
אורים הוצאה לאור, ת"ד 52287 ירושלים 9342105המו"ל

rivon@UrimPublications.com
www.UrimPublications.com

לאה אחדות, נסים בן דוד, בני בנטל, רונן ברק, יוסי ג׳יברה, המערכת
עופר,  גור  לוסקי,  ישראל  יפה,  ישי  זליכה,  ירון  וייס,  אבי 

אפרים צדקה, יוסי צור, יוג׳ין קנדל

בני בנטל, אבי וייסעורכים

אלה אוסטרובסקי-ברמןרכזת המערכת 

דן הלויהגהה

אריאל וולדןסדר

השל פרומקין ז"ל ויוסף רונן ז"לעורכיו הראשונים

אינן  הדעות המובאות במאמרים המתפרסמים ברבעון לכלכלה 

זהות תמיד לדעת המערכת או לדעת האגודה הישראלית לכלכלה. 

הרבעון רואה עניין בפרסום מאמרים המביעים השקפות שונות 

כדי לעודד בירור ולהעשיר את המחשבה בתחום זה.

http://www.rivon-lekalkala.org.il :אתר האינטרנט

קרן  בחסות  לכלכלה  הישראלית  האגודה  ידי  על  לאור  יוצא 

שניצר  קרן  בנגב,  בן-גוריון  אוניברסיטת  ישראל,  בנק  רוטברג, 

באוניברסיטת בר-אילן, המכון למחקר כלכלי ע"ש מוריס פאלק 

האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה, המרכז לפיתוח ע"ש 

פנחס ספיר ליד אוניברסיטת תל אביב, המסלול האקדמי המכללה 

לִמנהל, המרכז הבינתחומי הרצליה והקריה האקדמית אונו

הרבעון לכלכלה
מרץ /יוני 2018 • שנה 62  —  חוברת 1/2

אורים הוצאה לאור



© 2018 כל הזכויות שמורות לאגודה הישראלית לכלכלה
הודפס בדפוס חמד, ישראל

Printed in Israel



תוכן העניינים

דיפרנציאלי  חמי גוטליבובסקי וניר יעקבי: האם להחיל מע"מ 
7 בישראל? בחינת ההשפעות הצפויות לאור התאוריה והניסיון בעולם 

אברהם בראל וגיל אפשטיין: קבוצות לחץ וחיפוש רנטות במודל 
45  "Public - Private - Partnership" הפרטה מסוג

עדי ברנדר וערן פוליצר: ההשפעה של שינויים בשיעורי המס על 
85 גביית המיסים בישראל 

הפיננסי  הקפיטליזם  מבקרי   – נורדאו  פינת  הרצל  רז:  אדם 
127 ומלחמתם ב"דבורים" 

174 תקצירים באנגלית 





המשתתפים בחוברת

אוניברסיטת בר-אילן גיל אפשטיין 

אוניברסיטת בר-אילן אברהם בראל 

בנק ישראל עדי ברנדר 

מכללת תל אביב - יפו חמי גוטליבובסקי 

האקדמית גליל מערבי ניר יעקבי 

בנק ישראל ערן פוליצר 

קרן ברל כצנלסון, בית ברל אדם רז  





האם להחיל מע"מ דיפרנציאלי בישראל? בחינת 
ההשפעות הצפויות לאור הֵתאוריה והניסיון בעולם

חמי גוטליבובסקי, ניר יעקבי

תקציר

שעליהם  המוצרים  רשימת  להרחבת  דרישה  הועלתה   ,2011 קיץ  של  החברתית  המחאה  בעקבות 
מוטל מע"מ בשיעור שונה )מע"מ דיפרנציאלי( ככלי להקטנת אי־השוויון, בדומה לנהוג במדינות 

רבות באיחוד האירופי.
מאמר זה בוחן האם הנהגת מע"מ דיפרנציאלי היא אכן השיטה העדיפה להקטנת אי־השוויון.

מתוך הספרות הכלכלית התאורטית והאמפירית עולה כי הנהגת מע"מ דיפרנציאלי נחותה, ככלי 
להקטנת אי־השוויון, משיטות אחרות כגון מס הכנסה פרוגרסיבי, קצבאות וסובסידיות.1

מסקנה זהה התקבלה גם מסימולציה שערכנו לגבי המשק הישראלי ביחס להשפעה של ביטול 
מע"מ בשיעור אפס על פירות וירקות והמרתו לקצבאות או למס הכנסה שלילי. נמצא שמהלך כזה 

יקטין את אי־השוויון, ואף יגדיל את היעילות כלכלית בשל ביטול העיוות במחירים היחסיים.
יש לשלול גם שימוש במע"מ דיפרנציאלי ככלי להכוונת התנהגות של ישויות עסקיות, הנדרשת 
כאשר לגורם ייצור קיימת השפעה חיצונית, מכיוון שישויות אלה זכאיות להשבה מלאה של המע"מ 

ששילמו.
מוצרים  הוזלת  בשל  ההכנסה  של  כוח-הקנייה  במונחי  אי־השוויון  בצימצום  לתפקידו  בנוסף 
הנצרכים ביותר על ידי אוכלוסייה מעוטת הכנסה, מיסוי דיפרנציאלי על מוצרים נבחן בספרות גם 
כדרך להתמודד עם אי־שוויון בתועלת, המושפעת גם מפנאי. כאשר ממיסים הכנסה בלבד, פרטים 
בעלי יכולת השתכרות גבוהה מקטינים את חבות המס על ידי צמצום שעות העבודה. על כן, ככל 
שקיים מתאם בין כישורים אלו להיקף הצריכה של מוצרים כלשהם, ראוי משיקולי שוויון בתועלת 

להנהיג מיסוי דיפרנציאלי על מוצרים אלה.
בין השכר לשעה  המתאם  את  אמדנו   2010 לשנת  בישראל  הוצאות המשפחה  סקר  באמצעות 

)המייצג את כושר ההשתכרות של הפרטים( לבין ההוצאות של משק הבית על מגוון מוצרים.
מהאמידה התקבל כי המע"מ בשיעור אפס על פירות וירקות מגדיל, דווקא, את אי־השוויון, שכן 
נמצא,  המזון  מוצרי  יתר  לגבי  ההשתכרות.  כושר  עם  חיובי  באופן  מתואם  עליהם  ההוצאה  היקף 
כצפוי, כי היקף ההוצאה עליהם מתואם באופן שלילי עם כושר ההשתכרות, אך באופן שאינו מובהק, 
ולכן לא ניתן לקבוע כי מוצרים אלה ראויים למע"מ בשיעור מופחת. מנגד, היקף ההוצאה לשכירות 
נמצא מתואם באופן חיובי מובהק עם כושר ההשתכרות, מה שמצביע על הצורך להטיל מס גבוה 

יותר על השכרת דירות.

.Gupta et al., 2014 ראו למשל  1
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מבוא א. 

מס ערך מוסף )מע"מ( הוא מס עקיף שמוטל באופן אפקטיבי על הצריכה בשוק המקומי, ובמקרים 
כל המוצרים  על  גורם לעלייה במחירו של המוצר לצרכן הסופי. מע"מ בשיעור אחיד  הוא  רבים 
נוח מאוד לחישוב ולגבייה. עלויות ההיענות של הנישומים ועלויות הִמנהלה של הממשלה נמוכות 
יחסית, ואפשרויות תכנוני המס מוגבלות. למס אחיד יש גם יתרון של פגיעה מועטה יחסית ביעילות 
הכלכלית מכיוון שהוא אינו מעוות את יחס המחירים הסופי של המוצרים וגורמי הייצור השונים. עם 
זאת, מדינות רבות בחרו לסטות מהגרסה הבסיסית של המע"מ ולהחיל מע"מ דיפרנציאלי, כלומר 
מע"מ בשיעורים שונים על מוצרים שונים, ובכלל זה מע"מ בשיעור 0% או פטור ממע"מ )שבפועל 
דווקא מביא להטלת מע"מ חלקי על המוצר הסופי מכיוון שאינו מאפשר לקזז מע"מ תשומות(. סיבה 
סל  הוזלת  ידי  על  במשק  אי־השוויון  את  להקטין  הרצון  היא  דיפרנציאלי  מע"מ  לקביעת  עיקרית 
המוצרים של משקי הבית בעשירונים הנמוכים. יש גם סיבות אחרות, כגון עידוד צריכה של מוצרים 

מסוימים באמצעות הטלת מע"מ בשיעור מופחת.
בעקבות הדיון הציבורי על יוקר המחיה ואי־השוויון בישראל, שהתעצם מאז המחאה החברתית 
בקיץ 2011, הועלו הצעות שונות להתמודדות עם נושאים אלו, ובכללן להנהיג מע"מ דיפרנציאלי. 
נהג בארץ מע"מ בשיעור אחיד על מרבית המוצרים. המע"מ הוא רכיב חשוב בהכנסות  עד היום 
33.5% מהכנסות המדינה ממיסים  2009, לדוגמה, היו ההכנסות ממע"מ  המדינה ממיסים. בשנת 
שהיה   ,OECD במדינות  משוקלל  הלא  מהממוצע  גבוה  שיעור   ,)2011 המדינה,  הכנסות  )מנהל 
כ־19% ב־OECD, 2011( 2008(. ראוי לציין שמאז החלתו של המע"מ בישראל בשנת 1976 ועד 
היום עלה שיעורו ביותר מכפליים, משיעור של 8% בשנת 1976 לשיעור של 17% כיום – עלייה 

אופיינית על פני הזמן במדינות רבות בעולם.
סוג  לפי  חתכים:  כמה  לפי  לסווגם  ואפשר  חריגים,  כמה  יש  בישראל  האחיד  המע"מ  לשיעור 
המוצר – פירות וירקות )שהמע"מ המוטל עליהם הוא בשיעור של 0%(; לפי צורת ההתאגדות – 
מוסדות ללא כוונת רווח )שעל פעילותם מוטל מע"מ בשיעור מופחת(; לפי מקום המכירה – אילת 
)שעל המכירות בה, לא של כל המוצרים, יש פטור ממע"מ(; ולפי סוג הלקוח – יצוא )שעליו מוטל 
מע"מ בשיעור של 0%(.2 מחקר של OECD )שם; וראו להלן חלק ג סעיף 1( מעלה כי נכון לשנת 
הייתה  הצריכה  כל  אם  להיגבות  יכול  שהיה  מהמע"מ   68% היה  בישראל  שנגבה  המע"מ   2009
ממוסה בשיעור המע"מ המלא )או 86% לפי הצריכה שהיוותה את בסיס המס3(. אחוז גבייה זה הוא 
מן הגבוהים במדינות OECD ועשוי להעיד על מיעוט המוצרים והשירותים בישראל שמוטל עליהם 
מע"מ בשיעור מופחת. השאלה שעומדת לדיון ציבורי היא אם להרחיב )ו/או לשנות( את המוצרים 

אפס  )מע"מ  ולקוחות  מוצרים  של  לתת־קבוצה  אפס  מע"מ   – עולמי  חידוש  ליישם  בישראל  הוצע  לאחרונה   2
לקונים מסוימים של דירות מסוימות(.

חישוב המחברים: ב־2009 הייתה הצריכה הפרטית והציבורית בישראל כ־620 מיליארד ש"ח, ושיעור המע"מ   3
הממוצע 16%. לכן גביית המס המרבית האפשרית הייתה כ־100 מיליארד ש"ח. ההכנסות מגביית מע"מ בישראל 
עמדו על סך של כ־68 מיליארד ש"ח, שהם 68% מהפוטנציאל. את אובדן המע"מ בשל עסקאות פטורות ועסקאות 
תקבולי  היו  מלא  מע"מ  מלכ"רים  שילמו  אילו  מיליארד ש"ח.  בכ־3  המדינה  הכנסות  מנהל  מעריך   0% בשיעור 
המע"מ עולים ב־8 מיליארד ש"ח, כלומר בסך הכול 79 מיליארד ש"ח )חסם עליון, שכן החישוב אינו כולל את 
הירידה בבסיס המס(. ההפרש, 21%, שהם גם 21 מיליארד ש"ח, נובע בין השאר מהעלמות מס. כלומר, בשנת 
2009 המע"מ שנגבה היה 86% )68% / 79%( מהמע"מ שהיה יכול להיגבות אילו כל בסיס המס שדווח היה ממוסה 

בשיעור המע"מ המלא.
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שמוטל עליהם מע"מ בשיעור מופחת כדי לשנות את חלוקת ההכנסות במשק לטובת השכבות מעוטות 
היכולות.

בחלק הבא יוצגו הרקע התאורטי והמתודולוגיה לניתוח מדיניות מס בכלל, ומיסים עקיפים ומע"מ 
בפרט; בחלק השלישי תובא סקירה על הנעשה בעולם בתחום המע"מ הדיפרנציאלי; בחלק הרביעי 
הסופי.  לצרכן  המע"מ  שיעור  הפחתת  של  ההעברה  במידת  הדנים  מחקרים  של  תוצאות  תוצגנה 
נושא זה מרכזי להבנת ההשפעה הצפויה של הפחתת המע"מ על היחידות הכלכליות במשק, וממילא 
על אי־השוויון; בחלק החמישי אנו מדגימים באופן כמותי את ההשפעה של מע"מ אפס על פירות 
בשל  בישראל  מתקבל  לאי־השוויון שהיה  אותו  ומשווים  הישראלי  במשק  אי־השוויון  על  וירקות 
שימוש בכלי מדיניות אחרים באותה עלות תקציבית. בחלק השישי מוצעת הגדרה חלופית להגדרה 
המסורתית של אי־שוויון, הכוללת מעבר למדידה המקובלת של אי־שוויון בהכנסות גם אי־שוויון 
להטיל  יש  המוצרים שעליהם  את  הבוחן  מודל  זה  בחלק  מוצג  זו,  להגדרה  בהתאם  הפנאי.  ברמת 
מע"מ בשיעור דיפרנציאלי במשק הישראלי לשם צמצום אי־השוויון בהכנסות וברמת הפנאי. בחלק 
השביעי תוצג חלופה למע"מ הדיפרנציאלי ככלי להקטנת אי־השוויון, הנקראת מע"מ פרוגרסיבי. זהו 
מע"מ בשיעור אחיד בתוספת מענק או זיכוי לכל משק בית או עובד או תושב; בחלק השמיני יובאו 

סיכום הדיון והמסקנות.

רקע תאורטי ב. 

מהו מס ערך מוסף?  .1

עד אמצע המאה הקודמת היה נהוג באירופה מס מחזור, שהוא מס הנגבה לפי המכירות של הפירמות, 
מבחינה  וזול  פשוט  הוא  מחזור  מס  מייצרות.  המוסף שהן  הערך  או  מפיקות  הרווח שהן  לפי  ולא 
ִמנהלית, אך אינו הוגן ואינו יעיל. ממחזור בהיקף מכירות נתון ליצרן אחד יכול לנבוע רווח שעשוי 
להגיע לעשרות אחוזים, ואילו לאחר רווח של אחוזים ספורים או אפילו הפסד. מס מחזור שמוטל 
על יצרן שרווחיו נמוכים יכול אף לעלות על הרווח. כדי למנוע עיוות זה יושם בצרפת לאחר מלחמת 
העולם השנייה גם מס שלילי על מחזור ההוצאות.4 השילוב של שני המיסים היה בעצם מס על הערך 
מדינות  בכל  המע"מ  התקבל  האירופי  האיחוד  הקמת  בעקבות  שמו.  ומכאן  הפירמות,  של  המוסף 
האיחוד. לצורך תיאום ומניעת כפל מס בין מדינות האיחוד הוחלט שכל מדינה תפטור ממע"מ את 
היצוא שלה ותמסה את היבוא. שינוי זה הפך את המע"מ ממס על הערך המוסף של הפירמות )התוצר( 
למס על הצריכה.5 גם בישראל התקבל המע"מ במתכונתו האירופית, כלומר כל פירמה מוסיפה מע"מ 
רק  אחרות.  מפירמות  קניותיה  כל  על  המע"מ ששילמה  על  ומזדכה  המקומי,  בשוק  מכירותיה  על 
הצרכן הסופי, שאינו פירמה, משלם מע"מ על המחיר הסופי לצרכן ואינו מזדכה. יוצא מכך שבעצם 

רעיונות דומים עלו גם לפני כן, בגרמניה למשל, אך לא יושמו.  4
אפשר להראות זאת בעזרת משוואת החשבונאות הלאומית. מקורות: תוצר )Y(, יבוא )M(; שימושים: צריכה   5
 ,Y+M = C+G+I+X ,מכיוון שמקורות = שימושים .)X( יצוא ,)I( השקעה ,)G( צריכה ציבורית ,)C( פרטית
 Y−X−I+M = ,ומכיוון שהמע"מ מוטל על התוצר של כל החברות, בניכוי ההשקעות אך ללא היצוא, וכן על היבוא

C+G. מכאן שהמע"מ מוטל על הצריכה הפרטית והציבורית המקומית.
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הצרכן משלם מע"מ על כל הסכום שהוא מוציא לצריכה בשוק המקומי. בכך דומה המע"מ מאוד למס 
המכירות )sales tax( הנהוג במדינות ארצות הברית ומוטל על הצרכן הסופי בלבד.

עלות מול תועלת  .2

רוצים  אנו  אילו מטרות  להגדיר ראשית  יש  מיסוי אחרות,  לעומת חלופות  מדיניות מס  לנתח  כדי 
להשיג בעזרת המס. לאחר מכן יש לבדוק אם המס אכן משיג את המטרות שהוגדרו, ומנגד יש לבחון 
את עלויות המס. בחינת המידה שבה המס משיג את המטרות אינה פשוטה, שכן לעיתים מס המוטל 
על גורם מסוים "מגולגל" בשיווי משקל גם לגורמים אחרים, ובפועל הם נושאים בחלק מעלות המס. 

גם בחינת עלויות המס אינה פשוטה, שכן הן מורכבות מכמה גורמים )נדון בהם להלן(.

מהי מטרת המע"מ הדיפרנציאלי?  .3

למיסים בדרך כלל שלוש מטרות עיקריות: )1( מימון ההוצאה הציבורית;6 )2( התערבות בחלוקת 
ההכנסות )בדרך כלל לצורך הקטנת אי־השוויון(; )3( עידוד או דיכוי פעולות מסוימות. מן המטרות 
הללו, השיח על הנהגת מע"מ דיפרנציאלי בישראל מתרכז בבחינת ההשפעה שעשויה להיות לו על 
אי־השוויון בין עשירים לעניים )אי־שוויון אנכי(, באמצעות הטלת מע"מ בשיעור גבוה על מוצרי 
מותרות )שמשקלם בסל הצריכה גדל בממוצע עם העלייה בהכנסה( ומע"מ בשיעור מופחת על מוצרי 
יסוד )שמשקלם בסל הצריכה יורד בממוצע עם העלייה בהכנסה(. עם זאת, לשם הערכת ההשפעה 
המלאה של הנהגת מע"מ דיפרנציאלי יש לבחון גם את השפעתו האפשרית על עידוד )או דיכוי( של 
פעולות מסוימות ואת הנחיצות לעודד את אותן פעולות – כגון הפטור ממע"מ באילת, שנועד לעודד 
את הצריכה ואת התעסוקה בעיר, או מע"מ בשיעור 0% המוטל בישראל על פירות וירקות, שיש 
הטוענים כי הוא חשוב לעידוד צריכת מוצרים אלו )בצרפת, לדוגמה, יש מע"מ מופחת על ספרים 

בצרפתית כדי לעודד צריכת תרבות מקומית(.

תחולת המס: מי משלם את המע"מ הדיפרנציאלי?  .4

כדי לוודא שמטרות המס מושגות יש לדעת מי נושא בנטל המס בפועל. אנו יודעים מי משלם את 
המס על פי החוק, אך התשובה על השאלה מי נושא בנטל המס, בעיקר בטווח הארוך, שונה. לכאורה 
התשובה פשוטה. נניח שמטילים מס של 10% על מוצר, על שירות או על פעולה מסוימים. אם מחיר 
המוצר עולה ב־10% כל נטל המס נופל על הקונה; אם המחיר אינו משתנה כל נטל המס נופל על 
המוכר; ואם המחיר עולה בשיעור של בין 0% ל־10% הנטל מתחלק בהתאם. אפשר לראות זאת 
כאשר משנים את שיעור המע"מ או מס הקנייה. מחירם של חלק מהמוצרים משתנה בכל גודל השינוי 

אפשר לומר כי מדובר רק במימון מוצרים ציבוריים, שכן הספקה של מוצרים פרטיים מטעם המדינה אפשר   6
לסווג גם במטרה השנייה – התערבות בחלוקת ההכנסות.
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)בדרך כלל מוצרים שהמחיר שלהם מפוקח(, של חלק מהמוצרים אינו משתנה, ושל חלק אחר עולה 
במידה חלקית או אף ביותר מגודל השינוי.

אף על פי שהן מס חברות )שבסיסו הוא הרווח של הפירמה( והן המע"מ מחושבים על פי הכנסות 
הפירמה פחות הוצאותיה, המע"מ נתפס כמס על הצרכנים ומס חברות נתפס כמס על בעלי הפירמות. 
אך לא תמיד המצב כזה. נניח שיבוטל המע"מ ובמקומו כל פירמה תשלם מס על הרווח ועל השכר.7 
מי יישא אז בנטל המס – הבעלים, העובדים או הלקוחות? מן הנמנע להשיב תשובה גורפת על שאלה 
זו, אך ברור שבנטל יישאו מי שנושאים בנטל המע"מ, משום ששני המיסים זהים מבחינה כלכלית. 
חלקה  תעבור  במחיר  שהירידה  מאוד  ייתכן  מסוימים  מוצרים  על  המע"מ  שיעור  יֵרד  אם  כלומר, 
לבעלי הפירמות המספקות את המוצר או לעובדים שלהם, ולא לצרכנים דווקא. ייתכן אפוא שאי־
השוויון לא יקטן, או שיקטן פחות מהמצופה. גם כיום לא ברור כמה מהמע"מ בשיעור 0% שמוטל 
על פירות וירקות מגיע לצרכנים וכמה לחקלאים ולרשתות השיווק. בחלק ד להלן מובאת סקירה 
של מחקרים הבוחנים את חלוקת הפחתת המיסים בין היחידות הכלכליות במשק, סקירה המאפשרת 

לאמוד את ההשפעה של הפחתת המע"מ על אי־השוויון בחלוקת ההכנסות.

מהן העלויות של המע"מ הדיפרנציאלי?  .5

מבחינה כלכלית סכום מס שנגבה אינו עלות, אלא העברת מקורות מבעלות פרטית לבעלות ממשלתית 
או מפרט אחד למשנהו. עלות המיסים למשק היא העלות שמעבר לפדיון המס עצמו, והיא נובעת 

משני רכיבים עיקריים: העלות בשל שינוי ההתנהגות ועלויות ִמנהלה )ראה יצחקי, 1999(.
וגם לה שלושה רכיבים:  הנישום לשלם פחות מס,  נובעת מהרצון של  עלות שינוי ההתנהגות 
הראשון נתפס כלגיטימי, השני אינו חוקי בעליל, והשלישי בתחום האפור. שינוי ההתנהגות הלגיטימי 
מכונה בז'רגון הכלכלי "השפעת התחלופה". כאשר מס מוטל על מוצר או על תוצאות של פעולה 
מסוימת )בסיס המס( מחירם עולה וגורם למעבר למוצרים או לפעולות חלופיים. אם מטרת המס 
היא השפעה על ההתנהגות שינוי זה הוא מבורך. אך בכל מקרה אחר שינוי זה יוצר נטל נוסף )נטל 
עודף(, שכן חלק מהפרטים בוחרים לצרוך פחות מהמוצר שמוסה ובמקומו לצרוך מוצרים המסבים 
להם פחות תועלת; וחלק מהפירמות בוחרות לייצר פחות מהמוצר שמוסה ובמקומו לייצר מוצרים 
המסבים פחות תועלת. עלות זו מכונה "עלות התחלופה". השפעת התחלופה של מע"מ דיפרנציאלי 

תלויה באפיוניו, ותידון בסעיף הבא.
שינוי ההתנהגות שאינו חוקי הוא העלמת מס, כלומר לא הקטנה בפועל של בסיס המס, אלא 
אי־דיווח, דיווח כוזב או הסתרה שלו משלטונות המס. מע"מ דיפרנציאלי יגדיל במידה מסוימת את 
אפשרויות ההעלמה, כי יהיה אפשר לדווח על מכירה של מוצר חייב במס כאילו הוא מוצר פטור 
ממס או מוצר שמוטל עליו מס מופחת. בצרפת ובאנגליה, למשל, מוטל מע"מ שונה על בגדי מבוגרים 
ובגדי ילדים. בעקבות זאת לא אחת נמכרים "בגדי ילדים" במידה 46 )סופר, 2003(! באנגליה מוטל 
על מזון מע"מ בשיעור 0%, אך גלידה, משקאות קלים, שירותי קייטרינג, מים מינרליים ועוד חייבים 

בארצות  ומישיגן  ג'רזי  ניו  ובמדינות  ביפן,  המע"מ  מחושב  וכך  בישראל,  הבנקים  מע"מ  בדיוק משלמים  כך   7
הברית.
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במע"מ.8 ריבוי מוצרים בשיעורים שונים מגדיל כאמור את אפשרויות ההעלמה, ואם יוטל בישראל 
מע"מ דיפרנציאלי לא ברור אילו מוצרים ימוסו בשיעור מופחת.9

 ,)tax avoidance( העלות השלישית, שנמצאת בתחום האפור, נקראת תכנון מס או הימנעות ממס
יותר של מע"מ דיפרנציאלי בישראל. גם כאן המטרה  והיא צפויה להיווצר בעקבות החלה רחבה 
היא להקטין את בסיס המס, אך באמצעות פרשנות להגדרה של בסיס המס בחוק. כשמונהג מע"מ 
דיפרנציאלי משתלם לעוסק לנצל את הפרצות בחוק ולשנות את ההגדרה של המוצר או השירות כדי 
שלא ייכללו בבסיס המס. ייתכן אף שבמקום לנצל את החוק הקיים ינסו יצרנים לשנות את החוק, 
ובעזרת שדולנים )לוביסטים( יחתרו להכניס את המוצר שלהם לרשימת המע"מ המופחת.10 לכן, על 
פי רנדל הולקומב )Holcombe, 2002(, הטלת מס אחיד על כל המוצרים, כאסטרטגיה פוליטית 
הכובלת את הממשלה, יכולה להיות עדיפה על מיסוי דיפרנציאלי. כל האמור לעיל על הקשר בין 
ריבוי שיעורי מס להעלמה כוחו יפה גם לתכנון מס, וההבדל ביניהם הוא שתכנון המס הוא בתחום 

האפור.
כל העלויות הללו נובעות מהרצון להקטין את בסיס המס, והן אינן זניחות כלל. אך גם כאשר 
הממשלה,  של  המנהליות  העלויות   – המס  לגביית  תפעוליות  עלויות  ישנן  עדיין  נתון  המס  בסיס 
עלויות  גם  המשפט.  ובתי  הפרקליטות  המס,  מערכת  תפעול  של  הישירות  העלויות  מן  המורכבות 
אלו צפויות לגדול אם יונהג מע"מ דיפרנציאלי.11 ככל שהמס מורכב ובעל אפשרויות רבות יותר 
לתכנון ולהעלמה, כך גדלות גם עלויות התפעול שלו. עלות גבוהה הרבה יותר מהעלות של הממשלה 
לגביית המס היא עלות ההיענות )compliance cost(. זו העלות המוטלת על הנישומים כדי לעמוד 
בדרישות החוק, כמו ניהול ספרים, תוכנות, כוח אדם, יועצי מס, רואי חשבון, עורכי דין ועוד. גם 
כאן, ככל שהחוק מורכב יותר העלות גבוהה יותר, ולכן סביר שמע"מ דיפרנציאלי וריבוי שיעורי מס 
יגדילו אותה.12 הדעת נותנת שייקבעו תקנות כדי לנסות למזער את תכנוני המס והעלמות המס, שיעלו 

לעוסקים סכומים לא מבוטלים וחלקם יגולגלו מן הסתם על הצרכנים.

בחינת השפעת התחלופה: מס דיפרנציאלי מול מס אחיד  .6

עד שנות השישים של המאה הקודמת סברו כלכלנים רבים שמערכת של מס אחיד היא מערכת מיסים 
ניטרלית )שאינה משפיעה על ההתנהגות; Salanié, 2012, p. 68(, מכיוון שאם מטילים מס בשיעור 
אחיד על כל המוצרים יחס המחירים אינו משתנה ואין השפעת תחלופה. מס עקיף בשיעור אחיד על 
כל המוצרים זהה להקטנה של השכר באותו אחוז,13 ובעצם זהה למס ישיר על ההכנסה. מס כזה 

,Rates of VAT on Different Goods and Services :ראו  8
http://www.hmrc.gov.uk/vat/forms-rates/rates/goods-services.htm

אלו הן מקצת ההצעות למיסוי מופחת שהעלו חברי כנסת לאחרונה: מוצרי יסוד כמו לחם ומוצרי חלב, ובהם   9
כמובן הקוטג', מוצרי מזון בסיסיים, מים, חשמל ומוצרים נוספים הנדרשים לקיום יומיומי, תרופות על פי מרשם, 

תחבורה, דיור ועיתונות.
אם כי לא נמצאו לכך עדויות אמפיריות במדינות OECD. ראו להלן חלק ג, סעיף 2.  10

דוגמה קטנה: לאחר שהונהג פטור על המע"מ באילת הוקמה נקודת מכס ביציאה מהעיר.  11
"לחברות בבריטניה הכפופות ליותר משיעור מע"מ תפוקות אחד יש יותר מכפליים הוצאות היענות מלחברות   12

.)Cnossen, 2003( "הכפופות לשיעור יחיד
בהנחה שכל ההכנסה משמשת לצריכה על פני כל החיים – הנחה מציאותית, כמו שנראה להלן.  13
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משפיע על הרצון לעבוד, ואנשים נמנעים מהמס על ידי הקטנת היצע העבודה. לכן גם למס אחיד על 
כל המוצרים )למעט פנאי( ישנן עלויות תחלופה, אם מספר שעות העבודה נתון לבחירת הפרט. על 

כן, שיעור המס האחיד על כל המוצרים )למעט פנאי( לא יביא את עלות התחלופה למינימום.
על פי כלל רמזי,14 אם ברצוננו להביא את עלות התחלופה למינימום, על שיעורי המס המיטביים 
על מוצרים שונים להיות ביחס הפוך לגמישות בסיס המס ביחס לשיעור המס של המוצר. הסבר זה 
יעילות.  דיפרנציאלי, אך לא למטרת צמצום אי־השוויון אלא למטרת  הוא אחת ההצדקות למיסוי 
לכן המוצרים המועמדים לשיעור מס מופחת משיקולים של הפחתת אי־שוויון עשויים להיות שונים 
מאלו המועמדים לשיעור מופחת משיקולי מיסוי יעיל, ואף עשויים לסתור אותם. משיקולי שוויון, 
לדוגמה, יש צורך במס נמוך על תחבורה ציבורית ומס גבוה על טיולים ונופש בארץ, ואילו משיקולי 
יעילות ההפך הוא הנדרש, מכיוון שהביקוש לתחבורה ציבורית הוא קשיח והביקוש לנופש בארץ 
גמיש. בפועל, רבים משיעורי המס שאנו מכירים נקבעים לפי כלל רמזי, אף שהם רגרסיביים בעליל. 
המס על ההון, לדוגמה, נמוך מהמס על עבודה, שכן ההון יכול להיות מועבר בקלות ממדינה למדינה 
ותכנוני המס הנוגעים לו רחבים. כמו כן, מיסוי הדלק למכוניות גבוה בין השאר משום שהביקוש 
לו קשיח. דלק למטוסים ואוניות, לעומתו, פטור ממס כי אפשר לתדלק אותם בחו"ל. גם על טיסה 
לחו"ל אין מוטל מע"מ משום שאפשר בקלות לרכוש כרטיסים בחו"ל, ואילו על נסיעה באוטובוס 

מוטל מע"מ.
לסיכום נשאלת השאלה: מה ההשלכות של כלל רמזי על קביעת מע"מ דיפרנציאלי? מהדיון לעיל 
עולה שמס דיפרנציאלי רצוי משיקולי יעילות. אך האם שיעורי המע"מ הדיפרנציאליים שייקבעו 
יתאימו לכלל רמזי? אם המע"מ הדיפרנציאלי בישראל נועד בראש ובראשונה להביא לצמצום אי־
השוויון האנכי )ראו בסעיף הבא(, המגמה תהיה להפחית את המע"מ על מוצרים שנצרכים בהיקף 
המע"מ  כלומר  קשיח.  להם  שהביקוש  בסיסיים  במוצרים  מדובר  הנמוכות.  השכבות  בקרב  נרחב 
גדול מהפגיעה הנדרשת  יפגע ביעילות בהיקף  ולכן  יהיה בכיוון ההפוך לכלל רמזי,  הדיפרנציאלי 
)מבחינת השפעת התחלופה( לגביית מס בסכום נתון. מול הפגיעה ביעילות, יש לבדוק אם קביעת 

מע"מ דיפרנציאלי בישראל תשיג לפחות את מטרתה העיקרית – צמצום אי־השוויון האנכי.

מע"מ דיפרנציאלי ככלי להקטנת אי־השוויון האנכי  .7

שיעור  רגרסיבי:  במס  שמדובר  היא  אחיד  בשיעור  מע"מ  להנהגת  המתנגדים  בקרב  נפוצה  טענה 
ההוצאה מתוך ההכנסה בקרב השכבות העשירות נמוך משיעור זה בקרב השכבות החלשות, ולכן 
מע"מ בשיעור אחיד ממסה אחוז נמוך יותר מהכנסתם של העשירים לעומת הכנסתם של בני השכבות 
הנמוכות. טענה זו נכונה אם אנו מודדים את אי־השוויון בין פרטים או בין משקי בית לפי ההכנסה 
החיים,  כל  ההוצאה במשך  על  המוטל  המס  לפי  אי־השוויון  את  נמדוד  אם  ואולם  מסוימת.  בשנה 
השווה להכנסה במשך כל החיים,15 מתקבל כי מע"מ בשיעור אחיד הוא ניטרלי ולא רגרסיבי מכיוון 

על שם המתמטיקאי הבריטי פרנק רמזי )1903–1930(, שהיה הראשון שהראה זאת ב־1927.  14
שהתקבלו  והירושות  המתנות  כל  )בניכוי(  בתוספת  משכר  התקבולים  כל  כלומר   – ה"אמיתית"  ההכנסה   15
)שניתנו(, ובתוספת )בניכוי( כל ההשקעות שמומשו )הושקעו( – שווה בהגדרה להוצאה במשך כל החיים. לפיכך, 
המסקנה בדבר הניטרליות של המע"מ בשיעור האחיד לא תשתנה גם אם השכבות העשירות תעברנה חלק מהונן 

בדרך של ירושה, שכן הון זה )בכלל זה הריבית שתיצבר עליו( ימוסה בעת שהיורשים יוציאו את הכסף לצריכה.
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והן בקרב השכבות הנמוכות.  שהוא ממסה את אותו אחוז מההכנסה הן בקרב השכבות העשירות 
אך  ההכנסה,  רמות  מכל  שווה  אחוז  לוקחים  כי  פרוגרסיבי,  אפילו  הוא  המע"מ  אחרת,  גישה  לפי 
משתמשים בתקבולי המס למימון של מוצרים במידה אחידה לכלל האוכלוסייה, וכן לקצבאות16 )על 

.)Caspersen and Metcalf, 1994 גישה זו ראה
במידה  פרוגרסיבי  שהוא  ובין  ניטרלי  שהוא  בין  רגרסיבי,  שהוא  בין  האחיד,  המע"מ  לעומת 
מסוימת, המע"מ הדיפרנציאלי – שבמסגרתו מוטלים שיעורי מס נמוכים על מוצרים שמשקלם היחסי 
בסל הצריכה יורד עם העלייה בהכנסה )מוצרי יסוד( ושיעורי מס גבוהים יותר על מוצרים שמשקלם 
היחסי בסל הצריכה עולה עם ההכנסה )מוצרי מותרות( – הוא מס פרוגרסיבי לכל הדעות ויקטין את 
אי־השוויון האנכי. השאלות הנשאלות הן כמה שיטה זו אפקטיבית )באיזו מידה היא אכן מקטינה את 
אי־השוויון( וכמה היא יעילה )מה העלויות של שיטה זו לעומת שיטות אחרות להקטנת אי־השוויון(.
וג'וזף שטיגליץ )Atkinson and Stiglitz, 1976( הראו שעל סמך הנחות  אנתוני אטקינסון 
מסוימות, כאשר מטרת המס היא הקטנת אי־השוויון הדרך היעילה ביותר היא מס פרוגרסיבי על 
ההכנסה בלבד. מיסוי דיפרנציאלי של מוצרים יכול אולי להשיג את אותה מטרה, אך בפחות יעילות. 
מסקנה זו באה לידי ביטוי בססמה "סובסידיה לנצרך ולא למצרך". אטקינסון ושטיגליץ מראים זאת 

בדרך מתמטית, אך להלן כמה עניינים המבהירים את האינטואיציה המנחה את הגישה הזאת:
הביקוש למוצרי יסוד שאי־אפשר להסתדר בלעדיהם קשיח בדרך כלל יותר מהביקוש למוצרי 	 

מותרות. מבחינת היעילות יש למסות את מוצרי היסוד במס גבוה, ואת מוצרי המותרות, שאפשר 
מיסוי  כלומר  נמוך.17  במס  למסות  פרי,  דיוטי  בחנויות  או  בחו"ל  לקנותם  או  עליהם  לוותר 
ישיר  מיסוי  זאת,  לעומת  יעילה.  ולא  יקרה  דרך  הוא  אי־השוויון  להקטנת  כדרך  דיפרנציאלי 
אי־ להקטנת  דיפרנציאלי  למיסוי  רמזי  כלל  לפי  מיסוי  בין  המיטבית  הפשרה  הוא  פרוגרסיבי 

השוויון.
מיסוי העשירים על ידי הטלת מס גבוה על מוצרי מותרות מחייב שהעשיר ירכוש את המוצרים 	 

האלה וכך ישלם יותר מס. אם הוא נמנע מהמס על ידי אי־רכישת מוצרי המותרות )בישראל(, 
הממשלה צריכה להעלות את שיעורי המס כדי לקבל את אותם תקבולי מס. כך התועלת של 
הצרכנים נפגעת פעמיים: פעם אחת מהגידול בתשלום המס ופעם אחרת מהיווצרות סל מוצרים 
שאינו מיטבי. מיסוי ישיר פרוגרסיבי, לעומת זאת, לוקח יותר מהעשיר, אך בכסף שנשאר לו 

מאפשר לו לצרוך בדיוק את מה שהוא רוצה.
מכיוון 	  הבית,  משקי  כל  בקרב  ולא  בממוצע,  רק  פרוגרסיבי  להיות  יכול  דיפרנציאלי  מע"מ 

שהמתאם בין הכנסת משקי הבית לצריכה של מוצרים שהמע"מ עליהם יופחת הוא גבוה אך אינו 
מושלם )ראה חלק ה להלן(. ייתכנו בעלי הכנסה גבוהה שמקצים חלק גדול יחסית מהכנסתם 
למוצרי יסוד ובעלי הכנסה נמוכה שאינם צורכים את המוצרים שהמע"מ עליהם יופחת. במקרה 
כזה מופר העיקרון של שוויון אופקי, שלפיו שני משקי בית בעלי אותה הכנסה והרכב אמורים 
לשלם את אותו המס. במקרים אלו המע"מ הדיפרנציאלי אינו מקטין את אי־השוויון בין פרטים 
ייתכן גם מצב שבו בשל העדפות שונות אדם בעל  והוא אף מגדיל אותו.  בעלי הכנסה דומה, 

לכן דווקא בסקנדינביה, מעוז מדינת הרווחה, מקובלים השיעורים הגבוהים ביותר של מע"מ, שכן הטיפול באי־  16
.)Gillis, 2002( השוויון נעשה במדינות אלו בעיקר דרך צד ההוצאה

הצריכה  על  המע"מ  את  להעלות  יותר  קל  דווקא.  דיפרנציאלי  מע"מ  באמצעות  ולא  שקורה,  מה  בדיוק  זה   17
המקומית, שאי־אפשר להימנע ממנה, ולהקטין את מס החברות והכנסות העשירים, שיכולים בקלות לעבור לחו"ל. 

מהלך זה אינו שוויוני אך הוא יעיל.
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הכנסה מסוימת ימוסה יותר מאדם בעל הכנסה גבוהה יותר. מערכת מס כזאת עשויה להפר את 
עקרון ההעברה של פיגו-דלטון )Pigou-Dalton(, שלפיו אם מערכת המס משנה את הדירוג של 
הכנסות הפרטים )כלומר שפלוני, העשיר מאלמוני לפני מס, נעשה עני ממנו לאחר מס( אין היא 

.)Mayshar and Yitzhaki, 1995( מבטיחה את הקטנת אי־השוויון
הפירמות 	  עקיף  במיסוי  לפירמות.  עובר  עקיף,  במיסוי  והן  ישיר  במיסוי  הן  המס,  מנטל  חלק 

סופגות )או מקבלות( חלק מהעלייה )או הירידה( במס על מכירותיהן, ובמיסוי ישיר הפירמות 
סופגות )לפחות בטווח הארוך( חלק מהמס המוטל על שכר העובד. נוסף על עלויות התחלופה 
הגבוהות, הביקוש הגמיש למוצרי המותרות שרוכשים העשירים יגרום לכך שחלק גדול יותר 
ייפול על הפירמות. כאשר מוטל מס פרוגרסיבי ישיר, לעומת זאת, היצע העבודה  מנטל המס 
אלא  בכסף,  רק  לא  היא  עליהן  שהתמורה  עבודות  )אלו  הגבוהות  השכר  ברמות  יותר  קשיח 
גם במעמד ובעניין(. על כן עלות התחלופה תהיה קטנה יותר, ונטל גדול יותר מהמס ייפול על 
העשירים ולא על הפירמות – שיכולות להיות גם המכולת השכונתית או להיות מוחזקות בחלקן 
בפירמות  למשל  כך  שונות,  הכנסה  משכבות  פרטים  לכלול  עשוי  זה  )ציבור  הציבור  ידי  על 
באי־ אכן תטפל  ישיר  פרוגרסיבי  מס  הפנסיה(. מערכת  קרנות  באמצעות  בעקיפין  שמוחזקות 
השוויון, שכן היא תמסה יותר את העשירים ולא את הפירמות, שלא ברור כלל מי המשלם הסופי 

של המיסים המושתים עליהן.

ההסברים שלעיל הם תאורטיים. את השאלה איך מיסים למיניהם משפיעים על אי־השוויון יש לבחון 
גם בדרך אמפירית. שטפן בוטרס ואחרים )Boeters et al., 2006( מצאו בסימולציה על המשק 
הגרמני שלמע"מ דיפרנציאלי יש השפעה מועטה על חלוקת ההכנסות. ביטול שיעור המע"מ המופחת 
ושימוש בגידול בפדיון להקטנת מס ההכנסה ולהגדלת הקצבאות )ובכללן מס הכנסה שלילי(, באופן 
שמשאיר את אי־השוויון ותקבולי המס זהים, מייצרים שיפור בתועלת )מפנאי ומוצרים( לכל קבוצות 
האוכלוסייה. בריטה בי ואחרים )Bye et al., 2003( הגיעו למסקנה דומה בסימולציה דינמית על 
נתוני המשק הנורווגי. דוח של בנק ישראל מ־2006 שבחן את ההשפעה של הפחתת המע"מ על מזון 

הציג את הממצאים האלה:

מאחר שההוצאות על מזון למשק בית דומות בהיקפן בכל עשירוני ההכנסה )אומנם במשפחות 
בעשירונים הנמוכים ההוצאה לנפש נמוכה יותר, אך המשפחה, בממוצע, גדולה יותר(, תתחלק 
ההטבה כמעט שווה בשווה בין כל עשירוני ההכנסה. שלושת העשירונים הנמוכים יזכו אפוא 
העשירונים  בשלושת  למשפחה  הממוצעת  ההטבה  ואולם,  ההטבה.  מסך  אחוזים  ל־28.6 
בשלושת  מאשר  אחוזים  בכ־10  נמוכה   – בלבד  לשנה  כ־500 ש"ח  על  תעמוד  התחתונים 

העשירונים הגבוהים )בנק ישראל, 2006א, עמ' 20(.

אך לעומת זאת נמצא בדוח כך:

]...[ מס הכנסה שלילי, כלומר סבסוד ישיר למשפחות שהמפרנס הראשי בהן עובד בשכר 
יגדיל במידה משמעותית את הכנסותיהן של משפחות אלה. בתכנית  ילדים,  ויש בהן  נמוך 
כזאת 70 אחוזים מההטבה הגלומה במס הכנסה שלילי יגיעו אל שלושת העשירונים הנמוכים, 
ואילו שלושת העשירונים הגבוהים יקבלו יחד רק אחוז אחד מן ההטבה. עיקר ההטבה יגיע 

למשפחות בעשירונים השני והשלישי... )שם(.
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איאן קרופורד ואחרים דנו בנושא במסגרת דוח על מערכת המס הדרושה למשק הבריטי )שם מונהג 
מע"מ דיפרנציאלי( במאה העשרים ואחת, והגיעו למסקנה חד־משמעית:

חלשים.  הם  פחות  לאמידים  לעזור  כדי  מופחתים  מע"מ  בשיעורי  שימוש  בעד  הטיעונים 
לממשלת בריטניה יש כלים טובים יותר לחלוקה מחדש של העושר מאשר כיוונונים עדינים 
של שיעורי המס על מוצרים שונים. אפשר לראות בבירור שביטול שיעורי המס המופחתים 
)להוציא דיור ויצוא( עם הגדלת הקצבאות מותנות ההכנסה וזיכויי מס ב־15% ישפרו את 
מצבם של 30% מהעניים ביותר ויגדילו את הכנסות המדינה ב־11 מיליארד ליש"ט, שיכולים 
לשמש לתמיכה בעניים או לשימושים אחרים. תוצאה זו אינה חדשה במהותה. מציאת הרצון 
ובבזבזנות של  כזה צריכה להתחיל בהכרה בחוסר ההגינות הבסיסי  ליישם שינוי  הפוליטי 
 Crawford et al., 2008, p. 277( ]מבנה שיעורי המע"מ ]הדיפרנציאלי[ הקיים ]בבריטניה

]התרגום שלנו[(.

8.  מע"מ דיפרנציאלי ככלי להכוונת התנהגות )עידוד או דיכוי של השימוש 
במוצר מסוים(

אף שמע"מ דיפרנציאלי בדרך כלל אינו הדרך היעילה להקטנת אי־השוויון האנכי, יש סיבות אחרות 
אי־שוויון.  לשיקולי  ולא  יעילות  לשיקולי  קשורות  הן  אך  עקיפים,  דיפרנציאליים  מיסים  להטלת 

סיבות אלו תפורטנה להלן.

מיסוי מַתקן )מס פיגוביאני(  

מיסוי מתקן )או מס פיגוביאני, על שם הכלכלן ארתור פיגו ]Pigou[( הוא מיסוי שנועד להפנים 
השפעות חיצוניות שליליות, כמו קנס על זיהום או צפיפות; או סובסידיה להפנמת השפעות חיצוניות 
חיוביות, כמו בריאות, חינוך ותחבורה ציבורית. השאלה המתעוררת בהקשר זה היא מה ההבדל בין 
הפחתת מע"מ על מוצר מסוים לבין הטלת מע"מ בשיעור אחיד על כל המוצרים ומתן סובסידיה על 
מוצר שיש לו השפעות חיצוניות חיוביות )ולחלופין, העלאת מע"מ או הנהגת מע"מ בשיעור אחיד 
והטלת מס על מוצר שיש לו השפעות חיצוניות שליליות(.18 ההבדל העיקרי בין מע"מ דיפרנציאלי 
לבין מע"מ בשיעור אחיד וסובסידיות )או מיסים( הוא שמע"מ מוטל אפקטיבית רק על מוצר שנמכר 
לצרכן הסופי, ואילו סובסידיה משפיעה גם על מחיר גורמי הייצור. לדוגמה, אם אנו פוטרים את 
הפירות והירקות ממע"מ כדי לעודד צריכת אוכל בריא, אזי סלט במסעדה, שאינו בריא פחות, אינו 

זוכה להטבה זו. מתן סובסידיה לירקות, לעומת זאת, היה משפיע גם על מחיר הסלט במסעדה.
עיוות נוסף הנוצר מניסיון לעודד צריכה על ידי מע"מ מופחת הוא שהטבה זו גדלה כאשר מעלים 
את שיעורי המע"מ. זאת ועוד, ההטבה ניתנת לגורמים אחרים ממה שהתכוון המחוקק. ניקח לדוגמה 
את המע"מ בשיעור 0% על פירות וירקות. העלות של עגבנייה בשוק הכרמל נמוכה יותר מעלותה 
על  אוויר,  מיזוג  על  נקי,  מקום  על  גם  משלמים  אביב  ברמת  עגבנייה  קונים  כאשר  אביב.  ברמת 

על השימוש במע"מ דיפרנציאלי למטרה זו במדינות האיחוד האירופי ראו סקירה להלן בחלק ג, סעיף 3.  18
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כלולים  אלו  כל  כמונו".  "אנשים  עם  שבקנייה  היוקרה  על  ואפילו  גבוה  דירה  שכר  על  אווירה, 
במחיר העגבנייה, ולכן גם עליהם אין משלמים מע"מ. כלומר אנו פוטרים סמלי סטטוס ומותרות 
של העשירון העליון אגב הפטור ממע"מ על הפירות והירקות, לכן כאשר הירקות ממוסים בשיעור 
של  אכילה  לעודד  רוצים  אם  עני.  שקונה  מקילוגרם  יותר  מסובסד  עשיר  שקונה  קילוגרם   ,0%
פירות וירקות, הדרך הנכונה היא לקבוע מע"מ בשיעור אחיד וסובסידיה בסכום קבוע לקילוגרם. כך 
הסובסידיה תתמוך בהגדלת צריכת הירקות באותה רמה לפחות כמו מע"מ בשיעור 0%, אך בעלות 

נמוכה הרבה יותר למשק.

מע"מ מופחת ככלי לעידוד צריכה של מוצרים תחליפיים לפנאי  

מס הכנסה יוצר עיוות בכך שהוא משנה )מעלה( את המחיר היחסי של המוצרים יחסית לפנאי.19 בשל 
העיוות שנוצר, ומכיוון שאי־אפשר להטיל מס על הפנאי, אפשר להקטין את העיוות שתואר לעיל 

באמצעות מיסוי מוצרים משלימים לפנאי או סבסוד מחירם של מוצרים תחליפיים לפנאי.
אפשר, למשל, להפחית את שיעור המע"מ על מוצרים תחליפיים לפנאי )לדוגמה, מעונות יום 
ונסיעות לעבודה( ובכך להקטין את העיוות.20 יש לציין שפנאי הוא מוצר שצורכים הצרכנים בלבד 
הפירמות(  התנהגות  על  )ולא  הצרכנים  התנהגות  על  רק  להשפיע  רוצים  אם  ולכן  הפירמות,  ולא 
מתאים יותר לפעול באמצעות שיעורי מע"מ מופחתים, שאינם משפיעים על התנהגות הפירמות, ולא 

באמצעות סובסידיה, שתעוות את יעילות הייצור אם המוצר או השירות הם גם גורם ייצור.21
עם זאת, הבעיה )כרגיל( בשיטה יעילה היא רגרסיביות. בעלי ההכנסה הגבוהה צריכים להיות 
 Crawford et al.,( מסובסדים יותר כי שעה שלהם שווה יותר. במחקר שעשו קרופורד ואחרים
הם  שלהלן  שהמוצרים  נמצא   1999–1978 בשנים  בבריטניה  וצריכה  עבודה  נתוני  על   )2008
משלימים לפנאי ולכן צריכים להיות ממוסים יותר )רשימה חלקית(: אוכל בבית )אכילה מחוץ לבית 
צריכה להיות מסובסדת אם היא תחליפית לפנאי, כלומר אם רוב האכילה בחוץ היא בזמן העבודה(, 
האחרון,  מהמוצר  חוץ  אלו,  כל  את  ועיתונים.  וספרים  ילדים  בגדי  הבית,  לחימום  דלק  סיגריות, 
צורכים יחסית יותר העניים דווקא. לעומת זאת, הורדת המע"מ על מוצרים תחליפיים לפנאי, דוגמת 
מעונות ילדים ושירותי תיקונים לבית, אף על פי שהיא יעילה, תשרת יותר את העשירים ותגדיל 
את הפערים החברתיים. על כן מוטב ככל הנראה לתת את הסובסידיה על ידי תמיכה במעונות יום 
ממשלתיים והסעות לעבודה,22 ולא באמצעות מע"מ דיפרנציאלי שבו יוטל שיעור מס גבוה על מוצרי 
פנאי ושיעור מס נמוך על תחליפי פנאי. זאת ועוד, מיסוי של מוצרים משלימים לפנאי לוקה באותה 
בעיה של מיסוי הפנאי: חוסר היכולת להבחין בין מי שצורך פנאי מבחירה למי שצורך אותו שלא 

המונח "פנאי" כאן מציין כל זמן שבו אין עובדים בעבור תמורה חומרית. גם אחזקת בית, טיפול בילדים, ניקיון   19
או עבודה בגינה הם פנאי לפי הגדרה זו.

ייתכן שהעלמת המס הנרחבת של נותני שירותים )שרברבים, שיפוצניקים, גננים, עובדי משק בית, מטפלות,   20
שמרטפים ועוד( היא יעילה, כי ככל שאלו זולים יותר אנשים לא צריכים לוותר על עבודה כדי לעשות זאת בעצמם.
20 אם שרברב, למשל, עובד גם בבתים פרטיים וגם בעסקים, סובסידיה תפעל גם על עסקים, ואילו מע"מ מופחת   21

יפעל רק על משקי בית.
כמו בסוגיה של אי־השוויון וסבסוד ההכנסה ולא מוצרי יסוד, מוטב לסבסד את הדבר עצמו ולא מוצר שיש לו   22

מתאם, גם אם גבוה, עם נשוא הסבסוד.
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מבחירה. צריכת חשמל גבוהה בבית, למשל, עשויה להעיד על צריכת פנאי, אך היא עשויה להעיד 
גם על אבטלה, על ריבוי ילדים, על עבודה מהבית וכדומה.

סקירה על המע"מ הדיפרנציאלי במדינות שונות בעולם ג. 

בחלק זה נסקור את שיעורי המע"מ המופחת במדינות שונות בעולם, את המוצרים העיקריים שעליהם 
מוטל המע"מ המופחת ואת מחזור העסקאות שעליהן חל מע"מ מופחת. אחד הטיעונים של מתנגדי 
על שיעורים שונים  ומרגע שמוסר הטאבו  הוא שמדובר ב"מדרון חלקלק",  המע"מ הדיפרנציאלי 
יופחת המע"מ מעוד ועוד מוצרים. לכן נבחן גם אם במשך השנים מתרבים המוצרים שמוטל עליהם 
המע"מ המופחת, ואם יש ירידה נוספת בשיעורי המע"מ על מוצרים שמראש הוטל עליהם מע"מ 
בשיעור מופחת. כלומר, נבחן את השינוי שחל בהיקף העסקאות שחל עליהן המע"מ המופחת במשך 

השנים.

היקף הפטור ושיעורי מע"מ מופחתים בישראל ובמדינות אחרות  .1

מפטור  וירקות,  פירות  על   0% בשיעור  ממע"מ  נובעת  המופחת  המע"מ  השפעת  עיקר  בישראל 
ממע"מ על ייצוא מוצרי תיירות )כדוגמת לינת תיירים במלונות( ומפטור ממע"מ על רוב העסקאות 
בעיר אילת. מדוח של מנהל הכנסות המדינה לשנים 2009–2010 עולה כי בשנה זו עמדו ההכנסות 
מגביית מע"מ בישראל על סך של כ־68 מיליארד שקל. את אובדן המע"מ בשל עסקאות פטורות 
ועסקאות במע"מ בשיעור 0% מעריך מנהל ההכנסות בכ־3 מיליארד שקל, ומהם 1.89 מיליארד 
שקל בגין מע"מ בשיעור 0% על פירות וירקות, 0.59 מיליארד שקל בגין הפטור על שירותי תיירות 

נכנסת, ו־0.54 מיליארד שקל בגין הפטור באילת )מנהל הכנסות המדינה, 2011(.
מלבד ישראל בחרנו לבחון מדינות שחברות בארגון OECD ו/או באיחוד האירופי )20 מתוך 
מהן  חלק  של  הדמיון  בשל  הן  האירופי(,  באיחוד  גם  חברות   OECDב־ החברות  המדינות   34
לכלכלה הישראלית, והן )ובעיקר( בשל זמינות הנתונים בזכות שני מחקרים מקיפים שנעשו בהן 
בשנים האחרונות על המע"מ הדיפרנציאלי )מקור הנתונים על המדינות החברות באיחוד האירופי: 
.)OECD, 2011 :שאינן חברות באיחוד OECD ועל מדינות ,European Commission, 2012

בין  רב  שוני  יש  כי  עולה   OECDב־ החברות  מדינות  בין  הבסיסי  המע"מ  שיעורי  מהשוואת 
המדינות. שיעור המע"מ הבסיסי נע בין 5% ביפן ל־27% בהונגריה. גם בין מדינות האיחוד האירופי 
יש פערים ניכרים בשיעור המע"מ הבסיסי, והוא נע בין 15% בלוקסמבורג ל־27% בהונגריה )נכון 
ל־2012(. גם במספר המוצרים שחל עליהם שיעור מע"מ מופחת, בהיקף ההוצאה על מוצרים אלו 
ובגובה ההפחתה יש שוני רב בין מדינות OECD, ואף בין מדינות האיחוד האירופי, כפי שמאפשרת 
חוקת האיחוד )ראו הדיון בסעיף הבא(. בצ'ילה, לדוגמה, ששיעור המע"מ בה הוא 19% )כל הנתונים 
על מדינות OECD שאינן חברות באיחוד נכונים ל־2008( אין שום מוצר פטור ממע"מ או שמוטל 
יוון ואירלנד, יש רשימה ארוכה יחסית של  עליו שיעור מס מופחת. במדינות לא מעטות, ובכללן 
האיחוד  מדינות  בכל  כי  לציין  יש  מופחת.  עליהם  המע"מ  ששיעור  או  ממע"מ  שפטורים  מוצרים 
 4 יש  האיחוד  ממדינות  ב־5   ,)2011( פרידמן  אבי  פי  על  אחד.  מע"מ  משיעור  יותר  יש  האירופי 
3 תעריפים ובשתי מדינות יש שני תעריפי מע"מ. שיעור המע"מ  תעריפי מע"מ; ב־8 מדינות יש 
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האפקטיבי הממוצע באיחוד הוא 10.5%, לעומת שיעור ממוצע של 19.4% שהיה צפוי ללא מע"מ 
2009, לשם השוואה, היה שיעור המע"מ האפקטיבי בשל שיעורים  דיפרנציאלי. בישראל בשנת 

מופחתים 13.8%, לעומת 16% שהיה צפוי ללא מע"מ דיפרנציאלי.23

2.  המסגרת החוקית לקביעת פטור או שיעור מע"מ מופחת במדינות האיחוד 
האירופי

כפופות  אלא  בארצן,  שיונהגו  המע"מ  שיעורי  בקביעת  חופשיות  אינן  האירופי  האיחוד  מדינות 
להחלטות האיחוד האירופי. האיחוד האירופי קבע רשימת מוצרים שאפשר לפטור אותם ממע"מ או 
לקבוע להם שיעור מופחת. על פי הדירקטיבה )הנחיה( השישית של האיחוד האירופי, הדנה בנושא 
בסיסי,  מע"מ: שיעור  3 שיעורי  עד  לקבוע  חייבת(  אינה  )אך  באיחוד רשאית  מדינה  כל  המע"מ, 
הדירקטיבה,  לפי  ממע"מ(.  פטור  או   0% שיעור  זה  )בכלל  ביותר  מופחת  ושיעור  מופחת  שיעור 
על שיעור המע"מ הבסיסי להיות 15% או יותר, ושיעור המע"מ המופחת לא יהיה פחות מ־5%. 
היכולת לקבוע שיעור מע"מ מופחת )בכפוף לחריגים הניתנים למדינות ספציפיות, כמפורט להלן( 
מוגבלת כאמור למוצרים ספציפיים. המוצרים העיקריים המפורטים ברשימה: מזון ומשקאות )ללא 
משקאות אלכוהוליים(, מים, תרופות וציוד לנכים, ספרים ועיתונים, שימוש במוצרי ספורט וכניסה 
מסעדנות.  ושירותי  החומרים(  )למעט  פרטיות  דירות  של  וניקיון  שיפוץ  תיקון,  ספורט,  לאירועי 
האלה  המוצרים  נמצאים  ביותר  מופחת  בשיעור  מע"מ  להטיל  אפשר  המוצרים שעליהם  ברשימת 
)כדי שלא תיפגע התחרות(, מוצרים  בייצור מקומי  ענפים  ענפים עתירי עבודה,  ל־2008(:  )נכון 
שאפשר להראות כי הפחתת המע"מ עליהם תביא לגידול בביקוש ובתעסוקה, ומוצרים המסופקים 
לפי  מע"מ  שיעורי  חלקית של  רשימה  א  בנספח  ראו   ;2008 ותקוה,  )צדיק  הסופי  לצרכן  בעיקר 

מדינות ומוצרים(.
כל  יכולה  שעליהם  מוצרים  של  רחב  מגוון  יש  כי  עולה  שלעיל  )החלקיות(  הרשימות  משתי 
נועדה לשרת  ניתוח הרשימות מלמד כי הטלת מע"מ מופחת  מדינה באיחוד להטיל מע"מ מופחת. 
שתי מטרות עיקריות: הוזלת מוצרים כדי לסייע לשכבות החלשות )כמו מוצרי מזון ומים(, כלומר 
להקטין את אי־השוויון, והוזלת מוצרים כדי להכווין את התנהגות הצרכנים לשימוש במוצרים אלו 
בשל השפעות חיצוניות חיוביות אפשריות שיש לשימוש בהם, כמו מע"מ מופחת על שיפוץ בתים 
במכשירי  שימוש  על  עצמי(,  תיקון  לצורך  פנאי  צריכת  ולא  ועבודה,  הבית  תחזוקת  את  )מעודד 
 )European Commission, 2011( האירופי  ועיתונים. במחקר של האיחוד  ועל ספרים  ספורט 
סוקרים החוקרים את המוצרים שבהם הופחת המע"מ בפועל במדינות השונות. על פי המחקר, כמעט 
כל מדינות האיחוד הפחיתו את המע"מ על ציוד לנכים ועל ספרים ועיתונים. זאת ועוד, רוב מדינות 
האיחוד האירופי קבעו מע"מ בשיעור 0% או מע"מ בשיעור מופחת על מוצרי מזון ועל הספקת מים24 
)פטורים והפחתות מע"מ על מוצרים אחרים שנכללו ברשימה שלעיל נפוצים פחות בקרב מדינות 

לפי חישובי המחברים.  23
בהקשר זה יש לציין שבישראל הוטל רק לאחרונה מע"מ על הספקת מים, עם המעבר להספקת מים באמצעות   24
תאגידים. עם זאת, גם לפני הקמת התאגידים, מחיר המים לצרכן כלל מע"מ בעקיפין, שכן את המים סיפקו הרשויות 
המקומיות )שהן מלכ"ר(, שאינן מזדכות על המע"מ של תשומותיהן אך חייבות במס על השכר )במקום במע"מ(. 

לפיכך, גם טרם הטלת מע"מ באופן רשמי על המים, כלל מחיר המים רכיב של קיום מע"מ במשק.
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האיחוד(. השוואה בין הרשימות שלעיל לבין המצב בישראל מעלה שבישראל נעשה שימוש בשיעורי 
לפני שהובאו  אף  האירופי,  מדינות האיחוד  ברוב  יותר מאשר  קטן הרבה  בהיקף  מופחתים  מע"מ 
בחשבון מוצרים שלמדינות ספציפיות יש הרשאה להטיל עליהם שיעור מע"מ מופחת, כמפורט להלן.
מסיבות היסטוריות, ומתוך רצון להקל על מדינות להשתלב באיחוד האירופי, יש למדינות האיחוד 
אפשרות לקבוע שיעורי מע"מ מופחתים גם על מוצרים שאינם נכללים ברשימה, הן בשל הוראות 
ספציפיות בדירקטיבה השישית – המאפשרות לכמה מדינות לחרוג משיעורי המע"מ הכלליים שנקבעו 
לכלל מדינות האיחוד – והן בשל האפשרות של מדינות האיחוד לשמור למשך שנים רבות על שיעור 
 .)parking rate( 1991 מע"מ מופחת על מוצרים שבהם היה נהוג אצלן שיעור מע"מ מופחת בשנת

הציור שלהלן מתאר את שיעורי המע"מ במדינות עיקריות באיחוד האירופי.

ציור 1: שיעורי מע"מ במדינות נבחרות באיחוד האירופי, יולי 2010

מקור: פרידמן, 2011

חשוב לציין כי מספר המוצרים הפטורים ממע"מ או בעלי שיעור מע"מ מופחת או אפסי אינו מייצג 
נכונה את היקף השימוש במע"מ הדיפרנציאלי בכל מדינה, שכן ייתכן כי במדינה מסוימת מוצרים 
ואילו  זניח,  רבים פטורים ממע"מ אך היקף הצריכה שלהם כאחוז מסך ההוצאה של משקי הבית 
במדינה אחרת יש מספר מצומצם של מוצרים כאלו, אך ההוצאה על מוצרים אלו היא רכיב ניכר 
בהוצאה לצריכה של משקי הבית. כדי להתגבר על העיוות הזה פיתחו מחברי המחקר על המע"מ 
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פדיון  יחס   ;VAT Revenue Ratio(   VRR שנקרא  מדד   )OECD, 2011(   OECD במדינות 
המע"מ(, שבוחן את אחוז המע"מ שנגבה בפועל בכל מדינה מתוך סך פוטנציאל הגבייה. פוטנציאל 
נגבה אילו כל ההוצאה לצריכה במדינה הייתה ממוסה בשיעור  הגבייה מוגדר כסך המע"מ שהיה 

המע"מ הבסיסי )השיעור הלא מופחת(.25 להלן נוסחת חישוב המדד:

סך תקבולי המע"מ
VRR = 

)סך ההוצאה לצריכה – סך תקבולי המע"מ( × אחוז המע"מ הבסיסי26

 68% 0.68 )כלומר גבייה של  2008 היה המדד בישראל  מחישוב על פי הנוסחה עולה כי בשנת 
 32 בקרב  החמישי  במקום  ישראל  את  מעמידה  זו  תוצאה  כאמור(.  המוגדר,  המע"מ  מפוטנציאל 
מדינות המופיעות בהשוואה )OECD, 2011(. נתון זה מעיד כי בישראל היקף ההוצאה לצריכה 
בראש   .OECD למדינות  בהשוואה  נמוך  הוא  מופחת  בשיעור  למע"מ  או  ממע"מ  לפטור  הנתון 
הרשימה נמצאת ניו זילנד עם מדד של 0.98, ובתחתיתה מקסיקו עם מדד של 27.0.35 על כן, בפועל 
יש שוני רב בהיקף המוצרים הנתונים למע"מ מופחת ובשיעורי המע"מ המופחת בין מדינות האיחוד, 
האיחוד,  מדינות  בין  המע"מ  במדיניות  הרב  השוני  את  ממחיש  הלוח  להלן.   1 מלוח  שעולה  כפי 
שמתאפשר, כאמור, בשל ההתייחסות הפרטנית למדינות השונות בדירקטיבה השישית של האיחוד.

מלוח 2 אפשר להסיק כי באופן כללי אין מגמה של הגדלת מספר המוצרים שעליהם חל מע"מ בשיעור 
0% או מע"מ מופחת, וגם אין מגמה של צמצום בשיעורי המע"מ המופחת. ברוב המדינות כמעט 
שלא השתנה חלקה של ההוצאה על מוצרים שממוסים בשיעור מופחת מתוך סך ההוצאה בשנים 
1992–2008. יוצאות מכלל זה שתי מדינות הידועות במשברים הכלכליים התכופים הפוקדים אותן: 
אירלנד וספרד. במדינות אלה חלו שינויים תכופים לאורך השנים בחלקה של ההוצאה על מוצרים 
שעליהם חל מע"מ מופחת מתוך סך ההוצאה, אולי בשל שינויים תכופים במדיניות המע"מ בהתאם 

למצב הכלכלי של המדינה.
לסיכום סוגיה זו, נראה כי ברוב מדינות OECD אין זחילה של שיעורי מע"מ מופחתים למוצרים 
נוספים לאורך השנים. כלומר, מנתוני האיחוד האירופי אי־אפשר להסיק שהנהגת מע"מ דיפרנציאלי 
היא מדרון חלקלק שיביא להגדלת מספר המוצרים שמוטל עליהם מע"מ מופחת, כפי שטוענים חלק 

ממתנגדי המע"מ הדיפרנציאלי.

מלבד מידע על היקף הפטורים ושיעורי המע"מ המופחתים, המדד הזה משקף גם את היקף העלמות המס )למשל,   25
אי־דיווח על מכירות, דיווח על הוצאות שלא היו ]חשבוניות פיקטיביות[ או שינוי קוד המוצר ממוצר החייב במע"מ 

מלא למוצר החייב במע"מ חלקי או הפטור לגמרי ממע"מ(.
מכיוון  לצריכה  ההוצאה  מסך  מופחת  שנגבה  המע"מ  סך  המדד  במכנה  הלאומיים.  החשבונות  מתוך  מוגדר   26

שהמע"מ מחושב על סך ההוצאה ללא מע"מ, ואילו נתון סך ההוצאה לצריכה בחשבונאות הלאומית כולל מע"מ.
המדד שחושב לצ'ילה – 0.75 – מעלה תהיות באשר ליכולת להסיק ממדד ה־VRR על היקף הפטור ממע"מ   27
ועל היקף המיסוי החלקי, מכיוון שבצ'ילה כל המוצרים ללא יוצא מן הכלל חייבים במע"מ בשיעור אחיד, ולכן המדד 
היה אמור להיות 1. מכאן שהסטייה של המדד מהערך שהיה אמור להתקבל אינה מעידה על פטורים ועל שיעורי 
מע"מ מופחתים, אלא על העלמות מס בהיקף נרחב ו/או על בעיות במדידה, שעשויות להיות גם במדד של המדינות 
האחרות. בישראל, למשל, יש פער בין הצריכה הפרטית בנתוני החשבונאות הלאומית ובין סֵכמה של ההוצאות לפי 

סקר משקי הבית )הסכום גבוה יותר בנתוני החשבונאות הלאומית(.
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לוח 1: אחוז הצריכה בשיעורי המע"מ השונים מתוך בסיס המס, מדינות נבחרות 
באיחוד האירופי, 2000

שיעור 0%המדינה
 שיעור
 מופחת
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 שיעור
מופחת

 שיעור
בסיסי

שיעור זמני
(parking 

rate)
 שיעור
אחר*

00148500גרמניה
––100––0דנמרק

1–23562–יוון
0–104446–ספרד
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–אין נתון1203750אירלנד
0–2674––הולנד

0–378–**19אנגליה
0–692567ממוצע האיחוד

* חל בעיקר על חוות חקלאיות.
** ככל הנראה המספר מוטה כלפי מטה, מכיוון שסוחרים שעוסקים רק במסחר במוצרים שחל עליהם מע"מ בשיעור 

0% אינם מחויבים להירשם ברשויות המע"מ.
Mathis, 2004 :מקור

OECD, 1992–2008במדינות נבחרות ב־ VRR לוח 2: התפתחות מדד

19921996200020052008
סך השינוי 

במדד
2008–1992

0.460.560.490.03––אוסטרליה
0.520.510.500.510.49−0.03צרפת

0.620.600.600.550.55−0.07גרמניה
0.450.420.480.460.460.01יוון
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0.680.640.640.680.04אין נתוןישראל

0.690.720.700.720.67−0.02יפן
0.590.570.600.610.600.01הולנד
0.570.450.530.560.45−0.12ספרד

0.480.490.480.480.46−0.02אנגליה
OECD ממוצע

)לא משוקלל(
0.530.60.580.590.580.05

OECD, 2011 :מקור



23 האם להחיל מע"מ דיפרנציאלי בישראל?   

שימוש במע"מ ככלי להכוונת התנהגות במדינות האיחוד האירופי  .3

לנבוע  יכול  התנהגות  בהכוונת  הרצון  התנהגות.  להכוונת  כלי  לשמש  יכול  המע"מ  גם  מס,  ככל 
מהשפעות חיצוניות )חיוביות או שליליות( או סתם מהעדפה כלשהי של השלטון )למשל, רצון לעודד 

מגורים במחוז כלשהו משיקולים פוליטיים(.
בשנת 2008 ערך האיחוד האירופי מחקר שבחן את האפשרות להשתמש בהפחתת שיעורי המע"מ 
 European( על מוצרי אנרגיה ירוקים לצורך הפחתת הזיהום הנוצר כיום בתהליך הפקת אנרגיה
Commission, 2008(. מן המחקר עולה כי בכמה מדינות באיחוד כבר השתמשו בשיעור מע"מ 
או שפוגעים פחות באיכות הסביבה.  פוגעים  וצריכה של מוצרים שאינם  ייצור  מופחת כדי לקדם 
בשנים 1993–2004, למשל, הונהג בצ'כיה מע"מ בשיעור מופחת על כמה מוצרים, ובכללם דלק 
אורגני )biofuel( ונייר ממוחזר. בפורטוגל ממוסה ציוד הנדרש לייצור מקורות אנרגיה מתחדשים 
ולשימוש בהם במע"מ של 12% במקום 21% הנהוג במדינה. לדברי מחברי המחקר, קשה לדעת אם 
הפחתת המע"מ הגבירה את השימוש במוצרים שמחירם הופחת, מכיוון שבד בבד עם הפחתת המע"מ 
באותם  השימוש  את  לעודד  שנועדו  נוספות  פעולות  המדינות  בשתי  הממשלות  עשו  המוצרים  על 
מוצרים. ואולם החוקרים סבורים כי התרומה של הפחתת המע"מ להגדלת השימוש במוצרים הייתה 
קטנה. אחת הסיבות האפשריות לכך בפורטוגל היא שהמוצרים החלופיים, גז וחשמל, עדיין ממוסים 

במע"מ בשיעור נמוך יותר )5%(.
באנגליה מוטל מע"מ בשיעור מופחת על התקנה )מקצועית( של ציוד חוסך אנרגיה, אבל צרכנים 
פרטיים ניצלו את ההטבה הזאת במידה מועטה בלבד. הסבר אפשרי שמביאים החוקרים לכך הוא 
שהמתקינים שרוכשים את האביזרים משלמים את שיעור המס הנמוך, אך ייתכן שהצרכנים הפרטיים 

)שהם הצרכן הסופי של המוצר( אינם נהנים מכך.
מופחת  מע"מ  בשיעור  להשתמש  האירופי  באיחוד  מדינות  של  ניסיונות  כמה  אף  על  לסיכום, 
המקווה.  לשינוי  הביאה  אכן  המע"מ  הפחתת  כי  ראיה  אין  הפרטים,  התנהגות  על  להשפעה  ככלי 
כלי  הוא  מופחת  במע"מ  לקבוע שהשימוש  אי־אפשר  המדינות,  העבר של  ניסיון  סמך  על  לפיכך, 
אין לשלול את האפשרות להשפעה  לדעת החוקרים  זאת,  עם  מוצרים.  רכישת  על  יעיל להשפעה 

כזאת בעתיד.

ד.  העברת הפחתת המע"מ לצרכן הסופי: סימולציות והשוואה 
לשיטות מיסוי אחרות

לעודד  שמטרתה  ובין  אי־שוויון  להקטין  שמטרתה  בין  המע"מ,  להפחתת  תוכנית  כל  של  הצלחה 
צריכת מוצרים מסוימים, תלויה בראש ובראשונה במידה שבה מועברת הפחתת המע"מ לצרכן הסופי 
)ראו הדיון לעיל בחלק ב, סעיף 4(. עניין זה תלוי בעיקר בשני גורמים: מידת התחרותיות בענף 

וגמישות הביקוש של הצרכנים.
של  מוחלט  ביטול   ,)2006 )דותן,   2005 לשנת  המיסים  רשות  של  השנתי  הדוח  פי  על 
כ־3.25 מיליארד שקל בשנה.  גבייה של  המע"מ על מוצרי המזון הבסיסיים צפוי להביא לאובדן 
ו־250  התחתון  בעשירון  למשפחה  שקל   180 של  חודשי  לחיסכון  להביא  צפוי  שכזה  ביטול 
נשכרים  יצאו  הנמוכים  העשירונים  שלושת  כי  היא  המשמעות  העליון.  בעשירון  למשפחה  שקל 
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החיסכון  כי  לציין  ראוי  באוכלוסייה.  ממשקלם  אף  נמוך  שיעור   – ההפחתה  מסך  מכ־28.6% 
הפחתת  כל  כי  ההנחה  על  מבוסס  הוא  שכן  האפשרי,  לחיסכון  עליון  גבול  הוא  למשפחה  החודשי 

לצרכנים. תגולגל  המע"מ 
בעלות  מדיניות,  חלופות  ארבע  של  ההשפעה  את  בחן  )2006ב(  ישראל  בנק  של  מחקר 
תקציבית של מיליארד שקל כל אחת, על חלוקת ההכנסות: )1( הפחתה אחידה של שיעור המע"מ; 
המדרגה  החלפת   )3( מסעדות(;  )להוציא   12% של  לשיעור  מזון  מוצרי  על  המע"מ  הפחתת   )2(
התחתונה של מס בריאות במס הכנסה; )4( מס הכנסה שלילי למשפחות מעוטות הכנסה עם ילדים. 
שלושת  יצאו  ל־12%  מזון  מוצרי  על  המע"מ  שיעור  מהפחתת  הבאה:  התמונה  עולה  מהמחקר 
נשכרים  יצאו  העליונים  העשירונים  ושלושת  מההטבה  מ־29%  נשכרים  הנמוכים  העשירונים 
היא  בלבד  מזון  מוצרי  על   12% של  לשיעור  המע"מ  של  ההפחתה  זאת,  עם  מההטבה.  מ־32% 
זו  מהפחתה  בלבד   20% ב־1%.  המוצרים  כל  על  המע"מ  של  מהורדה  יותר  הרבה  פרוגרסיבית 
יגיעו לשלושת העשירונים התחתונים, ו־40% ממנה יגיעו לשלושת העשירונים העליונים. בהנהגת 
המדרגה  בהחלפת  ואילו  התחתונים,  העשירונים  לשלושת  מהעלות   70% יגיעו  הכנסה שלילי  מס 
כ־19% מעלות ההפחתה לשלושת העשירונים  יגיעו רק  התחתונה של מס הבריאות במס הכנסה 
התחתונים. המלצת בנק ישראל אפוא היא שיש להעדיף בבירור שימוש בעודפי תקציב להנהגת מס 
הכנסה שלילי )יש לציין שהמחקר נכתב לפני שהונהג מס הכנסה שלילי, ולכן המשמעות שלו כיום 
היא הרחבת ההיקף של מס הכנסה שלילי(. עוד ראוי לציין שבנק ישראל מסייג את מסקנותיו בדבר 
ההנחה  על  התבססו  במחקר  החישובים  שכן  ההכנסות,  חלוקת  על  המע"מ  הפחתת  של  ההשפעה 
כי כל ההפחתה תגיע לידי הצרכנים )קושי דומה מתעורר גם באשר להשפעת מס הכנסה שלילי, 
שכר  לחוק  בניגוד  להיות  עלול  הדבר  כי  אם  שכר,  להפחתת  אותו  לנצל  עשויים  מעסיקים  שכן 

המינימום(.
את השפעת  להעריך  ניסו   )European Commission, 2011( האירופי  האיחוד  במחקר של 
מע"מ  הפחתת  של  הצפויה  ההשפעה  של  אומדן  לקבל  כדי  המוצרים,  מחירי  על  המע"מ  שיעור 
שערכה  מחקר  מצוטט  זה  במחקר  אי־השוויון.  ועל  ההכנסות  חלוקת  על  שונים  מוצרים  על 
הצפויה  ההשפעה  את  שבחן   ,)Copenhagen Economics, 2007( בקופנהגן  כלכלנים  קבוצת 
זה  מחקר  האיחוד.  ממדינות  בכמה  מוצרים  כמה  של  מחירם  על  המע"מ  שיעור  שינוי  של 
אחרים,  ובמשתנים  הקודמים  המע"מ  בשיעורי  שלו,  הקודם  במחיר  תלוי  המוצר  מחיר  כי  הניח 
לפחות  ב־2%  המע"מ  שיעור  של  הפחתות  בחנו  החוקרים  תחליפיים.  מוצרים  במחיר  לא  אך 
הממצא  לזהותו(.  יהיה  שאפשר  במחיר  לשינוי  ותביא  דייה  גדולה  תהיה  השינוי  שעוצמת  )כדי 
במחיר  המע"מ  הפחתת  של  ניכרת  העברה  צפויה  הארוך  בטווח  כי  הוא  המחקר  של  העיקרי 
המוצרים  בין  המוצר  למחיר  ההפחתה  בהעברת  גדולה  שונות  יש  הבינוני  בטווח  אך  המוצר, 

שנבחנו. השונים 
בלוח 3 להלן מרוכזות תוצאות המחקר.

 ,)Carbonnier, 2007( מחקר אחר שמצוטט במחקר של האיחוד האירופי הוא מחקרו של קרבוניה
שבחן את ההשפעה של שתי רפורמות בשיעורי המיסוי העקיף שהונהגו בצרפת. ברפורמה הראשונה, 
בשנת 1987, הופחת מס הקנייה על מכוניות משיעור של 33.3% לשיעור של 18.6%. ברפורמה 
של  לשיעור   20.6% של  משיעור  בתים  שיפוץ  שירותי  על  המס  הופחת   ,1999 בשנת  השנייה, 
מכוניות חדשות  מ־77% מהפחתת המס ברכישת  נשכר  הסופי  כי הצרכן  מצאו  5.5%. החוקרים 
ביניהם  וגם ההפרש  מובהקים,  )שני האומדנים  על שירותי שיפוץ בתים  ומ־57% מהפחתת המס 

מובהק(.
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לוח 3: ההשפעה של הפחתת מע"מ על מחיר מוצרים שונים

שיעור שינוי המע"ממדינהתחום
שיעור הפחתת המע"מ שיעבור למחיר המוצר 

לצרכן הסופי
19%82%−ספרדספרים

*7%0%−פורטוגלמשקאות
5%19%−פורטוגלמסעדות

8%46%−אירלנדעיצוב ׂשער

* השינוי במחיר המוצר אינו שונה במובהק מ־0, או בכיוון ההפוך לכיוון השינוי במע"מ.
Copenhagen Economics, 2007 :מקור

עוד בדיקה שמצוטטת במחקר של האיחוד האירופי היא של ההשפעה של הפחתת המע"מ שהונהגה 
 European( אלו  מוצרים  מחיר  על  במסעדות(  )ולא  בחנויות  שנרכשים  מזון  מוצרי  על  בפינלנד 
לענייננו מכיוון שבישראל אחת החלופות  זו חשובה  Commission, 2011, 320–321(. בדיקה 
העיקריות המועלות בדיון הציבורי היא הפחתת מע"מ על מוצרי מזון. שיעור המע"מ על מוצרי מזון 
נעשה במסגרת העלאה של שיעור  זה  2009 מ־17% ל־12%. שינוי  בפינלנד הופחת באוקטובר 
המע"מ הכללי ב־1% והורדה של שיעור המע"מ על שירותי מסעדות ביולי 2010. כמה חברות סחר 
גדולות התחייבו להוריד את מחיר המוצרים במלוא שיעור הורדת המע"מ. מבדיקת מחירים של 171 
ירד מחיר המוצרים  בחודש שלאחר הפחתת המע"מ  כי  עלה  הופחת המע"מ  מזון שעליהם  מוצרי 
החודשים שלאחר  בארבעת  אבל  המע"מ(,  מהפחתת  יותר  )כלומר  בממוצע  האחוז  נקודות  ב־5.7 
ההפחתה )עד ינואר 2010( הוא עלה ב־1.7 נקודות האחוז. מניתוח קבוצת ביקורת של מוצרים )לא 
מוצרי מזון( שעליהם לא הופחת המע"מ עלה כי לא חל שינוי במחירם בין אוקטובר 2009 לינואר 
2010. מחקר נוסף האריך את משך הבדיקה של השינוי במחיר מוצרי המזון עד אוקטובר 2010, 
שנה לאחר ההפחתה, ומצא כי לאחר הירידה שחלה במחירים מיד עם הפחתת המע"מ, עלו המחירים 
בשיעור של 3.4 נקודות האחוז ממחירם כפי שהיה לאחר הפחתת המע"מ, בעוד שמחיר מוצרים 
שאינם מוצרי מזון עלה בפרק זמן זה ב־1.2 נקודת אחוז בלבד )למרות עלייה של המע"מ הכללי 
בנקודת אחוז אחת, מה שממחיש ביתר שאת את הזחילה חזרה של מחיר המוצרים שהמע"מ עליהם 
הופחת(. עם זאת, חשוב לציין כי בפרק הזמן הנדון חלו עליות שאינן בשליטת הקמעונאים במחירי 

חלק ממוצרי המזון )למשל, בשל שינוי במחירי היבוא(, כגון שמן ומוצרי חקלאות.
במחקר של האיחוד האירופי מתואר גם ניסוי מעניין של הורדת שיעור המע"מ בתשע מדינות 
הניסוי הופחת המע"מ על מוצרים עתירי עבודה  301(. במסגרת  2000 )שם,  ינואר  למן  האיחוד 
כדי לעודד תעסוקה וצמיחה כלכלית ולהפחית את היקף העלמות המס. ניתוח של האיחוד האירופי, 
שנעשה בשנת 2003, על השפעת הניסוי העלה כי הורדת המע"מ לא הועברה במלואה למחיר המוצר 
לצרכן הסופי בשום מדינה ובשום מוצר. מן השירותים שעליהם הופחת המע"מ, ההעברה הגבוהה 
ביותר של ההפחתה לצרכנים הייתה בשיפוץ ובתיקון של בתים פרטיים. ממצא נוסף, הדומה לממצא 
בפינלנד, הוא שעם הזמן – בכמה מדינות, ובנוגע לכמה מוצרים – לאחר ההפחתה הראשונית שחלה 
במחיר המוצר לצרכן סמוך להפחתת המע"מ, עלה מחיר המוצר מעבר לשיעור האינפלציה, וכך קוזז 

חלק מההפחתה שהועברה לצרכנים.
המסקנות העיקריות מן המחקרים שהוזכרו לעיל )וממחקרים נוספים( הן שמידת ההעברה של 
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הפחתת המע"מ למחיר המוצר גבוהה יותר ככל שהשוק תחרותי יותר, וכן שיש לבחון את ההשפעה 
של הפחתת המע"מ על מחיר המוצרים לאורך זמן, ולא רק סמוך להפחתה, כי לעיתים מחיר המוצר 
יש לבחון בקפידה את  עולה לאחר ההפחתה הראשונית. לפיכך, גם אם מונהג מע"מ דיפרנציאלי 
המוצרים שעליהם יופחת המס ולהפחיתו ככל האפשר רק על מוצרים שבהם יש שוק תחרותי או 

מחיר מפוקח, כדי שההפחתה תועבר בהיקף ניכר לצרכן הסופי ולא תישאר בידי הפירמות.

ה.  מקרה בוחן במשק הישראלי – השפעת מע"מ בשיעור אפס 
על פירות וירקות על אי־השוויון ושמושים אלטרנטיביים 

בעלות הפטור להקטנת אי־השוויון

נכון לכתיבת שורות אלו שיעור המע"מ המופחת המשמעותי במדינת ישראל הוא מע"מ בשיעור של 
אפס אחוזים החל על פירות וירקות. הדיון בפרקים הקודמים תמך בהטלת מע"מ על פירות וירקות 
ממספר נימוקים עקרוניים, בהם במקרה שבו הטלת המע"מ תביא להקטנת אי־השוויון בין קבוצות 

ההכנסה השונות במשק )אי־השוויון האנכי(.
על כן, בדקנו בפרק זה מבחינה אמפירית האם ביטול שיעור מע"מ של אפס אחוזים החל על פירות 
וירקות ושימוש בכסף שייגבה לנקיטת אמצעים חלופיים להקטנת אי־השוויון אכן יביא להקטנת אי־

השוויון האנכי בישראל.
עשירונים.  לפי  בית  למשק  החודשית  והירקות  הפירות  וצריכת  נטו  ההכנסה  מוצגת   4 בלוח 

העשירונים מדורגים לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית )נ"ס(.28

לוח 4: ההכנסה החודשית נטו, ההוצאה החודשית וצריכת פירות וירקות לחודש, 
לפי עשירונים

12345678910ממוצעעשירון
ממוצע 

הוצאה על 
פ"י

416333373350363384404430442477533

 ממוצע 
12,6672,8844,8015,5517,4619,38411,39213,36815,76518,84330,809הכנסה פנויה

פ"י כ־% 
3.3%11.6%7.8%6.3%4.9%4.1%3.5%3.2%2.8%2.5%1.7%מההכנסה

הוצאה 
ממוצעת 
לצריכה

13,4967,9318,6648,65010,08411,53112,60814,80215,71117,92322,495

פ"י כ־% 
3.1%4.2%4.3%4.0%3.6%3.3%3.2%2.9%2.8%2.7%2.4%מההוצאה

זו שיטת הדירוג המשמשת את הלמ"ס ואת הביטוח הלאומי לחישוב אי־השוויון וקו העוני.  28
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כפי שעולה מלוח 4, פירות וירקות הם מוצר נורמאלי שצריכתו גדלה עם ההכנסה, אך החלק היחסי 
של ההוצאה על פירות והירקות מתוך ההכנסה ָקֵטן )גמישות ההכנסה קטנה מ־1 אך גדולה מאפס(. 
מכיוון שאי־השוויון לפי המדדים המקובלים מתייחס להכנסה היחסית, המסקנה מלוח 4 הינה שהטלת 
מע"מ על פירות וירקות תגדיל, כשלעצמה, את אי־השוויון היחסי. זאת מכיוון שהעשירים ישלמו 
בממוצע יותר מס, אך תשלום זה מהווה חלק קטן יותר מההכנסה ככל שהיא גדלה. כלומר, מע"מ 

בשיעור אפס על פירות וירקות אכן מקטין את אי־השוויון היחסי, הנמדד לפי עשירוני הכנסה.
עלותו של פטור זה המחושבת על פי הוצאות משקי הבית ב־2010 על פירות וירקות והכפלתן 

ב־18% מע"מ )שיעור המע"מ ב־2014(, הינה 1.962 מיליארד ש"ח.
להלן נבדוק את ההשפעה על אי־השוויון של שימוש בסכום שיתקבל מהטלת מע"מ בשיעור של 
18% על פירות וירקות למימון כלים אחרים להקטנת אי־השוויון: קצבאות ילדים, סובסידיה לעבודה 
)הקרויה בארץ מס הכנסה שלילי( והגדלת ההוצאה על מוצר ציבורי.29 יש לציין כי בחישוב הסכום 
שיתקבל מהטלת מע"מ על פירות וירקות אנו מתחשבים בשינוי שעשוי לחול בבסיס המס בהיותו 

מושפע משיעור המס )ראה דיון בהמשך(.
הסיבות לבחירה בכלים החלופיים שהוצגו הינן שהקיצוץ בקצבאות ילדים שעבר בכנסת כחלק 
מתקציב המדינה לשנת 2014 הינו בסכום קרוב לזה שהיה מכניס מס על פירות וירקות, וכן כי מס 
הכנסה הוא האמצעי המוזכר בספרות כעדיף על מס צריכה דיפרנציאלי. לכן בחרנו את שני הסוגים 
של מס הכנסה שלילי: מענק העבודה המקובל בארץ )ומוכר בציבור כמס הכנסה שלילי( ומס הכנסה 

שלילי כמשמעותו בספרות הכלכלית, שהוא למעשה מענק לכל משק בית.
יש לבדוק  נטל המס כתוצאה מרפורמה משמעותית  וחלוקת  דנים בהשתנות היקף המס  כאשר 
את התוצאה במודל של שיווי משקל כללי, שכן לעיתים התוצאות המתקבלות בשיווי משקל חלקי 
הינו  כללי  משקל  שיווי  מודל  של  החיסרון  מנגד,  כללי.  משקל  בשיווי  מתהפכות(  )ואף  מתקזזות 
בצורך להניח הנחות רבות על פונקציות התגובה של המשק. במקרה של הסימולציות המוצגות להלן, 
החלטנו להימנע מניתוח של שווי משק כללי כתוצאה מיישום הרפורמות המוצעות ולמדל רק את 

השינוי הצפוי בבסיס המס בקירוב ראשוני )ללא השפעות חוזרות(.30
העבודה  שעות  בהיצע  משינוי  נובע  הסימולציות  בכל  בחשבון  שנלקח  המס  בבסיס  השינוי 
השכר  )שינוי  תחלופה  מהשפעת  נובע  זה  שינוי  המיסוי.  שינויי  בעקבות   )Intensive Margin(
לשעה( והשפעת הכנסה. לכאורה, השכר לשעה אינו משתנה כתוצאה מביטול הפטור ממע"מ על 
וירקות. אולם, השכר שרלוונטי להחלטות העבודה של הפרטים הינו השכר הריאלי. שכר  פירות 
זו שווה לשיעור המע"מ כפול  יורד בשיעור שבו התייקר סל המוצרים של הצרכן. התייקרות  זה 
החלק היחסי של פירות וירקות בסל הצריכה של משק הבית. לאור אחוז ההוצאה על פירות וירקות 
המוצג בלוח 4 לעיל, סל המצרכים של העשירון הראשון יתייקר בכ־0.7% ושל העשירון העליון 
ירידת השכר  גמישות( של  )במונחי  דומים. ההשפעה  יקטן בשיעורים  והשכר הריאלי  בכ־0.4%, 
הריאלי על שעות העבודה )Intensive Margins( נאמדה במחקרים שונים בין 0.1 ל־0.3 )ראה: 
McClelland and Mok, 2012(. שימוש בגמישות של 0.2 תביא לירידה בשעות העבודה כתוצאה 

או לחילופין, מתן מענק לכל תושב, המכונה בספרות "מס הכנסה שלילי" )ראה פירוט להלן(.  29
יש לציין כי הקטנה של צריכת הפירות והירקות בשל הטלת המע"מ לא תשנה, כשלעצמה, את בסיס המס,   30
מכיוון שכל הסכום שיוסט מרכישת פירות וירקות ייכנס לבסיס המע"מ בשל רכישת מוצרים אחרים שעליהם חל 

מע"מ. כמו כן, מעבר של הצרכנים ממוצר אחד למשנהו לא ישפיע באופן ישיר על חלוקת ההכנסות.
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מירידת השכר הריאלי בהיקף של 0.001%. ירידה זו צפויה להביא להקטנה של כ־315 מיליון ש"ח 
בבסיס המס,32,31 המהווה כ־15% מבסיס המס.33

בבחינת ההשפעה של צעדי המדיניות המוצעים על אי־השוויון אנו מתחילים מנקודת בסיס של 
מדד אי־שוויון המבוסס על דירוג משקי הבית לפי ההכנסה הכספית הפנויה. כדי לבדוק את השפעת 
צעדי המדיניות המוצעים, תושווה התוספת או הגריעה במקורות הכספיים העומדים לרשות משק 

הבית כתוצאה משינוי מדיניות המס ותוצג התוצאה לפי העשירונים המקוריים.34

הגדלת קצבאות ילדים

יחסי הכוחות הפוליטיים בשנים האחרונות הביאו לכך שקוצצו קצבאות הילדים ולא הוטל מע"מ על 
פירות וירקות. הנתונים שלהלן יראו כי הן משיקולי יעילות כלכלית והן משיקולי אי־שוויון ההפך 

הוא הנדרש.
בלוח 5 חישבנו את הרווח וההפסד של כל משק בית המופיע בסקר הוצאות המשפחה. החישוב 
התבסס על כך שהטלת המע"מ על פירות וירקות תביא לגביה של 1.655 מיליארד ש"ח )כלומר ירידה 
של 306 מיליון ש"ח בשל הירידה בהיצע העבודה(, שתאפשר העלאה של קצבאות הילדים בהיקף של 
58 ש"ח לילד לחודש. אף שמדיניות זו ניטראלית מבחינה תקציבית, מלוח 5 עולה כי היא תקטין את 
אי־השוויון )ראה להלן(. כמו כן, מדיניות זו תגדיל את היעילות הכלכלית מכיוון שתימנע ההשפעה 
השלילית של עיוות המחירים היחסיים של פירות וירקות ביחס למחירי המוצרים שעליהם מוטל מע"מ.

קשיחות  לעבודה.  הביקוש  של  מוחלטת  גמישות  מניח  שהוא  מכיוון  המס,  בסיס  על  להשפעה  עליון  סף  זהו   31
מסוימת של הביקוש לעבודה תעלה חלקית את השכר הנומינלי ותקזז חלק מהירידה בשכר הריאלי והשפעתו על 

בסיס המס.
יש לציין כי השפעת התייקרות הפירות והירקות, המהווה ירידה ריאלית בשכר, גורמת גם להשפעת הכנסה על   32
היצע העבודה. אולם, השפעה זו צפויה להיות זניחה בשל ההשפעה המצטברת של שני גורמים: א. בכל הסימולציות 
ידי צעד מדיניות חלופי. על כן,  וירקות תקוזז במלואה )מבחינה כספית( על  המוצעות העלאת המע"מ על פירות 
השינוי ברווחת הפרטים )שהוא הגורם לאפקט ההכנסה בהיצע העבודה( צפוי להיות קטן. ב. מחקרים שונים מצאו 
כי גמישות ההכנסה של היצע העבודה נעה בין 0 ל־−0.1 )ראה אצל McClelland and Mok, 2012(. בסימולציה 
שהרצנו בהמשך, השפעת אפקט ההכנסה על בסיס המס נע בערכו המוחלט בין 1 ל־1.5 מיליון ש"ח בשנה. סכום זה 

הינו זניח ביחס לבסיסי המס, ולכן לא נכלל בסימולציות.
בסיס המס של המע"מ הינו הצריכה הפרטית. סך הוצאות המשפחות לשנה היו כ־333 מיליארד ש"ח. בהנחה   33
שהירידה בהיצע שעות העבודה יביא לירידה באותו אחוז בהוצאה לצריכה, השינוי יהיה: % המע"מ מההוצאה )כולל 
מע"מ( × % פ"י מסל הצריכה × גמישות התחלופה × ההוצאה לצריכה = 0.15 × 0.031 × 0.2 × 333 = 0.315 

מיליארד ש"ח.
אי־ רק  ולא  במע"מ  החבות  בניכוי  ההכנסה  את  בוחן  הוא  שכן  אי־שוויון,  למדידת  סטנדרטי  מדד  אינו  זה   34
שוויון בהכנסות, כמקובל. אולם, שימוש במדדים הסטנדרטיים המבוססים על אי־שוויון בהכנסות בלבד לא יביא 
לשינוי באי־שוויון כתוצאה מהשינויים בשיעורי המע"מ על מוצרים שונים, אף שאין חולק ששינוי שיעורי המע"מ 
משפיע על רמת החיים ולכן עשוי להשפיע גם על אי־השוויון. בנוסף, אנו שומרים על חלוקת ההכנסות מעבודה בין 
העשירונים כפי שהייתה טרם נקיטת אמצעי המדיניות המוצעים, על אף הירידה בהכנסות מעבודה של משקי הבית 
)בשל הירידה בהיצע העבודה שצוינה לעיל(. זאת מכיוון ששינוי ההכנסה מעבודה נובע מבחירה של משקי הבית 
להגדיל את שעות הפנאי על חשבון שעות העבודה )בשל עליית מחירי הפירות והירקות, השקולה לירידת השכר 
הריאלי(. על כן, אין לראות בירידה בהכנסה מעבודה מקור לשינוי באי־השוויון, שכן ירידה זו הינה מבחירה ומלווה 

בעלייה בפנאי.



29 האם להחיל מע"מ דיפרנציאלי בישראל?   

לוח 5: השפעת ביטול פטור ממע"מ על פירות וירקות והמרתו בקצבאות ילדים
12345678910ממוצעעשירון

12,6672,8844,8015,5517,4619,38411,39213,36815,76518,84330,809ממוצע הכנסה פנויה
הפסד משינוי בבסיס 

המע"מ
−63−58−63−58−59−60−61−64−65−69−70

רווח מקצבאות 58 ₪ 
לילד לחודש

631211046969625854504226

תוספת )גירעון( נטו ₪ 
לחודש

0644111112−4−10−14−27−44

12,1842,9484,8425,5617,4719,38711,38813,35815,75118,81630,765נטו אחרי השינוי
הפסד ממע"מ על פירות 

וירקות
0.2%−0.4%−0.4%−0.5%−0.5%−0.6%−0.8%−1.1%−1.3%−2.0%−מהנטו

4.2%2.2%1.2%0.9%0.7%0.5%0.4%0.3%0.2%0.1%מהנטורווח מקצבאות
שיעור התוספת 
)גירעון( מהנטו

0.1%−0.1%−0.1%−0.1%−2.2%0.9%0.2%0.1%0.0%0.0%מהנטו

מלוח 5 עולה כי משקי הבית בעשירונים 1 עד 5 ירוויחו בממוצע בין 64 ש"ח )2.29% מההכנסה( 
ל־5 ש"ח לחודש )בהתאמה(, ועשירונים 6 עד 10 ישלמו בין 4 ש"ח ל־44 ש"ח לחודש )0.1% 
והגדלת הקצבאות ב־58 ש"ח לילד היא  והירקות  מההכנסה(, בהתאמה. הטלת מע"מ על הפירות 
הדרך העדיפה לעומת השארת הקצבאות ברמתן הנוכחית והשארת מע"מ אפס על פירות וירקות, 
של  שילוב  פחותה.  באי־השוויון  פגיעתה  אך  אפס,  למע"מ  זהה  הינה  התקציבית  שעלותה  מכיוון 
תוצאה זו עם התוצאה שהוצגה בפרק ב' לעיל ושלפיה שיעור מע"מ אחיד על כל המוצרים עדיף על 
שיעורים שונים מבחינת היעילות הכלכלית, מביא למסקנה כי הגדלת הקצבאות חלף מע"מ בשיעור 

0 על פירות וירקות, עדיפה הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט החברתי.
יחד עם זאת, יש לסייג את המסקנה הנ"ל ככל שהגדלת קצבאות הילדים תביא להגדלה בילודה 
בשוק  ההשתתפות  להפחתת  המוגדלות  הקצבאות  יביאו  שבו  למקרה  או  חלשות,  אוכלוסיות  של 

העבודה, מה שעלול להגדיל דווקא את אי־השוויון בהכנסה.

הגדלת מענק עבודה )מס הכנסה שלילי(

כדי להימנע מההשפעות השליליות האפשריות של הגדלת קצבאות הילדים, שחלקן הוצג לעיל, ניתן, 
לחליפין, להגדיל את מענקי העבודה )הידועים גם כמס ההכנסה שלילי(.35 הסכום שמוקצה להגדלת 
מענקי העבודה )במקום מע"מ בשיעור 0 על פירות וירקות( הוא 1.658 מיליארד ש"ח. סכום זה 

משקף ירידה בבסיס המס של 304 מיליון ש"ח בשל התחשבות המודל בגמישות היצע שעות.36

ניתן גם לשלב את שני הכלים.  35
הניתוח מניח שרק מי שעבד בזמן הסקר יעבוד גם לאחר הנהגת המס השלילי, כלומר, שלא יהיה גידול בכמות   36
יגדל, ולכן החישוב שערכנו מהווה חסם תחתון להשפעה  יותר היא שמספר העובדים  העובדים. הנחה מציאותית 

האפשרית של מס ההכנסה השלילי.
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לצורך מדידת ההשפעה של צעד מדיניות זה על אי־השוויון, הקצנו את הסך הנ"ל לתוספת מדרגת 
מס שלילי של )30%−( לכל העובדים שסך ההכנסה שלהם מכל המקורות הייתה בשנת 2010 פחות 
מ־3,500 ש"ח לנ"ס. המס השלילי שבדקנו הוא על הכנסה מעבודה עד לגג של 1,586 ש"ח לנ"ס37 

ואז ירידה ליניארית )Fade Out( של המענק עד הכנסה מעבודה של 3,500 לחודש לנ"ס.38

לוח 6: השפעת ביטול הפטור ממע"מ על פירות וירקות והמרתו במענק עבודה
12345678910ממוצעעשירון

ממוצע הכנסה 
פנויה

12,6672,8844,8015,5517,4619,38411,39213,36815,76518,84330,809

הפסד משינוי 
בבסיס המע"מ

−63−57−62−58−58−60−62−65−65−69−70

רווח ממענק 
עבודה ₪ לחודש

631141981831613800000

תוספת )גירעון( 
נטו ₪ לחודש

057136125102−23−62−65−65−69−70

12,1842,9414,9375,6757,5639,36211,33013,30315,70018,77430,738נטו אחרי השינוי
הפסד ממע"מ על 

פירות וירקות
0.2%−0.4%−0.4%−0.5%−0.5%−0.6%−0.8%−1.0%−1.3%−2.0%−מהנטו

רווח ממענק 
עבודה

3.9%4.1%3.3%2.2%0.4%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%מהנטו

שיעור התוספת 
0.2%−0.4%−0.4%−0.5%−0.5%−0.2%−2.0%2.8%2.2%1.4%מהנטו)גירעון( מהנטו

על פי לוח 6, משקי הבית בעשירונים 1 עד 4 ירוויחו בממוצע בין 136 ש"ח )2.8% מההכנסה, 
עשירון 2( ל־57 ש"ח )2% מההכנסה, עשירון 1( לחודש, ועשירונים 5 עד 10 יפסידו בממוצע בין 

23 ש"ח ל־70 ש"ח לחודש )0.2% מההכנסה(, בהתאמה.
העשירון שייהנה בצורה המרבית מהשינוי הינו העשירון השני. לעומת זאת העשירון הראשון, 
ג'יני, השימוש בתקבולי מע"מ  מדד  במונחי  פחותה.  תוספת  יקבל בממוצע  עובדים,  יש מעט  שבו 

מפירות וירקות להגדלת מס ההכנסה השלילי הוא פרוגרסיבי, ומביא לירידת המדד ב־0.24%.
לסיכום, הטלת מע"מ על הפירות והירקות ושימוש בכסף למענקי עבודה, תקטין את אי־השוויון. 
כמו כן, המע"מ האחיד יהיה יעיל יותר והתעסוקה בעשירונים הנמוכים אמורה לגדול כתוצאה ממס 

ההכנסה השלילי. לכן דרך זו עדיפה על השארת מע"מ האפס על פירות וירקות.

השימוש בהכנסה לנפש סטנדרטית בא כדי לתת ביטוי לגודל המשפחה )מספר הילדים, חד הוריים וכו'( באופן   37
פשוט לחישוב. פרמטרים אלו משמשים במערכת "מענק העבודה" בישראל.

מספרים אלו מתאימים תקציבית לכסף שייגבה מהמע"מ על פירות וירקות, אך אפשר לחשוב על פרמטרים   38
אחרים לשיעור מס שלילי ומדרגות מס. המספרים כאן הם רק דוגמה.
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הגדלת ההוצאה הציבורית

וירקות  נוספת שערכנו הינה ביחס לשימוש בתקבולים שיתקבלו מהטלת מע"מ על פירות  בדיקה 
הנחנו  לכן,  ההוצאה.  בסוג  כמובן  תלויה  אי־השוויון  על  ההשפעה  הציבורית.  ההוצאה  להגדלת 
שמודבר בהגדלה של מוצר ציבורי שהתועלת ממנו של כל משק בית )במונחי ש"ח( פרופורציונלית 
למספר הנפשות הסטנדרטיות שבמשק הבית. גם כאן המדידה הסטנדרטית של אי־שוויון בהכנסה 
אינה מתייחסת )בד"כ( להכנסה בעין בכלל, ולמוצרים ציבוריים בפרט, אך לצורך ניתוח כמותי של 
23 ש"ח  זהה של  תיהנה מהגידול בהוצאה הציבורית בסכום  נפש סטנדרטית  הנחנו שכל  המהלך 

לחודש.39

לוח 7: השפעת ביטול הפטור ממע"מ על פירות וירקות והמרתו במענק קבוע 
לנפש סטנדרטית

12345678910ממוצעעשירון
12,6672,8844,8015,5517,4619,38411,39213,36815,76518,84330,809ממוצע הכנסה פנויה

הפסד משינוי בבסיס 
המע"מ

−63−58−63−59−59−60−61−64−65−69−70

רווח ממוצר ציבורי 
₪ לחודש

6375706163636363625953

תוספת )גירעון( 
נטו ₪ לחודש

01772532−2−3−10−17

12,1842,9014,8085,5537,4659,38811,39313,36615,76318,83330,792נטו אחרי השינוי
הפסד ממע"מ על 

פירות וירקות
0.2%−0.4%−0.4%−0.5%−0.5%−0.6%−0.8%−1.1%−1.3%−2.0%−מהנטו

2.6%1.5%1.1%0.8%0.7%0.6%0.5%0.4%0.3%0.2%מהנטורווח מקצבאות
שיעור התוספת 
0.1%−0.1%−0.6%0.1%0.0%0.1%0.0%0.0%0.0%0.0%מהנטו)גירעון( מהנטו

מלוח 7 עולה כי כתוצאה מהשינוי הנ"ל משקי הבית בעשירונים 1 עד 6 ירוויחו בממוצע בין 28 
ש"ח )0.6% מההכנסה( ל־2 ש"ח לחודש )בהתאמה(, ועשירונים 7 עד 10 ישלמו בין 2 ש"ח ל־17 
ש"ח לחודש )0.1% מההכנסה(, בהתאמה. מהלך זה אומנם פרוגרסיבי, אך באופן מתון יותר משתי 

השיטות הקודמות.
מהניתוח שלעיל עולה כי הטלת מע"מ על הפירות והירקות ושימוש בתקבולי המע"מ לתמיכה 
בכל המשפחות בהתאם למספר הנפשות הסטנדרטיות בכל משפחה תקטין את אי־השוויון, ובנוסף 

תגדל היעילות בשל הנהגת מע"מ בשיעור אחיד.

זהו הסכום המתקבל מחלוקה של ההכנסות הצפויות ממע"מ על פירות וירקות )לאחר התחשבות בהקטנת בסיס   39
המס בשל הירידה בהיצע העבודה( בסך 1.659 מיליארד ש"ח ל־12 חודשים ולמספר הנפשות הסטנדרטיות.
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ההשפעה על אי־השוויון האופקי

לרוב, הדיון הציבורי והכלכלי אינו מתייחס להשפעת צעדי מדיניות על אי־השוויון האופקי. שינוי 
באי־השוויון האופקי בוחן את ההשפעה של צעדי מדיניות על אי־השוויון שייווצר בגינן בין משפחות 

שהכנסתן לנ"ס זהה.
על מנת לבחון את השפעת מע"מ בשיעור 0 על פירות וירקות על אי־השוויון האופקי, סיווגנו 
בעזרת סקר ההכנסות וסקר ההוצאות של משקי הבית לשנת 2010 את המשפחות לפי עשירוני הכנסה 
ועשירוני הוצאה על פירות וירקות. תרשים 2 מציג את התפלגות ההפרשים, כלומר – כמה אחוזים 
ממשקי הבית נמצאים בכל מרחק בין עשירון הכנסה ועשירון צריכת פירות וירקות. לדוגמה, הפרש 
0 מייצג משפחות שנמצאות באותו עשירון של הכנסה וצריכת פירות וירקות. כאשר ההפרש הוא 
שלילי, המשפחה בעשירון גבוה יותר בצריכת פירות וירקות מאשר בהכנסה. כך למשל, )2−( אומר 
2 עשירונים גבוה יותר מאשר לפי ההכנסה.  שמבחינת צריכת הפירות והירקות המשפחה נמצאת 
מנגד, הפרש חיובי, למשל 3, אומר שמבחינת צריכת הפירות והירקות המשפחה נמצאת 3 עשירונים 

נמוך יותר מאשר מיקומה היחסי לפי ההכנסה.

 ציור 2: התפלגות ההפרש בין העשירון לפי ההכנסה לעשירון 
לפי הפירות והירקות

פירות  ובצריכת  בהכנסה  העשירון  באותו  נמצאים  הבית  ממשקי  בלבד   8.8% כי  עולה  מהציור 
וירקות. 39.9% בסטייה של עד שני עשירונים ו־23.3% בסטייה של מעל 6 עשירונים או יותר.
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המשמעות של נתונים אלה הינה כי המצב הנוכחי של פטור ממע"מ על פירות וירקות, הגם שמביא 
להקטנה מסוימת של אי־השוויון האנכי הנמדד, יוצר מצבים רבים שבהם בעלי הכנסה נמוכה אינם 
נהנים מכלי זה כי אינם צורכים פירות וירקות בהיקף משמעותי )יחסית להכנסתם(, בעוד שקיימת 
והירקות,  הפירות  על  מהמע"מ  מהפטור  נהנים  אשר  גבוהה  הכנסה  בעלי  של  מבוטלת  לא  קבוצה 
בהיותם צרכנים גדולים של מוצרים אלו. כמו כן, הפטור הנוכחי מביא למצב שבו משקי בית בעלי 

הכנסה דומה מסובסדים ממע"מ האפס על פירות וירקות באופן שונה, וכך נפגע השוויון האופקי.
יותר  יעילים  כלים  שישנם  הטענה  את  כמותי  באופן  להדגים  הייתה  זה  פרק  מטרת  לסיכום, 
אמור  לא  כבר,  קיימים  אלו  שכלים  מאחר  ההכנסות.  בחלוקת  להתערבות  הדיפרנציאלי  מהמע"מ 
להיות שינוי בעלות האדמיניסטרטיבית מצד אחד, אך כן יהיה שיפור ביעילות הכלכלית כתוצאה 

מהאחדת שיעורי המע"מ.

בשיעור  מע"מ  בהטלת  הצורך  לבחינת  אמפירי  ז.  מודל 
מופחת על מוצרים שונים לצורך הקטנת אי־השוויון

זה אנו בוחנים באופן אמפירי את הצורך בהטלת מע"מ בשיעור מופחת על מוצרים שונים  בחלק 
לצורך הקטנת אי־השוויון בין משקי בית בעלי רמות שונות של כושר השתכרות.

הנחת המוצא של הניתוח שלהלן היא כי אי־השוויון צריך להימדד ביחס לכח הקנייה של ההכנסה 
אך גם ביחס לפנאי. על כן, מס ההכנסה צריך להיות מוטל על כושר ההשתכרות של הפרטים ולא על 
שכרם, כפי שנהוג כיום. שכן, מס על השכר מאפשר לפרטים בעלי כושר השתכרות גבוה להפחית 
את חבות המס על ידי הקטנת שעות העבודה שלהם. דוגמה למס על בסיס כושר ההשתכרות הינו 
מס על השכר לשעה. אולם, הטלת מס זה אינה בת ביצוע בשל הקלות שבה ניתן לבצע מניפולציות 

בדיווחי השעות, וכן בשל קיום עובדים רבים המועסקים על בסיס שכר גלובלי.
גורם נוסף המביא לכך שמערכת המיסוי הקיימת במדינות רבות )ובכלל זה ישראל( אינה ממסה 
את הפרטים על בסיס כישוריהם היא העובדה כי על הכנסות מהון, שבמחקרים נמצא כי הן מתואמות 
באופן חיובי עם כושר ההשתכרות של הפרטים, מוטל מס בשיעור אחיד ונמוך ביחס למס השולי 

המוטל על עבודה.
לאור גורמים אלה, הספרות הכלכלית מציעה להוסיף על מס ההכנסה הקיים מיסים בשיעור לא 
אחיד על מוצרים שונים, שישקפו את כישורי הפרטים בצורה טובה יותר מאשר מס ההכנסה הקיים 

.)Saez, 2002 לדוגמה(
 Pirttila and Suoniemi,( בחלק זה אנו מיישמים את שיטת האמידה שהציעו פירטילה וסונימי
2014( לאיתור מוצרים הנצרכים על ידי משפחות בעלות יכולת השתכרות נמוכה בשוק העבודה. 
מספר  בחינת  ידי  על  במודל  מבוצע  העבודה  בשוק  המשפחה  של  ההשתכרות"  "כושר  על  פיקוח 
 Gordon and ראה( הינה לבחון את השכר לשעה  )אפשרות חלופית  נתון  שעות העבודה לשכר 

.)Kopczuk, 2014
על פי המודל של Pirttila and Suoniemi, המשתנה המוסבר הינו שעות העבודה של משקי 
ופונקציה  פרמטרית(,  לא  )בצורה  ברוטו  השכר  את  כוללים  המסבירים  והמשתנים  שכירים  בית 
לינארית של הכנסות המשפחה מהון, מאפיינים דמוגרפיים של משק הבית וההוצאה של משק הבית 
על קבוצות מוצרים נבחרות. מוצרים שלהוצאה עליהם מתאם חיובי מובהק עם כושר ההשתכרות 
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)כלומר – מתאם שלילי עם שעות העבודה בשכר נתון( יהיו מועמדים למיסוי גבוה יותר, ולהפך.40
קבוצות המוצרים שנכללות במודל שאמדנו מתבססות על המודל הראשון שנאמד במאמרם של 
Pirttila and Suoniemi, כאשר במספר מקרים קבוצות מוצרים שנכללו במאמרם כיחידה אחת 
פוצלו על ידינו לתת־קבוצות, בשל עניין ספציפי בתת־קבוצה הנוגע למשק הישראלי )לדוגמה, את 
הפירות והירקות הפרדנו משאר מוצרי המזון בשל רצוננו לבדוק את ההשפעה של מע"מ אפס על 

פירות וירקות במשק הישראלי בהקשר זה(.41
בהתאם, המודל הנאמד הינו:

' '
i i i i iH f )W ( X Z U= + β + γ +

כאשר:
iH –  מספר שעות העבודה החודשיות של בני הזוג במשק הבית )או של ראש משק הבית, אם לא 

קיים בן/בת זוג(.
iW –  סך השכר החודשי ברוטו של בני הזוג במשק הבית )או של ראש משק הבית, אם לא קיים בן/

בת זוג(.
– וקטור של תכונות משק הבית.42  '

iX
– וקטור של ההוצאה על המוצרים השונים הנכללים במודל.  

'
iZ

ממוצעי המשתנים וסטיות התקן שלהם מוצגים בנספח ב.
זו מאפשרת אמידה לא פרמטרית של אחד  plreg. שיטה  Stata בשיטת  המודל נאמד בתוכנת 

המשתנים המסבירים ואמידה פרמטרית של יתר המשתנים המסבירים.
בהתאם ל־Pirttila and Suoniemi, השפעת השכר )ברוטו( על היצע העבודה נאמדה בצורה 
לא פרמטרית, ואילו השפעת תכונות המשפחה )כולל הכנסה מהון( וסך ההוצאה על קבוצות המוצרים 

השונים שנכללו במודל נאמדו בצורה פרמטרית )לינארית(.
האמידה הלא פרמטרית של השכר הינה לצורך קבלת הסבר מיטבי לקשר שבין השכר לשעות 
)ותכונות משק  ידי השכר  העבודה בכל משק בית, כך ששארית שעות העבודה שלא הוסברה על 
הבית( תהיה מדד אמין לבחינת הקשר בין כישורי הפרטים בשוק העבודה והיקף ההוצאה על צריכת 

מוצרים שונים.
תוצאות האמידה מוצגות בנספח ג.

בשונה מ־Pirttila and Suoniemi, בחרנו שלא לכלול ערך נאמד לשעות העבודה הפוטנציאליות של מי שאינו   40
עובד, כך שמשפחות שבהן שני בני הזוג לא עבדו בזמן המדגם לא נכללו באמידה. כמו כן, על מנת להימנע מתצפיות 
חריגות, לא כללנו באמידה משפחות שבהן סך ההכנסה החודשית מעבודה קטן מ־1,000 ש"ח וגדול מ־60,000 

ש"ח, ומשפחות שבהן ההכנסות החודשיות מהון הינן מעל 25,000 ש"ח.
בנוסף, בחנו פיצולים נוספים של קבוצות הנכללות במודל המוצג להלן, אך המקדמים שהתקבלו עבור השפעת   41

תת־הקבוצות לא היו מובהקים ולכן אינם מוצגים במאמר.
תכונות משק הבית שנכללות באמידה: )1( הכנסות חודשיות של משק הבית מהון; )2( משתנה דמי המציין האם   42
קיים בן/בת זוג במשק הבית; )3( גיל וגיל בריבוע של הגבר )ואם משק הבית מורכב מאישה בלבד – הגיל והגיל 
בריבוע שלה(; )4( מספר הבוגרים הנוספים )מלבד ראש משק הבית ובן/בת זוגו; )5( מספר הילדים הגרים במשק 

הבית בכל אחת מקבוצות הגילאים הבאות: 0–3, 4–5, 6–11, 12–15 ו־16–18.
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)מובהק( עם שעות העבודה  כי הכנסות מהון מתואמות באופן שלילי  מתוצאות האמידה עולה 
)בשכר נתון(. משמעות תוצאה זו היא כי בעלי הכישורים הגבוהים יותר בשוק העבודה הינם בעלי 
חריגים,  מספר  )מלבד  לינארית  בצורה  בישראל  ממוסה  שההון  מכיוון  מהון.  יותר  גבוהה  הכנסה 
כגון הפטור שיש על מכירת דירת מגורים יחידה( ובשיעור נמוך יחסית לעבודה, משמעות התוצאה 
שהתקבלה היא כי לצורך הגדלת השוויון נדרש מס פרוגרסיבי ו/או גבוה גם על הכנסות מהון. תוצאה 
 Gordon and Kopczukעבור נתוני פינלנד ו־ Pirttila and Suoniemi זו זהה לתוצאה שקיבלו

עבור נתוני ארצות הברית.
בחינת המקדמים שנאמדו לקשר בין קבוצות המוצרים השונות לשעות העבודה מעלה כי ישנן 
מספר קבוצות מוצרים המתואמות באופן שלילי )מובהק( עם שעות העבודה )בשכר נתון(, ועל כן 

מוצדק משיקולי שוויון להטיל עליהן מיסי צריכה )כגון מע"מ( בשיעור גבוה יותר.
בין קבוצות מוצרים אלה נכללים הפירות והירקות, שכיום דווקא נהנים ממע"מ בשיעור 0.

משמעות תוצאה זו הינה כי מע"מ בשיעור 0 על קבוצת מוצרים זו מביא, בניגוד לדעה המקובלת, 
להגדלת אי־השוויון בישראל.

שעות  עם  )מובהק(  שלילי  באופן  מתואמת  נמצאה  עליהן  שההוצאה  נוספות  מוצרים  קבוצות 
על  והוצאות  המגורים(  רכישת/שכירות  עלות  כולל  )לא  מגורים  על  שוטפות  הוצאות  הן  העבודה 

נסיעות בארץ.
אומנם,  מתואמת,  זקופה(  )הוצאה  בבעלות  דירה  על  ההוצאה  כי  הינו  מפתיע שהתקבל  ממצא 
כצפוי באופן חיובי עם הכישורים בשוק העבודה )כלומר, באופן שלילי עם שעות העבודה בשכר 
נתון(, אך בצורה שאינה מובהקת. לעומתה, ההוצאה לשכירות נמצאה מתואמת במתאם חיובי מובהק 

עם הכישורים בשוק העבודה, מה שמצביע על הצורך להטיל מס גבוה יותר על השכרת דירות.
הגדלת המס על השכרת דירות צפויה להביא להקטנת אי־השוויון במשק הן בשל הגדלת מיסוי 
ההכנסות מהון של משכירי הדירות והן בשל המס הגבוה יותר על דמי שכירות, וזאת מכיוון ששני 

משתנים אלה נמצאו מתואמים באופן חיובי עם הכישורים בשוק העבודה.
בחינת ההתנהגות של קבוצת מוצרי מזון )ללא פירות וירקות( ביחס לשעות העבודה הינה בעלת 
חשיבות רבה, שכן לאחרונה הוצע בשיח הציבורי להפחית את שיעור המע"מ המוטל על המוצרים 

הנכללים בקבוצה זו.
בקרב משפחות  יותר  גבוהה  אכן  זו  מוצרים  קבוצת  על  ההוצאה  כי  מלמדות  האמידה  תוצאות 
בשיעור  מע"מ  הטלת  להצדיק  גורם שעשוי   – העבודה  בשוק  יותר  נמוך  כושר השתכרות  בעלות 

מופחת משיקולי שוויון. אולם, התוצאה שהתקבלה אינה מובהקת מבחינה סטטיסטית.
ההוצאה על יתר קבוצות המוצרים שנבחנו לא נמצאה מתואמת באופן מובהק )ברמת מובהקות 
של 95%( עם הכישורים בשוק העבודה. יחד עם זאת, ההוצאה על מוצרי הטבק נמצאה מתואמת 
במתאם שלילי עם הכישורים בשוק העבודה ברמת מובהקות של 90%. משמעות המתאם השלילי 
היא שהמס על מוצרי הטבק מביא להגדלת אי־השוויון. אולם, מכיוון שמטרת המס על מוצרי הטבק 
היא, בין היתר, להקטין את צריכתו משיקולי בריאות, לא ניתן לקבוע כי יש להפחית את המס על 

מוצרים אלה.
לסיכום, נראה כי מע"מ אפס הקיים בישראל על פירות וירקות והפטור החלקי ממס הכנסה על 
הכנסות מהשכרת דירות מביא להגדלת אי־השוויון על־פי כושר ההשתכרות. לגבי קבוצות מוצרים 
אחרות, לא נמצאה קבוצה שלגביה יש להפחית את שיעור המע"מ ככלי להקטנת אי־השוויון במשק. 
האפשרות  הציבורי  בשיח  לאחרונה  מוזכרת  שלגביה  המזון,  מוצרי  קבוצת  לגבי  גם  אמור  הדבר 

לקביעת שיעור מע"מ מופחת.
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חלופה למע"מ דיפרנציאלי: מע"מ פרוגרסיבי ז. 

ראינו לעיל את הסתירה המובנית בין שוויון )או צדק( ליעילות. המע"מ האחיד הוא מס יעיל, פשוט 
וזול, אך הוא ניטרלי עד רגרסיבי בהשפעתו על חלוקת ההכנסות. המע"מ הדיפרנציאלי, לעומתו, 
מקטין במידת מה את אי־השוויון האנכי, אך מגדיל את אי־השוויון האופקי, ועלותו גבוהה במונחי 
נטל עודף, תכנון מס והעלמת מס, וכן בעלויות מנהליות הן לנישומים והן לרשויות המס. טענו גם 
נכון להתערבות בחלוקת ההכנסות הוא המס הישיר, כלומר מיסוי ישיר של בעלי ההכנסה  שכלי 
הגבוהה וסבסוד בעלי ההכנסה הנמוכה, במקום מיסוי המוצרים שיש להם מתאם עם גובה ההכנסות.
סוג מס אחר שעשוי לאפשר שינוי בחלוקת ההכנסות אגב פגיעה מצומצמת ברווחה בהשוואה 
מע"מ  של  שילוב  הוא  זה  מס  פרוגרסיבי.  מע"מ  הוא  דיפרנציאלי  מע"מ  מהטלת  הצפויה  לפגיעה 

בשיעור אחיד עם מענק לכל משק בית או זיכוי לכל עובד.43
מענק זה יכול להיות תלוי בגודל המשפחה, או בכל פרמטר אחר שנראה נכון לשנות לפיו את 
ישירות  בית  )1( מענק לכל משק  יכול להיעשות בכמה דרכים:  היישום  חלוקת ההכנסות במשק. 
לחשבון הבנק )כמו קצבאות ילדים כיום(; )2( המעביד יוכל לקזז סכום קבוע מתשלומי המע"מ שלו 
לכל עובד שהוא מעסיק ולהעביר את הסכום לעובד; )3( לכל תושב תהיה אפשרות לקבל החזר על 
המע"מ מקניותיו עד סכום מסוים,44 דבר אשר עשוי להגדיל גם את האכיפה של המע"מ. שיטה זו 
אפקטיבית יותר מן המע"מ הדיפרנציאלי בהקטנת אי־השוויון. בלוח 8 להלן מוצגת דוגמה למע"מ 
פרוגרסיבי בשיעור של 25% מהסכום ללא מע"מ )המקביל ל־20% מהסכום כולל מע"מ(, וזיכוי 

של 1,000 שקל בחודש לתושב או למשק בית.

 לוח 8: דוגמה להטלת מע"מ פרוגרסיבי בשיעור של 25% 
וזיכוי של 1,000 ש"ח לתושב

אחוז מס מההוצאהתשלום מע"מ נטוזיכוי חודשי25% מע"מהוצאה לחודש
2,500500−1,000−500−25.00%
5,0001,000−1,000–0.00%

10,0002,000−1,0001,00012.50%
20,0004,000−1,0003,00018.75%
30,0006,000−1,0005,00020.83%
50,00010,000−1,0009,00022.50%

מענק לכל משק בית )המכונה "מס הכנסה שלילי"( יהיה אפקטיבי יותר בהורדת אי־השוויון ויעיל יותר, שכן   43
 ,)]Davies and Hoy, 2002[ יידרש שיעור מס נמוך יותר לאותה רמה של אי־שוויון (כמו שהראו דייוויס והוי
ולא יהיה צורך לבדוק למי מגיע מענק ולמי לא. עם זאת, אם רוצים להימנע מהקטנת היצע העבודה ברמות הנמוכות 
ומהיווצרות מלכודת עוני בעקבות המענקים, אפשר לשקול לתת את המענק רק למי שעובד )מענק המכונה "סובסידיה 

לעבודה"(.
דרך זו נהוגה בקנדה לחלק מהאזרחים.  44
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ככל  שלילי.  מס  מקבלים  ואף  כלל,  מע"מ  משלמים  אינם  נמוכה  הכנסה  בעלי  כי  עולה   8 מלוח 
שמוציאים יותר לצריכה משלמים מע"מ בשיעור גבוה יותר, ולכן המס פרוגרסיבי. בדרך זו נמנעות 
כל בעיות האכיפה, ההיענות והתחלופה הנובעות ממע"מ דיפרנציאלי; לא יגדל אי־השוויון האופקי 
ולא יהיה אפשר להתחמק מהמס על ידי מעבר למוצרים תחליפיים שלא יוטל עליהם מס, ולא ייפגעו 
עניים הצורכים פחות מהמוצרים שמוטל עליהם מע"מ מופחת. גם שיעור המס הנדרש כדי לפצות על 
העלות של המענקים יהיה נמוך מזה שנדרש כדי לפצות על הקטנת תקבולי המס במע"מ דיפרנציאלי, 

עבור אותה הקטנה באי־השוויון.
שיטה מעין זו היא כה אטרקטיבית עד כי כלכלנים מסוימים הציעו לבטל את מס ההכנסה היקר, 
תגייס  זו  שיטה  הפרוגרסיבי.45  המע"מ  בסגנון  מס  שיטת  במקומו  ולהחיל  הפרצות  ומלא  המסובך 
מימון באופן יעיל וכמעט בלתי ניתן לתכנוני מס, עם מינימום נטל עודף ועיוותים אחרים, וכנראה 
גם בדרך צודקת יותר. נוסף על כך, שיטה מעין זו תאפשר התערבות אפקטיבית ויעילה בחלוקת 
ההכנסות. דוגמה אחת לכך מוצגת בספר Hall and Rabushka, 1981(  The Flat Tax(. כותבי 
הספר מציעים לבטל את מס ההכנסה ולהטיל מס של 19% על התזרים של הפירמה )כל התקבולים 
בניכוי כל התשלומים( + מס בשיעור אחיד על השכר מעל מדרגה מסוימת; הצעה זו דומה מאוד 
להשתמש   )Hall, 2008( הול  רוברט  גם  הציע  בהמשך  לעובד.46  מענק  עם  פרוגרסיבי  למע"מ 
מפורשות במע"מ פרוגרסיבי: "דרך פשוטה, פרוגרסיבית, להחיל מס צריכה פרוגרסיבי ]...[ היא 
להתחיל במע"מ ]אחיד[ ולעשותו פרוגרסיבי על ידי מתן זיכוי מובנה ]מס הכנסה שלילי[ בשכר של 
העובדים".47 ניר יעקבי )2009( פירט והתאים שיטה זו למשק הישראלי. מחקרים שעשו סימולציות 
של החלפת מס הכנסה במס הוצאה שטוח )ללא מדרגות מס( ומענק הראו גידול ניכר בתוצר וברווחה 

ללא גידול באי־השוויון.48
לסיכום, מהניתוח שלעיל עולה כי הדרך העדיפה ליתר פרוגרסיביות של המע"מ היא המע"מ 

הפרוגרסיבי ולא המע"מ הדיפרנציאלי.

סיכום ומסקנות ח. 

2011 היא הנהגת מע"מ בשיעור  אחת הדרישות שעלו בעקבות המחאה החברתית בישראל בקיץ 
משתנה על מוצרים שונים )מע"מ דיפרנציאלי( לצורך הקטנת אי־השוויון.

מההשוואה הבינלאומית המוצגת במאמר עולה כי בישראל מוטל מע"מ מופחת רק על חלק קטן 
מהצריכה בהשוואה למדינות האיחוד האירופי ומדינות אחרות הנכללות ב־OECD. רוב המדינות 
הללו קבעו מע"מ מופחת או מע"מ בשיעור 0% על מוצרי מזון, הספקת מים, ציוד לנכים, ספרים 
ועיתונים ועוד. לנוכח הנתונים הללו הדרישה למע"מ דיפרנציאלי בישראל נראית הגיונית ומתבקשת.
אולם, למרות השימוש הנרחב יחסית בשיטה זו, הספרות הכלכלית אינה תומכת בהנהגת מע"מ 

. Bradford, 1986; Hall and Rabushka, 1995; Hall, 2005;2009 ,למשל יעקבי  45
זהו באמת מס על הערך המוסף, להבדיל ממע"מ, שהוא מס על הצריכה. ההבדל ביניהם הוא שבמס הוצאה שטוח   46
)Flat Tax( היצוא ממוסה והיבוא פטור, ובמע"מ היצוא פטור והיבוא ממוסה. זה מה שהופך את המע"מ למס צריכה.

עמ' 182 )התרגום שלנו(.  47
 Aaron and Gale, 1996; Zodrow and Mieszkowski, ראו  הברית  ארצות  כלכלת  על  לסימולציות   48

2002; לסימולציות על כלכלת ישראל ראו יעקבי, 2010.
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דיפרנציאלי ככלי להפחתת אי־השוויון. זאת ממספר סיבות תאורטיות, בהן: מע"מ בשיעור שונה 
גורם לפגיעה ביעילות בשל הסטת מקורות של הצרכנים למוצרים הממוסים בשיעור המופחת; קיים 
קושי לזהות את הנהנים מהפחתת המס )להבדיל מזיהוי קוני המוצר המוזל(, בשל השפעות ההוזלה 
על שיווי המשקל בשוק ואף על שווקים אחרים, כאשר הנהנים מההפחתה נקבעים בהתאם לגמישויות 
בשווקים השונים; קיים חשש שריבוי שיעורי מע"מ יאפשר הערמה על שלטונות המס על ידי סיווג 
מוצרים כמוצרים הזכאים לשיעור מע"מ מופחת, אף שאינם כאלה. יש לציין גם כי נימוקים התומכים 
בהטלת מע"מ דיפרנציאלי משיקולי הכוונת התנהגות )למשל, מע"מ בשיעור גבוה על מוצר מזהם(, 
אינם תקפים כאשר מדובר על השפעה על רכישת תשומות בידי יחידות עסקיות, שכן המע"מ הכלול 

במחיר התשומות ניתן לניכוי מלא.
סימולציות שערכו חוקרים ביחס לנתוני מדינות שונות הראו שביטול שיעור המע"מ המופחת, בד 
בבד עם שימוש בגידול בפדיון הנובע מתמיכה בשכבות החלשות באמצעים שונים יביאו להקטנת אי־
 ]Crawford et al., 2008[ השוויון ללא עלות תקציבית )לדוגמה, מחקרם של קראופורד ועמיתיו

הבוחן את ביטול שיעורי המע"מ המופחתים במשק הבריטי(.
התוצאות  עם  אחד  בקנה  עולות  הישראלי  המשק  לגבי  הנוכחי  במחקר  שהתקבלו  התוצאות 
הקיימות בספרות )ראה לאחרונה למשל Gupta et al., 2014(. בדיקה שערכנו על נתוני המשק 
הישראלי באמצעות סימולציה שהתבססה על סקר הוצאות המשפחה לשנת 2010 מלמדת כי ביטול 
מע"מ אפס על פירות וירקות והקצאת הסכום שייגבה לקצבאות ולשני סוגים של מס הכנסה שלילי 
יקטין את אי־השוויון. בכך נקבל גם הקטנה של אי־השוויון וגם יעילות כלכלית גבוהה יותר. תוצאה 

דומה התקבלה בחישובים שערך בנק ישראל )2006ב(.
נימוק תאורטי המוזכר בספרות הכלכלית לתמיכה בצורך בהנהגת מע"מ דיפרנציאלי )או מיסוי 
דיפרנציאלי של מוצרים באמצעות מס אחר, כגון מס קנייה( ככלי משלים למס הכנסה לשם הגברת 
השוויון, נסמך על הגדרה של אי־השוויון ככולל לא רק אי־שוויון בהכנסה )במונחי כח קנייה( אלא 

גם ברמת הפנאי.
לפי  הכנסה  למסות  הקושי  הינו בשל  מוצרים  דיפרנציאלי של  במיסוי  הצורך  זו,  גישה  פי  על 
את  להפחית  יכולים  גבוהים  כישורים  בעלי  פרטים  שגם  )מכיוון  העבודה  בשוק  הפרטים  כישורי 
שעות העבודה ובכך להקטין את חבותם במס(. אולם, על ידי הפחתת שעות העבודה, פרטים אלה 
נהנים מפנאי גדול יותר שאינו ממוסה, ולכן נוצר אי־שוויון. על כן, יש להפחית את המס על מוצרים 

הנרכשים על ידי בעלי היכולת הנמוכה בשוק העבודה.
שבו  במקרה  מתקיים  אי־השוויון  הקטנת  לצורך  מוצרים  של  דיפרנציאלי  למיסוי  נוסף  נימוק 
במשק כלשהו קיים מתאם חיובי בין הכנסות מהון לכישורי הפרטים בשוק העבודה, כאשר המס על 
הכנסות מהון באותו המשק אינו פרוגרסיבי. מצב זה מתקיים במשקים רבים ובכללם, כפי שנמצא 

בעבודה זו, גם במשק הישראלי.
המופחת מהשיקולים  בשיעור  למיסוי  המועמדים  המוצרים  לבדיקת  בספרות  מקובלים  מודלים 
של  וההוצאה  המשפחתי  התא  של  העבודה  שעות  בין  הקשר  בדיקת  על  מבוססים  לעיל  שהוצגו 
התא המשפחתי על קבוצות מוצרים שונות, לאחר פיקוח על סך ההכנסה מעבודה ומהון ומאפיינים 
דמוגרפיים של המשפחה )או לחליפין, בדיקת הקשר בין השכר לשעה של התא המשפחתי וההוצאה 

על קבוצות מוצרים שונות לאחר פיקוח על הכנסות מהון(.
מיישום של מודל זה על המשק הישראלי באמצעות סקר הוצאות המשפחה לשנת 2010 קיבלנו 
כי לא נמצאה קבוצת מוצרים אחת שלגביה ניתן באופן מובהק להמליץ על הפחתת שיעור המע"מ. 
לגבי קבוצת מוצרי המזון, שהוזכרה בשיח הציבורי כמועמדת מרכזית לשיעור מע"מ מופחת, נמצא, 
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אומנם, כי הפחתת שיעור המע"מ החל עליה תביא להקטנת אי־השוויון, אך תוצאה זו לא התקבלה 
בצורה מובהקת. מנגד, נמצא כי המע"מ בשיעור אפס החל על פירות וירקות מביא דווקא להגדלת 

אי־השוויון במשק.
לאור כל האמור לעיל, נראה כי המדיניות להקטנת אי־השוויון בישראל צריכה לכלול צעדים 
שלא  אי־השוויון  את  להקטין  רוצים  אם  בישראל.  החלים  המע"מ  שיעורי  הרחבת  מאשר  שונים 
באמצעות שינוי במס ההכנסה, נראה כי מוטב להשתמש במע"מ בשיעור אחיד עם מענק בסכום קבוע 
לכל משק בית. מס זה, הידוע בשם מע"מ פרוגרסיבי, משלב את היתרונות של המע"מ האחיד כמס 

יעיל, פשוט וזול עם האפקטיביות של מס )שלילי( ישיר בהקטנת אי־השוויון.
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נספח א: שיעורי מע"מ במדינות נבחרות באירופה

המדינה

שיעור 
מע"מ 
שיעור מע"מ סופר-מופחתשיעור מע"מ מופחתבסיסי

7% – מוצרי מזון וחקלאות19%גרמניה
5% – חשמל, דלק וכמה מוצרי אנרגיה 17.5%אנגליה

חסכוניים למטרות מגורים וצדקה, 
מענקים להתקנת אמצעי חימום לקשישים 

המקבלים קצבת רווחה, מוצרי הגנה 
רפואית לנשים, כיסאות בטיחות לילדים, 

קסדות לאופנועים ולאופניים

0% – מוצרי מזון, תרופות ומוצרי עזר 
לנכים, ביגוד והנעלה לילדים, עיתונים 
וספרים, מוצרי מים, שימוש בתחבורה 

ציבורית, דירות חדשות ודירות המיועדות 
לצדקה, שירותי קבלנים הבונים דירות 

חדשות
5.5% – שירותי טיפול אישי, עבודה 19.6%צרפת

ביתית, שירותי בתי מלון
2.1%

0%–10%4.5% – שירותי בתי מלון20%איטליה
4% – מוצרי חלב7% – שירותי מסעדות ובתי מלון16%ספרד
6% – מוצרי מזון, עיתונים וספרים, 19%הולנד

פרסומות בעיתונים, תרופות, שימוש 
בתחבורה ציבורית, שירותי בתי מלון

0%

12% – תרופות צמחיות, מרגרינה, 21%בלגיה
טלוויזיה בתשלום, דיור ציבורי

6% – מוצרי מזון, תרופות, עיתונים 
וספרים, עבודות אומנות, מוצרי אספנות 

ועתיקות, מכוניות לנכים, שירותי ארגונים 
חברתיים, חידוש מבנים, שירותי חקלאות, 
שימוש בתחבורה ציבורית, אולמות ספורט 

ובידור, שירותי זכויות יוצרים, ציוד 
רפואי, שירותי בתי מלון וקייטרינג

0%
6% – תרבות וספורט12% – מוצרי מזון25%שוודיה

0%
0% – עיתונים5% – אמנים המֹוכרים לראשונה25%דנמרק
8% – שימוש בתחבורה ציבורית, ספרים, 17% – מוצרי מזון23%פינלנד

תרופות, שירותי בתי מלון
0%

10% – שירותי בתי מלון20%אוסטריה
0%–13.5%4.8% – שירותי בתי מלון21%אירלנד

9% – מוצרי מזון, תרופות, מוצרי דלק, 19%יוון
שירותי בתי מלון

4.5% – ספרים ועיתונים

3% – שירותי בתי מלון12% – שירותי מסעדות21%פורטוגל
15%6%לוקסמבורג

מקור: צדיק ותקוה, 2008



43 האם להחיל מע"מ דיפרנציאלי בישראל?   

נספח ב: ממוצעים וסטיות תקן של המשתנים במודל האמפירי*

הנתונים לחודש

שם המשתנה
ממוצע

)בסוגריים – סטיית תקן(
)115( 250שעות עבודה
)10,705( 13,801שכר חודשי

)2,819( 3,887הכנסות מהון
)1,104( 1,578הוצאות על אוכל )ללא מסעדות(

)592( 538הוצאות על מסעדות
)328( 439הוצאות על פירות וירקות

)1,408( 3,674הוצאות לרכישת דיור (הוצאה זקופה(
)1,331( 2,403הוצאות על שכירת דיור

)1,164( 1,346הוצאות שוטפות על מגורים
)1,326( 685הוצאות על ציוד לבית

)803( 677הוצאות על ביגוד והנעלה
)1,201( 721הוצאות על בריאות )לא כולל מס בריאות(

הוצאות לרכישת חינוך והשכלה
)כולל גני ילדים(

1,335 )1,310(

)3,483( 964הוצאות על תרבות, ספורט ובידור
)662( 537הוצאות על טיולים ומלונות
)413( 317הוצאות על מכשירי בידור

)1,906( 1,197הוצאות על נסיעות בארץ )ללא אוטובוסים(
)257( 227הוצאות על אוטובוסים

)455( 455הוצאות על טבק
)14( 46גיל הגבר )או גיל האישה – אם לא קיים גבר במשק הבית(

)0.43( 0.75נשוי/נשואה
)0.97( 0.62מספר בוגרים במשק הבית מלבד בני הזוג

)0.60( 0.32מספר ילדים במשק הבית בגילאי 0–3
)0.38( 0.14מספר ילדים במשק הבית בגילאי 4–5

)0.81( 0.44מספר ילדים במשק הבית בגילאי 6–11
)0.57( 0.25מספר ילדים במשק הבית בגילאי 12–15
)0.36( 0.13מספר ילדים במשק הבית בגילאי 16–18

* הממוצעים חושבו רק עבור תצפיות שבהן ההוצאה חיובית.
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נספח ג: תוצאות האמידה

שם המשתנה
ערך האומד

)בסוגריים – סטיית תקן(
*)0.0011( 0.0028−הכנסות מהון

)0.0023( 0.0030הוצאות על אוכל )ללא מסעדות(
)0.0036( 0.0048−הוצאות על מסעדות

*)0.0070( 0.0248−הוצאות על פירות וירקות
)0.0019( 0.0030−הוצאות לרכישת דיור )הוצאה זקופה(

*)0.0020( 0.0072−הוצאות לשכירות דיור
*)0.0020( 0.0057−הוצאות שוטפות על מגורים

)0.0015( 0.0002הוצאות על ציוד לבית
)0.0026( 0.0010הוצאות על ביגוד והנעלה

)0.0017( 0.0015−הוצאות על בריאות )לא כולל מס בריאות(
)0.0017( 0.0020הוצאות לרכישת חינוך והשכלה )כולל גני ילדים(

)0.0008( 0.0014−הוצאות על תרבות, ספורט ובידור
)0.0043( 0.0055הוצאות על טיולים ומלונות
)0.0044( 0.0071הוצאות על מכשירי בידור

*)0.0012( 0.0026−הוצאות על נסיעות בארץ )ללא אוטובוסים(
)0.0101( 0.0061−הוצאות על אוטובוסים

)0.0056( 0.0094הוצאות על טבק
*)1.09( 615.גיל הגבר )או גיל האישה – אם לא קיים גבר במשק הבית(

)0.01( 0.08−גיל הגבר בריבוע )או גיל האישה – אם לא קיים גבר במשק הבית(
*)7.02( 75.81נשוי/נשואה

*)2.35( 18.15−מספר בוגרים במשק הבית מלבד בני הזוג
*)3.38( 14.91−מספר ילדים במשק הבית בגילאי 0–3
*)4.67( 12.00−מספר ילדים במשק הבית בגילאי 4–5

*)2.48( 7.54−מספר ילדים במשק הבית בגילאי 6–11
)3.40( 3.43−מספר ילדים במשק הבית בגילאי 12–15
)5.26( 4.90−מספר ילדים במשק הבית בגילאי 16–18

N2,822
R20.179

* מובהק ברמת מובהקות של 95%



קבוצות לחץ וחיפוש רנטות במודל הפרטה 
"Public–Private Partnership" מסוג

 אברהם בראל וגיל אפשטיין
אוניברסיטת בר-אילן

תקציר

מאמר זה מציג יישום של מודל "חיפוש רנטות" לסוגיית ההפרטה, כשהוא משתמש בתהליך ההפרטה 
מסוג PPP(  Public–Private Partnership( כפלטפורמה להמחשת משחק תחרותי דו־שלבי בין 
קבוצות לחץ, אשר משקיעות משאבים בניסיון להשפיע על הדרג הפוליטי בקבלת החלטה אודות 
ההפרטה. תרומתו העיקרית היא בניתוח מודל הפרטה דו־שלבי שבו קיימת אפשרות לשחקני הקבוצה 
היריבה לשוב ולהתחרות על הרנטה בשלב השני, וכן בניתוח התנהגות הפוליטיקאי הנדרש להכריע 
)רווחה  תוך שהוא משקלל את מערכת ההעדפות שלו  כזה של תחרות,  בסוגיית ההפרטה במבנה 
חברתית ותועלת אישית( יחד עם יחסי התועלות של הקבוצות מביצוע או אי ביצוע ההפרטה. המאמר 
מחדד בנוסף את השפעת גובה הפיצוי במשחק ההפרטה על עוצמת המאבק בין קבוצות הלחץ ועל 

יכולתה של הרשות המפריטה להבטיח את תוצאות ההפרטה.
במציאות במדינת ישראל שבה בכל פרויקט תשתיתי גדול מעורבים גורמים רבים )משרדי ממשלה, 
רשויות רגולטוריות, רשויות מוניציפליות, יזמים פרטיים ועוד( קורה לא אחת שכל גוף פועל כ"אי 
בודד" ומנסה לקדם את מטרותיו הבלעדיות במנותק מדרכם של הגופים האחרים, הגם שהדבר עלול 
להביא לעיכוב/ייקור הפרויקט או אף לסכן את קיומו. תוצאות המודל מראות כי מתן פיצוי במקרה כזה 
על ידי גוף שתפקידו לבחון את מכלול האינטרסים והצרכים בראייה כוללת עשוי לסייע רבות בקיצור 

לוחות הזמנים ובקידום הפרויקטים ולהקל על עוצמת המאבקים הנלווים לתהליך ההפרטה.
תיאור משחק "חיפוש רנטות" במודל הפרטה שבו קיימת אפשרות לשחקני הקבוצה היריבה לשוב 
ולהתחרות בשלב השני ולקבל פיצוי על ידי הרשות המפריטה נראה סביר לאור ריבוי הסיטואציות 
והתהליכים הקיימים כיום במשק, ומבחינה זו מהווה המודל פוטנציאל יישומי רב להקשרים פוליטיים 

נוספים של קביעת מדיניות ציבורית.

הקדמה א. 

לאומיים  תשתית  בפרויקטי  הפרטי  המגזר  מעורבות  הגדלת  של  עולמית  הכלל  מהמגמה  כחלק 
ובאספקת שירותים ציבוריים, פורסמו בעולם בשנים האחרונות אלפי מכרזים כוללים לתכנון, בנייה, 

1.)public–private partnership(  PPPתפעול ואחזקה של תשתיות ציבוריות בשיטת ה־

http://ppi.worldbank.org :בעולם בשנת 2010 עמד על 153 מיליארד $. מקור PPP היקף פרויקטי  1
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שיטת ה־PPP הינה אחת השיטות העומדות בפני ממשלה/רשות ציבורית לביצוע הפרטה.2 על פי 
שיטה זו נחתם הסכם, ארוך טווח, בין הסקטור הציבורי לסקטור הפרטי על אספקת תשתית/מוצר/

שירות ציבורי על ידי זכיין פרטי.
למדינות  השנים  במהלך  התרחבה  התשעים,  שנות  בתחילת  בבריטניה  שראשיתה  זו,  שיטה 
נוספות במערב אירופה, מזרח אסיה, דרום אמריקה ואוסטרליה, ובשנים האחרונות צברה תאוצה גם 

בארה"ב, במדינות מתפתחות באירופה ואסיה ובישראל.
הבסיס לשיתוף הפעולה בין הסקטור הפרטי לסקטור הציבורי בישראל )כמו גם בהרבה מדינות 
אחרות בעולם( באמצעות שיטת ה־PPP נבע בעיקר משני טעמים עיקריים, האחד – חוסר היכולת 
של הממשלה להשקיע השקעות גדולות בפרק זמן קצר בשל מגבלות תקציב, השני – בשל היכולת 
של הסקטור הפרטי לפעול ביחסי עלות-תועלת טובים יותר מהסקטור הציבורי, במיוחד בעולם של 

התמחות תפעולית וטכנולוגית.
והוא  בארץ,   PPPה־ פרויקטי  הראשונה של  הסנונית  היה   )6 )כביש  ישראל"  "חוצה  פרויקט 
הביא בעקבותיו לתנופה אדירה של פרויקטים נוספים בעשור האחרון. בין הפרויקטים נמנים כבישי 
הרכבת  הכרמל,  מנהרות  ולירושלים,  אביב  לתל  בכניסה  המהירים  הנתיבים  ו־531,   431 הרוחב 
הקלה בירושלים, מתקני ההתפלה באשקלון, בפלמחים ובחדרה, פרויקט הגז הטבעי )הן בנתיב הימי 
והן בנתיב היבשתי(, הרחבת ה"כנסת", בית הסוהר הפרטי בבאר שבע )שנפסל לבסוף ע"י בג"ץ(, 

בית חולים באשדוד, מרכז הדרכה לשוטרים וקריית ההדרכה של צה"ל )"עיר הבה"דים"( ועוד.
ההליך המכרזי של מרבית פרויקטי ה־PPP שנעשו בארץ, למעט פרויקט קריית ההדרכה של 
והמקדים  הראשון  דומה: בשלב  בצורה  ונעשו  באוצר,  הכללי  ידי החשב  על  ורוכזו  הובלו  צה"ל, 
Pre- – להליך המכרזי נעשתה פנייה למתמודדים פוטנציאליים להשתתף במכרז )הליך מיון מוקדם
Qualification(. משנמצא כי קיימים מציעים פוטנציאליים לפרויקט, שקדה ועדת המכרזים על הכנת 
מסמכי המכרז )RFP – Request For Proposal( באמצעות ועדת היגוי וצוותי משנה המחולקים 
למאפייניו  בהתאם  לפרויקט  מפרויקט  משתנה  המכרז  מסמכי  להכנת  הזמן  פרק  שונים.  לתחומים 
השונים )סוג, היקף, מורכבות וכו'(. בישראל, לדוגמה, הכנת מסמכי המכרז אורכת בממוצע כ־16 
חודשים. בתום ההליך המכרזי ומשנבחר המציע המועדף הוטל עליו לארגן את החוב מול הגורמים 

המממנים בהליך שנקרא "סגירה פיננסית", ונמשך בין שנה לשנתיים.
מכרז קריית ההדרכה של צה"ל אשר פורסם בשנת 2008 על ידי משרד הביטחון נוהל במתכונת 
שונה מיתר פרויקטי ה־PPP שפורסמו לפני כן. במכרז זה נבחרו בשלב הראשון 2 מציעים מועדפים 
נוסף )Best & Final(, כשבמסגרת השלב הסופי ביניהם נדרשו המציעים  שעלו להליך תחרותי 

להגיש הצעות מחיר מעודכנות כשאלו מגובות בהסכמי מימון מול הגורמים המממנים.
פרויקטים  של  ואמפירית  עובדתית  בסקירה  לרוב  מתמקדת   PPPה־ לשיטת  הנוגעת  הספרות 
שבוצעו בשיטה זו ברחבי העולם, תוך התייחסות לגורמים ולנסיבות שהובילו ממשלות לאמץ את 
השיטה )האצת פיתוח תשתיות לעידוד צמיחה כלכלית, גיוס מקורות מימון, הקטנת הגירעון התקציבי, 
ניצול יתרונות יחסיים של הסקטור הפרטי, יעילות, אידאולוגיה ועוד(, התייחסות לתוצאות השיטה 
 Hart, 2003; ,וניתוח הסיבות להצלחה או לכישלון של פרויקטים שבוצעו בשיטה זו )ראו, לדוגמה
.)Hodge and Greve, 2007; Vining and Boardman, 2008; Grimsey and Lewis, 2004
ובהבנת   PPPדן בנושאים אלו, אלא עוסק בהיבט הפוליטי של שיטת ה־ המאמר הנוכחי אינו 
השחקנים  הם  מי   – ההפרטה  בתהליך  רנטות  להשגת  בניסיון  שונות  לחץ  קבוצות  שבין  המאבק 

בתיאור סוגים ושיטות הפרטה ראו אקשטיין, זילברפרב ורוזביץ, 1998.  2
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המעורבים )קבוצות אינטרסים( ומהי התועלת שמנסים שחקנים אלו להפיק מתהליך ההפרטה? כיצד 
קבוצות אינטרסים לוחצות על מקבלי ההחלטות? באיזה שלב בתהליך ההפרטה תפעלנה קבוצות 
הלחץ ומהי כמות המשאבים שהם יהיו מוכנים להשקיע בכל שלב בתמורה לקבלת הרנטה? וכיצד 

יתנהג הפוליטיקאי שאמור לאשר/לדחות את הצעת ההפרטה?
ההפרטה  בתהליך  שונות  לחץ  קבוצות  של  הפוליטיים  למאבקים  המתייחסת  כלכלית  ֵתאוריה 
מוצגת בספרות )Druk-Gal, Epstein, Nitzan, 2004( כמשחק כלכלי־פוליטי, דו־שלבי, שבו 
נוטלות חלק שתי רשויות בממשל אשר עומדות בפני לחצים מצד קבוצות אינטרסים הנאבקות ביניהן 

על הפרטת חברה.
ההפרטה.  מלבד  נוספים  בהקשרים  האקדמית  בספרות  מתואר  דו־שלבי  כלכלי־פוליטי  משחק 
התיאור השכיח בספרות למשחק מסוג זה מוצג כך שבשלב הראשון מתקיימת תחרות בין 2 קבוצות 
על קביעת הקבוצה הזוכה ברנטה. בשלב השני, התחרות על הקצאת הרנטה מתנהלת רק בין חברי 
 .)Stein and Rapaport, 2004 ; Risse, 2011 אותה קבוצה שניצחה בשלב הראשון )ראו לדוגמה
במשחק מסוג זה, התוצאה עבור הקבוצה המתחרה )ה"מפסידה"( נקבעת למעשה כבר בתום השלב 

הראשון.
2 שלבים עיקריים – בשלב  וסדור הכולל  PPP מתקיים בהליך מובנה  תהליך ההפרטה מסוג 
כשעל  ההפרטה  לתוכנית  הצעתה  את  הפוליטי  הדרג  לאישור  מגישה  המקצועית  הרשות  הראשון, 
הדרג הפוליטי להכריע על עצם ביצוע ההפרטה ועל אופן מימושה – שיטה קונבנציונלית3 או שיטת 
PPP. בשלב זה מתנהלים מאבקים בין קבוצות לחץ על עצם ביצוע ההפרטה שבמסגרתם משקיעות 
הקבוצות משאבים, המופנים אל הדרג הפוליטי, בניסיון להשפיע על קבלת ההחלטה. במידה שהדרג 
הפוליטי אישר את ביצוע ההפרטה בשיטת PPP, מתנהל בשלב השני הליך מכרזי שבמסגרתו נקבעות 
תכולות המכרז הסופיות בהסכם זיכיון ארוך טווח בין הסקטור הציבורי לסקטור הפרטי. מבחינה זו, 

תהליך ה־PPP מהווה פלטפורמה נוחה להמחשת 2 השלבים במשחק ההפרטה.
אילו היינו מפעילים את מאפייני המשחק הכלכלי־פוליטי הדו־שלבי השכיח בספרות על תהליך 
ה־PPP, השלב השני של קביעת הסכם הזיכיון היה פתוח רק לרשות המצדדים בתוכנית ההפרטה, 
כשכל שחקן היה משקיע משאבים כדי להשפיע על תכולות המכרז כמה שיותר לטובתו. לעומת זאת, 
במשחק ההפרטה המתואר במאמר זה, ניתנת האפשרות גם לקבוצה "המפסידה" )בשלב הראשון( 
לחזור ולהתחרות בשלב השני על הרנטה. מתן אפשרות כזו מחדיר עוצמה ומתח במשחק כך שכל 
קבוצה נדרשת להחליט לא רק לגבי היקף המשאבים הכולל שיושקע בתחרות אלא גם לגבי עיתוי 

וכמות המשאבים שיושקע בכל שלב.
הרחבת הֵתאוריה הכלכלית שפותחה ע"י Druk-Gal, Epstein and Nitzan  )2004( והתאמתה 
למאפיינים הייחודיים של מודל ה־PPP, לצד הרחבת משחק ההפרטה הדו־שלבי הקלאסי למשחק 
שבו קיימת אפשרות לקבוצה "המפסידה" לחזור ולהתחרות על הרנטה בשלב השני, צפויה להעניק 
ערך מוסף להבנת אופי המאבק בין קבוצות הלחץ ולהבנת החולשות/החוזקות בתהליך ה־PPP. ניתוח 
גורמי העניין, האילוצים והגורמים המשפיעים על הליך ההפרטה יאפשר להפיק תובנות שימושיות 

בהקשר של יישום פרויקטי PPP בישראל.
PPP, ומפורטים היתרונות והחסרונות  בסעיף הבא מוצג תהליך הפרטה סטנדרטי של פרויקט 
העיקריים של פרויקטי PPP ביחס לפרויקט ציבורי קונבנציונלי. האתגר בפיתוח ֵתאוריה כלכלית 
שתספק הסבר לתופעות הכרוכות במודל הפרטה מסוג PPP מוצג בסעיף השלישי. בסעיף הרביעי 

שיטה קונבנציונלית – פרויקט/שירות שמסופק ע"י המגזר הציבורי ובמימון ציבורי.  3



הרבעון לכלכלה  48

מוצג משחק ההפרטה. ניסוח משחק ההפרטה בצורתו הפורמלית כמודל מוצג בסעיף החמישי, ובו גם 
נערך ניתוח שיווי המשקל. סיכום המסקנות העיקריות מובא בסעיף האחרון.

ב.  מודל PPP – מאפיינים, מבנה ההפרטה ושיקולים ביחס 
לשיטה הקונבנציונלית

להתקשרות בין הסקטור הציבורי לסקטור הפרטי על בסיס הסכמי PPP מספר מאפיינים מרכזיים:
השותף מהסקטור הפרטי אחראי על התכנון, הבנייה, המימון, התפעול והאחזקה של התשתית,  א. 
הגוף  ידי  על  או   )BOT( בתשתית  המשתמשים  ידי  על  ישירות  הנעשים  לתשלומים  בתמורה 

.)PFI( הציבורי המזמין
השותפים, הן מהסקטור הפרטי והן מהסקטור הציבורי, מתחלקים באחריות לסיכונים של הבנייה  ב. 
והתפעול של התשתית. זאת, בהתאם לעיקרון שכל צד מקבל על עצמו את האחריות לסיכונים 
שלהם הוא מסוגל לבנות בקרות מתאימות בעלות נמוכה יותר. לזכיין הפרטי יתרון יחסי בניהול 
פרויקט, ולכן הוא נושא בסיכוני ההקמה והניהול של הפרויקט. מנגד, המדינה נושאת בסיכונים 
ביחס  לנהל  מיטיבה  היא  שאותם  עליון  כוח  ואירועי  ארכאולוגיה  הצמדה,  סלי  סטאטוטוריים, 

למגזר הפרטי.

דוגמה לחלוקת סיכונים אופיינית בפרויקטים המבוצעים בשיטת PPP בישראל:

תקופת ההתקשרות בין השותפים הינה לטווח ארוך )20–30 שנה( – מה שמבטיח זרם הכנסות  ג. 
יציב וארוך טווח לזכיין אשר מגובות אף במרבית המקרים בערבויות או בביטחונות שמעניקה 

המדינה.
רכש תפוקות )outputs( במקום רכש תשומות )inputs( – במסגרת המכרז מפורטות התפוקות  ד. 
והתוצאות הנדרשות ולא התשומות הכרוכות באספקת השירותים. כך, לדוגמה, במכרז לביצוע 
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קורס רישיון ג' למשאית עד 15 טון, תפוקה תוגדר כדרישה ש־70% מחניכי הקורס יעברו בטסט 
מהגדרת  להבדיל  וזאת  טסטים,  מ־4  יותר  בלא  הנותרים  ו15%  השני  בטסט   15% הראשון, 

התשומות – "לכל חניך יינתנו 20 שיעורים על משאית, כל שיעור יהיה באורך של 50 דקות".
עמידה  על  התשלומים  וביסוס  ההפעלה  תקופת  והתחלת  ההקמה  בסיום  לזכיין  תשלום  תחילת  ה. 

במדדי תפוקה, קנסות על אי עמידה במדדי תפוקה ותמריצים על ביצועי יתר.
מהזכיין  ודרישה  ואיכות,  כמות  של  במונחים  השירות  להבטחת  ובקרה  זמינות  מנגנוני  קביעת  ו. 

להעמיד בטוחות להבטחת מילוי התחייבויותיו בהסכם.
אפשרות לקבלת נכסי הפרויקט בסוף תקופת החוזה – נכסי הפרויקט מועברים בחזרה למדינה  ז. 
השירות.  לאספקת  הזכיין  של  מחויבותו  מסתיימת  זה  ובמצב   ,)Build Operate Transfer(
כביש "חוצה ישראל" )כביש 6( ומתקני התפלת המים באשקלון וחדרה הן דוגמאות לפרויקטי 

.BOT
בינוי,  שירותי  לאספקת  מולטי־דיסצפלנרי  ניסיון  הון,  עתירת  השקעה   – גבוהים  כניסה  חסמי  ח. 
תפעול ואחזקה לטווח ארוך, חסמים רגולטוריים כגון אישורי תוכניות על ידי ועדות ארציות או 

מחוזיות או מקומיות, תוכניות מתאר, התנגדויות משפטיות וציבוריות )ארגונים ירוקים( ועוד.
מקיימת שיעור גבוה של מונופולים טבעיים. ט. 

:PPPלהלן דוגמאות מרכזיות לפרויקטים שמבוצעים בישראל בשיטת ה־

זכייןפרויקטתחוםאשכול
שלב בפרויקט

הפעלההקמה

תחבורה
×citypassרכבת קלה לירושליםרכבות

כבישים
×דניה סיבוסכביש 431

×דרך ארץכביש 6

אנרגיה ומים
חשמל סולארי

×Ashalim-Sunפוטו־וולטאי
×שיכון ובינויתרמו סולארי

התפלת מים
×VIDאשקלון

×H2IDחדרה

ביטחוןבינוי
×פוליסיטימרכז הדרכה לשוטרים

×מבט לנגבקריית ההדרכה של צה"ל

האוצר  במשרד  הכללי  החשב  משרד  ידי  על  הובלו  בישראל4  האמורים   PPPה־ פרויקטי  מרבית 
)באמצעות החברה הממשלתית – "ענבל חברה לביטוח" בע"מ( והתנהלו בהליך סדור הכולל מספר 

שלבים, כדלקמן:

)"עיר הבה"דים"(, שהינו הפרויקט התקציבי הגדול ביותר שבוצע עד  פרויקט "קריית ההדרכה של צה"ל"   4
כה בשיטת PPP בישראל, היה ייחודי בכך שהובל על ידי משרד הביטחון ובוצע בהליך מכרזי מעט שונה, כאמור 

בהקדמה.
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ניתן להבחין, מבחינה כרונולוגית, בשלושה שלבים עיקריים בתהליך ההפרטה: בשלב א, הממשלה 
צריכה לקבל החלטה על עצם ביצוע ההפרטה ועל אופן מימושה – שיטה קונבנציונלית או שיטת 
לזכות  השאיפה  ידי  על  המונעים  לחץ  קבוצות  בין  פוליטיים  מאבקים  מתקיימים  זה  בשלב   .PPP
ברנטות ההפרטה. בשלב ב, ובהנחה כי הממשלה בחרה בשיטת מימוש של PPP, מתקיימים מאבקים 
המנסות  חדשות(  לחץ  קבוצות  ו/או  א  בשלב  שהשתתפו  לחץ  )קבוצות  לחץ  קבוצות  בין  נוספים 
להשפיע על תכולות ודרישות המכרז לטובתן, תחת מתווה מימוש של PPP. תביעות אפשריות מצד 
מתנגדי ההפרטה יכולות להיות:5 חיוב הזכיין לחלק עבודות משנה לקבלנים/מפעלים מהפריפריה, 
חיוב הזכיין לבצע רכש מקומי בשיעור מסוים מסך העבודות, חיוב הזכיין לתת עדיפות בהעסקת 
חיילי מילואים וכדומה. מאבקים אלו כרוכים בהוצאה נוספת של משאבים המופנים לדרג הפוליטי, 

שבסמכותו להנחות את הרשות המקצועית על הטמעת הדרישות בהסכם הזיכיון.
בשלב ג – שלב יישום תוכנית ההפרטה, המאבקים בין הקבוצות תופסים עוצמה נמוכה יותר, אם 
כי עדיין קיימת אפשרות שקבוצות לחץ ינסו להשפיע על המציאות בשטח, כגון ביקורת ציבורית 
הפרויקט  להלאמת  דרישה  או  הזכיין,  ידי  על  הציבוריים שמסופקים  השירותים  איכות  על  נוקבת 

וכדומה.
שיטת ה־PPP מגלמת בתוכה מספר יתרונות וחסרונות מרכזיים בהשוואה לפרויקט קונבנציונלי:

יתרונות:
הקמה-תפעול- הפונקציות  בין  זיקה  יצירת   – הפרויקט  של  הביצוע  שלבי  כל  בין  אינטגרציה  א. 

דוגמאות לתביעות שעלו מצד גורמי עניין שונים בהליך המכרזי של פרויקט "עיר הבה"דים" של צה"ל, אשר   5
מרביתן נענו.

שלב ב

שלב א

שלב ג



51  "Public–Private Partnership" קבוצות לחץ וחיפוש רנטות במודל הפרטה מסוג  

אחזקה ומתן אחריות כוללת לזכיין לכל תקופת ההתקשרות נותנת תמריץ לזכיין להתייעל ולתכנן 
אופטימלית את השימוש בנכסים הציבוריים בראייה כוללת וארוכת טווח.

עמידה בלוחות זמנים – על פי מחקרים וסקרים שבוצעו בעולם, פרויקטי PPP נוטים לרוב לעמוד  ב. 
ידי הסקטור  יותר יחסית לפרויקטים אחרים שבוצעו על  בלוחות הזמנים שהוגדרו באופן טוב 

הציבורי בשיטה הקונבנציונלית.6

בחינת מספר מקרי בוחן על פרויקטי PPP בישראל הראתה כי קידום פרויקטי תשתית בשיתוף   
הסקטור הפרטי מקטין את העלויות התקציביות וכן את לוחות הזמנים ביחס לשיטה הקונבנציונלית 

)בלוגובסקי, 2013(.
זיהוי, חלוקה וגידור אופטימלי של הסיכונים – השותפות )PARTNERSHIP( בין הסקטורים  ג. 
מאפשרת העברת הסיכונים למי שהוא בעל השליטה ויכולת הניהול הטובה ביותר עבור אותו 

סיכון.
יישום שיטות וטכנולוגיות מתקדמות – קיים תמריץ לזכיין לאמץ שיטות ניהול מתקדמות ולהתקין  ד. 

טכנולוגיות שיביאו להפעלה חסכונית ואפקטיבית יותר של הפרויקט.
יכולת לעודד צמיחה ללא הגדלת הגירעון הממשלתי )בטווח הקצר( – שיטת ה־PPP מאפשרת  ה. 
פיתוח מואץ של תשתיות ציבוריות ועוזרת להתמודד עם מגבלת התקציב השנתית של הממשלה 

על ידי שילוב מקורות המימון של הסקטור הפרטי.
ניהול יעיל של שימושים אלטרנטיביים בנכס – אחד המנופים להגדלת "הערך לכסף" של פרויקט  ו. 
המבוצע בשיטת PPP הוא מתן אפשרות לזכיין להשתמש בתשתיות ובמבנים לשימושים נוספים 
לנצל  מאפשר  שכזה  הסדר  הציבורי.  לגוף  לספק  מחויב  שהזכיין  הציבוריים  השירותים  מלבד 

מקור הנתונים – משרד האוצר הבריטי )סקר פרויקטי PPP שבוצע על ידי משרד הביטחון הבריטי ב־2003(.   6
מחקר אוסטרלי של אוניברסיטת מלבורן מ־2008 הגיע למסקנה דומה גם בפרויקטי PPP באוסטרליה.



הרבעון לכלכלה  52

בצורה אפקטיבית יותר את השימוש בנכס, וכן מאפשר לשפר את תזרים המזומנים של הזכיין 
ולהוריד את הוצאות התפעול של הפרויקט )למשל באמצעות חלוקת ההכנסות משימושים אלו 

בין המזמין לזכיין(.
הפחתת מעורבות הממשלה במשק – הקטנת מעורבות המגזר הציבורי באספקת שירותים ו/או  ז. 
בעלות על תשתיות ציבוריות מגבירה את התחרות במשק ומקטינה את הסיכויים למקרי שחיתות.

חסרונות:
 PPP בשיטת )TRANSACTION COSTS( עלויות מכרז גבוהות – עלויות ניהול ההתקשרות א. 

גבוהות משמעותית ביחס לשיטה הקונבנציונלית. לכך קיימות מספר סיבות עיקריות:
מוקדם  מיון  הליך  כגון  וכולל שלבים,  יותר  ארוך  הינו  לעיל(  )כפי שתואר  המכרז  תהליך   )1

וסגירה פיננסית, שאינם קיימים בשיטה הקונבנציונלית.
וניתוח מדוקדק של הסיכונים, התפוקות הנדרשות ומנגנוני הבקרה  נדרשת ירידה לפרטים   )2

בראייה ארוכה טווח של 20–30 שנה.
מתקיים משא ומתן ארוך יותר לחלוקת סיכונים, להשגת ביטחונות והסכמי מימון בין הגוף   )3

הציבורי לסקטור הפרטי ולגורמים המממנים.
הסקטור הציבורי נושא בעלויות גבוהות של פיקוח ובקרה בתקופת ההקמה וההפעלה.  )4

עלויות גבוהות של התקשרויות נוספות לעריכת התאמות ושינויים בעקבות פערים שמתגלים,   )5
מחלוקות, שגיאות ואירועים שלא נצפו בתחילת ההתקשרות.

במקרה שבו נבחר זכיין ולא הושלמה הסגירה הפיננסית )כמו במקרה של הרכבת הקלה בתל   )6
מחדש,  תכנון  המדינה,  של  מחדש  מימון  גיוס  כגון  למדינה,  נוספות  עלויות  קיימות  אביב( 
השארת כוח אדם מקצועי והעלות החברתית של דחייה באספקת התשתית/המוצר/השירות 

הציבורי.
שליטת המגזר הפרטי על נכסי המדינה – בשיטת ה־PPP מקבל הסקטור הפרטי שליטה )ניהולית/ ב. 
בעלות( על נכס ציבורי וסמכות לאספקת שירותים ציבוריים, סמכות שהייתה במקור בידי הסקטור 
יספק  או  ציבורי  נכס  על  ישלוט  פרטי  שגוף  ראוי  האם  הנורמטיבית  לשאלה  מעבר  הציבורי. 
שירותים ציבוריים, בעצם העברת הסמכויות מאבד הגוף הציבורי את מוטת השליטה בפרויקט 
ונפגעת יכולתו להבטיח את תוצאות השירות )סמכויותיו כגוף רגולוטורי בתחום הפיקוח והבקרה 

נשמרות(.
 מעבר לכך, התקשרות על בסיס הסכמי PPP מייצרת תלות חזקה בסקטור הפרטי הן באספקת   
בקיום  והן  המורכבת  ההתקשרות  לניהול  חיצוניים  ביועצים  בשימוש  הן  ציבוריים,  שירותים 
מנגנוני בקרה ובוררות אחר מילוי ההתחייבויות בהסכם. הגידול בתלות בסקטור הפרטי עלול 
להביא למנגנון הקרוי "מעגל מרושע" )VICIOUS CIRCLE(. ככל שהמומחיות של הסקטור 
הפרטי באספקת שירותים ציבוריים תגדל כך תגדל האפקטיביות של ההתקשרות עם הסקטור 

הפרטי לשירותים נוספים ותגבר יכולתו לעצב את אופי השירות.
 "המעגל המרושע" פועל גם בכיוון ההפוך, של ירידת היכולות של עובדי הסקטור הציבורי.   
כלומר, מעורבות רבה של הסקטור הפרטי באספקת השירותים הציבוריים ובניהול ההתקשרויות 
החוזיות עלולה לגרום לאובדן ידע בקרב עובדי הסקטור הציבורי בניהול ההתקשרות ובאספקת 

השירות עד לכדי מצב שלא תהיה ברירה אלא להישען על הסקטור הפרטי.
הקשחת תקציב המדינה בטווח הארוך – התקשרות בחוזה PPP מחייבת את הממשלה לשריין  ג. 
תקציב לרכישת השירות מהזכיין לכל אורך תקופת הזיכיון )20–30 שנה(. ההתחייבות מראש 
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הממשלה  של  העתידית  הגמישות  את  ומפחיתה  המדינה  תקציב  את  מקשיחה  ארוכה  לתקופה 
בתקציב. כמו כן, התקציב השוטף של הממשלה אינו משקף את מלוא ההתחייבויות שהממשלה 
נטלה על עצמה. בהקשר זה נציין את דבריו של מנהל האגף למקרו־כלכלה ומדיניות בחטיבת 
הסקטור  שיתוף  את  להגביר  הממשלה  שרצון  "נראה  ברנדר:  עדי  ד"ר  ישראל,  בבנק  המחקר 
גם  אלא  הפרטיים  היזמים  של  יותר  טוב  ביצוע  מכושר  רק  לא  נובע  התשתית  במיזמי  הפרטי 

מניסיון לעקוף את חולשת המערכת הפוליטית בקביעת סדרי העדיפויות בתקציב המדינה".7
למימון  ארוך  לטווח  הון  לגייס  הזכיין  נדרש   PPP פרויקט  במסגרת   – מימון  בעלויות  הפרש  ד. 
כיוון  הזיכיון.  תקופת  לאורך  השוטפת  הפעילות  ולמימון  התשתית(  )הקמת  ההונית  ההשקעה 
שמדובר בזרם תקבולים מובטח על ידי הגוף הציבורי, הסיכון בפרויקט לרוב נמוך יותר בהשוואה 
לפרויקט עסקי החשוף לסיכוני ביקוש. יחד עם זאת, עלות גיוס ההון של הזכיין הינה גבוהה יותר 
ביחס לעלות גיוס ההון של הממשלה )בעל סיכון גבוה יותר(, וכך בעצם זרם התשלומים העתידי 

שמשלם הגוף הציבורי לזכיין מגלם עלות הון גבוהה יותר.
גורם  ידי  על  שיופנמו  לצפות  ניתן  שלא  ומטרות  שיקולים  ישנם  לממשלה   – השיקולים  מאזן  ה. 
פרטי, כגון שיקולים חברתיים, הומניטריים, שמירה על איכות הסביבה ועוד. זכיין פרטי שמבצע 
פרויקט תשתית מונע על פי שיקולים של מקסום רווחים – דבר שלא עולה תמיד בקנה אחד עם 

האינטרס הציבורי הרחב.
/ פגיעה באספקת השירות הציבורי – הסיכון לפשיטת רגל של הזכיין או  סיכון לפשיטת רגל  ו. 
ידי  על  בפרויקט שמנוהל  יותר מאשר  גבוה  באיכותו  ו/או  הציבורי  באספקת השירות  לפגיעה 

הסקטור הציבורי )תלוי כמובן ביציבותה של הממשלה במדינה המדוברת(.

PPP המאבקים הפוליטיים בשיטת ג. 

התיאור השכיח בספרות בהקשר הפרטה הוא קיומה של חברה/תשתית בבעלות ציבורית, כשהסוגיה 
העומדת על הפרק הינה שאלת העברת הבעלות לידיים פרטיות. כפועל יוצא, גם כשדנים ברעיון 
"חיפוש רנטות" בתהליך ההפרטה, המאבק בין קבוצות לחץ על השגת הרנטה מתואר כתחרות בין 

הפרטים על השגת השליטה בחברה.
לשיטת הפרטה מסוג PPP )מצב א'( מאפיינים ייחודיים המבדילים אותה ממודל הפרטה רגיל של 
העברת בעלות על חברה או העברת אחריות לאספקת שירותים ציבוריים לידיים פרטיות )מצב ב'(:

היעדר נכס ציבורי קיים – בשלב היציאה לדרך בתהליך ההפרטה לא קיים נכס/תשתית ציבורית   )1
במצב א', ואילו במצב ב' קיים. לפיכך, היכולת של גורמי עניין בתהליך ההפרטה להעריך את 
התועלת שלהם מהפרויקט הינה מוגבלת וקשה יותר במצב א' מאשר במצב ב'. בנוסף, הסיכון 

ל"אפקט הבעלות" )Endowment Effect(8 כמעט ואינו קיים במצב א'.
פרויקטים  לקדם  למדינה  ערוץ שמאפשר  הינו   PPP מסוג  הפרטה  ערוץ   – ברירה"  "אין  מצב   )2
גיוס מקורות מימון מהשוק הפרטי. במקרים מסוימים של היעדר תקציב,  ציבוריים באמצעות 

ברנדר ומרום, 2001.  7
דברים  יתר  הערכת  להעריך  אנשים  הנטייה של  את  המבטא  התנהגותית  בכלכלה  מושג   – הבעלות"  "אפקט   8

שבבעלותם.
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ערוץ ה־PPP עשוי להיות האלטרנטיבה היחידה של הציבור ליהנות משירותים ציבוריים. לעומת 
זאת, במצב ב', אספקת השירות הציבורי נשמרת )לרוב( ללא קשר לזהות הבעלים.

ב',  במצב  ההפרטה.  צורות  בשתי  שונה  משמעות  ישנה  הפיצוי"  ל"תשלום   – פיצוי"  "תשלום   )3
התשלום נועד לפצות את בעלי העניין כנגד הרעה אפשרית במצבם ביחס למצב המוצא, והוא ניתן 
בדמות תשלום כספי או כהבטחה לשמירת זכויותיהם. במצב א', לעומת זאת, המאבק בין קבוצות 
הלחץ הוא על תועלות עתידיות ולכן התשלום מיועד לפצות את בעלי העניין על אובדן תועלת 

עתידית. הפיצוי יכול שיינתן כסכום כספי או כדרישות בחוזה לטובת הצד השני.
שמירת זכויות בנכס – בעוד שבמצב ב' בעצם ההפרטה המדינה מסירה מעליה )לרוב( את הזכויות   )4
בקניין ואת סמכותה לאספקת השירותים הציבוריים, בהפרטה מסוג PPP המדינה נותרת בעלת 
הנכס, היא נוטלת חלק מהסיכונים בפרויקט )בהתאם לחלוקה שהוגדרה מראש בין הצדדים( והיא 

אחראית להבטיח את אספקת השירותים הציבוריים.
הגורם המשלם – בהליך הפרטה מסוג PFI(  PPP( המדינה משלמת לזכיין עבור הפרויקט )הקמה,   )5

תפעול ואספקת שירותים(, ואילו בהפרטה מסוג ב' המדינה גובה תקבולים מהמשקיע.

PPP תופסת צורה ועוצמה שונה שאינה זהה  לאור האמור, מערכת המאבקים הפוליטיים בשיטת 
לחלוטין למערכת המאבקים האופיינית לתהליך ההפרטה השכיח שנדון בספרות.

משחק ההפרטה ד. 

 Tullock,( טולוק  הרנטות שהציע  חיפוש  על משחק  בהתבסס  זה  במאמר  נדונה  ההפרטה  סוגיית 
 – PPP 1980(. משחק ההפרטה כולל שלוש קבוצות: ממשלה, "קואליציה" )בעד הפרטה בשיטת
תסומן באות X( ו"אופוזיציה" )נגד הפרטה בשיטת PPP – תסומן באות Y(. קבוצות ה"קואליציה" 
וה"אופוזיציה" משקיעות משאבים המופנים אל מקבלי ההחלטות בממשלה בניסיון להשגת רנטות 

ההפרטה.9
הממשלה מורכבת מרשות מקצועית )הרשות המפריטה( שתפקידה לגבש את מדיניות ההפרטה 
המומלצת )מניעיה כלכליים בלבד – מקסום תועלת הציבור( ולהגישה להחלטת הדרג הפוליטי המונע 

מתוך שיקולים צרים של מקסום המשאבים המופנים אליו.
משחק ההפרטה הוא משחק סטטי דו־שלבי. בשלב הראשון, הרשות המפריטה מגישה לאישור 
הדרג הפוליטי תוכנית להקמת פרויקט ציבורי באמצעות הסקטור הפרטי. ההנחה היא כי במסגרת 
תוכנית ההפרטה בחרה הרשות המקצועית את שיטת ה־PPP כשיטת המימוש הטובה ביותר לביצוע 
ההפרטה מבין שיטות ההפרטה הקיימות. דחייה של הדרג הפוליטי את תוכנית ההפרטה משמעותה כי 

הפרויקט יבוצע על ידי הסקטור הציבורי בלבד ולא על ידי הסקטור הפרטי בשיטה אחרת.
בשלב השני, בהינתן שהדרג הפוליטי אישר עקרונית את תוכנית הפרטה, מתקיימים מאבקים 
נוספים בין הקבוצות לאורך ההליך המכרזי על דרישות המכרז, כשכל צד מעוניין להשפיע על תכולות 
המכרז באופן שמיטיבות עימו יותר. יצוין כי לזכייה בתחרות יש משמעות שונה לשתי הקבוצות. 

למרות שמדובר בקבוצות לחץ הכוללות בתוכן מספר בעלי עניין, ההתייחסות אליהן במאמר תהיה כאל יחידה   9
כלכלית אחת, כשכל קבוצת אינטרסים תיוצג על ידי נציג )שחקן X ושחקן Y( הפועל למען קידום האינטרס שלה. 

לפיכך מאמר זה אינו מתייחס לבעיית ה"טרמפיסט" )Free Riding( בקרב חברי הקבוצה.
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זכייה של "קואליציה" פירושה שיהיה פרויקט שיבוצע וימומן על ידי הסקטור הפרטי ובו תובטח 
אספקת השירותים הציבוריים ותקבולים לזכיין לתקופה ארוכה. לעומת זאת, זכייה של "אופוזיציה" 
משמעותה עיכוב/השהיה/ביטול של אספקת השירות הציבורי, או לחילופין ביצוע הפרויקט על ידי 
השונה  המשמעות  לאור  הציבור(.  על  מיסים  )הטלת  הציבורי  הסקטור  ובמימון  הציבורי  הסקטור 

שמייחסת כל קבוצה לרנטה, נראה סביר להניח כי רנטות ההפרטה הן שונות.
תחת הנחה זו יכול להיווצר מצב שבו קבוצה אחת תהיה מוכנה להפחית מהתגמול העתידי שיוענק 
 Epstein and Nitzan,( לה, על ידי מתן פיצוי לקבוצה השנייה, בניסיון להבטיח את השגת הרנטה
יכול להיעשות בדרך של הסכמה על הכללת סעיפים בחוזה לטובת הקבוצה  2007(. מתן הפיצוי 
השנייה )בתיווך הרשות המפריטה(. לחילופין, ייתכן מצב שבו הרשות המפריטה, שהיא שחקן מוביל 
במשחק ומעוניינת למקסם את הרווחה החברתית, תכפה מראש פיצוי שכזה )במסגרת ההסכם( על 

מנת לקדם את מטרותיה.
המחיר  הצעת  את  קובעת  הרנטות,  חיפוש  במשחק  למתרחש  מודעת  אשר  המפריטה,  הרשות 
המקסימלית )P( שתהיה מוכנה לשלם עבור הפרויקט, ואת גובה הפיצוי שינתן לקבוצת ה"אופוזיציה" 
במסגרת הסכם הזיכיון, תוך שהיא מתחשבת במגבלה של משחק חיפוש הרנטות הנערך בשלב השני 

בין ה"קואליציה" ל"אופוזיציה".
הקבוצות  שתי  שחקני   ,)C( האקסוגני  הפיצוי  וגובה   )P( המקסימלית  המחיר  הצעת  בהינתן 
הנערך  הסימולטני  במשחק  שלהם  האסטרטגית  התגובה  את  קובעים  ו"אופוזיציה"(  )"קואליציה" 

ביניהם בשלב הראשון ובשלב השני.
בספרות האקדמית, התיאור השכיח למשחק "חיפוש רנטות" דו־שלבי מוצג כך שבשלב הראשון 
על  הזוכה. בשלב השני, התחרות  נקבעת הקבוצה  בין שתי קבוצות שונות שבו  מתקיימת תחרות 
 Risse, הקצאת הרנטה מתנהלת רק בין חברי אותה קבוצה שניצחה בשלב הראשון )ראו לדוגמה
המתחרה  הקבוצה  עבור  התוצאה  זה,  מסוג  במשחק   .)2011; Stein and Rapaport, 2004
השני  בשלב  זה,  במאמר  זאת  לעומת  הראשון.  השלב  בתום  כבר  למעשה  נקבעת  )ה"מפסידה"( 
במשחק, קיימת אפשרות לקבוצה ה"מפסידה" להתחרות על הרנטה גם בשלב השני )רנטה שונה 
מכפי שראתה לנגד עיניה בשלב הראשון(. כך למשל, במצב שבו קבוצה X זכתה בשלב הראשון, 
"סיבוב שני" בתחרות תתקיים רק אם  )אופציה של  Y להתחרות שוב בשלב השני  תוכל קבוצה 

קבוצה X תזכה בשלב הראשון(.

המודל ד. 

מודל ההפרטה ד.1. 

נסמן ב־X1 את סך המשאבים שמשקיע שחקן X בשלב הראשון וב־ X2את סך המשאבים שמשקיע 
שחקן X בשלב השני. באופן דומה, Y1 מסמל את סך המשאבים שמשקיע שחקן Y בשלב הראשון 

ו־Y2 את סך המשאבים שמשקיע שחקן Y בשלב השני.
שיווי המשקל המושג במשחק זה הוא שיווי משקל Nash. בשלב הראשון, השחקנים מתחרים 
ביניהם על אופן מימוש הפרויקט )מימוש על ידי הסקטור ציבורי בשיטה הקונבנציונלית או מימוש 
היחסית.  בהשקעתם  תלויים  ברנטה  שלהם  הזכייה  שסיכויי   )PPP  = הפרטי  הסקטור  באמצעות 

:)Tullock, 1980( החלטה זו נעשית באופן סימולטני במשחק דומה לזה שתואר אצל טולוק
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לאחר התחרות על אופן מימוש הפרויקט, מתקיימת תחרות נוספת בין אותם שחקנים על תכולות 
המכרז )בשלב השני, המשאבים שהושקעו על ידי השחקנים בשלב הראשון נחשבים כאבודים(. אם 
שחקן Y(  X( זכה במשחק הראשון )תוכנית ההפרטה אושרה בשיטת PPP(, אזי ההסתברות של 

השחקנים לזכות ברנטה בשלב השני היא:
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 10,PPP את התועלת נטו שקבוצת ה"קואליציה" מייחסת לפרויקט אם הוא מבוצע בשיטת VXנסמן ב־
 VY2וב־ PPP את הערך שקבוצת ה"אופוזיציה" מייחסת לפרויקט אם הוא מבוצע בשיטת VY1ב־
 .)VY2 > VY1( את ערך הפרויקט לקבוצת ה"אופוזיציה" אילו היה מבוצע על ידי הסקטור הציבורי
ידי  על  המבוצע  מפרויקט  פחות  יעיל  הינו  ממשלתי  שפרויקט  ההנחה  מקובלת  שבספרות  מאחר 
נמוך  ערכו  גם  ולכן   )Megginson, Nash and van Randenborgh, 1994( הפרטי  הסקטור 
יותר, סביר להניח ש־VX > VY2 . האות C מסמלת את גובה הפיצוי שעשויה קבוצת ה"אופוזיציה" 

לקבל במקרה שקבוצת ה"קואליציה" תזכה בתחרות הסופית.
 P,(   πY2 בשלב השני של המשחק וב־ X את תוחלת הרווח של שחקן )P, C, X2(  πX2נסמן ב־

VY1, C,Y2( את תוחלת הרווח של שחקן Y בשלב השני של המשחק.

πX2 = X2P *P + Y2P *)P − C( − X2  )3(

πY2 = X2P *VY1+ Y2P *)VY1+C( − Y2  )4(

P, C, VY1 ≥ 0  )5(

בשלב השני – שלב המאבק על תחולות המכרז – שחקן X מעוניין שהתמורה שהוא יקבל מהמדינה 
לקבוצה  פיצוי  או  הטבה  שתינתן  מבלי  מבחינתו,  אופטימלית  תהיה   )P( הפרויקט  ביצוע  עבור 
היריבה שתרע עימו. מתן הטבה לקבוצת ה"אופוזיציה" )שחקן Y( במסגרת המכרז ו/או הכרח של 
מן התועלת האופטימלית של קבוצת  ל"אופוזיציה" מפחיתה  פיצוי כלשהו  הדרג הפוליטי להעניק 
ה"קואליציה" )שחקן X( בגובה C. במקרה כזה, התועלת שיפיק שחקן X ממהלך ההפרטה תהיה 
שווה ל־)P−C(. קבוצת ה"אופוזיציה", שבברירת המחדל שלה, ללא ניהול מאבק מצידה על קבלת 
הפיצוי ו/או הטבה במכרז, מפיקה תועלת VY1 השווה לתועלת שלה מפרויקט מופרט, מנסה להגדיל 
את תועלתה באמצעות הפניית משאבים אל הדרג הפוליטי במטרה לקבל הטבה/פיצוי במכרז. במקרה 

.VY1+C של הצלחה תגדיל קבוצת ה"אופוזיציה" את תועלתה לרמה של

Vx מבטא את התועלת של שחקן X מביצוע ההפרטה בניכוי התועלת שהיה מקבל במצב שבו הפרויקט היה   10
מתבצע בשיטה הקונבנציונלית.
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את מודל ההפרטה שתואר, ניתן להמחיש באמצעות עץ ההחלטות הבא:

ההוצאה  רמות  קביעת  ידי  על  שלהם  התועלת  תוחלת  את  למקסימום  להביא  מעוניינים  השחקנים 
בשלב  השחקנים  שישקיעו  האופטימליות  ההוצאה  רמות  את  משמצאנו   .Y2 ו־   X2 האופטימליות 
השני, נוכל לאמוד את סכומי ההוצאה שיהיו מוכנים שחקנים אלו להוציא בשלב הראשון )באמצעות 

אינדוקציה לאחור( ולנתח כיצד משפיע רכיב הפיצוי על התנהגות השחקנים.
מודל חיפוש הרנטות שתואר לעיל מתבסס על מספר הנחות מרכזיות:

שחקני הקבוצות הם אדישים לסיכון.  )1
2(  סיכויי הזכייה של השחקנים בתחרות תלויים ביחס שבין כמות המשאבים שמשקיע השחקן לסך 

.)Tullock,1980( המשאבים שמושקעים בתחרות על הרנטה
 Gradstein,( שני שלבי המשחק ידועים לכל השחקנים, ולא קיימת אופציה של כניסה לתחרות  )3

.)1995
הפרמטרים VX, VY1, VY2, P, C נתונים במונחים של ערך נוכחי.  )4

5(  סכום הפיצוי )C( איננו הוצאה אבודה )Sunk Cost(. הפיצוי ניתן לקבוצת ה"אופוזיציה" רק אם 
.PPP נחתם הסכם זיכיון בשיטת

תנאי סדר ראשון למקסימום, נתון על ידי גזירה של )1( ביחס ל־X2 והשוואה לאפס, ובאופן דומה 
עבור השחקן שני ביחס ל־)2(.

בהתאם למודל ההפרטה ולהנחות שפורטו לעיל, נציג את הטענות הבאות:
טענה 1: בשיווי משקל פנימי )*X2*, Y2( של המשחק הסימולטני שמתקיים בין קבוצת ה"קואליציה" 

לקבוצת ה"אופוזיציה" בשלב השני, מתקבל )ראו נספח א'(:
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ניתן לראות שמשחק חיפוש הרנטות תלוי בגובה הפיצוי, והתנאי ההכרחי לקיום תחרות ולהשקעת 
משאבים על ידי השחקנים הוא C>0. תוצאה זו דומה לתוצאת המשחק הקלסי של Tullock שבו 

הרנטה שווה ל־C, ובנוסף לא משולם כל פיצוי.
נסמן ב־TC2 את סך המשאבים שישקיעו השחקנים בשלב השני בתחרות:

 TC2 = X2
*+ Y2

* )7(

ו־)7( נקבל את ההסתברויות לניצחון   )4( ,)3(  ,)2(  ,)1( ידי הצבת תוצאות ש"מ במשוואות  על 
של  התועלת  )תוחלת  בתחרות  השחקנים  של  ההצלחה  פונקציית  את  השני,  בשלב  השחקנים  של 

השחקנים( ואת סך המשאבים שישקיעו שחקנים אלו בשלב השני:
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1
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מטענה 1 נובע שבשיווי משקל ההסתברות של כל אחד משני השחקנים לזכות בתחרות היא חיובית 
ההוצאה  היקף  על  משפיע   )C( הפיצוי  בגובה  גידול  כל  כן,  כמו  ל־0.5.  לשניהם  ושווה  וקבועה 
X2*( בסכום קבוע של 0.25 ועל ההוצאה הכוללת 

*,Y2( האופטימלי שישקיע כל אחד מהשחקנים
בתחרות בסכום של 0.5.

נבחן כעת את התנהגות השחקנים בשלב הראשון: אם שחקן Y מנצח בשלב הראשון בתחרות, 
 .2VY היא  זה  שחקן  שיפיק  והתועלת  ההפרטה,  הצעת  את  דחה  הפוליטי  שהדרג  היא  המשמעות 
לחילופין, אם שחקן X מנצח בשלב הראשון, המשמעות היא שהדרג הפוליטי אישר את ההפרטה 
לרשות  שתעמוד  ה"רנטה"  כזה  במקרה  ההסכם.  סעיפי  על  השני  בשלב  המשכי  מאבק  ומתנהל 

.)πY2
πX2 ו־ *

השחקנים בשלב השני תהיה למעשה תוחלת התועלת שלהם בשלב השני )*
משום שהתנהגות השחקנים בשלב הראשון נגזרת במידה רבה מתוצאות המשחק בשלב השני, 
פונקציית הזכייה של שחקני X ו־Y בשלב הראשון מכילה גם את תוחלת התועלת שגילינו עבור 

 שחקנים אלו בשלב השני.
 P,(  πY1 בשלב הראשון של המשחק וב־ X את תוחלת הרווח של שחקן )P, C, X1(  πX1 נסמן ב־

C, Vy2, Y1( את תוחלת הרווח של שחקן Y בשלב הראשון של המשחק.
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 πX1 = X1P *πX2 − X1 )12(

 πY1 = X1P *πY2+ Y1P *VY2 − Y1 )13(

בשיטת  זיכיון  הסכם  נחתם  אם  רק  ה"אופוזיציה"  לקבוצת  ניתן  הפיצוי  המודל,  להנחות  בהתאם 
PPP. משום כך, פונקציות ההצלחה של השחקנים בשלב הראשון אינן מכילות באופן ישיר רכיב 

של פיצוי.11

X1*( של המשחק הסימולטני שמתקיים בין קבוצת ה"קואליציה" 
*, Y1( טענה 2: בשיווי משקל פנימי

לקבוצת ה"אופוזיציה" בשלב הראשון, מתקבל )ראו נספח ב(:

 X1
* = 

( )
( ) ( )

2

2 Y2 Y1
X2 Y2 Y2

2 2
Y2 Y2 X2 Y2 Y1

3 1P C  * V V C * V 4 4 
V  –  V  –  V   P  C

   − − −   π − π    =
π + π + −

 )14(

 Y1
* = 

( )
( ) ( )

2

2 Y2 Y1 
X2 Y2 Y2

2 2
Y2 Y2 X2 Y2 Y1

3 1P –  C  * V  –  V  C * V 4 4 
V  –  V  –  V   P –  C

   −   π − π    =
π + π +

 
)15(

נסמן ב־ TC1 את סך המשאבים שישקיעו השחקנים בשלב הראשון בתחרות:

 TC1= X1
*+ Y1

* )16(

על ידי הצבת תוצאות ש"מ של המשחק הראשון במשוואות )1(, )2(, )14(, )15( ו־)18( נקבל את 
ההסתברויות של השחקנים לנצח בשלב הראשון בתחרות, ואת סך המשאבים שישקיעו שחקנים אלו 

בשלב זה:

 PX1
*=

Y2 Y1

3P  C
4 

 V  V   P  C

−

− + −
 ; PY1

*= 
Y2 Y1 

Y2 Y1

1V  –  V  C
4

V  V   P  C

−

− + −  
)17(

פיתוח עתידי נוסף של מודל חיפוש הרנטות בתהליך הפרטה דו־שלבי יכול שיתחשב גם באפשרות של מתן   11
פיצוי גם בשלב הראשון ו/או בשלב השני. מחקר זה אינו מתייחס לאפשרות זו, משום שמתן פיצוי בשלב הראשון 
אינו מתיישב לחלוטין עם משחק "חיפוש הרנטות" המתואר. כלומר, נראה פחות סביר שבמצב שבו הקבוצה היריבה 

תקבל פיצוי בשלב הראשון היא תשוב ותנהל מאבק נוסף בשלב השני של התחרות.
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 TC1
*= X1

*+ Y1
*= 

( )
Y2 Y1

Y2 Y1

3 1P –  C  * V V C
4 4
V  –  V   P –  C

   − −   
   

+  
)18(

 TC = TC1
*+ TC2

*= 
( )

Y2 Y1

Y2 Y1

3 1P –  C  * V V C
C4 4  

V  –  V   P –  C 2

   − −   
    +

+  
)19(

מהצבת משוואות )11(, )16( ו־)19( במשוואה )14( נקבל:

 πX1 = 
( )

3

2
Y2 Y1

3P  C
4

 V  V   P  C

 − 
 
− + −  

)20(

תחת הנחות המודל שהוצגו, ניתן לראות כי בשיווי משקל ההסתברות של כל אחד מהשחקנים מורכבת 
שהוצאות  לכך  ומספיק  הכרחי  תנאי  ההפרטה.  ביצוע  מביצוע/אי  יריבו  ושל  נטו  התועלת  מערכי 

Y2 < 0 ותנאי הכרחי ומספיק לכך  Y1
1V V C
4

− − שחקן X תהיינה חיוביות בשלב הראשון הוא 

. שני התנאים הנ"ל מבטיחים 
3P –  C 0
4

> Y תהיינה חיוביות בשלב זה הוא  שהוצאות שחקן 

בש"מ שההסתברות של השחקנים לזכות בשלב הראשון תהיה חיובית. כמו כן, לאור ההנחה ש־ 
.*PX1 > 0הוא תנאי מספיק אך לא הכרחי לכך ש־  P – C 0> Y2 הרי ש־ Y1V V>

ממשוואות )14( ו־)15( ניתן לראות שכאשר התועלת נטו של שחקן X מביצוע ההפרטה גדולה 
)קטנה( מהתועלת נטו של שחקן Y מאי מימוש ההפרטה, שחקן X מתאמץ יותר )פחות( כדי לנצח 
בתחרות ע"י הגדלת )הקטנת( השקעתו בחיפוש הרנטה, *X1* > Y1  )*X1* > Y1(. גידול )הקטנה( 
   ,Y בהוצאות אלו מגדיל )מקטין( את הסתברות זכייתו בתחרות והיא גבוהה יותר מזו של שחקן 

.)PX1* > PY1*(   PX1* > PY1*
לקבוצת  הפיצוי  וגובה  הפרויקט  מחיר  קביעת  ע"י  המפריטה,  הרשות  כי  ללמוד  ניתן  מכך 

ה"אופוזיציה", יכולה להבטיח שהצעת ההפרטה תאושר והפרויקט יבוצע על ידי הסקטור הפרטי.

תוצאות מודל ההפרטה ד.2. 

בהנחה שהתועלות נטו של השחקנים נתונות )P−C , VY2−VY1(, נבחן את השפעת השינוי בגובה 
)שלב  הראשון  בשלב  בתחרות  לזכות  השחקנים  של  סיכויים  על  השני(  בשלב  )שמוענק  הפיצוי 

הכרעת ההפרטה(, על גובה השקעותיהם ועל תוחלת התועלת של השחקנים.
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תוצאה 1:
0 < X1P

C
∂
∂  

0 < Y1P
C

∂
∂ )ראו נספח ג(   

בשיווי משקל כשערכי התועלות נטו של השחקנים נתונות, גידול )קיטון( בגובה הפיצוי )C(, מקטין 
)מגדיל( את ההסתברות של שחקן X לנצח בתחרות בשלב הראשון ומקטין )מגדיל( את סיכוייו של 

.Y שחקן
ההסבר לכך הוא שיש קשר שלילי בין גובה הפיצוי )C( לתוחלת התועלת של שחקן X בשלב 
)πX2(. הגדלת הפיצוי מקטינה את תוחלת התועלת של שחקן X בשלב השני, בעקבות כך  השני 
בשלב  לזכות  שלו  ההסתברות  ולכן  הראשון  בשלב  שישקיע  המשאבים  כמות  את  מפחית  השחקן 
הראשון יורדת. מנגד, הגדלת הפיצוי בשלב השני מגדילה את תוחלת התועלת של שחקן Y בשלב 
השני )πY2( ונותנת לו תמריץ להגיע לשלב השני )קרי: הצעת ההפרטה מאושרת(. עובדה זו מעודדת 
אותו להשקיע פחות בשלב הראשון ולכן מתקבל שההסתברות שלו לזכות בשלב הראשון, עם הגדלת 
גובה הפיצוי, פוחתת ככל שמגדילים את C. במילים אחרות, הגדלת הפיצוי מפצה אותו על אובדן 
התועלת שלו כתוצאה מההפרטה, ולכן כמות המשאבים שהוא ישקיע בשלב הראשון כדי להיאבק 
בהפרטה תלך ותפחת ככל שהוא יודע שהפיצוי שיקבל בתמורה יהיה גבוה יותר. בכך אנו רואים 
למעשה שהרשות המפריטה, על ידי קביעת גובה פיצוי מתאים יכולה להבטיח את תוצאת ההפרטה. 
במציאות במדינת ישראל שבה בכל פרויקט תשתיתי גדול מעורבים גורמים רבים )משרד האוצר, 
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, רשויות רגולטוריות, משרד הביטחון, משרד התחבורה, 
יזמים פרטיים ועוד(, קורה לא אחת שכל גוף פועל כ"אי בודד" ומנסה לקדם את מטרותיו הבלעדיות 
במנותק מדרכם של הגופים האחרים, הגם שהדבר עלול להביא לעיכוב/ייקור הפרויקט או אף לסכן 
והצרכים  האינטרסים  מכלול  את  לבחון  שתפקידו  גוף  ידי  על  כזה  במקרה  פיצוי  מתן  קיומו.  את 
עצמת  על  ולהקל  הפרויקטים  ובקידום  הזמנים  לוחות  בקיצור  רבות  לסייע  עשוי  כוללת  בראייה 

המאבקים הנלווים לתהליך ההפרטה.
נבחן עתה מהי השפעת השינוי בגובה הפיצוי על תוחלת התועלת של שחקן ה"קואליציה" בשלב 
הראשון )בשלב השני, השפעת השינוי בגובה הפיצוי על תוחלת התועלת שלו היא שלילית וקבועה 
ל־ 3/4−(. המטרה היא לבדוק, האם לשחקן שמעוניין בהפרטה כדאי להיענות לבקשתה של הרשות 
המפריטה ולכרות עימה הסכם הכולל את הדרישה לשלם פיצוי במקרה שאכן הוא זוכה בתחרות 

.PPP ומבצע את הפרויקט בשיטת
נסמן:

 	Y2 Y1V V A 0− = ≥ תועלת נטו של שחקן Y מאי ביצוע ההפרטה – 

 	P C B 0− = ≥ תועלת נטו של שחקןX מביצוע ההפרטה – 

 X תקטין את פונקציית התשלום של שחקן C 0 אזי הגדלת > C > 
B 9A

2
+ 

 
 

תוצאה 2: אם 
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 < P > C אזי הגדלת C תגדיל את פונקציית התשלום של שחקן 
B 9A

2
+ 

 
 

בשלב הראשון ואם 

)ראו נספח ד( X בשלב הראשון. 

נבחן עתה את השפעת גובה הפיצוי על עלויות חיפוש הרנטה של השחקנים בתחרות הדו־שלבית 

.)A,B( בהינתן שהתועלות נטו של השחקנים נתונות ,)
TC(
C

∂
∂

ממשוואה 19 לעיל קיבלנו:

 TC = TC1
*+ TC2

*= 
( )

Y2 Y1

Y2 Y1

3 1P –  C  * V V C
C4 4  

V  –  V   P –  C 2

   − −   
    +

+
 )21(

 TC = TC1
*+ TC2

*= 
( )

1 1B  C  * A C
C4 4  

A B 2

   + −   
    +

+
 )22(

ולכן

  
( ) ( )

Y2 Y1

Y2 Y1

3 1 1 1P –  C  * V V C B    C  * A  C
C C4 4 4 4   

V  –  V   P –  C 2 A B 2
TC  
C C C

          − − + −                 ∂ + ∂ +   
+ +   

   ∂    = =
∂ ∂ ∂

 )23(

בתשלום  הגידול  עם  גדלות  הדו־שלבית  בתחרות  השחקנים  של  הרנטה  חיפוש  עלויות   :3 תוצאה 

.P > C > 
2 2A P
3

 + 
 

 < C < 0 והן קטנות כאשר 
2 2A P
3

 + 
 

הפיצוי C, בתנאי ש: 

)ראו נספח ה(

השוואה בין מודל דו־שלבי למודל חד־שלבי

נתבונן עתה במודל הפרטה רגיל המציג תחרות חד־שלבית שבה מתחרים שני שחקנים על השגת 
הרנטה, עם מתן אפשרות לפצות את היריב בתחרות. נניח כי הנחות המודל במקרה כזה תואמות את 

ההנחות הרלוונטיות שנלקחו במודל ההפרטה הדו־שלבי שתואר לעיל.
:)Tullock, 1980( במשחק זה, פונקציות הסתברות הזכייה של השחקנים בתחרות הן

 PX1
R = 1

1 1

Y
X  Y+

; PY1
R = 1

1 1

X
X  Y+

 )24(
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 πY1
R)P, C, VY2, Y1

R( במשחק הרגיל וב־ X את תוחלת הרווח של שחקן πX1
R)P, C, X1

R( נסמן ב־
את תוחלת הרווח של שחקן Y במשחק.

πX1
R = PX1

R * )P − C( − X1
R  )25(

πY1
R= PX1

R * )VY1 + C( + PY1
R * VY2 −Y1

R  )26(

לה  המתאימה  ההוצאה  לרמת  ביחס  אחת  כל  ו־)26(,   )25( פונקציות  גזירת  באמצעות 
שחקני  שישקיעו  האופטימליים  ההוצאה  סכומי  את  לגלות  נוכל   , ל־0  והשוואתן   ,)X1

R, Y1
R(

בתחרות:  Yו־  X

X1
R*= 

( ) ( )
( )

2
Y2 Y1

2
Y2 Y1

P C  * V V C
V  –  V   P  2C
− − −

+ −
; Y1

R*= 
( ) ( )
( )

2
Y2 Y1

2
Y2 Y1

P C  * V V C
V  –  V   P –  2C
− − −

+  
)27(

נסמן ב־TCR את סך המשאבים שישקיעו השחקנים במשחק הרגיל:

 TCR= X1
R*+ Y1

R* = 
( ) ( )
( )

Y2 Y1

Y2 Y1

P C  * V V C
V  –  V   P  2C
− − −

+ −  
)28(

ומכאן שהפרש ההוצאות בין שני סוגי התחרויות הוא:

 TC − TCR = 
( )

Y2 Y1

Y2 Y1

3 1P –  C  * V V C
C4 4  

V  –  V   P –  C 2

   − −   
    +

+
 − ( ) ( )

( )
Y2 Y1

Y2 Y1

P C  * V V C
V  –  V   P  2C
− − −

+ −  
)29(

P C B 0− = ≥  ; Y2 Y1V V A 0− = ≥ נציב את התוחלות נטו של השחקנים: 

מכאן ש:

 TC − TCR = 
( )

( )
( )

1 1B  C  * A  C B * A CC4 4  
A B 2 A B C

   + −    −    + −
+ + −  

)30(

ומספיק לכך שהוצאות שחקן X תהיינה חיוביות בשלב הראשון הוא:  כאמור לעיל, תנאי הכרחי 

Y תהיינה חיוביות בשלב  0 ותנאי הכרחי ומספיק לכך שהוצאות שחקן   > Y2 Y1
1V V C
4

− −
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 )שני התנאים הנ"ל מבטיחים גם בש"מ שההסתברות של השחקנים לזכות 
3P –  C 0
4

> זה הוא: 

בשלב הראשון תהיה חיובית(. תחת קיום תנאים אלו, האגף השמאלי של משוואה 30 יוצא חיובי. 

לכן, התנאי שיבטיח שסך העלויות שיוציאו השחקנים במשחק חיפוש הרנטה בתחרות הדו־שלבית 

 .
( )

( )
B * A C

 0
A B C

−
≤

+ −
 – הוא  החד־שלבית  בתחרות  הרנטה  חיפוש  עלויות  מסך  יותר  גבוה  יהיה 

מניתוח של התנאי )ראו נספח ו( ניתן לראות כי תנאי זה מתקיים תמיד, ולכן המסקנה היא:

לשחקן  אפשרות  קיימת  שבה  דו־שלבית  בתחרות  השחקנים  שישקיעו  המשאבים  סך   :4 תוצאה 
שישקיעו  המשאבים  מסך  ודאי  באופן  גבוה  יהיה  השני,  בשלב  גם  להתחרות  היריבה  הקבוצה 

השחקנים בתחרות חד־שלבית עם מתן אפשרות לפצות את היריב.

בממוצע משלב  חודשים  כ־16  ונמשך  מאוד,  ארוך  הינו  בישראל   PPP בפרויקטי  המכרזי  ההליך 
ועד לשלב הסופי של פרסום מסמכי המכרז למציעים. להלן מספר   )P.Q( פרסום המיון המוקדם 

דוגמאות של פרויקטים בישראל:

הפרויקט
מועד פרסום

PQה־
מועד פרסום

RFPה־
 פרק זמן בין 
RFPל־ PQ

18 חודשים08/200002/2002הרחבת הכנסת
19 חודשים08/200203/2004כביש 431

10 חודשים10/200708/2008תחזוקת כבישים
17 חודשים04/2010 11/2008קריית ההדרכה של המשטרה

PPP )יתרון לוחות  תוצאה 4 מבליטה את החשיבות שיש לקיצור לוחות הזמנים בניהול פרויקטי 
הזמנים של פרויקטי PPP ביחס לפרויקטים מסורתיים הוצגו לעיל בסעיף ב(. קיצור ההליך המכרזי 
את  מקדים  ואף  השונים  העניין  גורמי  בין  המאבק  עוצמת  את  מקטין  התקציביות,  בעלויות  חוסך 
אספקת השירות/המוצר הציבורי ללקוח הקצה, וזה כשלעצמו בעל ערך חשוב. רעיונות אפשריים 
לקיצור ההליך המכרזי הם: א( הקמת גוף ממשלתי שיהווה "מוקד ידע" שתפקידו לגבש פורמט אחיד 
של מסמכי מכרז בהתאם לסוגי הפרויקטים השונים )התפלה, כבישים, מרכזי הדרכה, בתי חולים 
וכו'(. פורמט כזה ידע להתייחס למאפיינים הייחודיים של כל פרויקט, יקטין את חוסר הוודאות בקרב 
המציעים המתמודדים ויגביר את רמת הניסיון של המגזר הציבורי בניסוח מכרזים מורכבים לאור 
תהליך הפקת הלקחים הרציף שינהל. ב( הקמת "ועדה ממשלתית" המורכבת ממנכ"לים של הגופים 
הרלוונטיים שתפקידה לבחון בראייה כוללת את מכלול הסוגיות והאינטרסים של הגופים השונים 
ולנהל  המכרז  שלבי  ריבוי  את  שניתן  ככל  לצמצם  ג(  הגופים.  בין  שמתגלות  במחלוקות  ותכריע 
תהליך חד־שלבי שבתחילתו יפורסמו מסמכי המכרז ובסופו תוגשנה הצעות המציעים כשהן מגובות 

תקציבית בידי הגורמים המממנים.
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התנהגות הפוליטיקאי ד.3. 

אף על פי שהפוליטיקאי אינו נושא בתפקיד פעיל במשחק ההפרטה, הרי שהוא זה שקובע במידה 
רבה את תוצאת התחרות, שכן בידו ההחלטה האם לדחות או לאשר את הצעת ההפרטה שהגישה 
לו הפקידות המקצועית. הפוליטיקאי מעוניין למקסם את תועלתו האישית התלויה במשאבי חיפוש 
 Epstein and Nitzan,( הרנטה המופנים אליו, וכן מהמשקל המסוים שהוא מייחס לרווחה החברתית
ההתחשבות   .)2007; Grossman and Helpman, 2001; Persson and Tabellini, 2000
הרצון  כגון  אנוכיים  משיקולים  גם  אלא  כלכליים,  משיקולים  רק  לא  נובעת  החברתיים  בצרכים 

להיבחר מחדש או לזכות לתדמית חיובית בציבור.
על פי משחק ההפרטה, ובהינתן שהפוליטיקאי אישר את הצעת ההפרטה בשלב הראשון ומגיעים 

לשלב השני, פונקציית התועלת של הפוליטיקאי תהיה:

 ( ) ( ) ( )2 X2 Y2 2 2G 1 X Y= α π + π + − α + ; 0 ≤ α ≤ 1 )31(

α מבטא את המשקל שמייחס הפוליטיקאי לרווחה חברתית ו־)α −1( מבטא את המשקל שמייחס 
הפוליטיקאי לתועלתו האישית שמקורה במשאבים שמפנים אליו קבוצות הלחץ בשלב השני.

ההפרטה(,  ביצוע  עצם  על  התחרות  )שלב  הראשון  בשלב  הפוליטיקאי  של  המבט  מנקודת 
ההסתברות להגיע לשלב השני שווה להסתברות שקבוצה X תנצח בשלב הראשון )PX1(. במקרה 
כזה, היקף המשאבים שהפוליטיקאי עשוי לקבל משני השלבים שווה להיקף המשאבים שיקבל בשלב 
הראשון )שאותם הוא מקבל בוודאות(12 בתוספת המשאבים שיקבל בשלב השני, שאותם הוא מקבל 

.PX1 – בהתאם להסתברות להגיע לשלב השני
יוצא מכאן שפונקציית התועלת שהפוליטיקאי רואה לנגד עיניו בתחילת המשחק היא:

 
( ) ( ) ( )X1 Y1 1 1 X1 2 2G 1 X Y P X Y= α π + π + − α + + +   ; 0 ≤ α ≤ 1 )32(

α מבטא את המשקל שהפוליטיקאי מייחס לרווחה חברתית ו־)α −1( מבטא את המשקל שהפוליטיקאי 
מקבל  הוא  חלקם  )את  אליו  מפנות  הלחץ  שקבוצות  במשאבים  ומקורה  האישית  לתועלתו  מייחס 

כאמור בוודאות ואת חלקם הוא מקבל בהסתברות(.

נשאלת השאלה, מה התנאי לקיום התחרות בשני השלבים?

כדי למצוא את התנאי שעבורו יהיה כדאי לפוליטיקאי לנהל תחרות בשני השלבים נמצא את התנאי 
לקיום התחרות במשוואות )31( ו־)32(, כל אחד בנפרד, ונראה מתי שני תנאים אלו מתקיימים יחד.
כדי שלפוליטיקאי יהיה כדאי לנהל תחרות בשלב השני )משוואה 31( נדרש שהתועלת שיפיק 
תחרות  כלל  תהיה  לא  שבו  במצב  שתתקבל  מהתועלת  יותר  גבוהה  תהיה  מהתחרות  הפוליטיקאי 

והפוליטיקאי יחליט מה שהכי טוב לחברה.
 ,)X2=Y2=0( לתחרות  השני  השלב  את  לפתוח  שלא  מחליט  הפוליטיקאי  שבו  במצב 

בהתאם למשחק ההפרטה ולהנחות המודל, לא קיימת אפשרות שלא לנהל תחרות בשלב הראשון.  12



הרבעון לכלכלה  66

הפוליטיקאי יכריע עבור שחקן ה"קואליציה" )PX2=1, PY2=0( והתועלת שיקבל תהיה שווה ל־ 

לזכייה  וההסתברות  השחקנים  משאבי  את  ו־)4(   )3( במשוואות  נציב   . ( )2 X2 Y2G = α π + π

במצב של היעדר תחרות ונקבל:

 πX2 = X2P *P + Y2P *)P − C( − X2 = 1*P + 0*)P − C( – 0 = P )33(

 πY2 = X2P *VY1+ Y2P *)VY1+C( − Y2 = 1*VY1+ 0*)VY1+C( – 0 = VY1 )34(

מכאן שהתנאי לקיום תחרות במשוואה 31 הוא:

 ( ) ( ) ( ) ( )2 X2 Y2 2 2 Y1 G 1 X Y P V= α π + π + − α + ≥ α +  )35(

נציב את משוואות )3( ו־)4( ונקבל:

 ( ) ( ) ( ) ( )2 Y1 X2 Y2 2 2 G P V P P 1 2 X Y= α + + + − α +  )36(

 ( ) ( ) ( ) ( )2 Y1 2 2 Y1 G  P V 1 2 X Y P V= α + + − α + ≥ α +  )37(

 ( ) ( )2 2 1 2 X Y 0− α + ≥  )38(

ו־ Y2* שקיבלנו במשוואה )6( ונקבל שהתנאי להיווצרות תחרות הוא:
 *X2 נציב במשוואה )38( את

 
1 C 0
2

 − α ≥ 
 
 

 
)39(

. כלומר, די בכך שהפוליטיקאי  1  
2

α ≤ ניתן לראות שתנאי הכרחי ומספיק ליצירת תחרות הוא 

ייחס משקל רב יותר לתועלתו האישית מאשר לתועלת החברה כדי שתתקיים תחרות בשלב השני. 
קיום התחרות אינו תלוי בתוחלת התועלת של הקבוצות המתחרות או בגובה הפיצוי.

המשך  את  ולאפשר  הראשון  בשלב  תחרות  לקיים  יחליט  מנת שהפוליטיקאי  על  דומה,  באופן 
32( תהיה גבוהה יותר מהאפשרות  התחרות בשלב השני, נדרש שתוחלת התועלת שלו )משוואה 

שלא לקיים תחרות כלל ולהפסיק מראש את המשחק על ידי העדפה בלעדית של טובת המשק.
במצב שבו הפוליטיקאי יבחר שלא לקיים תחרות באף שלב )X1=Y1=X2=Y2=0(, תיתכנה 
שתי אפשרויות תאורטיות לרווחת המשק: אפשרות אחת – העדפה של קבוצת ה"אופוזיציה", קרי 
דחיית הצעת ההפרטה כבר בשלב הראשון )PX1=0, PY1=1(. במקרה כזה התועלת של הפוליטיקאי 

.VY2α ) תהיה  )X1 Y1G = α π + π השווה ל־ 

 πX1 = X1P * πX2 – X1 = = 0*πX2 – 0 = 0 )40(
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 πY1 = X1P * πY2+ Y1P *VY2 – Y1 = 0* πY2+ 1*VY2 – 0 = VY2 )41(

אפשרות שנייה – העדפת קבוצת ה"קואליציה", קרי אישור הצעת ההפרטה והמשך לשלב השני13 
) )ללא קשר לתחרות בשלב  )Y1P Vα + )PX1=1, PY1=0(, ובמקרה זה התועלת למשק תהיה – 
מכיוון  אפס"(.  "סכום  הוא  והמשחק  הפיצוי  גובה  על  היא  התחרות  השני  שבשלב  כיוון  השני, 
ידי הסקטור  יעיל פחות מפרויקט המבוצע על  שמקובלת ההנחה בספרות שפרויקט ממשלתי הינו 
הפרטי )Megginson, Nash and van Randenborgh, 1994( ולכן גם ערכו נמוך יותר, הרי 
ש־ P>VY2, ולכן במקרה שבו הפוליטיקאי פועל רק מתוך שיקולים של העדפת רווחת החברה הרי 

. ( )Y1P Vα + שהוא יכריע בעד ההפרטה, והתועלת המקסימלית שיפיק במקרה זה תהיה שווה ל־ 
מכאן שהתנאי לקיום תחרות במשוואה 32 הוא:

 ( ) ( ) ( ) ( )X1 Y1 1 1 X1 2 2 Y1 G 1 X Y P X Y P V= α π + π + − α + + + ≥ α +    
)42(

מהצבת משוואות )12( ו־)13( נקבל:

 ( ) ( ) ( ( )1 1 X1 2 2 Y1 Y1 Y2 1 2 X Y P X Y (  P P V V− α + + + ≥α + −     
 

)43(

)ראו נספח ז(  

 α, כלומר הפוליטיקאי מייחס יותר משקל 
1
2

ניתן לראות שהתנאי ההכרחי ליצירת תחרות הוא < 

לדוגמה:  ראו  בספרות,  שמופיע  לתנאי  דומה  זה  )תנאי  לרווחה.  מאשר  שלו  האישית  לתועלת 
Epstein and Nitzan, 2007.( כמו כן, ככל שתוחלת ההפסד למשק קטנה יותר במצב שקבוצת 

ה"אופוזיציה" תזכה, יש סיכוי גבוה יותר שהפוליטיקאי ייצור תחרות.
X1* שקיבלנו במשוואות )6(, )14(, 

*, Y1
*, X2

*, Y2
*, PX1

*, PY1 נציב במשוואה )43( את 
)15(, )17(, )18( ו־)19( ונקבל שבש"מ, התנאי שעבורו יחליט הפוליטיקאי ליצור תחרות בשלב 

הראשון הוא:

 ( ) ( )Y2 Y1 Y1 Y2

Y2 Y1

3P  C C4 1 2 V V P V V    1 4 V  V  C
4

−   − α − + ≥ α + −    − −
 

)44(

את  מעדיף  α(, שמשמעו שהפוליטיקאי   
1
2

 >  ( תחרות  ליצירת  ההכרחי  התנאי  תחת   :5 תוצאה 

על  )תחרות  בתחרות  השני  לשלב  הגענו  שאם  גילינו  החברתית,  מהרווחה  יותר  האישית  תועלתו 

בהינתן שהפוליטיקאי החליט לאשר את הצעת ההפרטה בשלב הראשון, ההנחה כאן היא שלא ניתן להפסיק   13
בסוף הסיבוב הראשון וחייבים להמשיך לסיבוב שני.
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הפיצוי( הרי שהפוליטיקאי ינהל בוודאות תחרות בשלב זה. כדי שתתקיים תחרות גם בשלב הראשון 
נחוץ שיתקיים התנאי במשוואה )44(, שמשמעו:

ככל שתוחלת ההפסד למשק כתוצאה מזכייתה של קבוצת ה"אופוזיציה" היא קטנה יותר, כך גובר  א. 
הסיכוי שהפוליטיקאי ייצור תחרות.

הרשות המקצועית, ע"י קביעת C/P מתאימים יכולה להשפיע על קבלת ההחלטות של הפוליטיקאי  ב. 
לגבי היחס שלו לקיום מאבקים בין קבוצות בנושא הפרטה. כך לדוגמה: בהינתן רמת העדפה 
מסוימת של פוליטיקאי לרווחה חברתית – ככל שהרשות המקצועית תקבע P גבוה יותר, כך גובר 

הסיכוי שהפוליטיקאי יחליט לעודד תחרות בין הקבוצות על פני הכרעה, ולהפך.
ברנטה  לזכות  השחקנים  סיכויי  בין  ביחס  תלוי  הדו־שלבי  במשחק  תחרות  להיווצרות  התנאי  ג. 

(. ככל שהיחס מוטה לכיוון שחקן X כך גובר הסיכוי שהפוליטיקאי ייצור תחרות, ולהפך.
*
X1
*
Y1

P
P

(

)C( מעלה את הסיכוי שהפוליטיקאי יבחר ליצור  גובה הפיצוי  )P( או  בש"מ, העלאת המחיר   .4
תחרות.

נסמן באות Q את היחס שבין התועלות נטו של השחקנים )שווה ליחס בין סיכויי השחקנים לזכות 
ברנטה(:

 

*
X1
*
Y1

Y2 Y1

3P  CP 4 Q 1P  V  V  C
4

−
= =

− −
 

)45(

 ( ) ( ) ( ) ( )Y2 Y1 Y2 Y1
CQ 1 2 V V V V P Q 1 2
4

− α − + α − ≥ α − − α
 

)46(

 ( ) ( ) ( ) ( )Y2 Y1
C CV V 1 Q 1 Q )P Q( 1 Q
4 4

− α − + − α ≥ α + − − α  
 

)47(

) מבטא שקלול של העדפות הפוליטיקאי יחד עם יחסי התועלות  ) ( )1 Q 1 Qα − + − α   הביטוי 
נטו של השחקנים מביצוע או אי־ביצוע של ההפרטה.

דרך אחרת לרשום את הביטוי הנ"ל:

 ( ) ( ) ( )Y2 Y1 Y2 Y1
C C V V 1 Q 1 Q)V V ( )P Q(
4 4

α − − + − α − + ≥ α +
 

)48(

הביטוי באגף שמאל מבטא את תוחלת הרווח למשק כתוצאה מזכייתה של קבוצת ה"אופוזיציה", תוך 
שהוא משקלל את מערכת ההעדפות של הפוליטיקאי לגבי ההפרטה. ביטוי זה מציג בדרך אחרת את 
המסקנה שקיבלנו לעיל שככל שתוחלת ההפסד למשק כתוצאה מזכייתה של קבוצת ה"אופוזיציה" 

הינה קטנה יותר, כך גובר הסיכוי שהפוליטיקאי ייצור תחרות.
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נערוך כעת השוואה בין התנהגות הפוליטיקאי בתחרות דו־שלבית לבין תחרות חד־שלבית שבה 
מתחרים שני שחקנים על השגת הרנטה עם אפשרות לפצות את היריב בתחרות.

הפוליטיקאי  של  התועלת  פונקציית   ,)4 )תוצאה  לעיל  שהצגנו  החד־שלבית  לתחרות  בהתאם 
תהיה:

 ( ) ( ) ( )R R R R
R

X1 Y1 1 1
G 1 X Y= α π + π + − α +  )49(

תחת ההנחה שפרויקט המבוצע על ידי הסקטור הממשלתי הינו יעיל פחות מפרויקט המבוצע על ידי 
הסקטור הפרטי, הרי שניתן לראות ממשוואות )25(, )26( שבמצב שבו הפוליטיקאי יחליט שלא 
 ) RX1

P =1, RY1
P (, אזי הוא יכריע עבור שחקן ה"קואליציה" )0= R R1 1

X Y 0= = לקיים תחרות )
את  ו־)26(   )25( במשוואות  נציב   . ( )R R

R
X1 Y1

G = α π + π ל־ שווה  תהיה  שיקבל  והתועלת 
משאבי השחקנים וההסתברות לזכייה במצב של היעדר תחרות ונקבל:

 πX1
R = ( )R RX1 1

P P C X P C− − = −  )50(

 πY1
R= ( )R R RY1 Y2 Y1X1 Y1 1

P V C P V Y V C+ + − = +  )51(

מכאן שהתנאי שעבורו יקיים הפוליטיקאי תחרות במשחק עם שלב אחד הוא:

 ( ) ( ) ( ) ( )R R R R
R

Y1X1 Y1 1 1
 G 1 X Y P V= α π + π + − α + > α +

 
)52(

מהצבת משוואות )25( ו־)26( נקבל:

 
( ) ( ) ( )R R R Y1 Y21 1 Y1
1 2 X Y  P P V V− α + ≥ α + −  )53(

, וכן ככל  1
2

α < תוצאה זו הינה תוצאה שכיחה בספרות שבה התנאי ההכרחי לקיום תחרות הוא 

שתוחלת ההפסד למשק קטנה יותר במצב שקבוצת ה"אופוזיציה" זוכה בתחרות, כך יש סיכוי גבוה 

.)Epstein and Nitzan, 2006( יותר שהפוליטיקאי יעודד תחרות

ונקבל  ו־)28(   )27(  ,)24( RY1 שקיבלנו במשוואות 
P , R1

Y  , R1
X )53( את  נציב במשוואה 

שבש"מ, התנאי שעבורו יחליט הפוליטיקאי ליצור תחרות במשחק עם שלב אחד, הוא:

 ( ) ( ) ( )Y1 Y21 2 P C  P V V− α − ≥ α + −  )54(

אם נשווה בין התנאי של הפוליטיקאי ליצירת תחרות במשחק הדו־שלבי לבין המשחק החד־שלבי 
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)משוואות 43 ו־44 לעומת משוואות 53 ו־54(, נראה שהתוצאות הבסיסיות14 לקיום תחרות זהות 
לתוצאות בספרות )Epstein and Nitzan, 2006(. בנוסף לכך ההשוואה מלמדת כי:

התנאי להיווצרות תחרות אינו תלוי רק בתועלת נטו שיפיק הפוליטיקאי מכמות המשאבים שיגיעו  א. 
אליו בוודאות בשלב הראשון )או בשלב היחיד במקרה של משחק חד־שלבי( אלא גם מכמות 
(. כך לדוגמה, אם הפוליטיקאי  X1P המשאבים שיגיעו אליו בשלב השני בהסתברות מסוימת )
היה יודע שבשלב הראשון של התחרות השחקנים ישקיעו מעט אבל בהסתברות מסוימת כשהם 
יגיעו לשלב השני הם יעלו את עוצמת המאבק ביניהם וישקיעו הרבה משאבים, ייתכן שזה היה 

מעודד אותו להכריע בעד תחרות כבר בשלב הראשון.
הסיכוי  את  מעלה   )P( ההפרטה  בעבור  ה"קואליציה"  קבוצת  שתקבל  המחיר  העלאת  בש"מ,  ב. 
מקטינה   )C( הפיצוי  העלאת  זאת,  לעומת  המשחקים.  סוגי  בשני  תחרות  ייצור  שהפוליטיקאי 
את הסיכוי לתחרות במקרה של תחרות חד־שלבית אך מעלה את הסיכוי לתחרות בתחרות דו־

שלבית.

(, אם התועלת 
*
X1
*
Y1

P 1
P

= במקרה שסיכויי השחקנים לזכות בשלב הראשון בתחרות הם שווים ) ג. 

 ;)
5P C
4

− נטו של קבוצת ה"אופוזיציה" מאי ביצוע ההפרטה )A=VY2−VY1( תהיה שווה ל־)

)ראו נספח ח(. התנאי של הפוליטיקאי ליצירת תחרות בשני סוגי המשחקים יהיה זהה 

תוצאה 6: בשיווי משקל, אם העלאת המחיר שיקבל שחקן P(  X( מגדילה )מקטינה( את סך המשאבים 
שישקיעו השחקנים בתחרות )TC1/TC(, אזי הגדלת המשקל שמייחס הפוליטיקאי לרווחה חברתית 
)α(, תקטין )תגדיל( את P. כמו כן, הגדלת המשקל שהפוליטיקאי מייחס לרווחה חברתית )α( תגרום 

בהכרח להקטנת המשאבים שישקיעו השחקנים בתחרות )ראו נספח ט(.

סיכום ומסקנות ה. 

בתהליך  משתמש  כשהוא  ההפרטה,  לסוגיית  רנטות"  "חיפוש  למודל  נוסף  יישום  הציג  זה  מאמר 
ה"קואליציה"  קבוצת  בין  דו־שלבי  תחרותי  משחק  להמחשת  כפלטפורמת   PPP מסוג  ההפרטה 
)תומכת בקיום הפרטה( לבין קבוצת ה"אופוזיציה" )מתנגדת להפרטה( המשקיעות משאבים בניסיון 
)הפקידות המקצועית  זה הרשות המפריטה  להשפיע על הדרג הפוליטי בקבלת ההחלטה. במשחק 
בממשלה(, אשר מודעת למתרחש במשחק חיפוש הרנטות ומהווה גורם משמעותי, קובעת את מחיר 
הפרויקט שתקבל ה"קואליציה" ואת גובה הפיצוי ל"אופוזיציה", תוך שהיא מתחשבת במגבלה של 

משחק חיפוש הרנטות הנערך בשלב השני בין ה"קואליציה" ל"אופוזיציה".

1 )הפוליטיקאי מייחס משקל רב יותר לתועלתו האישית מאשר לתועלת 
2

α < תנאי הכרחי לקיום תחרות הוא   14

החברה(, וכן ככל שתוחלת ההפסד למשק קטנה יותר במצב שקבוצת ה"אופוזיציה" זוכה בתחרות, כך יש סיכוי גבוה 

יותר שהפוליטיקאי יעודד תחרות.
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תרומתו העיקרית של מאמר זה היא בניתוח מודל הפרטה דו־שלבי שבו קיימת אפשרות לשחקני 
הקבוצה היריבה לשוב ולהתחרות על רנטה נוספת בשלב השני, וכן בניתוח התנהגות הפוליטיקאי 
הנדרש להכריע בסוגיית ההפרטה במבנה כזה של תחרות, תוך שהוא משקלל את מערכת ההעדפות 
אי  או  מביצוע  השחקנים  של  נטו  התועלות  יחסי  עם  יחד  אישית(  ותועלת  חברתית  )רווחה  שלו 
ביצוע ההפרטה. לאור מבנה המשחק הדו־שלבי, התועלת האישית של הפוליטיקאי מושפעת מהיקף 
המשאבים שיקבל הפוליטיקאי בשלב הראשון )אותם הוא מקבל בוודאות( ומהיקף המשאבים שיקבל 
הפוליטיקאי בשלב השני – שתלוי בסיכוי להגיע לשלב השני במשחק. תיאור משחק עם אפשרות 
הסיטואציות  ריבוי  לאור  סביר  נראה  השני  בשלב  ולהתחרות  לשוב  היריבה  הקבוצה  שחקני  של 
והתהליכים שניתן להלביש עליו, ומבחינה זו הוא מהווה מודל בעל פוטנציאל יישומי רב להקשרים 

פוליטיים נוספים של קביעת מדיניות ציבורית.
מודל ההפרטה שהוצג נועד לסייע בהבנת התנהגות נציגי קבוצות ה"קואליציה" וה"אופוזיציה" 
כמות  מהי  ברנטה,  לזכות  השחקנים  סיכוי  על  משפיע  מה   – ההפרטה  במשחק   )Yו־  X )שחקני 
המשאבים שיהיו מוכנים שחקנים אלו להשקיע עבור כך, במה שונה היקף ההוצאות שיושקע בתחרות 
דו־שלבית עם אפשרות של השחקן היריב להתחרות שוב בשלב השני לעומת המקרה הקלאסי, כיצד 
משפיע גובה הפיצוי על רמת ההוצאה האופטימלית שתושקע בתחרות, מהו הפיצוי הדרוש על מנת 
שתאושר הצעת ההפרטה שהגישה הפקידות המקצועית, כיצד ישתנה מחיר הפרויקט שיינתן לקבוצת 
ובאילו  החברתית  הרווחה  משקל  את  יותר  לשקלל  נוטה  הפוליטיקאי  שבו  במקרה  ה"קואליציה" 

תנאים יעדיף הפוליטיקאי בכלל ליצורת תחרות בשני שלבי המשחק.
מתוצאות המודל ניתן להפיק מספר תובנות והמלצות בהקשר של ניהול מכרז PPP בארץ:

לרשות המקצועית בממשלה )משרד האוצר / משרד הביטחון( יש תפקיד מרכזי בקביעת מדיניות  א. 
תנאי  את  להגדיר  יכולתה  מעצם  התממשותה  אי   / להתממשותה  הסיכויים  ובהבטחת  ההפרטה 
למתנגדי  שישולם  הפיצוי  וגובה  גיסא  מחד  ההפרטה  לתומכי  שישולם  התגמול  )מחיר  המכרז 

ההפרטה מאידך גיסא(, ומעצם הבנת המניעים והמגבלות שמעמיד הדרג הפוליטי בסוגיה זו.
גוף מרכזי שיבחן בראייה  נכון להקים  PPP בארץ  הגורמים המעורבים בפרויקטי  ריבוי  בשל  ב. 
כוללת ומקצועית את מכלול השיקולים בפרויקט, יפעל להסרת חסמים ויקבע מנגנון תמרוץ חיובי 
או שלילי לגורמים המעורבים )"הפיצוי"(. למתן הפיצוי נודעת חשיבות רבה ביכולת לממש את 
הפרויקט, לקצר את לוחות הזמנים ולהפחית בצורה משמעותית את המאבקים הכרוכים בתהליך 

ההפרטה.
לקיצור לוחות הזמנים של ההליך המכרזי נודעת חשיבות רבה הן בהיבט של חיסכון בעלויות  ג. 
המכרז, הן בהקדמת האספקה של המוצר/השירות הציבורי לציבור והן בהפחתת עוצמת המאבקים 
אחידים  סטנדרטים  שיגבש   PPPה־ בתחום  ממשלתי  ידע"  "מוקד  הקמת  הלחץ.  קבוצות  בין 
ופורמט קבוע של הסכם זיכיון, בהתאם לסוג הפרויקט, עשוי לסייע בהשגת מטרה זו ולקצר את 
פרק הזמן הארוך של פרסום מסמכי המכרז בישראל )נמשך בממוצע כ־16 חודשים(. כמו כן, 
הקמת "ועדה ממשלתית" שתפקידה לנהל מעקב אחר התקדמות הפרויקטים ולהכריע במחלוקות 

שמתגלות עשויה אף היא לסייע ולשפר את התועלת החברתית.
מבנה התחרות הוא חשוב בהיבט של המחיר החברתי הכרוך ב"חיפוש הרנטות". כך נמצא שקיימת  ד. 
עדיפות לניהול מכרזי PPP בצורה חד־שלבית על פני דו־שלבית, שכן נמצא כי סך המשאבים 
שהמתמודדים משקיעים בתחרות דו־שלבית שבה קיימת אפשרות לקבוצה היריבה להתחרות גם 
בשלב השני הינה בהכרח גבוהה יותר מסך המשאבים שקבוצות אלו היו משקיעות אילו הייתה 
התחרות מתנהלת בפעימה אחת. לפיכך, מתן אפשרות למציעים במכרז להתחרות שוב בשלב 
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השני )כפי שנעשה בשלב ה־B&F במכרז קריית ההדרכה של צה"ל( נראה יעיל פחות מבחינה 
משקית )גם אם מנקודת המבט של משרד הביטחון ייתכן שהדבר יעיל ונכון יותר(.

יותר  רב  משקל  לייחס  שנוטה  או  בהפרטה,  דוגלת  השולטת  הפוליטית  האווירה  שבה  במדינה  ה. 
רבים  משאבים  ונחסכים  פוחתת  ההפרטה  סוגיית  סביב  המאבק  עוצמת  החברתית,  לרווחה 
שבמקום להיות מופנים להשגת הרנטה בתחרות הם יופנו ליצירת פרודוקטיביות כלכלית. לפיכך, 
הפחתת המעורבות של פוליטיקאים בתהליך קבלת ההחלטות באמצעות הקמת רשות עצמאית 
שתבחן את כדאיות פרויקט ה־PPP משיקולים מקצועיים בלבד )כמו החברה הממשלתית "ענבל" 
שפועלת כיום( או באמצעות קביעת נהלים מתאימים, עשויה להיות כדאית ויעילה יותר ותשפר 

את התועלת החברתית הכוללת.
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X2( של המשחק 
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נספח א: פירוט ניתוח שיווי משקל פנימי )*
לקבוצת  ה"קואליציה"  קבוצת  בין  שמתקיים  הסימולטני 

ה"אופוזיציה" בשלב השני
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PX2* = 
*
2

* *
2 2

X
X  Y+

 = 

C
4
C
2

=  0.5

PY2* = 
*
2

* *
2 2

Y
X  Y+

 = 

C
4
C
2

=  0.5

πX2* = 
1
2

 P + 
1
2

)P−C( − 
C
4

 = 
3CP
4

−

πY2* = 
1
2

VY1 + 
1
2

 VY1 + 
1
2

 C − 
C
4

 = VY1 + 
C
4
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X1( של המשחק 
*, Y1

נספח ב: פירוט ניתוח שיווי משקל פנימי )*
לקבוצת  ה"קואליציה"  קבוצת  בין  שמתקיים  הסימולטני 

ה"אופוזיציה" בשלב הראשון

( )
X1 1

X2 2
1 1 1

ð Y ð * 1 
X X  Y

 ∂
= = 

∂ +  

X1= X2 1ð *Y  − 1Y

( )
( )

1 Y2 Y2Y1
2

1 1 1

X * V  
 1

Y X  Y

 − π∂π
= = 

∂ +  

( ) ( )2
1 Y2 Y2 1 1X * V  X  Y− π = +

נציב את X1 ו־Y1 ונקבל:

Y1
* = 

( )
( )

2
Y2 Y2 X2

2
Y2 Y2 X2

V  * 
V    

− π π
− π + π

X1
*= 

( )
( )

2
Y2 Y2 X2

2
Y2 Y2 X2

V  * 
V    

− π π
− π + π

Y1 את πX2 ו־πY2 שקיבלנו בנספח א ונקבל:
X1 וב־*

נציב ב־*

X1
* = 

( )
( ) ( )

2

2 Y2 Y1
2 Y2 2

2 2
Y2 2 2 Y2 Y1

3 1P C  * V V CX  * V Y 4 4 
V  –  Y X V  –  V   P  C

   − − −   π − π    =
π + π + −

Y1
* = 

( )
( ) ( )

2

2 Y2 Y1 
2 Y2 2

2 2
Y2 2 2 Y2 Y1

3 1P –  C  * V  –  V  C X * V Y 4 4 
V  –  Y X V  –  V   P –  C

   −   π − π    =
π + π +
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TC1* = X1* + Y1* = 

( ) ( )

2 2

Y2 Y1 Y2 Y1 

2 2
Y2 Y1 Y2 Y1

3 1 3 1P C  * V V C P –  C  * V  –  V  C
4 4 4 4
V  –  V   P  C V  –  V   P –  C

       − − − −       
       +

+ − +

TC1* = 
( )

Y2 Y1

Y2 Y1

3 1P C  * V V C
4 4
V  –  V   P  C

   − − −   
   

+ −

 ו־ Y1*( בפונקציית ההסתברות שלהם, נקבל:
*X1( על ידי הצבת ש"מ של הוצאות השחקנים

PX1* = 
*
1

* *
1 1

X
X  Y+

 = 
( )Y2 Y1

3P C
4

V  –  V   P –  C

 − 
 

+

PY1* = 
*

1
* *
1 1

Y
X  Y+

 = 
( )

Y2 Y1 

Y2 Y1

1 V  –  V  C
4

V  –  V   P –  C

 − 
 

+
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נספח ג: בחינת השפעת השינוי בגובה הפיצוי )שמוענק בשלב 
השני( על סיכויי השחקנים לזכות בתחרות בשלב הראשון )שלב 

הכרעת ההפרטה(

בנספח ב גילינו את את ההסתברות של השחקנים לזכות בתחרות בשלב הראשון:

PX1* = 
*
1

* *
1 1

X
X  Y+

 = 
( )Y2 Y1

3P C
4

V  –  V   P –  C

 − 
 

+

( )

( )

Y2 Y1
X1

2
Y2 Y1

3 3V – V P – C P C
P 4 4  
C V  –  V   P –  C

−  + − − ∂  =
∂ +

 )P−C > 0, VY2 – VY1 > 0( מכיוון שעל פי הנחות המודל, התועלות נטו של השחקנים חיוביות

. 1PX
C

∂
∂

הרי שהמונה יוצא שלילי והמכנה הינו חיובי, ומכאן ש־ 0 < 

PY1* = 
*

1
* *
1 1

Y
X  Y+

 = 
( )

Y2 Y1 

Y2 Y1

1 V  –  V  C
4

V  –  V   P –  C

 − 
 

+

( )

( )

Y2 Y1 Y2 Y1 
Y1

2
Y2 Y1

1 1V – V P – C V  –  V  C
P 4 4
C V  –  V   P –  C

−  + − − ∂  =
∂ +

מכיוון שקיבלנו שהתנאי לכך שההסתברות של שחקןY בשלב הראשון תהיה חיובית )PY1 > 0( הוא 

שהתועלת נטו של קבוצת ה"אופוזיציה" מאי ביצוע ההפרטה )VY2 − VY1( היא חיובית וגבוהה מ־

. Y1P
C

∂
∂

, הרי שהביטוי הנ"ל הוא בהכרח שלילי, דהיינו ש: 0 < 
1 C
4

)קיטון( בגובה הפיצוי  גידול  נתונות,  נטו של השחקנים  מסקנה: בשיווי משקל כשערכי התועלות 
)C(, מקטין )מגדיל( את ההסתברות של שחקן X לנצח בתחרות בשלב הראשון ומקטין )מגדיל( את 

.Y סיכוייו של שחקן
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נספח ד: בחינת השפעת השינוי בגובה הפיצוי )C( על תוחלת 
התועלת של שחקן ה"קואליציה" )שחקן X( בשלב הראשון

בנספח ב ראינו כי:

πX1 ( )

3

2
Y2 Y1

3P C
4 

V  –  V   P –  C

 − 
 =

+

נגזור את תוחלת התועלת של שחקן X בשלב הראשון ונקבל:

( ) ( )

( )

2 3
2

Y2 Y1 Y2 Y1
X1

4
Y2 Y1

9 3 3P C  V  –  V   P –  C 2 V  –  V P – C P C
ð 4 4 4 0
C V  –  V   P –  C

−    − + + + −   ∂    = <
∂ +

( )

( )

Y2 Y1

3
Y2 Y1

9 3 V  –  V   P –  C 2 P C
4 4 0

V  –  V   P –  C

−  + + − 
  <

+
נסמן:

 	Y2 Y1V V A− = תועלת נטו של שחקן Y מאי ביצוע ההפרטה – 

 	P C B− = תועלת נטו של שחקןX מביצוע ההפרטה –  

( )

( )
X1

3

9 1 A B 2 B C
ð 4 4 0
C A B

−  + + + ∂  = <
∂ +

פתרון המשוואה מראה כי התנאי לקיום אי־השוויון הוא:

9A BP
2

C +
> >

 
כאשר

 
X1 0
C

∂π
<

∂  
ו־

 

9A B0
2

C +
< <

 
כאשר

 
X1 0
C

∂π
<

∂
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סך  על   )C( הפיצוי  בגובה  השינוי  השפעת  בחינת  ה:  נספח 
)TC( המשאבים שישקיעו השחקנים בתחרות הדו־שלבית

TC = TC1
*+ TC2

*= 
( )

Y2 Y1

Y2 Y1

3 1P –  C  * V V C
C4 4  

V  –  V   P –  C 2

   − −   
    +

+

TC = TC1
*+ TC2

*= 
( )

1 1 C  * A C
C4 4  

A B 2

B   + −   
    +

+

TC 1 1 B A C   0
C 2 A B 4 4 8

∂ − = + + − > ∂ +  

( )2 A B C1 1
A B 8 2

− −  −
> +  

( ) ( )2 A B C  4 A B− − >− +

2C 2 P
3

A< +

מסקנה: עלויות חיפוש הרנטה של השחקנים בתחרות הדו־שלבית, גדלות עם הגידול בתשלום הפיצוי 

.C > P > 
22A P
3

 + 
 

 < C והן קטנות כאשר 
2 2A P
3

 + 
 

C, בתנאי ש: 0 < 

נספח ו:
( )

( )
B * A C

0
A B C

−
≤

+ −

( ) ( )B * A C * A B C 0− + − ≤

2 2 2 2BA B A 2BAC  B C BC 0+ − − + ≤
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התנאי ההכרחי לקיום הפסוק הנ"ל הוא:
22BAC  B C 0− − ≤

( )2A B 0+ ≥

 יוצא בהכרח שלילי.
( )

( )
B * A C
A B C

−
+ −

תנאי זה מתקיים תמיד ולכן סך הביטוי – 

נספח ז: התנהגות הפוליטיקאי – תנאי להיווצרות תחרות

על פי הנחות המודל, בשלב הראשון מתנהלת תחרות בין קבוצות הלחץ על עצם ביצוע ההפרטה 
)אפשרות שלא לקיים תחרות בשלב הראשון אינה קיימת( כשההסתברות להמשיך לשלב השני שווה 

.)PX1( תנצח בשלב הראשון X להסתברות שקבוצה
יוצא מכאן, שהיקף המשאבים שהפוליטיקאי עשוי לקבל משני השלבים שווה להיקף המשאבים 
שיקבל בשלב הראשון )שאותם הוא מקבל בוודאות( בתוספת המשאבים שיקבל בשלב השני, שאותם 

.PX1 הוא מקבל בהסתברות
יוצא מכאן שפונקציית התועלת שהפוליטיקאי רואה לנגד עיניו בתחילת המשחק היא:

( ) ( ) ( )X1 Y1 1 1 X1 2 2G 1 X Y P X Y= α π + π + − α + + +  

והתנאי לקיום התחרות הוא:

( ) ( ) ( ) ( )X1 Y1 1 1 X1 2 2 Y1G 1 X Y P X Y P V= α π + π + − α + + + ≥ α +  

מהצבת משוואות )12( ו־)13( נקבל:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )X1 X2 1 X1 Y2 Y1 Y2 1 1 1 X1 2 2 Y1P X P P V Y 1 X Y 1 P X Y P V    α π − + π + − + − α + + − α + ≥ α +

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )X1 X2 Y2 Y1 Y2 1 1 1 1 X1 2 2 Y1P P V X Y 1 X Y 1 P X Y P Vα π + π + − + + − α + + − α + ≥ α +  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )X1 X2 Y2 2 2 1 1 Y1 Y2 Y1P 1 X Y 1 2 X Y P V  P V  α π + π + − α + + − α + + α ≥ α +  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )X1 Y1 2 2 1 1 Y1 Y2 Y1P P V 1 2 X Y 1 2 X Y P V  P V  + + − + + − + + ≥ +  α α α α α

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )X1 Y1 X1 2 2 1 1 Y1 Y2 Y1P P V 1 2 P X Y 1 2 X Y P V  P V  α + + − α + + − α + + α ≥ α +

( ) ( ( ) ( ) ( ) ( )X1 2 2 1 1 Y1 X1 Y1 Y21 2 P X Y ( 1 2 X Y P V 1 P P V− α + + − α + ≥ α + − − α
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( )Y1 Y1 Y2P P V Vα + −  ( ) ( ( ) ( )X1 2 2 1 11 2 P X Y ( 1 2 X Y− α + + − α + ≥

( ) ( ) ( ( )1 1 X1 2 2 Y1 Y1 Y21 2 X Y P X Y (  P P V V− α + + + ≥α + −  

נספח ח: תנאי לקיום תחרות על ידי הפוליטיקאי – זהות בין 
שני המשחקים

אם נתבונן על משוואות )44( ו־)53( שקיבלנו, נוכל לראות כי האגף הימני של שתי המשוואות הוא 
זהה:

 ( ) ( )Y2 Y1 Y1 Y2

Y2 Y1

3P  C C4 1 2 V V P V V1 4 V  V  C
4

−   − α − + ≥ α + −    − −
 

)44(

 ( ) ( ) ( )Y1 Y2 1 2 P C  P V V− α − ≥ α + −  )53(

= Q( הרי שנקבל דמיון בין 
*
X1
*
Y1

P
 P  

אם היחס בין סיכויי השחקנים לזכות בתחרות הוא זהה )1 =
התנאים כאשר:

 
( ) ( ) ( )Y2 Y1

C1 2 V V 1 2 P C
4

 − α − + = − α − 
 

ובצורה אחרת:

Y2 Y1
5CV V P
4

− = −
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נספח ט: השפעת היחס של הפוליטיקאי לרווחה חברתית )α( על 
)TC/TC1( וגובה ההוצאות בתחרות )P( מחיר ההפרטה

פונקציית התועלת של פוליטיקאי היא:

( ) ( ) ( )X1 Y1 1 1 X1 2 2G 1 X Y P X Y= α π + π + − α + + +  

נציב את משוואות )12( ו־)13( ונקבל:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )X1 X2 1 X1 Y2 Y1 Y2 1 1 1 X1 2 2P X P P V Y 1 X Y 1 P X Yα π − + π + − + − α + + − α +

( ) ( )( ) ( ) ( )X1 X2 Y2 2 2 1 1 Y1 Y2P 1 X Y 1 2 X Y P V   α π + π + − α + + − α + + α  

( )( ) ( ) ( )2 Y1 X2 Y2 2 2G P V P P 1 2 X Y= α + + + − α +

( ) ( )( ) ( ) ( )X1 Y1 2 2 1 1 Y1 Y2P P V 1 2 X Y 1 2 X Y P V  α + + − α + + − α + + α  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )X1 Y1 Y1 Y2 X1 2 2 1 1 X1 2 2G P P V P V 2P X Y 1 2 X Y P X Y= α + + − + + − α + + +  

( ) ( ) ( ) ( )X1 Y1 Y1 Y2 1 1 X1 2 2G P P V P V 1 2 X Y  P X Y= α + + + − α + + +      

ניתן לראות שפונקציית התועלת של הפוליטיקאי מורכבת בין היתר ממשתנה המחיר )P(. נשאלת 
?)α( האופטימלי כאשר נשנה את משקל הרווחה החברתית של הפוליטיקאי P השאלה איך ישתנה

( )X1 Y1 Y1 Y2SW P P V P V= + +   נסמן: 

( ) ( )1 1 X1 2 2ST X Y  P X Y= + + + נסמן: 

( )SW 1 2 ST= α + − αG

( )G SW ST 1 2 0
P P P

∂ ∂ ∂
= α + − α =

∂ ∂ ∂

( ) ( )1 11 2 X YSW *
P P

− α ∂ +∂
= −

∂ α ∂

( ) ( ) ( )1 1 2 2X1
2 2 X1

X Y X YST P X Y P
P P P P

∂ + ∂ +∂ ∂
= + + +

∂ ∂ ∂ ∂



83  "Public–Private Partnership" קבוצות לחץ וחיפוש רנטות במודל הפרטה מסוג  

G
SW STP 2

á P P

∂∂ ∂ ∂∂ = −
∂ ∂ ∂

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 2 2X1
2 2 X1

G
1 2 X Y X Y X YPP * 2 X Y P

P P P P

∂∂ − α ∂ + ∂ + ∂ + ∂∂ = − − + + + ∂α α ∂ ∂ ∂ ∂ 

( )1 1

G
X Y 1P *

P

∂∂ ∂ +  ∂ = − ∂α ∂ α 
( ) ( )2 2X1

2 2 X1
X YP2 X Y P

P P
∂ + ∂

− + + ∂ ∂ 

( )1 1

G
X Y 1P *

P

∂∂ ∂ +  ∂ = − ∂α ∂ α 
( )X1

2 2
P2 X Y 0
P

∂ − + + ∂ 
  יוצא שלילי 

באמצעות התוצאות שקיבלנו במשוואות )11(, )17( ו־)19(, נגלה שבש"מ מתקיים:

( )

2

Y2 Y1

2
Y2 Y1

1G V V C
14P *

V  –  V   P –  C

 ∂ − −∂     ∂ = − ∂α α +

Y2 Y1

Y2 Y1

1V V C
C42

)V  –  V   P –  C( 2

  − −   −  
+ 

  

 
יוצא שלילי

( )1 1X YPsign  sign
P

∂ + ∂  = −   ∂α ∂   

אם נסתכל על השפעת השינוי ב־ α על הוצאות השחקנים, הרי ש:

( ) ( )1 1 1 1X Y X Y P* 0
P

∂ + ∂ + ∂
= <

∂α ∂ ∂α

מסקנות:
)מקטינה( את סך המשאבים  מגדילה   )X )P בשיווי משקל, אם העלאת המחיר שיקבל שחקן א. 
שישקיעו השחקנים בתחרות )TC(, אזי הגדלת המשקל שהפוליטיקאי מייחס לרווחה חברתית 

.P ( תקטין )תגדיל( אתα(
בשיווי משקל, הגדלת המשקל שהפוליטיקאי מייחס לרווחה חברתית )α( תגרום בהכרח להקטנת  ב. 

המשאבים שישקיעו השחקנים בתחרות.





ההשפעה של שינויים בשיעורי המס 
על גביית המיסים בישראל

עדי ברנדר וערן פוליצר

תקציר

המחקר אומד כיצד מושפעים תקבולי המיסים בישראל משינויים סטטוטוריים במיסים, באמצעות 
בסיס נתונים הכולל את כל השינויים הללו בשנים 1991–2012. כדי להתמודד עם בעיית האנדוגניות 
המקשה לזהות את השפעתם של שינויי המיסוי על הגבייה ועל הפעילות, השתמשנו בתחזיות לגביית 
המיסים אשר הוגשו בכל שנה לכנסת – תחזיות שמצאנו כי לא הוטו בצורה מניפולטיבית. מצאנו כי 
שינוי בשיעור המס משנה את הגבייה בפועל בכשבעים אחוזים מהסכום הנגזר מחישוב סטטי פשוט, 
המניח כי בסיס המס נותר בלי שינוי. האפקט המקזז נובע בטווח הארוך רק מההשפעה של שינוי המס 
על הפעילות במשק. תוצאות המחקר שוללות את הטענה כי המשק נמצא )בתקופת המדגם( "בצד 

הלא נכון" של עקומת לאפר, וכי הפחתת מיסים סטטוטורית מביאה לגידול בגביית המיסים.
המחקר מוצא כי לאחר תקופת מעבר של כשנתיים, שינוי במס החברות מניב שיעור גבייה של 
כתשעים אחוזים מהתחזית הסטטית – גבוה יותר משיעור הגבייה עקב שינוי במס ההכנסה על יחידים 
)65 אחוזים( או שינוי במיסים העקיפים )כ־58 אחוזים(. זאת בניגוד לטווח הקצר, אז יש לשינוי 
במס החברות ההשפעה הנמוכה ביותר על הגבייה. המחקר מוצא עוד כי להפחתת מס ההכנסה על 
יחידים יש בחלוף הזמן השפעה שלילית על השכר הממוצע במשק )ברוטו(, כך שהעובדים נהנים 

מ־65 אחוזים מההטבה והמעסיקים מהשאר.

מבוא  .1

עבודה זו בוחנת את ההשפעה של שינויים בשיעורי המס1 על גביית המיסים בישראל. בכך העבודה 
מנסה לענות על שאלה הניצבת בפני קובעי המדיניות המתכננים את תקציב המדינה – כיצד משתנות 
בפועל ההכנסות ממיסים בעקבות שינוי בשיעורי המס? למשל, עד כמה הפחתת מיסים תוביל לירידה 
בגבייה? באיזו עוצמה, אם בכלל, תצטמצם ההשפעה הראשונית על גביית המיסים בזכות אפקטים 

השינויים שנבחנו כוללים הן שינויים בשיעורי המס לכלל האוכלוסייה והן שינויים בחובות תשלום המיסים   1
יצירה או ביטול של פטורים(. לאורך העבודה נשתמש  לאוכלוסיות מסוימות או עבור מוצרים מסוימים )למשל, 
חליפות במונחים "שינוי בשיעורי המס", "שינוי מיסוי", "שינוי מס" ו"שינוי מס סטטוטורי", כאשר הכוונה בכולם 
 Tax policy" או   "Discretionary tax changes" ולעיתים   "Legislated tax changes"– )באנגלית  זהה 

.)"changes
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כלכליים חיוביים? האם ההשפעות הכלכליות האפשריות של הפחתת מיסים, ובהן עידוד הפעילות 
במשק והקטנת התמריץ להתחמקות מתשלום מס, עשויות להיות גדולות )במשק ובתקופה הנתונים( 
עד כדי כך שתבאנה לבסוף לגידול בסך הגבייה – כפי שקורה לכאורה בצד הלא נכון של עקומת 
לירידה  תוביל  מיסים  הפחתת  הפעילות,  על  החיוביות  בהשפעות  בהתחשב  גם  שמא  או   – לאפר 

בגביית המיסים?
העבודה משתמשת בבסיס נתונים מקיף על שינויי המיסוי שערכה הממשלה בישראל מ־1991 עד 
2012. המקור העיקרי לנתונים הם הדוחות השנתיים של מנהל הכנסות המדינה. דוחות אלה הציגו 
את ההצעות לשינויי המיסוי, אשר נכללו בהצעת התקציב הקודמת לשנת הדוח, וכן את השינויים 
שינוי  השפעת  של  הכספית  ההערכה  גם  הוצגה  מוצע  שינוי  לכל  קודמות.  בשנים  לתוקף  שנכנסו 
2012, השנה האחרונה במדגם שלנו, התבססה הערכה זו על חישוב  המיסוי על הגבייה. עד שנת 
סטטי – מכפלה פשוטה של השינוי בשיעור המס ושל בסיס המס הרלוונטי. רק החל מ־2013 החלו 
ההערכות בתקציב להתחשב גם בהשפעות הדינמיות של שינוי המיסוי על בסיס המס. זמינותן של 
ההערכות הסטטיות מאפשרת להשתמש בהן בעבודה זו כנקודת מידוד )בנצ'מרק(, המקלה על זיהוי 

ההשפעות הדינמיות של שינוי המיסוי על הגבייה.
נוסף על כך, דוחות מנהל הכנסות המדינה כוללים גם פרטים על תחזית הגבייה הכוללת, אשר 
)בלי  המיסים  גביית  תחזית  המוצעים.  המיסוי  שינויי  לצד  הממשלה  של  התקציב  בהצעת  נכללה 
השפעתם של שינויי המיסוי המוצעים( מאפשרת להתמודד בעבודה זו עם בעיית האנדוגניות הגלומה 
בהערכת השפעתם של שינויי מיסוי. האנדוגניות נובעת מכך ששינויי מיסוי לא רק משפיעים על 
גביית המיסים אלא גם מושפעים ממנה. למשל, ירידה בגביית המיסים ותחזיות להמשך הירידה עקב 
משבר כלכלי, יכולות להוביל להעלאת מיסים במטרה לגשר על גירעון מתרחב )במקרה של מדיניות 
פרו מחזורית( או להוביל להפחתת מיסים שנועדה לתת תמריץ פיסקלי למשק )במקרה של מדיניות 
אנטי־מחזורית(. הסימולטניות המוטמעת בקשר בין שינויי המיסוי לבין גביית המיסים )או תחזית 
גביית המיסים( מקשה לזהות את ההשפעה של שינויי המיסוי על הגבייה )ובאופן דומה, את השפעתם 
על הפעילות במשק(, וזכתה להתייחסות נרחבת בספרות העוסקת באמידת מכפיל המס. כדי להתגבר 
על בעיה זו, רומר ורומר, )Romer and Romer, 2010( )להלן: RR( משתמשים בשיטה הנרטיבית 
כדי לזהות שינויי מס "אקסוגניים" – כלומר כאלה שמקורם אינו בשינויים בפעילות במשק, אלא הם 
נובעים מסיבות אידאולוגיות או מרצון להתמודד עם גירעונות שנצברו בעבר. בהנחה שהזיהוי של 
שינויים אלה מדויק, הם משפיעים על הפעילות אך אינם מושפעים ממנה ולכן מאפשרים להתמודד 
עם בעיית האנדוגניות. בלנשארד ופרוטי )Blanchard and Perotti, 2002( )להלן: BP( השתמשו 
בפערי הזמנים בין שינוי בפעילות במשק לבין הגעת המידע לידי מקבלי ההחלטות וחקיקת שינוי המס 

.SVAR כדי לזהות זעזועי מיסים מבניים במסגרת מודל
לגיבוש ההצעות לשינויי  נערכו בצמוד  לגביית המיסים – תחזיות אשר  הזמינות של התחזיות 
המיסוי – מאפשרת בעבודה זו לשלוט באופן מפורש במידע אשר היה בידי מקבלי ההחלטות בזמן 
תכנון השינויים. כך ניתן לזהות את ההשפעה של שינויי המיסוי, אשר אינה תלויה בגבייה הצפויה 
)ובתחזית לפעילות במשק(. בזכות השליטה על תחזיות הגבייה, האמידה בעבודה זו יכולה להשתמש 
בכל שינויי המיסוי שנערכו, ולא רק באלה שהמוטיבציה לקבלתם הייתה אידאולוגית – סיווג שהוא 
מלכתחילה בעייתי במדינות רבות.2 בהמשך העבודה אנו מראים כי בתחזיות הגבייה לא נמצאו הטיות 

פוטנציאליות, המתואמות עם השינויים הסטטוטוריים במיסים.

למשל, הדרג הפוליטי עשוי להציג שינוי מס אנטי־מחזורי ככזה הנובע משינוי מבני פרמננטי במערכת המס   2
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המדיניות  קובעי  של  התגובה  מאופי  נובע  האנדוגניות  בעיית  עם  בהתמודדות  נוסף  מכשול 
התגובה  אופי  אם  אנטי־מחזורית(.  או  פרו־מחזורית  היא  התגובה  האם  )ובפרט,  הגבייה  לתחזיות 
משתנה מתקופה לתקופה, גם שימוש בתחזיות הגבייה עלול לא להספיק כדי להתמודד עם הקשר 
שבין הגבייה )הצפויה( לשינויי המיסוי. אולם, סטרבצ'ינסקי )Strawczynski, 2014( מצא יציבות 
באופן התגובה של מדיניות המס בישראל לשינויים צפויים בפעילות ובגבייה. יציבות זו של המדיניות 

בישראל מקלה על מלאכת הזיהוי של השפעת שינויי המיסוי.
error-correction ומוצאים כי קיים קשר של קו־ במסגרת העבודה, אנו אומדים מודל מסוג 
אינטגרציה בין גביית המיסים לגורמים המשפיעים עליה בטווח הארוך. שינויי המיסים ותחזית גביית 
המיסים נכללים כמשתנים מסבירים במודל זה. לצד התוצר, נכלל גם ייבוא מוצרי הצריכה כמשתנה 
מסביר במודלים שנאמדו, וזאת כדי להתחשב בהשפעות מקרו־כלכליות המאפיינות משק קטן ופתוח 
כמו ישראל )במיוחד בהתחשב בשיעור המס הגבוה המוטל בארץ על חלק ממוצרי הצריכה המיובאים(. 
להתחשב  כדי  שנאמדו  במודלים  מסביר  כמשתנה  במשק  הממוצע  השכר  את  כללנו  כך,  על  נוסף 

בשיעורי המס השונים על ההון והשכר ובקשר ארוך הטווח שבין השכר במשק לשיעורי המס.
תוצאות האמידה מעלות כי ההשפעה האריתמטית הפשוטה של שינוי בשיעור המס על הגבייה 
רק  בפועל  הגבייה  את  הארוך  בטווח  מגדילה  ממוצעת  מס  העלאת  מלא.  מיצוי  לכדי  מגיעה  אינה 
בכשבעים אחוזים מהסכום הנגזר מהחישוב הסטטי. ההשפעה המקזזת של שינויי המיסוי על הגבייה, 
דרך השפעתם על הפעילות במשק, גבוהה יותר בשנתיים הראשונות להחלת השינוי: בשנה הראשונה 
פי  )על  הצפוי של השינוי  אחוזים מערכו  כ־60  על  בפועל  הגבייה  עומדת  לתוקף  לכניסת השינוי 

חישוב סטטי פשוט(, והיא יורדת עד כדי כשליש מהסכום הצפוי בשנה השנייה להפעלת השינוי.
עבודה זו אומנם מתכתבת עם נושא מכפיל המס, אך אינה עוסקת בו ישירות. בעוד שהספרות 
העוסקת במכפיל מנסה לבחון מה ההשפעה של שינוי מס על התוצר, אנו מתמקדים בבחינת ההשפעה 
של השינוי על הגבייה עצמה. חלק מהשפעה זו עובר דרך השפעת השינוי על הפעילות במשק, אך 
מסגרת הניתוח שבה השתמשנו מקשה לגזור ישירות מתוך המשוואות שנאמדו את ההשפעה דרך 
התוצר בלבד, בניכוי משתני המקרו האחרים. בכל זאת, כדי להעריך את סדר הגודל של התוצאות 
שקיבלנו בהשוואה למכפילי המס שהתקבלו בספרות, חישבנו מתוך המכפילים המּוּכרים את ההשפעה 
המקזזת של שינוי מס על הגבייה בעקבות השפעתו על התוצר )לפי המכפיל(.3 ההשפעה המקזזת 
הנגזרת ממכפיל המס הבסיסי אצל RR עומדת בשיא על 0.84− נקודת אחוז מכל אחוז גבייה מתוכנן, 
לעומת השפעה של 0.21− עד 0.36− אצל .BP ההשפעה המקזזת שהתקבלה אצלנו )כאמור, לא רק 
דרך התוצר( עומדת בשיאה על שיעור של 0.72− מהגבייה, קרוב יותר לתוצאה שקיבלו RR, אך 
עדיין מתחתיה. נדגיש שוב כי להשוואה זו יש להתייחס בזהירות, שכן מקדם הקיזוז אצלנו אינו בר 

השוואה ישירות למקדם שנגזר ממכפילי המס.
הניתוח שלנו אינו בוחן באופן ישיר אם שינויי מיסוי משפיעים על היקפן של העלמות מס או 
התחמקויות ממס. עם זאת, כאמור, מצאנו כי בטווח הארוך וכאשר מנכים את השפעתם של משתני 
הפעילות המקומיים על גביית המיסים, הגבייה המתקבלת תואמת את ההערכות המוקדמות, הנגזרות 
מחישוב סטטי. ממצא זה מרמז כי אם שינויי המיסוי משפיעים בכל זאת על העלמות והתחמקויות 

)הנובע מסיבות "אידאולוגיות"(, על מנת למתן אפקטים ריקרדיאניים בתגובת הציבור למהלך, ובכך להגביר את 
יעילותו.

)בהתאם  לתוצר  ביחס  המיסים  גביית  של  יחידתית  גמישות  והנחנו  בישראל  המס  בנטל  השתמשנו  כך  לשם   3
לממצאים אמפיריים קודמים(.
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ניתן  ולא  המקומיים  הפעילות  משתני  במדידת  כבר  נכללת  זו  שהשפעה  הרי  הארוך,  בטווח  ממס 
להבחין בהשפעות עודפות מעבר לכך. בבחינת כל סוג מס בנפרד, מצאנו עדויות כי בטווח הקצר 
ייתכן שמעידים על תכנוני מס סביב כניסת  שינויי מיסוי עשויים להוביל לשינויי התנהגות, אשר 

השינוי לתוקף.
במסגרת העבודה בחנו בנפרד את ההשפעה של שינויים במס החברות, במס ההכנסה ליחידים 
ובמיסים העקיפים, על הגבייה מבסיסי המס המתאימים. האומדנים שהתקבלו מצביעים על הבדלים 
לטווח  הקצר  הטווח  בין  והן  המס  סוגי  בין  הן  המתוכננת,  הגבייה  מתוך  בפועל  הגבייה  בשיעורי 
הגבייה  היקף  את  מניבה  העקיפים  המיסים  העלאת  המס,  שינוי  להחלת  הראשונה  בשנה  הבינוני. 
הגבוה ביותר מבין כל סוגי המס – 78 אחוזים מהגבייה הצפויה, ומס ההכנסה על יחידים מניב שיעור 
דומה של הכנסה )76%(. לעומת זאת, העלאת מס החברות אינה משפיעה ממש על הגבייה בשנה 
הראשונה להחלתה. כעבור שנתיים ויותר מכניסת שינוי המס לתוקף, מתחלף הסדר בין סוגי המס 
– שינויי מיסוי במס החברות מניבים את ההכנסה הגבוהה ביותר )89% מהגבייה הצפויה( והכנסות 

נמוכות יותר מתקבלות ממס הכנסה על יחידים )65%( ומהמיסים העקיפים )58%(.
ההבדלים בשיעורי הגבייה בין סוגי המס ולאורך זמן מושפעים מהאפקטים השונים שיש לכל מס 
על הפעילות ועל התנהגות השחקנים במשק. הגבייה החסרה של מס חברות בטווח הקצר נובעת לא 
רק מההשפעה השלילית שיש לו על הפעילות במשק, אלא גם כנראה מתכנוני מס הכרוכים בהסטות 
של פעילות ותשלומים בין הרבעונים, וכן מהבדלי עיתוי בגביית המס. בחלוף שנתיים ויותר ממועד 
ההפחתה, השפעות עודפות אלה דועכות והקיזוז כולו נובע מההשפעה של הפחתת המס על הפעילות 
 ,)Mertens and Ravn, 2013b( במשק. התוצאות שקיבלנו שונות מהממצאים של מרטנס ורייבן
שמצאו כי שינויים במס החברות משפיעים רק במעט על סך הגבייה של מס זה בגלל גמישות גדולה 
)ושלילית( של בסיס המס לשינויים בשיעורו. גם אצלנו ניכרים שינויי התנהגות גדולים בעקבות 
שינוי במס החברות, אך אלה מוגבלים לשנתיים הראשונות להפחתת המס. ייתכן שהגמישות הנמוכה 
פוטנציאלית  בין־לאומית  בניידות  שמאופיינות  החברות  שבישראל  מכך  נובעת  זמן  לאורך  יותר 
)היצואניות הגדולות( אינן מושפעות ישירות משינויים בשיעורי מס החברות הכללי בשל זכאותן 

לשיעורי מס ייחודיים במסגרת החוק לעידוד השקעות הון.
הגבייה החלקית מהעלאה של מס ההכנסה על יחידים, בחלוף שנתיים ויותר מכניסתה לתוקף, 
נובעת מההשפעה השלילית של העלאת המס על הפעילות במשק. השפעה זו מקוזזת בחלקה בעקבות 
על  חיובי  )ברוטו( – אפקט שנותר  האפקט החיובי שיש להעלאת מס ההכנסה על השכר הריאלי 
אשר  המעסיקים,  גם  נושאים  יחידים  על  ההכנסה  מס  העלאת  בנטל  כלומר,  בתוצר.  הפגיעה  אף 
עלות ההעסקה של עובדיהם עולה )כלומר, השכר ברוטו עולה( ב־35 אחוזים מהגבייה המתוכננת 
מהעלאת המס. בדומה, בעקבות הפחתה של מס ההכנסה – השכר הריאלי )ברוטו( יורד, וכך נהנים 

גם המעסיקים מהפחתת המס על העובדים.
לגבי המיסים העקיפים מצאנו כי בחלוף הזמן, האפקט אשר מקזז כ־40 אחוזים מהגבייה הצפויה 
נובע כולו מהשפעת שינוי המיסוי על הפעילות במשק, ובעיקר מהשפעה של שינוי במיסים העקיפים 

על יבוא מוצרי הצריכה, שהינם מוצרים עתירי מס.
המשך העבודה בנוי במתווה הבא: פרק 2 סוקר בקצרה את הספרות הרלוונטית אודות השפעת 
שינויי מיסוי על הפעילות ואמידת מכפיל המס, ומציג את השיטות להתמודדות עם בעיית האנדוגניות 
של האמידה ואת המכפילים שהתקבלו בישראל ובעולם. פרק 3 מציג את הנתונים שבהם השתמשנו 
ֵתאורטי פשוט המציג את בעיית האנדוגניות  זו. פרק 4 בונה את מסגרת הניתוח – מודל  בעבודה 
שבאמידה, וכיצד התחזיות לגביית המיסים מאפשרות להתמודד עם בעיה זו. בפרק 5 נאמדת מערכת 
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משוואות דינמיות לגביית המיסים במסגרת מודל error-correction. בפרק 6 נאמד המודל הבסיסי, 
כדי למדוד את סך ההשפעה של שינויי מיסוי על גביית המיסים ועל הפעילות במשק. בפרק 7 נבחנים 
בנפרד שינויים במס ההכנסה על יחידים, במס החברות ובמיסים העקיפים. פרק 8 מציג כמה מבחני 

עמידות לאומדנים שקיבלנו ובוחן הטיות אפשריות בתחזיות גביית המיסים, ופרק 9 מסכם.

הספרות אודות השפעתם של שינויי מיסוי  .2

אמידה של מכפיל המס א. 

ההשפעה של שינויי מיסוי על גביית המיסים קשורה לדיון בסוגיה של מכפיל המס – הניסיון לאמוד 
את ההשפעה של שינוי מיסוי על התוצר. ההערכות בספרות ביחס לגודלו של המכפיל נעות בטווח 
רחב יחסית – לפי כמה מהן, העלאת מס בגודל אחוז תוצר תקטין את התוצר )בשיא השפעתה( בפחות 
מאחוז. לפי הערכות אחרות התוצר יקטן בכ־3 אחוזים. ההערכות לגודל המכפיל תלויות בזעזועי 

המס שנבחנו, בשיטת האמידה ובתקופת האמידה.
BP משתמשים במודל SVAR )Structural Vector Auto Regression( כדי לזהות זעזועי מס 
מבניים ולהעריך את התגובה של הפעילות לזעזועים אלה. זיהוי הזעזועים המבניים במיסים מתאפשר 
בעזרת שימוש בנתונים בתדירות רבעונית והחלת מגבלות טווח קצר על סדר השפעת הזעזועים. נוסף 
על כך, המגבלות כוללות הנחה על גודלה של גמישות המיסים ביחס לפעילות במשק, גמישות שאינה 
נאמדת במסגרת המודל. BP מוצאים כי מכפיל המס בארה"ב שלילי, וערכו המוחלט נע בין 0.78 
ל־4.1.32 שיא ההשפעה של שינוי המס )השפל או השיא בתוצר( מגיע בין חמישה לשבעה רביעים 
אחרי השינוי. מזר )2011( אמד בשיטה דומה כמה מודלים מסוג SVAR עבור ישראל. הוא השתמש 
ישירים  מיסים  של  ההשפעה  בין  והפריד  המבניים,  הזעזועים  את  לזהות  כדי   Cholesky בפירוק 
ועקיפים על התוצר. לפי התוצאות, המכפיל של השפעת המיסים הישירים נאמד ב־0.98−  בנקודת 
שיא ההשפעה, שנה וחצי לאחר השינוי, וההשפעה הממוצעת בשלוש השנים שלאחר השינוי נאמדה 
רבעונים,   2 בחלוף  ונרשם  ב־2.17−   נאמד  ההשפעה  שיא  העקיפים,  במיסים  ברבעון.  ב־0.26−  

וההשפעה הממוצעת ברבעון, במשך 3 שנים, נאמדה ב־0.61− .
מאונטפורד ואוליג )Mountford and Uhlig, 2009( משתמשים בתאוריה כלכלית כדי להסיק 
מגבלות סימן )sign restrictions( על פונקציות התגובה של ה־VAR, ומוצאים בארה"ב מכפיל 
לשינוי מס )הממומן באמצעות גירעון(, אשר בערכו המוחלט גדול בהרבה מזה של BP ומגיע לכדי 

3− כמה שנים אחרי השינוי.
זעזועי מס שאינם תלויים בפעילות במשק היא השיטה הנרטיבית, שבה  לזיהוי  שיטה חלופית 
משתמשים RR. השניים נעזרו במסמכים שליוו את הליכי החקיקה של שינויי מס בארה"ב שלאחר 
ממשל  גופי  של  כלכליים  דוחות  נשיאותיים,  נאומים  היתר,  בין  )ובהם,  השנייה  העולם  מלחמת 
ופרוטוקולים של דיונים בקונגרס( כדי להעריך מהי המוטיבציה לכל שינוי מס. שינויי מס שנבעו 
מסיבות אידאולוגיות או מרצון להתגבר על גירעונות עבר סווגו כשינויים אקסוגניים, כיוון שאינם 

מגמה  של  הנחה  תחת  המשתנים.  של  המגמה  אופי  על  בהנחות  מהבדל  נובע  האומדנים  שני  בין  ההבדל   4
יותר. כאשר מאפשרים מגמה סטוכסטית,  ונקודת שפל מוקדמת   )0.78( יותר  נמוך  דטרמיניסטית מתקבל אומדן 

המכפיל גבוה יותר )1.32( ונקודת השפל רחוקה יותר.
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באים בתגובה לשינויים עדכניים בפעילות. שינויי המס האלה שימשו כזעזועי מס מבניים באמידת 
התגובה של הפעילות לשינויים. בהשוואה ל־BP והמאמרים הדומים לו, RR מוצאים השפעה גדולה 
יותר של שינויי המס על התוצר – מכפיל של 3.08− בשיא ההשפעה, שנתיים וחצי לאחר כניסת 
זעזועים  לזהות  כדי  הנרטיבית  בשיטה  השימוש  ישראל,  עבור  לפחות  להערכתנו,  לתוקף.  השינוי 
אקסוגניים עלול להיות שגוי. ראשית, הטקסטים המלווים את שינוי המיסוי עשויים להיות מוטים 
שנית,  כלול.  הוא  שבו  המדינה  תקציב  ואת  המיסוי  שינוי  את  לאשר  הפוליטי  מהרצון  ומושפעים 
גם אם ישנם שינויים שהמוטיבציה לחקיקתם היא אכן "אקסוגנית", הרי שעיתוי אישורם מושפע 
ממצבה של קופת המדינה ומתחזיות הצמיחה. כך, למשל, מתווה ההפחתות במיסים הישירים שבו 
2003 נבע לכאורה מסיבות אידיאולוגיות, אך קצב ההפחתות הושפע  דבקו ממשלות ישראל מאז 
גביית  כי  ואף נערכו הפחתות רטרואקטיביות כאשר התברר  מהצמיחה – ב־2004 הואץ המתווה 
2000 הופחתו בישראל מיסי הקנייה במסגרת שינוי מבני  המיסים גבוהה מהצפוי. בדומה, בשנת 
כי ההפחתה "התאפשרה  זו מסביר במפורש  דוח מנהל הכנסות המדינה לשנה  במערכת המס, אך 

בזכות העלייה בגביית במיסים".
כמה עבודות ניסו להסביר את הפער בין מכפילי המס המתקבלים במאמרים השונים ולגשר עליו. 
פאברו וג'יוואצי )Favero and Giavazzi, 2012( טענו כי המקור להבדלים באומדן המכפיל, בין 
שיטת ה־SVAR של BP לבין השיטה הנרטיבית, אינו נעוץ באופי של זעזועי המס בשתי השיטות, 
זוהו  בזעזועים אלה. הם כללו את שינויי המס האקסוגניים, אשר  נעשה שימוש  אלא במודל שבו 
בשיטה הנרטיבית ב־RR, בתוך מערכת VAR פיסקאלית הדומה ל־BP, והתייחסו אליהם כשינויי 
למכפיל  דומה  כלומר  המוחלט,  בערכו  מ־1  קטן  היה  שהתקבל  המכפיל  זו.  במערכת  מבניים  מס 
שאמדו BP וקטן מזה שאמדו RR. מרטנס ורייבן )Mertens and Ravn, 2013a( סוקרים עוד 
מהנחה  למעשה  נבעו  קודמות  בעבודות  שהתקבלו  נמוכים  מכפילים  כי  ומסיקים  בתחום  מאמרים 
מוטעית על גמישות ההכנסות ממיסים ביחס לפעילות, או שנבעו מהתעלמות מטעויות מדידה של 
כקירוב  הנרטיבית  בשיטה  המזוהים  האקסוגניים  בזעזועים  השתמשו  הם  הנרטיביים.  המס  זעזועי 
לזעזועים המבניים במודל SVAR ובשיטה זו אמדו את מכפיל המס. המכפיל שהתקבל גבוה יחסית: 

בסביבות 2− עם כניסת השינוי לתוקף ומגיע לשיא של 3− כעבור שנה וחצי.
בחנה   –  )Mertens and Ravn, 2013b( ורייבן  – מרטנס  חוקרים  אותם  נוספת של  עבודה 
את השפעות מס ההכנסה בארה"ב, תוך הפרדה בין חברות ויחידים. באמצעות הכללת שינויי מס 
"אקסוגניים"5 במיסים אלה בתוך מערכת SVAR פיסקלית הם מצאו כי הפחתה בהיקף של אחוז 
תוצר אחד במס ההכנסה על יחידים מעלה את התוצר ב־2.5 אחוזים, כעבור שלושה רבעים )מכפיל 
של 2.5−(. למרות ההשפעה החיובית על הפעילות, הפחתת המס עדיין מקטינה את סך גביית מס 
ההכנסה על יחידים. לעומת זאת, לפי פונקציות התגובה של ה־VAR, להפחתת מס חברות השפעה 
מועטה בלבד על גביית המס, גם בחלוף חמש שנים ממועד ההפחתה. זאת בזכות תגובה חיובית וחזקה 

של בסיס המס, המקזזת את האפקט השלילי של הפחתת המס על הגבייה.

העבודה השתמשה בשיטה הנרטיבית כדי להשמיט זעזועי מיסים אנדוגניים, לפי המוטיבציה שהביאה לחקיקתם.   5
3 חודשים.  כמו־כן מושמטים שינויי מיסוי "צפויים" – כאלה שהזמן בין חקיקתם לבין כניסתם לתוקף עולה על 
לאחר סינונים אלה, בסיס הנתונים של המחקר כולל 13 שינויים במס ההכנסה ליחידים ו־16 שינויים במס החברות.
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ההשפעה של שינויי מס צפויים ב. 

כניסתם  לפני  עוד  הגבייה  סך  ועל  הפעילות  על  להשפיע  עשויים  המס  בשיעורי  צפויים  שינויים 
הקדמה  באמצעות  ממס  התחמקות  לניסיונות  להוביל  עשויים  צפויים  שינויים  למשל,  כך,  לתוקף. 
או דחייה של רכישות )לדוגמה, הקדמה של רכישת דירות ומוצרים בני קיימא לפני עלייה במיסים 
או  על השכר, במס החברות,  )סביב שינויים במס  הכנסות  זרמי  תזמון מתאים של  או  העקיפים(, 

במיסים על שוק ההון(.
התעלמות מהשפעתן של הציפיות לשינויי מיסוי עלולה לגרום להטיה של אומדן המכפיל והשפעת 
שינויי המס, בפרט אם השפעה זו מורגשת זמן רב לפני כניסת השינוי לתוקף. BP בדקו במחקרם 
גרסה של מודל ה־SVAR שאפשרה לשינויי מס להשפיע ברבעון שלפני כניסתם לתוקף, ולא מצאו 
עדות לאפקט מובהק של הציפיות על התוצר. גם RR בחנו האם הערך הנוכחי של שינויי מס עתידיים 
 Mertens and( משפיע על התוצר, ולא מצאו עדות חותכת להשפעתן של הציפיות. מרטנס ורייבן
Ravn, 2012( השתמשו בזעזועי המס האקסוגניים של RR, אך התחשבו גם באופק המימוש של כל 
שינוי – הפער בין מועד החקיקה למועד הכניסה לתוקף. הם מצאו כי הפחתת מיסים צפויה )בגובה 
אחוז תוצר( מובילה לירידה בתוצר בתקופה שלפני מימושה )ירידה של 1.5 אחוזים בשנה שלפני 
 Perotti,( פרוטי .)המימוש( ולעלייה בתוצר אחר כך )עלייה שמגיעה ל־1.5 אחוזים כעבור שנתיים
2012( הזהיר כי גם בתוך השינויים העתידיים, בכל רבעון, יש להפריד בין שינויים עתידיים שהיו 
צפויים לבין שינויים עתידיים מפתיעים, וכן לאפשר השפעה שונה לשינויי מס בכל אופק מימוש. 
אמידה תוך התחשבות בהצעות אלה מצאה רק עדויות מעטות להשפעתם של שינויי מס עתידיים על 

התוצר.

העלמות מס והתחמקויות מס ג. 

יכולים  וכך  במשק,  וחברות  יחידים  בפני  העומדים  והתמריצים  העלויות  את  משנים  מיסוי  שינויי 
להוביל לשינויי התנהגות שישפיעו על גביית המיסים. שינויי התנהגות כאלה יכולים להביא לשינוי 
בהיקפן של העלמות מס או לתכנוני מס נרחבים יותר, במטרה למצות פטורים ממס ולהסיט הכנסה 
מבסיסי מס שעליהם מוטל מיסוי גבוה לבסיסים בעלי שיעור מס נמוך יותר. הסטות כאלה יכולות 
להתרחש על פני זמן )הקדמה או דחייה של פעילות או דיווח(, בין ישויות וחייבים )בין בני משפחה, 
בין מיסוי כיחיד ומיסוי כחברה(, בין סיווגים של זרמי הכנסה והוצאה ובין מדינות ואזורים גאוגרפיים 
אם  הסטות,  של  כאלה  תופעות  לאומית(.  עדיפות  לאזורי  מעבר  או  מס  במקלטי  שימוש  )למשל, 
הן קיימות באופן נרחב, עשויות להשפיע על היקף הגבייה שיתקבל בפועל משינוי מיסוי, גם בלי 

שישפיעו על היקף הפעילות בפועל ו/או הפעילות הנמדדת.
הניתוח התאורטי של השפעת שינויים בשיעורי המס על היקף ההעלמות מעלה כי כיוונה של 
השפעה זו אינו ודאי. אלינגאם וסאנדמו )Allingham and Sandmo, 1972( ראו כי כיוון ההשפעה 
העונש,  מבנה  כי  הראה   )Yitzhaki, 1974( ויצחקי  הפרט,  של  הסיכון  שנאת  בפונקציית  תלוי 
בעקבות חשיפה של העלמת מס, משפיע גם הוא על הכיוון. מחקרים אמפיריים מצאו עדויות סותרות 
להשפעתו של שיעור המס השולי על היקפן המוערך של העלמות מס. לסקירה של מחקרים אלה ושל 
הניסיונות להעריך את היקפן של העלמות המס והגורמים המשפיעים עליהן ראו את סלמרוד ויצחקי 

.)Slemrod and Yitzhaki, 2002(
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שיעור  של  מהגדלה  שנבעו  ממס  להתחמקויות  עדויות  מצאו  מיקרו  מחקרי  כמה  בישראל, 
המס  בשיעור  השינויים  את  בחנה   )2006( נאים  בן  גבוהה.  הכנסה  בעלי  יחידים  על  השולי  המס 
המדווחת  ההכנסה  על  ניכרת  השפעה  להם  הייתה  כי  ומצאה  ב־2002–2003,  יחידים  על  השולי 
של מנהלים ועצמאים. בן נאים העלתה את ההשערה כי האפקט הגדול הושפע מהזמניות של כמה 
מצעדי המיסוי, שעודדה הסטה בזמן של הכנסות מדווחות. רומנוב )Romanov, 2006( בחן את 
אותה התקופה והראה כי עלייה בשיעור המס השולי על יחידים, בעקבות השינויים בתקרת הביטוח 
הלאומי ב־2000 וב־2002, גרמה לשכירים באחוזון העליון של ההכנסות לפתוח חברות וכך לשלם 
מס חברות ודיבידנדים, ששיעורם היה נמוך יותר מאשר המס השולי על השכר. עם זאת, היכולת 
להשליך מהתנהגות בעלי ההכנסות הגבוהות מאוד על התנהגות כלל האוכלוסייה אינה ברורה, וכך 

גם המשמעות המקרו־כלכלית של ממצאים אלה.

–1991 בישראל  במיסים  סטטוטוריים  שינויים  3.  נתונים: 
2012

מקורות הנתונים א. 

נתונים של בנק ישראל על שינויי מיסוי שערכה הממשלה )המרכזית(  העבודה משתמשת בבסיס 
בשנים 1991 עד 2012. בסיס הנתונים עודכן לצורך עבודה זו בהסתמך בעיקר על הדוחות השנתיים 
של מנהל הכנסות המדינה במשרד האוצר, ופרטים חסרים הושלמו בעזרת הצעות התקציב שהגישה 
הממשלה לכנסת, בחינת החוקים שנחקקו בכנסת ודברי ההסבר להצעות החוק, החלטות ממשלה, 
וכן בעזרת דוחות ותזכירים של בנק ישראל. הדוחות השנתיים של מנהל הכנסות המדינה מעריכים 
את השפעתם של שינויי החקיקה, אשר הוצעו בתקציב השנה החולפת, על גביית המיסים בכל אחת 
מהשנים הקרובות.6 הערכה זו מתבססת על חישוב אריתמטי פשוט: השינוי בשיעור המס המוכפל 
למעשה  ומתעלמת  אקונומטרי,  מודל  על  מבוססת  אינה  זו  סטטית  הערכה  המס.  בסיס  בגודלו של 
מהשפעות דינמיות שיש לשינויים בשיעורי המס על הפעילות, ודרכה – על הגבייה. לכן, ההערכה 
משמשת בעבודה זו מעין נקודת מידוד )בנצ'מרק(, אשר מאפשרת לזהות את ההשפעה של שינויי 
המיסוי על הגבייה, דרך השפעתם על הפעילות או על היקף ההתחמקות ממס. עד שנת 2012 – השנה 
האחרונה במדגם בעבודה זו – שימש החישוב הסטטי של השפעת שינויי המיסוי להצגת גודלם של 
שינויי המיסוי המוצעים, גם בהצעות התקציב של הממשלה. בתקציב 2013–2014 הופיעו לראשונה 
אומדנים דינמיים להשפעת שינויי החקיקה של התקבולים, שהתייחסו גם להשפעת השינוי בשיעורי 

המס על הפעילות ועל בסיסי המס.
כיוון שעבודה זו משתמשת בנתונים רבעוניים, המרנו את הערכות הגבייה השנתיות באמצעות 

דוחות מנהל הכנסות המדינה מציגים את כלל שינויי המיסוי אשר יש הערכה מדידה להשפעתם על הכנסות   6
המדינה. שינויים אלה משפיעים על תחזית גביית המיסים המהווה מרכיב חיוני בהערכת הגירעון הצפוי – גירעון 
אשר חייב לעמוד, בעת תכנון התקציב, במגבלה שנקבעה בחוק. שינויים בגביית המיסים הנובעים מפרשנות חוקי 
המס )של הרשויות או של בתי המשפט( אינם מופיעים בדוחות מנהל הכנסות המדינה, אך השפעתם על הגבייה 

ממילא מצומצמת.
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מידע על המועד המדויק של כניסת השינוי לתוקף ופריסת ההכנסה בין הרבעונים, כך שסך ההשפעה 
השנתית יתאים להערכה של מנהל הכנסות המדינה. בסיס הנתונים שנבנה כולל סיווג של שינויי 
המס, המאפשר הפרדה בין מיסים עקיפים )או ליתר דיוק, מיסים שגבה אגף המכס והמע"מ(, מיסים 
ישירים )מס על השכר, מס החברות ומיסים אחרים שאותם גובה אגף מס הכנסה( ואגרות. בעבודה 
זו בחנו בנפרד את השפעתם של שינויי מיסוי במיסים העקיפים, במס החברות ובמס ההכנסה על 
השכר.7 הבחינה נעשתה בהתאם לסיווג המנהלי של המיסים )ולאו דווקא התחשבה בהתחלקות הנטל 
בפועל בין חברות, עובדים וצרכנים(, בעיקר כיוון שהסיווג המנהלי הוא זה שמשמש את מתכנני 
התקציב בבניית תחזית גביית המיסים, וכיוון שכך נהוג גם במחקרים אחרים )למשל מרטנס ורייבן 
]Mertens and Ravn, 2013b[(. פירוט כל שינויי החקיקה וההשפעה הרבעונית שלהם מופיע 

בנספח 1 של ברנדר ופוליצר )2014(.
עבור כל רבעון סיכמנו את סך ההשפעות בשקלים של שינויי המיסוי באותו רבעון )במחירים 
קבועים(. כיוון שהערך הנובע משינוי המיסוי משתנה עם הזמן, בהתאם להתפתחות בסיס המס, וכדי 
להמשיך ולאמוד את ההשפעה של השינוי זמן רב לאחר כניסתו לתוקף, השתמשנו במשתנה המציין 
את ההשפעה היחסית של שינוי המיסוי ביחס לסך גביית המיסים.8 לאחר מכן חישבנו גם את הסכום 
המצטבר, מתחילת המדגם, של כל שינויי המיסוי )באחוזים מתוך הגבייה(. חישובים דומים נערכו 

עבור המיסים הספציפיים שבחנו בעבודה, בהתאם לגבייה של כל מס ומס.
המדינה,  הכנסות  מנהל  של  בדוחות  לרוב  מופיעים  המיסים  גביית  של  השנתית  התחזית  נתוני 
וכן בהצעות התקציב שהגישה הממשלה לכנסת. במקרים בודדים )בעיקר שינויים שנערכו באמצע 
השנה( נעזרנו גם בפרוטוקולים של ישיבות ועדת הכספים של הכנסת שבהן הוצגו תחזיות משרד 
האוצר. הנתון שבו השתמשנו הוא התחזית השנתית לגביית המיסים, לפני השפעתם של תיקוני המס 
המוצעים. השתמשנו בתחזיות החל משנת 1992, כיוון ששנת 1991 הייתה שנה פיסקלית מקוצרת 

ומנתה רק 9 חודשים.
והם  המיסים,  ורשות  המדינה  הכנסות  מנהל  של  הדיווחים  הוא  המיסים  גביית  לנתוני  המקור 
1 של  מנוכים מהשפעות חד פעמיות חריגות.9 פירוט ההכנסות החד פעמיות שנוכו מופיע בנספח 
2 של  ברנדר ופוליצר )2014(. פירוט של המשתנים שבהם נעשה שימוש בעבודה מופיע בנספח 

אותו מאמר.

הקטגוריה "אחר" בנספח כוללת מיסים ישירים אחרים )על שוק ההון, הנדל"ן ועוד( וכן אגרות. מספר השינויים   7
בסוגי המס הכלולים בקטגוריה זו היה נמוך והקשה על אמידה אקונומטרית של השפעתם. נבהיר כי בהכללת סוגי 
המיסים ה"אחרים" באותה קטגוריה אין כדי לרמז על השפעה דומה או מאפיינים דומים שיש לסוגי המיסים הכלולים 

בה.
לצורך החישוב הכפלנו ב־4 את ערך שינוי המיסוי בשקלים ברבעון, וחילקנו בסך ההכנסות ממיסים בשנה   8

הקלנדרית הקודמת.
הכנסות שהוגדרו "חד־פעמיות" נבעו מעסקאות גדולות במיוחד במשק ובעלות אופי חד פעמי – עסקת מכירת   9
ישקר ב־2006 והעסקאות שבהן מכרו הבנקים את קופות הגמל בעקבות מסקנות ועדת בכר. כן נוכו השפעות תזמון 
חריגות בגביית המיסים עקב עיצומי עובדים ברשות המיסים בשנת 2008. לא נוכו הכנסות חריגות בתזמון או בגודל 

שנבעו משינויי מיסוי.
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שינויי מס בשנים 1991–2012 ב. 

תקופת המדגם כוללת שינויי מיסוי רבים. בבסיס הנתונים שלנו זוהו 218 שינויי מיסוי ייחודיים, 
מהם 83 צעדי מיסוי עקיף, 66 שינויים במס ההכנסה על יחידים, 34 צעדים במיסוי חברות ו־35 
שינויים במיסים ישירים אחרים )בעיקר בתחומי שוק ההון והנדל"ן(. מבין הצעדים שזוהו, נרשמו 
111 העלאות מיסים ו־107 הפחתות מיסים. ֵמרב שינויי המיסוי )164 צעדים( נכנס לתוקף ברבעון 
ו־34 צעדים הופעלו ברבעון השלישי. בסיכום של השינויים לכל אחד מ־84  הראשון של השנה 
הרבעונים הכלולים במדגם, ב־31 רבעונים היו העלאות מס סטטוטוריות, מהם ב־19 נרשמה העלאת 
רבעונים  ב־32   .)2012 שנת  )במחירי  ברבעון  ש"ח  מיליון  מ־100  גדול  שהיה  כולל  בסכום  מס 
נרשמו הפחתות מס סטטוטוריות, ובהם 25 שבהם נרשמו הפחתות מס בערך של יותר מ־100 מיליון 
1 להלן מתאר את שינויי המס הרבעוניים בשנות המדגם, במיליוני שקלים במחירים  איור  שקל. 
קבועים )מחירי שנת 2012(. איור 2 מתאר את הסכום המצטבר )באחוזים מסך גביית המיסים, ביחס 
לתחילת שנת 1991( של השינויים בכל אחד מסוגי המס שאותם נבחן בעבודה זו: מס החברות, מס 

ההכנסה על יחידים והמיסים העקיפים.
התוכנית  המשך  רקע  על   ,1995–1993 בשנים  מיסים  בהפחתות  מתאפיינת  המדגם  תקופת 
לחשיפת המשק ליבוא והפחתת שיעורי מס ההכנסה ליחידים ולחברות. עם הגידול בגירעון בסוף שנת 
1995 התהפכה המגמה והועלו שיעוריהם של המיסים העקיפים ומס ההכנסה ליחידים. משנת 1997 
)לאחר הרבעון הראשון( ועד שנת 2001 נרשמו מעט מאוד שינויי מס, והיקפם של השינויים שנערכו 
היה קטן יחסית. בשנת 2000 נערכה רפורמה במיסי נדל"ן בעקבות המלצות ועדת רבינוביץ', אך 
שינויי המס שנכללו בה )ביטול מס רכוש, העלאת מס הרכישה והטלת מס מכירה( קיזזו ברובם זה 
את זה. על רקע הצמיחה המואצת בשנת 2000 החליטה הממשלה על הפחתה במיסי הקנייה, ובשנת 

2001 נכנס לתוקפו חוק הנגב, אשר העניק זיכוי ממס הכנסה לתושבי האזור.
ב־2002, על רקע המשבר הכלכלי והגירעון המתרחב, נרשמה סדרה של העלאות מיסים, אך 
החל משנת 2003, עם היציאה מהמיתון, החלה מגמה של הפחתות מיסים והיא נמשכה בעוצמה עד 
תחילת שנת 2009. אז, בעקבות המיתון המקומי והעולמי והירידה החדה בגביית המיסים, החליטה 
הממשלה על סדרה של העלאות מיסים עקיפים החל מאמצע 2009, במקביל להמשך מתווה ההפחתה 
כדי  טרכטנברג.  ועדת  המלצות  בעקבות   ,2011 בסוף  רק  נעצר  זה  מתווה  הישירים.  המיסים  של 
נמשך  מיסים אשר  העלאת  מהלך של   2012 באמצע־סוף  הגירעון המתרחב התחיל  עם  להתמודד 

מחוץ לתקופת המדגם, בתקציב לשנים 2013 ו־2014.
העסקים  למחזורי  הדוק  קשר  קשורים  בישראל  המס  משינויי  רבים  כי  מעיד  לעיל  התיאור 
ולהיקף הגירעון הממשלתי. למסקנה דומה הגיע סטרבצ'ינסקי )Strawczynski, 2014(, אשר מצא 
1980–2009 הייתה תגובה למשברים  בעבודתו כי הסיבה העיקרית לשינויי מס בישראל בשנים 
אידאולוגיות  מסיבות  נבעו  שלא  העקיפים,  במיסים  שינויים  כי  הראה  סטרבצ'ינסקי  כלכליים. 
)שינויים אנדוגניים בהגדרתם של RR( נערכו באופן פרו־מחזורי, בעוד ששינויים כאלה במיסים 

הישירים נערכו באופן א־מחזורי.
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ציור 1: שינויי מיסוי רבעוניים בשנים 1991–2012, מיליוני שקלים במחירי 
2012
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ציור 2: שינויי מיסוי מצטברים בשנים 1991–2012, כשיעור מסך גביית 
המיסים10

לכל סוג מס, האיור מציג את השינויים המצטברים כאחוז מגביית סך המיסים.  10
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מסגרת הניתוח  .4

נתחיל בספציפיקציה פשוטה לתיאור השפעתם של שינויי מיסים סטטוטוריים על סך גביית המיסים:

 )1(

כאשר בתקופה t,  הוא השינוי בסך גביית המיסים,  מסמן את הערך של שינויי המס שנכנסו 
לתוקף בתקופה t )לפי הערכה סטטית(, ו־  מסמל את השינוי בסך גביית המיסים בניכוי שינויי 
חקיקה בתקופה זו. השינוי בגביית המיסים בניכוי שינויי חקיקה תלוי בשינויים בבסיסי המס, ו־  
הוא וקטור של משתני מקרו המשפיעים על בסיסים אלה.  הוא רכיב של זעזועים לגבייה שאינם 
תלויים במשתני המקרו. מקדם שינויי המס, a, משקף את שיעור ההכנסות שנגבות בפועל בעקבות 

העלאת מס, ואם קיים מיצוי מלא )של ההערכה הסטטית( יעמוד a על 11.1
נניח, לשם פשטות, ששינויי המס בתקופה t נחקקו בתקופה t−1, שכן גם אם השינויים נחקקו 
בפועל בתקופה מוקדמת יותר הרי שב־t−1 עדיין אפשר היה לשנות או לבטל אותם. להנחה זו שתי 
משמעויות: ראשית, אנו מתעלמים למעשה בניסוח המודל הבסיסי מהשפעת משך הציפייה לשינויי 
המס. בהמשך נבחן גם את השפעתם של שינויים צפויים, אך רק באופק של רבעון אחד קדימה, 
וזאת בגלל העדר נתונים על אופק המימוש של כל שינוי מיסוי. שנית, אנו מניחים כאן למעשה כי 
שינויי מיסוי אינם מתגבשים על סמך זעזועים מהרבעון שבו הם נכנסים לתוקף )או על סמך תחזיות 
שהושפעו מזעזועים בו־זמניים כאלה(. הנחה סבירה זו מסתמכת על פערי הזמנים שבין התרחשותם 
ועל  זעזועים מקרו־כלכליים לבין הופעתם בנתונים הסטטיסטיים הזמינים למקבלי ההחלטות,  של 
משך הזמן הנדרש על מנת לגבש שינוי מיסוי ולאשרו בממשלה ו/או בכנסת.12 גם BP משתמשים 

בפערים כאלה בעבודתם על מכפיל המס בארה"ב.
אם כך, שינויי המס נקבעים באופן הבא:

 )2(

אם קובעי המדיניות החליטו לחוקק שינוי מס, השינוי יכול להגיע כמענה לציפיות ב־t−1 לשינוי 
אלה  ציפיות   ,)1( למשוואה  בהתאם   . החקיקה(:  שינוי  )בניכוי   tב־ המיסים  בגביית 

.t לשינויים בפעילות ובמשתני המקרו בתקופה ,t−1 תלויות בתחזיות, המגובשות בתקופה
נשארת  המס  שינויי  על  )והפעילות(  הגבייה  שינויי  של  ההשפעה  המתוארת,  בספציפיקציה 
על  )והפעילות(  הגבייה  תחזית  השפעת  של  הכיוון  לכאורה,  התקופות.  בין  משתנה  ואינה  קבועה 
d( עשוי להשתנות מתקופה לתקופה עקב השינויים בהעדפות של קובעי  שינויי המס )הסימן של 

בהנחה שהערך של שינויי המס בכל תקופה שווה לשיעור קטן מסך ההכנסות, השפעתם של שינויי המס על   11
. t b* X∆ הגבייה דרך השפעתם העקיפה על משתני המקרו נכללת כבר בגורם 

התחזיות  כן  ועל  המדינה,  תקציב  במסגרת  אושרו  שלנו  הנתונים  שבבסיס  המיסוי  שינויי  של  הגדול  רובם   12
שהשפיעו על גיבושם נוצרו לרוב 3–2 רבעונים לפני כניסת השינוי לתוקף, ולכל המוקדם רבעון לפני כן )במקרה 
של התקציבים שאושרו באמצע השנה בלוח זמנים צפוף יותר(. השינויים הבודדים שנכנסו לתוקף לפני אישורו של 
תקציב חדש הם כאלה המסתמכים על תחזית גביית המיסים המתגבשת במשרד האוצר ומהווים מעין תגובה ראשונית 
– התקופה  אישור התקציב החדש  הינו ממילא בתקופה שלאחר  ֵמרב ההשפעה של שינויים כאלה  לעולה ממנה. 

שאליה מתייחסת התחזית.
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המדיניות לגבי רמת הפרו־מחזוריות או האנטי־מחזוריות של מדיניות המס. עם זאת, סטרבצ'ינסקי 
)Strawczynski, 2014( הראה כי בישראל, מידת הפרו או אנטי־מחזוריות של מדיניות המס שונה 
עבור מיסים ישירים )א־מחזוריים( לעומת מיסים עקיפים )פרו־מחזוריים(, אך ככל הנראה נשארת 
יציבה על פני זמן. במחקר של סטרבצ'ינסקי, מידת המחזוריות לפי סוג מס נשארה יציבה גם בבחינה 
של שינויי המיסוי בשנים 1988–2011 וגם במדגם רחב יותר שהחל בשנת 1970. מאפיין זה של 
מדיניות המס בישראל מקל על זיהוי ההשפעה של שינויי המיסוי על הגבייה, ומפחית את החשש 
מאנדוגניות הנובעת משינויים בטעמים של קובעי המדיניות, המשנים את אופן התגובה של מדיניות 

המס לתנודות בפעילות ובגבייה.
)ונובע למשל  יכולים לנבוע גם כתוצאה משוק  שאינו תלוי בגבייה הצפויה  שינויי מס 
 Rמבחירה אידאולוגית של קובעי המדיניות(. שינויי מס כאלה הם השינויים האקסוגניים המזוהים ב־

בשיטה הנרטיבית.
נקבעת  המיסים  גביית  תחזית  כי  בהנחה  המס,  ולשינויי  המיסים  לגביית  המשוואות  צירוף של 

באופן רציונלי בתוך המודל )לפי משוואה 1( מוביל למשוואה הבאה:

 )3(

משוואה )3( מצביעה על הסיכון כי אמידה של משוואה )1( תוביל לאומדן מוטה של השפעת שינויי 
הרי  המדיניות,  קובעי  עוקבים  כל המשתנים שאחריהם  על  ניתן לשלוט  לא  אם  הגבייה:  על  המס 
tX ייכללו בשארית ויגרמו למתאם בין שינויי המס לשארית, ולכן  שכמה משתנים מתוך הווקטור 

לאנדוגניות.
אקסוגניים.  שאינם  המס  שינויי  כל  השמטת  באמצעות  האנדוגניות  בעיית  עם  מתמודדים   RR
ω, אשר  כלומר, בסימוננו, הם כוללים רק שינויי מס שעבורם d=0 ולכן הם נובעים רק מזעזועי 
בשיטה  הבחירה  כי  הסבירו   RR השינוי.  חקיקת  בתקופת  המקרו  למשתני  בתחזיות  תלויים  אינם 
גם13 מהעדרן של תחזיות מדויקות הצמודות לשינויי  נובעת  לזיהוי שינויים אקסוגניים  הנרטיבית 

המס:

It is impossible to proxy for all the information about the future output 
movements that policymakers may have had. The kind of numerical 
forecasts of what policymakers thought would happen to output in the 
absence of tax changes, that would be ideal for this exercise, are generally 
not available even for recent tax changes.

הגבייה  בתחזיות  מפורש  שימוש  באמצעות  האנדוגניות  בעיית  עם  מתמודדים  אנו  זו  בעבודה 
התחזיות  המוצעים.  המס  לשינויי  בצמוד  תקציב,  הצעת  בכל  האוצר  משרד  שהציג  המספריות 

במודל המוצג ב־RR, ההשפעה של שינויים בפעילות )וזעזועים אחרים( על שינויי המיסוי משתנה מתקופה   13
לתקופה, כלומר )בסימוננו( d הוא dt. לכן, במודל המוצג ב־RR, ההשפעה של הפעילות על שינויי המיסים היא גם 
כן גורם לאנדוגניות, נוסף על חוסר היכולת לשלוט במידע שהיה בידי קובעי המדיניות. במודל המוצג כאן, בעקבות 
על  בפעילות  שינויים  של  ההשפעה   ,)2014(   Strawczynskiמ־ העולים  בישראל  המס  מדיניות  של  המאפיינים 

שינויי המיסוי קבועה, ולכן איננה גורם לאנדוגניות במשוואה המוצגת.
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מתבססות על תחזיות לשינויים במשתני המקרו )בעיקר צמיחת התוצר( ומאפשרות לשלוט על כלל 
הן אינן משקפות את השפעתם של  המידע שהיה בידי מקבלי ההחלטות בזמן חקיקת שינוי המס. 
שינויי המיסוי המוצעים על הפעילות או על הגבייה עצמה. למעשה, אנו מכלילים ברגרסיה במפורש 
, ובכך אנו מטפלים במתאם שתואר לעיל בין שינויי המס לשארית ובאנדוגניות  את 
הנובעת ממנו. הכללת התחזיות ברגרסיה מאפשרת להשתמש בכל שינויי המיסוי שנערכו בתקופת 

המדגם ולא רק בשינויים האקסוגניים.
ניתן לטעון כי התחזיות שמפרסם משרד האוצר במסגרת הצעת התקציב אינן משקפות תמיד את 
התחזית האמיתית שעומדת לפני קובעי המדיניות. לפי הטענה, התחזיות המופיעות בהצעת התקציב 
)שבהן השתמשנו בעבודה זו( עלולות לשרת מניפולציה פוליטית ולמשל לשמש כלי שכנוע בצורך 
או בהעדר הצורך בשינויי מס נוספים. אם אכן זה המצב, התחזיות שבהן נשתמש באמידת הרגרסיות 
החשש  כי  ומראים   8 בפרק  זו  בטענה  דנים  אנו  האנדוגניות.  בעיית  עם  בהתמודדות  תסייענה  לא 
מהטיה מכוונת אינו מבוסס – במודל שאמדנו להסבר טעויות התחזית לא מצאנו השפעה מובהקת של 

שינויי המס הצפויים בשנה הקרובה על טעויות התחזית לאותה שנה.
בפרק הבא נאמוד מערכת משוואות המתבססת על משוואה )1( לעיל.

5.  ההשפעה הישירה של שינויי מיסים על הגבייה, מעבר 
להשפעה על הפעילות במשק

שינויי התנהגות של פרטים וחברות במשק בעקבות שינויים בשיעורי המס משפיעים על הפעילות 
הכלכלית, ודרכה על בסיסי המס וגביית המיסים. מעבר לכך, שינויי המס יכולים להשפיע על גביית 
המיסים גם באמצעות שינוי התמריץ להתחמקות ממס או להעלמת מס. בפרק זה ננסה לבחון אם 
הפעילות  על  להשפעתם  קשורים  שאינם  בערוצים  גם  המיסים  גביית  על  משפיעים  מיסוי  שינויי 
ניכר מהתחזית המוקדמת  במשק, עד כדי כך שתגובת הגבייה בעקבות שינוי המיסוי שונה באופן 
להשפעת השינוי )אשר נגזרת מחישוב סטטי(. אפקטים עודפים של שינויי המיסוי עשויים להצביע 

על השפעתם של השינויים על היקפן של העלמות והתחמקויות ממס.14
המס  מודל  על  המתבססת  דינמית  משוואות  מערכת  זה  בפרק  נאמוד  השאלה,  את  לבחון  כדי 
 Brender( נבחן מחדש בברנדר ונבון ,)הריאלי של בנק ישראל, מודל אשר הוצג בברנדר )2001
של  המיסים  לגביית  תחזיות  לעריכת  קלים,  בשינויים  בבנק,  מאז  ומשמש   )and Navon, 2010
 error-correction הממשלה. המודל הבסיסי כולל מערכת משוואות דינמית המצביעה על קשר של
בין )לוג( רמת גביית המיסים הרבעונית בטווח הארוך )התלויה ברמתם של התוצר, השכר וייבוא 
)המושפע מהשינויים  בגביית המיסים בטווח הקצר  )בלוג(  לבין השינוי הרבעוני  מוצרי הצריכה( 
של  בשקלים  השווי  במשק,  הממוצע  השכר  הצריכה,  מוצרי  ייבוא  התוצר,  משתנים:  של  בשורה 
האשראי במט"ח, מחירי המניות, היקף המכירה של דירות חדשות והיקף המיזוגים וההנפקות של 

חברות ישראליות לבעלי עניין בחו"ל(.
למערכת המשוואות ממודל המס של בנק ישראל נוסיף כמשתנה מסביר את שינויי המיסוי בכל 

ככל ששינויי מיסוי מתואמים עם שינויים משמעותיים בנוהלי המס או בצעדי מדיניות אחרים המשפיעים על   14
הגבייה, הדבר עשוי לגרום להטיה במקדמים. בחינת הנתונים לאורך התקופה אינה מצביעה על תופעה כזאת.
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רבעון. הכללת משתנה שינויי המיסוי לצד הכללתם של משתני הפעילות תאפשר לבחון האם מעבר 
גביית  נוספות על סך  יש להם השלכות  להשפעה של שינויי המיסוי על הפעילות הנמדדת במשק 
המיסים. אם השלכות כאלה אינן קיימות, נצפה כי מקדם שינויי המס יעמוד על 1, ואם הן קיימות, 

המקדם יהיה קטן מ־1.

ספציפיקציה א. 

השפעת שינויי המיסוי על גביית המיסים נאמדה במערכת דינמית של שתי משוואות במסגרת מודל 
Error-Correction. המערכת כללה משוואת טווח ארוך עבור הקשר בין )לוג( גביית המיסים לסך 
שינויי המיסים הסטטוטוריים עד כה15 )באחוזים מסך הגבייה(, ומשוואת הפרשים לבחינת הקשר 
בין השינוי הרבעוני של )לוג( ההכנסות ממיסים לבין שינוי המיסוי הרבעוני )שוב, באחוזי גבייה(. 

תוצאות האמידה מוצגות בלוחות 1 ו־2 להלן.
תקופת  עבור  דמה  משתנה  עם  המיסוי  שינויי  של  אינטראקציה  משתנה  נכלל  המשוואות  בכל 
שבר שמתחילה ב־1997Q2 ומסתיימת ב־2001Q4. כפי שתואר בפרק 2 לעיל, תקופה זו אופיינה 
זו תנודות חדות בגביית המיסים, שנבעו  בשינויי חקיקה מועטים בלבד. מאידך גיסא היו בתקופה 
גם מגורמים חיצוניים חריגים )למשל, המשבר האסייתי ב־1998 ובועת ההיי־טק ואחריתה בשנים 
כלל  בדרך  השבר  בתקופת  החקיקה  שינויי  מקדמי  המדגם,  תקופת  לשאר  בניגוד   .)2001–2000
נמוכים מאוד או גבוהים מאוד, ולרוב הם אינם מובהקים ובעלי סטיית תקן גדולה מאוד. זאת, הן 
החקיקה  שינויי  השפעת  את  הבוחנות  ברגרסיות  והן  החקיקה  שינויי  כלל  את  הכוללות  בגרסאות 
בסוגים ספציפיים של מיסים. הכללת משתנה האינטראקציה ברגרסיות למעשה מחריגה את התקופה 
1997Q2 עד 2001Q4 ומאפשרת לנו להתמקד בהשפעה של שינויי המיסים במשך שתי תקופות 
שבהן השפעת השינויים אחידה – 1992 עד Q11997 ו־2002 עד 2012. הניתוח בהמשך המאמר 
 2012–2002 יתמקד בתקופות אלה בלבד. כבדיקת עמידות, אמדנו את המודל גם עבור התקופה 

בלבד )ראו פרק 7(; התוצאות שהתקבלו דומות מאוד.
בכל המשוואות נכללו גם משתני דמה רבעוניים על מנת להתחשב בעונתיות בגביית המיסים. כמו 
כן נכלל משתנה דמה שהוגדר להיות 0 עבור התקופה 1992–2001 ושווה 1 עבור כל הרבעונים 
בסך  מדרגה  ירידת  על  ומצביע  ומובהק  שלילי  נמצא  זה  משתנה  של  המקדם   .2002Q1מ־ החל 

ההכנסות ממיסים החל משנת 2002.
נעזרו בנתונים על השינויים בהיקף הסחר  שתי הגרסאות של משוואת הטווח הארוך שאמדנו 
אך  המיסים,  גביית  על  ישירות  משפיע  ואינו  מס  בסיס  מהווה  אינו  בעולם  הסחר  אומנם  העולמי. 
ניכרת על הפעילות במשק,  כיוון שישראל הינה משק קטן ופתוח יש למשתנים חיצוניים השפעה 
ודרכה השפעה עקיפה גדולה גם על ההכנסות ממיסים. הסחר העולמי ישמש בעבודה זו אומד מקורב 

לכאורה, במשוואת הטווח הארוך )שבה המשתנים מופיעים במונחי רמות( היה צורך לכלול כמשתנה מסביר   15
את רמת המיסוי )כלומר את שיעורי המס הסטטוטוריים(, ולא את סכום שינויי המיסוי מתחילת המדגם. אך, ראשית, 
השפעתם של שינויי המיסוי היא שנמצאת במוקד עבודה זו ולכן נכללת במפורש כמשתנה במשוואה, ושנית, רמת 
המיסוי כיום הינה סכום של רמת המיסוי ההתחלתית )בתחילת המדגם( ושינויי המיסוי עד כה. שני מרכיבים אלה 
נכללים למעשה בספציפיקציה, כאשר רמת המיסוי ההתחלתית )שאינה משתנה( באה לידי ביטוי בקבוע הרגרסיה 

)או חלק ממנו(.



הרבעון לכלכלה  100

לשינויים חיצוניים כאלה, ונשתמש בו בשתי שיטות: בגרסה הראשונה של משוואת הטווח הארוך 
עזר  כמשתני  לישראל,  הנכנסים  התיירים  מספר  לצד  פיגורים(,  )בשני  העולמי  בסחר  השתמשנו 
לתוצר, ואמדנו את המשוואה בשיטת 2SLS. כיוון שההשפעה של גביית המיסים בישראל על הסחר 
העולמי זניחה, אך הסחר משפיע על גביית המיסים דרך השפעתו על התוצר, אמידה זו מאפשרת 
לצמצם אנדוגניות אפשרית הנובעת מהסימולטניות שבין התוצר לסך גביית המיסים. ההשפעה של 
גביית המיסים על היקף התיירות הנכנסת זניחה גם־כן, ונתון זה מאפשר לשלוט בעיקר על תנודות 
של  השנייה  בגרסה  ישראל.  כלכלת  על  קודמות  בעבודות  שנעשה  כפי  בישראל,  הביטחוני  במצב 
לצד  התיירים,  ומספר  העולמי  הסחר  את  המסבירים  המשתנים  בין  כללנו  הארוך  הטווח  משוואת 

התוצר ומשתני מקרו מקומיים אחרים )השכר וייבוא מוצרי הצריכה(.
בפרקים הבאים נאמוד משוואות לטווח הארוך שבהן נשמיט את כל משתני המקרו המקומיים, 
האקסוגניים  המשתנים  הכללת  מסבירים.  כמשתנים  והתיירות  העולמי  הסחר  מדד  את  נשאיר  אך 
האלה תאפשר לזהות באופן מדויק יותר את ההשפעות שיש לשינויי המיסוי על הגבייה ועל הפעילות 
המקומית. כמו כן, מבחינה אמפירית, הכללתם תעזור לשמור על קשר של קו־אינטגרציה במשוואות 

שבהן הושמטו משתני המקרו המקומיים.
רבים מן המשתנים הנכללים במשוואת הטווח הארוך הינם )1(I ואינם סטציונאריים )ראו פירוט 
בנספח 2 של ברנדר ופוליצר, 2014(, אך עבור כל הרגרסיות שנאמדו, מבחן אנגל-גריינג'ר דחה 
באופן מובהק את ההשערה כי לא קיים קשר קו־אינטגרטיבי בין המשתנים הכלולים ברגרסיה. עבור 
יחידתי. חוץ  קיומו של שורש  הגרסה שנאמדה באמצעות 2SLS, מבחן ADF על השארית דחה 
נאמדו באמצעות שיטת  בעבודה  הטווח הארוך  כל משוואות   ,2SLS מהגרסה שנאמדה באמצעות
זו, סטיות התקן מחושבות  lags ו־leads(. בשיטה  Static OLS )כלומר, Dynamic OLS בלי 

באמצעות שיטת Newey-West, המתקנת עבור אוטו־קורלציה והטרוסקדסטיות.

אמידה ב. 

נאמוד תחילה את משוואת הטווח הארוך )לוח 1(. בגרסה הראשונה כללנו במשוואה כמשתנה מקרו 
מקומי רק את לוג התוצר, והשתמשנו בלוג מדד הסחר העולמי )בשני פיגורים( ולוג מספר התיירים 

.2SLS כמשתני עזר לתוצר.16 אמדנו את המשוואה בעזרת
לפי התוצאות, כאשר שולטים בתחזיות המוקדמות לגביית המיסים, שינוי מיסוי שצפוי )בחישוב 
סטטי( להגדיל את הגבייה באחוז מגדיל אותה בפועל ב־1.05 אחוז.17 גמישות גביית המיסים ביחס 
לתוצר הינה רק מעט יותר מיחידתית )1.03(, בדומה לתוצאות שהתקבלו במשוואת הטווח הארוך 
בגרסה השנייה של משוואת   .)Brender and Navon, 2010( ונבון  ובברנדר   )2001( בברנדר 
מספר  ולוג  העולמי  מדד הסחר  לוג  את  התוצר,  לצד  הוספנו למשתנים המסבירים,  הארוך  הטווח 
התיירים, וכן הוספנו שני משתני מקרו מקומיים – ייבוא מוצרי הצריכה והשכר הממוצע )ברוטו( 

ובפיגור של שני  ובלוג מדד הסחר העולמי בפיגור של רבעון  השתמשנו בלוג מספר התיירים באותו רבעון   16
רבעונים. משתני עזר אלה מסבירים חלק ניכר מהתנודתיות בתוצר )במשוואת השלב הראשון, שבה התוצר היה 

המשתנה המוסבר ומשתני העזר וקבוע היו המשתנים המסבירים, התקבל Adjusted R-Squared של 0.98(.
מבחן וולד אינו דוחה את ההשערה כי מקדם שינויי המיסוי, וכן מקדם התוצר, שווים ל־1.  17
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באחוז  הגבייה  את  להגדיל  ונועד  בעבר  כלשהו  בזמן  שנערך  מיסוי  שינוי  האומדן,  לפי  במשק.18 
אחד אכן מגדיל את הגבייה כיום באחוז. כלומר, כאשר שולטים במשתני המקרו, לא ניתן להבחין 
בהשפעה נוספת כלשהי של שינויי המיסוי על גביית המיסים. לכן למעשה, אין עדות לכך ששינויי 
ייתכן כי השפעה כזו  מיסוי משפיעים על היקפן של העלמות והתחמקויות מתשלום מיסים. עדיין 
משתנים  על  בדיווח  בהטיות  כרוכה  ממס  ההתחמקות  אם  קיימת,  זאת  בכל  ההתחמקות  היקף  על 

המשמשים את הלמ"ס לחישוב מדדי הפעילות.

לוח 1: תוצאות אמידת משוואות הקשר לטווח הארוך בין שינויי המיסוי וסך 
גביית המיסים

המשתנה התלוי: לוג סך ההכנסות 
ממיסים

)1(
)2SLS( משוואת הטווח הארוך

)2(
)SOLS( משוואת הטווח הארוך

1.0490.996סכום שינויי המיסוי עד כה
)3.26(***)4.76(***

0.357לוג מדד הסחר העולמי
)3.28(***

0.059לוג מספר התיירים
)2.29(**

1.0330.401לוג התוצר
)5.37(***)2.98(***

0.391שארית ייבוא מוצרי הצריכה
)4.57(***

0.629שארית השכר הממוצע
)3.26(***

0.129−0.009לוג תחזית גביית המיסים
)0.98()−0.10(

Adjusted R-squared0.9070.967
Durbin-Watson statistic0.9321.587
Residual ADF test statistic−4.69***
Engle-Granger tau-statistic−7.17**

* בסוגריים: ערך t-statistic. הרגרסיות כללו קבוע, משתני דמה רבעוניים ומשתנה דמה לשנת 2002 ואילך. עבור כל 
.1997q1–2001q4 משתנה של שינויי מיסוי נכללה גם אינטראקציה של המשתנה עם משתנה דמה לתקופה

האומדן למקדם לוג התוצר )בפיגור של רבעון( עומד במשוואה על 0.4, מקדם נמוך מאוד לעומת 
הגמישות היחידתית הצפויה. עם זאת, יש לזכור כי בגרסה זו, מקדם התוצר הינו מעין אומדן של 
העולמי  הסחר  מדד  לוג  מקדם  ואילו  המיסים  גביית  סך  על  התוצר  של  המקומי"  "החלק  השפעת 
– 0.36 – הינו אומדן להשפעת החלק של התוצר )והפעילות בכלל( שנקבע בעקבות התפתחויות 

שינויים בשכר ובייבוא מוצרי הצריכה מתואמים עם שינויים בצמיחת המשק. כדי לזהות את השפעת משתנים   18
אלה, מעבר להשפעה של התוצר, השתמשנו במקומם בעבודה זו בשארית המתקבלת מרגרסיה של השכר/ייבוא על 
התוצר וקבוע. צעד דומה נעשה בברנדר )2001( על מנת לאמוד את מלוא הגמישות של גביית המיסים לתוצר, כאשר 

המודל כולל גם את השכר וייבוא מוצרי הצריכה.
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בחו"ל.19 מקדם ייבוא מוצרי הצריכה )השארית של לוג הייבוא שאינה מתואמת עם התוצר( נאמד 
ובמודל המס של בנק   )2001( ב־0.39, בדומה לגודלו במשוואת הטווח הארוך שהוצגה בברנדר 
בין  הטווח  ארוך  בקשר  להתחשב  כדי  למשוואה  שהוספנו  הממוצע,  השכר  לוג  שארית  ישראל. 
תקבולי המס לבין השכר במשק, משפיעה גם היא לחיוב על גביית המיסים. לפי האומדן, עלייה של 

אחוז בשכר הממוצע מובילה לעלייה של 0.63 אחוז בגביית המיסים.
המשוואה השנייה במערכת הדינמית היא משוואת הפרשים שבה המשתנה המוסבר הוא השינוי 
בלוג גביית המיסים ברבעון הזה לעומת הרבעון הקודם )לוח 2(. השארית ממשוואת הטווח הארוך 
)בגרסה השנייה שלה( כלולה כאן בין המשתנים המסבירים, והמקדם שלה נאמד ב־0.8− . המקדם 
השלילי מאשר את קיומו של קשר מסוג error-correction, והוא מצביע על כך שסטיות מהקשר 

ארוך הטווח של גביית המיסים עם משתני המקרו מתוקנות ברובן המכריע בתוך 2 רבעונים.
לפי האמידה, העלאת מס שנועדה להגדיל את הגבייה באחוז ונכנסה לתוקף ברבעון הנוכחי, מוסיפה 
באותו רבעון רק 0.77 נקודות אחוז לשינוי בגבייה )כאשר שולטים על משתני המקרו(. מקדם זה 
מצביע על גבייה חלקית של המס ברבעון הראשון לכניסתו לתוקף. על תוצאה זו יכול להשפיע העיתוי 
של כניסת המס לתוקף במהלך הרבעון, וכן הסטות אפשריות של פעילות ושל תשלומי מס סביב 
מועד זה. אולם על כל פנים, כאמור לעיל, הסטייה הנותרת מהקשר ארוך הטווח מתוקנת במהירות. 
כמעט לכל משתני המקרו שנכללו במשוואה יש השפעה מובהקת על השינוי בגביית המיסים )למעט 
האשראי הבנקאי במטבע חוץ שהשפעתו שלילית כצפוי, אך אינה מובהקת(. השינוי במדד הסחר 
העולמי, צמיחת התוצר, הגידול בשכר הממוצע ובייבוא מוצרי הצריכה, וכן העלייה הריאלית במדד 

המניות בת"א – כולם משפיעים באופן חיובי על השינוי בהכנסות ממיסים.
אחד.  רבעון  ב־lead של  המיסוי  שינויי  את  גם  כללנו  בגרסה השנייה של משוואת ההפרשים 
במקרים רבים שינויי המיסוי ידועים לפחות ברבעון שלפני כניסתם לתוקף, שכן שינויים הכלולים 
ותהליכי החקיקה שלהם  נידונים בממשלה כבר באמצע השנה שלפניה,  בתקציב של שנה כלשהי 
זו. שינויי מיסוי הצפויים להיכנס לתוקף ברבעון הבא  בכנסת מתנהלים ברבעון האחרון של שנה 
יכולים לגרום להסטה של פעילות אל ומן הרבעון הנוכחי, וכך להשפיע על גביית המיסים עוד לפני 
החלתם. כפי שסקרנו בפרק 2, הדעות בספרות חלוקות בנוגע לשאלת השפעתן של ציפיות לשינויי 
מיסוי על הפעילות )ועל הגבייה( ושאלת העוצמה של השפעות אלה. אנו בודקים כאן רק ציפיות 
לשינויי מיסוי רבעון אחד קדימה, בהתעלם מהזמן המדויק שחלף מאז הסתיימו הליכי החקיקה של 
השינויים אשר עומדים להיכנס לתוקף. בגלל היעדר נתונים על אופק המימוש של כל שינוי מס צפוי, 
איננו יכולים להבחין כאן בין שינויי מיסוי שהמידע עליהם היה זמין כבר בתחילת הרבעון לפני מועד 
כניסתם לתוקף, לבין כאלה שהמידע עליהם היה זמין רק בסופו. כמו־כן, האמידה בוחנת את השפעת 
כל השינויים העתידיים, גם אם היו כאלה שלא היו צפויים כלל רבעון לפני החלתם )אם כי הזמן 

הנדרש לגיבוש ולחקיקה של שינוי מס מצמצם מאוד את מספרם של שינויי מיסוי כאלה(.
לפי תוצאות האמידה, שינוי מס שצפוי )בחישוב סטטי( להעלות את הגבייה ברבעון הבא באחוז, 
מעלה את הגבייה כבר ברבעון הנוכחי ב־0.5 אחוז. עם זאת, הכללתו של משתנה זה במשוואה אינה 

משפיעה מהותית על ערך המקדמים האחרים.

באמידת גרסה של משוואה )2( שבה הושמטו משתני הסחר העולמי ומספר התיירים, התקבל מקדם של 0.85   19
למשתנה התוצר, ומבחן וולד אינו דוחה את ההשערה כי המקדם שווה ל־1.
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לוח 2: תוצאות האמידה של משוואות ההפרשים לקשר קצר הטווח בין שינויי 
המיסוי לגביית המיסים

המשתנה התלוי: השינוי הרבעוני בלוג סך 
משוואת הפרשים עם leadמשוואת ההפרשיםההכנסות ממיסים

0.7670.708שינויי המיסוי ברבעון הנוכחי
)2.44(**)2.28(**

0.522שינויי המיסוי ברבעון הבא
)1.78(*

0.779−0.768−שארית משוואת הטווח הארוך
)−6.11(***)−6.07(***

0.4590.479השינוי הרבעוני במדד הסחר העולמי
)2.51(**)2.65(**

1.0551.037צמיחת התוצר ברבעון שעבר
)5.41(***)5.42(***

0.2410.247צמיחת התוצר לפני שני רבעונים
)1.35()1.40(

0.4170.382השינוי ברכיב השכר הממוצע שאינו תלוי בתוצר
)2.43(**)2.23(**

0.3410.336השינוי ברכיב היבוא שאינו תלוי בתוצר
)5.89(***)5.83(***

0.1200.110השינוי בלוג מדד המניות בת"א × דמי משנת 2004
)2.40(**)2.23(**

0.074−0.088−השינוי בלוג האשראי במט"ח ברבעון הקודם
)−1.11()−1.32(

0.0660.066השינוי בלוג מספר התיירים
)2.28(**)2.27(**

Adjusted R-squared0.9380.942
Durbin-Watson stat2.1952.247

* בסוגריים: ערך t-statistic. כולל קבוע, משתני עונתיות רבעוניים ואינטראקציות של שינויי המיסוי עם תקופת השבר.
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6.  ההשפעה המלאה של שינויי מיסוי על גביית המיסים ועל 
הפעילות במשק

פרק זה בוחן את ההשפעה הדינמית של שינוי מיסים סטטוטורי על גביית המיסים, ומנסה לאמוד 
מהו היקף המיסים שנגבה בפועל עקב שינוי מיסוי, הן בזמן כניסתו לתוקף והן מאוחר יותר. תחזית 
גבייה הבנויה על חישוב סטטי בלבד )מכפלה של השינוי בשיעור המס ושל בסיס המס הקיים כיום( 
אינה משקפת את ההשפעה הדינמית של שינויי מיסוי על הפעילות במשק, ודרכה על גודלו של בסיס 
המס וסך הגבייה ממנו. ההשפעה העקיפה הזו מורכבת לא רק מהשפעתו של שינוי המס על התוצר 
)השפעה הנאמדת ב"מכפיל המס"(, אלא גם מהשפעתו על משתנים כמו ייבוא מוצרי הצריכה )שהם 
מוצרים עתירי מס( והשכר במשק, וכן מהשפעתו האפשרית על היקף ההסטה של ביקושים ופעילות 
בין בסיסי המס. בעבודה זו איננו אומדים מפורשות את מכפיל המס, אלא מעריכים ישירות את סך 

ההשפעה של שינוי מיסוי על גביית המיסים.
בפרק זה נאמוד גרסה שונה מעט של משוואת הטווח הארוך שהוצגה בפרק הקודם, ובה נפריד 
לפני  עד  שנעשו  השינויים  וכל  שלפניה  השנה  האחרונה,  השנה  תקופות:  בשלוש  השינויים  בין 
המשתנים  כאשר  מקומי,  פעילות  משתנה  כל  בלי  המשוואה  את  נאמוד  ראשון  בשלב  שנתיים.20 
הבלתי תלויים במיסוי המקומי – מדד הסחר העולמי ומספר התיירים – מאפשרים לשלוט על זעזועי 
גבייה שאינם נובעים מהפעילות המקומית. מקדם שינויי החקיקה המתקבל כעת משקף את ההשפעה 
הגבייה  על  הישירה  ההשפעה  של  סכום  הינה  זו  השפעה   – הגבייה  על  המיסוי  שינויי  של  בפועל 
שעולה מהחישוב הסטטי )השפעה חיובית במקרה של העלאת מס( ושל ההשפעה העקיפה על הגבייה 
דרך השפעת שינויי המיסוי על משתני המקרו )בערוץ זה, נצפה בדרך כלל להשפעה שלילית של 
העלאת מס על הגבייה(. בשלב שני נוסיף למשוואה את משתני הפעילות המקומיים )תוצר, ייבוא 
מוצרי צריכה, שכר ממוצע(. כך נאמוד את המקדם של שינויי המיסוי כאשר שולטים בכל משתני 
המקרו. אם מעבר להשפעה על הפעילות אין לשינויי החקיקה השפעות נוספות, נצפה שהמקדמים 
של שינויי המיסוי יהיו שווים כאן ל־1. ההטיה שנוצרת במקדמים של שינויי המיסוי עם השמטת 
משתני הפעילות המקומיים יכולה לשמש אומדן להשפעה העקיפה של שינויי המיסוי על הגבייה, 
דרך הפעילות המקומית. עם זאת, יש להתייחס לאומדן זה בזהירות, כיוון שהוא מתקבל באמצעות 
הפרש בין מקדמים בשתי רגרסיות שונות, ולא ניתן לבחון השערות עליו באופן מפורש. האומדנים 

של המקדמים בשני השלבים מופיעים בלוח 3 להלן.
אמידת השפעתם של שינויי המיסוי, תוך השמטת משתני הפעילות המקומיים, מעלה כי שינוי 
אחוזים  בכשישים  רק  בפועל  אותה  מגדיל  אחד  באחוז  המס  גביית  סך  את  להגדיל  שנועד  מיסוי 
מהסכום הצפוי בשנה הראשונה להחלת השינוי. בשנה השנייה מגיעה הגבייה לשפל של כשלושים 
אחוזים )ושיעור זה אף אינו שונה במובהק מאפס(. כעבור שנתיים, הגבייה בעקבות שינוי המיסוי 
ובטווח הארוך מניב שינוי המיסוי כשבעים אחוזים מהיקף הגבייה שהיה צפוי לפי  ועולה,  חוזרת 
חישוב סטטי. כאשר שולטים במשתני הפעילות המקומית, המקדמים של שינויי המיסוי בכל אחת מן 
התקופות קרובים ל־1 ולא ניכרת השפעה עודפת על הגבייה. בטווח הארוך מקדם הגבייה אף עולה 
מעל לצפוי מהחישוב הסטטי )1.27(, אך האפקט העודף )מעל 1( אינו מובהק. משמעות הממצא היא 

.1993q1בגלל הפיגורים, גרסה זו נאמדה רק החל מ־  20
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כי אין בנתונים עדות להשפעה שלילית של העלאת שיעורי המס על התקבולים, מעבר להשפעה שיש 
לה על משתני הפעילות המקרו־כלכלית.

לוח 3: השפעת שינויי מיסוי שנערכו בשנה האחרונה, השנה שלפניה ומוקדם 
יותר על גביית המיסים

המשתנה התלוי: סך ההכנסות ממיסים
1993q1 – 2012q4

)1( בלי משתני פעילות 
מקומיים

)2( עם כל משתני הפעילות 
המקומיים

0.6361.067שינויי המיסוי בשנה האחרונה
)1.78(*)3.79(***

0.3171.139שינויי המיסוי בשנה שלפני האחרונה
)0.82()3.24(***

0.7241.270שינויי מיסוי שבוצעו לפני יותר משנתיים
)2.06(**)3.48(***

0.6540.372לוג מדד הסחר העולמי
)5.63(***)3.27(***

0.0130.048לוג מספר התיירים
)0.39()1.69(*

0.061−0.067רכיב תחזית גביית המיסים שאינו תלוי בשינויי
)0.65−()0.46(המיסוי בשנים קודמות21

0.513לוג התוצר
)2.69(***

0.387רכיב היבוא שאינו תלוי בתוצר
)4.41(***

0.646רכיב השכר שאינו תלוי בתוצר
)2.49(**

Adjusted R-squared0.9510.966
Durbin-Watson statistic1.5211.623
Engle-Granger tau-statistic−6.95**−7.31***

* בסוגריים: ערך t-statistic. הרגרסיות כללו קבוע, משתני עונתיות רבעוניים ומשתנה דמה לשנים 2002 ואילך. עבור 
.1997q1 – 2001q4 כל משתנה של שינויי מיסוי נכללה גם אינטראקציה של המשתנה עם משתנה דמה לתקופה

תחזית גביית המיסים בשנה הבאה מתבססת על אומדן גביית המיסים השנה – אומדן אשר מושפע באופן דינמי   21
משינויי המיסוי בשנים קודמות. לכן הכללת התחזית המלאה במשוואה עלולה לגרום להטיה במקדמים של שינויי 
המיסוי הנכללים בה. משום כך, כללנו במשוואה רק את רכיב התחזית שאינו תלוי בשינויי מיסוי בשנים קודמות. 
כלומר, נכללה השארית ממשוואה שבה לוג תחזית המיסים הינו המשתנה התלוי, ושינויי המיסוי בשנה )הקלנדרית( 

הקודמת והשינויים עד לפני שנתיים הם המשתנים המסבירים, לצד קבוע.
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בין  גביית המיסים )כלומר, ההפרשים  בלוח 4 מחושבות ההשפעות העקיפות של שינויי המס על 
מקדמי המיסוי( דרך משתני הפעילות.22 בשנה הראשונה לאחר העלאת מס, ההשפעה השלילית על 
הפעילות המקומית מקזזת 0.4 נקודות אחוז מתוך כל תוספת )נאמדת( של אחוז לגבייה. ההשפעה 
0.72 נקודות אחוז מהגבייה.  העקיפה מגיעה לשיא בשנה השנייה להפעלת שינוי המס ומקזזת אז 
הארוך  ובטווח  במשק  בפעילות  הפגיעה  נחלשת  ויותר,  שנתיים  לפני  שנערכו  מיסוי  שינויי  עבור 
ההשפעה המקזזת של הפעילות המקומית על הגבייה מסתכמת ב־0.43 נקודות אחוז מכל אחוז גבייה.
ומתגבר במשך כשנתיים  דינמית של שינויי המיסוי על הפעילות, במתווה אשר הולך  השפעה 
ואחר כך מצטמצם, עולה גם ממחקרים אחרים. רומר ורומר )Romer and Romer, 2010( מצאו 
כי בארה"ב, ההשפעה של שינוי מס )אקסוגני( על התוצר מגיעה לשיא 10 רביעים )שנתיים וחצי( 
 Cloyne,( לאחר מועד השינוי, ולאחר מכן מצטמצמת. תוצאה דומה עבור בריטניה התקבלה בקלוין
2013(. מזר )2013( מצא השפעה בטווח זמן דומה עבור שינוי במיסים הישירים, ואמד את שיא 
השפעתם בחלוף שנה וחצי ממועד השינוי. עבור המיסים העקיפים מצא מזר השפעה מהירה יותר, 

ושיא ההשפעה מתרחש כבר כעבור חצי שנה.23

 לוח 1: אומדן ההשפעה העקיפה של שינויי מיסוי 
)ההפרשים בין מקדמי שינויי המיסוי(

השפעה עקיפה של העלאת מס שנועדה 
להגדיל את הגבייה באחוז

השפעה על הגבייה דרך כל משתני 
הפעילות המקומיים )שיעור מהאומדן 

לגבייה בהתחשב במשתני הפעילות(

השפעה על הגבייה דרך כל משתני 
הפעילות המקומיים, ביחס לתחזית 

סטטית )מקדם=1(

0.40−0.364−העלאת מס בשנה האחרונה
0.72−0.683−העלאת מס בשנה שלפני האחרונה
0.43−0.274−העלאות מס מלפני שנתיים ויותר

עבודה זו מתמקדת בהשפעת שינויי המס על סך גביית המיסים ואינה מנסה לאמוד את מכפיל המס 
ישירות, שכן אנו בוחנים את השפעת השינוי לא רק על התוצר, אלא גם דרך משתנים מקרו כלכליים 
שקיבלנו,  התוצאות  של  הגודל  סדר  את  להעריך  כדי  זאת,  בכל  והשכר(.  היבוא  )ובפרט  אחרים 
הערכנו את ההשלכות של מכפילי המס שהתקבלו בספרות על גביית המיסים, במאפייני מערכת המס 

המקדמים של השפעת שינויי המיסוי משקפים השפעה של שינויי מיסוי בהרכב הממוצע של השינויים בתקופת   22
המדגם שבה השתמשנו. הרכב שונה של שינויי מיסים עשוי היה להעלות תוצאות אחרות. בפרקים הבאים נבחן גם 
את השפעתו של כל סוג מס בנפרד, אך גם שם המקדם שנקבל ישקף את אופי השינויים הממוצע בתקופת המדגם 

)בהתייחס, למשל, לקבוצות האוכלוסייה שעליהן השינוי חל, לסוגי המוצרים שהושפעו וכו'(.
דוגמה להשפעה דינמית של שינוי מיסוי, אשר מגיעה לשיא ואז דועכת, עולה מרפורמת המיסוי הירוק על כלי   23
רכב, שנכנסה לתוקף בישראל בשנת 2009. הרפורמה, אשר העלתה את המס על כלי רכב מזהמים והפחיתה אותו 
על כלי רכב ידידותיים יותר לסביבה, הובילה לשינוי התנהגות אשר בתחילה התאפיין בהסטה מוגבלת של ביקושים 
לכלי רכב אחרים, אחר כך הוביל לבלימת הפעילות בשוק ולהמתנה, ובשלב שלישי הוביל לרכישה מוגברת של כלי 
רכב חדשים, שנוספו למגוון, וזכו להטבת מס במסגרת הרפורמה. להרחבה על הרפורמה, ראו תיבה ו'־1 בדו"ח בנק 

ישראל לשנת 2013.
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בישראל.24 ההשפעה המקזזת של שינוי מס על הגבייה דרך ההשפעה על התוצר עומדת בשיא אצל 
RR על 0.84−  )מכל אחוז גבייה(, ואצל BP נעה בין 0.21−  לבין 0.36− . ִמָמזר )2011( נגזרת 
השפעה מקזזת מקסימלית של 0.23−  בעקבות העלאה של אחוז במיסים הישירים, והשפעה מקזזת 
של 0.54−  בעקבות העלאת מיסים עקיפים. ההשפעה המקזזת שהתקבלה אצלנו עומדת, כאמור, 
על 0.72−  בשיא ההשפעה ולכן התוצאה שלנו קרובה יותר לתוצאה שקיבלו RR, אך עדיין נמוכה 
ממנה )אם כי, נזכיר שוב, ההשפעה המקזזת שקיבלנו כאן מתחשבת באפקטים של שינוי המס גם על 

משתנים כמו היבוא והשכר(.

על  הכנסה  מס  משינויי  הנובעת  הגבייה  על  7.  ההשפעה 
חברות ויחידים ושינויי מיסים עקיפים

עד עכשיו בחנו את השפעתם של שינויי המס בלי להתייחס להרכב השינוי, אך סוגים שונים של 
מבחינת  והן  ותזמונה  ההשפעה  גודל  מבחינת  הן  הגבייה,  על  שונה  באופן  להשפיע  יכולים  מיסים 
 )2013( ערוצי ההשפעה. החשיבות בהפרדה בין סוגים שונים של מיסים עולה מן הספרות. מזר 
מצא הבדלים גדולים בין האפקט של שינויים במיסים העקיפים על התוצר בישראל לבין ההשפעה 
של מיסים ישירים. מרטנס ורייבן )Mertens and Ravn, 2013a( מצאו, עבור ארה"ב, הבדלים 

באפקטים הדינמיים של מס ההכנסה על יחידים )כולל תשלומי ביטוח לאומי( ומס החברות.
בפרק זה נאמוד שלושה מודלים מסוג Error-Correction עבור גביית מס הכנסה על שכר, גביית 
מס הכנסה מחברות וגביית המיסים העקיפים.25 עבור כל סוג מס, חישבנו מחדש את שינויי המס ביחס 
לגבייה של אותו מס בשנה הקלנדרית הקודמת. בכל האמידות כללנו את התחזית לגביית המס אשר 

משקפת את המידע הרלוונטי לגבייה אשר היה בידי מקבלי ההחלטות בזמן חקיקת שינוי המס.26

מס הכנסה ליחידים )מס הכנסה על שכר( א. 

אמדנו מודל Error-Correction עבור גביית מס הכנסה על שכר מיחידים. ראשית, נאמדה משוואת 
טווח ארוך לקשר בין רמת הגבייה לבין שינויי המיסוי, בשלוש גרסאות )לוח 5(. אמידת המשוואה 

השתמשנו בנטל המס כדי לחשב, באחוזי גבייה, את גודלו של שינוי מס בגודל אחוז תוצר. עבור נטל מס של   24
27.2% )הנטל הממוצע בתקופת המדגם( השינוי הינו בגודל 3.68 אחוזי גבייה. הנחנו כי גמישות גביית המיסים 
ביחס לתוצר הינה יחידתית )בהתאם למקדמים במשוואת הטווח הארוך לעיל(, ובאמצעותה חישבנו את ההשפעה 
המקזזת שיש לכל שינוי בתוצר על סך גביית המיסים. כך, למשל, מכפיל מס של 3.08−  אצל RR משמעו כי העלאת 
מס בגובה 3.68 אחוזי גבייה מובילה לקיזוז של 3.08 אחוזי גבייה דרך ההשפעה על התוצר, מכאן שהעלאת מס 

בגובה אחוז גבייה תביא לקיזוז של 0.84−  אחוז מגביית המס הנוספת.
כדי לשמור על אחידות עם תקופת המדגם בפרק הקודם, נאמוד גם פה את המודלים מ־1993 עד 2012, ונחריג   25

.2001q41997 ל־q1 את תקופת השבר שבין
התקציב כולל תחזית לגביית סך מס ההכנסה – על יחידים )שכר( וחברות יחדיו. השתמשנו בתחזית זו כדי   26
לחשב את השארית )של לוג התחזית( שאינה תלויה בשינויי מס ההכנסה על שכר בשנים קודמות, והשארית שאינה 

תלויה בשינויי מס החברות בשנים קודמות.
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בלי משתני הפעילות המקומיים )1( מעלה כי שינוי מס שנועד להעלות את הגבייה באחוז מעלה אותה 
בפועל ב־0.76 אחוז בשנה הראשונה, ב־0.36 אחוז בשנה השנייה )מקדם זה אינו מובהק( וב־0.65 
 ,)2( ויותר(. גם כאשר שולטים על משתני פעילות מקומיים  אחוז בטווח הארוך )כעבור שנתיים 
ניכר כי בטווח הקצר העלאת מס הכנסה על השכר אינה מניבה את מלוא הגבייה אשר ניתן לצפות 
לה מחישוב סטטי פשוט, אלא רק כ־80 אחוזים מהסכום הצפוי. שיעור זה עשוי להצביע על הסטות 
ושינויי התנהגות הנובעים משינויים במס ההכנסה על יחידים.27 עם זאת, השפעות מקזזות אלה אינן 
בני  כך, כאשר שולטים בהשפעה על הפעילות, שינויי מס  נעלמות בתוך כשנתיים.  והן  מובהקות 
שנתיים ויותר משפיעים על גביית המיסים בהתאם לחישוב הסטטי )כלומר המקדם שווה כמעט ל־1(.
מבין משתני המקרו שנכללים ברגרסיה ניכר, כצפוי, כי השפעתו של השכר הממוצע במשק על 
גביית מס ההכנסה על השכר )1.60( גדולה באופן משמעותי מאשר השפעתו של השכר על גביית סך 
המיסים. גם ההשפעה של התוצר על גביית מס זה גדולה מעט מיחידתית )1.33(. ממצאים אלה עולים 

בקנה אחד עם הממצאים בעולם, המשקפים את הפרוגרסיביות של מדרגות מס ההכנסה.
ההפרש בין המקדמים מלמד כי ההשפעה של שינויי המיסוי על הגבייה, דרך השפעתם על משתני 
ליחידים,  הכנסה  מס  העלאת  כך.  אחר  מתגברת  אך  הראשונה  בשנה  שולית  המקומיים,  הפעילות 
שנועדה להגדיל את הגבייה באחוז אחד, משפיעה באופן שלילי על הפעילות ומקזזת בטווח הארוך 
כ־0.4 אחוז מהגבייה הצפויה לפי חישוב סטטי פשוט. הפרש המקדמים בין משוואה )3( למשוואה )2( 
מלמד כי ההשפעה על הגבייה דרך משתנה השכר בלבד )הרכיב שאינו מתואם עם התוצר( חיובית. 
כך, העלאת מס שנועדה להגדיל את הגבייה באחוז גורמת לעלייה של )רכיב זה( של השכר הממוצע 
)ב־0.34 אחוז( ולגידול של 0.46 נקודות אחוז בסך הגבייה. הרכיב המשלים של השכר הממוצע, 
אשר מתואם עם התוצר, אומנם קֵטן בגלל ההשפעה השלילית של העלאת המס על התוצר,28 אבל גם 
לאחר קיזוז ההשפעה הזו, השכר עדיין עולה לאחר העלאה של מס ההכנסה ליחידים )עלייה הנאמדת 
הנטו  בשכר  הירידה  על  חלקי,  באופן  העובדים,  את  מפצים  המעסיקים  למעשה,  אחוז(.  ב־0.07 
שלהם, באמצעות העלאת שכר הברוטו, בסכום השווה ל־35 אחוזים מתוספת הגבייה המתוכננת עקב 
העלאת המס, והעובדים נושאים בנטל של 65 אחוזים משינוי המיסוי. שיעור זה של נטל על העובדים 
ומלגיזו  גונזלז-פארמו  שערכו  ממטה־אנליזה  שעולה  כפי  נורדיות,  שאינן  במדינות  לממוצע  דומה 
)Gonzalez-Paramo and Melguizo, 2013(. בכיוון ההפוך, הפחתה במס ההכנסה על השכר 

תורמת לירידה )ריאלית( בשכר הברוטו של העובדים, וכך נהנים ממנה גם המעסיקים.29

השפעות  אודות   )Romanov, 2006( ורומנוב   )2006( נאים  בן  של  המיקרו  ממחקרי  גם  עולה  כזו  תוצאה   27
השינויים בשיעורי המס השוליים על בעלי הכנסה גבוהה בישראל בתחילת שנות ה־2000.

לחישוב ההשפעה הזו אמדנו, ראשית, את גמישות התוצר לשינויים במס ההכנסה – אמדנו גרסה נוספת של   28
בין המקדמים של שינויי המיסוי בשתי  )2(, אשר ממנה הושמט משתנה התוצר. ההפרש  משוואת הטווח הארוך 
הגרסאות מהווה אומדן להשפעה של שינוי מיסוי על הגבייה דרך השפעתו על התוצר. באמצעות הגמישות הנאמדת 
של גביית המס לתוצר, מצאנו כך את גמישות התוצר לשינויים במס; שנית, אמדנו את גמישות השכר הממוצע לתוצר 
תוך שליטה על שינויי המיסוי )0.47(. באמצעות שתי הגמישויות האלה גזרנו את הגמישות של השכר לשינוי מיסוי, 

דרך ערוץ התוצר )0.27− (.
לא מצאנו הבדל מובהק של מקדמי ההשפעה בין העלאת מיסים והפחתת מיסים בשנתיים הקודמות. בחנו זאת   29
בין שינויי  גם משתני אינטראקציה  נכללו  )אינה מוצגת(, שבה  נוספת של המשוואה  גרסה  באמצעות אמידה של 

המיסוי בשנתיים האחרונות לבין משתנה דמה שבחן אם באותה שנה הייתה עלייה בשיעורי המס.
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לוח 5: השפעת שינויים במס ההכנסה ליחידים )מס הכנסה על השכר( על גביית 
המיסים בטווח הארוך

המשתנה התלוי: לוג ההכנסות ממס ההכנסה 
1993q1 – 2012q4 ליחידים

)1(
בלי משתני פעילות 

מקומיים

)2(
עם כל משתני 

הפעילות המקומיים

)3(
בהשמטת משתנה 

השכר בלבד
0.7600.8051.196שינויי המיסוי בשנה האחרונה

)1.87(*)3.18(***)4.54(***

0.3550.7821.150שינויי המיסוי בשנה שלפני האחרונה
)0.79()2.70(***)3.74(***

0.6471.0841.539שינויי מיסוי שבוצעו לפני יותר משנתיים
)2.65(**)4.99(***)7.23(***

0.555−0.0160.009לוג מדד הסחר העולמי
)4.75(***)−0.14()0.07(

0.118−0.060−0.069−לוג מספר התיירים
)−1.87(*)−1.55()−1.61(

0.3540.0480.120רכיב תחזית גביית מס ההכנסה שאינו תלוי
)1.18()0.51(**)2.43(בשינויי מס ההכנסה ליחידים בשנים קודמות28

1.3311.683לוג התוצר
)4.89(***)5.85(***

0.1350.289רכיב היבוא שאינו תלוי בתוצר
)1.03()2.06(**

1.595רכיב השכר שאינו תלוי בתוצר
)4.58(***

Adjusted R-squared0.8390.9260.897
Durbin-Watson statistic1.2721.7711.828
Engle-Granger tau-statistic−6.75**−8.48***−8.60***

* בסוגריים: ערך t-statistic. הרגרסיות כללו קבוע ומשתני עונתיות רבעוניים. עבור כל משתנה של שינויי מיסוי 
30.1997q1 – 2001q4 נכללה גם אינטראקציה של המשתנה עם משתנה דמה לתקופה

מרטנס ורייבן )Mertens and Ravn, 2013b( מוצאים מכפיל של 2.5−  לתגובת התוצר בעקבות 
העלאה של מס ההכנסה בגובה של אחוז תוצר )עם שיא השפעה כבר בחלוף 3 רבעונים(. ממכפיל 
זה, תחת מאפייני המשק הישראלי, נגזר מקדם קיזוז של 0.34−  אחוזי גבייה מתוך כל העלאת מס 
בגובה אחוז מגביית מס הכנסה. מקדם הקיזוז הנגזר מהאמידה שלנו דומה, ועומד בשיא על 0.43− .

התחזית שנכללת בתקציב הינה לסך ההכנסות ממס הכנסה – שכר וחברות יחדיו. השארית הנכללת במשוואה   30
היא התחזית הזו, מנוכה מהשפעתם של שינויי מיסוי במס ההכנסה על יחידים בשנה )הקלנדרית( הקודמת ולפני כן 

)ובסעיף הבא – מנוכה מהשפעת שינויים במס החברות בשנה הקודמת ולפני כן(.
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שנית, אמדנו משוואת הפרשים עבור הקשר בטווח הקצר בין השינויים במס ההכנסה ליחידים 
לבין השינויים בגביית מס זה )לוח 6(.

error-, מקדם השארית ממשוואת הטווח הארוך )0.8− ( שלילי, מובהק ותומך בקיומו של מודל
correction שבו סטיות מהקשר של הטווח הארוך מתוקנות, ברובן המכריע, בתוך שני רבעונים. 
לפי האמידה, השפעת שינוי מס על השינוי בגבייה של מס הכנסה ליחידים נמשכת שני רבעונים – 
60% מהגידול הצפוי בגבייה )לפי חישוב סטטי( מתקבל ברבעון הראשון להחלת השינוי ו־49% 
המשתנים  בין  אשר  ההפרשים,  משוואת  של  נוספת  גרסה  של  בחינה  שלאחריו.  ברבעון  נוספים 
המסבירים כללה גם את שינויי המיסוי הצפויים ברבעון הבא )העמודה השמאלית בלוח 6(, איננה 
מצביעה על השפעה מובהקת של שינוי מיסוי עתידי על הגבייה ברבעון שלפניו )אם כי המקדם נמצא 

על סף המובהקות ב־10%(.

 לוח 6: השפעת שינויים במס ההכנסה ליחידים על השינוי בגביית המיסים 
בטווח הקצר

המשתנה התלוי: השינוי בלוג ההכנסות ממס הכנסה 
משוואת ההפרשיםליחידים )מס הכנסה על שכר(

משוואת הפרשים
lead עם

0.5420.539השינוי בלוג מדד הסחר העולמי
)2.24(**)2.23(**

0.022−0.016−השינוי בלוג מספר התיירים
)−0.58()−0.43(

0.5480.531השינוי בלוג התוצר
)2.06(**)2.01(**

1.1531.064השינוי ברכיב השכר שאינו תלוי בתוצר
)4.45(***)4.07(***

0.0030.004השינוי ברכיב היבוא שאינו תלוי בתוצר
)0.04()0.05(

0.787−0.784−שארית הטווח הארוך
)−7.15(***)−7.07(***

0.6040.686שינויי מס הכנסה על יחידים ברבעון הנוכחי
)2.97(***)3.28(***

0.4900.432שינויי מס הכנסה על יחידים ברבעון הקודם
)2.30(**)2.02(**

0.317שינויי מס הכנסה על יחידים ברבעון הבא
)1.65(

Adjusted R-squared0.7780.783
Durbin-Watson stat2.2322.233

* בסוגריים: ערך t-statistic. כולל קבוע, משתני עונתיות ואינטראקציות של שינויי המיסוי עם תקופת השבר.
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מס הכנסה על חברות )מס החברות( ב. 

למס החברות אמדנו, ראשית, משוואה לקשר בטווח הארוך בין שינויים במס החברות לרמת הגבייה 
של המס )לוח 7(. אמידת המשוואה בלי משתני הפעילות המקומיים )1( מעלה כי בשנה הראשונה 
להחלתו, שינוי במס החברות כמעט ואינו משנה את הגבייה ממס זה. בשנה השנייה הגבייה עולה 
מעט, אך עדיין אינה שונה במובהק מאפס. בטווח הארוך, שינוי מיסוי שנערך לפני שנתיים ויותר 
גם  הצפוי.  הגבייה  מסכום   )0.89( אחוזים  לתשעים  קרוב  מניב  באחוז  הגבייה  את  להגדיל  ונועד 
כי  ניכר   ,)2( המקומיים  הפעילות  על משתני  החברות  במס  השינויים  על השפעת  כאשר שולטים 
בטווח הקצר שינויי המיסוי גורמים להסטות ניכרות של פעילות ותשלומי מס – הגבייה נמוכה מדי 
בשנה הראשונה וגבוהה מדי בשנה השנייה לאחר השינוי. בטווח הארוך, כאשר מתחשבים במשתני 
הפעילות המקומיים, שינוי במס חברות מניב את ההכנסות הצפויות מחישוב סטטי פשוט )או אף מעט 

יותר מכך(, ולא ניכרות השפעות עודפות כלשהן על הגבייה.
ממשתני המקרו שנכללו באמידה עולה כי גמישות גביית מס החברות לתוצר )בפיגור של רבעון(31 
הינה גבוהה מיחידתית. כן ניכר מתאם גדול וחיובי בין הגבייה לבין שארית השכר שאינה תלויה 
לפעילות  אקסוגני  פרוקסי  כמשתנה  הנאסד"ק  מדד  בלוג  השתמשנו  החברות,  מס  עבור  בתוצר.32 
לאירועים  )פרוקסי  התיירים  מספר  לוג  את  גם  במשוואה  וכללנו  העולמי(,  הסחר  מדד  )במקום 

ביטחוניים(.
ההפרש בין המקדמים מלמד כי ההשפעה של שינויים במס חברות על הגבייה דרך השפעתם על 
משתני הפעילות המקומיים מגיעה לשיא בשנה השנייה לאחר השינוי. הפחתת מס חברות שצפויה 
להפחית את הגבייה באחוז, מגדילה את הפעילות המקומית וכך מקזזת בשנה השנייה להחלתה 0.73 
אחוז גבייה מעלות ההפחתה. ההשפעה החיובית על הפעילות פוחתת בהמשך ובטווח הבינוני־ארוך, 

הקיזוז עומד על 0.27 אחוז גבייה מעלות ההפחתה.
מרטנס ורייבן )Mertens and Ravn, 2013b( מוצאים כי שינויים במס החברות משפיעים רק 
במעט על סך הגבייה של מס זה בגלל גמישות גדולה )ושלילית( של בסיס המס לשינויי המיסוי. לפי 
הסבריהם, תוצאה זו משקפת שינויי התנהגות חזקים במיוחד בעקבות תנודות בשיעורי מס חברות. 
פונקציות התגובה שהשניים מציגים אומנם מצביעות על כך שבחלוף שלוש שנים בסיס המס חוזר 
לרמתו שלפני שינוי המיסוי, אך גם אז, השינוי בסך הכנסות ממס חברות קטן ואינו שונה במובהק 
פונקציית  לפי  אצלם:  החברות  מס  שיעור  של  מהדינמיקה  כנראה  מושפעת  אשר  )תוצאה  מאפס 
התגובה, לאחר הפחתה של שיעור המס בתקופה הראשונה השיעור שב ועולה בהדרגה(. תוצאה זו 
עומדת בניגוד לתוצאה שלנו, אשר לפיה חוסר ההשפעה של שינוי במס החברות על גביית מס זה 
מתקיים רק בטווח הקצר לאחר כניסתו לתוקף. בטווח הבינוני־ארוך, שינויי מיסוי במס החברות 
משפיעים השפעה מובהקת וחיובית על גביית המס )תוצאה המתקבלת תוך בקרה על שינויים עוקבים 

בשיעור המס(.

בבחינת גביית מס החברות השתמשנו כמשתנה מסביר בתוצר בפיגור של רבעון, המאפשר להתחשב טוב יותר   31
בהפרשי העיתוי בגביית מס זה. שאריות היבוא והשכר שנכללו ברגרסיות חושבו מחדש, כשארית שאינה תלויה 

בתוצר בפיגור של רבעון אחד.
לכאורה עלייה בשכר הייתה אמורה לפגוע ברווחי החברות ובגביית המס, אך ייתכן כי העלייה ברכיב השכר   32
שאינו תלוי בתוצר מתואמת עם עלייה בפריון וברווחיות החברות, אשר יכולות לשלם שכר גבוה יותר לעובדיהן, 

ולכן מתקבל כאן מתאם חיובי וחזק.
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לוח 7: השפעת שינויים במס החברות על גביית המיסים בטווח הארוך

המשתנה התלוי: לוג ההכנסות ממס החברות 
1993q1 – 2012q4

)1(
בלי משתני פעילות 

מקומיים

)2(
 עם כל משתני הפעילות 

המקומיים
0.1100.745שינויי המיסוי בשנה האחרונה

)0.21()1.07(

0.7671.495שינויי המיסוי בשנה שלפני האחרונה
)1.32()1.88(*

0.8881.154שינויי מיסוי שבוצעו לפני יותר משנתיים
)1.80(*)1.80(*

0.3240.088לוג מדד הנאסד"ק
)3.32(***)0.58(

0.3410.005רכיב תחזית גביית מס ההכנסה שאינו תלוי
)0.01(**)2.46(בשינויי מס החברות בשנים קודמות

0.3100.447לוג מספר התיירים
)1.99(*)3.12(***

1.261לוג התוצר בפיגור של רבעון
)1.96(*

0.773רכיב היבוא שאינו תלוי בתוצר
)1.54(

3.665רכיב השכר שאינו תלוי בתוצר
)3.19(***

Adjusted R-squared0.7310.786
Durbin-Watson statistic1.4861.857
Engle-Granger tau-statistic−6.80**−8.36***

* בסוגריים: ערך t-statistic. הרגרסיות כללו קבוע ומשתני עונתיות רבעוניים. עבור כל משתנה של שינויי מיסוי 
.1997q1 – 2001q4 נכללה גם אינטראקציה של המשתנה עם משתנה דמה לתקופה

שנית, אמדנו משוואת הפרשים עבור הקשר בטווח הקצר בין השינויים במס החברות לבין השינויים 
8(. מקדם השארית ממשוואת הטווח הארוך )0.54−( שלילי, מובהק ותומך  זה )לוח  בגביית מס 
בקיומו של מודל ,error-correction שבו סטיות מהקשר של הטווח הארוך מתוקנות ברובן בתוך 
שני רבעונים. ההשפעה התנודתית של שינויי מיסוי על גביית המס ניכרת גם במשוואת הטווח הקצר. 
נכנסת  היא  שבו  ברבעון  זה  ממס  הגבייה  על  מובהק  באופן  משפיעה  איננה  החברות  מס  העלאת 
לתוקף ומפחיתה את הגבייה ברבעון אחר כך. רק בחלוף שלושה רבעונים, גביית מס החברות מפצה 
על הירידה ועולה באופן מובהק )ב־0.71 אחוז גבייה(, והיא ממשיכה לעלות )בקרוב לאחוז גבייה 
נוסף( גם ברבעון המקביל שנה לאחר החלת השינוי. תוצאה זו עשויה להעיד על הסטות של פעילות 
ותשלומי מס בין רבעונים בעקבות שינוי במס החברות,33 והיא נובעת גם מכך שחלק ניכר מתשלומי 

המס הם בגין רווחי עבר.

אמידה של גרסה שכללה משתנה lead לשינויי המס ברבעון הבא )אינה מוצגת( לא מצאה כי לשינויים אלה   33
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לוח 8: השפעת שינויים במס החברות על השינוי בגביית מס החברות בטווח הקצר
משוואת הפרשיםהמשתנה התלוי: שינוי בלוג ההכנסות ממס חברות

1.156השינוי בלוג התוצר בפיגור של רבעון
)0.99(

2.052השינוי בלוג התוצר בפיגור של 12 רבעונים
)2.12(**

3.819השינוי ברכיב השכר שאינו תלוי בתוצר
)3.24(***

0.590השינוי ברכיב היבוא שאינו תלוי בתוצר
)1.66(

0.166השינוי במדד המניות בת"א בשנה האחרונה
)2.19(**

0.000השינוי במיזוגים ורכישות לחו"ל לפני 4 רביעים
)−2.82(***

0.536−שארית הטווח הארוך
)−4.28(***

0.708−שינויי מס חברות ברבעון הנוכחי
)−0.96(

0.667−שינויי מס חברות ברבעון הקודם
)−1.72(*

0.001−שינויי מס חברות לפני 2 רבעונים
)−0.00(

0.713שינויי מס חברות לפני 3 רבעונים
)1.74(*

0.910שינויי מס חברות לפני 4 רבעונים
)2.15(**

Adjusted R-squared0.635
Durbin-Watson stat2.599

* בסוגריים: ערך t-statistic. כולל קבוע, משתני עונתיות ואינטראקציות של שינויי המיסוי עם תקופת השבר.

בעבר מתקבלת ממקדמי  מרווחים שנצברו  מאוד  מושפעת  מס החברות  לכך שגביית  נוספת  עדות 
מובהקת  אינה  חברות  מס  בגביית  השינוי  על  בתוצר  השינוי  השפעת   – במשוואה  והשכר  התוצר 
וגדולה )2.05(. הגידול בגביית מס החברות  בתחילה, אך בחלוף שלוש שנים, ההשפעה מובהקת 
מתואם בעוצמה רבה ומובהקת עם הגידול ברכיב השכר שאינו תלוי בתוצר, לכאורה בניגוד להשפעה 

השלילית המידית של עלייה בשכר על רווחי החברות.

אפקט מובהק על הגבייה ברבעון הנוכחי.
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מיסים עקיפים ג. 

כדי לאמוד את השפעת השינויים בשיעורי המיסים העקיפים על סך גביית המיסים העקיפים, אמדנו 
מודל Error-Correction למיסים אלה. ראשית אמדנו משוואה לקשר בטווח הארוך בין שינויים 
הפעילות  משתני  בלי  המשוואה  אמידת   .)9 )לוח  אלה  ממיסים  הגבייה  לרמת  העקיפים  במיסים 
המקומיים )1( מעלה כי שינוי במיסים העקיפים שנועד )בחישוב סטטי( להעלות את הגבייה באחוז 
מעלה אותה בפועל בשנה הראשונה ב־0.78 אחוז. שינויים שנערכו מוקדם יותר מניבים כיום רק 
כ־60 אחוזים מהסכום הצפוי. כאשר שולטים על השפעת השינויים במיסים העקיפים על הפעילות 
– התוצר וייבוא מוצרי הצריכה )גרסה 2(, ניכר כי הגבייה המתקבלת הינה בהתאם לחישוב הסטטי 

של ההשפעה הצפויה.

לוח 9: השפעת שינויים במיסים העקיפים על גביית המיסים העקיפים בטווח הארוך

 המשתנה התלוי: 
לוג סך גביית המיסים העקיפים

)1(
בלי משתני פעילות 

מקומיים

)2(
עם כל משתני הפעילות 

המקומיים
0.7791.022שינויי המיסוי בשנה האחרונה

)3.29(***)4.92(***

0.6710.947שינויי המיסוי בשנה שלפני האחרונה
)3.23(***)5.11(***

0.5780.981שינויי מיסוי שבוצעו לפני יותר משנתיים
)2.14(**)4.50(***

רכיב תחזית גביית המיסים העקיפים, שאינו תלוי 
בשינויי המיסים העקיפים בשנים קודמות

−0.019−0.212
)−0.16()−2.33(**

0.4700.231לוג מדד הסחר העולמי
)4.58(***)2.31(**

0.0620.046לוג מספר התיירים
)1.97(*)1.80(*

0.455לוג התוצר
)3.30(***

0.468רכיב היבוא שאינו תלוי בתוצר
)5.69(***

0.316רכיב השכר שאינו תלוי בתוצר
)1.40(

Adjusted R-squared0.9530.970
Durbin-Watson stat1.7191.894
Engle-Granger tau-statistic−5.63−8.57***
Engle-Granger z-statistic−114.66***−76.67***

* בסוגריים: ערך t-statistic. הרגרסיות כללו קבוע, משתני עונתיות רבעוניים ומשתנה דמה לשנים 2002 ואילך. עבור 
.1997q1 – 2001q4 כל משתנה של שינויי מיסוי נכללה גם אינטראקציה של המשתנה עם משתנה דמה לתקופה
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לוח 10: השפעת שינויים במיסים העקיפים על השינוי בגביית המיסים העקיפים 
בטווח הקצר

 המשתנה התלוי: 
תוספת leadמשוואת הפרשיםהשינוי בלוג ההכנסות ממיסים עקיפים

1.1020.916שינויי המיסוי במיסים העקיפים ברבעון הנוכחי
)3.66(***)2.97(***

0.715שינויי המיסוי במיסים העקיפים ברבעון הבא
)2.09(**

0.999−0.955−השארית ממשוואת הטווח הארוך
)−7.29(***)−7.00(***

0.4680.345השינוי בלוג מדד הסחר העולמי
)1.94(*)1.42(

0.0950.173−השינוי בלוג מדד הסחר העולמי ברבעון הקודם
)−0.41()0.66(

0.0780.091השינוי בלוג מספר התיירים
)2.34(**)2.69(***

0.6680.582השינוי בלוג התוצר ברבעון הקודם
)3.22(***)2.80(***

0.3670.367השינוי ברכיב היבוא שאינו תלוי בתוצר
)5.62(***)5.72(***

Adjusted R-squared0.9110.915
Durbin-Watson stat2.2562.237

* בסוגריים: ערך t-statistic. המשוואות כללו קבוע, משתני עונתיות רבעוניים ומשתני אינטראקציה של שינויי המיסוי 
עם משתנה דמה לתקופת השבר.

ההפרש בין המקדמים מצביע על כך שהעלאת המיסים העקיפים מקזזת בשנה הראשונה כ־25 אחוזים 
מהגבייה הצפויה, דרך השפעתה על הפעילות במשק. השפעה זו מתגברת מאוחר יותר ומקזזת כ־40 

אחוזים מההכנסה הצפויה עקב העלאת המס )לפי חישוב סטטי(.
נוסף על משוואת הטווח הארוך, אמדנו משוואת הפרשים עבור הקשר בטווח הקצר בין שינויי 
מיסוי במיסים העקיפים והשינוי בתקבולים מהם )לוח 10(. מקדם השארית ממשוואת הטווח הארוך 
)0.99−( שלילי, מובהק ותומך בקיומו של מודל ,error-correction שבו סטיות מהקשר של הטווח 
הארוך מתוקנות כמעט במלואן בתוך רבעון. לפי תוצאות האמידה )כאשר שולטים בשינוי של משתני 
הפעילות(, שינוי מיסוי במיסים העקיפים, שנועד להגדיל את הגבייה באחוז, אכן משיג את מלוא 

הגבייה הצפויה ברבעון שבו הוא נכנס לתוקף.
מהגרסה השנייה של משוואת ההפרשים, אשר כללה בין המשתנים המסבירים lead של שינויי 
המיסוי, עולה עדות להסטת פעילות סביב שינויים בשיעורי המס. תוצאות האמידה מלמדות כי שינוי 
מיסוי ברבעון הבא, שנועד להגדיל את גביית המיסים העקיפים באחוז, מגדיל את השינוי בגביית המס 
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כבר ברבעון הנוכחי ב־0.72 נקודת אחוז, ככל הנראה עקב הקדמת פעילות כדי להימנע מתשלום 
המס ברביע העוקב.

השוואה בין סוגי המס ד. 

תוצאות האמידה לכל סוג מס בנפרד מאפשרות להשוות בין ההכנסות הנובעות משינוי בכל אחד 
העקיפים  במיסים  שינוי  לתוקף(,  המס  שינוי  לכניסת  הראשונה  )בשנה  הקצר  בטווח  המס:  מסוגי 
מניב בפועל את שיעור הגבייה הקרוב ביותר לתחזית ההכנסות )הסטטית( עקב שינוי המיסוי – 78 
אחוזים. תחזית הגבייה עקב שינוי במס ההכנסה ליחידים מתממשת בשנה הראשונה בשיעור דומה 
של 76 אחוזים, ואילו שינוי במס החברות כמעט ואינו משפיע על הגבייה בפועל. בחלוף שנתיים 
ויותר ממועד השינוי, ַהֵסדר בין סוגי המיסים משתנה: השינוי במס החברות מניב את השיעור הגבוה 
ביותר מתוך התחזית המוקדמת – 89 אחוזים, שינוי במס ההכנסה על שכר מניב 65 אחוזים, ושינוי 

במיסים העקיפים מניב רק 58 אחוזים מתוך התחזית המוקדמת להשפעת השינוי על הגבייה.

 לוח 11: גמישות הגבייה של שינוי בכל אחד מסוגי המס 
)בגובה אחוז גבייה, לפי תחזית סטטית(

כעבור שנתיים ויותרבשנה הראשונהגמישות הגבייה
0.760.65מס הכנסה על השכר

0.110.89מס החברות
0.780.58מיסים עקיפים

המקדמים של השפעת שינויי המיסוי נגזרים ממשוואות הטווח הארוך שנאמדו לעיל עבור כל אחד 
מסוגי המס. נוסף על כך, ערכנו סימולציה שבחנה את ההשפעה של העלאת מס בגובה אחוז מגביית 
המס הרלוונטי החל מהרבעון שלפני כניסתה לתוקף ועד 16 רבעונים אחר כך. הסימולציה התחשבה 
הן בהשפעה בטווח הארוך והן בדינמיקה העולה ממשוואות ההפרשים בטווח הקצר )בשנה סביב 
שינוי המס(.34 פונקציות התגובה הנגזרות מהסימולציה והטווח של סטיית תקן אחת מהן מופיעים 
3. היקף ההשפעה הממוצע בסימולציה בכל אחת מארבע השנים הראשונות שלאחר שינוי  בציור 
המיסוי מופיע בלוח 12, ובגלל הדינמיקה של הטווח הקצר הוא שונה מעט בתחילה מאשר הרמות 
הנגזרות ממשוואת הטווח הארוך. בשנה הראשונה לאחר כניסת שינוי המס לתוקף, הגבייה מהעלאת 

בכולן  אחידה.  בספסיפיקציה  הפרשים  משוואת  המוצגים  המס  מסוגי  אחד  לכל  אמדנו  הסימולציה  לצורך   34
המשתנה המוסבר הוא השינוי בלוג גביית המס )הרלוונטי(. המשתנים המסבירים כללו שינויי מיסוי מ־4 רבעונים: 
כללו  כך  על  נוסף  הקודמים.  הרבעונים  משני  בפיגור  ושינויים  הנוכחי  הרבעון  צפויים(,  )שינויים  הבא  הרבעון 
המשתנים המסבירים את השארית ממשוואת הטווח הארוך )בגרסתה בלי משתני המקרו המקומיים(, השינוי בלוג 
תוצאות האמידה  ניתן לקבל את  וקבוע.  דמי רבעוניים  בלוג מספר התיירים, משתני  מדד הסחר העולמי, השינוי 

המלאות מהמחברים.
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מס ההכנסה על יחידים )שכר( דומה מאוד לרמה הנגזרת מהתחזית הסטטית )1.08(, ואילו בעקבות 
העלאה של מס החברות גביית מס זה פוחתת )0.41− (, אם כי הירידה בגבייה איננה מובהקת. עבור 
שינויי מיסוי ותיקים, ניכר דמיון בין גמישות הגבייה של המיסים העקיפים ומס ההכנסה על השכר. 
ייתכן כי תוצאה זו קשורה לשקילות התיאורטית )תחת הנחות מסוימות( של מסי הכנסה מעבודה 
ומיסים על צריכה שעליה הצביעו אטקינסון וסטיגליץ )Atkinson and Stiglitz, 1976(. אולם, 
בטווח הקצר, מיד לאחר כניסת שינוי המס לתוקף, גמישות הגבייה משינוי במס ההכנסה גבוהה יותר 
מאשר זו של המיסים העקיפים )בשנה הראשונה: 1.08 לעומת 0.8 אחוזי גבייה(. תוצאה זו מושפעת 
ודאי מההבדלים בבסיסי המס ובמהירות שבה הפרטים יכולים להתאים את התנהגותם לרמות המיסוי 
משוק  כבר  שפרשו  פרטים  על  כמעט  משפיע  אינו  עבודה  על  במס  כיום  שינוי  למשל,  החדשות. 
העבודה או שאינם משתתפים בו מסיבות אחרות, בעוד ששינויים במסי הצריכה משפיעים על פרטים 
כאלה. הבדלים מעין אלה משפיעים כנראה גם על גמישות הגבייה של שינוי במס החברות, אשר 
בשנה הראשונה לכניסתו לתוקף הינה שלילית )כלומר, גביית המס פוחתת בשנה שלאחר העלאת 
שיעור המס(. ייתכן כי לחברות יש מודעות מוגברת לשינויי המיסוי ויכולת רבה יותר להזיז פעילות 

בין תקופות )גם אם מבחינה רישומית(.

לוח 12: גמישות הגבייה הרבעונית הממוצעת בארבע השנים שלאחר העלאת מס 
שנועדה להגדיל את גביית המס הרלוונטי באחוז אחד )בחישוב סטטי( – תוצאות 

הסימולציה
גמישות הגבייה 

המיסים העקיפיםמס החברותמס הכנסה על השכרכלל המיסיםהרבעונית הממוצעת
I 0.611.08−0.410.80שנה

II 0.420.590.370.70שנה
III 0.580.520.770.60שנה
VI 0.720.640.860.58שנה

לבסוף, נציין כי הגבייה מכל אחד מסוגי המס עשויה להיות מושפעת גם משינויי מיסוי בסוגי מס 
יחידים, אשר מובילה לעלייה בשכר הברוטו, עשויה  אחרים. למשל, העלאה של מס ההכנסה על 
לפגוע ברווחי החברות ולכן לפגוע בגביית מס החברות. השפעה דומה עשויה להיות להעלאה של 
המיסים העקיפים, אשר ראשית, עשויה להגדיל את עלויות הרכש של החברות, ושנית, עשויה לפגוע 
המדינה  הכנסות  מנהל  נתוני  המקומי.  לשוק  ומשווקות  המייצרות  החברות  ברווחי  ולכן  בצריכה 
המיסוי  שינויי  בין  נמנות  הן  ברורה  מדידתן  וכאשר  כאלה,  צולבות  השפעות  של  בקיומן  מכירים 
אינן  אשר  משמעותיות  צולבות  השפעות  שישנן  ככל  המיסים.35  גביית  בתחזית  בהן  ומתחשבים 
נכללות בנתוני מנהל הכנסות המדינה, הן עלולות להטות את האומדנים להשפעתם של שינויי מיסוי 

רוב ההשפעות הצולבות המופיעות בנתוני מנהל הכנסות המדינה מתייחסות להשפעות על גביית מס החברות,   35
אשר נובעות משינויים בדמי הביטוח הלאומי החלים על המעסיק, ומשינויים בבלו על הסולר )במסגרת מתווה ארוך 

טווח להעלאתו(. ראו פירוט כל שינויי המיסוי בנספח 1 של ברנדר ופוליצר )2014(.
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במס א', אם שינויים כאלה מתואמים עם שינויי מיסוי במס ב', אשר משפיעים על בסיס הגבייה של 
מס א'. במקרה כזה, האומדן המדווח אינו מתאר את השפעת שינוי המיסוי לבדו, אלא את השפעתו 

במסגרת תוכנית שינויי מיסוי ממוצעת, כפי שהייתה במשך תקופת המדגם.

ציור 3: גביית המיסים בעקבות שינוי מיסוי בהיקף של אחוז מגביית המס 
הרלוונטי )בחישוב סטטי(

על מנת לבחון את קיומן של הטיות כאלה, בחנו גרסאות נוספות של משוואות הטווח הארוך לכל 
אחד מסוגי המיסים הספציפיים שנבדקו לעיל, ובהן הוספנו כמשתנים מסבירים גם את שינויי המיסוי 
בשני סוגי המס האחרים. באמידה זו )שאינה מוצגת( לא מצאנו עדויות מובהקות להטיה באמידת 

ההשפעה של כל אחד משינויי המיסוי על בסיס המס שלו.
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בדיקות עמידות  .8

הטיות של תחזיות גביית המיסים א. 

של  אפשרית  אנדוגניות  עם  להתמודד  כלי  זו  בעבודה  באומדנים  משמשות  המיסים  גביית  תחזיות 
את  להחליש  עלולה  שלהן  הטיה  ואם  מדויקות,  התחזיות  אם  בוחנים  אנו  זה  בסעיף  מס.  שינויי 
התועלת שבהכללתן ברגרסיות. ראשית, יש להבהיר כי כל עוד קובעי המדיניות בממשלה מאמינים 
בתחזית שפרסמו ומחליטים על שינויי מס בהתאם לתחזית הזאת, טעויות בתחזית רק מחלישות את 
בעיית האנדוגניות שתוארה בפרק 3. בחינה של משוואה 3 במסגרת הניתוח שהצגנו, מעלה כי ככל 
, תשקף שינויי  , המסתמכת על תחזיות המקרו  שתחזית גביית המיסים 
(, יפחת גם החשש כי משתני מקרו המשפיעים  מקרו שמתואמים פחות עם המימוש במציאות )
על הגבייה ונמצאים בשארית יהיו מתואמים עם שינויי המס. למעשה, אם קובע המדיניות מתעלם 
כל  על  להסתכל  ניתן  לגמרי,  אקראית  תחזית  לפי  חקיקה  שינויי  על  ומחליט  לחלוטין  מהמציאות 

1t−ω אקסוגני, ובעיית האנדוגניות נעלמת. השינויים כנובעים משוק 
הטיה בתחזיות המיסים הופכת בעייתית אם התחזית שמתפרסמת לציבור )ושבה אנו משתמשים 
בעבודה זו( איננה משקפת את התחזית האמיתית שלפיה פועל קובע המדיניות. במקרה כזה, היינו 
נכונה את  זו שמייצגת  כיוון שהיא  רוצים לכלול את התחזית הפרטית כמשתנה בקרה ברגרסיות, 
המידע שהיה בידי קובע המדיניות בזמן הצגת שינויי המס. הכללת התחזית הציבורית במקום הפרטית 
תפגע בניסיון לתת מענה לבעיית האנדוגניות. המוטיבציה לפרסום תחזית מוטה בכוונה יכולה לנבוע 
מרצון לגייס תמיכה פוליטית בשינויי מס שמוצעים בתקציב או שנעדרים ממנו )במקרה כזה תהיה 
הטיה לתחזית גבייה נמוכה יותר אם מתכננים העלאות מס או רוצים להימנע מהפחתות מס, והטיה 
לתחזית גבייה גבוהה יותר כאשר קובע המדיניות רוצה להימנע מהעלאות מס או מעוניין להפחית 
את שיעורי המס(. נוסף על כך, כיוון שתחזית הגבייה משפיעה ישירות על תחזית הגירעון הנכללת 
בתקציב, הטיה כלפי מעלה של תחזית הגבייה יכולה למנוע )לזמן מה( צעדים כואבים בצד ההוצאות 
של הממשלה )לפחות לפני שאומץ כלל פיסקלי המגביל את ההוצאה(, ואולי להסתיר את היקפו של 
משבר פיסקלי. אומנם בדרך כלל סופה של תחזית שגויה להתגלות, אך עדיין, במערכת פוליטית, יש 

חשיבות לתזמון מועד המשבר.
המס.  שינויי  עם  מתואמת  אשר  מהטיה  סובלות  התחזיות  אם  בחנו  הסוגיה,  חשיבות  בעקבות 
בפועל  לגבייה   ,2012–1992 בשנים  האוצר,  משרד  של  השנתיות  הגבייה  תחזיות  של  השוואה 
מצביעה על טעות קטנה של התחזיות כלפי מעלה, טעות ממוצעת של 1.8% ביחס לגבייה בפועל.36 

ממוצע הטעויות בערכן המוחלט עומד על 4.8% מהגבייה.
כדי לבחון אם שינויי מיסים מובילים להטיה של תחזית הגבייה, אמדנו רגרסיה שבה טעויות 
התחזית37 היו המשתנה המוסבר ושינויי המס המשתנה המסביר. בין המשתנים המסבירים הכללנו 

הטיה זו לתחזיות אופטימיות נובעת כולה מהתקופה שלפני שנת 2004, ולאחריה אין הטיה מתמשכת בתחזית   36
הגבייה )ראו דו"ח בנק ישראל לשנת 2013, פרק ו'(.

הטעות חושבה כהפרש בין התחזית השנתית לסך גביית המיסים לבין הגבייה בפועל. ערך חיובי – משמעו תחזית   37
שהתבררה אופטימית מדי, ואילו ערך שלילי מצביע על תחזית גבייה שהתבררה פסימית מדי ביחס להכנסות בפועל. 
תחזיות הגבייה וההכנסות בפועל הן נתונים שנתיים, אך כיוון שבכמה שנים )2002, 2003, 2009( התחזיות השתנו 
עם העברת תקציב חדש או תוכנית כלכלית מיוחדת באמצע השנה, האמידה משתמשת בנתונים רבעוניים. נתונים 

אלה מתארים, לכל רבעון, את ההכנסות באותה שנה ואת התחזית שהייתה בתוקף במהלך הרבעון.
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את שינויי המס )באחוזי גבייה( בשנה שעבורה נערכה התחזית, וכן את השינויים בפיגור של שנה 
ושנתיים. נוסף על כך הוספנו משתנים אשר מסייעים לשלוט על טעויות )תמימות( בתחזית הגבייה 
– הטעות בתחזית הסחר העולמי של קרן המטבע הבינלאומית38 וסטיית התשואה השנתית של מדד 
לינאריים,  שאינם  בקשרים  להתחשב  כדי  המדגם.  בתקופת  שלה  הרב־שנתי  מהממוצע  הנאסד"ק 
צמיחת  קצב  של  בשינוי  שלטנו  כך,  על  נוסף  האלו.  המשתנים  ריבועי  את  גם  במשוואה  כללנו 
התוצר בין שנת התקציב לבין שנתיים לפני כן )השנה האחרונה ששיעור הצמיחה בה ידוע במלואו 
בזמן הכנת התחזית(, ובהכנסות חד־פעמיות )באחוזי גבייה(, אשר קשה לחזות את היקפן ומועדן. 
הרגרסיה כללה גם את הטעות הקודמת בתחזית כמשתנה מסביר )שכן התחזית בתקציב נבנית על 
בסיס אומדן ההכנסות ממיסים בשנה שבה היא נערכת, ולכן טעות משנה אחת משפיעה על הטעות 

בשנה שאחריה(.
כל המשתנים הם )I)0 והמשוואה נאמדה באמצעות OLS. תוצאות האמידה מוצגות בלוח 13, 
במובהק  שונה  ואינו  חיובי  התחזית,  נערכה  שעבורה  בשנה  המיסוי,  שינויי  מקדם  כי  עולה  ומהן 
מאפס, ולכן פוחת החשש מהטיה מכוונת של התחזית במטרה לשכנע בחיוניות של שינויי המס )שכן 
אז היינו מצפים להטיה בכיוון ההפוך לכיוון שינוי המס ולמקדם שלילי(. תוצאה זו תקפה גם עבור 
גרסה נוספת של משוואה זו )אינה מוצגת(, אשר בה ניכינו מהמשתנה "סכום שינויי המיסוי השנה" 
את ההשפעה הדינמית של השינוי על הגבייה )כפי שמצאנו בפרק 6( – גם בגרסה זו מקדם סכום 
שינויי המיסוי השנה בניכוי ההשפעות הדינמיות חיובי )0.377(, ואינו שונה במובהק מאפס. כלומר, 
גם כאשר מתחשבים בטעות הנובעת משימוש בתחזית סטטית, המתעלמת מההשפעות הדינמיות של 

שינוי המיסוי, עדיין אין אינדיקציה להטיה מכוונת של התחזית.
טעויות  על  מובהקת  ואף   )0.30( חיובית  השפעה  יש  הקודמת  בשנה  שנערכו  מיסוי  לשינויי 
התחזית. זוהי עדות להתחזקות ההשפעה הדינמית של שינוי המס על הפעילות והגבייה בשנה השנייה 
לאחר כניסתו לתוקף. בגלל כיוון ההשפעה והפרש הזמנים, אין בכך עדות להטיה מכוונת. שינויי 
מיסוי שנערכו לפני שנתיים מובילים לתחזיות גבייה פסימיות מדי השנה )ב־0.23 אחוזי גבייה(. גם 
טעות זו נובעת כנראה מהתעלמות מההשפעות הדינמיות של שינויי המיסוי. התחזית בשנה השלישית 
לכניסת השינוי לתוקף מתבססת על גביית המיסים הנמוכה יותר בשנתיים הראשונות להחלת השינוי, 
ולכן כנראה מתבררת פסימית מדי כאשר ההשפעה הדינמית השלילית של שינוי המיסוי על הגבייה 

נחלשת.
מצאנו  כך  לציפיות.  תואמת  התחזית  טעויות  על  השפעתם  ברגרסיה,  המשתנים  לשאר  באשר 
קשר חיובי )ולא לינארי( בין הטעות בתחזית ה־IMF לסחר העולמי והטעות בתחזית גביית המיסים 
מדי  פסימיות  גבייה  לתחזיות  הנאסד"ק  במדד  חריגות  עליות  בין  לינארי(  )לא  ומתאם  בישראל, 
)בדיעבד(. גם שינויים בקצב צמיחת המשק והכנסות חד־פעמיות חריגות, מובילים לטעויות בתחזית.

טעות התחזית חושבה כהפרש בין התחזית שפרסמה קרן המטבע הבינלאומית בסקירת ה־WEO שלה בחודש   38
אפריל בשנה שלפני שנת התחזית, לבין הגידול בפועל של הסחר העולמי. עבור תחזיות שנערכו באמצע השנה, 

השתמשנו בתחזיות ה־WEO מחודש אפריל של אותה שנה.
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לוח 13: אמידת השפעתם של גורמים אפשריים להטיות בתחזית גביית המיסים

המשתנה התלוי: הטעויות בתחזית גביית המיסים לשנה זו
0.240סכום שינויי המיסוי השנה

)1.25(

סכום שינויי המיסוי השנה, בניכוי השפעות דינמיות

0.298סכום שינויי המיסוי בשנה שעברה
)1.75(*

0.229−סכום שינויי המיסוי לפני שנתיים
)−1.89(*

0.586הטעות בתחזית הקודמת )בשנה מלאה(
)8.60(***

0.318−הטעות בתחזית הקודמת )באמצע שנה(
)−3.77(***

0.027הטעות בתחזית הסחר העולמי
)8.18(***

0.002ריבוע הטעות בתחזית הסחר העולמי
)4.10(***

0.077−סטיית הגידול במדד הנאסד"ק מממוצע רב־שנתי
)−5.89(***

0.080−ריבוע סטיית מדד הנאסד"ק
)−4.20(***

0.218−השינוי בשיעור הצמיחה השנה לעומת לפני שנתיים
)−2.25(**

2.328−הכנסות חד־פעמיות ממיסים
)−7.14(***

Adjusted R-squared0.862

* בסוגריים: ערך t-statistic, כולל קבוע.

יציבות התוצאות – אמידה בתקופה 2002 עד 2012 ב. 

התקופה  כאשר   ,2012–1992 מהשנים  רבעוניים  נתונים  על  נאמדו  בעבודה  שהוצגו  הרגרסיות 
יציבות  את  לבדוק  כדי  דמה.  משתנה  באמצעות  מהתוצאות  הוחרגה  )כולל(   2001 עד   1997q2
מס,  שינוי  בעקבות  בפועל  הגבייה  לגבי  המסקנות  של  והיציבות  המיסים  שינויי  של  המקדמים 
אמדנו את משוואות הטווח הארוך במודל ה־Error-Correction שהופיעו בפרק 6 גם על תקופה 
מהטיה  סבלו  לא  המיסים  תחזיות  גם  שבהן  )שנים   2012 עד   2002 השנים   – יותר  מצומצמת 
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המלא  המדגם  של  התוצאות  לצד  )משמאל(,   14 בלוח  מופיעות  האמידה  תוצאות  סיסטמתית(. 
שהוצגו בלוח 3.

השפעתם  כי  ניכר  המקומיים(  הפעילות  משתני  ובלי  )עם  הרגרסיה  של  הגרסאות  שתי  עבור 
בשתי  שנבחנו.  המדגם  תקופות  בשתי  מאוד  דומה  ויותר  שנתיים  לפני  שנערכו  מיסוי  שינויי  של 
התקופות, כאשר שולטים על משתני הפעילות המקומיים, השפעת שינויי המיסוי על הגבייה אינה 
שונה בטווח הארוך באופן מובהק מההשפעה הצפויה לפי חישוב סטטי. ניכר הבדל בין המקדמים של 
שינויי המיסוי בשנה הראשונה להחלת השינוי. אחרי 2002, שינוי מיסוי שנועד להפחית את הגבייה 
באחוז לפי חישוב סטטי מפחית אותה בפועל ב־0.87 אחוזים, לעומת 0.64 במדגם המלא. גם כאשר 
שולטים על משתני הפעילות המקומיים, נראה כי לאחר 2002 הגבייה בעקבות הפחתת מס יורדת 
המקדמים בשתי  בין  הפערים  כזאת.  הפחתה  בעקבות  אחוז  ב־1.29   – המלא  במדגם  יותר מאשר 
תקופות המדגם מצטמצמים מאוד בשנה השנייה לאחר שינוי המיסוי, וכאמור כמעט נעלמים אחר כך.

לוח 14: משוואת הטווח הארוך לקשר בין שינויי מיסוי לגביית המיסים – אמידה 
במדגם קצר בין השנים 2002 ו־2012, ובמדגם המלא בין השנים 1993 ו־2012

1993q1 – 2012q42002q1 – 2012q4

 המשתנה התלוי: 
סך ההכנסות ממיסים

)1(
בלי משתני 

 פעילות 
מקומיים

)2(
עם כל משתני 

הפעילות 
המקומיים

)1(
בלי משתני 

 פעילות 
מקומיים

)2(
עם כל משתני 

הפעילות 
המקומיים

0.6361.0670.8661.291שינויי המיסוי בשנה האחרונה
)1.78(*)3.79(***)1.99(*)5.47(***

0.3171.1390.4191.007שינויי המיסוי בשנה שלפני
***)3.93()1.03(***)3.24()0.82(האחרונה

0.7241.2700.7671.174שינויי מיסוי שבוצעו לפני יותר
***)3.98(**)2.29(***)3.48(**)2.06(משנתיים

Adjusted R-squared0.9440.9660.8750.934
Durbin-Watson stat.1.5301.6281.2541.937
Engle-Granger tau-stat.−6.95**−7.31***−4.78−7.19**

* בסוגריים: ערך t-statistic. גרסה )1( כללה גם את המשתנים: לוג מדד הסחר העולמי, לוג מספר התיירים ולוג תחזית 
גביית המיסים. בגרסה )2( נוספו: לוג התוצר, רכיב היבוא שאינו תלוי בתוצר ורכיב השכר שאינו תלוי בתוצר.

בקרה על הוצאות הממשלה ג. 

יכול להיות שלילי,  שינויי מיסוי מתואמים פעמים רבות עם שינויים בהוצאות הממשלה. המתאם 
כאשר בתגובה למיתון הממשלה נוקטת במדיניות פרו־מחזורית )מעלה מיסים ומקצצת הוצאות( או 
אנטי־מחזורית )מפחיתה מיסים ומגדילה הוצאות(. המתאם יכול להיות חיובי, כאשר הממשלה מעלה 
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מיסים על מנת לממן גידול בהוצאות מבלי להרחיב את הגירעון. אומנם, גודל ההוצאות המתוכנן ידוע 
לקובעי המדיניות בזמן ההחלטה על שינויי מיסוי ולכן השפעת ההוצאות על הגבייה אמורה להיות 
ושינויים  בין שינויי מיסוי  יש טעם לבדוק אם המתאם  גביית המיסים, אך עדיין  מגולמת בתחזית 

בהוצאות עלול לגרום להטיה של האומדנים להשפעת שינויי המיסוי.

לוח 15: משוואת טווח ארוך לקשר בין שינויי מיסוי לגביית המיסים, תוך שליטה 
בהוצאות הממשלה
בסיסכולל הוצאות הממשלה

)1(
בלי משתני 

 פעילות 
מקומיים

)2(
עם כל משתני 

הפעילות 
המקומיים

)1(
בלי משתני 

 פעילות 
מקומיים

)2(
עם כל משתני 

הפעילות 
המקומיים

0.7241.1190.6361.067סכום שינויי המיסוי בשנה האחרונה
)2.00(**)4.08(***)1.78(*)3.79(***

סכום שינויי המיסוי בשנה שלפני 
0.2931.1910.3171.139האחרונה

)0.76()3.48(***)0.82()3.24(***

סכום שינויי המיסוי שבוצעו לפני 
שנתיים ויותר

0.652
)1.84(*

1.333
)3.75(***

0.724
)2.06(**

1.270
)3.48(***

0.156−0.155−לוג הוצאות הממשלה
)−1.50()−1.84(*

Adjusted R-squared0.9450.9670.9440.966
Durbin-Watson stat.1.3541.5401.5301.628
Engle-Granger tau-stat.−6.35**−6.98**−6.95**−7.31***

* בסוגריים: ערך t-statistic. גרסה )1( כללה גם את המשתנים: לוג מדד הסחר העולמי, לוג מספר התיירים ורכיב 
תחזית גביית המיסים שאינו תלוי בשינויי המיסוי עד סוף השנה הקודמת. בגרסה )2( נוספו: לוג התוצר, רכיב היבוא 

שאינו תלוי בתוצר ורכיב השכר שאינו תלוי בתוצר.

בלוח 15 מוצגים אומדנים של המשוואות מלוח 3, להן הוספנו כמשתנה מסביר את )לוג( ההוצאות 
בהוצאות  אחוז  של  ירידה  הארוך,  הטווח  משוואת  של  האומדן  לפי  רבעון.  באותו  הממשלתיות 
הממשלה מתואמת, באופן מובהק, עם עלייה של 0.15 אחוז בגביית המיסים. בקרה על רמת ההוצאות 
של הממשלה כמעט ואינה משנה את הערכת ההשפעה של שינויי מיסוי על גביית המיסים, והמקדמים 
בשתי הגרסאות דומים. אמדנו ספסיפיקציה נוספת שכללה, נוסף על הוצאות הממשלה, גם זעזועים 
תוצאות  בכל אחת משתי השנים האחרונות.  ישראל  בנק  בריבית  – שינויים  מוניטריים אפשריים 
האמידה )שאינן מוצגות( נותרו דומות מאוד, והשפעת השינויים המוניטריים עצמם על הגבייה אינה 

שונה במובהק מאפס.
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סיכום  .9

עבודה זו בחנה את ההשפעה של שינויים בשיעורי המס על גביית המיסים בישראל בשנים 1992–
2012, בעזרת בסיס נתונים מקיף על שינויי המיסוי שערכה הממשלה בשנים אלה. כדי להתמודד 
עם בעיית האנדוגניות, נעזרנו כאן בתחזיות הגבייה שהציג משרד האוצר בספרי התקציב השנתיים 
גם ההצעות לשינויי המיסוי. התחזיות משקפות למעשה את כלל המידע  נכללו  – מסמכים שבהם 
שהיה בידי קובעי המדיניות בזמן ההחלטה על שינויי המיסוי לשנת התקציב הבאה. השימוש בתחזיות 
ייחודי לעבודה זו ומאפשר להשתמש בכל שינויי המיסוי שנערכו ולא רק בשינויים "אקסוגניים", 
כלומר לא רק בשינויי מיסוי אשר הוצגו כנובעים מסיבות אידאולוגיות, ולכאורה אינם מושפעים 
מהפעילות במשק )ומהיקף גביית המיסים הנגזר ממנה(. אנו מוצאים כי אין קשר שלילי בין הטעויות 
בתחזית הגבייה לבין שינויי המיסוי המוצעים, כך שהחשש להטיה שיטתית בתחזיות כדי להצדיק 

פוליטית שינויים בשיעורי המס אינו נתמך בנתונים.
נוסף על כך, זיהוי ההשפעה של שינויי המיסוי נעזר גם בזמינותן של הערכות סטטיות להשפעת 
השינויים על הגבייה – הערכות אשר נעשה בהן שימוש בתקציב המדינה עד שנת 2012. היציבות 
באופן התגובה )הפרו־מחזורי( של מדיניות המס בישראל לתנודות בפעילות ובגבייה מסייעת גם היא 

להתמודד עם בעיית האנדוגניות ולזהות את השפעת שינויי המיסוי.
מס  גביית  המיסים,  גביית  סך  עבור   Error-Correction של  מודלים  בנפרד  אומדת  העבודה 
של  קשר  נמצא  המקרים  בכל  העקיפים.  המיסים  וגביית  החברות  מס  גביית  יחידים,  על  ההכנסה 
קו־אינטגרציה בין רמת הגבייה לגורמים המסבירים אותה בטווח הארוך. בכל המקרים סטיות של 

הגבייה בטווח הקצר מהקשר ארוך הטווח מתוקנות ברובן המכריע בתוך שני רבעונים או פחות.
העבודה מוצאת כי חלק משמעותי מהשפעתם של שינויי מיסוי על הגבייה מקוזז דרך השפעתם 
כניסתם של שינויי  מגיע לשיאו בשנה השנייה אחרי  זה  וכי אפקט  הפעילות במשק,  על  הדינמית 
החקיקה לתוקף. בגלל הקיזוז, העלאת מיסים בתקופת המדגם הכניסה בשנה הראשונה להפעלתה רק 
כ־60 אחוזים מהיקף השינוי הצפוי )לפי התחזית הסטטית(, בשנה השנייה כשליש מהסכום הצפוי, 
ומהשנה השלישית ואילך ההכנסה הנוספת הסתכמה בכ־70 אחוזים מתוספת הגבייה הצפויה. חוסר 
מודעות לאפקטים הדינמיים האלה ולתזמונם הגדיל את הטעות בתחזיות המיסים שבהן נעשה שימוש 

בתקציב המדינה.
על  מהשפעתם  נובעות  הגבייה  על  המיסוי  שינויי  של  העקיפות  ההשפעות  כל  הארוך,  בטווח 
משתני הפעילות )הנמדדת( – התוצר, השכר ויבוא מוצרי הצריכה. מעבר להשפעות בערוץ זה, לא 
מצאנו עדויות להשפעות עודפות של שינויי המיסוי – עדויות שהיו עשויות לרמז כי שינויי המיסוי 
משפיעים על היקף תכנוני המס או העלמות המס במשק. האומדן שקיבלנו להיקף קיזוז הגבייה הנובע 
מהשפעת שינויי המיסוי על כל משתני הפעילות גבוה מאומדן הקיזוז הנגזר ממכפילי המס )כלומר, 
ההשפעה דרך התוצר בלבד( שמצאו בלנשארד ופרוטי )Blanchard and Perotti, 2002( עבור 
ארה"ב, ומזר )2011( עבור ישראל, וקרוב יותר לקיזוז הגבייה הנגזר ממכפיל המס שמצאו רומר 

.)Romer and Romer, 2010( ורומר
על אף ההשפעות המקזזות הניכרות, מצאנו בעבודה זו כי בישראל של שני העשורים האחרונים 
הפחתות מיסים מובילות לירידה בגבייה והעלאות מיסים מגדילות את הגבייה. ה"קסם" שמתרחש 
בגביית המיסים  לגידול  ומוביל  נכון" של עקומת לאפר,  לכאורה בעקבות הפחתת מס בצד ה"לא 
בעקבות הפחתה של שיעורי המס, אינו רלוונטי אצלנו. מסקנה זו תקפה הן בבחינה של כלל המיסים 

והן בבחינה נפרדת של כל אחד מסוגי המס שבדקנו.
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בבחינה נפרדת של כמה סוגי מיסים, מצאנו כי בחלוף הזמן, שינוי במס החברות מניב את שיעור 
הגבייה הגבוה ביותר ביחס לתחזית הסטטית המוקדמת – כ־90 אחוזים. שינוי במס ההכנסה ליחידים 
מוביל למיצוי של כ־65 אחוזים מתחזית ההשפעה על הגבייה, ושינוי במיסים העקיפים משפיע על 

הגבייה רק בכ־58 אחוזים מהתחזית הסטטית להשפעה זו.
נוסף על כך, מצאנו כי להפחתות במס ההכנסה על יחידים יש השפעה שלילית על שכר הברוטו 
הריאלי הממוצע )ולהעלאת מס – השפעה חיובית. לא מצאנו אי־סימטריה בין הפחתות והעלאות(. 
הממוצע  השכר  רכיב  את  הארוך  בטווח  מפחיתה  באחוז  הגבייה  את  להקטין  שנועדה  מס  הפחתת 
שאינו תלוי בתוצר, בכשליש האחוז. גם כאשר מתחשבים בהשפעה החיובית שיש להפחתת המס 
על התוצר, ודרכו על רכיב השכר שמתואם עם התוצר, ההשפעה הכוללת על השכר הממוצע נותרת 
שלילית והוא יורד בטווח הארוך ב־0.07 אחוז. כך, למעשה, העובדים והמעסיקים חולקים ביניהם 
את ההטבה הכרוכה בהפחתת המס – שכר הנטו של העובדים עולה ב־65 אחוזים מהסכום, ועלויות 

ההעסקה של המעסיקים פוחתות בשארית ההטבה.
הספרות הקיימת אינה מגיעה למסקנה אחידה על ההשפעה הייחודית של שינויי מיסוי צפויים, 
לעומת שינויים מפתיעים. בעבודה זו בדקנו רק השפעות אפשריות של שינויי מיסוי באופק של רבעון 
אחד קדימה )בהנחה כי באופק כה קצר, סביר כי רוב שינויי המיסוי ידועים(. מצאנו כי להעלאת 
מיסים ברבעון הבא יש השפעה חיובית ומובהקת על גביית המיסים כבר ברבעון הנוכחי. השפעה 
כזו ניכרת גם בבחינה נפרדת של גביית המיסים העקיפים. את סוגיית השפעתם של שינויי מיסוי 
צפויים בישראל ראוי להמשיך ולבחון לעומק, גם עבור שינויים שמשך הזמן בין חקיקתם למימושם 
ארוך. זאת בעיקר על רקע המתווה המתמשך להפחתת המיסים הישירים בישראל בעשור האחרון, 
מתווה שהמשכו בוטל בסוף 2011. עצירת המתווה העלתה שאלות אודות ההשפעה האפשרית שיש 
לביטולן של הפחתות מיסים צפויות, אשר כלל לא נכנסו לתוקף. בחינה כזאת תצריך ודאי הרחבה 
של בסיס הנתונים שבידינו, כך שיכלול גם את תאריכי הפרסום ו/או החקיקה של שינויי המיסוי טרם 

כניסתם לתוקף.
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הרצל פינת נורדאו – מבקרי הקפיטליזם 
הפיננסי ומלחמתם ב"דבורים"1

אדם רז

Drone )שם עצם( –
 1.  הזכר של הדבורה )honeybee(; אדם בטל; 
אדם שאינו מרוויח דבר באמצעות התעשייה.

2. אדם החי על חשבון עבודתם של אחרים; פרזיט.2

המשבר הכלכלי העולמי )2007–2009( החזיר לשיח הציבורי במדינות המערביות הוגים חברתיים 
וכלכלנים דוגמת קרל מרקס )Marx( וג'ון מיינרד קיינס )Keynes(, תוך התמקדות בביקורתם על 
הקפיטליזם הפיננסי.3 במושג "קפיטליזם פיננסי" אני מתכוון להכפפת תהליכי הייצור להפקת רווחים 

בתחום/מגזר הפיננסי.4
בארץ, בשמאל ובימין כאחד, נראה שאין חזרה בכתיבה העיונית והפובליציסטית להוגים חברתיים 
ציוניים ולאבות התנועה הציונית בכל הנוגע לעמדותיהם המובחנות ביחס לשיטה הקפיטליסטית.5 
נראה שלכך שתי סיבות עיקריות: )א( המחשבה הקונבנציונאלית שלפיה לאישים כבנימין זאב הרצל 
אינה  הגותם  ולפיכך  בזמנם,  הקפיטליסטית  השיטה  על  לומר  רלוונטי  מה  דבר  אין  נורדאו  ומקס 
רלוונטית לקפיטליזם בן־זמננו;6 )ב( עיקור וסירוס ביקורתם של מבשרי הציונות והתאמת הגותם, 
מדיניותם ופועלם לסדר היום החברתי הניאו־ליברלי המבוסס על כלכלה מוניטארית ודה־רגולציה 

של השווקים הפיננסיים.7

המאמר הנוכחי נכתב ב־2013 והתקבל לפרסום ב"רבעון לכלכלה" שנה לאחר מכן. בארבע השנים שחלפו מאז   1
פרסמתי )ביחד עם יגאל וגנר( את הספר: הרצל ומאבקיו מבית ומחוץ, כרמל, ירושלים 2017. בספר ימצא הקורא 

הסקרן דיון מפורט על סוגיות שונות שאינן מפותחות במאמר זה.
על פי The New Webster Encyclopedic Dictionary of The English Language )התרגום שלי(.  2

מצויה התייחסות לשניים  ומספר הספרים שיצאו בעשור האחרון שבהם  העולמית  בעיתונות  האזכורים  ציון   3
יכולה למלא ספר; נציין שמרבית העיתונים המכובדים והמרכזיים בעולם הקדישו כתבות ארוכות לשניים. לדוגמה: 
"Why Marxism is on the rise again", גרדיאן, 4.6.12. על חזרתו של קיינס לשיח הציבורי ועל חשיבות 

.Skidelsky, 2009 הגותו להבנת המשבר הנוכחי ראה
.Lapavitsas, 2013; Palley, 2013 אני מפתח נקודה זו לאורך המאמר. ראה  4

למעשה, נראה שהמגמה במחקר הפוכה. לפי בן־פורת, מראשית דרכה עוצבה מדינת ישראל כמדינה קפיטליסטית   5
ומעודה לא הייתה סוציאליסטית. ראה בן־פורת, 2011.

עיתון "דה־מרקר", לדוגמה, הקדיש מספר מאמרים ארוכים למבקרי הקפיטליזם במאה ה־19 ובראשית המאה   6
ה־20 – דוגמת הנרי ג'ורג' והשופט לואי ברנדייס – אולם לא התייחס להוגים ציוניים ביקורתיים לא פחות, אם לא 

יותר.
דניאל גוטווין פירש את השינויים בכתיבתו של שלמה אבינרי על הרצל לאורך השנים כדי להתאימו ל"הגמוניה   7
הכלכלית של ימינו – ולהפוך אותו לניאו־ליברל". ראה: גוטווין, 2007, וגם גוטווין, 2002. מנגד, איש ימין־כלכלי 
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למאמר ארבע מטרות: הראשונה, לסקור בקצרה את ההתייחסות להיבטים הכלכליים בהגותם 
ונורדאו  הרצל  של  הגותם  את  למקם  השנייה,  פעלו;  שבו  המרחב  את  ולתאר  ונורדאו  הרצל  של 
ה־20;  ובראשית המאה  ה־19  בסוף המאה  הציבורי  מובחנת שנכחה בשיח  כלכלית  תפיסה  בתוך 
השלישית, להצביע על האקטואליות של ביקורת הקפיטליזם הפיננסי של השניים ולאבחנה כתאוריה 
יעילה בניתוח הדינמיקה הכלכלית הקפיטליסטית; הרביעית, להצביע על האלטרנטיבה שהם הציגו 

לקפיטליזם הפיננסי.

חלק א. הרצל, נורדאו – היסטוריוגרפיה כלכלית ומבוא למרחב 
שבו פעלו

אין לתמוה על הסירוס שנעשה לאישים כהרצל. אלכס ביין, הביוגרף הנודע של הרצל, כתב ש"ידוע 
השאלה  על  בהרבה  דעתו  את  עם־זה  נתן  המארכסיסטי,  הסוציאליזם  ממתנגדי  שהיה  שהרצל, 
הסוציאלית והוא היה מעלה אותה פעם בפעם בכתביו" )ביין, 1953, עמ' 19(. הרצל הוא המדינאי 
יותר מ־40 חיבורים  הציוני שנכתב עליו המספר הרב ביותר של חיבורים, ואחד מהחוקרים מנה 
שנכתבו על חוזה מדינת היהודים )נכון לשנת Goldstein, 1995( )1995(. בהתאם לכך, שלמה 
אבינרי, באחת הביוגרפיות האחרונות שנכתבו על הרצל )2007(, פסק בפתח ספרו ש"אין מחסור 
בביוגרפיות" על האיש )אבינרי, 2007, עמ' 9(. עם זאת, על אף מדפים עמוסים ספרים, ולמרות 
 – ומכוונת   – צורמת  התעלמות  ישנה  הסוציאלית",  ב"שאלה  ביין,  כדברי  רבות,  עסק  שהרצל 

מביקורתו על הקפיטליזם הפיננסי, ובמובנים רבים מביקורתו על הקפיטליזם בכלל.
הרצל זכה להכיר עוד בחייו את הסילופים והשקרים שהם מנת חלקו של מדינאי. ב"סוף דבר" 
לרומן "אלטנוילנד" כתב: "לאחר עבודה של שלוש שנים, עלינו להפרד – ויסוריך מתחילים, אתה, 
1960, עמ'  יהא עליך לאחוז דרכך מבעד ליער אפל" )הרצל,  וסילופים  ספרי היקר! בתוך איבה 
295(. הרצל המת לא יכול היה להתגונן כהרצל החי, וראיה לכך ניתן למצוא גם בקרב אלו שנטלו 

על עצמם את הנצחתו. ב"פתח דבר" שהקדימה המערכת שכונסה לצורך פרסום יומניו נכתב:

יומני הרצל מופיעים עתה במהדורה חדשה... זוהי מהדורה שלמה, ונכללו בה כל ההשמטות, 
הן שמות והן קטעים, שהיו נוהגות במהדורות קודמות... בו בזמן העירו את תשומת לבנו על 
כך, כי קטעים רבים הם פרי התרשמותו הרגעית של הרצל על אנשים ומאורעות, זה נוגע 
במיוחד לעניינים כספיים, שבהן הרצל היה רגיש מאוד. לעתים קרובות שינה הרצל, יותר 

מאוחר, את דעתו על אותם אנשים ומאורעות, מבלי לרשום זאת ביומן.8

העורכים לא ציינו מיהם אלו שהעירו את תשומת לב המערכת ל"התרשמותו הרגעית" של הרצל 
ובמיוחד ב"עניינים כספיים". המערכת אף לא האירה את המקרים שבהם שינה הרצל את דעותיו 
"מבלי לרשום זאת ביומן". גם המהדורה המדעית המלאה של כתבי הרצל, המצויה בשפה הגרמנית, 

מובהק, דוגמת דורון, הסביר שהרצל היה חסיד השוק החופשי וחיים ויצמן ואחרים בגדו בחזונו כשכוננו כלכלה 
סוציאליסטית בא"י. ראה: דורון, 2008.

מצוטט ב"פתח דבר" לשלושת הכרכים של יומני הרצל, תש"ך. ההדגשות שלי.  8
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אינה שופכת אור על סוגיה זו. אינני מביא זאת כקוריוז, אלא כראיה להשכחת עמדתו הביקורתית 
של הרצל על "עניינים כספיים"; קרי, high finance, "עולם הכספים הגבוה" או "חוגי הבנקאות 

הגבוהה" בלשונו של הרצל.9
ברל כצנלסון, ממנהיגיה של תנועת העבודה, קבע בשנת 1934 במאמרו "הרצל לדור" ש"יש 
לחשוש שהדור הבא לא ידע את הרצל בלתי אם כשם, כסיסמה, כדגל, לכל היותר כאגדה נאה", 

ופירש:

בשם הרצל מבקשים להשיא אותנו, כי הציונות 'הצרופה' היא 'נייטרלית' לגבי סדרי החברה, 
נתוקה מכל בקשת שינויים ופתרון כי כל נסיון לאחד את בניית המולדת עם תיקון יסודי של 
סדרי החברה, וכל שאיפה להגביר בתוך המולדת הנבנית את יסודות העבודה והשויון והצדק 
החברתי – אינם אלא 'שענטז' ו'בגידה'. אבל הרצל עצמו איננו אלא סתירה חריפה לתפיסה 

מזויפת זו.

וכצנלסון ממשיך:

הוא לא קיבל את הקונצפציה הסוציאליסטית כמות שהיא, ועם זה היה מבקר קשה את המשטר 
הקיים, על עני ההמונים ומצוקתם, על שפלותם ואיולתם של אילי הממון, על עלבון המחוננים 
ויהירות השליטים. בקונגרס השני הכריז: 'אלה מקרבנו, הנכונים היום לתת את כל נפשם 
בלי שתהיה  רק חברה חדשה  ליסד  הדבר  יצליח  אם  פסיעה אחת,  על  אפילו  יצטערו  לזה, 
גם ישרה יותר'. הוא שרצה כי ארץ הבחירה תהא גם ארץ־העבודה, ובשמו מתימרים אלה 
 ,364 עמ'  תש"ז,  )כצנלסון,  והשעבוד  הספסרות  לארץ  ארץ־הבחירה  את  להפוך  הרוצים 

ההדגשה שלי(.

דמותו של הרצל עוצבה כאגדה קסומה, משיח־חילוני, והדגש על הרצל הרפורמטור החברתי הגדול 
הושכח מזמן. אירועים ממלכתיים מחד גיסא והשתפכויות רוחניות מאידך גיסא העלימו את הרצל 
ההיסטורי שפעל בתוך זירה נתונה עם תמונת עולם ברורה. ממרחק השנים, כשקוראים את כתביו 
הרבים מתברר עד כמה "הרצל הריאלי", שממנו חשש יריבו אחד־העם, עּוקר מתוכנו הביקורתי, 
והגישה השלטת במחקר ההיסטורי מזה שנות דור היא הצגת מחשבת התחייה או ההתחדשות אצל 
הרצל באינטרפרטציה הצרה שלה, בלי התוכן האנושי והאוניברסלי של הלאומיות שלו.10 במידה 
שבכלל מתייחסים לאספקט זה, הוא מופיע לכל היותר בתורת רעיונות ערטילאיים המרחפים מעל 
המציאות שאת נסיבותיה ההיסטוריות הקונקרטיות מזכירים רק כרקע מקרי של הזמן והמקום שבו 
על הרצל",  האירופי  הלאומי  הרעיון  כ"השפעת  כלל  בדרך  מופיע  ההיסטורי  האיש. ההקשר  פעל 

וכיוצא באלה שבלונות.
את הרצל ונורדאו ראוי להציג בהקשר הקונקרטי ההיסטורי מתוך הכרה שאפשר להבין לאשורו 

המאמר "היהודי הנצחי" מופיע בספר "בפני עם ועולם" )הרצל, תשכ"א2(, כרך א, עמ' 169–174. הציטוט   9
מעמ' 173.

אחד־העם כתב: "תקותי שעתיד הרצל להיות ל'אגדה' יפה אשר תביא אולי תועלת לחזוק האידאל הלאומי יותר   10
משיכול לעשות הרצל הריאלי בחייו". תקווה זו, ציין, לא התגשמה במלואה, אולם "פרוצס זה הולך ומתפתח לאט 

לאט". ראה: לסקוב, 2006, עמ' 237.
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את מפעלם רק בזיקתם המודעת למאבק החריף במעבר המאות בין זרמים הפועלים לתיקון חברתי 
קוו.  הסטטוס  את  לשמר  כוחות שחתרו  לבין  כאחד(  והבין־לאומי  החברתי־כלכלי  למשטר  )ביחס 
אולם, בעוד שזו הדרך הנכונה להציג את הביוגרפיה הציונית של השניים, אין זו המטרה בחיבור זה, 
שאינו ביוגרפי. בחיבור זה מטרתי "להפשיט" את השניים מההיסטוריה הריאלית שבתוכה הם פעלו 
כדי לנסות ולזקק את תובנותיהם על הקפיטליזם הפיננסי – אני בוחר בדרך זו מפאת ההתעלמות 
הגורפת במחקר מסוגיה זו. במילים אחרות, לא אדון על היחסים הסבוכים והמחלוקות בין השניים 
למשפחת רוטשילד )שהחזיקה בתפקיד מרכזי בעולם הכספים העולמי( – אלא אדון על התפקיד של 
הבנקאים והפיננסיירים במערכת הכלכלית לפי השניים; לא אדון בהבדלי העמדות שהם זיהו בקרב 
העיליתות הפוליטיות והכלכליות במערב – אלא אדון בניגודים מבניים בתוך מעמד בעלי הרכוש 
)הון(; לא אדון על אופייה הכללי של מדינת היהודים העתידית – אלא אדון באלטרנטיבות המוצעות 
על ידם להפעלה הספקולטיבית של הבורסה ומערכת האשראי. במובנים רבים דיוננו יכול לקבל את 

הכותרת: כלכלה־פוליטית לפי הרצל ונורדאו.
בעוד שתמונתו של הרצל מוכרת לכול ושמו נישא בשיעורי ההיסטוריה בבתי־הספר )תמונתו 
מוצבת במליאת הכנסת ובלשכת ראש הממשלה(, שותפו וחברו נורדאו נדחק לפני שנים לקרן זווית; 
ועל  רבות,  בצורות  הונצח  בזו.11 הרצל  זו  הציוניות שלהם שלובות  פי שהביוגרפיות  על  אף  זאת 
נורדאו נכתב יחסית מעט ועיקר הכתיבה עליו – לבטח בעברית – מוקדש לתחום הספרותי או הציוני, 
והגותו הפוליטית־כלכלית כמעט לא זכתה להתייחסות במחקר.12 הביוגרפיה המקיפה )יחסית( עליו 
תורגמה  ולא   1943 בשנת  לאור  שיצאה   – נורדאו  ומקסה  אנה   – ובתו  אשתו  של  זו  עודנה  היא 
לעברית.13 חלק מכתביו של נורדאו קובצו בשתי סדרות ותורגמו לעברית, אולם הרוב המוחלט של 

הספרות שכתב או מאמריו הרבים שאינם נוגעים לפעילותו בתנועה הציונית לא תורגמו מעודם.14
יודע,  זה  ככל שמחבר  לפחות  הקפיטליזם,  על  וביקורתו  נורדאו  של  הכלכליות  על השקפותיו 
נכתב חיבור אחד בלבד בשנות החמישים. בן־חורין מטפל בעמדותיו של נורדאו כדי לאפיינן כחלק 

מעניין לציין שבנימין נתניהו, אז )והיום( ראש הממשלה, אמר שנורדאו הוא אחד משלושת "המנטורים" שלו.   11
ספק אם נתניהו מכיר את השקפותיו הכלכליות של נורדאו – המנוגדות לחלוטין לשלו – ויש להניח שהסיבה לאימוצו 
הארץ,  ראה:  הממשלה.  ראש  של  אביו  נתניהו,  בן־ציון  של  ולעמדותיו  למחקריו  קשור  נורדאו  של  האידאולוגי 

.22.11.96
"מקס  הלוי,  משה  הדוקטורט של  עבודת  כולם.  את  נמנה  ולא  חיבורים,  מספר  נכתבו  נורדאו  של  פועלו  על   12
נורדאו: הגותו הציונית ופעלו בתנועה הציונית" משנת 1988, היא עודנה החיבור המקיף ביותר שנכתב על פעילותו 
הציונית. ראה גם הלוי, 1991, עמ' 63–92. במרחב האירופי נורדאו כסופר ומבקר תרבות הוא נושא מחקר מקובל. 
 Schulte, 1997; Agnes und Dahmen, 2006; Zudrell, :ראה את הספרים הנ"ל שפורסמו בשנים האחרונות

.2003; Murphy, 2007
ראה Nordau, 1943. יש לציין שתי ביוגרפיות נוספות: הראשונה של בלה רבס שפורסמה בשפה ההונגרית   13
בשנת 1940. רבס נרצח באושוויץ, וספרו היה ברשימת הספרים האסורים תחת השלטון הקומוניסטי בהונגריה. 
יעקב  של  השנייה,   ;Révész, 1940 ראה:  נורדאו.  אצל  כלכליים  לנושאים  התייחסות  אין  בספר  ענייננו,  לעצם 
צינמן, שפורסמה באידיש בשנת 1951. הביוגרפיה מקיפה את חייו של נורדאו לפני התנועה הציונית ומתארת גם את 
פעילותו הציונית. בספר אין התייחסות לכלכלה־פוליטית במובן שאני דן בו בחיבור הנוכחי, אולם ישנה התייחסות 

לעמדותיו של נורדאו כלפי הבורסה וה"פרזיטים" הפיננסיים. ראה צינעמאן, 1951.
הסדרה הראשונה, המאוחרת יותר מבחינה כרונולוגית, קרויה "כתבים ציוניים" והיא מכילה ארבעה כרכים   14
המחזיקים מאמרים ונאומים של נורדאו בסוגיה הציונית והיהודית, וכן את המחזה "דוקטור כהן". הסדרה השנייה, 
1929–1930 והיא מכילה את מסותיו המפורסמות שהקנו לו  "כתבים נבחרים", פורסמה בשישה כרכים בשנים 

מעמד כסופר ומבקר־תרבות בעל־שם במרחב האירופאי.
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מתפיסתו החותרת ל"הומניזם סולידרי" )נושא מחקרו(; אולם המחבר אינו מטפל בהשקפתו כתאוריה 
כלכלית מובחנת.15 אין להסיק מכך שנורדאו לא כתב על הנושא, ובמספר חיבורים הוא דן במבנה של 
החברה הקפיטליסטית, בתוצאות החברתיות והכלכליות של החברה הקפיטליסטית וכן בקפיטליזם 

הפיננסי כצורה כלכלית מובחנת. אציין מספר חיבורים מרכזיים.
במחזה "מלחמתם של המיליונים" )Der Krieg Der Millionen( שיצא לאור בגרמנית בשנת 
מלחמתם  ואת  הגדולים  ההון  בעלי  בידי  המגולם  העצום  הכוח  את  בחריפות  נורדאו  ביקר   1881
מתארגנות  שבו  האופן  את  במחזה  מציג  נורדאו  האדירים.  ההון  הצברי  כנגד  המוחה  הציבור  נגד 
ספקולציות פיננסיות, את המכניזם של הבורסה הפריזאית ואת התוצאות הכלכליות ההרסניות שלה. 

לצד ביקורת על הקפיטליזם הפיננסי ישנם תיאורים דרמטיים על כוחו של הממון והאוחזים בו:

לפי  כובשים  נלחמים, הם מנצחים, הם  נשמעים לרמיזתך; הם  גייסותיך; הם  ההמונים הם 
פקודתך. כספך הוא העבודה הצבורה, המרוכזת, של מיליוני בני אדם. טמון בו ]בכסף[ כוח 
חוצב  הוא  נפלאות.  מחולל  הוא  מסוימת,  לנקודה  זה  כוח  מנתב  אתה  כאשר  מפלצתי.  נפץ 
מנהרות באלפים; הוא מפריד יבשות זו מזו; הוא מייבש ימים; הוא הופך אזורים נגועים ברעב 
למשכנם של מיליונרים; הוא מכסה מקומות נישומים בשדות, סדנאות, בתי חרושת. ואתה, 
אדונו של כוח אלמנטרי זה, יושב במשרדך, ומשיכת קולמוס אחת שלך מחוללת פלאים אלה 
ממש כמו מנורת הקסמים של אלאדין באגדות עם! / קארל: אתה נלהב כמשורר ביחס לדבר 
הפרוזאי מכל, הכסף. / רודולף: שגיאה, קארל, שגיאה גדולה! יחידת כסף אחת היא פרוזאית, 
העושר  כך,  אם  קארל:   / ביותר.  פואטי  הוא  מעניק,  שהוא  העוצמה  העושר,  הכסף,  אולם 

אפשר שהוא פואטי, אולם הניכוס אינו פואטי.16

נורדאו  דן  עוקצו,  את  היכהו  לא  שהשנים  הציביליזציה",  של  המוסכמים  "השקרים  בספרו 
בין "השקרים המוסכמים" ל"השקפת־העולם, המדעית־טבעית, המתקוממת להם".17  ב"התנגחות" 
שהיה  בספר,  היסטוריות.  כאמיתות  המופיעות  חברתיות  מוסכמות  על  נוקבת  ביקורת  הוא  הספר 
לרב־מכר באירופה )הוא נאסר לפרסום במספר מדינות( עוד כשהתפרסם בשנת 1883, ישנו פרק 
ארוך – "השקר הכלכלי" – המחזיק קרוב ל־80 עמודים ובו מנתח נורדאו את המבנה של הכלכלה 

ראה את הדוקטורט של מאיר בן־חורין: Ben-Horin, 1952. החיבור מכיל תת־פרק בן 30 עמודים העוסק   15
לדוגמה,  המחקר.  בספרות  ספורדיים  אזכורים  ישנם  פעם  מדי  כן,  כמו  כספר.  החיבור  יצא  יותר  מאוחר  בנושא. 
בהתייחסויות להשקפותיו של הרצל על הבורסה ציין ברקוביץ' בקצרה שדעותיו הקדומות של נורדאו על הבורסה, 
הבנקים והבנקאים היו "בהרמוניה" עם אלו של הרצל – אולם לא הרחיב )ברקוביץ כתב בזמן לימודיו – 1983 – 
עבודת מחקר על נורדאו ופעילותו בתנועה הציונית בראשית דרכה(. ראה: Berkowitz, 1999. הציטוט מעמ' 109. 

וגם: Geller, 1995, pp. 129–160. ראה עמוד 136 שבו המחבר מתייחס בקצרה לעמדותיו הכלכליות.
ראה: Nordau, 1904, p. 22. גם הרצל עסק בנושאים אלו בכתיבתו כסופר צעיר. אחד ממחזותיו הראשונים   16
)והנשכחים( של הרצל הוא "הוד מעלתו" )Seine Hoheit( – סאטירה על כוחו של הממון בחברה הבורגנית. הוד 
.Theodor Herzl, 1885 :מעלתו, אשר אותו יש לעבוד כדי לקבל כבוד ואהבה, הוא לא אחר מאשר הממון. ראה

בגרמנית   1883 בשנת  לאור  יצא   "Die conventionellen Luegen der Kulturmenschheit" הספר   17
 The Conventional Lies":ותורגם במהרה למספר שפות. לטובת הקורא הישראלי יש לציין את התרגום האנגלי
הכותרת  תחת  נורדאו  של  נבחרים"  "כתבים  בסדרה  לעברית  והתרגום   ,)Nordau, 1886(   "of Civilization
"השקרים הֻמסכמים של האנושיות התרבותית" )נורדאו, תר"ץ(. התרגום לעברית אינו מדויק דיו ואני עושה בו 
שימוש חלקי. על מנת להקל על הקורא אני מפנה לטקסט האנגלי ולהוצאה שציינתי ברשימת המקורות והמצויה תחת 

ידי. ראה: נורדאו, תר"ץ, עמ' 30.



הרבעון לכלכלה  132

הקפיטליסטית )ובמידה מסוימת גם הטרום־קפיטליסטית( ומציג תאוריה מעמדית שלפיה ישנו ניגוד 
בין המעמדות העובדים )ביניהם הוא כולל את בעלי ההון התעשייתיים והיזמים( לבין הספקולנטים 

והפיננסיירים.
הרומן "מלחמות הדבורים" ))Drohnenschlacht שיצא לאור בשנת 1897 מתאר את סיפור 
חייו של מורה בבית־ספר, איש המעמד הבינוני, הנשאב אל תוך עסקי הספקולציה בבורסה הצרפתית 
בעקבות פגישה מחודשת עם ידיד מהעבר שהפך לפיננסייר ותפס עמדה במערכת הפיננסית הצרפתית. 
כניסתו של המורה, אדון קופל, לבורסה, הובילה בסופו של דבר להתרוששותו. הרומן הוא לא רק 
תיאור המכניזם של הבורסה האירופאית בסוף המאה ה־19, אלא גם סיפורה של העילית הפיננסית 
הצרפתית ברבע האחרון של המאה ה־18.20 הרצל כתב לנורדאו שזהו הטוב בספריו )הרצל, תשי"ז, 
עמ' 73(. הרומן התבסס בחלקו על ניסיון כושל של נורדאו עצמו בבורסה; ניסיון שכילה את כל הונו 

.)Nordau, 1943, p. 373( בסך כמה מאות אלפי פרנקים והותיר אותו בחוב גדול
יש להפנות את תשומת לב הקורא למשמעות כותרת הספר "מלחמות הדבורים". בעברית המילה 
"דבורה" תקפה לתיאור דבורה נקבה וזכר כאחד, ואילו בגרמנית ואנגלית מבחינים בין bee )דבורה 
נקבה( ל־drone )דבורה זכר(. drone, דבורה זכר, אינו מייצר דבש, אינו עמל כדבורה ממין נקבה 
ותפקידו הבלעדי הוא הפריית המלכה. לפיכך, drone משמש בהשאלה לתיאור פרזיטיות חברתית 
ולתיאור אדם שחי על עבודתם של אנשים אחרים. כותרת הספר רומזת על מלחמתם של הפיננסיירים 
הטפילים בתוך השכבה הסוציאלית שאליה הם משתייכים מחד גיסא, ובמעמדות העובדים מאידך 

גיסא.
בעיקרה  מכוונת  נורדאו  של  ביקורתו  הנ"ל  החיבורים  שבשלושת  היא  לדיוננו  מכרעת  נקודה 
התייחסות  ישנה  אומנם  כנציגיו.  והבנקאים  הספקולנטים  והפיננסיירים,  הפיננסי  הקפיטליזם  כנגד 
)בעיקר ב"שקרים" ]נורדאו, תר"ץ[ נגד הקפיטליזם התעשייתי והתעשיינים הגדולים – אולם זו זוכה 
למקום משני בכתיבתו. בכך כבר יש להצביע על ההבדל המהותי בין השקפותיו של נורדאו )והרצל( 
ונורדאו לא שללו את משטר הרכוש  לבין אלו של הזרם המרכזי בסוציאליזם ובמרקסיזם: הרצל 
האורתודוקסית.  הסוציאליסטית  המחשבה  שגרסה  כפי  חולה  רעה  פרטי  בקניין  ראו  ולא  הפרטי 
השניים גם לא התנגדו לכסף כאמצעי להסדרת היחסים הכלכליים. תימוכין לכך מוצאים בדבריו 
של דוד ב"אלטנוילנד": "הכסף הוא אמצעי מצוין. אילו לא היה בנמצא, צריכים היו להמציא אותו", 
וקינגסקורט משיב: "הממון דבר טוב הוא ויפה. בני־האדם הם שקלקלוהו" )הרצל, 1960, עמ' 106(.
נורדאו לא ראה בקיומו של קניין פרטי "גנבה", כפי שפורדון, לדוגמה, גרס, וראה בקניין המגלם 
 Nordau, 1886, p.( עבודה ישרה והגונה שאינו מבוסס על ניצול עמלם של אחרים דבר לגיטימי
219(. "הרכוש הפרטי, כיסוד משקי של העצמאות", טען הרצל, "מן־הדין שיתפתח אצלנו באורח 
חופשי ומכובד" )הרצל, 1997, עמ' 162(, ובמקום אחר כתב: "הקנין הפרטי, היסוד הכלכלי לכל 
חופש, יתפתח אצלנו באין מעצור ובאין מכלים. הן גם את פועלינו ה'שחורים' נעלה מיד למדרגה של 
בעלי־רכוש" )הרצל, תרצ"ד2, עמ' 55(. השניים ראו בניצול חסר־המעצורים של כוח העבודה עיוות 
)וחלוקה  שוויונית  בצורה  החברתיים  היחסים  הסדרת  באמצעות  העולם  מן  להעבירו  שיש  חברתי 
מחדש של ההכנסות(; אולם זיהו בהון הפיננסי ובמשטר כלכלי הפרוץ לפעילות ספקולטיבית את 

הכשל המרכזי בקפיטליזם.
דבר נוסף שיש לציין הוא ההבדל בין אופי הכתיבה של הרצל ונורדאו. האחרון היה תיאורטיקן, 

 The Drones Must Die" )Nordau," הכותרת  אנגלי תחת  יצא בתרגום  ראה Nordau, 1897a. הספר   18
.)1897b
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פובליציסט והוגה דעות ובמשך שנים – זמן רב לפני הקמת התנועה הציונית וראשית פעילותו של 
הרצל – זכה למוניטין במרחב האירופאי כאינטלקטואל בעל שיעור קומה. לפיכך, כשאנו מצמצמים 
את דיוננו לביקורת הקפיטליזם הפיננסי של נורדאו יש לשים את הדגש על כך שביקורת זו לא הייתה 
כעיתונאי  מנגד,  תיאורטי. הרצל,  אופי  והיא בעלת  הציונית,  בתנועה  ולפעילותו  לכתיבתו  קשורה 
עיוניות. בעוד שניתן ללמוד רבות על ביקורתו את  ומחזאי לא הקדיש את עתותיו לכתיבת מסות 
כלכליים־ נושאים  על  כתיבתו  עיקר  פרסה",19  פריא  ב"נויה  מאמריו  במאות  מעיונים  הקפיטליזם 
פוליטיים הייתה שזורה בפעילותו הציונית. לפיכך, הכתיבה של הרצל בסוגיות אלו נושאת ברובה 
אופי קונקרטי – ביקורת על משפחת רוטשילד, ניסיונות לרכוש את החוב הטורקי, המהלכים להקמת 
הבנק היהודי – ותיאור קונספטואלי של החברה היהודית המתוקנת. לעתים, מתוך התיאור הפוזיטיבי 

של החברה המתוקנת ניתן ללמוד על כשליה של החברה האירופאית הישנה.
עם  ברורה  בצורה  מופיעה  ה"הרצליאנית"  הקפיטליזם  שביקורת  העובדה  היא  חשובה  נקודה 
ראשית פעילותו הציונית. המחברת הראשונה ביומני הרצל, המתארת את ראשית פעילותו, מכילה 
קרוב ל־150 עמודים ובה כלול "הנאום אל הפמליא" המפורסם. הנאום שנכתב במאי־יוני 1895 נועד 
להיות מושמע לפני מועצת משפחת רוטשילד )מוסד שלא היה קיים(, ובהמשך שימש בסיס לספר 
לאור  שיצא  "אלטנוילנד"  הרומן  השלמה,  כמעין   .)1896 בפברואר  )שפורסם  היהודים"  "מדינת 
בשנת 1902 הוא ביטוי ספרותי לאידיאות ולמטרות הפוליטיות והחברתיות המצויות כבר ב"נאום 
אל הפמליא" וב"מדינת היהודים". את הלוז של התפיסה הסוציאלית והכלכלית ה"הרצליאנית" יש 
למצוא ב"נאום", ואילו יתר היומנים, שכתיבתם תמה עם מותו של הרצל בשנת 1904, הם הלכה 
של  שביקורתו  מלמדנו  הדבר  ב"נאום".  המגולמת  החברתית  התוכנית  של  לפועל  הוצאה  למעשה 
הרצל על הקפיטליזם הפיננסי איננה תוצאה של היכרותו הבלתי־אמצעית עם התנאים הפוליטיים 
ציין  לציון",  "ראוי  לה.  קודמת  היא  אלא  הציונית,  התנועה  של  כמנהיגה  באירופה  והכלכליים 
הסופר האידישאי זינמן, "שבאותו זמן" שהרצל התמודד עם הפלוטוקרטיה הפיננסית כתב נורדאו 
113(. זינמן טוען בצדק שפעילותו  1951, עמ'  את ביקורתו על הבורסה וה"פרזיטים" )צינעמאן, 
הפרזיטיות  נגד המחלה הממארת של  למלחמתו  הגיוני  הייתה המשך  הציונית  בתנועה  נורדאו  של 

הפיננסית )שם, עמ' 116(.
כאמור, מעט חיבורים עסקו בביקורת הקפיטליזם של הרצל מנקודת מבט פוליטית־כלכלית. אורי 
בתודעת  נתפס  "אינו  הרצל" שהאחרון  החברתי־כלכלי של  "חזונו  מאמרו  בפתח  כתב  זילברשייד 
הציבור ובתודעת האקדמיה כהוגה דעות חברתי ומדיני אלא כמנהיג לאומי... ]עם זאת[ מקום מרכזי 
בהגותו החברתית והמדינית של הרצל נועד לחזונו החברתי־כלכלי" )זילברשייד, 2000, עמ' 614(. 
זילברשייד טוען שבהגותו של הרצל ניתן למצוא את השורשים של מדינת הרווחה המודרנית. דניאל 
גוטווין במחקריו על הפלוטוקרטיה היהודית והניגודים בתוכה תיאר ופירש את המפגש של הרצל עם 
אצולת הממון היהודית ואת ההבדלים שהרצל מצא בתוכה ביחס לרעיון הציוני )גוטווין, תשנ"ז(. 
והדה־קולוניאליזם  הסוציאליזם  הלאומיות,  את  הרצל  ניתוחו של  על  גוטווין  הצביע  נוסף  במאמר 
כנקודת מפגש בפתרון "הבעיה היהודית" ותיאר בקצרה את ביקורתו של האחרון על ההון הפיננסי. 

ראה מאמריו הרבים על פרשת פנמה, וגם נציין מספר מאמרים מהכרך הראשון מתוך שלושה )הרצל, 1974(   19
המחזיקים חלק ממאמריו ב"נויא פריא": "השאילתה של הציר לור", "השביתה של פועלי המכרות", "צרפת בשנת 
1891", "תולדותיו של האדון לוראן: מכתב בעניינים כספיים", "האצולה והבורסה", "שאלת המניות של 'רכבת־
המדינה' בפאריס", "הנסיך אלואיס ליכטאנשטיין על השאלה הסוציאלית", "הבארון אלפונס רוטשילד על השאלה 

הסוציאלית".
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כזילברשייד, גם גוטווין מסכים ש"הרצל הרבה להתייחס בכתביו לשאלות חברה וכלכלה, ומשרטט 
חלופות בעלות אופי סוציאליסטי לא מרקסיסטי לקפיטליזם התחרותי של זמנו".20

יש מן המשותף בניתוחים של זילברשייד וגוטווין, והם מתייחדים מחוקרים אחרים שהתייחסו 
אינטרסים  בניתוח  השתמש  האחרון  שלשיטתם  בכך  הרצל  של  והחברתיות  הכלכליות  לעמדותיו 
בעלי־ מעמד  בתוך  לא(  )או  לפעול  יכולה  הציונית  התנועה  שאיתם  הגורמים  לזיהוי  מעמדיים 
הרכוש )זילברשייד, 2000; גוטווין, 2008(. בכך הם נבדלים מחוקרים כלוריה ואדלר, שהתייחסו 
להשקפותיו הסוציאליות של הרצל אולם נטו למקם אותו על ציר הליברליזם הכלכלי. ניתוח ברוח זו 
נעשה ע"י גרוס במאמרו על "תפיסתו הכלכלית של הרצל" שחזר גם הוא על האקסיומה המקובלת 
שלפיה הרצל חיפש משטר שישלב בין קפיטליזם בלתי מרוסן לבין סוציאליזם )גרוס, תש"ס, עמ' 
92(. לשיטתו של גרוס "לו ראה אותנו הרצל כיום היינו מוכרים לו יותר ואולי אף מקובלים עליו 
יותר, במרבית מאפייני הכלכלה, ממה שהיינו בשנת 1936 או בשנת 1966" )שם, עמ' 101(. בעוד 
האשראי  מערכת  על  הרצל  של  מביקורתו  לחלוטין  מתעלם  גרוס  להתווכח,  ניתן  זו  הערכה  שעל 

ותפקידה של הפלוטוקרטיה הפיננסית במערכת הקפיטליסטית.
התעלמות מביקורתו של הרצל על תחום הבורסה והאשראי ונציגיו מעלה תהיות, שכן כתביו של 
הרצל גדושים באזכורים לכך והחוקרים שכבר מציינים זאת אינם נוטים לטפל בכך.21 אדלר כותב 
ש"הרצל הבין לחלוטין את הכשלים הטבועים בשיטה הקפיטליסטית והיה משוכנע שהמדינה חייבת 
להשתתף באופן אקטיבי בסיוע וברגולציה של עסקים פרטיים" – אולם הוא אינו מזכיר את העובדה 
שכשל מרכזי לדעת הרצל היה העובדה שהבורסה מאפשרת פעילות ספקולטיבית, ואינו דן בכך.22 
לוריה, מנגד, מקדיש דיון ל"פעולות־הבורסה" מנקודת המבט של ארגון היחסים הכלכליים־חברתיים 
במדינת היהודים העתידית, אולם דיונו חלקי ומחטיא את הלוז העיקרי בביקורתו של הרצל )לוריה, 

תרפ"ז, עמ' 169–172(.
גרוס כתב שתפיסתו הכלכלית של הרצל "השתלב]ה[ במגמה שהיתה חלק מרוח התקופה".23 
 )Menger( כידוע, הרצל למד באוניברסיטת וינה את לימודי המשפטים ובין מוריו היו אנטון מנגר
)שהיה סוציאליסט אם כי לא מרקסיסט( ולורנץ פון שטיין )Stein(. שפס טוען ש"הבנתו הפוליטית 
חוקרים  ישנם  מרחיב.24  ואינו   – וינה"  מאוניברסיטת  פרופסורים  ידי  על  מכריע  באורח  עוצבה 
העיונית  בכלכלה  האוסטרית  האסכולה  של  בהשקפותיה  משתלבת  הרצל  של  הטוענים שהשקפתו 

"דה־ בתיבה  משתמש  שגוטווין  אציין,  ההרצליאנית(.  המהפכה  )להלן:   42 מעמ'  הציטוט   .2008 גוטווין,   20
מלחה"ע  לאחר  שהתרחשו  ההיסטוריים  התהליכים  לתיאור  משמש  שהמושג  פי  על  אף  במאמרו  קולוניאליזם" 

השנייה.
 European Jouranl of סימפוזיון שנערך בשנת 1995 על חשיבתו הכלכלית של הרצל פורסם בכתב־העת  21
Law & Economics 3)2( )June 1996( בצורה של חמישה מאמרים )להלן: EJLE(. חמשת המאמרים, ש־4 
מתוכם עוסקים באופן מובהק בהיבטים כלכליים במשנתו של הרצל, ולחלקם נתייחס במהלך החיבור הנוכחי, אינם 
מזכירים כלל)!( את יחסו של הרצל לבורסה ולמערכת הפיננסית. ההתייחסות היחידה, ואדגיש שמדובר רק במשפט 
אחד, מצויה במאמר: Senn, 1996. ההתייחסות היא בעמוד 133 )להלן: שין(. המחברים כולם שמים את הדגש על 
תמיכתו של הרצל ב"כלכלת שוק", אולם שוגים באנאכרוניזם כשמשליכים את המושג במשמעותו המודרנית על סוף 

המאה ה־19. כך נוצר הרושם שהרצל הוא איש ה"שוק החופשי". על כך בהמשך.
ראה: Adler, 1962, p. 10. אעיר שבשנות דיוננו, הבורסה בגרמניה למשל היא חברה ממשלתית ולא פרטית.   22

הבורסה לניירות ערך בת"א היא חברה פרטית.
גרוס, תש"ס, עמ' 92. שין, כך נראה, לא חושב כך כשהוא כותב על עמדותיו של הרצל בנושא כלכלה וחוק:   23

.Senn, 1996, p. 149 ."הרצל היה אורגינלי עד־מאוד, לכל הפחות, יש לתת לו קרדיט על אומץ לב"
ראה שפס, 2001, עמ' 29.  24
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)Desmond, 1974, pp. 113–114(, וגרוס בצדק מבטל זאת – אם כי מסיבות אחרות מאלו של 
המחבר הנוכחי.25 גרוס טוען שלא ניתן לזהות בצורה משמעותית השפעות של מנגר או של שטיין על 
הרצל, ו"מכל מקום דעותיו של הרצל בנושאים כלכליים וחברתיים שיקפו ידע כללי והשכלה כללית 

של אינטלקטואל ועיתונאי בן תקופתו, ולא דווקא ידע בכלכלה עיונית" )גרוס, תש"ס, עמ' 92(.
המושג "רוח התקופה" המשמש את גרוס הוא חמקמק, ויש בו כדי להצביע על כך שהשקפותיו 
כך.  זה  אין  לדעתי,  ומקובלות.  שכיחות  היו  העניין(  לצורך  נורדאו  של  )או  הרצל  של  הכלכליות 
בפרק הבא אתעכב על ההשקפה הכלכלית שאליה יש לשייך את הרצל ונורדאו, אולם עתה יש לציין 
שהשקפתם של השניים הייתה רחוקה מזו של האסכולה הקלאסית בכלכלה שהאסכולה האוסטרית 
אימצה, ומנוגדת לה, וגם אין לזהותה עם הביקורת האנטי־קפיטליסטית של חוגים אנטישמיים שונים 

שהייתה שכיחה בזמנם.
מאבקם של הרצל ונורדאו מבית, כלומר בתוככי העם היהודי, הוביל לא פעם לכך שמתנגדיהם 
הטיחו בהם שהם שונאי־ישראל, אנטישמיים. הדבר החל עוד בזמן המחלוקת של השניים עם רבני־
המחאה ובנקאי־המחאה; מושג שהרצל ונורדאו השתמשו בו כדי לתאר את מתנגדי הציונות.26 יוסף 
ש. בלוך, ציר יהודי בפרלמנט האוסטרי, כתב על הרצל ש"האיש הזה בא מחוץ לתחום היהדות הוא 
שוטה לדבר אחד להבעיר אש שנאה כבירה בעולם נגד היהודים והוא יתחמם לאורה... שיח ושיג לו 
עם שונאי ישראל, יש לראות מזה שבכל מאמריו הוא מגלה דעתו שהצדק עם האנטישמיים ושהעמים 
11–12(. בספר אנו מוצאים קביעות על  1957, עמ'  הם בגלות אצל היהודים העשירים" )בלאך, 
מהגות  הושפעו  ונורדאו  הרצל  האם   .)30 עמ'  )שם,  רוטשילד"  נגד  מחתרות  "חותר  שהרצל  כך 

אנטישמית כלכלית?
אולם  ה־19,  במאה  ביניהן  שהתנגשו  חברתיות  ותורות  החברתיים  המאבקים  על  ארחיב  לא 
אין ספק שהרצל הכיר את המחלוקות שפילגו את החברה והפוליטיקה בווינה, העיר שבה למד.27 
תיאור אינפורמטיבי ניתן למצוא אצל קורנברג המצביע על המאבק בחברה הווינאית ועל התחזקות 
יסודות  על  נשענה  זו  קואליציה   .)Lueger( לוגר  קרל  בהנהגת  הנוצרית־סוציאלית  הקואליציה 
אנטישמיים מובהקים והייתה תנועת־נגד למודרניזציה ולתיעוש האירופאי של מחצית המאה שהחל 
בתקופת הניאו־אבסולוטיזם האוסטרי וקידם צמיחה כלכלית ומסחר חופשי, ושפרויקט הדגל שלו 
 1873 ענפה. המשבר הכלכלי שהחל בהתמוטטות הבורסה במאי  היה הקמת רשת מסילות רכבת 
הוביל לשפל כלכלי בן 7 שנים שפגע קשות בתעשייה הזעירה – שבתורה הביאה להתהוות שכבת 

פרולטאריים תעשייתיים חדשה.28
הממשלה  ידי  את  ריפה  לא  פיננסיות,  מניפולציות  של  תוצאה  היה  שברובו  הכלכלי,  המשבר 
האוסטרית שחתרה למודרניזציה מ"למעלה" על אף ההתנגדות של שכבות רחבות בציבור שראו את 
הקפיטליזם כהרסני ולא מוסרי. בתנאים אלו של מעבר למשק קפיטליסטי נוצלה במהרה ההבחנה 
 raffendes( ל"הון בלתי פרודוקטיבי"   )schaffendes Kapital( "הון פרודוקטיבי"  בין  הנושנה 
 Kornberg, 1993, pp.( לזיהוי היהודים עם ההון הטפילי לעומת ההון הנוצרי החיוני )Kapital

בלום טוען שהרצל הושפע בכלל מהאינטליגנציה הווינאית – לאו דווקא בנושא כלכלה – ומהאסכולה האוסטרית   25
 Blum, :ואינו משכנע בכך. ראה גם הוא, כאחרים, מנסה להפוך את הרצל לקרוב בהשקפותיו למנגר,  במיוחד. 

.)EJLE(  1996
נחמן סירקין כתב: "התחילה הסינאגוגה מתמזגת מיזוג פנימי עם בורסת־היהודים של פראנקפורט ולהיות עמה   26

לבשר אחד". פראנקפורט היא עירם של בני משפחת רוטשילד. ראה: סירקין, 1986, עמ' 65.
..Berkley, 1988, pp. 113–118 :על הרצל בווינה ראה  27

ראה: Kornberg, 1993, pp. 93–97; ראה גם ספרו של ברקלי המוזכר בהערה הקודמת, עמ' 103–111.  28
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98–97(. הבחנה זו שהייתה שכיחה בחברות הפרה־קפיטליסטיות והולכת אחורה עד ימי הביניים 
ישראל  שונאי  אצל  דומיננטית  והייתה  הנשך,  בריבית  הלוחם  לותר  מרטין  תקופת  את  אפיינה 
בשנות  נראה,  כך  68–69(. שיאה,  עמ'   ,1983 דורון,   ;23–19 עמ'   ,1978 )אטינגר,  לדורותיהם 

ה־20 וה־30 המוקדמות בגרמניה של ויימאר והנאציזם.29
כעיתונאי בעיתון ההונגרי )Pester Lloyd( דיווח נורדאו על המשבר הכלכלי ותיאר את זירת 
הבורסה כ"מחלה חברתית נוראה, מגפה שתפסה את כל וינה". כבירת הבורסה של אוסטריה, שבה 
חלקים גדולים מהציבור עוסקים בפעילות בורסאית, דמותה של החברה התעצבה ברוח זו.30 נראה 

שכמשקיף מן הצד על אירועים אלו החלה להתעצב עמדתו הביקורתית על הקפיטליזם הפיננסי.
חוסר־היציבות של  לכך משמש  פורייה  יחדיו, כשקרקע  מוזגו  והאנטישמיות  האנטי־ליברליזם 
המשטר התעשייתי המתהווה והמשברים הכלכליים שאפיינו אותו. לא רק באוסטריה, אלא ברחבי 
המרוששים.  ההמונים  של  לסבלם  באשמה  הנושא  שלילי  חברתי  כאלמנט  היהודים  זוהו  היבשת, 
בגרמניה תקף העיתונאי אוטו גלאגאו )Glagau( בסדרת מאמרים את ספסרי הבורסה תוך רמיזות 
"הרייכספארטיי  כגון  ארגונים  הוקמו  באותה תקופה  היהודים במשברים.31  ברורות לתפקידם של 
הפועלים  ו"מפלגת   )Henrici( הנריצי  ארנסט  בהנהגת   )Soziale Reichspartei( הסוציאלית" 
 .)Stöcker( שטקר  אדולף  של   )Christlich-Soziale Arbeiter Partei( סוציאלית"  הנוצרית 
ארגונים אלו, שציינו רק את חלקם, זיהו את היהודים באופן מובהק עם הבורסה, הבנקים והפעילות 
שהייתה  האנטישמית  ההגות  ואת  הפוליטיות  ההתפתחויות  את  הכיר  הרצל  הספקולטיבית.32 
פופולארית, ולא שלל את כל מסקנותיה. דוגמה טובה לכך, המוכרת יותר מהביוגרפיה של הרצל, 

היא המקרה של דרימון.
אל צרפת, מולדת השוויון והחופש שהעניקה ראשונה שוויון־זכויות ליהודים, הגיעו בסופה של 
על  השפעתו  את  והרחיב  שהתעצם  רוטשילד,  בנק  המודרנית.  האנטישמיות  נחשולי  ה־19  המאה 
 Union( "ז'נראל כלכלת צרפת מאז מלחמות נפוליאון, נמצא במאבק עם הבנק הקאתולי "אוניון 
Generale des Banques( שהיווה את עמוד התווך של המפלגה הקלריקלית־מונרכית. מלחמת 
צצו  בעלי־עניין  גורמים  של  בעידודם  נוצרי.33  בהון  יהודי  הון  של  כמלחמה  תוארה  הבנקים  שני 
אגודות אנטישמיות, המובילה שבהן הייתה "האגודה האנטישמית הלאומית" שהקיפה אלפים, ואת 
תפקיד האידיאולוג הראשי שלה מילא עיתונאי ופובליציסט מוכשר בשם דרימון )Drumont(. בשנת 

26 יתוודע הקורא לכלכלן גוטפריד פדר )Feder(, האוטוריטה של המפלגה הנאצית  1983. בעמוד  ברקאי,   29
בתחילת דרכה, ולהבחנותיו בין הון פרודוקטיבי ובלתי פרודוקטיבי ולמלחמתו נגד "אוכלי הריבית והרנטה", קרי 

הרנטיירים והפייננסיירים שאותם זיהה באופן כמעט בלעדי עם הגזע היהודי.
.Ujvári, 2005 :ראה  30

שטרן מתייחס לסדרת מאמריו של גלאגאו ולכתיבתו של האחרון על הבנקאי היהודי גרשון בליכרדר שהיה   31
כתב  באנטישמיות,  אותו  להחשיד  שאין  שטרן,  הרוטשילדים.  עם  רצוף  בקשר  ושעמד  ביסמארק  של  הבנקאי 
 Stern, :שלבליכרדר היו סיבות להיות חסר־מנוחה ממאמריו של גלאגאו שכן הם ערבבו אמת ובדיה יחדיו. ראה

.1977, pp. 501–502
 Glagau, 1887; Kikut, :הספרות האנטישמית על היהודים והבורסה גדולה, ונציין מספר חיבורים זמינים  32

.Van Arkel, 2009, pp. 425–456 1895. לניתוח היסטורי של התהוות הסטריוטיפים ראה
 .White, 2007, pp. 115–144 ראה:  הקתולי  הבנק  להתמוטטות  שהובילו  האירועים  על  ממצה  סקירה   33
הרצל כתב על התמוטטות הבנק והזעם שהתעורר בעקבותיה: "כך נוסדה האנטישמיות. כל שואה כספית מאוחרת 
יותר הביאה לה אוהדים נוספים" )כתבות מפאריס, כרך א, עמ' 141(. המערכת ציינה שהבנק הוקם כדי להילחם 
בבנקים היהודיים הגדולים ובחוגים הפיננסיים האנטי־קתוליים בצרפת. האיש המרכזי בבנק הקתולי, אז'אן בונטו 

)Bontoux(, היה פקיד בנק רוטשילד עד שנת 1878, שנת ייסוד "אוניון ז'נראל" )שם, עמ' 142(.
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1885 הוציא את ספרו הפסבדו־מדעי "צרפת המיוהדת" שהיה לרב־מכר אדיר: המהדורה הראשונה 
 Lottman,( שפורסמה ב־2000 עותקים אזלה במהרה, ותוך שנה נמכרו למעלה מ־65 אלף עותקים

p. 90 ,1995(. דרימון הפך תוך יממה לידוען.
בספרו בנה דרימון תאוריה היסטוריוסופית אנטישמית שלפיה היהודים אשמים בכל האסונות 
הלאומיים שבאו על צרפת החל מן המהפכה הצרפתית ועד ימיו. המתקפה על אילי־הממון היהודים, 
ומשפחת רוטשילד בראשם, טובלה באנטישמיות בנוסח הגרוטסקי של סוף המאה ה־19. דרימון טען 
שהיהודים הם שהפיצו את הניהיליזם הדתי בציבור הקאתולי, הם השתלטו בכוח, בתככים ובעורמה 
על כספי הציבור, בנק רוטשילד שולט בצרפת באין־מפריע וחברת "כל ישראל חברים" אינה אלא 
בית  של  הממון  בסיוע  הנוצריות  במדינות  השלטון  את  לתפוס  החותרת  בינלאומית  אגודת־סתרים 

רוטשילד.
 La Libre( "משהתחזקה התנועה האנטישמית ייסד דרימון עיתון יומי בשם "הדיבור החופשי
את  לבטל  ותבע  היהודים  נגד  ארס  תעמולת  ניהל  רחבות,  ציבור  שכבות  בקרב  שנפוץ   )Parole
זכויותיהם. הרצל התבונן בתנועה האנטישמית בצרפת, קרא את ספריו של דרימון, והללו עשו עליו 
רושם עז. הרצל התרשם מאישיותו של דרימון בעת שראהו כנאשם במשפט שנתעורר נגדו ע"י סגן 
הבית  ראש  רוטשילד,  אלפונס  אצל  שוחד  בקבלת  האשימו  שדרימון  הצרפתי  הנבחרים  בית  יו"ר 
הצרפתי של המשפחה, וזאת כדי להציע חוק בנקים נוח יותר )אשמה שהוכחה, לפחות פורמאלית, 

כלא נכונה( )הרצל, 1974, עמ' 109–113(.
על  לדרימון  הרבה  חב  "אני  כותב:  הוא  הפרטית,  היזמות  בסוגיית  דן  שהרצל  לאחר  ביומנו, 
התרשם  הרצל   .)129 עמ'   ,1997 )הרצל,  אמן"  הוא  שהרי  היום,  לי  שיש  המשוחררת  התפיסה 
מהכרזותיו של דרימון – שאותן סיקר כעיתונאי – כי הוא רואה את עצמו מיועד להרוס את המבצרים 
הכספיים )הרצל, 1974, עמ' 112(. הרצל כתב שמאמרו של דרימון עליו היה "מחניף מאוד" )הרצל, 

1997, עמ' 427(.
בעוד שהרצל בז לניתוחיו האנטישמיים של דרימון ניכר שהוא קיבל חלק מהערכותיו על תפקידם 
של הרוטשילדים וההון הפיננסי במערכת הכלכלית. חלק מספרו של דרימון דן בתפקידם של אנשי 
הממון היהודים העושים את עושרם הגדול ע"י ניצול פירות עבודתם של האנשים העובדים. דרימון 
טען שהיהודים עשו את עושרם לא באמצעות עבודה, כי הם לא ייצרו דבר, אלא באמצעות מערכת 

האשראי.

ברור, למשל, שלמשפחת רוטשילד, שהענף הצרפתי שלה מחזיק ביד 3 מיליארד פרנקים, 
לא היה ]סכום[ כסף זה כשהיא הגיעה לצרפת. היא לא המציאה דבר, לא גילתה דבר, לא 
ריפאה שום ארץ. היא לקחה שלושה מיליארד פרנקים מהצרפתים בלי לתת דבר בתמורה 

.)Drumont, 1886, p. 2(

"סמלם של היהודים המנצלים את עבודתם של אחרים הוא ציפור מכוערת המתיישבת בקן שנבנה על 
ידי אחרים", כתב דרימון )שם, עמ' 26(.

נורדאו והרצל הכירו את הספרות האנטישמית ואת הביקורת של חוגים אלו על הקפיטליזם, וגם 
במידה שסברו שיש בחלקה אמת – וכך אכן היה – התבוננותם בדינמיקה של הקפיטליזם מורכבת 
מבחינה אנליטית ופרוגרסיבית יותר מכפי שהיא מבחינה כלכלית. למעשה, במידה רבה, המחשבה 
האנטישמית בכלכלה לא השתחררה מהאבחנות הכלכליות שהיו נוהגות לפני הקפיטליזם בין "הון 
הקפיטליזם  את  פירשו  שנראה,  כפי  ונורדאו,  הרצל  ואילו  פרודוקטיבי",  לא  ו"הון  פרודוקטיבי" 
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ואף  דרימון  נכונותו של הרצל להסכים לדברים שכתב  זו מספיק לעמוד על עצם  בנקודה  אחרת. 
לכנותו "אמן", שהרי הרצל ביסס לפחות בחלקה את הציונות שלו על האיום שבאנטישמיות העמוקה 
מהסוג שפיתח דרימון. כדי לענות על השאלה כיצד זה יתכן, יש להבין שהרצל לקח מדרימון רק את 
הביקורת הקונקרטית על הנזק של בית רוטשילד כנציגים המובהקים של ההון הפיננסי, תוך שהוא 

דוחה על הסף כמובן את יתר מרכיביה של "תורת" דרימון.

חלק ב. הקפיטליזם הפיננסי ומבקריו – מבט היסטורי-אקטואלי

:FIRE economy – בשנים האחרונות נכנס מושג חדש לשיח הכלכלי הביקורתי
F עבור Finance, פיננסים; I עבור Insurance, ביטוח; RE עבור Real Estate, נכסי דלא־ניידי.

המושג מהווה חלק מרכזי בדיון ביקורתי על הקפיטליזם הפיננסי. חוקרים מצביעים מזה מספר 
על  כלומר,  והחברה;  הכלכלה  של   )Financialisation( "פיננסיאליזציה"  של  תהליך  על  שנים 

חדירה הולכת וגוברת של FIRE economy לתחומים של הכלכלה הריאלית, היצרנית.34
נהוג להבדיל בין שני מגזרים שונים במערכת הכלכלית: המגזר היצרני והמגזר הפיננסי.

המגזר היצרני כולל בתוכו את ייצור מוצרי הייצור והצריכה במשק )מזה שנים נהוג להשתמש 
במושג "כלכלה ריאלית"(, ונציגיו הם התעשיות והעסקים )גדולים כקטנים( העוסקים בייצור של 
אמצעי ייצור ומוצרי צריכה. מגזר זה מבוסס על רווח באמצעות מכירה של סחורות ושירותים – 

כלומר על ייצור ערכים חדשים.
המגזר הפיננסי כולל בתוכו את תחום הפיננסים, הביטוח ונכסי דלא־ניידי ונציגיו הם הבנקים, 
עסקי החסכונות וההלוואות, חברות אשראי ופיננסים, חברות ביטוח, קרנות־גידור, חברות השקעה, 
חברות נדל"ן ועוד. בשונה מהמגזר היצרני המפיק ערכים חדשים מגזר זה אינו יוצר ערכים, אלא הוא 
מסדיר את חלוקת התוצרת שנוצרה במגזר היצרני. הרווח שגורפים נציגי המגזר הוא עבור שירותים 
קרקעית(.  רנטה  תמורת  קרקע  אספקת  ריבית,  תמורת  אשראי  )אספקת  היצרני  למגזר  הניתנים 

במילים אחרות, הרווח במגזר הפיננסי הוא ביטוי לגזלת ערכים שנוצרו במגזר היצרני.
הניגוד בין המגזר היצרני למגזר הפיננסי )אם נשתמש במושג מעט אנכרוניסטי לתיאור הפעילות 
הכספית של התקופה הפרה־תעשייתית( אינו חדש, אולם בקפיטליזם הוא הפך לניגוד מכריע הקובע 
בן־זמננו. בתקופתם של הרצל  הנוחיות של  "מגזר" לשם  בתיבה  אני משתמש  דמות החברה.  את 
הרכוש,  בעלי  מעמד  בקרב  לניגודים  כביטויים  לספקולנט  יזם  בין  נפוצה  הבחנה  הייתה  ונורדאו 
 Raz( "ובמחשבה המרקסיסטית, לדוגמה, הבחינו בין "הון תעשייתי" ל"הון פיננסי" או "הון סיבוב

.)and Wagner, 2014
עוד לפני המהפכה התעשייתית, וביתר שאת אחריה, הייתה אסכולה שתמכה בהשקעות ציבוריות 
רחבות, מימון ממשלתי של תעשיות, תמיכה בעובדים מיומנים ומדיניות כלכלית פרוטקציוניסטית. 
דוקטרינה זו ביכרה שליטה ציבורית על הבנקים )שהיו פרטיים( והמערכת הפיננסית כדי להפנות 
את הכסף והאשראי לאפיקים יצרניים. הוויכוח הופיע בצורות שונות ופילג את האליטות הפוליטיות 
והכלכליות, ובבסיסו הוא נגע ליחסי הגומלין בין המדינה למערכת הכלכלית )בעלי ההון( מחד גיסא 

ולתפקיד של הממשלה ובעלי הון במימון תשתיות ותעשיות מאידך גיסא.

 Epstein, 2005; מרכזיים:  חיבורים  של  מצומצם  מספר  ואציין  האחרון,  בעשור  גדלה  הנושא  על  הספרות   34
.Erturk et al., 2008; Lapavitsas, 2009; Martin, 2002; Lapavitsas, 2012; Foster, 2007
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פיננסיות/ אסטרטגיות  שתי  התקיימו  יותר,  מובהק  באופן  ה־19  ובמאה  ה־18,  המאה  במהלך 
כלכליות: את האחת נכנה, בעקבות הדסון, "אסטרטגיה פיננסית־מוניטרית" שזוהתה עם הליברליזם 
הגיעו  מוטת־ייצור" שתומכיה  כלכלית  "אסטרטגיה  והשנייה,  ונציגה במחשבה הכלכלית;  הכלכלי 
מקבוצות סוציאליות ומרקעים אידיאולוגיים שונים.35 קרל פולניי, בתארו את הליברליזם הכלכלי 
שאימץ את ה"אסטרטגיה פיננסית־מוניטרית", כתב שגישה זו חתרה ל"כינונו של שוק המווסת את 
עצמו, נסמך על תמיכתו של המעמד המסחרי )trading class(, הנסמך בעיקר על ]כלכלת[ לסה־
פייר ושוק חופשי כמתודה ]כלכלית[" )Polanyi, 2001, p. 138(. הצירוף "המעמדות המסחריים" 
משמש את פולניי לתיאור הקפיטליסטים הקשורים להפקת רווחים )ערכים( במגזר הפיננסי. "אם 
המעמד המסחרי היה התומך הראשי )protagonist( של כלכלת שוק", קבע פולניי, "הבנקאי היה 

המנהיג הילוד של מעמד זה" )שם, עמ' 208(.
פולניי הראה שהשוק הקפיטליסטי שונה באופן מהותי מהשווקים ההיסטוריים שקדמו לו בכך 
שהוא שוק־המווסת־את־עצמו )self-regulating market(, ובשוק זה ההיצע והביקוש קובעים את 
המחיר של הסחורה. תנאי הכרחי לוויסות־העצמי של השוק הוא ששלושת "גורמי הייצור" – אדמה, 
עבודה וממון – יופיעו בחזקת סחורות – תופעה המייחדת בטוטאליות שלה את הקפיטליזם בלבד. 
פולניי מכנה את שלושת גורמי הייצור שהפכו סחורות כ"סחורות פיקטיביות" מכיוון שהם שונים 
מהותית מהסחורות המיועדות לשימוש או לייצור )שהחברה בפועל ייצרה( בכך שבמהותם אין הם 
אובייקטים המיועדים למכירה: האדמה אינה סחורה אלא היא נתון של הטבע כמכלול, ובתור נתון 
טבעי היא אינה מיוצרת, ולבטח אינה עומדת מקדמת דנא למכירה; העבודה אינה סחורה שכן "כושר 
עבודה" הינו אבסטרקציה של פעילות חייו של אדם החותר לספק את צרכיו; הממון אינו סחורה אלא 
הוא אובייקטיביזציה של החיים החברתיים – אמצעי להסדרת יחסים חברתיים )שם, עמ' 71–80(.

מול הבנקאי והפייננסיירים כנציגים של המעמד החותר לכינונו של סידור חברתי זה עמדו מספר 
מבקרים:

בצרפת, לאחר הרפורמות של נפוליאון, הסן־סימוניסטיים )Saint-Simonianism( ניהלו מאבק 
עיקש נגד השליטה של המערכת הפיננסית על התעשייה הצרפתית – שהייתה עודנה בראשית דרכה 
– וחתרו להביא למודרניזציה של הייצור ביבשת. המסר של הדוקטרינה הסן־סימוניסטית היה שעל 
מנת שהחברה תקצור את הפירות מהארגון התעשייתי המתהווה עליה לשים קץ לשלטונו ההיסטורי 
של המעמד החי על הכנסה שחולצה בכוח מהמעמדות העובדים. נציגו של מעמד זה בכלכלה המודרנית 
המוניטרית, טענו הסן־סימוניסטים, הוא הרנטייר, הפיננסייר, שמכשיר הניצול שלו הוא הבעלות על 
הכסף, כלומר, בעלות על חוב )אשראי( – הצורה הדומיננטית של רנטה. הרנטייר "החדש", נטען, 

.)Mason, 1931( יצר ברית עם הרנטייר הקדום יותר, בעל הקרקע האריסטוקרטי
הכרזת  לפני  עוד  האמריקאית  הכלכלה  של  אופייה  על  השלטון  בחוגי  המאבק  החל  בארה"ב 
על  "דוח  בחיבורו   1791 בשנת  ביטא  האוצר,  שר   ,)Hamilton( המילטון  אלכסנדר  העצמאות. 
הייצור" את הצורך בבנק שיממן את התעשייה האמריקאית )Hamilton, 1827(. מסורת זו טענה 
בין  הוויכוח  פרודוקטיבי.  עבודה  כוח  להעסקת  משמש  הוא  אם  לאינפלציה  גורם  אינו  שאשראי 
האסכולה הליברלית הבריטית לבין האסכולה האמריקאית )החופפת את שתי האסטרטגיות שציינו( 
שבעקבות הנרי קליי )Clay( זכתה למונח "השיטה האמריקאית" )American System( ועיצבה 
את דפוס היחסים הפוליטיים־כלכליים ביבשת במשך שנות דור. בעוד שהאסכולה האמריקאית שמה 

על כך ראו במאמרו המצוין של מייקל הדסון )"Two Traditions of Financial Doctrine"( בתוך ספרו   35
)Hudson, 2012, pp. 21–70, להלן: הדסון(.



הרבעון לכלכלה  140

דגש על יוזמה ופיתוח תעשייתי, האסכולה הליברלית מבית המדרש של הכלכלנים הקלאסיים דוגמת 
תיעוש"  לעודד  ממשלתי  מאמץ  כל  דחה  אחיד  ובאופן  לתיעוש  התנגד  או  אדיש  "היה  ולוק  סמית 

.)Gibson, 2011, p. 20(
אף על פי שבריטניה הייתה ערש־המולדת של המהפכה התעשייתית, דווקא בגרמניה וצרפת זכה 
הרעיון של מערכת פיננסית פרו־תעשייתית לבכורה.36 כלכלנים צרפתיים וגרמניים )שהיו ברובם 
לממן  הוא  האשראי  של  שמטרתו  שגרסו  והמעשה  התאוריה  של  החלוצים  היו  תעשייתים(  יזמים 
ה־18  המאה  לאורך  בסחורות.  וספקולציה  מניות  בקרקעות,  מסחר  פני  על  פרודוקטיביות  יוזמות 
ומרבית המאה ה־19 נועד המימון שבנקים העניקו למסחר בסחורות שכבר יוצרו ולא לטובת ייצורם 
בפועל )או לטובת מיזמים גדולים – דוגמת מסילות רכבת וכריית תעלות(. אחת הסוגיות המרכזיות 
של הכלכלה האירופאית והאמריקאית במאה ה־19 הייתה האם הבנקים ינטשו את הגישה שאפיינה 
את פעולתם המסורתית ויפעלו לטובת התיעוש. בעקבות כך פנו תעשיינים ויזמים, שנדרשו לאשראי 
לצורך מימון פרויקטים עתירי משאבים, לגייס כסף מהציבור באמצעות הבורסה כמערכת עוקפת 
 Hudson,( מימון בנקאי. כמו כן הוקמו בנקים, חלקם על־ידי תעשיינים, עם אוריינטציה תעשייתית
pp. 31–32, 36 ,2012(. כניסתה של הבנקאות המסורתית לתחומי היזמות הגדולה בשלב מאוחר 
יותר הייתה תגובת נגד למהלכים שהתגבשו לתיעוש ופרודוקטיביזציה של הייצור והמסחר העולמי.37

ארתור קיטסון )Kitson(, מהמבקרים המקוריים של הקפיטליזם הפיננסי, קבע בשנת 1895:

המנגנון לחלוקת העושר הפך לצורה הגבוהה ביותר של ]יצירת[ עושר. כסף, במקום שיישאר 
האמצעי או הכלי של החליפין, הפך להיות מושאה האולטימטיבי, וסחורות, למרות שיוצרו 
להחלפתם.  כאמצעי  לשמש...  יכולתם  של  המבט  מנקודת  בעיקר  נחשבים  צריכה,  בשביל 
 Kitson, 1895,( במקום שהפיננס ישרת את התעשייה אנו מוצאים את התעשייה עבד לפיננס

.)pp. 33–34

לדיוננו  הרלוונטיות  עובדות  שתי  הפכו  ה־19  במאה  התעשייתי  הקפיטליזם  של  התקדמותו  עם 
לבולטות:

ראשית, למורכבות ההולכת וגוברת של חלוקת העבודה ולצמיחה של שוק הסחורות והשירותים 
עם  גדלה  והאשראי  הכסף  מנגנון  של  חשיבותו  הכספים.  שוק  התפתחות  בדמות  מקבילה  הייתה 
התקדמות התיעוש, וההתמודדות עם חלוקת הכסף במשק הלכה ונהייתה קריטית יותר ויותר ביחס 
לכל ענף בודד של פעילות עסקית. הפונקציונרים של מנגנון האשראי והכסף הלכו והציבו עצמם 
במיקום אסטרטגי במערכת העסקית, בעמדה השולטת על התהליך הקפיטליסטי בכללותו ע"י הכתבת 
התנאים לקיומה של פעילות זו. בלשונו של הובסון )Hobson( בפתח הפרק "הפיננסייר", בספרו 
"האבולציה של הקפיטליזם המודרני", נכתב: "המבנה של הקפיטליזם המודרני נוטה לשים כוח הולך 
וגובר בידיים של אלו המפעילים את המנגנון המוניטרי של הקהילה התעשייתית, המעמד הפיננסי".38

 Gutwein, 1994, pp. :וכן ,Ingham, 1984 :על הניגודים המבניים בתוך מערכת הבנקאות הבריטית ראה  36
.177–189

לאימפריה העותומאנית:  סביב ההלוואות  פרירה  לבית  רוטשילד  בית  בין  הגדולה  ראה למשל את המחלוקת   37
.Clay, 2000

ראה: Hobson, 1919 )1894(, p. 235; כשהספר פורסם לראשונה בשנת 1894 הוא לא כלל את הפרק   38
"הפיננסייר" )The Financier( שממנו לקוח הציטוט הנ"ל.
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של  הצרכים  סביב  בעיקר  נע  העולמי  הסחר  השתנה.  בעולם  הכלכליים  היחסים  אופי  שנית, 
התעשייה ההולכת ומתפתחת. במובן זה ניתן לדבר על גלובליזציה בניגוד לסחר למרחקים ארוכים 
של תקופות קודמות, שהיה גם הוא תופעה גלובלית, אבל נשא אופי של סחר במוצרי מותרות ונועד 
רק לצריכתן של האליטות השונות. עתה, הסחר העולמי הפך להכרחי עבור קיומו של כל תהליך 
של  עולמי  מידה  בקנה  הפצה  היה  הגלובליזציה  תהליך  של  נוסף  היבט  המתועש.  בעולם  הייצור 
טכנולוגיות חדשות שונות המאפשרות לייעל ולהרחיב את תהליכי הייצור. נדגיש שאף אחד משני 
ההיבטים שציינו הוא לא תוצאה של פעילות פיננסית אלא של הסתעפות חלוקת העבודה והקדמה 
הטכנולוגית שהיו המנוע של שינויים אלה. המערכת הפיננסית שזיהתה את התנאים החדשים שנוצרו 

ואת הביקושים לאשראי נטלה על עצמה פונקציות פיננסיות חדשות.
המדיניות  על  מאבק  לזירת  העולמית שהפכו  בכלכלה  מרכזיות  בעיות  שתי  יצרו  אלה  עובדות 
הכלכלית הבינלאומית: בעיית מערכת המטבע העולמי ובעיית מערכת היחסים הכוללת בין המדינות 
הקפיטליסטיות המובילות לבין מדינות העולם השלישי. המאבק סביב סוגיית המטבע העולמי הגיע 
לכדי הכרעה ארוכת־טווח ע"י התקנת סטנדרט )בסיס( זהב עולמי כמכניזם המטבע הבין־לאומי שבו 
היה תלוי גם מבנה האשראי בתוך כל ארץ, ואילו מערכת היחסים הכוללת בין המדינות המובילות 
הפוליטיות  בצמרות  המאבק  קולוניאליים.  דפוסים  בעלת  יחסים  כמערכת  עוצבה  יותר  לחלשות 
של  והמודרניזציה  התיעוש  הפיתוח,  תנאי  על  מאבק  אחת  ובעונה  בעת  היה  השונות  והכלכליות 
מחצית  עד  בפועל,  המפותחות.  בארצות  הכלכלית  ההתפתחות  תנאי  ועל  השלישי  העולם  מדינות 
המאה העשרים היה זה מאבק על דפוס היחסים הקולוניאליים בין המדינות הקפיטליסטיות למדינות 

המתפתחות.
לניגוד  היה  מוטת־ייצור"  כלכלית  ל"אסטרטגיה  פיננסית־מוניטרית"  ה"אסטרטגיה  בין  הניגוד 
מכריע במאה ה־19 שקבע את דפוסי היחסים הכלכליים העולמיים. דוגמה מוכרת המלמדת זאת היא 
"נאום צלב הברזל" שנשא ויליאם בריאן )Bryan( בעת שהתמודד על ראשות המפלגה הדמוקרטית 
ביולי 1896 – שנה לאחר שהרצל חיבר את "הנאום" )Adler, 1968, pp. 100–105(. בריאן נשא 
דבריו בוועידת המפלגה הדמוקרטית לאחר שנבחר כמועמד המפלגה בבחירות לנשיאות. דבריו של 
בריאן היו נקודת שיא בוויכוח בין אלו שצידדו בממון )דולר המוצמד לזהב( המונפק על ידי בנקים 
פרטיים, לבין ממון )דולר המוצמד לכסף( המונפק ע"י המדינה. פתרונן של בעיות כלכליות מרכזיות 
היה תלוי בסוגיית השליטה במטבע האמריקאי, והבחירה בדולר מבוסס זהב או מבוסס כסף עתידה 
הייתה לקבוע את העתיד הכלכלי של הארץ. )כידוע, בריאן הפסיד בבחירות והמחנה הפיננסי השליט 
את דולר הזהב על הארץ עד כהונתו של הנשיא ריצ'רד ניקסון(. "מעולם, בהיסטוריה של ארץ זו, 
לא  הפוליטיקה האמריקאית,  בהיסטוריה של  מעולם,  עתה.  עורכים  כזה שאנו  לא התחולל מאבק 
 .)Adler, p. 100( "נערך קרב הכרעה על עניין גדול כלשהו, כמו העניין הזה, ע"י המצביעים עצמם
בריאן היה נציגה הבולט ביותר של הסיעה שהתנגדה לשלטונם של "קומץ אילי הממון הפיננסיים 

.)Adler, p. 101( "אשר אוגרים וסוגרים, בחדר אטום, את ממון העולם
אולם, לא ה"עשירים" כחטיבה סוציאלית התייצבו מול בריאן, אלא אנשי הממון, הפיננסיירים. 
האחרונים, הסביר בריאן, הם אויבים לא רק של הפועל אלא גם של איש העסקים בעל "האינטרסים 
המסחריים, האינטרסים של העבודה". בריאן הסביר ש"בסיס הזהב היכה ברבבותיו... כאשר נחזיר 
את הממון ]לשליטת המדינה[ המצווה על פי הקונסטיטוציה, כל רפורמה אחרת תהיה אפשרית; אך 
זה, אין שום רפורמה אחרת אפשרית" )Adler, p. 104(. בריאן טען שבבסיס  עד שייעשה דבר 
הדרישות של הדמוקרטים צריכה להיות הדרישה – לפני כל דרישה אחרת – להפקיע את הבעלות של 
קומץ אוליגרכים פיננסיים על מערכת האשראי והמטבע. "אתם לא תשפילו את מצחה של העבודה 
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בכתר קוצים זה, אתם לא תצלבו את האנושות על צלב של זהב", סיכם את נאומו בריאן בלי להתיר 
.)Adler, p. 105( ספק לגבי דעתו על בסיס הזהב

 Bank Charter( מה היה בסיס הזהב שנגדו יצא בריאן? מקורו של בסיס הזהב בחוק הבנקים
Act( משנת 1844 שקבע בין היתר כי הסטרלינג חייב להיות מכוסה בזהב. כלומר, אם הבנק המרכזי 
האנגלי )The Bank of England( מעוניין להדפיס עוד כסף עליו לדאוג לייבוא של זהב נוסף אל 
תוך אנגליה שייגבה את כמות הכסף הנוספת שהוא מזרים לשוק. מנגד, ברגע שזהב יצא מהמדינה 
)למשל, כאשר רכשו מטבע זר באמצעותו(, הבנק נדרש לנקוט פעולה מאזנת שתפחית את כמות הכסף 
הזורם במחזור. הבנק עשה זאת על ידי העלאת שיעור הריבית שהובילה מאליה לצמצום ההלוואות 
שניתנות לציבור )כלומר ליזמים(, ופירושה חזרה של שטרות הכסף מן הציבור אל הבנק. כתוצאה 
ההלוואות  על  הכספי שהושת  ההחזר  עליית שיעור  עקב  היצרנים,  נפגעו  זו  מוניטארית  ממציאות 
לאבטלה  הכלכלית,  בפעילות  להאטה  הובילה  הריבית  עליית  כן,  על  יתר  מהבנקים.  נטלו  שהללו 
ולהגדלת המצוקה. אחת הטענות שהעלו המתנגדים לבסיס הזהב משני צדי האוקיינוס האטלנטי הייתה 
שהמנגנון העניק את השליטה על מערכת המטבע והאשראי העולמי בידי פלוטוקרטים פיננסיים שהיו 

מעוניינים במדיניות של ריבית גבוהה לצורך הרווחים הפרטיים שלהם.39
פרטנית שכן  השוואה  לצורך  אותנו  צריכה לשמש  אינה  הפיננסים  באנשי  בריאן  מלחמתו של 
התנאים שהרצל ונורדאו פעלו בהם היו שונים, אלא לצורך מיקומם של השניים בתוך אסכולה )אם 
לכך שמנהיגה של  מופנה  הפיננסי.40 הדגש  מובחנת שביקרה את הקפיטליזם  זה(  נשתמש במושג 
תנועה ציבורית רחבה בארה"ב )בריאן( ומנהיגיה של תנועה ציונית חדשה )הרצל ונורדאו( מזהים 

באותו גורם – הפיננסיירים – את האויב של תנועתם.
לאורך השנים )כפי שקרה לא אחת בקרב מבקרי ההגמוניה של הקפיטליזם הפיננסי, ואף היום( 
בסיס  נגד  המאבק  את  )Populist Movement( שהובילה  ה"פופוליסטית"  היו שטענו שהתנועה 
הזהב, ושבראשה עמד בריאן, היא אנטישמית.41 למעשה, לא היהודים היו אלה שהפריעו לבריאן 
מאחר  האמריקאית.  החברה  התפתחות  על  הפיננסי  ההון  של  החנק  כלפיתת  ראה  שהוא  מה  אלא 
שבאותה העת סמלה משפחת רוטשילד את ההון הפיננסי האירופאי )בצד שותפתה, משפחת מורגן 
]Morgan[ באמריקה(, הרי שהיא שימשה מוקד לחציו של בריאן.42 בנאום לפני קהל יהודי התייחס 

לכך בריאן:

כשם   )Pierpont Morgan( מורגן  פירפונט  ג'יי.  של  הפיננסית  למדיניות  מתנגדים  אנחנו 
שאנחנו מתנגדים למדיניות הפיננסית של הרוטשילדים. אנחנו לא תוקפים את הגזע, אנחנו 
תוקפים את תאוות הבצע והחמדנות שאינה מבחינה בין גזע ודת. אינני יודע על שום קבוצה 

 Ingham, :הבורסה( בלונדון על התעשייה ראה( והדומיננטיות שהוא הקנה לחוגי ה"סיטי"  על בסיס הזהב   39
על  קוויגלי מצביע   .Eichengreen and Flandreau, 1985 :1984; סקירה כללית מצויה אצל, pp. 96–127

.Quigley, 1966 :הקשר בין בסיס הזהב והתהוותה של אוליגרכיה פיננסית
אחד ההבדלים המהותיים בין השקפותיהם של בריאן והרצל – ולא נפתח סוגיה זו כאן – נוגע להנפקת שטרות   40
הכסף. הרצל קבע שיש להלאים את כל עסקי הכספים: "להוציא את הנפקת שטרות הכסף... יציבות השטרות במחזור 
מובטחת יותר על־ידי בנק ההנפקה הפרטי. אולם פקידיו הם במעמד שווה לפקידי המדינה". הרצל, תש"ך, יומן א, 

עמ' 173.
יש להבדיל, כמובן, מהאידיאולוגיה והפוליטיקה של התנועה הפופוליסטית בימינו הממוקמת עמוק בתוך הימין   41

.Goodwyn, 1978 :האמריקאי. לקריאה על התנועה בשנות דיוננו ראה
.Chernow, 2010 :לקריאה על הפירמה והמשפחה ראה את המחקר העדכני ביותר  42
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)Class( בקרב עמנו שבשם ההיסטוריה שלו יכול להזדהות טוב יותר עם ההמונים הנאבקים 
בקמפיין שלנו מאשר הגזע של דוברי העברית.43

מספר חוקרים תהו על השפעות האינטליגנציה הווינאית על השקפותיו של הרצל. גרוס טוען שאין 
למצוא "השפעות מפורשות וישירות מדמות מסוימת או מאסכולה כלשהי... לדעתי אין למצוא כמעט 
השערות  בעזרת  אלא  הרצל  של  בכתביו  הכלכלית  האוסטרית  התאוריה  של  להשפעות  רמז  שום 
פרשניות מאולצות".44 ניכר שהשקפותיו של הרצל בתחום הכלכלה הפוליטית שוללות את ההנחה 
ל"שוק־המווסת־את־ התנגד  והוא  הקלאסית־ליברלית,  הכלכלה  נוסח  במשק  משקל  שיווי  בדבר 

עצמו".45 לאור זאת, קשה לראות במנגר דמות שהשאירה בצורה איכותית את חותמה על הרצל.
האסכולה הליברלית טענה שקיים "שיווי משקל" בשוק כל עוד הממשלות נמנעות מהתערבות. 
במילים אחרות, בשוק נפגשים מוכרי כוח העבודה וקוניה, והתמורה הנופלת בחלקם של הראשונים 
היא בדיוק – זה פשר "שיווי משקל" – מה שמגיע להם עבור מכירת כוח עבודתם. גם בעלי האדמה 
מדוע  הייצור.  מתהליך  אינטגרלי  חלק  בהיותם  בחלקם  שנפלה  התמורה  את  מקבלים  ההון  ובעלי 
"שיווי משקל" מחייב אי־התערבות? התיאור הליברלי נתן למצב "הרמוני" זה לבוש מדעי על ידי 
כך שטען שבכלכלה כבטבע ישנם "חוקי ייצור" השולטים הן בייצור והן בחלוקה, והם מכתיבים את 
התמורה )הרווח( הריאלי של כל משתתף בשוק. הליברלים הסבירו שהתערבות והסדרה של חלוקת 
פרות הייצור, כפי שהייתה נהוגה לא כתאוריה אלא כמעשה בדורות ובחברות עבר, פירושה "הפרת" 

.)Von Mises, 1953; Hudson, 2012, pp. 103–127( האיזון הטבעי של המערכת הכלכלית
על כך שהתאוריה הקלאסית מנתקת עצמה מהפרובלמטיות של חלוקת  )המבוססת  זו  השקפה 
ההכנסות שלפי הוגיה נשענת על ריבונותו המוחלטת של הצרכן( גרסה שהרנטה שהמגזר הפיננסי 
מתהליך  אינטגרלי  כחלק  אלא   – הייצור  על  כמס  להיחשב  צריכה  אינה  היצרני  המגזר  על  כופה 
הייצור. הבסיס לתפיסת הריבונות הקלאסית היא שלדעת הכלכלנים הליברליים הממון הוא ניטרלי 
לחלוטין. כלומר, הממון הוא אקוויוולנט כלכלי ותו לא. הכלכלן אדם סמית, לדוגמה, העריך שהרווח 
עבור הכסף  לבנקאי  נדרש לשלם  הריבית שהוא  מגובה  פי שניים  להיות  צריך  יצרן  הממוצע של 
 Hudson,( שהיה נחוץ לו בשביל מחזור ייצור, כך שהרווח הגולמי יחולק בין נותן האשראי והיזם

.)2012, p. 23
בהסברת  מרכזי  ציר  שהוא  מכיוון  הניאו־קלאסיות  בתיאוריות  מרכזי  חלק  תופס  זה  היבט 
הספונטניות של קביעת המחירים ובהסברת הרציונל של אי־המעורבות בשוק. אם הכסף הוא ניטרלי 
אינן  הכסף  של  לניטרליות  המתייחסות  התיאוריות  זאת,  עם  השוק.  על  משפיע  איננו  הוא  מטבעו 
מתורגם  אינו  הכסף  אם  לדוגמה,  שלילי.  שולי  ערך  דווקא  יש  בפועל,  שלכסף,  בחשבון  מביאות 
במהירות לאמצעי קיום ההכרחיים בשביל שרידותו של העובד – הוא חסר ערך, או שערכו שלילי 

)אם ניתן להתייחס לרעב במושגים אלו(.

את המכתבים.  לאתר  הצליח  לא  אולם המחבר   – בריאן  עם  נורדאו התכתב   .Bryan, 1897, p. 581 ראה  43
ראה: Nordau, 1943, p. 201. הארכיון המרכזי של בריאן נמצא בספריית הקונגרס. ארכיונו של נורדאו ממוקם 

בספרייה הלאומית.
גרוס, תש"ס, עמ' 90. אחד הביוגרפים של הרצל כתב ש"הרצל לא סיפר מעולם, מה היתה השפעתה של וינה   44

על התפתחותו" )ביין, 1983, עמ' 15(.
"אין זה ברור", כותב שין, "בהתחשב ברמת ההבנה של הזמן, ]האם[ להרצל הייתה קונספציה כללית קוהרנטית   45
על התפקיד שהשווקים משחקים בכלכלה" )Senn, 1996, p. 143(. אני, מנגד, חושב שלהרצל הייתה לא רק הבנה 

קונספטאלית – אלא הרבה יותר מכך.
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הטענה שהממון ניטרלי מניחה אותה משמעות מנקודת מבט הערך בכל מעשה מסחר שבו סחורה 
הצדדים  לשני  משמעות  אותה  לממון  סחורה  בין  לחליפין  אין  למעשה,  אולם,  בכסף.  מתממשת 
בעסקה. בעל הממון מחזיק כוח רב יותר מאשר מי שבבעלותו סחורה )והסחורה הנמכרת ביותר היא 
כוח העבודה(, וזאת משתי סיבות: ראשית, מכיוון שלבעלי הממון היכולת והכוח לשלוט במהירות 
החלוקה ובזמינות האמצעים ההכרחיים בכדי שהעובד יתקיים; ושנית, שהממון כסחורה איננו מתכלה 
או מאבד מערכו במהירות כמו "כוח עבודה" שבמידה שאינו נצרך בתהליך העבודה הוא נאבד לנצח. 

במילים אחרות, הסחורה "עבודה" איננה נשמרת או מוחזקת בבנקים ובארנקים.
ל"אסטרטגיה  פיננסית־מוניטרית"  ה"אסטרטגיה  בין  העובדה שהמחלוקת  בציון  זה  חלק  נסכם 
כלכלית מוטת־ייצור" נגעה לתפקיד ולצורת ההתערבות של המגזר הפיננסי בתחום הייצור, והיבט זה 
נגע באופן ישיר למחלוקת על ההפעלה הפרטית והספקולטיבית של המערכת הפיננסית. יש להדגיש 
הפרטי  הקניין  לשיטתה  שכן  מהצד,  המתחזקת  הסוציאליסטית  התנועה  השקיפה  זו  מחלוקת  שעל 
בכללותו באמצעי הייצור הוא רעה חולה שיש לבטלו; ואנשי הכספים, לפי הסוציאליסטים, היו מקרה 
המרקסיסטית  וההגות  הסוציאליסטית  התנועה  מבחינת  בקפיטליזם.  הקניין  בעלי  מעמד  של  פרטי 
כקבוצה  ההון  בעלי  לבין  הפועלים,  ההון,  חסרי  בין  הוא  הריאלי  ההפרדה  קו  האורתודוקסית 
הקפיטליסטית  הצמרת  בתוך  פנימי  עניין  הוא  פיננסי  הון  לבין  יצרני  הון  בין  וההבדל  מונוליטית, 

שאינו נוגע במישרין למלחמת המעמדות.46 ובלשונו של הדסון:

 )class war( סוציאליסטים העומדים בשוליים וחוזרים על הרטוריקה של מלחמת מעמדות
בין התעשייה לעבודה )התנגשות שלא נעלמה מעודה, ללא ספק( מפספסים את האיום לעבודה 
ותעשייה הניצב מצד הבנק שחבר לרנטייר מ]עסקי[ הנדל"ן, סקטור הביטוח והמונופולים 

.)Hudson, 2012, p. 17–18(

המרכזי של  הביקורת  מושא  להיות  הפך  )שהיום  הרנטייר  נגד  אציין שהביקורת  סוגריים  בהערת 
הפוסט־קנייסיאניזם(, שתומכי ה"אסטרטגיה כלכלית מוטת־ייצור" זיהו כשריד מהתקופה הפאודלית, 
הניאו־ הנגד  מתקפת  אולם  דיוננו,  בשנות  האירופאי  הציבור  של  בחלקים  מקובלת  הייתה  אומנם 
קלאסית של השנים הראשונות של המאה ה־20 דחקה אותה הצדה – לפחות עד הגעתו של קיינס 

ברבע השני של המאה ה־20.
לסיום פרק זה יש להביא את דבריו של פרידריך סודי, זוכה פרס נובל לכימיה וחוקר מקורי של 

מערכת האשראי והמטבע, שהתריע בסוף המאה ה־19:

הממשלה,  של  היתר  זכויות  שמכל  הדמוקרטיה,  של  מעיניה  נעלם  באוטוקרטיה  במאבקה 
החשובה ביותר, אם לא היחידה המהותית, היא ניהול מונופולין הממון. כאן יש לחפש את 
הסיבה לכך שהדמוקרטיה נכשלה באופן מוחלט כל כך בחתירתה לסדר חברתי. הדמוקרטיה 
הניחה בידי אנשי הפיננסים המודרניים עוצמה שכמוה לא הייתה מעולם בידי שליט אבסולוטי. 
ללא התחשבות בעמים, במלכים ובשרים, ניתן באמצעות השליטה העליונה במחזור הממון 
ליחידים מעטים כוח שלטון אבסולוטי על התעשייה, ובכך על החיים והמוות של העם. עמי 
התעשייה שקועים כל כך בחובות, שהתעשייה, כעסק של פושט רגל, מנוהלת ע"י הנושים. 

.Raz and Wagner, 2014 :ראה  46
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את  האומן,  את  הממציא,  את  הכהן,  את  המדען,  את  בציפורניו:  כולנו  את  מחזיק  שיילוק 
האיכר. כולם, כולם הושמו תחת פיקוחה של מעצמה פיננסית מרוכזת.47

חלק ג. ביקורת הקפיטליזם הפיננסי של נורדאו והרצל

מכיוון שההיגיון הפנימי של הקניין הקפיטליסטי הוא הגדלת ההצבר – המגזר היצרני, והתעשיינים 
כנציגיו המובהקים, הם המוציאים לפועל של תוכנית חברתית זו. סוציאליסטים, קומוניסטים ומתקני 
חברה אחרים שלא עמדו על הניגוד בתוך שכבת בעלי הרכוש כיוונו את חציהם כנגד מגזר זה – ולו 
המאבק  על  בספרו  כתב   )Geisst( גייסט  יותר.  ומוחשי  בולט  העבודה  כוח  שניצול  הסיבה  בגלל 

בארה"ב כנגד כוח המונופולים:

משום  לאנטי־מונופוליסטים  קלות  מטרות  היו  גדולות  תעשיתיות  אימפריות  שחישלו  אלו 
מונופולים  )clear lines of supply(. אולם  שהם עשו מוצרים מוחשיים עם היצע ברור 
אחרים היו חמקמקים. אלו שיצרו אימפריות הבנויות על פיננס היה הרבה יותר קשה להאשים 

.)Geisst, 2000, p. 16(

בדיוק נגד אותם מונופולים פיננסיים חמקמקים ניהלו הרצל ונורדאו מאבק.
הדסון כתב שהכניעה לתכתיבי ההון הפיננסי מעלה תהיות על ההשקפה הפרוגרסיבית של סוף 
המאה ה־19 ותחילת המאה ה־20 שלפיה ההון התעשייתי יפיק רווחים באמצעות הרחבת השקעותיו, 
שפע  כלכלת  במקום  אולם  בכללותה.  החברה  לטובת  ההון  את  שיתעל  כ"מוח"  ישמשו  והבנקים 

.)Hudson, 2012, pp. 17–18( התהוותה כלכלה של צנע ועבדות לחוב
הרצל ונורדאו עמדו על הניגוד המבני בין המגזר היצרני והמגזר הפיננסי. בכתביהם השונים אנו 
מוצאים שימוש בקטגוריות שונות המבטאות הבחנה זו: הון תעשייתי, מעמד תעשייתי, הון פעיל, הון 
ספקולטיבי, פיננסיירים, הון נייד, הון רדום ועוד. לפי נורדאו, את מקורות העושר המצוי בידיים של 
 Nordau,( אישים שונים ניתן למצוא באחד משלושת התחומים הבאים: מסחר, ספקולציה או ייצור

.)1886, p. 207
כבר ב"יומן הנעורים" ניתן לראות את ראשית ההבחנה של הרצל בין אופני קניין שונים:

ערכים  ייצור  צורות:  שתי  לובשים  אלה  אופנים  קנין.  אפני  של  לשיטה  נהפכת  העיר 
)פרודוקציה( וסחר הערכים. הקנינים והמסחר נפרדים. המסחר מתפשט; העיר )עיר המסחר( 
מעיר  נהפכה  שהיא  לאחר  מיד  המקומית  המסגרת  מן  חורגת  היא  העולם,  בטבור  שוכנת 
המלאכה לעיר הסחר. היא נעשית מרכז לתנועת הכספים. הכסף עולה למדרגת כוח. המעמדות 
נבדלים לפני ההון: עשירים ועניים. הם נבדלים לפי ממונם ולפי זכויותיהם. וכתוצאה מזה 
)הרצל,  הסוציאלית  לתנועה  מוסד  יסוד  היא  זו  מלחמה  לכסף.  ושאיפה  בעשירים,  מלחמה 

תרצ"ד, עמ' פ, ההדגשות שלי(.

מצוטט אצל Schwarz, 1932, עמ' 65.  47
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התחום הפיננסי ג.1. 

נורדאו כתב:
הספקולציה היא אחת התופעות הבלתי־נסבלות והחולניות של האורגניזם הכלכלי... הספקולנט 
ממלא בחיים הכלכליים את תפקיד הטפיל. הוא לא מייצר דבר ואף אינו ממלא את התועלת המפוקפקת 

.)Nordau, 1886, pp. 209–210( של התיווך, הנעשית ע"י הסוחר
פעילותו של הספקולנט מתרכזת בלקיחת רווחים גדולים שנעשו בתחום הייצור ע"י "עובדים 

אמיתיים" באמצעות גניבה או הפעלת אלימות:

הספקולנט הוא שודד הגוזל מהיצרנים את תוצרתם וכופה עליהם לקבל פיצוי לא הולם עבור 
עמלם, ו]על[ הצרכנים הוא כופה לקנות ממנו הרבה ]זמן[ מראש. הנשק שהוא מפעיל על 
היצרנים והצרכנים, כמו שודד דרכים, הוא בעל שני קנים והוא קרוי עליה וירידה של ]שער[ 

.)Nordau, 1886, p. 210( המחירים או דחיקה לקיר של השוק

מהלכים אלו מביאים לפשיטת רגל והתרוששות של היצרן, בעוד שהספקולנט מרוויח את "ליטרת 
לשם  לקבוצות  מתאגדים  "הבנקים  כתב:  הרצל  ואילו   .)Nordau, 1886, p. 211( שלו  הבשר" 
עשיית עסקות גדולות ויוצרים את הקרטלים המרושעים הללו, שעדיין אין מכירים בנזק הרב שהם 

גורמים. ואתם בכל מקום בתוך העניין" )הרצל, 1997, עמ' 174(.
בפרק השני הצבעתי על המורכבות של חלוקת העבודה בחברה המתועשת ועל העובדה שהסחר 
העולמי היה הכרחי עבור התיעוש המתפתח, וציינתי שהפיננסיירים לקחו על עצמם פונקציות חדשות. 
נורדאו התייחס בהרחבה לתפקיד השלילי שממלאים הספקולנטים והפיננסיירים במערכת הכלכלית 
ותיאר את המכניזם של ניצול המגזר היצרני: הספקולנט רוכש מיצרן ספציפי את כל המלאי של סחורה 
מסוימת ושומר אותה בחזקתו עד הרגע המתאים עבורו. בכל אותו הזמן הספקולנט נשאר חייב ליצרן 
ואינו מחזיר עדיין את חובו. "הוא משלם עבור הרכישה לא במזומן אלא בהבטחות". כשצרכן אחר – 
כלומר, יצרן – נדרש לאותה סחורה לצורך המשך תהליך הייצור הספציפי שמתבצע במפעלו, הוא 
נאלץ לפנות לספקולנט המחזיק בידיו את כל מלאי הסחורה הקיים "ולשלם את המחיר שהוא דורש".

הספקולנט לוקח ביד אחת כסף שניתן לו ע"י הצרכן ולאחר שהוא משלשל לתוך כיסו חלק 
ללא  נעשה הספקולנט,  הזה  באופן  ליצרן.  מה שנשאר  את  הוא מעביר  ככל האפשר,  גדול 
נוטה אליו חסד רב, אשראי ללא  ובעל השפעה. ההון  עבודה, ללא תועלת לקהילה, עשיר 

.)Nordau, 1886, p. 211( הגבלה

מול הקשיים הגדולים בהקמת מפעל ותעשייה חדשים, והצורך לגייס הון, שממנו ניתן רק בשלבים 
מאוחרים יותר )גיוס הון, הקמת מפעל, מחזור ייצור, מסחר, מכירת הסחורה( להפיק רווח, הספקולנט 
בוחר להתעשר ו"לחיות על חשבון עבודתם של אחרים"; זאת הוא עושה ע"י הכפפת כל היצרנים 
והצרכנים האנוסים לקבל את תכתיביו )Nordau, 1886, p. 211(. "הפיננסייר משתמש במנגנון 
של הבורסה" ובערבונות המוגבלים של חברות מסחריות כדי למשוך סכומים המצטברים לעושר 

עצום, הוא קבע.48

.Nordau, 1910 :להוצאה אנגלית ראה .Nordau, 1909, p. 331 :ראה  48
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של  היחס  את  ה־20  המאה  במחצית  תיאר   )Pritzkoleit( פריצקולייט  קורט  הגרמני  הכלכלן 
הספקולנט לתעשייה במילים אלו:

היזם האמיתי, הקשור קשר הדוק למפעלו, נמצא ביחס פנימי ]הכוונה יחס לאמצעי הייצור 
ולתהליך הייצור[ של מאבק חריף עם האיש שהמפעל מעניינו במידה שניתן לתרגם אותו 
למניות ולאיגרות חוב... גם בשלב הסופי של העידן הקפיטליסטי ה"ספקולנט" וה"יזם" אינם 
זהים זה לזה. אף על פי כן הספקולנט הולך וקובע לחלוטין את המנטאליות של התעשייה. דבר 
זה רע דיו, והנה החל הספקולנט לקבוע בשנים האחרונות גם את המנטאליות של המדינה. 

.)Pritzkoleit, 1957, p. 304( בכך חדלה המדינה להיות מדינה

מרקס הוא הראשון שהשתמש בביטוי "הון פיקטיבי" )fictitious capital( שהיום חוזר לשיח הכלכלי 
הביקורתי. הון זה, שאינו מייצג סחורה ריאלית אלא רק דרישה או בעלות על ניירות המייצגים גם הם 
)לרוב( ערכים פיקטיביים, כונה ע"י נורדאו "אשראי תיאורטי". קטגוריה כלכלית זו, קבע נורדאו, 
המייצגת התחייבויות עתידיות של גורמים שונים בתהליך הייצור והמסחר "מספיק]ה[ איפוא עבור 
 Nordau, 1886, p.( "הספקולנט בשביל לייצר לעצמו, משום דבר, את העושר השערוריתי ביותר

.)212
מעמדו ההגמוני של הספקולנט במערכת הקפיטליסטית מוביל לכך ש"כל אדם עובד, כל אדם ללא 

יוצא מן הכלל, משלם מס לספקולנט".

כל רצונותינו נצפים מראש, כל צרכינו נקנים באשראי מראש ע"י ספקולנטים ונמכרים ביוקר 
קורה,  בצל  ראשנו  את  להניח  לחם,  פרוסת  לאכול  יכולים  איננו  במזומן.  האפשר  ככל  רב 
מבנים  בקרקע,  ]לספקולנט[  מכסת־הביזה  תשלום  ללא  במניות,  חסכונותינו  את  להשקיע 
אלו  כמו  מעיקים  כה  אינם  אולם  מעיקים,  למדינה  משלמים  שאנו  המסים  ובניירות־ערך. 

.)Nordau, 1886, p. 212( המוטלים עלינו ע"י הספקולציה

כמו  אופן  באותו  הממוצע  האדם  את  מנהלים  רבי־עצמה  ש"פיננסירים  נורדאו  כתב  אחר  במקום 
.)Nordau, 1910, p. 330( "פוליטיקאים, אנשי חצר המלוכה ורודנים צבאים

אלו  את  בלעג  וביקר  ותבואה  בסחורות  המסחר  ושוק  הבורסה  של  המכניזם  את  תקף  נורדאו 
שטענו שקיומם של מוסדות אלו הכרחי:

האומנם נחוצה ומועילה היא הבורסה? האם שמרה פעם את הגבולות של התפקידים השייכים 
לה להלכה? ההיה זה פעם השוק, ששם נפגשים הקונה לפי תומו והמוכר לפי תומו, ששם 

.)Nordau, 1886, p. 212( ?מתפשרות דרישה ישירה והצעה ישרה

את  ממחיש  שהוא  מכיוון  שלם,  אינו  מורעל"  ל"עץ  הבורסה  של  השכיח  שהדימוי  טען  נורדאו 
ההשפעות המוסריות השליליות של הפעילות הספקולטיבית על הציבור – אולם לא את התוצאות 

הריאליות של הספקולציה הפיננסית:

הבורסה היא מערת שודדים שבה שוכנים היורשים המודרניים של האבירים־השודדים מימי 
הביניים המבצעים את הוראתם ומשספים את גרונו של כל מי שעובר בדרכם. כמו האבירים־
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השודדים הם מהווים סוג של אריסטוקרטיה, הניזון בשפע וחי מידי המון העם. כמו האבירים־
השודדים הם תובעים לעצמם את הזכות לקחת מעשר מהסוחר והאומן. אולם, ]הם[ בעלי 
 hung( מזל רב יותר מהאבירים־השודדים כי לא נשקפת להם סכנה להיתלות חסרי־אונים
 in their high-handed course( כשחזק מהם מגיע בזמן שהם פועלים ,)high and dry

Nordau, 1886, p. 212(  )of purse-slashing, התרגום שלי(.

הרצל התייחס לא אחת להון הפיננסי ותיאר אותו כ"הון נייד"; כלומר, הון שאינו מושקע בייצור אלא 
נע בשווקים הפיננסיים על מנת לגרוף רווחים מהירים. בימינו, כשתנועות הון אדירות מתרחשות 
העולם  למדינות  עוברים  וכשפסי־ייצור  מדינות  של  להתרוששות  ומובילות  קצרים  זמן  בפרקי 

השלישי, דבריו נשמעים אקטואליים מתמיד:

אין להתייחס להון הנייד כאילו הוא נמצא בארץ... היום ההון הזה תורם לקשיים מבית על־ידי 
הצמחת תעשייה בארצות האקזוטיות באמצעות כוח עבודה זול. אין צורך להביא את הסינים 
מזרח  תאיים  החקלאות,  את  סיכנה  שאמריקה  ואחרי  בתי־חרושת.  אצלם  בונים  לאירופה. 
בהטיית  בשניים:  שלי  ]הציונית[  התנועה  תסייע  האלה  הדברים  כנגד  התעשייה.  על  אסיה 

הפרולטריון היהודי העודף ובריסון ההון הבין־לאומי )הרצל, 1997, עמ' 302(.

ובמקום אחר:

על ההון הנייד קשה היום יותר מאי־פעם לשים את היד. הוא שוקע בן רגע אל תוך האדמה בלי 
להשאיר עקבות, כלומר בקרקע של ארצות זרות )הרצל, 1997, עמ' 144(.

אליבא דנורדאו, המחשבה הקונבנציונאלית שלפיה בעתות של משבר כלכלי המערכת הקפיטליסטית 
באה חשבון עם הספקולנטים ומרוששת אותם שגויה, שכן אף אם לעתים עושרם הגדול ו"החולה" 
של ספקולנטים נפגע בזמן משברים אין זה יכול לשנות את העובדה שבמשך שנים מעמד זה חי על 

חשבון הציבור הפרודוקטיבי.
משברים, טען, מהווים אסון למערכת היצרנית ולפעמים לכמה ספקולנטים, אולם הם אינם פוגעים 
"חגי־אסיף"  הם  כלכליים  משברים  הנכון.  הוא  ההפך  למעשה,  בכללותה.  הספקולנטית  בפעילות 
 producing( )slaughter( את "המעמדות היצרניים"  גדולים לספקולנטים המאפשרים "לטבוח" 
classes( במדינה מסוימת או ביבשת כולה. בתנאים הכלכליים שנוצרים בזמן משבר, "ההון הגדול" 
וכן את  יצרניים להשקעה,  וכספו של הציבור המחפש אפיקים  ובולע את רכושו  פותח מלתעותיו 

.)Nordau, 1886, p. 213( רכושם של הקפיטליסטים הקטנים יותר
לפי נורדאו משברים אינם רק תוצאה של הסתירות המובנות בקפיטליזם, אלא, ההון הפיננסי 
מארגן ומנצל ירידות שער גדולות בבורסה – משברים – על מנת לרושש את הציבור היצרני כדי 
מנת  על  כלכליים  משברים  מארגן  אינו  הפיננסי  הדגיש שהמגזר  נורדאו  רכושו.  את  בזול  לרכוש 
להיות בעלים של מפעלים יצרניים במקום התעשיינים המרוששים, אלא מטרתו למכור את המפעלים 
ברווח עצום מיד עם חלוף המשבר, לאלו שהוא קנה מהם את הרכוש – התעשיינים – במחירים 
ההון  של  הדומיננטיות  את  לחזק  מאפשרים  כלכליים  משברים  כך,  לכן.  קודם  קצר  זמן  מגוחכים 

הפיננסי על המגזר היצרני.
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בשנה שפורסם ספרו של נורדאו "השקרים המוסכמים" הלך קרל מרקס לעולמו. בכרך השלישי 
של "הקפיטל" אנו מוצאים קביעות דומות לאלו של נורדאו:

מערכת האשראי, שנקודת־המוקד שלה היא בבנקים הלאומיים, כפי שהם קרויים, ובמלווי־
הכספים ונושכי הנשך הגדולים המקיפים אותם, מהווה הרכז כביר, ומעניקה למעמד זה של 
פרזיטים את הכוח האגדי לא רק לשדוד מפעם לפעם את הקפיטאליסטים התעשיתיים, אלא 
גם להתערב בייצור עצמו באופן מסוכן ביותר – וכנופיה זו אין לה מושג אודות הייצור ואין 

.)Marx, 1964, p. 560( לה כל קשר אליו

נורדאו ממשיך לתאר את אופני הפעולה של הספקולנטים בזמן משבר בלשון חדה:

הם קונים ]את ניירות הערך[ בשער נמוך בזמן המשבר הבא ומשחקים את המשחק האכזרי 
המרוקנים  הכיסים  את  ימלא   )peaceful industry( תעשייתי  ששקט  כדי  שנים  כמה  כל 
של המעמדות היצרניים. משברים פיננסיים הלכה למעשה הם בוכנת המשאבה שבאמצעותה 
הקפיטליסטים דולים את החסכונות של המעמדות התעשייתים לתוך מאגריהם )שם. ההדגשה 

שלי(.

נורדאו יצא נגד החכמה המקובלת שלפיה ספקולנטים הם פיקחים יותר וניחנים בטביעת עין טובה. 
לספקולנט יש מקורות אינפורמציה פנימיים המאפשרים לו לגזול מהעובד את הכנסתו ולצבור הון 
ללא עשייה )Nordau, 1886, p. 214(. לשיטתו התיאוריות הכלכליות הן "סכולסטיקה" מהסוג 

.)Nordau, 1886, p. 249( הגרוע ביותר

תחום הייצור

המעמד   – גדול"  מידה  בקנה  "הייצור  הוא  הון  ולצבירת  לעושר  נוסף  עיקרי  מקור  נורדאו  לפי 
התעשייתי. אם הספקולנטים – ההון הפיננסי – מנצל את התעשיינים ואת העובדים וגוזל רווחים 
שהופקו בתחום הכלכלה הריאלית, המעמד התעשייתי עושה את רווחיו ע"י ניצול האדם העובד – ע"י 

.)Nordau, 1886, p. 215( קניית כוח עבודתו היומי
אליבא דנורדאו כל הצבר הון הוא בעל אופי טפילי, נצלני, אולם הוא עומד על ההבדל המכריע 

בין היצרן והפיננסייר:

זה  יהיה   – כוחו  יתרון  ניצול  באמצעות  זאת  עושה  הריהו  מיליונים  צובר  כשהספקולנט 
באמצעות אינפורמציה, פקחות או קשרים – שבאמצעותו הוא מנשל את המעמדות העובדים 
באמצעות  תחילה  מארנקו,  המטייל  את  משחרר  כמו שהשודד  עושה[  הוא  ]זאת  מרכושם; 

.)Nordau, 1886, pp. 218–219( הפלתו ארצה עם אלה

ואילו
הוא  העתיק[,  בעולם  האגדי  בעושרו  הנודע  לידה  מלך   ,Croesus[ לקרויסוס  הופך  כשהיצרן 
עושה זאת ע"י ניצול שיטתי של הפועלים, המקבלים עבור מאמצם, כמו רבים מחיות־הבית, לא יותר 



הרבעון לכלכלה  150

מאשר מזון ומחסה ושניהם בצמצום הרב ביותר האפשרי. כל מעשי ידיהם זורמים לשקי הכסף של 
.)Nordau, 1886, p. 219( אדוניהם

נורדאו טען שהעילית הכלכלית שולטת לא רק במערכת הכלכלית, אלא מכתיבה את אופייה של 
החברה וקובעת את תחומי הפעלת הכוח של המדינה. "מיעוט זה של שודדים, שהציבור עובד בשבילו, 
 )administration( בידיו, דבר ראשון, יצירתם וניהולם .)powerfully organized( מאורגן היטב
נורדאו   .)Nordau, 1886, pp. 219–220( מאות שנים"  מזה  הדבר  וכך  ]לטובתו[  החוקים  של 
התייחס לכוחם של "מספר אינדיבידואלים" שבמפגשים חשאיים, מאחורי הקלעים, קובעים מי יהיה 

נשיא ארה"ב.49
הרצל ציין שהעושר המאיים בדמותו של ההון הפיננסי לא יהיה חלק מ"החברה החדשה" מכיוון 
שהוא "עלול להחניק את חירותנו הכלכלית והמדינית" )הרצל, 1997, עמ' 175(. חששם של נורדאו 
והרצל מלפיתת החנק של המערכת הפיננסית על התנועה הציונית לא היה נעוץ רק במעמדו ההגמוני 
לתחום  מוגבל  אינו  הפיננסי  ההון  של  כוחו  שכן  העולמית;  הפיננסית  במערכת  רוטשילד  בית  של 

הכלכלי בלבד, אלא הוא משתרע לתחום הפוליטי והמדיני.

אינני יודע אם אכן הממשלות כולן כבר מודעות לגודל הסכנה שביתכם מעמיד לפני העולם. 
בלעדיכם אי־אפשר לנהל מלחמות, וכשמבקשים לעשות שלום תלויים בכם על אחת כמה 
וכמה. ההוצאות הצבאיות של חמש המעצמות הגדולות לשנת 1895 נאמדו בארבעה מיליארדי 
פרנקים, ואת הכוח הצבאי האפקטיבי לשם שמירת השלום אמדו בשני מיליונים ו־800 אלף 
איש. והנה על הכוחות הצבאיים הללו, שאין להם תקדים בהיסטוריה, אתם מנצחים מבחינה 
פיננסית, מעבר לרצונותיהן הסותרים של האומות! באיזו זכות? בשירותה של איזו אידאה 

אנושית אוניברסלית? ומי אתם? קומץ קטן של בנקאים )הרצל, 1997, עמ' 174(.

במקום אחר התבטא כך:

יש כמה בני־אדם, שחוטי־הכסף שלהם מקיפים את כל הארצות כמו רשת. יש כמה בני־אדם, 
המחוללים את הגשם ואת מזג־האוויר הנאה בתופעות־החיים החשובות ביותר של העמים. 
אבל כל אמצאה מביאה טובת־הנאה רק להם, כל צרה מגדילה את עוצמתם. ולשם מה הם 
משתמשים בעוצמה זו? האם העמידו עצמם בשירותו של איזה רעיון מוסרי? ]...[ בלעדיהם 
אין יכולים לא לערוך מלחמה ולא לעשות שלום. והם מחזיקים את האשראי של המדינות ואת 
מפעליהם של היחידים בידיהם החמדניות. כל אמצאה חדשה אנוסה לחזר על פתחיהם מתוך 

הכנעה, ובזחיחות־דעת שחצנית הם חורצים משפט על צרכיהם של האחרים.50

בספרות  דרך  לציון  הנחשב   ,)]Hobson, 1965 ]1902( "אימפריאליזם"  הובסון  של  בספרו 
הכלכלית־פוליטית, אנו מוצאים קביעות דומות:

נורדאו התייחס למערכת הבחירות בארה"ב בשנת 1921 שבה התמודד וורן הרדינג )Harding(. נורדאו אמר   49
 An Interview with" :את הדברים בריאיון שפורסם בינואר 1921, חודשיים לפני שהרדינג ניצח בבחירות. ראה

.Max Nordau", Living Age 21 )Jan.–Mar. 1921(, pp. 222–226
לקוח מתוך המאמר "היהודי הנצחי" )לעיל, הערה 8(, עמ' 173.  50
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האם מישהו סבור ברצינות שמלחמה גדולה יכולה להתקיים ע"י מדינה אירופאית כלשהי, או 
הלוואת מדינה גדולה להיחתם, אם הבית של רוטשילד והקשורים אליו מעמידים את עצמם 

.)Hobson, 1965 ]1902[, p. 57( ?כנגד הדבר

נורדאו הדגיש את העובדה שהמגזר היצרני אינו מאורגן ואילו המגזר הפיננסי ריכוזי ומאורגן יותר, 
ואף מקיים מערכת פנימית להעברת אינפורמציה. בפועל, המגזר היצרני בנוי כחטיבות שהתהוו )פחות 
או יותר( באופן נפרד, ואילו המגזר הפיננסי מאורגן כמערכת ריכוזית של שליטה שגרעינה הפנימי 
המרכזי הוא הבתים הפיננסיים הפרטיים הגדולים )רוטשילד, מורגן( ובנקים פרטיים השולטים על 
מוסדות פיננסיים שונים. ב"מלחמות הדבורים" התאוריה הופכת לפרוזה, ונורדאו מתאר בהרחבה 
את הישיבות הסגורות והסודיות של בנקאים, פיננסיירים וספקולנטים הפועלים בצורה מתואמת כנגד 
פיננסיירים כמשפחת  לפי הרצל, עסקיהם של  ותעשייתיות אחרות.  פיננסיות  וקבוצות  סינדיקטים 
רוטשילד פרוסים על פני העולם כולו, ו"סחר כספים גדול־ממדים לא רק שהוא סובל ריכוזיות, אלא 

שהוא אף דורש אותה" )הרצל, 1997, עמ' 174(.
חוסר הארגון של המגזר היצרני מוביל להתרוששות המעמדות היצרניים עקב הירידה של שער 
הרווח. נורדאו הסביר את אחד הכשלים המובנים בשיטה הקפיטליסטית: ככל שיצרן מייצר יותר 
)מתוך מטרה להגדיל את רווחיו( כך למעשה רווחיו קטנים, מכיוון שהשוק מוצף בסחורות. היצרן 
נדרש להוריד יותר ויותר את מחיר הסחורה עד שהוא אינו מסוגל אפילו להחזיר את מחיר הייצור, 

.)Nordau, 1886, pp. 235–236( וכך הוא מגיע לחורבן כלכלי
נורדאו טען:

תופעה זו לא הייתה מתרחשת אם הייצור של התעשיות הגדולות היה מפוקח ע"י הדרישה. 
יורדים בגלל עודף היצע,  היו  הייצור העודף לא היה מתרחש לעולם, מחירי המוצרים לא 
והפועל )producing laboring man( היה מקבל משכורת גבוהה יותר עבור כמות עבודה 
רבה יותר. אולם, ההון מונע את ההפעלה הטבעית של הכוחות ]הטמונים[ בכלכלה הפוליטית 

.)Nordau, 1886, p. 235(

אינו  הייצור  שתחום  שבעוד  העובדה  על  הדגש  את  שמו  הפיננסי  הקפיטליזם  של  מבקרים  מספר 
מאורגן, ההון הפיננסי מאורגן ופועל בתיאום. הובסון כתב שהעסקים הגדולים, ביניהם הוא מונה את 
הבנקאות, הבורסה, מתן ההלוואות ועוד, מהווים את המצבור המרכזי הבינלאומי של הקפיטליזם. 
האחרונים מאוחדים בקשר ארגוני אדוק ונמצאים בקשר צמוד אחד עם השני וממוקמים בִלבה של 
כל עיר מסחר בעולם. "הם נמצאים במעמד ייחודי ]המאפשר להם[ לשלוט על המדיניות של אומות" 

.)Hobson, 1965, pp. 56–57( ותנועות הון יכולות להתקיים רק בהסכמתם
אדירה  תעשייתית  התפתחות  של  שנים  שהיו  המוסכמים",  "השקרים  פרסום  לאחר  שנים   32
ובו תיאר את ה"טרסטים" בתור  נורדאו מאמר בשם "הטרסט"51  באירופה ובגרמניה בפרט, כתב 
נקודת שיא בהתפתחות הקפיטליסטית. אם ב"שקרים" הצביע על חוסר הארגון של המגזר היצרני 
צמחו  גדולים  תעשייתיים  ו"טרסטים"  פניה  שינתה  הכלכלית  המציאות  לחולשתו,  הסיבות  כאחת 

 Menschen und Menschliches von Heute נורדאו:  של  באסופה  מופיע   "Die Trusts" המאמר   51
הטרסטים  שליטי  של  הפסיכולוגיה  על  בעל־עניין  מאמר  ישנו  ספר  באותו   ;)Nordau, 1915(, pp. 198–207

)"Zur Psychologie der Trustpotentaten"(, עמ' 21–224.
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והתחזקו. נורדאו תיאר את ההשפעות של ה"טרסטים" על הכלכלה והחברה המודרנית: הם מכתיבים 
ארה"ב– מלחמת  התקיימה  והסוכר  הטבק  של  ה"טרסטים"  )בלחץ  והמדיניות  הפוליטיקה  את 
מסביר  נורדאו  הכלכלית.  במערכת  ממקומו  הזעיר  היצרן  את  מנשלים  והם  טען(  ב־1898,  ספרד 
שה"טרסטים" הם בינלאומיים, הם "השוט של האנושות, מפלצות שנראה שנוצרו ע"י הציוויליזציה 

למען השמדתה העצמית".
עם זאת, לאחר התיאור הביקורתי על ה"טרסטים" נורדאו מראה שבזמן שהם "מהווים התקדמות 
לקראת הרוע, הם מכינים את הקרקע להתקדמות ]חברתית[ מעבר לעצמם – לקראת הטוב". נורדאו 
הסביר שה"טרסטים" מצמצמים את האנרכיה בתחום הייצור ובמשק הסחורות מכיוון שמתקיימת 
חוקים  ע"י  נקבעים  המחירים  שלפיה  השיטה  את  הייצור.  תהליך  על  ופיקוח  הסדרה  של  מערכת 
של היצע וביקוש )נורדאו בכלל חשב שזו דוגמה( או תחרות פראית בין יצרנים, מחליפה חלוקה 

מתוכננת של המשאבים.
לפי נורדאו ה"טרסטים" הם התפתחות חיונית מכיוון שרמת הארגון הגבוהה שלהם תוכל להביא 
להגשמה של כלכלה מתוכננת ומפוקחת – סוציאליזם. במילים אחרות, הצלחתם של ה"טרסטים" 
וחלוקתו בצורה שונה מההיגיון הליברלי של השוק  מלמדת את הציבור שניתן לארגן את הייצור 
הבלתי־מפוקח ולשלוט על התהליך בכללותו. הקונספציה העומדת מאחורי ארגון ה"טרסטים" היא 
נכונה ומאפשרת לשלוט על הייצור והצריכה מחד גיסא, ולהתמודד עם תחלואי הקפיטליזם הפיננסי 
מאידך גיסא. בשונה מהגישה המרקסיסטית האורתודוקסית נורדאו אינו חושב שעל הפועלים לכבוש 
)"ברוגע  ולנשל את בעלי הטרסטים, המיעוט המנצל, מרכושם, אלא שבתהליך ארוך  את המפעל 
ובאופן אוהב"( העובדים יבחרו לעצמם נציגים שיחליפו את בעלי ההון בניהול הכלכלה. הלוז אצל 
נורדאו הוא שאת הכלכלה יש לארגן בצורה סולידרית המבטיחה חופש הולך וגובר ליחיד. כשהוא 
משתמש בתיבה "סוציאליזם" הוא מתכוון לארגון קואופרטיבי של הכלכלה והחברה ולא למהפכה 

אלימה – גם בנקודה זו הוא והרצל ראו בעין בעין.

חלק ד. אלטרנטיבה לקפיטליזם הפיננסי

סיימון ג'ונסון )Johnson( כינה בזמן המשבר הכלכלי של שנת 2009 את השתלטות ההון הפיננסי 
על המערכת הפוליטית והכלכלית "הפוטש השקט".52 בספר שחיבר עם ג'ימס קוואק )Kwak( כתב 
על הצורך ברפורמה של המערכת הפיננסית ו"נדבך מרכזי ברפורמה זו יהיה שבירת המגה־בנקים 
שלנו"  הכלכלה  כל  את  כבת־ערובה  להחזיק  היכולת  ובידם  שלנו  האשראי  מערכת  על  השולטים 
)Johnson and Kwak, 2100, p. 13(. את הבסיס לרפורמה הכלכלית יש למצוא בצורה מגובשת 

אצל הרצל.
מונופול המדינה על הבורסה, קבע הרצל, הוא "פתרון גאוני" )הרצל, 1997, עמ' 90(. ב"חברה 
החדשה", כתב, כל סחר הכספים יולאם והבורסות ייסגרו "מיד לאחר שיעמדו על תלן!" )הרצל, 
1997, עמ' 170(. לכאורה ישנה כאן סתירה: מדוע לבנות את הבורסה ואז כשבנייתה תגיע לכדי 
כאמצעי  שהבורסה,  חשב  לא  לפניו,  כנורדאו  שהרצל,  בכך  מצויה  התשובה  אותה?  לסגור  סיום 
רווחים  לעשיית  משמשת  שהיא  העובדה  אלא  יעילה,  אינה  בהכרח  הכלכליים,  היחסים  להסדרת 
פרטיים באמצעות ספקולציה על־ידי מיעוט קטן פוגעת ביציבות הכלכלית. "יש לטהר את הכסף", 

.Johnson, 2009 :ראה  52
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כתב )הרצל, 1997, עמ' 217(. יחסו של הרצל לבורסה היה אינסטרומנטלי: "אינני סולד גם מעסקי 
ישנו  וכו' ".53  בנייה  הובלה,  סולד משירותי  הבנקאות כשהם משמשים את המטרה, כשם שאינני 

צורך בבורסה, כמכניזם, אולם כזה המצוי בידי המדינה.

היום עולה במוחי הרעיון שאולי אני פותר הרבה יותר מאשר את שאלת־היהודים. כלומר 
אני  בקושי  ורק  זאת,  יודע  אינני  הסוציאלית.  השאלה  את  )לחלוטין(   Tout bonnement
מאמין בכך, הרי בסך־הכול אני חושב על יצירת תנאים חדשים. והקושי בשאלה הסוציאלית 
צדק שעבר  חוסר  ישנות,  הסתאבויות  הימים,  שיבושים משכבר  יש  מקום  בזה שבכל  הוא 
בירושה או שצף ועולה לבקרים. ואילו אני בונה על קרקע בתולה. ואולם אם יקום הדבר 

ויהיה, איזו מתת אלוהים תהיה זו ליהודים! )הרצל, 1997, עמ' 125(.

יש לשים לב לעובדה שבעיני הרצל המונופול על הבורסה אינו מוצע כהזדמנות נאותה, כיוון שהולכים 
לארץ חדשה, להתקין את הסידורים החברתיים המשובחים ביותר שניתן ללמוד אותם מהציביליזציה 
האירופית. זוהי דרך מחשבה טיפוסית לאוטופיה, ולא כך הגיע הרצל לרעיונו )הרצל, 1997, עמ' 
111(. הרצל התייחס לפתרונו כעניין "מדעי בלי פשרה, ואל נא תפרש זאת כ'סוציאליזם אקדמי' או 
קשקושים של קונגרסים" )הרצל, 1997, עמ' 137(. בעניין זה החזיק בעמדה דומה לנורדאו כפי 
שראינו במאמרו על הטרסטים. לאוטופיות, כגון זו של תיאודור הרצקה )Hertzka(, "פריילאנד", 

התייחס כדבר משעשע שאינו כובש את הלב ועמד על ההבדל בין התכניות.54
הרצל חשב על הבעיות הסוציאליות הכלליות, כשם שחשב על הבעיה הלאומית של היהודים. 
על ידי הוצאת היהודים מעסקי הכספים והתיווך הציונות מתחברת עם פתרון הבעיה הסוציאלית של 
החברה הלא־יהודית – כי הקמת סדר מוטואליסטי, אנטי־ספקולטיבי, הוא בגדר תקנה לחוליי החברה 
הקפיטליסטית. "חשבתי על זה בתחילה רק בהקשר של החינוך מחדש של עמנו. אך ככל שגדלה 
התוכנית בקרבי והבשילה, כך היטבתי לראות במונופול על הבורסה עניין נכון", כתב.55 הרצל קיווה 
שהמונופול על הבורסה יהיה התיקון הראשון שאירופה תעתיק מהחברה החדשה שתיבנה )הרצל, 
1997, עמ' 134(. בדמיונו הוא ראה את אירופה נדהמת ממונופול הבורסה )הרצל, 1997, עמ' 89(, 

וראה במונופול ובהעתקתו לאירופה את "הנקודה החזקה ביותר".

זהו הדבר שחשיבותו אדירה וכל אחד חייב להכיר בה, אנו נגאל את מערכת האשראי העולמית 
מן התלות בנו. כי ברגע שאנו יוצאים, ילאימו המדינות את האשראי. בעזרת המונופול על 
הבורסה, שחיש מהר יעתיקו אותו מאתנו, המשחק הממאיר הזה עם האשראי הלאומי יעבור 

הרצל, תש"ך, יומן א, עמ' 133. השווה: יומן א, עמ' 202.  53
יומן א, עמ' 229. הרצל קרא את ספרו של הרצקה וכתב עליו שזו "פנטזיה די מתוחכמת, רחוקה מן החיים כמו   54
ההר שעל קו־המשווה שעליו שוכנת 'פריילאנד' ". הרצל השווה להרצקה לא פעם ודאג להבדיל את תוכניתו מזו 

האוטופית של הרצקה. ראה: יומן א, עמ' 271, וב"הקדמה" למדינת היהודים )1960(, עמ' 1.
יומן א, עמ' 170. הרעיון של הלאמת סחר הכספים התגבש אצל הרצל בהדרגה, כפי שאפשר ללמוד מקריאה   55
ביומנו. הוא ציין שהתוכנית הבשילה בתוכו זמן מה. "ומה לגבי הסחר בכספים? הלוא עניין זה הוא אחת השאלות 
העיקריות. האם כל אנשינו יסתערו על הבורסה? אה, אולי לא יתקיים אצלנו כל מוסד הבורסה המועיל הזה שבלעדיו 

אי־אפשר? והנה אתם ]משפחת רוטשילד[ מתחילים ללגלג עלי". יומן א, עמ' 169.
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לשליטתן. אף ייתכן שילאימו לחלוטין את הסחר בכספים, שאחרת היה אפשר לחשוש חלילה 
שבהיעדרנו עלולים עמי התרבות להקנות לעצמם תכונות יהודיות מגונות.56

הרצל לא חשב שהציונות צריכה לקרוא לסגירת הבורסות במדינות השונות מלכתחילה, מכיוון שדבר 
זה יהיה אסון ליהודים שיישארו מחוסרי עבודה. אולם, לאחר הגירת היהודים, ייטלו המדינות לידיהן 
זה יבטיח שהממשלות  170(. דבר  1997, עמ'  את השליטה על מערכת האשראי הלאומי )הרצל, 
תנהלנה בעצמן את "מדיניות החוץ הפיננסית שלהן", וניהול ענייניה הכספיים של כל מדינה – כלפי 
בורסה".  ו"בקרטלים של  בין־לאומיות  פיננסיות  עוד תלוי בקבוצות  יהיה  לא   – וחוץ כאחד  פנים 
כל  של  האשראי  למערכת  סדר  תביא  אחד  כמהלך  האשראי  וממערכת  מאירופה  היהודים  יציאת 
מדינה, ואין לראות זאת כ"מס יציאה" אלא כ"מתנה הנעלה שלנו", מכיוון שהיהודים עושים זאת 

מרצונם החופשי )הרצל, 1997, עמ' 186(.
בחברה החדשה לא יהיו בנקאים, ואלו שהון נמצא בחזקתם יאלצו להשקיעו במפעלים אחרים, 
יצרניים. הספסרים ו"סרסורי הבורסה" יעבדו בשירות המדינה ולפניהם יהיו תחומי פעולה יצרניים, 
פרודוקטיביים, שבהם יוכלו לפעול ולהשקיע את כספם )הרצל, 1997, עמ' 173–174(. "הברנשים 
המופקרים" שעוסקים בהימור יוכנעו, ציין )הרצל, 1997, עמ' 171(. הדגשתי שהבורסה לא תבוטל 
אלא רק ניהולה כעסק פרטי יחלוף מן העולם. לפיכך, תוקם מועצת בורסה ממלכתית שסוכניה יפעלו 
בהתאם למטרותיה ותימנע מהם פעילות ספקולטיבית )הרצל, 1997, עמ' 90(. הסידורים המוצעים 
לבורסת הכספים יהיו תקפים גם לגבי תחומים אחרים שבהם נעשית ספסרות, דוגמת בורסת התבואה, 
הבקר והסחורות. ההכנסות מן המונופול על הבורסה, שלא יופנו עתה לידיים פרטיות, יהוו הכנסה 
יוכל להפוך את עיר הבירה  גדולה לקופת המדינה. הרצל חשב שיישום רעיונותיו בארץ החדשה 
91(. החברה החדשה,  1997, עמ'  החדשה למקום המכובד ביותר בשוק הכספים העולמי )הרצל, 

ציין, "לא תהיה פנמה אלא סואץ";57 לא Börsenschwindel אלא יזמות יציבה ומודרניזציה.
בספרות אנו מוצאים קביעות שהרצל תפס עמדת ביניים בין משטר סוציאליסטי למשטר המבוסס 
הפיננסי  הקפיטליזם  על  ביקורתו  את  מקהה  כיום  אלו  במושגים  השימוש  אולם  חופשי.  שוק  על 
ביקר  הרצל  חזירי".58  "קפיטליזם  מכונה  שהיום  מה  נגד  הוא  ביקורתו  של  שהלוז  רושם  ויוצר 
הטעות  הסתם  מן  ש"כאן  והדגיש  האינדיווידואום",  את  לרצוח  ש"אסור  וטען  הסוציאליסטים  את 
במחשבתם של הסוציאליסטים: הם אומרים 'הכול'. אני אומר: כל מה שפותח דיו" )הרצל, 1997, 
של  המודרני  במובן  החופשי"  "השוק  איש  היה  שהרצל  להצביע  כדי  בכך  אין  אולם   .)197 עמ' 
המושג. אצל הרצל ההבדל המהותי הוא לא בין קפיטליזם לסוציאליזם, אלא בין שוק בלתי־מפוקח 
לקולקטיביזם, ולפיכך הוא רואה במוטואליזם את "שביל הזהב" )הרצל, 1999, עמ' 177(. הוא לא 
היה סוציאליסט )הרצל, תשכ"א1, עמ' 193(, דבר שאחד מביטויו הוא חברות במפלגה סוציאליסטית, 
אולם הוא לא עיין את המחשבה הסוציאליסטית וציין שאם "יטענו נגדי שאני מטיף ל'סוציאליזם 

יומן א, עמ' 185. הרצל כתב על הרעיון שאירופה תאמץ את סידור המונופולין על הבורסה מספר פעמים. ראה:   56
יומן א, עמ' 171; יומן א, עמ' 114.

יומן א, עמ' 99. והשווה: מדינת היהודים, עמ' 43.  57
שתעבוד"  יד־נעלמה  רצה  לא  אבל  כלכלת־שוק  של  מהעקרונות  גדול  חלק  וקיבל  הכיר  "הרצל  כותב:  שין   58
)Senn, 1996, p. 141(. זו דוגמה טובה לאופן שבו ניתן לעקוף את הביקורת של הרצל על עולם הפיננסים הגבוה, 
שכן הרצל כנורדאו חשבו שחלק גדול מהפעילות של אותה "יד־נעלמה" הוא למעשה פעילותם של הפייננסיירים 

והרנטיירים.
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מטעם המדינה' לא אראה בזה עוון אם אכן כך יהיה, ובלבד שהמדינה תרצה את הדבר הנכון והצודק" 
)הרצל, 1997, עמ' 128(.

קו התיחום העיקרי – וזה העיקר – המאפיין את תפיסתו של הרצל הוא המונופולין של המדינה 
על כל עסקי הכספים והאשראי. במילים אחרות, הבנקים, הבורסה, תחום האשראי ועסקי הביטוח 
נמצאים בבעלות המדינה ובניהולה ולא בידיים פרטיות. דבר זה מבטיח שבידי המדינה מצויות עמדות 
ומקורות ההכנסה הגדולים. מונופולין הכספים של המדינה מוצא את השלמתו  הפיקוד על המשק 
בידיים  ולא  הוא שבידי הציבור  ושל רשת מסילות הברזל. העיקרון המנחה  בהלאמה של הקרקע 
יזמה  ישנה  ובמסחר  החקלאות  התעשייה,  בתחומי  זאת  לעומת  הכלכלה.  משלטי  נמצאים  פרטיות 
פרטית ולא ממלכתית מסוגים שונים. הטעם לכך הוא כפול: משלטי המשק – הקרקע ומערכת הממון 
בידיים פרטיות,  להיות  אין הם צריכים  כן  ועל  כולה,  על הכלכלה  אובייקטיבי  – חולשים באורח 
שכן זה יקנה לאותן ידיים פרטיות יכולת לנצל את החברה כולה; שנית, מן הראוי הוא שרווח פרטי 
ימצא את מקומו רק איפה שיש סיכון. בתחומים הנזכרים, איפה שיש בכוח הנסיבות האובייקטיביות 
מונופול גלוי )כמו בבעלות על קרקע, שמקנה כוח ליטול הכנסה – רנטה – בלא שום קשר לתרומה 
משקית של מקבל הרנטה( או מונופול בפועל )כמו בתחום הכספים, היכן שכוח התאגידים וקשריהם 
מאפשר להם ליטול הכנסה – ריבית לצורותיה – בלא שום פרופורציה לתרומה משקית מצדם, אלא 
אך ורק כתוצאה מנדירותו של האשראי וההון(. מטעם זה הרצל סבור שכל תחום שנעלם בו הסיכון 
עקב היווצרות מונופול או כיוצא בזה צריך לעבור לידי הציבור, ולהתנהל כשירות לטובת הציבור. 
"בסך־הכל אני מוחק את הרווחים של יוזמות פרטיות שאין בהן משום נטילת סיכון" כתב )הרצל, 

1996, עמ' 128(.

עיקרון: מפעלים בדוקים כמו בנקים, רכבות, ביטוח, ספנות, המדינה נוטלת אותם לידיה בכל 
מקרה שהרווחיות אינה מוטלת בספק )בתמורה לזה אין הטלת מסים(, מה שכרוך בסיכונים 
גדולים. מפעלים רווחיים משלמים אחר־כך מסים  יישאר להון הפרטי תמורת סיכויי רווח 
פרוגרסיביים ביחס ישיר לרווח הגדל. למתוח קו ברור למניעת החנקתה של היזמה הפרטית 

)הרצל, 1997, עמ' 75(.

הרווחים שהתחומים המולאמים של הכלכלה מניבים יחליפו במידה רבה את המסים, דבר שיעודד 
את היזמה היצרנית. בנוסף, במשק הבלתי־מולאם מתקיים סקטור שאיננו ממלכתי ואיננו פרטי – 
הסקטור הקואופרטיבי )זילברשייד, 2008(. נורדאו, שנים לפני שהכיר את הרצל, כתב ש"האדמה 
עם כל הבתים, בניינים, מפעלים, מוסדות מסחר וכדומה שעליה, צריכה להיות לקניין הכלל לצמיתות 
ולחזור לחזקתה הישירה כעבור כל דור" )Nordau, 1886, p. 262(. ארגון כזה ימנע עושר גדול 

.)Nordau, 1886, p. 263( ופרזיטי
מרכזי  סעיף  הוא  ובגולה  החדשה  בחברה  הגדולים  היהודיים  הכספים  עסקי  שחיסול  מכיוון 
בתוכנית הלאומית הסוציאלית של הרצל, עולה מאליה השאלה מה יחסה של הציונות לאדירי הממון 
על  מתבונן  לכל  ידועה  עובדה  היהודי?  הציבור  של  בהנהגתו  מפתח  בעמדות  המחזיקים  היהודים 
העילית הפיננסית האירופאית במחצית המאה ה־19 ובמעבר המאות שליהודים היה תפקיד מרכזי 
בתחומי הבורסה והאשראי. תפקיד זה שאף הרצל לחסל כחלק מפתרון שאלת היהודים, ולכן אין זה 
פלא שהציונות ההרצליאנית והפלוטוקרטיה הפיננסית היהודית מצאו את עצמם במאבק משני צדי 
המתרס )Gutwein, 1992(. הרצל, שניסיונו כעיתונאי המשקיף על הפוליטיקה הצרפתית מטעם 
אחד העיתונים החשובים באירופה הביא אותו להכרה מלאה "כיצד מושלים בעולם" )הרצל, 1997, 
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בסוגיית  שעמדתו  לבדו,  כשפעל  עוד  הציונית,  פעילתו  של  הראשונים  בימים  כבר  ידע   ,)56 עמ' 
הבורסה והאשראי מחייבת להתייחס למפגש עם אדירי־הממון היהודים כ"מערכה צבאית" )הרצל, 
89(. ב"נאום" כתב בשפה שאינה משתמעת לשני פנים: "רוצה אני לומר לכם בשני  1997, עמ' 
משפטים מהו עקרון היסוד שעליו היא ]תוכניתי[ נשענת. זה יקל עליכם להבין את הכול. ראשית 
לכול, אנו פותרים את שאלת־היהודים בכך שאנו מצילים או מפרקים את הונם של היהודים העשירים. 
שנית, אם לא נוכל לעשות זאת עם היהודים העשירים, נעשה זאת נגדם" )הרצל, 1997, עמ' 152(.

החדשה  החברה  בייסוד  מרכזי  תפקיד  למלא  הייתה  עתידה  המפותחת  והתעשייה  הטכנולוגיה 
)הרצל, 1960, עמ' 130–131(. הקדמה הטכנולוגית, שתנוצל בצורה נכונה, תאפשר "לבנות ערים 
ולהפריח את האדמה" )הרצל, 1997, עמ' 153(. "בתקופת המכונות מוכרחים היסודות העיקריים 
כתב  כוחות־הטבע",  בהכרת  לנו  שרכשנו  החדשות,  הידיעות  אל  להסתגל  האנושי  הקיום  של 
1960, עמ' 147(. אין לפרש את המקום המרכזי שהרצל נתן לטכנולוגיה  ב"אלטנוילנד" )הרצל, 
ולמדע בכתיבתו כמעין היקסמות מחידושי השעה, אלא כחלק מפתרון השאלה הסוציאלית. לדעת 
הרצל ההתפתחות הטכנולוגית מעצבת את היחסים החברתיים וקובעת את מסלולם, ולפיכך יש לגשת 

לבעיות שהמודרניזציה כופה על תהליך העבודה בצורה מודעת ומושכלת:

ואומללים.  שחוחים  הם  ושם  בבתי־החרושת,  למכונות  מסביב  הבריות  את  כינס  הקיטור 
הייצור עצום, ללא בקרה וללא תוכנית, והוא גורם תדיר למשברים קשים המוליכים לאבדון 

את היזמים ואת הפועלים עמם )הרצל, 1997, עמ' 160(.

מנצל,  מיעוט  לטובת  עד־עתה  נוצלו  האנושית  החברה  לפני  מעמידה  שהטכנולוגיה  האפשרויות 
והחברה לא הפיקה תועלת מהקדמה הטכנולוגית )הרצל, תרצ"ד2, עמ' 16(. "אור החשמל לא הומצא 
את  לאורו  שנפתור  כדי  הומצא  הוא  רברבנים.  אילי־כספים  כמה  של  הטרקלינים  את  להאיר  כדי 
שאלת־היהודים", הדגיש )הרצל, 1997, עמ' 251(. הציונות אינה תנועה רומנטית החותרת לחזור 

אחורה, כיסופים לחיים ישנים, אלא זו תנועה מודרנית בתכליתה;

היא נסמכת על התנאים ועל הנסיבות של החיים היום ומבקשת לפתור את שאלת־היהודים 
יכול לעלות  סוף־סוף העניין  אנו מאמינים שעכשיו  זמננו שלנו. אכן,  לפי האפשרויות של 
יפה, משום שהאנושות התעשרה כל־כך באמצעי תחבורה ובהישגים טכניים. מפעלים שלפני 
פני  את  שינו  וחשמל  קיטור  יום־יום.  של  דבר  עתה  הם  דמיוניים,  נראו  עוד  שנה  חמישים 
כדור־הארץ. מזה צריך גם להסיק מסקנות לרווחתם של בני־אנוש )הרצל, 1999, עמ' 36(.

את הסוציאליזם ראה "כעניין טכנולוגי טהור" היבוא אל ביטולו ע"י "חלוקה שווה של כוחות הטבע" 
)הרצל, 1997, עמ' 87(. "המדע הורה אותנו, כיצד לסדר לנו את חיינו על פני כדור הארץ באופן 

נוח יותר ובריא יותר", כתב ב"אלטנוילנד" )הרצל, 1960, עמ' 166(.
הדגשנו שביטול הרווחים מההפעלה הפרטית של המגזר הפיננסי בחברה החדשה בא לידי ביטוי 
היזמות"  רווחי  את  מצדיק  ושאינו  נוסה  מה שכבר  "וכל  הרכבות  הביטוח,  הבנקים,  של  בהלאמה 
)הרצל, 1997, עמ' 196(. אולם היוזמה החופשית מהווה אחד מבסיסיה של החברה החדשה: "בכל 
מקום שיש סכנת־אחריות, יש להעניק לקבלן שכר הגון ביד רחבה. אבל רק במקום שיש סכנה כזאת 
הכספים"  בעולם  המוסר  ישען  עליו  אשר  העמוד,  הוא  והפרס  האחריות  שבין  היחס  השכר.  ינתן 
)הרצל, תרצ"ד2, עמ' 43(. במחזה "הגטו החדש" הרצל מדבר מתוך גרונו של יעקב המכריז ש"אין 
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אני רוצה להשמיד את הרכוש. החורבן יהיה גדול מדי, תרבות רבה תלך לאבוד! אין אני רוצה לבער 
מן הארץ את החריצות, את יצר־החסכון, את רוח האמצאה. ומפעלים מועילים ראויים לשכר טוב – 

עד לגבול מסוים" )הרצל, הגטו החדש ]תרצ"ד[, עמ' 216(.
החברה, לפי הרצל, אוחזת בידה כוח רב, אולם אין בידה להכריע את היזמות והמפעלים הפרטיים 
שאת זכויותיהם יש לחזק. "הקנין הפרטי, היסוד הכלכלי לכל חופש, יתפתח אצלנו באין מעצור ובאין 
מכלים. הן גם את פועלינו ה'שחורים' נעלה מיד למדרגה של בעלי־רכוש" )הרצל, 1960, עמ' 53(. 
163(. השקפה דומה ניתן  1997, עמ'  כוחה של החברה לא יעמוד כנגד רצונו של היחיד )הרצל, 

למצוא בצורה מפורטת אצל נורדאו.59
ביטוי לבכורת היזמות והעבודה על פני הספקולציה אפשר למצוא בכך שבמדינת היהודים אחד 
מחגי הזיכרון יהיה לזכר מפעליו של ג'ורג' סטיבנסון, בונה קו מסילת הברזל הראשון שכונה "אבי 
מסילות הברזל". ציון יום זיכרון לאדם שהלך לעולמו בשנת 1848, שנים לפני שהרצל נולד, נועד 
לסמל את בכורת היוזמה והעבודה על פני הרווח מפעילות ספקולטיבית. סטיבנסון היה בעיני אזרחי 

המאה ה־19 מופת ליזמות ושקדנות החותרת לשיפור עצמי.60
מוטיב מרכזי ב"אלטנוילנד" הוא חברה שבה ישנה חלוקה מתוכננת מראש, ולא אנארכיית השוק 
החופשי. חלוקה מתוכננת, הבאה לידי ביטוי בכך שמשלטי הכלכלה נמצאים בידי החברה ולא בידי 
פלוטוקרטיה פיננסית, מבטיחה כלכלה פרודוקטיבית וקדמה חברתית. "החברה הישנה היתה כבר 
בסוף המאה האחרונה עשירה למדי, אלא שסבלה מן המבוכה הגדולה ללא־דרך. היא היתה אוצר 
מלא על כל גדותיו, אבל בשעת הצורך אי־אפשר היה למצוא בו את כף־המרק הנדרשת", מסביר דוד 

ב"אלטנוילנד" )הרצל, 1960, עמ' 83(.
היוזמה  החדשה.  בחברה  העבודה  וחלוקת  הייצור  ארגון  לאופן  רבה  מחשבה  הקדיש  הרצל 
הפרטית תזכה לעידוד, ויזמים יזכו להקלות שונות. "מכסי מגן או סחר חופשי אינם בבחינת עקרונות 
כי אם עניינים של תועלת" )הרצל, 1997, עמ' 162(. מכיוון שמערכת האשראי אינה פרטית – אלא 
ממלכתית – יזמים יזכו לתנאים מעודפים ול"אשראי בריא" – ללמדנו שהאשראי שלרוב ניתן ע"י 
הבנקים ליזמים לא היה כזה )הרצל, 1997, עמ' 125(. במקום שבו היזמה החופשית אינה יכולה 

לנחול הצלחה מפאת המכשולים הגדולים, החברה תנהג "בשיטה ]ה[קבוצית".61
הרצל לא חתר לחסל את משטר הרכוש הפרטי, אלא היה מעוניין בתכנון מרכזי. צד אחד של 
תכנון זה נגע להסדרת חלוקת העבודה המורכבת בחברה התעשייתית. לדוגמה, חומרי גלם יסופקו 
בזול ויווסתו על מנת לשמור על מחירים נמוכים62 – וע"י כך יימנעו משברים בתחום הייצור )הרצל, 

1997, עמ' 163(.

משברי  למנוע  ניסיון  של  אמנם,  הרפה  הראשית,  טמונה  תעשייה  של  כזה  שיטתי  בניהול 

.Ben-Horin, 1952, pp. 160–199 :בן־חורין מפתח נושא זה בפרוטרוט, ראה  59
פילדלפיה...  זו  זנגוויל, על כך "שהייתה  ישראל  וראה דבריו של מקורבו של הרצל,   .260 עמ'  אלטנוילנד,   60
שבה נשלמה המלאכה הראשונה בשביל הציונות המודרנית; משום שכאן, במפעליו של בלדווין המפורסמים בעולם, 
יוצרה מכונת קטר ענקית, שיש לה שלושה זוגות של גלגלים מצומדים וקרון תנופה בעל שני גלגלים, בשביל מסילת 
הברזל יפו-ירושלים. שריקתה של מכונה זו היא הנעימה העיקרית, שמלוה את התנועה החדשה" )זנגוויל, 1938, 

עמ' 37–38, ההדגשה שלי(.
הרצל, תרצ"ד2, עמ' 53. השווה: הרצל, תש"ך, יומן א, עמ' 162.  61

ראה, לדוגמה, דבריו על תעשיית הקרח: "כל תוצרת־הקרח היא אצלנו צורך עממי, ולפיכך מייצרים אותה   62
במחיר זול מאוד על־ידי התחרות של השוק". הרצל, 1960, עמ' 166.
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ייצור. בכל התחומים שה־Society תפעל בהם כתעשיין ננהג בדרך הזאת )הרצל, 1997, 
עמ' 162(.

ספקולטיבי";  תכנון  "חוסר  לדבריו,  שימנע,  דבר  ברמת־המאקרו;  הייצור  להסדרת  נגע  שני  צד 
וע"י  לפומבי,  יהפוך  דבר הקמתן של תעשיות חדשות  ספקולציה.  מעודד  תכנון  חוסר  כל  כלומר, 
כך יזמים שיחפצו לפנות לתחום תעשייתי כלשהו "תימנע מהם מעידה אל תוך משבר והתרוששות. 
יהיו תנאי ההשקעה  הייעוד של מפעל חדש,  יהיו להודיע למשטרת־התעשיות מה  והיות שחייבים 

ידועים מראש לכול" )הרצל, 1997, עמ' 163(.
היוזמה הפרטית מבורכת בחברה החדשה, אולם לאחר שתחום ייצור מסוים נחקר ונוסה בהצלחה 
אף האפשרות  על  ע"י החברה.  יולאם  הוא   – באירופה  פועלים  וביטוחים שכבר  רכבות  דוגמת   –
שניהול תעשיות מסוימות יעלה יותר מכפי שיעלה אם הדבר ייעשה ע"י אנשים פרטיים – יש תחומים 
מחצבי  על  בעלות  כפולה:  לכך  הסיבה  המכרות.  תחום  היא  לכך  דוגמה  בעצמה.  תנהל  שהחברה 
הטבע )מכרות( מביאה את בעליהן לשליטה על המגזר היצרני )באמצעות שליטה על חומרי הגלם( 
ליצר  בהם  העובדים  את  להפקיר  אין  ביום־העבודה־של־שבע־השעות  גם  "כי  העובדה  מפאת  וגם 
בדרך  לנצל  "אין  הרצל,  קבע  העבודה,  כוח  את   .)173 עמ'   ,1997 )הרצל,  היזם"  של  החסכנות 

קפיטליסטית" )הרצל, תרצ"ד2, עמ' 43(.

שתי פרשיות במקום סיכום

הרצל ונורדאו הבחינו בין תעשיינים ופיננסיירים כנציגים של אינטרסים חברתיים שונים ומנוגדים 
וכצורות שונות של גזילת ערכים. בתחילת החיבור ציינתי שאין מטרתו להציג את ההיסטוריה של 
השניים ומאבקם מול הפיננסיירים והספקולנטים, אולם ברצוני לציין בקצרה שתי פרשיות המעירות 
את נקודת המפגש בין הניתוח התיאורטי של הרצל ונורדאו לפוליטיקה שהם ניהלו, כנקודת מוצא 

למחקר עתידי.
פרשיה ראשונה. פרנסיס מונטפיורי – שאת תמיכתו משלב מסוים בתנועה הציונית הכתיר הרצל 
 )Reeves( כאחד מהימים הטובים בהיסטוריה התנועתית63 – העביר להרצל חיבור של ג'ון ריבס
על הרוטשילדים. בספר הדגיש מונטיפיורי "ִפסקה על ריבם ]של הרוטשילדים[ עם בני פרירה... 
והמליץ להקים קואליציה נגד הרוטשילדים בעזרת בני פרירה" )הרצל, 1999, עמ' 279(. הרצל כתב 
שזהו "כתב פלסטר" על הרוטשילדים )המערכת ששקדה על הוצאת היומנים מצאה לציין שאין זה 
נכון(.64 העמודים המדוברים בספרו של ריבס מספרים על הוויכוח בין פרירה לרוטשילד ועל הבנק 
 Reeves,( שהיה מתחרה של הרוטשילדים ,)Crédit Mobilier( "של הראשונים, "קרדיט מובלייר
pp. 332–335 ,1887(. אולם לא היה זה ריב בין מתחרים, אלא מחלוקת גדולה על המודרניזציה 
בצורה  סן־סימוניסטית  הייתה  פרירה  של  הכלכלית־פוליטית  האסטרטגיה  העולמיים.65  והתיעוש 

ראה: הרצל, תשכ"א2, "סאר פראנסיס מונטיפיורי", עמ' 320–323.  63
הרצל, תש"ך, יומן ב, עמ' 507. אולם, מי שקורא את הספר ייאלץ לקבוע שהצדק עם הרצל ולא עם המערכת.  64

.Cameron, 1953; Davis, 2010 :ראה  65
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מובהקת )ראה חלק א(, והרצל החליט לפנות לפרירה וביקש את תמיכתו של מונטיפיורי ביצירת 
הקשר – שלא צלח.66

עיתון  לרכוש  מעוניינים  שהיו  תעשיינים  מספר  אליו  פנו  שם  בעל  כעיתונאי  שנייה.  פרשיה 
 .)251 עמ'   ,1999 )הרצל,  להיחתם  היו  על הסכמי מסחר שעתידים  הציבור  עיני  להאיר את  כדי 
 ,)Krupp( התעשיינים, שבראשם עמד אחד מגדולי התעשיינים באירופה, פרידריך אלפרד קרופ 
ציינו בפני הרצל שהם נדרשים לעיתון כדי להשכיל את הציבור מכיוון שקולם אינו מיוצג בעיתונות. 
קרופ טען שהעיתון שהרצל עבד בו – "נויא פרייא פרסה" – אינו כותב על חשיבותה של תעלת 
דנובה־אודר למסחר באירופה, והסיבה לכך נעוצה בכסף שהעיתון קיבל מרוטשילד ומחברת "רכבת 
עיני  מול  הצטייר  "כך  מהשיחה:  רישומיו  את  ביומן  לעצמו  רשם  הרצל   .)Nordbahn( הצפון" 
בבהירות נפלאה הניגוד בין בעלי הבנקים הגדולים, העוינים אותי זה שנים בגלל הציונות שלי, ובין 
קבוצת התעשיינים הללו, הפונה אלי". הרצל הסכים להירתם למפעל הקמת העיתון וסיבה מרכזית 
לכך הייתה, כדבריו: "כדי להאיר את עיני הפועלים בדבר האינטרסים האמתיים שלהם ולהסביר 
להם שאלה קשורים קשר עמוק לצמיחתה של התעשייה". מכל מקום, הדגיש, הוא לא ינקוט בטון 

קפיטליסטי קשוח כנגד הפועלים.67
יותר ממאה שנה מאוחר יותר כתב הדסון:

ההון תעשייתי יכול לשאוף לשיתוף פעולה מסוים עם ]כוח[ העבודה, ובכלל זה את התקווה 
למשק פנימי משגשג, ולפריון עבודה המושג ע"י השכלה גבוה יותר ו]העלאת[ רמת החיים. 
התעשייה והעבודה כאחד עומדים מול אויב משותף בדמותו של ההון הפיננסי ותוכניות הצנע 

המועדפות עליו )Hudson, 2012, p. 66. ההדגשה שלי(.

דברים אלו אינם היסטוריה, אלא תיאור מצב של הקפיטליזם היום. אלי הורביץ, מגדולי התעשיינים 
בישראל, הצביע על העמדה ההגמונית של המגזר הפיננסי בארץ כשציין ב"כנס קיסריה" ש"ראשי 
המשק היום הם פיננסיירים וחברות השקעה, שיודעים לקנות ולמכור אבל לא לפתח ענף בבנייה. הם 
אנשים מזן אחר מתעשיינים, שמהם נמצאים כאן ]התעשיינים[ דב לאוטמן ודן פרופר ושלמה ינאי 

וסה"כ כ־20–25 ]אנשים[".68 יגאל אלון, מראשי תנועת העבודה, כתב:

למרבה הצער מעדיף רובו של ההון הפרטי המצוי בארץ את ההשקעה בעסקות כספיות, תחת 
ליזום מפעלים יצרניים, וזה על אף מדיניות העידוד של הממשלה לתיעוש הארץ... המצוקה, 
המלאכותית במידה רבה, במקורות אשראי למטרות ייצור, פותחות פתח לסיכוי התעשרות 
במניפולציות כספיות, בתיווך מסחרי מופרז ובנשך, המושך את מרבית ההון הפרטי בארץ 

הרצל, תש"ך, יומן ב, עמ' 340, 342. מערכת הוצאת היומנים כתבה בלוח התאריכים 6.6.1901: "פרנסיס   66
מונטפיורי בא מלונדון לפאריס לפי בקשת הרצל ובימים הבאים הוא מנסה, ללא הצלחה, לגייס את עזרת משפחת 
ומונטיפיורי  הרצל  של  לבקשתם  נענו  לא  נראה,  כך  פרירה,  בני   .557 עמ'  ב,  יומן  פרירה".  היהודים  הבנקאים 

לראותם. יומן ב, עמ' 343.
יומן ב, עמ' 262–263. ההדגשות שלי. מעניין לציין שכאשר החל הרצל את עבודתו בעיתון באוקטובר 1891   67
הוא קיבל הנחיה מהעורך, באכר, לדווח על האירועים מפאריס, ו"באשר לדיווחים הפינאנסיים, ייארך זמן־מה, עד 
אשר תהיה מעודכן. הצג עצמך לפני מר שפיצר, מיופה הכוח של באנק רוטשילד, ככתבנו ובקש ממנו לקבל אותך 

פעם בשבוע. בדרך כלל ייוודעו לך ממנו המאורעות העיקריים". הרצל, 1974, עמ' 1120.
גלובס, 30.6.05.  68
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דקה  שכבה  אך  הבורגנות  הייתה  המדינה  לכינון  עד  ויצירה.  ייצור  מתפקידי  אותו  ומסיח 
בישוב... מעטים מעשירי־בן־לילה זכו לכך בכוח הייצור. רובם ככולם עשו הון מעסקאות 
כספיות מפוקפקות, מתיווך כפול ומכופל, מהלוואות בריבית קצוצה, מהברחות־הון ומעסקי־
'פרטית', אלא שברכת ה'יזמה' הזאת אינה למדינה,  יזמה פרטית מסוג זה היא אמנם  יבוא. 
ופעולתה ממיטה אסון על המשק הלאומי היצרני בכלל, לרבות החלק היצרני של הסקטור 

הפרטי )אלון, 2012, עמ' 221(.

הקפיטליזם  של  חריפים  מבקרים  היו  ונורדאו  הרצל  ראשית,  מדיוננו:  מתבררים  דברים  שלושה 
הפיננסי; שנית, הם התנגדו ל"שוק־המווסת־את־עצמו" שהוא הלוז של התאוריה הכלכלית הליברלית; 

שלישית, האלטרנטיבות הכלכליות שלהם עדיין אקטואליות.
מתברר דבר נוסף: לא צריך "לקרוא־מחדש" את הרצל ונורדאו; פשוט צריך לקרוא אותם.
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Fighting the Drones: Herzl and Nordau Critique of 
Financial Capitalism

Adam Raz

The article reviews Herzl and Nordau economic thought/theory – focusing on the “political 
economy” aspects of their thought. The article has four main parts: first, to briefly review 
the economic aspects of Herzl and Nordau’s thought and describe the climate of opinion 
in which they operated in. The second is to place Herzl and Nordau in the context of a 
specific economic doctrine that was present in public discourse at the end of the 19th 
century and the beginning of the 20th century. Third, to point to the actuality of their 
criticism of financial capitalism and to recognize it as an effective theory in the analysis 
of capitalist economic dynamics today. Fourth, to point out the alternative they presented 
to financial capitalism.
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The Effect of Legislated Tax Changes on Tax Revenues 
in Israel

Adi Brender and Eran Politzer

We estimate the extent to which tax revenues in Israel are influenced by legislated tax 
changes, using a database that includes all such changes during the period 1991–2012. 
We use the tax revenue forecasts, which are presented to the Knesset each year )after 
verifying that these forecasts are not manipulated(. This makes it possible to overcome 
the endogeneity problem which makes it difficult to identify the effect of legislated tax 
changes on tax revenue and economic activity. We find that the effect of legislated tax 
changes on actual tax revenue is about 70 percent of the amount predicted by a static 
calculation that assumes no change in the tax base. The offset is solely a result of the effect 
of the tax change on economic activity. The results disprove the claim that the Israeli 
economy was located during the sample period on the “wrong side” of the Laffer curve 
where reducing tax rates leads to higher tax revenue.

We find that after a transition period of two years, a change in the corporate income 
tax rate yields 90 percent of the revenue expected by a static prediction – a greater share 
than that of revenue collected from a change in the personal income tax )65 percent(, or 
in indirect taxes )58 percent(. This order is in contrast with the short term, where changes 
in corporate income taxes have the lowest actual effect on revenues. We also find that 
reducing personal income tax rates has a negative effect on the average gross wage in the 
economy. Thus, net wages increase by about 65 percent of the benefit, and the employers’ 
labor costs decrease by the rest of the expected revenue loss.
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Interest Groups and Rent Seeking in Privatization 
Model of Public-Private-Partnership )P.P.P.(

Avraham Barel and Gil S. Epstein

This article presents application of the “Rent Seeking” Model for privatization issues 
and utilizes the Public Private Partnership )PPP( privatization process as a platform 
for manifesting a competitive two-stage game between interest groups that invest their 
resources in an attempt to influence legislators in their decision making process regarding 
matters of privatization.

This article’s main contribution lies in its analyses of two components. The first 
analysis is that of the two-stage privatization model wherein there exists an opportunity 
for players of the opposition group to re-enter the competition for rent during the second 
stage of the model. The second analysis is that of the behavior of politicians required to 
reach a decision with regards to privatization as a competitive framework while taking 
into consideration both their own set of preferences )social welfare and personal gain( and 
the preferences of those groups involved in achieving or failing to achieve privatization.

The article focuses on the effect of the level of compensation in the privatization game, 
on the intensity of conflict between interest groups, and on the ability of the privatizing 
authority to ensure the outcome.

The reality in Israel is such that in most large infrastructure projects there exist 
numerous players )government offices, regulatory bodies, municipal authorities, private 
corporations etc.( that act as “lone islands” in an attempt to advance their own interests 
irrespective of the priorities of other groups. This situation may lead to delays, price 
increases and even threaten the project’s viability altogether.

The model’s outcomes indicate that the compensation )provided by an organization 
whose role is to examine the myriad of interests and needs of all players( may contribute 
greatly in shortening time frames, advancing the projects and easing the intensity of 
conflict – all factors that accompany the privatization process.

Describing a “Rent Seeking” game in a privatization model that enables the return of 
players from the opposing group to compete in the second-stage and receive compensation 
from the privatizing authority appears reasonable considering the multitude of situations 
and processes that take place in industries today. It is in this way that the model contains 
great potential for implementation in political contexts and public policy-making.
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of other food products, it was found that, as expected, the expenditure on those goods 
is negatively correlated with earning ability, although the correlation is not statistically 
significant and therefore one cannot conclude that imposing a lower rate of VAT on 
these goods would be beneficial. On the other hand, the expenditure on home rental was 
found to be positively correlated with earning ability and the correlation was statistically 
significant, which implies that a higher tax rate should be imposed on rentals.



ABSTRACTS

Should Differential VAT be Implemented in Israel?   
A Theoretical and Empirical Examination of its 

Expected Effects
Chemi Gotlibovski and Nir Yaacobi

Following the social protests in the summer of 2011, there was a call to reduce inequality 
by expanding the list of products that are subject to a different rate of VAT )differential 
VAT(, as in many EU countries.

This article will attempt to determine whether differential VAT is indeed the preferred 
method of reducing inequality.

Both the theoretical and empirical economic literature indicate that differential VAT is 
inferior to other tools for reducing inequality, such as a progressive income tax, transfer 
payments and subsidies.1 The same conclusion was reached in a simulation that we ran for 
the Israeli economy in order to examine the effect of cancelling the zero-rate VAT on fruits 
and vegetables and replacing it with transfer payments, subsidies or a negative income 
tax. We found that such a policy would reduce inequality and even increase economic 
efficiency by eliminating a distortion in relative prices.

The use of differential VAT as a tool to influence the behavior of businesses, which 
is called for when a factor of production is characterized by an externality, is also not 
desirable since these businesses are eligible for the full reimbursement of the VAT that 
they have paid.

The literature has also considered the differential taxation of goods under a broader 
definition of inequality that takes into account the leisure of households, in addition to the 
traditional income measure. When only income is being taxed, highly-skilled individuals 
reduce their tax liability by working fewer hours. Hence, to the extent that labor skills 
and the consumption of certain goods are correlated, it would be beneficial to impose 
differential taxation on those goods.

Using a survey of family expenditure in Israel for 2010, we estimated the correlation 
between hourly salary )which represents individuals’ earning ability( and household 
expenditure on a variety of goods.

The estimation showed that the zero-rate VAT on fruits and vegetables in fact increases 
inequality since their consumption is positively correlated with earning ability. In the case 

1  See, for  example, Gupta )2014(
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