעה הממשלה אין השפעה על 

הנחה נוספת היא ". אין לאותת על מה שאינך יודע"החלטת הצרכנים נקראת 
לפיה הצרכנים מאמינים שהיצואן לעולם לא יסטה , "הקריטריון האינטואיטיבי"

  .למחיר חוסר שיווי משקל הנשלט על ידי מחיר שיווי המשקל שלו
 החל בתחרות המחירים ומדיניות הייצוא בשלב - את המשחק נפתור לאחור 

וכלה בבחירת איכות , אל תחרות המחירים ומדיניות הייצוא בשלב המקדים, הבוגר
  .המוצר על ידי היצואן
לפיכך נתמקד .  תקופות זהותT-1בשלב הבוגר קיימות : השלב הבוגר

רווחי היצואן בתקופה כפונקציה של איכות המוצר שלו הם . m" מייצגת"בתקופה 

πE
m(PE, PI, tm) = (PE – CE – tm)DE(PE, PI) . רווחי היצרן המקומי באותה תקופה

πIניתנים על ידי 
m(PE, PI) = (PI – CI)DI(PE, PI) .נקציות הביקוש למוצרים של פו

  .שניהם חושבו כבר לעיל
: פתרון מערכת המשוואות נותן לנו את פונקציות התגובה של שני השחקנים

ושל היצרן ; q = qE - qI∆כאשר , PE(PI) = (PI + CE + tm + ∆q) / 2של היצואן 
שקל מפונקציות התגובה נחשב כי בשיווי מ. PI(PE) = (PEqI / qE + CI) / 2המקומי 

PEנאש יהיו מחירי שני המוצרים 
m(tm) = qE(2∆q + 2CE + 2tm + CI)/(4qE – qI) 

PIוכן 
m(tm) = (qI(∆q + CE + tm) + 2CIqE) / (4qE – qI).  

PE ברור כי תמיד qE > qI; CE > CIהיות ש 
m(tm) > PI

m(tm) . כדי להבטיח
עלינו , tm = 0ביקוש ורווחים חיוביים עבור שני המתחרים בשיווי המשקל כאשר 

  :להניח כי המוצרים מבודלים במידה מספקת

∆q ≥ max {CE – (qECI + qICE) / 2qE, 2CIqE/qI – CE – CI)            עבור 
E = H, L . במצב זה רווחי שני המתחרים כפונקציה של מחירי שיווי המשקל שבחרו

πEהנם 
m(tm) = (2qE∆q - CE∆q + tm∆q - qE∆C – qEtm)2 / (∆q(4qE – qI)2) ,

πI
m(tm) = qE(qI∆q - CI∆q + CEqI + tmqI – CIqE)2 / (qI∆q(4qE – qI)2).  

, לפי ראף וקים.  שימקסם את רווחת המדינה בתקופה זוtmהממשלה בוחרת 

Wm(tm) = πEי "רווחת המדינה ניתנת ע
m(tm) + tmDE(PE

m(tm), PI
m(tm)) . הזכרתי

ינה כמוהו כאותו שקל כשהוא בקופת כבר שאין זה סביר להניח כי שקל בקופת המד
לפיכך נניח פה כי ייתכן שהממשלה מייחסת משקל שונה לרווחיה ממסים . היצואן

  .ולרווחיו של היצואן מן הסחר
הוא  ) כאשר המשקל שווה(פתרון בעיית מקסימום הרווחה לפי ראף וקים 

tm
* = qI((2qE – CE)∆q - qE∆C)/(4qE(2qE – qI)) .כך ,  חיוביגודל זה הוא תמיד

נבדוק כאן . שטענתם של ראף וקים היא שבשלב הבוגר תמיד יוטל מס על היצוא
  :האם תוצאה זו היא הכרחית

 



Wm(tm) = γπEנניח תחילה כי 
m(tm) + tmDE(PE

m(tm), PI
m(tm)) , כאשרγ 

, בנוסף. הוא המשקל היחסי שנותנת הממשלה לרווחי היצואן לעומת רווחיה שלה

כלומר ההכנסות , )γ << 1 (–ד לסייע להצלחת יצואן זה כך ש הממשלה מעונינת מאו
  .ממסים זניחות בעיניה מול המטרה החשובה של סיוע ליצואן

max πEבעיית הממשלה הפעם היא 
m(tm) . המכנה(∆q(4qE – qI)2) הוא גודל 

 4qE/qIהמס האופטימלי שנקבל גבוה פי . לכן נגזור את המונה ונשווה לאפס, קבוע
  :קורי לפי ראף וקיםמן המס המ

 
2(2qE∆q - CE∆q + tm∆q - qE∆C – qEtm)(qI – 2qE) = 0 
2qE∆q - CE∆q + tm(qI – 2qE) - qE∆C = 0 
tm

~ = ((2qE – CE)∆q - qE∆C) / (2qE – qI) 
  

עליה , קיבלנו כי דווקא כאשר הממשלה מעונינת להגדיל את רווחי היצואן
במחיר ויתור על הכנסות ממסים , ליו שיוטל עהעלאת גובה המסלסייע לו באמצעות 

  .בשל הקטנת הכמות המבוקשת למוצריו
אלא אך , מה קורה כאשר הממשלה אינה מעונינת כלל לסייע ליצואן, מנגד

. max tmDEולכן בעיית הממשלה היא , γ = 0במצב זה ? ורק ברווחיה שלה ממסים
  :DEנפתח תחילה את . tmDE' + DE = 0שוב נגזור ונשווה לאפס 

 
DE = 1 - [qE(2∆q + 2CE + 2tm + CI)/(4qE – qI) - (qI(∆q + CE + tm) + 

2CIqE) / (4qE – qI)] / ∆q = 1 + [qI∆q + qICE + qItm + 2CIqE - qE2∆q - 2qECE 
- 2qEtm - qECI] / (∆q(4qE – qI)) = 1 + ((∆q + CE + tm)(qI - 2qE) + CIqE) / 
(∆q(4qE – qI)) 

DE’ = (qI - 2qE)/(∆q(4qE – qI)) 
 
tm(qI - 2qE)/(∆q(4qE – qI)) + 1 + ((∆q + CE + tm)(qI - 2qE) + CIqE) / 

(∆q(4qE – qI)) = 0 
∆q(4qE – qI) + (∆q + CE + 2tm)(qI - 2qE) + CIqE = 0 
2qE∆q + qICE + 2qItm - 2qECE - 4qEtm + CIqE = 0 
 
tm

*0 = (2qE∆q + qICE - 2qECE + CIqE)/(4qE-2qI) 
tm

*0 = (2qE∆q + qECE - ∆qCE - 2qE∆C – 2qECI + qECI)/(4qE-2qI) 
tm

*0 = (2qE∆q + qE∆C + qECI - ∆qCE - 2qE∆C – qECI)/(4qE-2qI) 
tm

*0 = (2qE∆q - ∆qCE - qE∆C)/(2(2qE-qI)) 
tm

*0 = tm
~

 / 2 
  

. אבל שווה הפעם רק למחצית המס הקודם, המס במצב זה יישאר חיובי
אשר גובהו תלוי במשקל , יוטל תמיד מס חיובי על היצואבשלב הבוגר : מסקנה

  .היחסי שנותנת הממשלה לרווחיה לעומת רווחי היצואן
מסקנה זו תומכת ומרחיבה את מסקנתם של ראף וקים לגבי מדיניות 

נציין כי רווחי היצואן בשלב הבוגר לפי ראף וקים , לבסוף. הממשלה בשלב הבוגר

πEהם ) γ = 1כלומר כאשר (
* = ((2qE – CE)∆q - qE∆C)2/16qE

2∆q.  
  

 



הוכחנו לעיל כבר שתי השערות אודות ההתערבות : השלב המקדים
 -  עיוות איתות בלבד - מתוך בחינת מצב של מונופול . הממשלתית מול מחסומי מידע

בשלב הבוגר נעלמת השפעה . התברר כי יש להעניק סובסידיה ליצוא בשלב המקדים
  .ועמה נעלם הצורך בסובסידיה, )איכות המוצר ידועה כבר(זו 

 גילינו – אפקט אסטרטגי בלבד –כאשר בחנו מצב של דואופול בשלב הבוגר 
: ניתן כבר לשער מה יקרה בשלב המקדים בדואופול. כי יש להטיל מס על היצוא

בעוד , לכיוון סובסידיה" מושך" עיוות האיתות –שילוב שתי ההשפעות המנוגדות 
  . מסהאפקט האסטרטגי לכיוון

ולכן , למתחרה המייצא מוצר איכותי יש עלויות ייצור גבוהות יותר ליחידה
מתח הרווחים שלו בכל מחיר נתון נמוך מזה של מתחרה המייצא מוצר שאיכותו 

לפיכך יכול יצואן בעל מוצר מאיכות גבוהה להעלות את מחיר המוצר . נמוכה
 ליצרן בעל מוצר מאיכות עד כי לא יהיה זה כדאי, תמורת ויתור על כמות מבוקשת

  .נמוכה לעשות כן
ראף וקים מציינים כי תוצאה זו למעשה איננה מתקיימת עבור : הערה

לעומת זאת התוצאה . ובמודל אכן מדובר על פונקציה כזו, פונקצית ביקוש ליניארית
מצב זה . כן תתקיים אם מעט צרכנים ידעו את איכות המוצר כבר בשלב המקדים

תי מאשר תיאור המשחק המקורי בו איש אינו יודע את איכות הרבה יותר מציאו
  .כך שאנו נקבל את הטענה כנכונה, המוצר עד לשלב הבוגר

מהטענה נובע כי בשלב המקדים בהכרח קיים שיווי משקל בהפרדה ולא 
בשל הקריטריון האינטואיטיבי ניתן לייצא גם מוצר מאיכות , עם זאת. בהתאחדות

  .חיר גבוה שיחקה את מחירו של מוצר איכותינמוכה באמצעות קביעת מ
פונקצית הביקוש שצופה המתחרה המקומי למוצריו בשלב המקדים הינה 

DI
1 = δ0((PH – PI)/(qH – qI)) + (1 - δ0)((PL – PI)/(qL – qI)) – PI/qI . היצואן

ולבחור את מחיר מוצריו , מסוגל לחשב את המחיר הצפוי למוצר של היצרן המקומי
כך שהרווח השולי , פונקצית התגובה שלו מבוססת על הצורך בהפרדה. אםשלו בהת

  .של יצואן בעל מוצר מאיכות נמוכה יהיה שלילי
היצואן תמיד יבחר מחיר הגבוה מעט מזה , מבלי להתחשב באיכות מוצריו

אף על פי שמחיר . שבו הרווח השולי של יצואן בעל מוצר מאיכות נמוכה הוא אפס
הקריטריון האינטואיטיבי מבטיח כי הצרכנים יאמינו , קריםזה ייבחר בשני המ

  .שבהכרח מדובר במוצר מאיכות גבוהה
פונקצית התגובה של היצואן מסובכת מכדי שיהיה אפשר לקבוע את המחיר 

הוא גבוה : אולם ניתן להציג מספר תכונות של מחיר זה, של מוצריו בשלב המקדים
גודלו של . ל עיוות איתות כלפי מעלהמן המחיר הצפוי של היצרן המקומי וכול

  .C∆ - ויורד ב q∆ - איתות זה עולה ב 
: ההחלטה האם להטיל מס או להעניק סובסידיה תלויה במספר גורמים

 גבוהה C∆נמוכה ואילו ) q∆(הממשלה תיטה יותר להטיל מס ככל שרמת הבידול 

 δ0 = 1 או δ0 = 0כאשר ( קיצוני δ0 -ככל ש ; בשל ההשפעה על עיוות האיתות לעיל
למשל מס (וככל ששאר מחסומי הכניסה נמוכים ; )קיים אפקט אסטרטגי בלבד

  ).י ממשלת היצוא"המוטל על ידי ממשלת היבוא מהווה תחליף למס המוטל ע
  

 qE qI CE CI 
  סובסידיה
              מס

tm ∆q

  

 



ברור שלא ייתכן שיווי משקל כאשר כל היצואנים : בחירת איכות המוצר
אזי הצרכנים , ם כל היצואנים היו בוחרים באיכות גבוההא. בוחרים באותה איכות

במצב זה . היו מוכנים לשלם בשלב המקדים מחיר השווה לתועלת ממוצר איכותי

באיכות ולייצא " לרמות"היה בוחר ) אינו מעוניין ברווח עתידי (α = 0יצואן בעל 
  . סתירה–מוצר בעל איכות נמוכה 

 α = 1שכן אלו בעלי , יכות נמוכהלא ייתכן גם שכל היצואנים בוחרים א
מכאן שקיימת . מוכנים להפסיד בשלב המקדים תמורת הרווח העתידי בשלב הבוגר

α~ כך שיצואן בעל , 1 – ל 0 קריטית ביןα > α~יבחר איכות גבוהה ולהפך  .α~ 
נקבעת ברמה בה הערך הנוכחי של הרווחים העתידיים שווה להפסדים בהווה 

  .גבוההכתוצאה מבחירת איכות 

πL: ניתן להציג את בחירת האיכות כך
1 - πH

1 = ∑i=2
T α~(i-1)(πH

m - πL
m) .

πE -מפני ש , ראף וקים מציינים כי משוואה זו איננה ליניארית
וזו , δ0 -  תלוי ב 1

 תלויה בעצמה עשויה ~αהיות . δ0 = 1 – F(α~) -  כיוון ש ~α - מצידה תלויה ב 
כאשר יצואנים שונים , ויי משקל אפשרייםלדעתם להצביע על קיומם של מספר שיו

  .~αבוחרים איכות בהתאם לרמות שונות של 
כיוון שהממשלה איננה יכולה לדעת את , לדעתי מדובר בשיווי משקל יחיד

 במשוואה ~α.  קל וחומר שלא את הקריטריון לבחירת האיכות–האיכות שנבחרה 

δ0 = 1 – F(α~)יני שחקן חיצוני שאינו מכיר  מציינת סיכוי לבחירת איכות גבוהה בע

 את הסיכוי לבחירת איכות ~α מציינת ~α > αבמשוואה , לעומת זאת. את היצואן
  ).שהוא בעל מידע כלשהו שאין לשאר השחקנים(גבוהה בעיני היצואן עצמו 

קריטריון זה .  כלשהי כקריטריון לבחירת איכות גבוהה*αהיצואן יבחר 
שאין " פנימי"אך מבוסס על מידע , םיהיה משותף לכל היצואנים האפשריי

 הם אלו בהיעדר אותו ~αהסיכויים לבחור איכות גבוהה . לממשלה וליצרן המקומי

לפיכך מדובר על . ~α איננה פונקציה של עצמה אלא של *α -מידע פנימי ומכאן ש 

πL
1 - πH

1 = ∑i=2
T α*(i-1)(πH

m - πL
m) ל" מששיווי משקל יחיד שהוא.  

  
  :שחק בשלוש מסקנותניתן לסכם את המ

 תלוי בנתונים פנימיים לגבי *αהסיכוי לבחור באיכות גבוהה  )1
הוא יבחר באיכות גבוהה אם ורק אם . היצואן הידועים רק לו

  .*α - גבוה מ ) ביחס לרווח בהווה(הערך של רווח עתידי בעיניו 
, בשלב המקדים ייתכן שעל הממשלה להעניק סובסידיה ליצוא )2

ההחלטה תלויה בשתי . מס על הייצואוייתכן שעליה להטיל 
ועיוות ) מצריך מס( האפקט האסטרטגי –השפעות מנוגדות 

 ).מצריך סובסידיה(האיתות 
בשלב הבוגר נעלמת השפעתו של עיוות האיתות ונשאר רק האפקט  )3

, על הייצוא) חיובי(במצב זה תמיד יש להטיל מס . האסטרטגי
 .לב המקדיםוהוא יהיה גבוה מן המס שהוטל על הייצוא בש

  
הדרך האופטימלית מצד הממשלה להתערב מול מחסומי מידע , עם כן

והגדלת , על היצוא) חיובי או שלילי(לכניסה לשוקי חוץ היא באמצעות הטלת מס 
  .ל לומדים להכיר את איכות המוצר"גובה המס ככל שהצרכנים בחו

ובעים מחסומים הנ: עתה נעבור לסוג האחרון של מחסומי כניסה לשוקי חוץ
הפרק הבא בעבודה יעסוק במחסומי זכויות קניין . מתנאי פעולה שונים בשוק החדש

  .בגללם מאבד היצואן את היתרון המונופוליסטי, לא מוחשי
  

 



  מחסומי זכויות קניין לא מוחשי
  

, זכויות יוצרים, התקנות להגנה על קניין לא מוחשי באמצעות פטנטים
בעשור האחרון . ורה ניכרת בין מדינותסימנים מסחריים וסודות הם שונים בצ

 IPRחיפשו יוזמות רבות לחזק ולאחד את האמצעים האלו להגנה על זכויות
(Intellectual Property Rights).  

 TRIPהסכמי : רבות מיוזמות אלו נערכו במסגרת הסכמי סחר בינלאומיים
(Trade Related Intellectual Property)הסכמי , ב לקנדה" בין ארהNAFTA 

(North American Free Trade Agreement) , הסכמי האינטגרציה בשוק
  .WTO (World Trade Organization)האירופאי והסכמי 

ההנחה . IPRכל יוזמה כזו השתמשה במדיניות סחר כמכשיר עיקרי לחיזוק 
.  משפיעים על הסחר הבינלאומיIPRהמפורשת מאחורי המדיניות היא שהבדלי 

  .מורכבים ואינם ידועים, לעומת זאת, וכיוונהגודל ההשפעה 
כיצד , באה לספק ראיות אמפיריות שילמדו אותנו האם' סמית. 'פאמלה ג

. ב" על היצוא של ארה(PR)ובאיזו מידה משפיעים הבדלים בזכויות פטנטים 
כדי ללמוד על השפעתם של מחסומי זכויות ' בעבודה זו נשתמש במחקר של סמית

 ועל יכולתן של ממשלות להתערב מול המחסומים באמצעות ,קניין בלתי מוחשי
  .אכיפה בינלאומית של זכויות אלו

ערכה שתי השוואות כדי לגלות אילו גורמים קובעים את מידת ' סמית
כמו . מידת ההתפתחות של המדינות ומידת האיום בחיקוי: ההשפעה של המחסום

 עקב הסכמי הסחר ב"כן היא העריכה את השינויים הצפויים ביצוא של ארה
  .הדורשים אכיפה אחידה של זכויות פטנטים

' סמית: נתחיל בתיאוריה', לפני שנעבור למחקרים האמפיריים של סמית
מודל הגרביטציה והמודל של הלפמן , מזכירה שני מודלים תיאורטיים בתחום

כך שהיא מתמקדת , היא מציינת כי המודלים למעשה קרובים זה לזה. וקרוגמן
  .גרביטציהבמודל ה

 חזקות מרחיבות את השווקים PR, במודל" הרחבת השווקים"לפי הסבר 
הבינלאומיים העומדים בפני יצואנים באמצעות הבטחת זכויות בלעדיות על 

  .הטכנולוגיה הכרוכה בייצור המוצר אותו הם מעונינים לייצא
PR חזקות מגדילות את הייצוא לשווקים אלו באמצעות הפחתת העלויות 

לפיכך הייצוא יהיה מוטה בכיוון . ות בניסיון למנוע את אובדן הטכנולוגיותהכרוכ
בייחוד כאשר קיים איום חזק של ,  חזקות באופן יחסיPRמדינות מייבאות בעלות 

  . חלשות הן גבוהותPR –חיקוי וכאשר העלויות הכרוכות ב 
 חזקות מפחיתות את PR, באותו מודל" כוח השוק"לפי הסבר , לחילופין

יצואן בעל הגנה . חר באמצעות הבטחת מונופול זמני על הטכנולוגיות המוגנותהס
חזקה על הטכנולוגיה שלו בשוקי החוץ ינצל את כוח השוק שלו באמצעות הקטנת 

  .הכמויות המיוצאות לאותם שווקים והעלאת המחירים בהם
.  חזקותPRלפי הסבר זה היצוא יהיה מוטה נגד מדינות מייבאות בעלות 

לא ניתן , הם מנוגדים" כוח השוק"ואפקט " הרחבת השווקים"שאפקט מאחר 
  . לסחר בינלאומיPRלקבוע את כיוון הקשר בין 

לראות כי עשוי להיות קשר בין מידת האיום בחיקוי לבין , עם זאת, ניתן
 וביכולת החיקוי של יצרנים PR –האיום בחיקוי עצמו תלוי בחוזק ה . הסחר

  : ארבעת המצבים בטבלהמציגה את' סמית. מקומיים
  
  
  

 



 זכויות פטנטים חזקות זכויות פטנטים חלשות 

 יכולות חיקוי חלשות
  'תא א

  איום בינוני בחיקוי
 )- \(+אפקט דו צדדי 

  'תא ב
  איום חלש בחיקוי

 )- " (כוח שוק"

 יכולות חיקוי חזקות
  'תא ג

  איום חזק בחיקוי
 " (+)הרחבת שווקים"

  'תא ד
  איום בינוני בחיקוי

 )- \(+דו צדדי אפקט 
  

בקרב המדינות . 'מספור התאים כאן שונה מן הטבלה המקורית של סמית
ככל שזכויות : קיים מתאם שלילי בין זכויות פטנטים ליבוא', השייכות לתא ב
כך גובר כוחם המונופוליסטי של המייצאים אליהן והכמות , הפטנטים חזקות

  .המיובאת תקטן בשל הסבר כוח השוק
ברמות : בין זכויות פטנטים ליבוא עשוי לפעול בשני הכיווניםהקשר ' בתא א

PRבדומה לתא ב–ההשפעה של הסבר כוח השוק תהיה חזקה יותר ,  גבוהות ' .
הסבר הרחבת השווקים דומיננטי ולכן חיזוק זכויות הפטנטים , ברמות נמוכות יותר

  .יגדיל את היבוא
א בגלל הסבר הרחבת קיים מתאם חיובי בין זכויות פטנטים ליבו' בתא ג

הבטחת זכויות פטנטים חזקות תשכנע יותר יצואנים לפנות לשווקים אלו : השווקים
  .באמצעות הפחתת האיום בחיקוי

 נמוכות הוא PRברמות : שוב הקשר פועל בשני הכיוונים' בתא ד, לבסוף
אך ברמות גבוהות הוא יהפוך להיות שלילי כיוון שאפקט כוח ', יהיה חיובי כמו ג

  .וק הופך חזק יותרהש
ניתן ללמוד מן הטבלה כי המתאם בין זכויות פטנטים ליבוא תלוי במידת 

כך הקשר בין זכויות ) 'ב> ] 'ד', א[' > ג(ככל שגדל האיום בחיקוי : האיום בחיקוי
יש לשים לב כי מידת האיום בחיקוי עצמה . פטנטים ליבוא נוטה להיות יותר חיובי

  .טנטיםבזכויות הפ) שלילית(תלויה 
ניתן בהתאם לטבלה , של איום בחיקוי" גבוהות"או " נמוכות"עבור רמות 

גרפים אלו מייצגים את . לשרטט גרפים של הקשר הצפוי בין זכויות פטנטים ליבוא
  :השערת העבודה בנושא

  
  איום גבוה בחיקוי          איום נמוך בחיקוי

Import      Import 
 
 
 
 
 
PR         ב         א          PR         ד          ג       

  :מידת האיום בחיקוי וזכויות הפטנטים, או בגרף בעל שני משתנים
Import 
 

  כאשר מתחזקות זכויות הפטנטים גדל
  נקודת. ולאחר מכן קטן בחזרה, היבוא

  ככל: השיא תלויה במידת האיום בחיקוי
  .כך יש צורך בזכויות חזקות, שהאיום גדל

          PR 
  

 



  מדינות מפותחות לעומת מדינות מתפתחות
  

 96 - ב ל " המדינות בארה50 - כלל נתונים על היצוא מ ' המחקר של סמית
זכויות הפטנטים . 4896גודל המדגם הכולל הוא . 1992מדינות ברחבי העולם בשנת 

  .1990 –נמדדו באמצעות המדד של ראפ ורוזק מ 
 Hה דמה שערכיו היו רמת ההתפתחות של המדינה נמדדה באמצעות משתנ

הריצה ' סמית). נמוכה (L –ו ) נמוכה- בינונית (LM, )גבוהה- בינונית (UM, )גבוהה(
ההכנסה לנפש : רגרסיה ליניארית על המשתנה לן היצוא כאשר המסבירים היו

החוזק , המס על יצוא זה, המרחק ביניהן, האוכלוסיות בהן, במדינות היצוא והיבוא
  .ם ומשתני הדמההיחסי של זכויות הפטנטי

  
  L  LM  UM  H תעשייה

 32.- 22.- 19. 47.- מזון
 09.- 15.- 01. 05.- טבק

 03.- 19.- 4. 08.- טקסטיל
 33. 37. 13. 27.- עץ

 5.- 59.- 15. 1.- רהיטים
 22.- 17.- 12. 37.- נייר
 06.- 19.- 47. 04.- דפוס

 23.- 43.- 06. 11.- כימיקלים
 31.- 11.- 03.- 14.- פחם ודלק

 21.- 15.- 05. 06.- גומי ופלסטיק
 09. 15.- 16. 13.- עור
חימר , אבן

 22.- 42.- 14. 3.- וזכוכית
מתכות 

 11.- 48.- 06. 41.- ראשוניות
מתכות 
 69.- 16.- 03.- 32.- מורכבות
 56.- 25.- 02. 02. מכונות

 53.- 26.- 13. 14.- אלקטרוניקה
 59.- 2.- 03.- 04.- תחבורה

 1.- 33.- 08. 06.- כשורמ
  

תוצאות הרגרסיה מראות כי המתאם בין זכויות פטנטים ליצוא שלילי עבור 
טוענת כי מידע זה תומך בתיאוריה ' סמית.  וחיובי עבור שאר הקבוצותLMקבוצת 

  .שהצגנו לעיל
במדינות בעלות סטנדרטים של זכויות פטנטים המסוגלים להתחרות 

האיום בחיקוי נמוך ) L(עלות יכולות חיקוי חלשות ובמדינות ב) H ,UM(ב "בארה
במדינות שבהן זכויות הפטנטים , לעומת זאת. ולכן משפיע רק אפקט כוח השוק

קיים איום גבוה בחיקוי ולכן דומיננטי , חלשות אך יכולות החיקוי עדיין חזקות
  .אפקט הרחבת השווקים

שתנה לא מידת ההתפתחות של המדינה היא המ, מכאן שככל הנראה
מידת האיום ,  אלא כפי שכבר ראינו–המסביר את הקשר בין יצוא לזכויות פטנטים 

  .השלב הבא במחקר בודק ישירות את הקשר הזה. בחיקוי

 



  מדינות בעלות איום של חיקוי
  

מאחר שתוצאות המודל התיאורטי והשלב הקודם בניסוי מציעים כי הגורם 
, האיום בחיקוי היצוא הוא המכריע בקביעת השפעתן של זכויות פטנטים על

  :לבצע את השלב הזה בצורה שונה' החליטה סמית
כאלו (פריורית אילו תעשיות יהיו רגישות לאיום בחיקוי - היא ניבאה א

המדינות חולקו מראש ). פ ונטייה לרישום פטנטים"בעלות השקעות ניכרות במו
נוסחה הוכנסו ול, לארבע קבוצות לפי מידת האיום בחיקוי כפי שנקבעה קודם לכן

  .3213גודל המדגם .  לאיום בחיקויPRמשתנים המתארים את הקשר בין 
  

, יכולת חיקוי נמוכה תעשיה
PR ב( חזקות'( 

, יכולת חיקוי נמוכה
PR א( חלשות'( 

, יכולת חיקוי גבוהה
PR ד( חזקות'( 

, יכולת חיקוי גבוהה
PR ג( חלשות'( 

 0.59 0.43 1.2- 0.35- כימיקלים
מתכות 
 0.34 0.37 1.47- 1.35- ותמורכב
 1.51 0.03 0.88- 0.32- מכונות

 0.99 0.04- 1.14- 0.43-אלקטרוניקה
 0.69 0.42 0.45- 1.87- תחבורה
 0.45 0.26 0.78- 0.39- מכשור

כל הרגישות 
 4.56 1.48 5.92- 4.71-  לפטנטים

 1.22 0.21- 1.45- 0.21- כל התעשיות
  

 –ת שוב את ההשערה והמודל התיאורטי טוענת כי התוצאות מאששו' סמית
וכאשר הוא גבוה , דומיננטי אפקט כוח השוק) 'תא ב(כאשר האיום בחיקוי נמוך 

היצוא בתעשיות רגישות , כמו כן. דומיננטי אפקט הרחבת השווקים) 'תא ג(
  .לפטנטים יותר רגיש לזכויות פטנטים

לליות נכונות אם כי המסקנות הכ(' בעיה עיקרית לדעתי בתוצאות של סמית
מן : מדינות בעלות יכולת חיקוי נמוכה', ב- 'היא בהשוואה בין תאים א) כמובן

רגישות היצוא אליהן ,  הן חלשותPRהטבלה נראה כי במדינות אלו דווקא כאשר 
  ).איום בחיקוי פחות נמוך=  חלשות PR(זאת בניגוד לטענת המודל . גבוהה

הגורם הקובע : המסקנה הבאהנראה לי כי מן הטבלה יש לגזור דווקא את 
, את השפעתן של זכויות פטנטים על היצוא הוא לא מידת ההתפתחות של המדינות

  ).לפני זכויות פטנטים (יכולת החיקויאך גם לא מידת האיום בחיקוי אלא 
יכולת החיקוי קובעת את מידת השפעתן של , כאשר זכויות הפטנטים חלשות

ככל . שלילית אם היא נמוכה, אם היכולת גבוהה חיובית –זכויות פטנטים על היצוא 
זכויות , בסופו של דבר. כך נחלשת השפעתה של יכולת החיקוי,  חזקותPR -שה 

השווה שורה (פטנטים חזקות מדי פוגעות מעט ביצוא בלי קשר ביכולת החיקוי 
  :או בצורה הגרפית). 'ד', תחתונה בתאים ב

 
Import 

  )יום בחיקויהחצים מציינים עלייה במידת הא(
 
 
 
 
    PR 

  

 



  )PR(השפעתה של אכיפה בינלאומית של חוקי זכויות פטנטים 
  

תוכל ממשלה להתערב על מנת להגדיל את הייצוא של מוצריה , אם כן, כיצד
הדבר נעשה כיום באמצעות הסכמי סחר ? למדינה בה האיום בחיקוי רב

השערת העבודה . הדורשים אכיפה אחידה של חוקי זכויות פטנטים, בינלאומיים
  .PRהייתה כי הסכמים אלו אכן מסוגלים לפתור את בעיית מחסומי זכויות 

. ניסתה לנבא כיצד ישפיעו הסכמים אלו על הסחר של ארצות הברית' סמית
 מדינות שהסחר ביניהן 120 –המשותפים ל , WTO-TRIPSהיא בדקה את הסכמי 

  . מן הסחר העולמי90%מהווה 
ב ביחס " גמישות היצוא של תעשיות שונות בארהאת' לשם כך בדקה סמית

את השינוי ' בהסתמך על הגמישויות מנבאת סמית, לאחר מכן. לזכויות פטנטים
הטבלה הבאה מסכמת . ב בעקבות חתימת ההסכמים"הצפוי בהיקפי היצוא של ארה

  :PR –את גמישויות היצוא ביחס לזכויות פטנטים בתעשיות הרגישות ל 
  

, י נמוכהיכולת חיקו תעשיה
PR ב( חזקות'( 

, יכולת חיקוי נמוכה
PR א( חלשות'( 

, יכולת חיקוי גבוהה
PR ד( חזקות'( 

, יכולת חיקוי גבוהה
PR ג( חלשות'( 

 0.75 1.81 1.46- 1.3- כימיקלים
מתכות 
 0.43 1.56 1.79- 5.01- מורכבות
 1.92 0.13 1.07- 1.19- מכונות

 1.26 0.17- 1.39- 1.6- אלקטרוניקה
 0.88 1.77 0.55- 6.94- חבורהת

 0.57 1.09 0.95- 1.45- מכשור
כל הרגישות 

 5.79 6.23 7.22- 17.47-  לפטנטים
 1.55 0.88- 1.77- 0.78- כל התעשיות

  
מדינות , מאחר שהסכמי הסחר קובעים אכיפה אחידה של זכויות פטנטים

' סמית.  שלהן יותר מאשר אחרותPR -מסוימות צריכות לחזק את זכויות ה  
אשר , ב תחת שני תרחישים שונים"מחשבת את השינוי בהיקפי היצוא של ארה

  .4.00 או 3.00מדד של : WTO-TRIPSשניהם עשויים להיות תוצאת הסכמי 
לפי הטבלה מימין  (1.27, 4.21, 1.22, 3.71: המדדים הנוכחיים של כל תא הם

, ות הפטנטים כמובןהסכמי הסחר אינם מחייבים הפחתת אכיפה של זכוי). לשמאל
  .כך שדפוסי היצוא לקבוצות בעלות מדד גבוה מהנדרש לא ישתנו

הטבלה הבאה מציגה את השינויים בהיקף היצוא לפי מיליוני דולרים ולפי 
 4.00 ועבור מדד של 3.00 עבור מדד של –כל תא מכיל שני ערכים . אחוז מסך היצוא
  .משמאל לימין

  
  

שינוי (תעשיה 
 )במיליוני דולרים

, יכולת חיקוי נמוכה
PR ב( חזקות'( 

, יכולת חיקוי נמוכה
PR א( חלשות'( 

, יכולת חיקוי גבוהה
PR ד( חזקות'( 

, יכולת חיקוי גבוהה
PR ג( חלשות'( 

 4931.6 ,3125.1 0 ,0 19666- ,12592- 98.9- ,0 כימיקלים
 574.5 ,364.1 0 ,0 9614.7- ,6156.2- 116.6- ,0 מתכות מורכבות

 18715.3 ,11859.9 0 ,0 25017- ,16018- 140.2- ,0 מכונות
 4597.6 ,2913.5 0 ,0 30666- ,19635- 410.8- ,0 אלקטרוניקה

 13140.2 ,8326.9 0 ,0 12603- ,8069.7- 907- ,0 תחבורה
 1513.8 ,959.3 0 ,0 5158- ,3302.6- 43.8- ,0 מכשור

כל הרגישות 
 43473 ,27548.8 0 ,0 102727- ,65774- 1717.3- ,0  לפטנטים

 



שינוי (תעשיה 
 )כאחוז מהיצוא

, יכולת חיקוי נמוכה
PR ב( חזקות'( 

, יכולת חיקוי נמוכה
PR א( חלשות'( 

, יכולת חיקוי גבוהה
PR ד( חזקות'( 

, יכולת חיקוי גבוהה
PR ג( חלשות'( 

 1.6 ,1 0 ,0 3.3- ,2.1- 0.1- ,0 כימיקלים
 0.9 ,0.6 0 ,0 4.1- ,2.6- 0.4- ,0 מתכות מורכבות

 4.1 ,2.6 0 ,0 2.4- ,1.6- 0.1- ,0 מכונות
 2.7 ,1.7 0 ,0 3.2- ,2- 0.1- ,0 אלקטרוניקה

 1.9 ,1.2 0 ,0 1.3- ,0.8- 0.5- ,0 תחבורה
 1.2 ,0.8 0 ,0 2.2- ,1.4- 0.1- ,0 מכשור

כל הרגישות 
  לפטנטים

0, -1.4 -10.5, -16.5 0, 0 7.9, 12.5 

  
הסכמי הסחר יגדילו את היצוא : בלה הןהמסקנות העיקריות מן הט

. 1 ואולי גם מקבוצה 2אך יקטינו את היצוא למדינות מקבוצה , 4למדינות מקבוצה 
תוצאה למעשה ,  כתוצאה מחתימת הסכמי הסחרלרדתהיקף היצוא בסך הכל צפוי 

  .הפוכה מן הרצוי
ב "טוענת כי מדובר בהערכות בלבד וכן כי מדובר על היצוא של ארה' סמית

כך שאין מדובר על , בעוד שלמדינות אחרות עשויים להיות דפוסי תגובה שונים
  .ירידה בהיקף הסחר העולמי

ניתן לראות , לעומת זאת, כאשר מסתכלים על הגרף בסוף תת הפרק הקודם
אכיפה מוגזמת של זכויות פטנטים תביא תמיד לירידה : כי זו התוצאה הצפויה

  .דה כזו אלא אם קיים איום גבוה בחיקויוכל אכיפה שהיא תביא לירי, ביצוא
 צריכים לקבוע לא אכיפה אחידה PRאני מציע כי הסכמי זכויות , לפיכך

ככל : אלא אכיפה סלקטיבית בהתאם למידת יכולת החיקוי, לחוקי זכויות פטנטים
פ "המדד ליכולת החיקוי של מדינה הוא היקף השקעות מו(שיכולת החיקוי גדלה 

  .PR לחייב אותה באכיפה מוגברת של זכויות כך יש, )ג"חלקי תל
  

אלו הנובעים : ראינו כיצד מתנהגים מחסומי כניסה ליצוא מן הסוג השלישי
, לקחנו כדוגמא מחסומי זכויות פטנטים. משינוי בתנאי הפעולה בשווקי החוץ

  .הגורמים לאובדן היתרון המונופוליסטי עבור היצואן
ה בינלאומית של חוקי זכויות הדרך להתמודד עם מחסום זה היא אכיפ

הקובעים את מידת , האכיפה נעשית באמצעות הסכמי סחר בין המדינות. פטנטים
  :אכיפה זו פועלת בשני כיוונים מנוגדים. האכיפה הדרושה

אפקט הרחבת השווקים מאפשר ליצואנים לפעול בשווקים אליהם לא היו 
אפקט כוח השוק ;  היצוא ולכן מגדיל את היקףPRנכנסים בלי הבטחה של זכויות 

מאפשר ליצואנים לנצל את כוחם המונופוליסטי בשווקי היצוא על ידי הקטנת 
  .ולכן מקטין את היקף היצוא, כמויות והגדלת מחירים

רצוי לאכוף , מאחר שמטרת ההסכמים היא הגדלת היקף הסחר בין המדינות
. ם דומיננטיאת זכויות הפטנטים בצורה חזקה יותר ככל שאפקט הרחבת השווקי

ומכאן שהסכמים , דבר זה קורה בעיקר במדינות בהן מידת האיום בחיקוי גבוהה
  .כאלו צריכים להתאים את מידת האכיפה למידת האיום בחיקוי

ראינו כי מידת ההתפתחות של מדינות איננה גורם המשפיע בפני עצמו על 
כמו כן ). יקויאלא רק דרך המשתנה של איום בח(רגישות היצוא לזכויות פטנטים 

כי אכיפה אחידה של , גם אם לא בצורה חד משמעית', הראה הניתוח של סמית
  .זכויות פטנטים עלולה להוביל לתוצאה הפוכה מן הרצוי של הקטנת היקף הסחר

לאחר שסקרנו את שלושת סוגי . בכך מסתיים החלק התיאורטי של העבודה
כי ההתמודדות הרצויות של המחסומים העיקריים בפני כניסה לשוקי חוץ ואת דר

, המחקר יבדוק את סחר החוץ של ישראל. נעבור למחקר אמפירי, הממשלה עימם
ויבחן האם וכיצד מתיישבים הנתונים האמפיריים עם המודלים התיאורטיים 

  .שהועלו במסגרת עבודה זו

 



  מחסומי כניסה וסחר החוץ של ישראל: מחקר
  

בתחום הכלכלה המבוססים על במהלך לימודי כבר נתקלתי במודלים רבים 
אם אנו מעונינים במודלים . ומעולם לא זכו לתמיכה אמפירית, השערות בלבד

מדע או - ולא הפסאודו) מדעי החברה(כלכליים היכולים להשתייך לתחום המדע 
עלינו לבדוק : לא די בהנחות ובפיתוחים מתמטיים המבוססים עליהן, המדע הבדיוני
  . מתקיימות במציאות המודליםתוצאותתחילה האם 

לא מפתח ; יש לציין כי המדע בדרך כלל מנסה להסביר תופעות קיימות
. השערות תחילה ולאחר מכן מחפש תופעות להסביר אותן באמצעות ההשערה

  .המחקר ישתדל להיצמד לעקרונות השיטה המדעית
  

האם העדפה לרווחי היצרנים מנבא : שלוש שאלות המחקר העיקריות הן
מהו המנבא הטוב , האם גובה המכס מנבא טוב להיקף היבוא, המכסטוב לגובה 

איום בחיקוי או מידת , יכולת חיקוי(ביותר לקשר בין זכויות פטנטים ליבוא 
  ?)ההתפתחות

השאלה הראשונה עוסקת בהתמודדות מול מחסומי כניסה הנקבעים על ידי 
 את גובה קל יותר למדוד כמותית את גובה המכס מאשר. ממשלת מדינת היבוא
האם "בעוד שהשאלה . אולם ניתוח שני המצבים סימטרי, המכסה שוות הערך

ההנחה כי במציאות , היא אכן מתמטית" רפורמת מכסים כזו מהווה שיפור פארטו
מדינות מגינות על הסקטורים באמצעות מכס בגובה מסוים היא שאלה אמפירית 

  ). משתמשות בואין זה מבטיח כי הן, אפילו אם זה המכס האופטימלי(
המשך הניתוח לגבי יעילותן של רפורמות מכסים רלוונטי רק אם המכס 

 - כלומר תלוי ב , Tj = {(γj-λ)Yj + (λ-1)Dj}/{λ(Y’j-D’j)}נקבע בהתאם לנוסחה 

γj) לפיכך ההשערה בחלק זה היא כי ). העדפת הממשלה לרווחי היצרנים המקומיים
 היצרנים המקומיים בהתאם ליעד גובה המכס ישקף את העדפת הממשלה לרווחי

לאחר מכן על נכסי , המכס הגבוה ביותר ייקבע על מוצרי צריכה: הכלכלי של היבוא
  .השקעה ולבסוף על התשומות לייצור

בהיעדר נתונים על . השאלה השניה קשורה בהתמודדות מול מחסומי מידע
מפריעים ה(נותר לי לבדוק האם מכסים גבוהים , החדרת מוצרים חדשים לישראל

ובכך מקטינים את היקף (אכן מרתיעים יצואנים זרים ) לאיתות על פי המודל
  .יש לציין כי תוצאה זו מנובאת גם על ידי מודלים כלכליים קלאסיים). היבוא

אך לגבי סחר החוץ של ', השאלה השלישית היא חזרה על המחקר של סמית
הייתה כי המנבא לקשר ההשערה שלי בעבודה . ישראל במקום זה של ארצות הברית

השערה זו מתבססת על (בין זכויות פטנטים ליצוא צריך להיות יכולת החיקוי 
עצמה הייתה כי המנבא הנכון הוא ' ההשערה של סמית; )'ממצאי המחקר של סמית

  .והמנבא האחר אותו בדקה היה מידת ההתפתחות, מידת האיום בחיקוי
  

ה המרכזית לסטטיסטיקה תחילה אספתי נתונים מן הלשכ: מהלך המחקר
' כמו כן השתמשתי בנתונים של סמית). ראה נספח(אודות סחר החוץ של ישראל 

המדינות שהשתתפו במחקר הן אלו שהיו בידי כל הנתונים . לגבי מאפייני המדינות
כך שמדינות שהוזכרו רק בשנתון הסטטיסטי או רק אצל , הרלוונטיים אודותיהן

  .לא נכללו' סמית
עשוי להיות יותר " פת הממשלה לרווחי היצרנים המקומייםהעד"מאחר ש

חיפשתי ) 1: בדקתי את השאלה הראשונה בשני אופנים, סובייקטיבי מאשר כמותי
 הסבר לאופן קביעת גובה mis/customs/il.gov.mof.wwwבאתר של אגף המכס 

יה ליניארית על גובה המכס עבור מוצרים המיובאים הרצתי רגרס) 2. המכס
  .ממדינות שונות עבור יעדים כלכליים שונים

השאלה השניה נבדקה באמצעות הרצת רגרסיה ליניארית על היקף היבוא 
  .של מוצרים המיובאים ממדינות שונות עבור יעדים כלכליים שונים
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 פשוטות על השאלה השלישית נבדקה באמצעות הרצת רגרסיות ליניאריות
יש לציין כי בכוונה לא . הקשר בין יצוא לאכיפת זכויות הפטנטים במדינת היבוא

שכן צפוי כי המשתנים המסבירים ', השתמשתי ברגרסיה מרובה כפי שעשתה סמית
. מתואמים בצורה חזקה) הכנסה לנפש ומידת ההתפתחות, לדוגמה(השונים אצלה 
. מולטיקוליניאריותיה חמורה של סובל מבע' המחקר של סמית, במילים אחרות

  .אינה מזכירה ולו במילה מה עשתה כדי למנוע בעיה זו' סמית
  

  )5% –רמת המובהקות בכל הרגרסיות : (תוצאות
 
Mi = α + βDi M – מכס כאחוז מן היבוא D – משתנה דמה 

D : 3 -תשומות לייצור , 2 –נכסי השקעה , 1 –מוצרי צריכה  
n = 114 D = 2  M = 1.85 
Σd2 = 2 Σdm = -3.67 
b = -1.84 a = 5.52 
Se = 0.61 Sb = 0.43 
t = -4.26 T = -1.645  מובהקת 
 
IMi = α + βMi IM – היקף היבוא M – מכס כאחוז מן היבוא 
n = 114 m = 1.85 im = 154.11 
Σm2 = 296.45 Σmim = -9804.43 
b = -33.07 a = 215.4 
Se = 249.6 Sb = 14.5 
t = -2.28 T = -1.645 מובהקת 
 
IPi = α + βRGi   IP – הקשר בין פטנטים ליבוא RG – יכולת החיקוי 
IP: IM/PR RG: R&D / GNP 

  IMi = α + β(RGi * PRi)    : הרגרסיה המקורית היא
n = 38  RG = 1.2 IP = 128.01 
Σrg2 = 79.97  Σrgip = 213 
b = 2.66 a = 124.8 
Se = 139.19 Sb = 15.56 
t = 0.17 T = 1.645  לא מובהקת 
 
IPi = α + βTIi   IP – הקשר בין פטנטים ליבוא TI – איום בחיקוי 

  IMi = α + β(TIi * PRi)    : הרגרסיה המקורית היא
n = 38  TI = 2.89 IP = 128.01 
Σti2 = 338 Σtiip = 700.58 
b = 2.07 a = 122.01 
Se = 139.01 Sb = 7.56 
t = 0.27 T = 1.645  ובהקתלא מ  
 
 
 

 



IPi = α + βDVi   IP – הקשר בין פטנטים ליבוא DV – מידת התפתחות 
  IMi = α + β(DVi * PRi)    : הרגרסיה המקורית היא

n = 38  DV = 3.2 IP = 128.01 
Σdv2 = 424.25 Σdvip = -1595.27 
b = -3.76 a = 140.03 
Se = 138.14 Sb = 6.71 
t = -0.56 T = ±1.96  לא מובהקת 

  
 גובה המכס נקבע כך שלא - ריטריון לקביעת גובה המכס לפי אתר האוצר הק

בעקבות חתימת הסכמי אזור : וכן. (יחשוף יותר מדי לתחרות את הייצור המקומי
  ).אין ישראל משתמשת עוד במכס ככלי פיסקלי, סחר חופשי והסכמי סחר אחרים

  
  :מסקנות

וחי המכס אכן נקבע בהתאם לחשיבות שמייחסת הממשלה לרו )1
לפיכך נראה כי כל האמור בחלקה הראשון . היצרנים המקומיים

ולגבי רפורמות מכסות (של העבודה לגבי רפורמות מכסים 
  . נכון–) בהתאמה

, המתאם השלילי בין גובה המכס לבין היקף היבוא אכן מובהק )2
אין בכך כדי להוכיח את כל האמור . והדבר תומך בטענות העבודה
כן התוצאה צפויה גם לפי מודלים בחלק השני של העבודה ש

 .אולם יש בכך כדי לאשש את הטענות, כלכליים אחרים
מידת ההתפתחות של המדינה אכן איננה מנבא מוצלח לקשר בין  )3

יכולת (גם שני המנבאים האחרים , מאידך. זכויות פטנטים ליצוא
אינם עוזרים לנבא את הקשר בין ) החיקוי ומידת האיום בחיקוי

 פטנטים במדינה מסוימת לבין היצוא של ישראל אכיפת זכויות
 .לאותה מדינה

, הדבר סותר את הטענות שהועלו בחלק השלישי של העבודה
התקבלו עקב השימוש ' ומצטרף לחשד כי גם הנתונים של סמית
, לפי תוצאות המחקר. במסבירים שונים המתואמים זה עם זה

ולפיכך הדרך הקשר בין אכיפת זכויות פטנטים ליצוא איננו ברור 
 הקובעים PRלהתמודד מול מחסום זה אינה יכולה להיות הסכמי 
  .אכיפת זכויות פטנטים הפרופורציונית ליכולת החיקוי

  
  
  

  
  

  

 



  סיכום
  

באה , לאור הגידול בהיקף ובחשיבות המסחר הבינלאומי בשנים האחרונות
ל מנת העבודה לבדוק כיצד על ממשלות להתערב מול מחסומי כניסה לשוקי חוץ ע

  .ל"לסייע ליצואנים בסחר הבינ
: העבודה הצביעה על שלושה סוגים עיקריים של מחסומי כניסה כאלו

מחסומי מידע , מחסומים המוצבים ישירות על ידי ממשלת המדינה המייבאת
  .ומחסומים הנובעים מפעולה תחת כללי משחק שונים

  
ת היבוא החלק הראשון של העבודה דן במחסומים הנקבעים על ידי מדינ

מכסות יבוא ומכסות ,  מכסים–קיימים שלושה מחסומים כאלו . ומקשים על הסחר
VER .חלק זה של העבודה מראה כי די להגן על כל סקטור באמצעות מחסום יחיד ,

  .ובחירת המחסום הרצוי צריכה להיות תלויה בהעדפות הממשלה בלבד

 הוא λכאשר , )או המכס שווה הערך למכסה הרצויה(גובה המכס הרצוי 
, למשל(החשיבות היחסית בעיני הממשלה של הכנסות הגורם המרוויח מן המחסום 

לעומת החשיבות בעיניה של רווחת ) VERשל הכנסות היצואנים הזרים במקרה של 

  .λ(Yj – Dj) / (Yj + (λ - 1)Dj(γj - λ)): הצרכנים המקומיים הנו
 אם ורק אם VERמן הטענה נובע בין השאר כי הממשלה תבחר במכסות 

 לממשלה וגם, היבואנים אינם מאורגנים פוליטית, היצואנים מאורגנים פוליטית
  .אכפת פחות מרווחה מאשר מתרומות

ההשערה בחלק זה הייתה כי הדרך האופטימלית להתמודד עם מחסומים 
הראנו כי רפורמת מכסים ורפורמת מכסות , ואכן. אלו היא באמצעות הסכמי סחר

  .ם ולעיתים הכרחיים להשגת שיפור פארטו ברווחההם כלים מספיקי
העבודה הציגה שלושה סוגים של רפורמת מכסות ופרטה את התנאים בהן 

התנאים כוללים תחליפיות נטו בין מוצרים המוגנים על ידי . רפורמות אלו יעילות
מכסה (גובה המכסים וגובה המכסות , מכסים לאלו המוגנים על ידי מכסות

  ).כלומר כמות יבוא נמוכה, רהמחמי" = גבוהה"
 של מכסות היבוא יעילה כאשר המוצרים תחליפיים הפחתה פרופורציונלית

הפחתה של מכסות יבוא הפרופורציונלית . המכסות גבוהות והמכסים נמוכים, נטו
 יעילה כאשר המכסות גבוהות והמוצרים בעלי לא לגובה המכסות אלא להשפעתן
הקצבת היצוא מחדש למדינות . י מכסות"מוגנים עמכס נמוך תחליפיים נטו לאלו ה
המכסים גבוהים ,  יעילה כשהמוצרים תחליפייםבעלות עיוותי שוק נמוכים

  .והמכסות נמוכות או כאשר שלושת התנאים הללו מתהפכים
תחול רק על מספר ) בשילוב עם רפורמת מכסות(רפורמת מכסים יעילה 

הפחתה אחידה של כל . ם כניסהמכסים כמספר המדינות המשתמשות במכס כמחסו
  .המכסים איננה יעילה יותר מאשר רפורמת העברות

ובדקה את , העבודה דנה גם במצב של סחר בין מדינה גדולה למדינה קטנה
, גם בלי הסכם מחייב. כוח המיקוח של כל אחת מהן בדיון על רפורמת המכסים

ינות נמצאות קיימת רפורמת מכסים המביאה שיפור ברווחה אפילו כאשר המד
השיפור מתאפשר הודות לאיום על . במצב המוצא בשיווי משקל נאש בסחר חיובי

  .מ נאש או אפילו אוטרקיה"חזרה לשו: המדינה שתפר את ההסכם
מחזק ) אפילו כאשר שתי המדינות בוחרות בו(איום באוטרקיה , לפי פארק

תי כי טענתו לא הראי. באופן לא פרופורציונלי את כוח המיקוח של המדינה הקטנה
שכן בלי מכסים רק המדינה הקטנה מרוויחה מן הסחר וכמו כן , בהכרח נכונה

  .מסחר בהיקף המדובר עשוי להיות זניח עבור המדינה הגדולה
את כוח המיקוח של ) מחייבים- ביחס ללא(הסכמים מחייבים מחזקים 

את כוחה או , המדינה הקטנה אם האיום הוא חזרה לשיווי משקל נאש בסחר חיובי
  .של המדינה הגדולה כאשר האיום הוא באוטרקיה

 



ההשערה הייתה כי . החלק השני של העבודה עוסק במחסומי מידע
עיוות האיתות : ההתערבות הרצויה מול מחסומים אלו תלויה בשני גורמים מנוגדים

מס (לעומת האפקט האסטרטגי ) סובסידיה תעזור ליצואן לאותת על איכות המוצר(
  ).וע מלחמת מחירים בין היצואן ליצרן המקומייעזור למנ

). אין אפקט אסטרטגי(ל כמונופוליסט "התחלנו בדיון על יצואן הפועל בחו
כאשר . הראינו כי אכן קיימים תנאים המחייבים מתן סובסידיה כדי לאפשר יצוא

על הממשלה להיזהר פן סבסוד מוצרים כושלים , המדינה מייצאת מספר מוצרים
  . וזאת בניגוד למסקנות של בגוול וסטייגר- שאר היצואנים יפגע ברווחי

ל "למחסומי המידע נוספים מחסומים הנקבעים על ידי ממשלת חו
הראינו כי המחסום שייקבע במצב זה . המשבשים את משחקי האיתות של המונופול

הדבר תואם את השערת העבודה . בגובה כזה שימנע רווחים בשלב הבוגר, הוא מכס
ביעילות ) חיובית(, בגמישות הביקוש המקומי) שלילית(המכס תלוי כי גובה 

  .ל"בשלמות המידע שיש לממשלת חו) חיובית(המונופוליסט בייצור ו
היצואן מתמודד מול : נוסף האפקט האסטרטגי, כשעברנו לדון בדואופול

בו לא קיים , גם הפעם בודדנו אפקט זה באמצעות דיון בשלב הבוגר. ל"מתחרה בחו
הראינו כי אכן בשלב זה יש להטיל מס על ). איכות המוצר ידועה(ת האיתות עיוו

  .וכי גובהו תלוי במשקל שמייחסת הממשלה לרווחי היצואן, היצוא
האם על . בשלב המקדים של דואופול משתלבים שני הגורמים המנוגדים

 מסהממשלה תעדיף ? הממשלה להטיל בשלב זה מס או להעניק סובסידיה ליצוא
קיים , גבוה הייצור של איכויות שונות הבדל בין עלויותה, רמת הבידול נמוכהככל ש

 מחסומי הכניסהו) נמוכה\גבוהה (איכות מסוימת לבחור דווקא בסיכוי גבוה
  .נמוכיםהאחרים 

הבחירה : אולם מפריכה אחת מהן, גם תוצאה זו תואמת את רוב ההשערות
איננה תלויה באיכות המקדים האם להטיל מס או להעניק סובסידיה ליצוא בשלב 

  .המוצר של היצרן המקומי
בניגוד למסקנות (הראינו . עסקנו גם בשאלת בחירת האיכות על ידי היצואן

 התלויה במידע פנימי הנמצא רק α*כי קיים שיווי משקל יחיד ברמה ) של ראף וקים
די כל יצואן יבחר באיכות גבוהה אם ורק אם הערך של רווח עתי. בידי היצואנים

למשל , לעיתים הבחירה אינה בידי היצואן. *α -גבוה מ ) ביחס לרווח בהווה(בעיניו 
  .פ"כאשר איכות המוצר תלויה בהצלחת מאמצי מו

  
, החלק השלישי עוסק במחסומים הנובעים מפעולה תחת כללי משחק שונים

אכיפה לא . כמייצגות מחסום אופייני מקבוצה זו) PR(ומתמקד בזכויות פטנטים 
  . מביאה לאובדן היתרון המונופוליסטי עבור היצואןPRפקת של מס

אפקט הרחבת השווקים : לאכיפת זכויות פטנטים שתי השפעות מנוגדות
ואפקט כוח השוק ) יותר יצואנים יסכימו לייצא לשוק שמובטח להם בו מונופול(
 האכיפה רצויה למדינה רק כל). מונופול מנצל את כוחו באמצעות הקטנת כמויות(

  .שאז האכיפה מגדילה את היקף הסחר, עוד אפקט הרחבת השווקים דומיננטי
באמצעות השוואה בין מדינות שונות ניתן לראות כי המשתנה המסביר את 

המתאם בין מידת (הקשר בין אכיפת זכויות פטנטים לייצוא הוא יכולת החיקוי 
ולם קשורים  כ–ל הוא מתאם מזויף "ההתפתחות או מידת האיום בחיקוי לקשר הנ

  ).ליכולת החיקוי
ככל שיכולת (השפעתה היא בהתאם ליכולת החיקוי , כשהאכיפה חלשה

המתאם נחלש ככל ). החיקוי גבוהה כך המתאם בין אכיפה לסחר הוא חיובי
  .כאשר אכיפה מוגזמת תמיד מקטינה את הסחר, שהאכיפה מתחזקת

עליהם : יליםל לאכיפת זכויות פטנטים אינם תמיד יע"לפיכך הסכמים בינ
הסכמים הקובעים אכיפה אחידה פוגעים . לקבוע אכיפה בהתאם ליכולת החיקוי

  ).שהסכמים אלו הם ההתערבות הרצויה(בניגוד להשערת העבודה , בסחר העולמי

 



בהשוואה , העבודה מסתיימת בניתוח אמפירי של סחר החוץ של ישראל
ות שני החלקים המחקר תומך במסקנ. למודלים התיאורטיים שנסקרו בעבודה

  :הראשונים של העבודה
גובה המכס נקבע לפי החשיבות של רווחי היצרנים המקומיים , לפי המחקר
ומציע כי רפורמות , הדבר תואם את הנוסחה המופיעה לעיל. בעיני הממשלה

המכסים והמכסות המוצגות בעבודה מהוות כלי יעיל להתמודדות מול מחסומי 
  .כניסה אלו

ר כי יצואנים נרתעים מלייצא למדינות בעלות מכס כמו כן מראה המחק
בהתאמה לטענת העבודה לפיה מכס מצטרף למחסומי מידע ומקשה על , גבוה

הדבר תומך בהצעה להתמודד מול מחסומי מידע .  ולפיכך פוגע ביבוא- האיתות 
ולהפחית אותה , בשלב המקדים) הפוכה למכס(באמצעות מתן סובסידיה ליצוא 

  .ת מס חיובי על היצוא בשלב הבוגרבהדרגה עד להטל
העוסק בהתמודדות מול מחסומים הנובעים , ההפתעה באה בחלק השלישי

מן המחקר של . בשוק החדש) כגון אובדן זכויות פטנטים(מתנאי משחק שונים 
. ואף פוגעת ביצוא העולמי,  אינה יעילהPRלמדנו כי אכיפה אחידה של ' סמית

 מכסות אחידה אינה \ינו כי גם רפורמת מכסים שכן רא, מסקנה זו אינה מפתיעה
  .תמיד יעילה

בטענה כי אכיפה סלקטיבית של זכויות ' תמך המחקר של סמית, לעומת זאת
מהווה כלי יעיל ) בהתאם ליכולת החיקוי או למידת האיום בחיקוי(פטנטים 

: המחקר שלי סותר את המסקנה האחרונה. להתמודדות עם מחסום כניסה זה
קוי ומידת האיום בחיקוי אינן מצליחות לנבא את הקשר בין זכויות יכולת החי

  .כך שאכיפה סלקטיבית בהתאם אליהן לא תעזור לפתרון הבעיה, פטנטים ליבוא
נובעת פשוט ' ייתכן כי הסתירה בין תוצאות המחקר שלי לזה של סמית

ן אליה) 2000 לעומת 1992(או בין השנים , מהבדלים בין ישראל לארצות הברית
השתמשה ברגרסיה מרובה מבלי לבדוק ' אולם מאחר שסמית. מתייחס המחקר

נראה כי התוצאות שלה מוטות עקב , האם קיימת בעיית מולטיקוליניאריות
  .המתאם בין מסבירים שונים בנוסחת הרגרסיה המרובה
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