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אמידת שיעור האבטלה התואם אינפלציה
יציבה למשק הישראלי  1992עד 2013
אלכס אילק ודוד אלקיים*

אנו אומדים את שיעור האבטלה התואם אינפלציה יציבה (להלן :הניירו – Non Accelerating
 )Inflation Rate of Unemploymentלמשק הישראלי לשנים  1992עד  .2013הניירו הינו
משתנה בלתי נצפה (שמשתנה לאורך זמן כתוצאה מגורמים שונים) וניתן לאמוד אותו באמצעות
מסנן קלמן תוך ניצול הקשר המונח שבינו לבין מספר משתנים נצפים ,כגון האינפלציה ושיעור
האבטלה בפועל .אנו מניחים עקומת פיליפס נאו־קיינסיאנית ,שלפיה שיעור האינפלציה בפועל
מושפע משיעור האינפלציה הצפוי (שגם הוא משתנה בלתי נצפה) ,מהפער בין שיעור האבטלה
בפועל לבין הניירו ומשינויים בשער החליפין הריאלי .כאומדן לאינפלציה הצפויה אנו משתמשים
בציפיות הנגזרות מהפער שבין התשואות של המק״ם לשנה והאג״ח הצמודות לשנה .שימוש באומדן
זה מאפשר להימנע מכפיית הנחה לגבי אופן בניית הציפיות (ברוב המקרים בספרות נהוג להניח
ציפיות אדפטיביות ולהשתמש בפיגורים של האינפלציה כאומדן לאינפלציה הצפויה) .הממצאים
מלמדים שעיקר השינויים שחלו במגמת האבטלה בתקופת האמידה נובעים משינויים בניירו .במיוחד,
מתוך ירידה של  7.8נקודות אחוז בשיעור האבטלה בשנים  2004עד  6.2 ,2013נקודות אחוז
נובעות מירידה בניירו .זאת קרוב לוודאי ,בין היתר ,כתוצאה מצעדים לעידוד התעסוקה שננקטו על
ידי הממשלה החל משנת  .2002עוד נמצא כי הניירו הנאמד מסייע לזהות את טיב הקשר השלילי
שבין שיעור המשרות הפנויות לבין שיעור האבטלה בפועל ,המשתקף בעקומת בוורידז׳ ,ובכך הוא
תואם את הצפוי משיעור אבטלה מבני.

א .הקדמה
בין  2004ל־ 2013ירד שיעור האבטלה בישראל מ־ 13.5%ל־ ,5.8%וזאת מבלי שיסתמן בתקופה
זו לחץ כלשהו לעליית האינפלציה .גורם מרכזי להסבר התופעה הוא ירידה מתמדת שחלה באותה עת
במחיר היחסי של היבוא ,שמיתנה את קצב האינפלציה של סחורות ושירותים מיבוא (ושל תחליפי
יבוא) .הסבר אפשרי נוסף להעדר לחץ לעליית האינפלציה הוא ירידה בניירו – 1שיעור האבטלה
התואם אינפלציה יציבה (לעיתים מכנים שיעור זה כ״שיעור האבטלה הטבעי״) ,זאת כנראה כתוצאה

* ברצוננו להודות לפרופסור אלכס צוקרמן על הערות ועצות מועילות במהלך הכנתה של עבודה זו .תודה גם
למשתתפי הסמינר בחטיבת המחקר בבנק ישראל ,וכן לשני מתדיינים אנונימיים של מערכת הרבעון לכלכלה על
הערות והארות שסייעו לשפר עבודה זו .כמובן שכל הטעויות והשגיאות שנותרו הן באחריותנו בלבד.
 1המונח באנגלית הוא. NAIRU – Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment :
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מצעדי מדיניות לעידוד התעסוקה שננקטו החל משנת  .2002כדי לאשש אפשרות זו אנו אומדים את
הניירו למשק הישראלי בנתונים רבעוניים לתקופה  1992.1עד .2013.4
הניירו הוא משתנה בלתי נצפה .דרך מקובלת לאמוד משתנים בלתי נצפים היא באמצעות מסנן
קלמן (כמפורט להלן) ,תוך ניצול האינפורמציה הגלומה בקשר שבינם ובין משתנים נצפים 2.קשר
מרכזי כזה מונח בניסוחה של עקומת פיליפס שלפיה האינפלציה מושפעת מהאינפלציה הצפויה,
מגורמי היצע (המבוטאים כאן באמצעות המחיר היחסי של היבוא) ומהפער שבין שיעור האבטלה
בפועל והניירו (להלן :״פער האבטלה״) .ככל ששיעור האבטלה גבוה מהניירו – כך יקטן הלחץ
לעליית השכר והמחירים .אחד הקשיים בשימוש בעקומת פיליפס לאמידת הניירו הוא שבניסוחה
קיים משתנה בלתי נצפה נוסף ,והוא האינפלציה הצפויה על ידי הציבור .בדרך כלל נהוג להשתמש
בפיגורים של האינפלציה בפועל כאומדן לאינפלציה הצפויה .כאן אנו משתמשים באומדן של
האינפלציה הצפויה המתקבל מנתוני שוק ההון 3.כדי לבחון את עמידות התוצאות ביחס לבחירה זו
אנו אומדים את המודל (שינוסח להלן) גם בדרך השמרנית שבה הפיגורים של האינפלציה משמשים
כאומדן לאינפלציה הצפויה.
אומדני משוואת פיליפס מלמדים כי לפער שבין שיעור האבטלה בפועל ובין הניירו יש אכן
השפעה שלילית על האינפלציה .פער אבטלה של נקודת אחוז פועל ,בפיגור של שנה ,לירידה של
כ־ 0.18נקודות אחוז באינפלציה .כן נמצא כי גם לשינוי בפער האבטלה יש השפעה על האינפלציה
(עלייה של נקודת אחוז בפער האבטלה פועלת ,בפיגור של רביע ,לירידה זמנית של כ־ 0.29נקודות
אחוז באינפלציה) .עוד נמצא כי לשינוי במחיר היחסי של היבוא יש השפעה משמעותית ומתמשכת
על האינפלציה .עלייה של נקודת אחוז במחיר היחסי של היבוא ברביע מסוים מעלה את האינפלציה
בשיעור מצטבר של כ־ 0.14נקודות אחוז במהלך שלושה רביעים.
עוד נמצא כי הניירו הנאמד הינו תנודתי למדי ,ומסביר חלק משמעותי מהשינויים שחלו במהלך
התקופה במגמת האבטלה .כך למשל משנת  2004ועד  2013ירד שיעור האבטלה בשיעור ניכר
של  7.8נקודות אחוז .האומדנים של הניירו מלמדים כי  6.2נקודות אחוז מירידת שיעור האבטלה
מוסברות בירידה של הניירו .לירידת הניירו בתקופה זו תרמה ,קרוב לוודאי ,מדיניות לעידוד
התעסוקה שהופעלה החל משנת  2002ושהתבטאה ,בין היתר ,בהחמרה של הקריטריונים לקבלת
4
תשלומי הבטחת הכנסה ,בהפחתה של דמי האבטלה ובהורדה של שיעורי מס ההכנסה על שכר.
כדי להעריך את טיבו של האומדן לניירו ,בחנו את יכולתו להסביר שינויים בקשר שבין שיעור
האבטלה ושיעור המשרות הפנויות ,כפי שבא לידי ביטוי בעקומת בוורידז׳ (,)Beveridge curve
 .)2009( Dנמצא כי לאומדן לניירו הנגזר כאן באמצעות שימוש
כפי שהיא מנוסחת אצל  ickens
בעקומת פיליפס יש תרומה משמעותית לזיהוי הקשר שבין שיעור האבטלה ושיעור המשרות הפנויות,
ממצא התואם את הצפוי משיעור אבטלה מבני.
בסעיף השני נציג את המודל והאומדנים המתקבלים ,ונבחן את עמידות התוצאות ביחס לאופן
הטיפול בציפיות לאינפלציה וביחס לאי הכללת סעיף הדיור ופירות וירקות בחישוב האינפלציה
וביחס לתקופת האמידה .בסעיף השלישי נבחן את טיבו של האומדן המתקבל לניירו באמצעות יכולתו
 2לדיון כללי באמידת משתנים בלתי נצפים ראה Laurence ( .)2000ליישום ספציפי לאמידת הניירו ראה
.)Turner et al. (2001); Laubach (2001); Gordon (1997
 3האומדן הוא הפער שבין התשואות לפדיון על מק״מ לשנה ואג״ח צמודה לשנה ,הנגזרות ממחירי השוק של
איגרות אלה.
 4ראה פרק שוק העבודה בדוחות בנק ישראל לשנים  2002ו־.2003

אמידת שיעור האבטלה התואם אינפלציה יציבה למשק הישראלי  1992עד 2013
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לזהות את טיב הקשר הקיים בין שיעור האבטלה ושיעור המשרות הפנויות במשק ,ובסעיף הרביעי
נסכם.

ב .עקומת פיליפס והניירו
ב .1.המודל

בעקבות הספרות הרלוונטית 5אנו מתבססים על עקומת פיליפס הבאה:
()1

ku

kz

π t =π te+1 + ∑ β i )ut −i − utn−i ( + ∑ γ i zt −i + etπ

=i 1 =i 1
הנוכחי te+1 ,האינפלציה הצפויה ברביע הבא t ,שיעור

u
π
כאשר π t :האינפלציה ברביע
האבטלה
π
בפועל utn ,הניירו zt ,זעזועי היצע ו־  etזעזוע מקרי עם תוחלת  0וסטיית תקן  ku . σ πו־ kz
מבטאים בהתאמה את מספר הפיגורים של פער האבטלה ושל זעזועי ההיצע (שנקבעים אמפירית).
בניסוח שלעיל מופיעים שני משתנים בלתי נצפים π te+1 ,ו־  . utnבספרות הרלוונטית מקובל להניח
שהאינפלציה הצפויה ניתנת לתיאור כממוצע משוקלל של מספר פיגורים (  ) kשל האינפלציה,
כלומר:
()2

k

π te+1 = ∑ αiπ t −i
i =1

כאשר  α iמסמן את המקדם של הפיגור ה־  . iאם מניחים שהמשקלות (  ) α iמסתכמים ל־,61
מקבלים את משוואת פיליפס הבאה:

()3

∆π t = )α1 − 1( ∆π t −1 + )α1 + α 2 − 1( ∆π t −2 + ... + )α1 + α 2 + ... + α k −1 − 1( ∆π t −k +1
kz

ku

+ ∑ β i )ut −i − utn−i ( + ∑ γ zt −i + etπ

=i 1 =i 1

רוב המחקרים בתחום אמדו את האפיון המוצג על ידי משוואה ( ,)3לרבות פרידמן וסוחוי (Friedman
 )and Suhoy, 2004שאמדו משוואה דומה למשק הישראלי לתקופה  1987עד  7.2001בדרך כלל
 5ראה למשל Laubach ( )2001וההפניות ששם .נציין שאצל לאובך משתנה הציפיות מתייחס לאינפלציה
שהייתה צפויה מתקופה  t−1לתקופה  ,tואילו כאן ,ברוח הגישה הנאו־קיינסיאנית ,הציפיות הן לתקופה הבאה.
 6בדרך כלל מגבלה זו מתקבלת בנתונים במחקרים רבים בעולם .גם אצלנו היא מתקבלת .המשמעות של המגבלה
היא שלא קיימת תחלופה ארוכת טווח בין שיעור האבטלה ושיעור האינפלציה.
 7מאמר זה שונה מזה של פרידמן וסוחוי בכמה היבטים .1 :תקופות אמידה שונות;  .2שימוש בציפיות משוק
ההון כאומדן לאינפלציה הצפויה;  .3שימוש במשתנים מסבירים אחרים להשפעות ההיצע .אנו משתמשים בשינויים
במחיר הריאלי של היבוא;  .4אפיון מעט שונה של הניירו שמאפשר לניירו הנאמד להיות תנודתי יותר בתדירות
הנמוכה וחלק יותר (ראה משוואות [ ]6ו־[ ]7והדיון בהן);  .5אנו נמנעים מלשלב באפיון של המודל נתונים על
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רצוי לנסח את המשוואה כך שכל המשתנים שבצידה הימני הם בפיגור ,והמשמעות היא שהמשוואה
מבטאת צורה מצומצמת של קשר מבני .גם אנו ננקוט בגישה זו ,פרט להכללה אפשרית של זעזועי
היצע שאנו מעריכים שהם אקסוגניים לאינפלציה ותורמים משמעותית להסברתה ,כפי שיידון להלן.
במקום להניח את ההנחה של ציפיות אדפטיביות (המבוטאות בניסוח של משוואה [ )]2אנו
נשתמש באומדן לאינפלציה הצפויה המתקבל מנתוני שוק ההון הישראלי 8.דהיינו ,נאמוד משוואה
מהצורה הבאה:
()4

kz

ku

∑ βi )ut −i − utn−i ( + ∑ γ i ∆zt −i + etπ

(t ,t + 4
=π t − πˆ) market

=i 1 =i 1

כאשר  πˆ) market (t ,t + 4מבטא את משתנה הציפיות לאינפלציה לשנה הנגזרות מנתוני שוק ההון.
המשך המודל הוא כלהלן .מניחים ששיעור האבטלה (  ) utהוא סכום של שני רכיבים בלתי
נצפים ,הניירו (  ) utnופער האבטלה (  , )ugaptכלומר:
()5

=u
utn + ugapt
t

כדי להבחין אמפירית בין הניירו ופער האבטלה יש למדל את אופן ההיווצרות של משתנים אלה,
ובדרך בלתי תלויה .את הניירו נהוג למדל כמהלך מקרי בתוספת משתנה סטציונרי (  , ) g tדהיינו
מניחים שהשינוי בניירו הוא סטציונרי .יש הכופים על השינויים בניירו אפיון של רעש לבן ,הנחה
שמגבילה את מידת ההשתנות של הניירו בתדירויות הנמוכות ומגדילה את ההשתנות בתדירויות
הגבוהות 9.אנו נקטנו בגישה המאפשרת לשינויים בניירו להתנהג כמשתנה אוטו־רגרסיבי ,כלהלן:
()6

=
utn utn−1 + gt −1

()7

=
gt φ gt −1 + etg .

כאשר הפרמטר  −1 ≤ φ ≤ 1מודד את מידת ההתמדה של השינויים בניירו ו־  etgרעש לבן עם
סטיית תקן  . σ gנשים לב שאיננו כופים התמדה על השינויים בניירו אלא מאפשרים להתמדה כזו
לבוא לידי ביטוי באמידה ,במידה שהיא קיימת בנתונים (כלומר במידה ש־  φשונה מ־ .)0ניסוח כזה
התוצר .פרידמן וסוחוי ( )Friedman and Suhoy, 2004עשו זאת כדי לשפר את אמידת הניירו (דרך חוק ,)Okun
אולם בכך מוסיפים עוד משתנה בלתי נצפה (התוצר הפוטנציאלי) ,מה שעלול לגרום להטיה באומדני הניירו במידה
שלא מזהים נכון את התוצר הפוטנציאלי.
 8האומדנים מתקבלים על ידי חישוב הפער בין התשואה לפדיון על איגרת חוב נומינלית לשנה (מלווה קצר מועד
לשנה) ובין התשואה לפדיון על איגרת חוב צמודה לשנה .פער זה הוא אומדן לאינפלציה הצפויה לשנה בתוספת
פרמיית סיכון (שנניח שהיא קבועה) .נשים לב שהציפיות הן לשנה ,בעוד שהמשוואה נאמדת בנתונים רבעוניים .זוהי
מגבלה של הנתונים ,אולם ייתכן מאוד שניסוח כזה עדיף .כלומר גם אם היו לנו ציפיות לאינפלציה לרביע הקרוב,
ייתכן מאוד שהמשתנה הרלוונטי הוא ציפיות לאינפלציה לטווח זמן ארוך יותר .בכל מקרה ,כפי שיפורט להלן ,אמדנו
את המשוואה גם בגרסה המקובלת ,והתוצאות דומות.
 9הנחה זו מביאה בדרך כלל לאומדן עם קפיצות גדולות יחסית מרביע למשנהו .פרידמן וסוחוי (Friedman and
 )Suhoy, 2004השתמשו בהנחה זו .הנחה זו היא מקרה פרטי של הניסוח שבמשוואות ( )6ו־( ,)7וכפי שנראה
בהמשך תקפותה נדחית על ידי הנתונים.
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תואם את גישתם של Turner et al. ( )2001שלפיה השינויים בניירו עשויים להכיל מידה גדולה
של התמדה ,שעשויה לשקף השפעה מתמשכת של גורמים מבנייםLaubach . ( )2001וגם אחרים
הניחו שגם השינויים בניירו מאופיינים כמהלך מקרי ,אולם הנחה כזו אינה מתאימה לנתוני האבטלה
10
שלנו.
ביחס לפער האבטלה ,בעקבות Laubach ( )2001הנחנו שהוא מתפתח כמשתנה אוטורגרסיבי
מהצורה הבאה:
()8

ugapt = δ1ugapt −1 + δ 2ugapt −2 + etugap

כאשר  −1  δ1 + δ 2  1ו־  etugapרעש לבן עם סטיית תקן . σ ugap
אנו מניחים שכל הזעזועים למשוואות הם בלתי מתואמים ביניהם ובעלי התפלגות נורמלית.
מערכת המשוואות ( )4(–)8ניתנת לאמידה באמצעות מסנן קלמן ,כדי לקבל אומדני נראות מקסימלית
של הפרמטרים של המודל ושל המשתנים הבלתי נצפים ,לרבות הניירו.
ב .2.אמידת המודל תוך שימוש בנתונים משוק האג״ח כקירוב לאינפלציה הצפויה

לצורך אמידה אמפירית של המודל יש לבחור תחילה את המשתנים שישקפו את זעזועי ההיצע
במשוואת האינפלציה (משוואה [ .)]4במשק קטן ופתוח סביר לכלול מחירי סחורות מהעולם .אנו
בחרנו להשתמש בשינוי במחירי היבוא (שכוללים גם את ההשפעה של מחירי הסחורות) .כמו
כן ,כדי לשלול אפשרות של תחלופה ארוכת טווח בין האבטלה והאינפלציה יש לשלב את השינוי
הריאלי במחירי היבוא (ראה להלן) .נסמן ב־  ∆etוב־  ∆pimtאת קצב הפיחות של שער החליפין של
השקל ביחס לדולר ואת קצב השינוי של המחירים העולמיים של היבוא (במונחי דולרים) ,בהתאמה.
הסכום של שני משתנים אלה ,שנסמנו , ∆epimt :משקף את השינוי במחירי היבוא במונחי שקלים
11
שוטפים.
12
באמידת משוואת פיליפס יצאנו מהניסוח של משוואה ( ,)4ובצידה הימני הכללנו ארבעה
Laubach 10 ( )2001השתמש בהנחה זו לאמידת הניירו בכמה מדינות אירופיות שבהן לשיעור האבטלה הייתה
מגמה מתמדת של עלייה בתקופת האמידה.
 11מדובר במחיר שמשלם היבואן.
 12לחישוב האינפלציה השתמשנו במדד למעט דיור ,פירות וירקות .ההשמטה של רכיבים אלה נעשתה משיקולים
אמפיריים (טיב ההתאמה ומובהקות האומדנים של המשוואה) ,אולם לכך יש גם תימוכין נוספים .המשתנה של
השינוי במחירי פירות וירקות מאופיין בתנודות גדולות יחסית ובאי סדירות רבה .ביחס לדיור ,בשנת  1999שונתה
ההגדרה ואופן המדידה של תת רכיב משמעותי של סעיף זה (שכר הדירה של דירות בבעלות הדיירים) ,ולכן קיימת
אי רציפות בסדרה זו .כמו כן ,עד  2007היה רכיב זה צמוד כמעט בשלמות לקצב הפיחות של שער החליפין (ביחס
לדולר) ומ־ 2007ואילך חלה ירידה ניכרת במתאם בין השינוי בשכר הדירה והפיחות של שער החליפין .עם זאת
השמטה של שני רכיבים אלה מעלה קושי מסוים ,שכן האומדן לאינפלציה הצפויה הנגזר מנתוני שוק ההון ,ומשמש
כקירוב לציפיות לאינפלציה ,הוא לאינפלציה הכוללת דיור ופירות וירקות .אך מאחר שמשתנה הציפיות מופיע בצד
שמאל של המשוואה והמקדם שלו אינו נאמד (מניחים שהוא  )1ניתן להתייחס אל הכללת שני הרכיבים המושמטים
מהאינפלציה והנכללים בציפיות כאל תוספת של טעות מדידה בציפיות (שהן חלק ממשתנה תלוי) ,שאינה אמורה
לגרום להטיה באומדנים אלא רק להגדיל את שונותם .בכל אופן ,בתת הסעיף הבא אנו מציגים אומדן של המודל תוך
שימוש במדד הכולל דיור ,פירות וירקות ,והממצאים דומים.
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פיגורים 13של המשתנים הבאים .} ugapt , ∆epimt , π t { :כן הכללנו את הערך בהווה של השינוי
במחיר של היבוא במונחי שקלים 14ואת ההאצה בהווה במחיר העולמי (בדולרים) של היבוא (ראה
להלן) .תחילה אמדנו את המשוואה ללא מגבלות ,ובהמשך הוספנו מגבלות הנגזרות מהתוצאות וכן
מהדרישה שלא תתקיים תחלופה ארוכת טווח בין האינפלציה לבין האבטלה ולבין השינוי במחיר
הריאלי של היבוא 15.בסופו של התהליך הגענו לאפיון האמפירי הבא של משוואה (:)4
(4א')

π t − πˆ)market (t ,t +4= β1∆ugapt −1 + β 2ugapt −4 + γ 1∆rqt + γ 2 ) ∆rqt −1 + ∆rqt −2 ( / 2
+ γ 3∆∆pimt + γ 4 ∆π t −1 + etπ

= , ∆rqt
כאשר∆epimt − π t −1 :
נשים לב שהשפעת פער האבטלה על האינפלציה במשוואה זו היא בפיגור של ארבעה רביעים .כמו כן
השינוי בפער האבטלה ,בפיגור אחד ,מופיע אף הוא כגורם המשפיע על האינפלציה .מובהקות השינוי
בפער האבטלה במשוואות מסוג זה היא תוצאה מקובלת ,ומלמדת שהשפעתו של פער האבטלה
על האינפלציה אינה בהכרח לינארית( 16הסימן של  β1ו־  β 2צפוי להיות שלילי) .הביטוי ∆rqt
הוא השינוי במחיר של היבוא במונחי שקלים ריאליים (דהיינו בניכוי עליית המחירים לצרכן).
משתנה זה מייצג את ההשפעה של גורמי ההיצע הן מחו״ל (המחיר העולמי של היבוא) והן מהמשק
המקומי (הפיחות הנומינלי) .מאחר שהכללנו במשוואה גם את ההשפעה הבו־זמנית של השינוי
במחירי היבוא ,אזי כדי לא לפגום באקסוגניות של משתנה זה ניכינו את השינוי הנומינלי בעליית
המחירים שהתרחשה ברביע הקודם (הסימן של  γ 1ו־  γ 2צפוי להיות חיובי) .הביטוי  ∆∆pimהינו
ההאצה (או ההאטה) של המחיר העולמי (בדולרים) של היבוא .מובהקותו של ביטוי זה היא תוצאה
אמפירית ,והכללתו גם משפרת את המובהקות של המשתנים האחרים 17.הכללת ביטוי כזה (האצה
במחיר נומינלי) היא תופעה מקובלת בספרות הרלוונטית ,והיא דרך נוספת לבטא השפעה של גורמי
היצע( 18הסימן של  γ 3צפוי להיות חיובי) .מטעמים דומים (מובהקות של האומדן ושיפור המובהקות
 13את הפיגורים הגבלנו לארבעה מטעמים של דרגות חופש וניסיון בעולם .כאשר הפיגורים של האינפלציה
מופיעים כקירוב לציפיות מתקבלים באמידות בעולם עד שנים עשר פיגורים ,ראה למשל Gordon (.)1997
 14בהכללת משתנה זה אנו למעשה מניחים שהוא אקסוגני ביחס לאינפלציה המקומית .הנחה כזו ביחס למחיר
העולמי של היבוא במונחי דולרים היא סבירה בהחלט .את האקסוגניות של הפיחות ברביע השוטף בחנו באמצעות
מבחן האקסוגניות של  .Durbin-Wu-Hausmanלצורך הבדיקה הוספנו כמה משתני עזר :הערך בהווה וארבעה
פיגורים של ריבית הלייבור וארבעה פיגורים של ריבית בנק ישראל .תוצאת המבחן היא שלא ניתן לדחות את
השערת האפס (שהשינוי בפיחות אקסוגני לאינפלציה) בכל רמת מובהקות שעד .19%
 15בטווח הארוך (דהיינו ,כאשר האינפלציה קבועה) צידה השמאלי של המשוואה מתאפס ,ובדומה צריך להתאפס
גם צידה הימני ,ומגבלה זו צריכה להיכפות על הפרמטרים הנאמדים .במיוחד נשים לב שבטווח הארוך מתקיים
השוויון , π = ∆e + ∆pim :כלומר השינוי במחיר הריאלי של היבוא הוא .0
 .)1995( Tמשמעות ההשפעה היא שגם
 16השפעה זו מכונה בספרות “ ,”speed limit effectראו למשל  urner
אם האבטלה גבוהה מהניירו ,עצם ירידתה יכולה להשפיע בטווח הקצר לעליית האינפלציה ,וזאת במידה שהיא
מתרחשת מהר מדי (דהיינו אם השינוי גדול).
 17בדיקות מוקדמות הראו שלמחירים העולמיים יש השפעה בו־זמנית חזקה יותר מאשר זו של שער החליפין ,ולכן
אפשרנו את הכללתו של אלמנט זה ,אף על פי שהמשתנה  ∆rqמכיל גם את ההשפעה של המחירים העולמיים.
Laubach 18 ( )2001למשל מוסיף למשוואה את ההאצה של פיגורים של הפיחות הנומינלי ושל מחירי הסחורות
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של אומדני הפרמטרים האחרים) הכללנו גם את ההאצה בפיגור הראשון של השינויים באינפלציה
(  .) ∆π t −1ביטוי זה עשוי לשקף השפעה אפשרית של התמדה באינפלציה שמשפיעה מעבר להשפעת
הציפיות .התמדה כזו יכולה לשקף השפעה של התאמות בפיגור של שכר או מחירים (הסימן של γ 4
צפוי להיות חיובי).
את המערכת המיוצגת על ידי משוואות (4א) ו־( )5עד (( )8להלן :מודל  )1אמדנו בשיטת נראות
מקסימלית עם נתונים רבעוניים לתקופה שמן  1992.1ועד  .2013.4מאמידה כזו התקבלו אומדנים
מובהקים 19לכל הפרמטרים של המודל ועם הסימן הנכון ,פרט לאומדן לסטיית התקן  σ gשנמצא
בלתי מובהק .תוצאה כזו ביחס לאומדן סטיית התקן של  g tהיא תופעה נפוצה ביישום של מסנן קלמן
למערכת כזו :פעמים רבות האומדן לסטיית התקן אינו מובהק ולעיתים גם האומדן עצמו קרוב ל־,0
וזאת גם כאשר הפרמטר ״האמיתי״ גדול מ־ 20.0כדי לבחור אומדן לסטיית התקן של  g tאמדנו את
המערכת עבור ערכים שונים של היחס  σ g2 / σ π2בטווח שבין  0.01ל־( 0.20ללא כפייה התקבל
ליחס זה ערך של  ,0.07אולם כאמור נמצא בלתי מובהק) .בחינה של פונקציית הנראות לימדה
שבטווח האמור הפונקציה שטוחה ,מה שמקשה על מציאת פתרון ,ולכן הוספנו קריטריון נוסף :ערך
 tהמקסימלי של המקדם של פער האבטלה במשוואת האינפלציה (הפרמטר  .) β 2היחס המועדף תחת
הקריטריון המשולב הוא .0.03
האומדנים שהתקבלו ליתר הפרמטרים מוצגים בעמודה השנייה של לוח  .1כפי שניתן לראות,
האומדנים לכל הפרמטרים נמצאו מובהקים ובסימן הנכון .בחינה של אומדני הפרמטרים של משוואה
(4א) מעלה שפער אבטלה של נקודת אחוז מוריד את האינפלציה ,כאשר יתר הדברים קבועים לרבות
הציפיות לאינפלציה ,בפיגור של שנה ב־( 0.179%במונחים רבעוניים) .בנוסף ,עלייה של נקודת
אחוז בפער האבטלה גם מורידה זמנית את האינפלציה בפיגור של רביע בשיעור של .0.286%
ביחס למחיר היחסי של היבוא ,עלייתו ב־ 1%פועלת לעלייה של האינפלציה בשיעור מצטבר של
 ,0.143%בשלושה רביעים .גורמים נוספים בעלי השפעה מובהקת הם ההאצה במחיר העולמי של
היבוא ,והאצה בפיגור של האינפלציה.
האומדן של הפרמטר  φבמשוואה ( )7נמצא גבוה ( ,)0.932ומלמד על מידה גדולה של התמדה
שמאפיינת את השינויים בניירו הנאמד 21.אומדני הפרמטרים במשוואת פער האבטלה מלמדים כי
שיעור האבטלה מאופיין במידה רבה של התמד ,ומתכנס הדרגתית לניירו.

כגורמי היצע.
 19כאן ובהמשך ב״מובהק״ הכוונה לרמת מובהקות של  ,5%אלא אם כן נאמר אחרת.
 20זוהי כאמור בעיה נפוצה המכּונה “ ,”pile-up problemראו Laubach ( )2001ו־Gordon ( )1997וההפניות
שם.
 21מבחן  Dickey-Fullerשביצענו על השינויים בניירו מלמד כי ההשערה שהמקדם  ϕשווה ל־ 1נדחית בכל
רמת מובהקות סבירה .ביתר פירוט ,המבחן מלמד כי השערת האפס שהניירו הוא ) I(1אינה נדחית בכל רמת
מובהקות סבירה (ערך הסטטיסטי הוא  0.428-וה־ Pvalueהוא  .)0.899לעומת זאת ,ההשערה שהניירו הנאמד
הוא )( I(2או שהשינויים בו הם ) )I(1נדחית בכל רמת מובהקות סבירה (ערך הסטטיסטי הוא  3.268-וה־Pvalue
הוא  .)0.001ראוי לציין ששיעור האבטלה בפועל הוא מהלך מקרי (לפי מבחני  Dickey-Fullerההשערה שהוא
) I(1אינה נדחית ואילו ההשערה שהשינויים בו הם ) I(1נדחית) .לכן התוצאה ש־  φקטן מ־ ,1דהיינו שגם הניירו
הוא מהלך מקרי ,משמעותה שפער האבטלה הוא סטציונרי.
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לוח  :1אמידת המודל בשלוש חלופות לתקופה  1992.1עד 2013.4
(בסוגריים ערכי )t

הפרמטרים

מודל  1כאשר
מודל  – 1הציפיות משוק האינפלציה כוללת את
ההון כקירוב לאינפלציה רכיבי הדיור ,פירות
וירקות
הצפויה (משוואה 4א)

מודל  – 2פיגורים של
האינפלציה כקירוב
לאינפלציה הצפויה
(משוואה 3א)

β2

−0.286
)(2.2
−0.179
)(2.8
0.079
)(3.7

משוואת פיליפס
−0.0
)(0.0
−0.281
)(2.6
0.147
)(5.4

γ2

0.064
)(2.2

0.042
)(1.2

γ3

0.047
)(2.6
0.327
)(4.8

0.002
)(0.1
0.275
)(4.5

αi

α1 = 1

α1 = 1

ϕ

0.932
)(19.9

משוואת השינויים בניירו (משוואה )7
0.911
)(16.3

0.918
)(16.6

δ1

1.122
)(11.2
−0.266
)(3.2

משוואת פער האבטלה (משוואה )8
1.158
)(12.0
−0.276
)(3.4

1.185
)(14.2
−0.277
)(3.7

β1

γ1

γ4

−0.271
()2.0
−0.142
)(2.4
0.135
)(6.3
0.026
)(1.8
0.084
)(4.4

α1 = 0.792
()11.2

α 2 = − 0.129
()1.9

α 3 = 0.080
()1.0

α 4 = 0.259

δ2
σ π2

0.00442
)(11.3

σ g2

0.03

σ π2
2
σ ugap

0.0044
)(11.0

2

השונויות
0.00572

0.00482
)(12.0

0.023
0.0044
)(11.2

2

0.019
0.0045
)(11.1

2
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ציור  :1שיעור האבטלה בפועל והניירו הנאמד באמצעות
משוואות (4א׳) ו־( )5עד ()8
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.16
.14
.12
.10
.08
.06
.04

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

הניירו הנאמד

שיעור האבטלה

בציור  1מוצגים שיעור האבטלה בפועל והניירו הנאמד באמצעות מודל  .1ניתן לראות שהניירו
די מתואם עם המגמה של שיעור האבטלה .בתחילת התקופה (שנת  )1992הן האבטלה בפועל
והן הניירו גבוהים מאוד ( 14%ו־ 13%בהתאמה) .רמה זו משקפת את השפעת העלייה מברית
המועצות לשעבר שהתרחשה בשנים  1989עד ( 1992זו נמשכה גם בשנים שלאחר מכן ,אם כי
בקצב נמוך יחסית) ,ושהתבטאה בגידולם של היצע העבודה ושל שיעור האבטלה .בהמשך השתלבו
העולים בשוק העבודה ,ושיעור האבטלה בפועל והניירו יורדים לשיעורים של  9%ו־ 8%בהתאמה
בשנת  .1997משנת  1997חזרו ועלו שיעורי האבטלה והניירו בהדרגה עד לשיעורים של 13.5%
ו־ 12%בהתאמה בשנת  .2003גורם חשוב שתרם ,קרוב לוודאי ,לעלייתו של הניירו בתקופה
זו היה ההתכווצות של ענף הבנייה בשנים אלה .העובדים שנפלטו מענף הבנייה התקשו למצוא
עבודה במקצועם ,והדבר התבטא בעליית האבטלה המבנית .גורם אפשרי נוסף הוא הגידול בשיעור
ההשתתפות שהתרחש באותה עת .לעליית הניירו באותה תקופה ייתכן שתרמה גם העלאת שיעורי
המס על שכר ,שהחלה בשנת  1994ונמשכה עד ( 2002השיעורים הועלו מ־ 26%ל־ 31%בהתאמה).
משנת  2003ואילך הניירו מצוי במגמה מתמדת של ירידה ,שהתמידה גם בשנים  2008ו־,2009
אף על פי שבאותן שנים חלה עלייה משמעותית בשיעור האבטלה בפועל בעקבות המשבר העולמי.
גורם חשוב שהשפיע על ירידת הניירו החל משנת  2003הוא מדיניות ממשלתית שננקטה החל משנת
 ,2002ושנמשכה בשנים שלאחר מכן ,במגמה לעודד את התעסוקה .מדיניות זו התבטאה ,בין היתר,
בהחמרת הקריטריונים לקבלת דמי אבטלה ,בהפחתה של תשלומי הביטוח הלאומי להבטחת הכנסה,
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בנקיטת צעדים להקטנת המספר של עובדים זרים ובהקטנת שיעורי המס על השכר 22.אינדיקציה
נוספת לירידת הניירו החל משנת  2006מהווה תזוזה שמאלה של עקומת בווירדז׳( 23ראו סעיף 3
להלן).
ב .3.עמידות הממצאים ביחס לבחירת משתנה האינפלציה ,ביחס לבחירת הקירוב
למשתנה הציפיות לאינפלציה וביחס לנקודת ההתחלה של האמידה
ב.3.א .עמידות הממצאים ביחס לבחירת משתנה האינפלציה

כאמור ,מטעמים שפורטו לעיל ,משתנה האינפלציה במודל מבוסס על המדד למעט דיור ,פירות
וירקות .זאת לעומת האומדן לאינפלציה הצפויה ,הנגזר מנתוני שוק ההון ,המתייחס למדד הכולל
רכיבים אלו .כדי לבחון את עמידות הממצאים ביחס לבחירה של משתנה האינפלציה ביצענו אמידה
של המודל גם כאשר האינפלציה מבוססת על מדד המחירים לצרכן ,הכולל רכיבים אלה .האומדנים
מוצגים בעמודה השלישית של לוח  .1כפי שניתן לראות קיים הבדל מסוים בחלק מהאומדנים ,אבל
בסך הכול התמונה דומה והניירו הנאמד דומה בהתפתחותו לזה שנאמד עם האינפלציה ללא הדיור,
פירות וירקות 24.המקדם של השינויים באבטלה נמצא קרוב ל־ ,0אך לעומת זאת המקדם של הפיגור
הרביעי של האבטלה גדל בערכו המוחלט (מ־ 0.179ל־ .)0.281ראוי לציין גם שההשפעה הבו־
זמנית של השינויים במחיר הריאלי של היבוא התחזקה מאוד .הדבר משקף את ההשפעה של פיחות
שער החליפין על מחירי הדיור ,שבלטה במיוחד בתקופה שקדמה לשנת  .2007לעומת זאת ההשפעה
הבו־זמנית של ההאצה במחירים הדולריים של היבוא פחתה.
ב.3.ב .עמידות הממצאים ביחס לאומדן של הציפיות לאינפלציה

בסעיף הקודם השתמשנו בנתונים על פער תשואות משוק איגרות החוב כקירוב לציפיות לאינפלציה.
כדי לבחון את עמידות הממצאים ביחס לבחירה זו אמדנו את המודל גם בגישה המקובלת ,שבה
משתמשים בפיגורים של האינפלציה כקירוב לציפיות לאינפלציה .במילים אחרות ,חזרנו על
תהליך אמידת המודל כאשר משוואה ( )3מחליפה את משוואה ( .)4ביחס לפיגורים של האינפלציה
במשוואת האינפלציה ,לאור הניסיון כאן ובעולם ,עשוי להידרש מספר גדול יחסית של פיגורים.
לפיכך ,אפשרנו בתחילה שמונה פיגורים (ליתר המשתנים ארבעה פיגורים) ,וחזרנו על התהליך
שתואר בתיאור אמידת משוואה ( .)4האפיון האמפירי שהתקבל למשוואה ( )3מוצג כמשוואה (3א)
שלהלן:

 22בין  2002ל־ 2012חלה ירידה מתמשכת של שיעור המס הממוצע על השכר מ־ 31%ל־.23%
 23לאינדיקטורים נוספים לשיפור היעילות של תהליך הזיווג בין מעסיקים ועובדים החל משנת  2006ראו תיבה
 5.1בדו״ח בנק ישראל לשנת .2011
 24קיים דמיון בכך ששני האומדנים מתואמים היטב עם מגמת שיעור האבטלה בפועל ,ובשניהם יש ירידה מתמשכת
החל משנת  .2003התפתחותו של הניירו הנאמד בשלוש החלופות של לוח  1מוצגת בציור נ־ 1בנספח.
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∆π t = )α1 − 1( ∆π t −1 + )α1 + α 2 − 1( ∆π t −2 . + )α1 + α 2 + α 3 − 1( ∆π t −3 + β1∆ugapt −1
+ β 2ugapt −4 + γ 1∆rqt + γ 2 ) ∆rqt −1 + ∆rqt −2 ( / 2 + γ 3∆∆pimt + etπ

תוצאות האמידה של המודל (להלן מודל  )2מוצגות בעמודה האחרונה של לוח  .1כפי שניתן
לראות ,ארבעה פיגורים של האינפלציה נמצאו רלוונטיים( 25דהיינו ,שלושה פיגורים של השינויים
באינפלציה) .נשים לב שעיקר ההשפעה נזקף לפיגורים הראשון והרביעי 26של האינפלציה (מקדמים
של  0.79ו־ 0.26בהתאמה) .התוצאות ביחס ליתר הפרמטרים של המודל דומות לאלו שנאמדו
עבור מודל  .1גם האומדן של הניירו תחת חלופה זו דומה לזה המתקבל במודל ( 1ראה ציור נ־1
בנספח) .נשים לב כי ההשפעה הבו־זמנית של גורמי ההיצע (המבוטאת על ידי  γ 1ו־  ) γ 3חזקה
יותר כאן מאשר באומדני משוואה (4א׳) .ייתכן שהדבר משקף השפעה של גורמים אלה על הציפיות
לאינפלציה שנמדדות משוק ההון ,שאינה יכולה לבוא לידי ביטוי באומדן לציפיות המסתמך רק על
פיגורים של האינפלציה; ממצא שעשוי לתמוך בעדיפות של הציפיות משוק ההון כאומדן לציפיות
לאינפלציה.
ב.3.ג .עמידות הממצאים ביחס לנקודת ההתחלה של תקופת המדגם

בתחילתה של תקופת האמידה ,בשנת  ,1992היה שיעור האבטלה בשיאו בהשפעת גל העלייה מברית
המועצות שהחל בשנת  ,1988ובהמשך הוא ירד לשפל לוקלי בשנת  .1996התפתחות דומה מאפיינת
גם את הניירו הנאמד .כדי לבחון את עמידות התוצאות ביחס לנקודת ההתחלה של תקופת האמידה,
אמדנו את המודל בשתי חלופות נוספות :פעם החל משנת  ,1988לפני שניכרה ההשפעה של גל
העלייה מברית המועצות ,ופעם החל משנת  ,1996לאחר שמוצתה השפעת גל העלייה .בציור נ־2
שבנספח מוצגים שיעור האבטלה בפועל והניירו הנאמד בשלוש חלופות ביחס לנקודת ההתחלה:
חלופת הבסיס משנת  ,1992חלופה משנת  1988וחלופה משנת  .1996כפי שניתן לראות ,לתקופה
החופפת מתקבלות תוצאות דומות .כמו כן ,בכל המקרים ,החל משנת  2003הניירו מצוי במגמה
מתמדת של ירידה .במילים אחרות ,התוצאות ביחס להתפתחותו של הניירו הנאמד אינן רגישות
לנקודת ההתחלה של האמידה.

ג .הניירו הנאמד ועקומת בוורידז׳ ()Beveridge curve
ירידת הניירו ,לפחות משנת  ,2006עשויה לשקף ,בין היתר ,שיפור ביעילות של הזיווג בין דורשי
עבודה (שיעור המובטלים) ובין מציעי מקומות עבודה (שיעור המשרות הפנויות) .אפשרות זו
 25הפיגור השלישי אינו מובהק ב־( 5%ערך ה־ tשלו הוא  ,)1.0אולם השארנו אותו כי כאשר אומדים עם חמישה
פיגורים של האינפלציה ,הפיגור הרביעי נמצא מובהק .המקדם הנאמד מקבל את הערך  0.254עם ערך  tשל 3.7
(כמו כן הפיגור החמישי אינו מובהק ,וכן סכום ארבעת הפיגורים הראשונים הוא  ,0.996דהיינו המגבלה שסכומם
של הפיגורים שווה ל־ 1מתקבלת ללא כפייה).
 26נתוני האינפלציה הם מנוכי עונתיות (בשיטת משתני דמי) ,אך ייתכן שנותרה בהם עונתיות מסוימת שמשתקפת
בחוזקו היחסי של הפיגור הרביעי (יחסית לפיגורים השני והשלישי).
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הועלתה ונדונה בדו״ח בנק ישראל לשנת  .2011בציור  2אנו מציגים דיאגרמת פיזור של שיעור
האבטלה ושיעור המשרות הפנויות לשנים  1998עד  27.2013כפי שניתן לראות ,בתקופה 1998
עד  2006הנקודות ״יושבות״ על עקומה היורדת משמאל לימין .עקומה זו מכונה בספרות ״עקומת
בוורידז׳ ״ ומתארת קשר שלילי בין שיעור האבטלה ושיעור המשרות הפנויות .כאשר המשק במיתון
ושיעור האבטלה גבוה נצפה לראות ששיעור המשרות הפנויות נמוך וההפך בגאות ,ככל ששיעור
האבטלה נמוך נצפה לשיעור משרות פנויות גבוה .כפי שניתן לראות ,החל משנת  2006חלה תזוזה
שמאלה של העקומה .תזוזה כזו ניתן לפרש כשיפור של תהליך הזיווג שבין דורשי העבודה ובין
28
מציעי העבודה.

ציור  :2שיעור האבטלה ושיעור המשרות הפנויות (עקומת בוורידז׳),
2013–1998
4.5

עלייה ביעילות בשוק העבודה

2000.4

4.0
2007.4
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3.5
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2.0
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1.0

שיעור האבטלה

דרך אפשרית לבחון את טיבו של האומדן לניירו הנאמד באמצעות עקומת פיליפס היא לבחון את
תרומתו האפשרית לזיהוי עקומת בוורידז׳ לישראל ,דהיינו לזיהוי הקשר השלילי בין שיעור האבטלה
ושיעור המשרות הפנויות .כדי לבחון זאת נתאר בקצרה את הרקע התאורטי לעקומת בוורידז׳ ואת
 27דיאגרמה זו דומה לזו המופיעה בדו״ח בנק ישראל לשנת .2011
 28יעילות כזו משמעותה שאותה תחלופה קיימת בשיעורי אבטלה נמוכים יותר ,דהיינו משמעותה ירידה של שיעור
האבטלה הטבעי .לאינדיקטורים נוספים המעידים על התגברות ביעילות הזיווג ראה תיבה  5.1לדו״ח בנק ישראל
לשנת .2011

שיעור המשרות הפנויות

2006.4

3.0

אמידת שיעור האבטלה התואם אינפלציה יציבה למשק הישראלי  1992עד 2013
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תפקידו (או משמעותו) של הניירו בהקשר זה .בעקבות Blanchard ( ,)2009הקשר (בשיווי משקל)
בין זרם העובדים היוצא מתעסוקה וזרם העובדים הנכנס לתעסוקה ניתן לתיאור כלהלן:
()9

= ( s)1 − u
( mF )u, v

צד שמאל של המשוואה מתאר את זרם העובדים היוצא מהתעסוקה (  sמסמן את שיעור ההיפרדות
מתעסוקה) וצד ימין את זרם העובדים הנכנס לתעסוקה ,כאשר (  F )u, vהינה פונקציית הזיווג
(שעולה עם  uו־  ) vו־  mמסמן את יעילות הזיווג .משוואה ( )9הינה עקומת בוורידז׳ המתארת קשר
שלילי בין שיעור האבטלה ובין שיעור המשרות הפנויות (עבור  sו־  mקבועים) .הגורמים המזיזים
 )2009( Dנניח
את העקומה הם שינויים בשיעור ההיפרדות או ביעילות הזיווג .בעקבות  ickens
פונקציית זיווג מסוג קוב-דאגלס ,כלהלן:
()10

F )u, v ( = u1−bv b

כאשר  0 ≤ b ≤ 1מסמל את הגמישות של פונקציית הזיווג ביחס לשיעור המשרות הפנויות
( ( – )1 − bהגמישות ביחס לשיעור האבטלה).
נציב את ( )10ב־( )9ונקבל את המשוואה הבאה:
()11

= )1 − u ( / u
) m / s () v / u (b

בעקבות  Blanchardו־ Dickensנניח כי הניירו הוא פונקציה של שיעור ההיפרדות ויעילות
הזיווג 29,ושהניירו הוא הגורם העיקרי לתזוזות של עקומת בוורידז׳ .במילים אחרות ,מניחים כי
הניירו נקבע כלהלן:
()12

NAIRU
( = k '0 + k '1 log) m / s

כאשר  k '0קבוע ו־  k '1פרמטר שלילי .ניקח לוג משני צידי משוואה ( ,)11נחלץ את ( log) m / s
מ־( ,)12נציב ב־( )11ונקבל את הקשר הבא בין שיעור האבטלה בפועל ,הניירו ושיעור המשרות
הפנויות:
(11א')

= [ ln])1 − u ( / u
( k0 + k1 NAIRU + b ln) v / u

כאשר k'0 = − k '0 k '1 :ו־ . k'1 = 1 k '1
באמצעות אומדני הניירו שנאמדו במודל  1לעיל ,ונתונים על שיעור המשרות הפנויות 30ועל שיעור

 Blanchard 29מניח כי הניירו הינו גם פונקציה (עולה) של עוצמת המיקוח של העובדים.
 30הנתונים על שיעור המשרות הפנויות הם משנת  ,1998ולכן משוואה (11א׳) נאמדה החל משנה זו.
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האבטלה ,ניתן לאמוד את הפרמטרים של הקשר המוצג במשוואה (11א׳) .אומדני ריבועים פחותים
31
של משוואה זו מוצגים בלוח :2

לוח  :2אומדני הפרמטרים של עקומת בוורידז׳ (משוואה 11א׳) לתקופה –1998.1
2013.4
)0.22 (8.1

b

)-9.79 (20.7
R² = 0.943

k1
0.728

)k0 3.48 (86.9
DW

בסוגריים ערכי  tשל האומדנים .נציין שבמשוואת קואינטגרציה כגון (11א׳) ההתפלגות של סטטיסטים אלה אינה
התפלגות .t
לפי מבחן אנגל גריינג׳ר ,הבוחן את הקואינטגרציה בין משתני המשוואה באמצעות בחינת הסטציונריות של הסטיות,
ההשערה של קיום מהלך מקרי בסטיות נדחית בכל רמת מובהקות הגבוהה מ־.0.033

כפי שניתן לראות ,לכל האומדנים הסימן הנכון וטיב ההתאמה של המשוואה גבוה .מכאן ,ומקיום
קשר קואינטגרטיבי בין משתני המשוואה ,ניתן להסיק שהניירו הנאמד מעקומת פיליפס מסייע לזהות
את הקשר השלילי הקיים בין שיעור האבטלה ושיעור המשרות הפנויות .כאשר משמיטים מהמשוואה
את הניירו (הנחה ששקולה להנחה שהניירו קבוע) מקבלים כי הסטיות מהמשוואה אינן סטציונריות,
32
מה שמלמד על התרומה של הניירו הנאמד לזיהויה של עקומת בוורידז׳.

ד .סיכום
בעבודה זו אמדנו ניירו למשק הישראלי בנתונים רבעוניים לתקופה  1992.1עד  .2013.4כקירוב
לאינפלציה הצפויה השתמשנו באומדנים לציפיות לאינפלציה לשנה הנגזרים מנתונים משוק איגרות
החוב בישראל .לצורך בחינת רגישות אמדנו את הניירו גם בגישה המקובלת יותר של שימוש
בפיגורים של האינפלציה כקירוב לציפיות .בשני המקרים התוצאות דומות ,אם כי מצאנו תימוכין
לכך שלשימוש בציפיות משוק ההון יש ערך מוסף .האומדנים של משוואת האינפלציה מלמדים כי
פער האבטלה משפיע על האינפלציה בפיגור של שנה .כן נמצא כי גם השינויים בפער האבטלה,
בפיגור של רביע ,משפיעים על האינפלציה ( .)speed limit effectעוד נמצא כי לשינויים במחיר
הריאלי של היבוא יש השפעה משמעותית ומתמשכת על האינפלציה (ביטוי לפתיחות של המשק).
 Dickens 31אמד משוואה דומה .הוא חשש מאנדוגניות אפשרית של הביטוי (  ln) vt / utואמד את המשוואה גם
עם משתני עזר .הוא מצא שהאומדנים דומים לאומדני ריבועים פחותים ,והסיק שההטיה האפשרית היא זניחה .אצלנו
אין חשש מהטיה כתוצאה מאנדוגניות אפשרית של (  ln) vt / utמשום שאנו אומדים קשר קואינטגרטיבי שבו כל
המשתנים הם מהלך מקרי (מבחן דיקי-פולר מלמד שהשערת האפס ש־ [  ln])1 − u ( / uוש־ (  ln) vt / utהם
מהלך מקרי אינה נדחית בכל רמת מובהקות סבירה [ Pvalueשל  0.77ו־ 0.35בהתאמה]; לגבי המבחן ביחס לניירו
ראה הערה .)21
 32לפי מבחן  Engle-Grangerההשערה של אי־סטציונריות נדחית רק ברמת מובהקות הגבוהה מ־Pvalue( 49%
2
 .)=0.49כמו כן מתקבלים ל־  Rול־ DWערכים נמוכים בהרבה 0.548 ,ו־ 0.30בהתאמה.

21

2013  עד1992 אמידת שיעור האבטלה התואם אינפלציה יציבה למשק הישראלי

. והתפתחותו תואמת את מגמתו של שיעור האבטלה בפועל,נמצא כי הניירו הנאמד אינו קבוע
 האומדן לניירו מראה. נקודות אחוז7.8 ירד שיעור האבטלה בפועל ב־2013  ועד2004 משנת
 ממצא זה משתלב. משקף ירידה בניירו, נקודות אחוז6.2 ,כי רוב הירידה של שיעור האבטלה
.) לעיל2 עם הערכות אחרות בדבר ירידה של שיעור האבטלה המבני בשנים אלה (ראה סעיף
עוד נמצא כי השינויים בניירו הנאמד מאופיינים במידה רבה של התמדה שניתן לפרשה כמשקפת
) הניחוFriedman and Suhoy, 2004(  פרידמן וסוחוי.השפעה מתמשכת של גורמים מבניים
 הניסוח בעבודה זו כולל את ההנחה דלעיל כמקרה פרטי.מראש שהשינויים בניירו הם רעש לבן
.שנדחה על ידי הנתונים
עוד נמצא כי לניירו הנאמד (באמצעות עקומת פיליפס) יש תרומה חשובה לזיהוי הקשר בין
 תוצאה המחזקת את,שיעור האבטלה ושיעור המשרות הפנויות המתואר על ידי עקומת בוורידז׳
.ההערכה שהניירו הנאמד ממשוואת האינפלציה מהווה אומדן טוב לשיעור האבטלה המבני

מקורות
.2011 ו־2003 ,2002  דין וחשבון שנתי לשנים,בנק ישראל
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Dickens W. (2009), “A New Method for Estimating Time Variation in the NAIRU”,
Understanding Inflation and the Implications for Monetary Policy: A Phillips
Curve Retrospective, U.S.A., 205–228.
Friedman A. and Suhoy T. (2004), “The NAIRU in Israel: An Unobserved Component
Approach”, Israel Economic Review 2(2), 125–154.
Gordon R. (1997), “The Time-Varying NAIRU and its Implications for Economic Policy”,
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אוריינות פיננסית לפרישה
עדי מאיר ,יבגני מוגרמן ואורלי שדה

1

עלייה בתוחלת החיים ,בשילוב עם השינויים שחלו בשוק הפנסיוני ושוק העבודה ,מציבים אתגר לא
פשוט בפני אזרחי מדינת ישראל הנדרשים לתכנן היטב את חסכונותיהם לטווח הארוך .בהתבסס על
סקר ייחודי ,מחקר זה מתמקד בבחינת שני ממדים של אוריינות פיננסית :האחד הוא הידע התאורטי
וידע פיננסי הכולל גם יכולת חשבונית ,והשני הוא ההתנהגויות הקשורות לקבלת החלטות פיננסיות,
בפרט בהקשר לחיסכון לפרישה (״אוריינות פיננסית לפרישה״).
ניתוח התוצאות מצביע על קשרים חיוביים בין ההתנהגויות של חיפוש מידע פיננסי ומעקב אחר
חשבונות הבית לבין אומדן אוריינות פיננסית לפרישה ,גם לאחר שליטה על משתנים דמוגרפיים
והתנהגותיים .במפתיע ,לא נמצא קשר ישיר בין רמת הבקיאות במונחים פיננסיים והיכולת החשבונית
לבין אומדן אוריינות פיננסית לפרישה ,לאחר שליטה על משתנים אחרים .כלומר ,אוריינות פיננסית
לפרישה גבוהה יותר ככל שמעקב הפרט אחר חשבונות ודיווחים עיתיים קפדני יותר ,אולם בקיאות
בפיננסים אינה מתורגמת לאוריינות גבוהה בתחום הפנסיה.

.1

הקדמה

בחיי היום יום אנו נדרשים לקבלת החלטות פיננסיות ,כחלק משגרת החיים השוטפת .מרבית החלטות
אלו נעשות ,מטבע הדברים ,ללא היוועצות ביועצים פיננסיים מהימנים .לפיכך ,היכולת שלנו לקבל
החלטות פיננסיות מושכלות במצבים כאלה תלויה ביכולת שלנו להבין מושגים ורעיונות פיננסיים
ולשלבם בתהליך קבלת ההחלטות .המושג המתאר את התפקוד הכלכלי והידע התאורטי גם יחד הוא
״אוריינות פיננסית״ .בספרות האקדמית אין הגדרה אחידה למונח אוריינות פיננסית .אולם ,ההגדרה
הרווחת ביותר היא ההגדרה שאומצה ע״י ה־ OECDומגלמת בתוכה ממדים מספר )1( :היכרות
עם מונחים פיננסיים; ( )2אקטיביות ומודעות בקבלת החלטות פיננסיות; ( )3מסוגלות פיננסית;
( )4קבלת החלטות אופטימלית בהינתן הצרכים של הפרטים 2.במחקר זה נתמקד בשני המרכיבים
הראשונים של ההגדרה.
 1העבודה הנוכחית עשתה שימוש במאגר הנתונים ״אוריינות כלכלית לפני פרישה״ משנת  .2012תודות למרכז
הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ולמשרד לשוויון חברתי.
 2במאמרם המקיף של  )Hung, Parker and Yoong (2009מרוכזות גישות שונות להגדרת המושג .בעבודה
שלנו בחרנו להיצמד להגדרה הרווחת .כמו כן ,הגדרה זו אומצה גם ע״י ארגון ה־ .OECDראה למשל OECD
( .)2011ההגדרה של האוריינות הפיננסית היא כדלקמןA combination of awareness, knowledge, skill,“ :
attitude and behavior necessary to make sound financial decisions and ultimately achieve
)individual financial wellbeing” (p. 3
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חלק מההחלטות הפיננסיות נושאות בחובן השלכות מרחיקות לכת על הפרט והחברה ,ובראשן
ההחלטות על חיסכון פנסיוני .ההתארכות בתוחלת החיים והשינויים המבניים בשוק ההון ומסלולי
הקריירה המתרחשים בשנים האחרונות מגבירים את חשיבותו של החיסכון לפנסיה .בו בזמן עולה
מורכבות ההחלטות הנוגעות לחסכונות לפנסיה ,זאת בשל הרפורמות שנעשו לאחרונה בפנסיה
בפרט ,ובחיסכון לטווח ארוך בכלל .רפורמות אלו מגדילות את השליטה של החוסך באפיקי החיסכון
ומרחיבות את אפשרויות הבחירה שלו (מבין מוצרים שונים מורכבים הכוללים גם הטבות מס
ותמריצים נוספים) ,לצד הקטנת אחריותה של המדינה למימון חייהם של תושביה לאחר פרישתם.
כידוע ,הרכב ורמת החסכונות לגיל הפנסיה ישפיעו על חיי החוסכים לאחר פרישתם .קשיים
במימון החיים לאחר הפרישה עשויים ליפול כנטל על משפחות החוסכים וסביבתם ,כמו גם על
מערכת הרווחה של המדינה .המחקר הנוכחי בא למפות את גורמי הידע הקשורים לאוריינות פיננסית
גבוהה יותר ולמעורבות רבה יותר בתכנון הפנסיוני (אקטיביות בקבלת החלטות) .החדשנות במחקר
היא בבחינה מעמיקה של מרכיבים שונים של המונח ״אוריינות פיננסית לפרישה״ ,כפי שיוגדר
בהמשך ,באמצעות שאלון ייעודי שפותח ע״י מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל אשר
באוניברסיטה העברית לצורכי המחקר הנוכחי .המחקר ייחודי במיקודו באוכלוסייה בגיל שלפני
פרישה .המחקר בוחן את הממדים השונים של אוריינות פיננסית של הפרטים :רמת המעקב אחר
חשבונות ,הידע הפיננסי ,חיפוש המידע ,היכולת החשבונית וכן ממדים שונים באוריינות הפיננסית
לפרישה של הפרטים (״אומדן האוריינות הפיננסית לפרישה״) :רמת מעקב אחרי חשבונות חיסכון
לטווח ארוך ,הערכת ידע של הקצבה לפרישה והאקטיביות שלהם בנוגע להרכב החיסכון לטווח
ארוך .הממצאים מהמחקר מראים שמשתנים דמוגרפיים כגון גיל ומצב הכנסה מסבירים את האומדן
במחקר זה לאוריינות פיננסית לפרישה ,אולם הידע הפיננסי הכללי אינו קשור לאומדן האוריינות
לפרישה .נמצא כי המשתנה ״רמת המעקב אחר החשבונות״ קשור לאומדן האוריינות הפיננסית
לפרישה כאשר מבקרים משתני רקע דמוגרפיים והתנהגותיים ,ובעקבות ממצא זה עולה השאלה
(שלא ניתן לענות עליה ע״י שימוש בתוצאות הסקר) האם משתנה זה מצביע על מרכיב אישיותי או
שניתן באמצעות הנגשת מידע לחולל שינוי .למחקר נוסף בנושא עשויות להיות השלכות חשובות על
דרכי ההתמודדות עם האתגר של שיפור האוריינות הפיננסית לפרישה.

.2

סקירת ספרות

ב.1.

רפורמות בפנסיה

בשנים האחרונות ,לאור העלייה בתוחלת החיים ותנודתיות השווקים ,ממשלות רבות בעולם מיישמות
רפורמות מבניות בשווקים הפיננסיים ובמערכת הפנסיה .במרבית המקרים ,המדינה מקטינה את חלקה
בהכנסות הפרט לאחר הפרישה ובמקביל מגדילה את חופש הבחירה של הפרט בניהול חסכונותיו
לפרישה .רפורמות אלה הומלצו על ידי הבנק העולמי ובוצעו במדינות כגון אוסטרליה (Gerrans
 ,)et al., 2010שוודיה ( ,)Almenberg and Save-Soderbergh, 2011אנגליה (Department
 ,)of Work and Pensions, 2012פולין ( ,)Zijlstra et al., 2010רוסיה (Williamson et
 )al., 2006ומדינות דרום אמריקה ( .)Calvo and Williamson, 2008לפי הולצמן ואחרים ,בין
השנים  1998עד  2008ביצעו  29מדינות רפורמות במערכת הפנסיה (.)Holzmann et al., 2012
ההתנהלות הכלכלית של החוסכים לפנסיה הופכת למשמעותית יותר עם יישום רפורמות אלו,
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וגוברת שבעתיים לאור העלייה בתוחלת החיים ,שכן לפרט יש יותר שנים לכלכל את עצמו לאחר
הפרישה .כלכלת החיים שלאחר הפרישה תלויה בהפרשות המתבצעות לאורך שנים לפניה .מתוך
הכרה בכך ,ישראל ,כמו מדינות אחרות בעולם ,התחילה לחייב הפרשות לפנסיה .כיום ,על פי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כמחצית מבני עשרים ומעלה מחזיקים בקרן פנסיה (.)2012a
הפנסיה התקציבית שהייתה נהוגה בעבר בחלקים נרחבים מהמשק הישראלי והבטיחה הכנסה
קבועה לפורשים ללא תלות בהפרשותיהם לחיסכון ,הוגבלה בעשור האחרון ואינה חלה עוד על
עובדים חדשים (ראה ,למשל ,ספיבק .)2012 ,במקומה נהוגה פנסיה צוברת אשר ההכנסה שהיא
מספקת לאחר הפרישה תלויה בחיסכון הנצבר בה לאורך השנים .רפורמת בכר ( )2004העבירה
את בחירת קרן הפנסיה ואפיק החיסכון שבקרן אל שיקול דעתו הבלעדי של החוסך .בנוסף ,החל
3
מ־ ,2008העובדים והמעסיקים נדרשים על פי החוק להפריש לפנסיה אחוז מוגדר ממשכורת העובד.
התוצאה של מהלכים אלו היא שכל מועסק חייב כיום לבצע החלטות פיננסיות לגבי חסכונותיו.
במקביל ,בארץ ובעולם קיימת עם השנים ירידה ביציבות ההעסקה .אנשים עובדים במהלך חייהם
בקריירות שונות ,ואורכה של כל קריירה קצר יותר מבעבר ( .)Kirpal, 2011כך עולה מורכבות
ההתנהלות הפיננסית הנדרשת ,וגובר הצורך של הפרטים להיות בעלי יכולות פיננסיות.
ב.2.

אוריינות פיננסית

תחום האוריינות הפיננסית ,בהגדרתו הרחבה ,התפתח כדי למדוד את הכושר לקבלת החלטות
פיננסיות של השחקנים הכלכליים השונים ,ובעיקר של הפרטים .כפי שציינו בהקדמה ,בספרות
המחקרית קיימות הגדרות שונות למושג ״אוריינות פיננסית״ .במחקר זה התמקדנו מצד אחד
במרכיבים הבאים של האוריינות הפיננסית הכללית :רמת המעקב אחר חשבונות ,הידע הפיננסי,
חיפוש המידע והיכולת החשבונית ,ומצד שני במרכיבים שונים באוריינות הפיננסית לפרישה של
הפרטים (״אומדן אוריינות פיננסית לפרישה״) :רמת מעקב אחרי חשבונות חיסכון לטווח ארוך,
הערכת ידע של הקצבה לפרישה ורמת אקטיביות בנוגע להרכב החיסכון לטווח ארוך.
הבנת תוצאות הסקר היא חשובה ,שכן לא ברור האם ידע פיננסי מביא בהכרח לידי התנהלות
פנסיונית רצויה .האם הכרת המונחים הפיננסיים השונים מובילה לאקטיביות רבה יותר בחיסכון
לטווח ארוך? האם הגברת הידע הפיננסי הכללי באמצעות תוכניות חינוך פיננסי ,לדוגמה בבתי הספר
ובמסגרות אחרות ,תהפוך את צרכני החסכונות לדעתניים יותר?
למיטב ידיעתנו ,אין מחקרים המתמקדים באוריינות הפיננסית לפרישה בישראל באופן שבו אנחנו
אומדים אותו .על כן ,הסקירה הבאה מתמקדת במאמרים אשר עוסקים באוריינות פיננסית כללית,
ובעיקר בבחינת רמת הידע הפיננסי התאורטי ,שהיא במרכז הספרות האקדמית בנושא .הספרות מראה
שאוריינות פיננסית הנאמדת כידע פיננסי (על סמך מספר מצומצם של שאלות החוזרות בספרות)
קשורה למשתנים דמוגרפיים של הפרט .ראשית ,ידע של מונחים כלכליים ומימוניים רחב ומדויק
יותר נמצא בקרב המשכילים יותר (.)van Rooij et al., 2011; Lusardi and Mitchell, 2011a
משתנה נוסף בעל קשר ברור וחזק עם ידע והיכרות של מונחים כלכליים הוא מגדר .תועד שלגברים
יש ידע של מונחים כלכליים ומימוניים רב מלנשים ( ,)van Rooij et al. 2011הם מתכננים יותר
 3צו הרחבה לפנסיה חובה .2011 ,אוחזר ב־ 1/5/2013מתוך:
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/4E41D973-0E56-4C81-99A9-5BC251C99D4D.htm

הרבעון לכלכלה

26

את כלכלתם לאחר הפרישה ( )Lusardi and Mitchell, 2011aוהינם בעלי יכולת חשבונית גבוהה
מזו של הנשים ( .)Banks and Oldfield, 2007זאת בניגוד לכך שתכנון כלכלי לקראת פרישה
חשוב במיוחד עבור נשים ,שכן להן צפויות שנים רבות יותר של מחיה לאחר הפרישה.
בנוסף ,מצב כלכלי טוב יותר של הפרט ומשק ביתו נמצאים אצל בעלי אוריינות כלכלית גבוהה
יותר (.)Gustman et al., 2010; Banks and Oldfield, 2007; van Rooij et al., 2012
קיימות עדויות מעורבות לגבי כיוון הסיבתיות של הקשר בין המצב הכלכלי לבין האוריינות הכלכלית
(.)Gustman et al., 2010; Bernheim et al., 2001; van Rooij et al., 2012
מחקרים ספורים בחנו את מידת האוריינות הפיננסית בחלוקה גילאית ,ועל פיהם אנו מצפים
לרמת ידע פיננסי לא מבוטלת בגילאים שלקראת הפרישה .מחקרים שבוצעו בארה״ב ובאירופה
מצביעים על כך שהידע הפיננסי עולה לקראת אמצע החיים ,ולאחר מכן יורד (van Rooij et al.,
 .)2011; Lusardi, 2008; Lusardi and Mitchell, 2011bניתן לשער שישנה עלייה בידע
הפיננסי לקראת הפרישה ,וירידה בידע הפיננסי לאחריה.
עדויות ממחקרים באוכלוסייה הכללית מעידות על כך שאוריינות כלכלית יכולה לשפר את
ההכנסות לאחר הפרישה .קיים קשר הדוק בין אוריינות כלכלית לבין תכנון החסכונות המיועדים
לפרישה ,וכמו כן נמצא שתכנון בהקשר של סכום הכסף המופקד לחיסכון ,ואף חשיבה על הפרישה
לבדה ,מכפילים את היקף הכספים הזמינים לאחר הפרישה (van Rooij et al., 2012; Lusardi,
 ,)2008; Gustman et al., 2010; Lusardi and Beeler, 2007כך שלחושבים על הפרישה יש
פי שניים חסכונות מאלה שלא חשבו עליה כלל.
אין ממצאים חד־משמעיים בספרות באשר לשאלה האם תוכניות אוריינות פיננסית גורמות לשיפור
בתהליך קבלת החלטות כלכליות (לסקירה עדכנית ראה .)Mugerman, Sade and Shayo, 2014
יחד עם זאת ,רוב המחקרים על תוכניות אוריינות פיננסית לעובדים במקום העבודה מצביעים על
השפעה מובהקת וחיובית של תוכניות אלו על התנהלות בנושאי החיסכון (ראה ,למשלBernheim ,
.)and Garrett, 2003

.3

נתונים ושיטת מחקר

ג.1.

המדגם

במסגרת המחקר השתמשנו במידע ייחודי שנאסף באמצעות שאלון שפותח לראשונה עבור מרכז
הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל באוניברסיטה העברית בירושלים ,על מנת לקבץ תובנות
בדבר קבלת ההחלטות הנוגעות לחיסכון לטווח ארוך .השאלון הופץ באמצעות דואר אלקטרוני
למדגם אקראי של  501נשאלים ,מתוך מאגר החברים הרשומים בפאנל האינטרנטי של חברת
4
( iPanelלהלן :״קבוצת המדגם״) .קבוצת המדגם הכילה גברים ונשים יהודים בגילאים  46עד ,61
ילידי ישראל ,או שעלו לישראל לפני שנת  ,1990בהתפלגות אקראית מייצגת לפי מקום מגורים,
גיל ומין 5.האוכלוסייה אשר עלתה לארץ החל משנת  ,1990וכן האוכלוסייה הערבית ,אינן כלולות
 4גיל הפרישה בישראל עפ״י חוק הינו  67לגברים ו־ 62לנשים ,כך שהאוכלוסייה הנדגמת היא ברובה טרם
פרישה.
 5חברת הסקרים ״מחשוב״ בשיתוף עם חברת  iPanelדגמו את המשיבים באופן אקראי מתוך מסגרת הדגימה
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במחקר בשל היותן בעלות מיעוט משאבים כספיים לקראת פרישה באופן יחסי (Semyonov and
.)Lewin-Epstein, 2011
השימוש במדגם באמצעות האינטרנט נבחר לאחר ביצוע פיילוט טלפוני שלא צלח ,בשל מורכבות
השאלות וחוסר נכונות של נשאלים לענות על חלק מהשאלות .השימוש במדיה האינטרנטית מקובל
במחקר האוריינות הפיננסית ( 6.)Lusardi, 2008יצוין כי בשל פורמט איסוף הנתונים ,קבוצת
המדגם הנה בעלת רמת השכלה גבוהה משל האוכלוסייה הכללית בטווח הגילאים האמור.
המדגם (לוח  )1חולק באופן כמעט שווה בין גברים לנשים ( 49.3%נשים) ,ברובם חילונים
( 70.4%מקבוצת המדגם) ,ומרביתם ילידי הארץ ( 80%מקבוצת המדגם) .מרבית הנשאלים
( )85%בעלי השכלה גבוהה מהשכלה תיכונית מלאה ,בשונה מהמקובל באוכלוסייה הכללית .רוב
כמעט מוחלט של הנשאלים ( 94.9%מקבוצת המדגם) דיווחו על מצב בריאותי סביר ומעלה ,כאשר
 47.2%הגדירו את הכנסת משק הבית שלהם מעל הממוצע .עם זאת ,רוב הנשאלים ( )57.8%העידו
על קושי של משק הבית להסתדר כלכלית.
ג.2.

כלי המחקר

השאלון שהורכב עבור המחקר הנוכחי 7מייצג חמישה עולמות תוכן הקשורים לאוריינות פיננסית:
חיפוש מידע פיננסי ,מעקב אחר חשבונות ,ידע כלכלי ,יכולת חשבונית ואוריינות לפנסיה.
תיאור משתני האוריינות הפיננסית

בכל אחד מחמשת המדדים חושב ציון למשיב רק אם ענה על לפחות שלושה רבעים מן השאלות
במדד .חיפוש מידע פיננסי ( )Searchמייצג את מספר המקורות השונים שבהם חיפש המשיב
מידע פיננסי ,מבין ארבעת המקורות שנשאל לגביהם .ידע כלכלי ( 8)Knowledgeנמדד לפי
מספר התשובות הנכונות שנתן המשיב לשמונה שאלות הידע שנשאל הבודקות היכרות עם מונחים
כלכליים ,הכרת הקשר בין סיכון לתשואה ועוד .מעקב חשבונות ( )Checkנבנה כממוצע של
שלוש שאלות לגבי תדירות בדיקת חשבונות משק הבית .חשוב להדגיש כי מדובר בחשבונות כמו
חשמל ומים ,ולא בחשבונות הפנסיה .סולם התשובות הוא – 1 :לא;  – 2כן ,כל מספר חודשים;
בפאנל הקיים בחברת .iPanel
 iPanel 6שלחו לנבדקים דואר אלקטרוני ובו בקשה להשתתף בסקר .על מילוי השאלון ניתנה תמורה שוות
ערך לשלושה שקלים .לאחר שסיימו  510אנשים להשיב על השאלון נסגר הסקר .מתוך  510משיבים ,תשעה
( )1.8%הוצאו מניתוח הנתונים מהסיבות הבאות :שלושה לא ענו על רוב שאלות הסקר ,חמישה נוספים לא ענו על
לפחות  2/3מהשאלות הדמוגרפיות וביניהן השאלה על השכלה ואחד נוסף נתן תשובות לא סבירות וסותרות באחד
הסולמות.
 7להלן קישור למיקום השאלון באינטרנט:
http://micro5.mscc.huji.ac.il/~bschool/3Mugi/101012-1903.htm
 8מספר מחקרים מזהים את המונח המצומצם  financial knowledgeעם המונח הרחב יותר financial literacy
(ראה למשל  ,)Lusardi and Mitchell, 2007כך שאוריינות פיננסית נמדדת אצלם ע״י בחינת הידע הפיננסי
בלבד ,ללא בדיקה של יישום הידע.
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לוח  :1נתונים דמוגרפיים ומשתנים התנהגותיים
משתנה

אחוז מהמשיבים

מגדר
נשים
גברים

49.3%
50.7%

ילידי הארץ
רקע בפיננסים (עבודה
בכספים ,בעבר או בהווה)

80%
17.4%

הכנסות משק הבית ביחס
לממוצע בישראל ()82%
הרבה מתחת לממוצע
מעט מתחת לממוצע
ממוצע
מעט מעל הממוצע
הרבה מעל הממוצע

13.9%
15.1%
23.8%
30.9%
16.3%

משק הבית מסתדר
כלכלית ()92%
בקושי רב
בקושי
די בקלות
בקלות

13.0%
44.8%
26.1%
16.1%

משתנה
מצב בריאותי
רע מאוד
רע
סביר
טוב
טוב מאוד

אחוז מהמשיבים
0.2%
4.9%
19.9%
40.7%
34.3%

השכלה
ללא השכלה תיכונית
תיכונית חלקית
תיכונית מלאה
לימודי תעודה
תואר ראשון
תואר שני ומעלה

1.2%
3.4%
20.4%
25.3%
30.9%
18.8%

גורם מחליט במשק הבית
(כלכלית)
אני (לבדי או עם אחר)
אני לא מחליט

83.5%
16.5%

נכסים בבעלותי
חשבון בנק
קרן/חיסכון לגיל פרישה
()94.6%
מניות ואג״חים ()91.6%
ני״ע אחרים ()90.2%

99.2%
92.0%
37.5%
17.9%

בכל שאלה שענו עליה פחות מ־ 95%מהנשאלים מצוין אחוז המשיבים בסוגריים.

 – 3כן ,פעם או פעמיים בחודש;  – 4כן ,פעם בשבוע או יותר .השאלות המרכיבות את שלושת
המדדים האלה לוקטו מתוך שאלונים קיימים מהספרות שחקרה אוריינות פיננסית כללית (Beal and
Delpachitra, 2003; Lusardi and Mitchell, 2011a; van Rooij et al., 2011; Moore,
9
.)2003; The Social Research Centre, 2008; Hilgert et al., 2003
 9ישנם מחקרים המעניקים ציון משוקלל המבוסס על ניתוח פקטורים ושימוש בהעמסות הרכיבים שעל הפקטורים
(ראו למשל  ,)van Rooij et al., 2011מחקרים אחרים משתמשים בשקלול פשוט (אחיד) של התשובות .במקרה
שלנו ,ניתוח פקטורים הצביע על קיומו של פקטור אחד עבור כל מדד כפי שתואר לעיל ,והטעינות של כל רכיב על
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יכולת חשבונית ( )Numeracyנמדדה על פי מידת ההצלחה (בסולם  0עד  )4בשאלון הלקוח מסקר
הבריאות ,ההזדקנות והפרישה באירופה ( ,)SHARE10שבו נשאלות שאלות חשבוניות פתוחות.
אוריינות לפנסיה ( )Lit Pensionנמדדה כך :חסרי פנסיה מקבלים ציון שלילי  ;1-בעלי פנסיה
מתחילים מציון  ,0וצוברים נקודה על כל אחד מהבאים :אם התעדכנו בשלושת החודשים האחרונים
במצב החיסכון; 11אם יש להם מושג מה תהיה הכנסתם לאחר הפרישה; אם שקלו להחליף את מסלול
החיסכון או את החברה המנהלת אותו 12.אוריינות לפנסיה לבעלי פנסיה ( )Lit Pension hנמדדה
באופן דומה ,אלא שמחוסרי הפנסיה לא קיבלו ציון במדד זה .סדרת השאלות הנוגעות לאוריינות
לפנסיה חוברה במיוחד עבור הסקר הנוכחי.
תיאור משתני הביקורת

בשאלון בחנו גם היבטים התנהגותיים ,כגון הנטייה להשוואת מחירים ולמוטיבציה לחסוך (שמקורם
בשאלון שפותח בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) ,מודעות לרמת הידע הפיננסי של הפרט לגבי עצמו,
שאלה לגבי הרצון להשתתף בהדרכה כלכלית ,שנאת/אהבת סיכון (שאלה שמקורה במחקר הבריאות
והפרישה האמריקאי  ,)HRSפסימיות/אופטימיות (סולם  .)LOT-Rבנוסף ,אספנו מידע דמוגרפי,
כלכלי ובריאותי בנוגע לפרטים שנדגמו בקבוצת המדגם.
גיל ( :)Ageמייצג את הגיל שדיווח הנשאל .מגדר ( :)Genderגברים קיבלו את הערך  ;1נשים
הן קבוצת ההשוואה .עלייה לארץ ( :)Aliyaהעולים קיבלו את הערך  ;1ילידי הארץ הם קבוצת
ההשוואה (נדגמו רק עולים שעלו לפני  .)1990השכלה ( )Educנמדדה על פי שאלה על מוסד
הלימודים הגבוה ביותר שסיים המשיב ,כאשר הקטגוריות חולקו לשבע רמות לפי הקריטריונים
הבינלאומיים ( )ISCEDשמפיק אונסק״ו ( – UNESCO, 2011): 0לא סיים בי״ס יסודי; – 1
יסודית או חטיבה;  – 2השכלה תיכונית חלקית;  – 3השכלה תיכונית מלאה (בתיכון/ישיבה); – 4
דיפלומה;  – 5תואר ראשון;  – 6תואר שני או גבוה יותר .לצורך הרגרסיות קיבצנו את הקטגוריות
לארבע והשתמשנו במשתני דמי כדלקמן( educ1:קבוצת בסיס) – מקבל ערך  1למשיבים שלא
סיימו תיכון;  – educ2מקבל ערך  1לנשאלים בעלי השכלה תיכונית מלאה;  – educ3מקבל ערך
 1למשיבים בעלי תואר ראשון;  – educ4מקבל ערך  1למשיבים בעלי תואר שני או גבוה יותר.
ההכנסה ( )Incomeנמדדה כהכנסת משק הבית ביחס לממוצע במשק ,בסולם בעל  5דרגות
הפקטור דומה ,לכן בחרנו לתת משקל שווה לכל שאלה בחישוב המדדים.
 10סקר  SHAREמבוסס על מחקר רחב היקף לבדיקה של התאמת השאלות כאמור .למידע נוסף ראה:
.http://igdc.huji.ac.il/Share/Share.aspx?page=introH
 11שים לב כי משתנה זה שונה ממשתנה ״check״ שתואר קודם לכן .משתנה זה מתייחס למרכיבים השונים
הכלולים בחיסכון לטווח ארוך ומנוסח באפן רחב .באוכלוסיית המדגם סביר להניח כי גם אנשים שהם מבוטחים
עבור הרובד הראשון בשכר בפנסיה התקציבית או  DBיש להם הפרשות לחסכונות נוספים לטווח ארוך כדוגמאת
קופת גמל ,קרנות השתלמות וחסכונות עצמאיים.
 12השאלה מתייחסת לשינוי מסלול החיסכון (למשל ,יותר/פחות מסוכן) או המעבר בין מנהלי השקעות שונים,
למשל בתחום של קופות גמל וקרנות השתלמות (ראה גם הערה קודמת).
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שבו הדרגה הראשונה היא ״הרבה מתחת לממוצע״ והחמישית היא ״הרבה מעל לממוצע״ .לצורך
הרגרסיות השתמשנו בשלושה משתני דמי ,כדלקמן( income1 :קבוצת בסיס) – מקבל ערך 1
למשיבים בעלי רמת הכנסה מתחת לממוצע;  – income2מקבל ערך  1לנשאלים בעלי הכנסה
ממוצעת;  – income3מקבל ערך  1למשיבים בעלי הכנסה מעל הממוצע.
המחליט בכספים ( :)Manageהמשיב סימן מי במשק ביתו מחליט בבחירה בין מסלולי השקעה
וחברות פיננסיות .כל משיב שדיווח על עצמו כמחליט העיקרי או דיווח שההחלטות מתקבלות במשק
הבית במשותף קיבל את הערך  1שפירושו שהוא משתתף בהחלטות .כל משיב שסימן מישהו אחר
מעצמו כמחליט העיקרי קיבל את הערך  0במדד זה.
ניירות ערך ( :)Stocksמקבל את הערך  1עבור מי שמחזיק במניות ,איגרות חוב או ניירות ערך
אחרים ,שלא דרך קרנות מנוהלות; אחרת מקבל את הערך .0
מצב בריאותי ( :)Healthנמדד על ידי הערכה סובייקטיבית של המשיב את מצב בריאותו ,בסולם
בעל  5דרגות – 1 :רע מאוד;  – 2רע;  – 3סביר;  – 4טוב;  – 5טוב מאוד .התשובות חולקו לשתי
קטגוריות על בסיס החציון – 0 :מצב בריאותי רע מאוד עד סביר;  – 1טוב עד טוב מאוד.
יחס לסיכון ( :)Riskyנמדד לפי ההעדפה של המשיב בבחירה בין עבודה שהכנסתה בטוחה לבין
עבודה שיש בה סיכוי של  50%שהכנסתך תוכפל וסיכוי של  50%שהיא תרד בשליש .הבוחר
באפשרות הראשונה הוגדר שונא סיכון וקיבל את הערך  ;0הבוחר באפשרות השנייה קיבל את הערך
 1במשתנה זה.

.4

ממצאים

הממצאים בקטגוריות האוריינות הכלכלית השונות מוצגים בציורים  1עד  .5בקטגוריית חיפוש
המידע הפיננסי המוצגת בציור  ,1מקורות המידע השכיחים ביותר הם כתבות ומאמרים (67%
מקבוצת המדגם) ותוכניות רדיו וטלוויזיה ( 60%מקבוצת המדגם) .חיפוש במידע אינטרנטי ,כמו
גם עיון בדוחות כספיים ,הינו נמוך משמעותית 13.ככלל ,עולה כי בממוצע הנשאלים מסתמכים על
יותר ממקור מידע אחד ( 1.6מקורות מידע בממוצע) בחיפוש אחר מידע פיננסי .בסקר אוריינות
פיננסית שנערך בינואר–מאי  2012ע״י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בקרב כ־ 1,200נשאלים
בני  20ומעלה ,נמצא גם כן כי כתבות ומאמרים ,כמו גם תוכניות רדיו וטלוויזיה ,הם המקורות
השכיחים ביותר לחיפוש מידע פיננסי ,אם כי בשיעורים נמוכים יותר .חיפוש מידע מבוסס קבוצות
דיון ופורומים באינטרנט נמצא גם בסקר הלמ״ס בשכיחות נמוכה (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
.)2012a

 13הנ״ל מעט מפתיע לאור העובדה שעצם הדגימה נעשתה באמצעות מדיה אינטרנטית ולכן פלטפורמה זו אינה זרה
לנשאלים.
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ציור  :1מקורות מידע לחיפוש מידע פיננסי

ציור  :2תדירות מעקב אחר חשבונות

בקטגוריית המעקב אחר חשבונות (ראה ציור  )2עולה כי כ־ 88%מהנשאלים בודקים את חשבון
העו״ש שלהם לפחות אחת לחודש ,ומעל שלושה רבעים מהנשאלים בודקים את חשבונות הבית
שלהם (חשמל ,מים וכו׳) לפחות אחת לחודש 14.לעומת זאת ,רק כמחצית הנשאלים מנהלים רישום
הוצאות בתדירות כלשהי.
 14בכל אופן ,מאחר שמרבית החשבונות הינם חודשיים (או אף דו־חודשיים) לא קיימת סיבה רציונלית לבדיקת
חשבונות בתדירות גבוהה יותר ,למעט אם החשבונות מגיעים בתאריכים שונים בחודש ,או לחילופין ,מנוכים

32
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בתחום הידע הפיננסי (ראה ציור  ,)3הנשאלים קיבלו ציון ממוצע של  70%מתוך  8שאלות הנוגעות
לידע פיננסי בסיסי ,כאשר בכל אחת מהשאלות לפחות  62%מהנשאלים ענו תשובה נכונה .הידע
הרב יותר הופגן בנושא של קשר בין תשואה לסיכון ( 78%מקבוצת המדגם ענו נכונה) ,כאשר הידע
הדל יותר הופגן בהגדרה הבסיסית של מניה ( 62%מקבוצת המדגם ענו נכונה) .בקרב סקר הלמ״ס
בנוגע לאוריינות פיננסית ,כאמור ,בקרב בני  20ומעלה ,בשאלות דומות ,נתקבלו ציונים נמוכים
15
יותר.

ציור  :3ידע פיננסי בסיסי

בתחום היכולת החשבונית (ראה ציור  ,)4רק כ־ 40%מקבוצת המדגם קיבלו ציון מקסימלי.
בתחום האוריינות לפנסיה (ראה ציור  ,)5לרוב הנשאלים ( 78.5%מקבוצת המדגם שהשיבו
לשאלה זו ,כאשר  12%מקבוצת המדגם לא השיבו) קיימת קרן פנסיה .לאחר שנשאלו המשיבים
שאלה נוספת (קיומו של חיסכון אחר ,קופת גמל או ביטוח מנהלים) ,עלה כי באופן מצרפי לשתי
השאלות ,לכ־ 92%מהנשאלים קיים חיסכון כלשהו לפנסיה 17.מבין בעלי הפנסיה ,מרבית המשיבים
(כ־ )70%התעדכנו במצב החיסכון שלהם ברבעון האחרון ,כאשר רק לחמישית מהנשאלים אין
ידע כלל על הכנסתם החודשית הצפויה לאחר הפרישה ולכ 22%-מקבוצת המדגם קיים מושג טוב,
לטענתם .בקרב סקר הלמ״ס שנערך עבור בני  20ומעלה נמצא כי כשני שלישים מבעלי החיסכון
לפנסיה עקבו ברבעון האחרון אחר מצב החיסכון שלהם ,בדומה לנתונים שבידינו.
16

באמצעות הוראת קבע מחשבון העו״ש ,אשר בלאו הכי נבדק אף הוא לרוב לפחות אחת לחודש.
 15כנראה ניתן לייחס זאת לרמת ההשכלה הגבוהה יחסית של הנשאלים בשאלון שערכנו במחקר זה.
 16נתון מפתיע ביחס להתפלגות רמות ההשכלה של קבוצת המדגם.
 17הפער נובע להערכתנו מחוסר ההבחנה של הנשאלים כי קופת גמל וביטוח מנהלים הינם מכשירים פנסיוניים,
בדומה לקרן הפנסיה.
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ציור  :4יכולת חשבונית (ציון בין  0ל־ ,4כאשר  4הינו ציון מקסימלי)

ציור  :5אוריינות פיננסית לפנסיה

ככלל ,עולה כי במרבית הקטגוריות האמורות מרבית הנשאלים מפגינים בקיאות מסוימת ,אם כי
לא מלאה ,בעולמות התוכן השונים אשר אמורים לאפשר להם את היכולת הבסיסית להיות בעלי
אוריינות פיננסית ואוריינות פיננסית לפנסיה .המשתנים הדמוגרפיים אף הם תומכים כאמור ברובם
ביכולת לפתח אוריינות.
ערכנו כמה משוואות רגרסיה על מנת לבחון את הגורמים המשפיעים על האוריינות הפיננסית
והאוריינות הפיננסית לקראת פרישה ,ע״י בחינת משתנים דמוגרפיים והתנהגותיים מחד גיסא
וע״י בחינת השפעת הקטגוריות השונות שתוארו לעיל מאידך גיסא ,על רמת האוריינות הפיננסית
והאוריינות הפיננסית לפרישה.
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הרבעון לכלכלה

להלן המודלים שנבחנו:
.1

Searchi = α + F(Agei, Genderi, Edui, Aliyai, Healthi, Incomei) + εi

.2

Checki = α + F(Agei, Genderi, Edui, Aliyai, Healthi, Incomei) + εi

.3

Numeracyi = α + F(Agei, Genderi, Edui, Aliyai, Healthi, Incomei) + εi

.4

Knowledgei = α + F(Agei, Genderi, Edui, Aliyai, Healthi, Incomei) + εi

.5

Lit_Pensioni = α + F(Agei, Genderi, Edui, Aliyai, Healthi, Incomei) + εi

Lit_Pension_hi = α + F(Agei, Genderi, Edui, Aliyai, Healthi, Incomei) + εi .6
משוואות רגרסיה ( )6(–)1בחנו את השפעת המשתנים הדמוגרפיים (גיל ,מין ,רמת השכלה ,יליד
הארץ ,בריאות והכנסה) על כל אחת מהקטגוריות שתוארו במסגרת השאלון .באמצעות רגרסיות
אלו ניתן יהיה לאמוד האם וכיצד קטגוריות אלו הינן בנות השפעה על רמת האוריינות הפיננסית
והאוריינות הפיננסית לפרישה ,בהתאם לפלחי אוכלוסייה שונים .משוואה ( )1בוחנת כיצד המשתנים
הדמוגרפיים המתוארים משפיעים על רמת החיפוש אחר מידע פיננסי ,משוואה ( )2בוחנת את אותם
המשתנים ביחס למידת המעקב אחר חשבונות ,משוואה ( )3בוחנת זאת ביחס ליכולת חשבונית ואילו
משוואה ( )4בוחנת זאת ביחס לרמת הידע הפיננסי הבסיסי .משוואות ( )5ו־( )6בוחנות את השפעת
המשתנים הדמוגרפיים ביחס לאוריינות לפנסיה ,כאשר משוואה ( )6מתייחסת רק לאוכלוסייה
שקיימת לה קרן פנסיה בפועל.
לאחר מכן הרצנו את אותן משוואות רגרסיה בתוספת של משתנים התנהגותיים נוספים כמשתנים
נשלטים ,מעבר למשתנים הדמוגרפיים הקיימים :היחס לסיכון ( ,)Riskyהחזקה בני״ע ()Stocks
והמחליט במשק הבית ( .)Manageמשתנים נוספים אלו אמורים לייצג תבנית של התנהלות פיננסית.
ציפינו למצוא שהאוריינות הפיננסית תהיה נמוכה יותר אצל שונאי הסיכון וגבוהה יותר אצל מחזיקי
ניירות הערך והמחליטים במשק ביתם ,מפני שניהול מסוכן כלכלית ,כמו גם החזקה בני״ע וניהול
כלכלת משק הבית ,דורשים הבנה פיננסית.
לאחר שבחנו את יחסי הגומלין בין המשתנים הדמוגרפיים וההתנהגותיים לבין האוריינות
הפיננסית של הנשאלים ,ניסינו להתמקד בגורמים המשפיעים על האוריינות לפנסיה בכלל קבוצת
המדגם ,ובייחוד בקרב בעלי קרן פנסיה בפועל .בהתאם ,בחנו את הקשר בין כל אחת מהקטגוריות
של אוריינות פיננסית לבין האוריינות לפנסיה והאוריינות לפנסיה עבור בעלי פנסיה ,כדלהלן:
.7

Lit_Pensioni = α + F(Searchi, Checki, Numeracyi, Knowledge) + εi

.8

Lit_Pension_hi = α + F(Searchi, Checki, Numeracyi, Knowledge) + εi

לאחר מכן ,ביצענו את אותן בחינות שבמשוואות ( )8(–)7בתוספת המשתנים הדמוגרפיים שתוארו
במשוואות ( ,)6(–)1כחלק מהמשתנים התלויים .בנוסף ,ביצענו את הבחינות האמורות במשוואות
( )8(–)7בתוספת המשתנים הדמוגרפיים והמשתנים ההתנהגותיים (החזקה בניירות ערך ,קבלת
החלטות כלכליות ויחס לסיכון).
מתוצאות הרגרסיות המתוארות במשוואות ( )6(–)1עולים ממצאים מספר (ראו לוח  .)2ראשית,
קיים קשר חיובי מובהק בין גילו של הנשאל לבין רמת האוריינות לפנסיה שלו ,כך שרמת האוריינות
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גדלה עם הגיל .במילים אחרות ,ככל שהנשאל קרוב יותר לגיל הפרישה הוא מפגין ,באופן הגיוני,
בקיאות ומעורבות גבוהים יותר ביחס לחסכונותיו הפנסיוניים .בנוסף ,המחקר הנוכחי מראה כי
למגדר (גברים) קשר חיובי עם המשתנים יכולת חשבונית ,חיפוש אחר מידע פיננסי וידע פיננסי
(בקיאות) ,בדומה לספרות שהוצגה .לעומת זאת מגדר אינו בעל אסוציאציה מובהקת למעקב אחר
חשבונות ולאוריינות לפנסיה לבעלי פנסיה .דהיינו ,אף על פי שלכאורה לגברים יש ״ארגז כלים״ טוב
יותר ,גברים בעלי פנסיה אינם משתמשים בו יותר מנשים בעלות הפנסיה לצורך מעקב אחר נתוניהם
הפנסיוניים ,והוא לא מייצר להם אוריינות לפנסיה גבוהה יותר .גם רמת ההשכלה נמצאה קשורה
לאוריינות פיננסית ,כאשר לתארים אקדמיים מתקדמים (תואר שני ומעלה) קיים קשר אסוציאטיבי
חיובי ליכולת החשבונית ,לידע הפיננסי הבסיסי ולאוריינות לפנסיה לבעלי חיסכון לפנסיה .בדומה
לתוצאות המשתנה המגדרי ,לא קיים קשר אסוציאטיבי נצפה בין רמת ההשכלה לתדירות המעקב אחר
חשבונות הבית .בנוסף ,משתני הבריאות וילידי הארץ לא נמצאו קשורים לאף אחת מהקטגוריות של
האוריינות הפיננסית ,למעט חיפוש המידע .לבסוף ,לרמת ההכנסה יש אסוציאציה חיובית לאוריינות
לפנסיה ,וזו מתבטאת בכלל המדגם ,ובקרב בעלי חיסכון לפנסיה בפרט.
לאחר מכן הוספנו את המשתנים ההתנהגותיים למשוואות הרגרסיה (ראו לוח  .)3לא חל שינוי
מהותי במובהקויות הקשרים של המשתנים הדמוגרפיים למשתני האוריינות השונים ,למעט משתנה
הגיל וההשכלה הנמוכה ברגרסיה על אוריינות לפנסיה ,אשר מובהקותם נמוכה יותר כאשר מבקרים
משתנים התנהגותיים (השוו לוח  2ללוח .)3
בקרב המשתנים ההתנהגותיים נמצא כי קיימת אסוציאציה חיובית מובהקת בין החזקה בניירות
ערך מסוג כלשהו לבין רוב קטגוריות האוריינות הפיננסית (למעט יכולת חשבונית) .סביר להניח
כי השליטה בעולמות התוכן ,הנדרשת לצורך אוריינות פיננסית לפנסיה ,דרושה גם לצורך החזקה
בניירות ערך ,בייחוד בכל הנוגע לידע הפיננסי הבסיסי ולהתחקות אחר מקורות מידע .כמו כן נמצא
כי לצד המקבל את ההחלטות הכלכליות במשק הבית קיימת אסוציאציה חיובית מובהקת למידת הידע
הפיננסי ולתדירות המעקב אחר חשבונות הבית באופן כללי ,ואסוציאציה מעט פחות מובהקת ליכולת
חשבונית .תוצאה זו די הגיונית ,לפחות בכל הנוגע למעקב אחר חשבונות .מצאנו ,בנוסף ,כי קיים
קשר שלילי בין שנאת סיכון לבין משתני האוריינות.
בבחינה מחדש של הגורמים הקשורים לרמת האוריינות לפנסיה [משוואות ( ])8(–)7נמצא כי
קיים קשר אסוציאטיבי חיובי מובהק בין שלושה מדדים הנוגעים לאוריינות פיננסית – חיפוש אחר
מידע פיננסי ,מעקב אחר חשבונות הבית וידע פיננסי – לבין אוריינות לפנסיה ואוריינות לפנסיה
בקרב בעלי חיסכון לפנסיה (לוח  .)4תוצאות אלו מאששות את השערתנו בדבר חשיבותם של
גורמים אלה באוריינות הפיננסית לפנסיה .משתנה היכולת החשבונית לא נמצא מובהק .כאשר
מוסיפים למשוואות הרגרסיה הללו את המשתנים הדמוגרפיים ,הקשרים שבין מדדי האוריינות
הפיננסית השונים לבין שני מדדי האוריינות לפנסיה נשמרים ,אם כי הם חלשים יותר (לוח .)4
מתוצאות הסקר אין לנו יכולת לדעת האם הקשר החיובי בין חיפוש אחרי מידע פיננסי ומעקב
אחרי חשבונות לבין אוריינות פיננסית לפנסיה מעיד על כך שהנגשת המידע הנ״ל עשויה להעלות את
האוריינות הפיננסית .ייתכן לחילופין שמשתנים אלו מתואמים עם משתנים אישיותיים שעליהם אין
לנו מידע .יחד עם זאת ,ממצאינו מצביעים על הצורך לבחון נושא זה לעומק יותר .ראו דיון בהמשך
בפרק המסקנות (פרק ה).
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לוח  :2השפעת משתנים דמוגרפיים על קטגוריות של אוריינות פיננסית
Knowledge
)(4

Numeracy
)(3

Check
)(2

Search
)(1

Lit_pension Lit_pension_h
)(5
)(6
***0.032
)(0.010

***0.053
)(0.014

0.016
)(0.018

−0.019
)(0.012

0.006
)(0.007

**0.022
)(0.010

Age

0.139
)(0.095

**0.275
)(0.136

***1.353
)(0.171

***0.528
)(0.120

0.506*** 0.038
)(0.098
)(0.069

Gender

0.381
)(0.245

−0.013
)(0.345

0.362
)(0.433

0.251
)(0.304

0.859*** 0.178
)(0.251
)(0.173

Educ2

***0.610
)(0.228

0.433
)(0.325

***1.314
)(0.408

**0.712
)(0.287

1.079*** 0.198
)(0.237
)(0.163

Educ3

***0.693
)(0.244

*0.655
)(0.351

***1.886
)(0.441

***0.872
)(0.309

1.013*** 0.093
)(0.254
)(0.176

Educ4

0.101
)(0.118

0.013
)(0.167

−0.269
)(0.210

−0.062
)(0.147

0.108
)(0.084

**−0.264
)(0.122

Aliya

0.127
)(0.111

*0.269
)(0.154

0.175
)(0.193

−0.040
)(0.135

0.007
)(0.008

**−0.239
)(0.111

Health

***0.380
)(0.132

***0.515
)(0.183

0.221
)(0.228

−0.036
)(0.160

0.051
)(0.092

**0.260
)(0.131

Income2

***0.305
)(0.108

***0.849
)(0.153

**0.382
)(0.192

0.107
)(0.135

0.103
)(0.077

*0.182
)(0.110

Income3

344

498

501

501

495

491

Observations

0.108

0.134

0.209

0.087

0.015

133

R²

הערות :כל אחד מהטורים מייצג רגרסיית  OLSנפרדת .המשתנה התלוי הינו כותרת הטור .טור ( )1בוחן כיצד המשתנים
הדמוגרפיים המתוארים משפיעים על רמת החיפוש אחר מידע פיננסי; טור ( )2בוחן זאת ביחס למידת המעקב אחר
חשבונות; טור ( )3בוחן זאת ביחס ליכולת חשבונית; טור ( )4בוחן זאת ביחס לרמת הידע הפיננסי הבסיסי; טורים
( )5ו־( )6בוחנים את השפעת המשתנים הדמוגרפיים ביחס לאוריינות לפנסיה ,כאשר טור ( )6מתייחס רק לאוכלוסייה
שקיימת לה קרן פנסיה בפועל.
טעות סטטיסטית מדווחת בסוגריים = *** :מובהק ברמה של  = ** ;1%מובהק ברמה של  = * ;5%מובהק ברמה של
.10%
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לוח  :3השפעת משתנים דמוגרפיים והתנהגותיים על קטגוריות של אוריינות
פיננסית
Numeracy
)(3

Check
)(2

Search
)(1

Knowledge Lit_pension Lit_pension_h
)(4
)(5
)(6
0.014
)(0.011

**0.038
)(0.015

0.014
)(0.018

−0.015
)(0.013

0.006
)(0.008

*0.020
)(0.011

Age

0.148
)(0.107

0.130
)(0.150

***1.162
)(0.182

***0.586
)(0.134

−0.073
)(0.080

***0.395
)(0.110

Gender

*0.479
)(0.267

0.320
)(0.352

0.189
)(0.430

−0.016
)(0.317

*0.324
)(0.189

***0.873
)(0.263

Educ2

***0.715
)(0.249

*0.618
)(0.332

**0.804
)(0.406

0.404
)(0.299

**0.385
)(0.178

***0.935
)(0.248

Educ3

***0.707
)(0.263

**0.754
)(0.356

***1.445
)(0.214

**0.734
)(0.321

0.235
)(0.192

***0.929
)(0.265

Educ4

0.027
)(0.125

0.111
)(0.179

*−0.416
)(0.219

−0.128
)(0.161

0.020
)(0.096

***−0.394
)(0.133

Aliya

0.080
)(0.119

*0.288
)(0.163

*0.351
)(0.198

0.140
)(0.146

−0.092
)(0.088

**−0.265
)(0.119

Health

**0.315
)(0.144

**0.385
)(0.195

0.027
)(0.236

0.060
)(0.174

0.016
)(0.104

0.168
)(0.142

Income2

**0.753*** 0.267
)(0.162
)(0.115

0.120
)(0.198

0.180
)(0.146

0.092
)(0.088

0.131
)(0.119

Income3

***0.792*** 0.394
)(0.146
)(0.100

**0.413
)(0.179

**−0.313
)(0.132

0.113
)(0.079

***0.333
)(0.107

Stocks

−0.012
)(0.162

0.155
)(0.214

***1.007
)(0.261

*0.377
)(0.193

**0.262
)(0.115

**0.317
)(0.158

Manage

**−0.269
)(0.123

*−0.315
)(0.170

*0.368
)(0.207

0.201
)(0.153

−0.119
)(0.091

*0.219
)(0.124

Risky

289

397

399

399

395

392

Observations

0.156

0.208

0.263

0.140

0.049

175

R²

הערות :כל אחד מהטורים מייצג רגרסיית  OLSנפרדת .המשתנה התלוי הינו כותרת הטור .טור ( )1בוחן כיצד המשתנים
הדמוגרפיים וההתנהגותיים המתוארים משפיעים על רמת החיפוש אחר מידע פיננסי; טור ( )2בוחן זאת ביחס למידת
המעקב אחר חשבונות; טור ( )3בוחן זאת ביחס ליכולת חשבונית; טור ( )4בוחן זאת ביחס לרמת הידע הפיננסי הבסיסי;
טורים ( )5ו־( )6בוחנים את השפעת משתנים אלו ביחס לאוריינות לפנסיה ,כאשר טור ( )6מתייחס רק לאלו שקיימת
להם קרן פנסיה בפועל.
טעות סטטיסטית מדווחת בסוגריים = *** :מובהק ברמה של  = ** ;1%מובהק ברמה של  = * ;5%מובהק ברמה של
.10%
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 משתנים דמוגרפיים והתנהגותיים על, השפעת קטגוריות אוריינות פיננסית:4 לוח
אוריינות פיננסית לפנסיה
lit_pension lit_pension lit_pension lit_pension_h lit_pension_h lit_pension_h
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Search

0.184*** 0.146**
(0.063)
(0.064)

0.158**
(0.071)

0.117***
(0.042)

0.105**
(0.043)

0.095**
(0.047)

Check

0.347*** 0.320***
(0.094)
(0.091)

0.272***
(0.096)

0.327 ***
(0.064)

0.298***
(0.063)

0.265***
(0.069)

Numeracy

−0.047
(0.056)

−0.038
(0.059)

0.024
(0.036)

0.017
(0.036)

0.011
(0.040)

Knowledge

0.140*** 0.082**
(0.037)
(0.039)

0.048
(0.043)

0.070***
(0.025)

0.048*
(0.027)

0.031
(0.030)

−0.054
(0.055)

Age

0.043***
(0.014)

0.032**
(0.015)

0.030***
(0.009)

0.014
(0.010)

Gender

0.132
(0.148)

0.082
(0.160)

−0.010
(0.099)

0.073
(0.111)

Educ2

−0.259
(0.349)

0.037
(0.360)

0.166
(0.238)

0.261
(0.262)

Educ3

0.088
(0.334)

0.308
(0.343)

0.317
(0.225)

0.429*
(0.247)

Educ4

0.305
(0.360)

0.458
(0.368)

0.416*
(0.240)

0.448*
(0.260)

Aliya

0.059
(0.166)

0.215
(0.181)

0.096
(0.113)

0.055
(0.121)

Health

0.243
(0.155)

0.301 *
(0.165)

0.144
(0.106)

0.113
(0.114)

Income2

0.408**
(0.181)

0.344*
(0.193)

0.358***
(0.126)

0.310**
(0.138)

Income3

0.750***
(0.152)

0.700***
(0.162)

0.258**
(0.104)

0.257**
(0.112)

Stocks

0.636***
(0.150)

0.335***
(0.099)

Manage

0.004
(0.217)

−0.109
(0.159)

Risky

−0.369**
(0.169)

−0.282**
(0.119)

Observations

484
094

484
0.177

387
0.239

340
0.139

340
0.204

286
0.230
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בלוח  4המשתנים הדמוגרפיים מראים קשר דומה לזה שתועד בלוחות  2ו־ ,3חוץ ממשתנה ההשכלה
אשר היה מובהק בבחינות קודמות ,אך ברגרסיה יחד עם משתני האוריינות השונים אין לו קשר
מובהק לאוריינות לפנסיה .הסיבה לכך היא ,להערכתנו ,הקשר החזק שבין השכלה למדדי האוריינות
הפיננסיים שונים ,שאת ביטוייו ראינו בלוחות  1ו־.2
עם הוספת המשתנים ההתנהגותיים למשוואות ( ,)8(–)7מעבר להוספת המשתנים הדמוגרפיים,
הקשרים האסוציאטיביים בין המשתנים שנמצאו במשוואות המקוריות נחלשו או נעלמו .התוצאה
המפתיעה היא חוסר האסוציאציה בין ידע פיננסי ,המעיד על אוריינות פיננסית ,לבין אוריינות
פיננסית לפנסיה .לחילופין ,המעקב אחר חשבונות הבית וההתחקות אחר מידע פיננסי קשורים
לאוריינות הפיננסית הפנסיונית יותר מהבנה תאורטית בפיננסים ומיכולת חשבונית.

.5

מסקנות

במהלך השנים חלו שינויים ניכרים במדיניות החיסכון הפנסיוני של ממשלת ישראל .השכירים במשק
עברו מחיסכון באמצעות קרנות הפנסיה הוותיקות ,שהעניקו זכויות פנסיה נדיבות יחסית ,או מהסדרי
פנסיה תקציבית שלא חייבו כלל חיסכון אישי במהלך תקופת העבודה ,למציאות שבה רווחתם
הכלכלית בגיל הפרישה תלויה באופן בלעדי בהיקף החיסכון הפנסיוני שיצברו טרם הפרישה .לאור
מגמת הזדקנות האוכלוסייה ,התפתחות מתמדת של הכלכלה המודרנית והקושי הקיים בעדכון גיל
הפרישה בהתאם לעלייה בתוחלת החיים ,עולה החשיבות של האוריינות הפיננסית של אזרחי ישראל
והאוריינות הפיננסית שלהם לקראת פרישה מעבודה בפרט .במטרה לעודד את הציבור לחסוך לגיל
פרישה הממשלה מעמידה תמריצים משמעותיים ,ביניהם תמריצי מס בהיקף מיליארדי ש״ח לשנה
וחיסכון חובה לפנסיה.
המחקר שערכנו ,שהתמקד בידע והתנהגות פיננסיים ,מיפה משתנים דמוגרפיים והתנהגותיים
ואת הקשר ביניהם לבין אוריינות פיננסית לקראת פרישה .מצאנו קשר בין אוריינות פיננסית לפנסיה
לבין ציון הנשאלים במדדי האוריינות הפיננסית הבאים :חיפוש מידע פיננסי ,המעקב אחר חשבונות
והידע הפיננסי .אולם ,כאשר מבקרים את משתני הרקע נעלם במפתיע הקשר בין ידע פיננסי לבין
אוריינות פיננסית לפנסיה .היעלמות הקשר מעידה על כך שהידע הכלכלי אינו מביא לשליטה במאפייני
הפנסיה ובידיעה בנוגע להיקף החסכונות .בנוסף נחלש הקשר בין אוריינות פיננסית לפנסיה לבין
חיפוש מידע ,ורק האפקט של המעקב אחר חשבונות הבית נותר יציב.
שיפור האוריינות הפיננסית לקראת הפרישה צריך להיעשות באופן שיאפשר תכנון קפדני של
כלכלת הפרט לטווח ארוך .ממצאינו מדגישים כי בנוסף לשיפור באוריינות הפיננסית הכללית של
האוכלוסייה ,שכבר מתבצע על ידי הרשויות השונות והרגולטורים השונים ,יש לבחון לעומק את
נושא הנגשת המידע לציבור בדרכים אחרות – אם לדוגמה על ידי ביאור המידע הזמין לו ,כגון המידע
שבתלוש השכר החודשי ,או על ידי תלוש שכר ״חכם״ עם קישוריות רלוונטית מובנה.
יש לזכור כי ייתכן שגם תכונות אופי ,או גורמים התנהגותיים מסוימים ,אשר לא נבחנו על
ידינו במסגרת השאלון ,גורמים לפרטים מסוימים להיות מעורבים יותר במעקב אחר חשבון העו״ש
וחשבונות הבית לתשלום ,ובמקביל בעלי קורלציה חיובית לאוריינות פיננסית לפנסיה .על מנת
להוכיח קשר סיבתי שבו מעקב אחר חשבונות הבית או נגישות למידע מביאים לשיפור באוריינות
הפיננסית לקראת הפרישה ,דרוש מחקר נוסף .מחקר כזה יכול לבדוק באופן מבוקר את ההשפעה
של הנגשת מידע פיננסי על האוריינות הפיננסית לפנסיה .ניתן ,למשל ,לעשות שימוש בכלים
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 ואף לשקול לשלב ביניהם, ולהפוך אותם לנגישים יותר, כגון תלוש משכורת ותלוש פנסיה,קיימים
. אנו מתכננים לבחון סוגיה זו בעתיד.כך שנתוני הפנסיה השונים הרלוונטיים ישוקפו בתלוש החודשי
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מבחנים אמפיריים של מודל ארבעת הפקטורים
של  Fama-French-Carhartבשוק המניות הישראלי
שרון גרעין-טל ובני לאוטרבך*

מודל ארבעת הפקטורים של  Fama-French-Carhartהוא כיום המודל המדעי המוביל לסיכון
ותשואה של נכסים מסוכנים .אנו משתמשים בנתוני המניות במדדים ״ת״א 100״ ו״יתר מאגר״
בשנים  2013–2002כדי לבחון ,לראשונה בישראל ,את מודל ארבעת הפקטורים .אנו מוצאים כי:
 )1המומנטום של המניות ומכפיל ההון שלהן עוזרים להסביר את ההבדלים בין תוחלת התשואה
של מניות שונות .לעומת זאת ,לביטא של המניות ולגודל (שווי השוק) שלהן אין יכולת הסבר; )2
ארבעת הפקטורים בישראל זהים בסימנם לארבעת הפקטורים בחו״ל ,וחלקם משמעותיים מבחינה
כלכלית;  )3מבין המודלים שנבחנו ,מודל ארבעת הפקטורים מסביר את שונות תשואות המניות
ומתמחר אותן באופן המיטבי .לסיכום ,בדומה לממצאים בחו״ל ,הצלחת מודל ארבעת הפקטורים
בתמחור מניות ישראליות חלקית בלבד ,אך בהחלט הוא מהווה התקדמות לעומת המודלים הקודמים.

א .מבוא
 )1965( Lהיה המודל המדעי הראשון לסיכון
 )1964( Sו־ intner
מודל ה־ CAPMשל  harpe
ותשואה של נכסים מסוכנים .מודל זה התמקד בתמחור ״סיכון השוק״ של נכסים מסוכנים – הסיכון
הנובע מתנודת מחיר המניה עם מדד המניות הכללי 1.מבחנים אמפיריים של מודל ה־ ,CAPMדוגמת
Fama and Macbeth ( ,)1973מוצאים שלמודל ה־ CAPMהצלחה מרשימה במבחנים מסוימים,
אך גם כמה כישלונות.
מודל ה־ APTשל Ross ( ,)1976שפותח בעקבות כך ,מתקדם וכללי יותר ממודל ה־,CAPM
אך משאיר למחקר אמפירי את משימת הזיהוי של גורמי הסיכון (״פקטורים״) המשפיעים על
 )1997( Cמקובל להניח שיש ארבעה
 )1993( Fו־ arhart
מחירי המניות .מאז  ama and French
פקטורים חשובים הקשורים לתשואת השוק (מדד המניות הכללי) ,לגודל החברה ,למכפיל ההון שלה
ולמומנטום של המניה .מודל ארבעת הפקטורים של  Fama-French-Carhartאומץ על ידי חוקרים
במדינות רבות בעולם ,והוא כיום המודל המוביל לסיכון ותשואה של מניות בעולם.
מודל ארבעת הפקטורים טרם נבחן אמפירית בישראל ,וזאת למרות חשיבותו הרבה .ניתוחים של
ביצועי השקעות שונות בניירות ערך ,כגון ביצועי קרנות נאמנות ,קופות גמל ,קרנות פנסיה ותיקים
* תודתנו נתונה לשני שופטי הרבעון לכלכלה ולמשתתפי כנס ״שוק ההון הישראלי״ במרכז הבינתחומי על
הערותיהם המועילות .השגיאות הנותרות במאמר הן באחריותנו בלבד.
 1מקובל להניח שמדד המניות הכללי משקף את מצב המשק בכללותו .לכן ,סיכון השוק הוא בעצם מידת חשיפת
המניה למצב הכלכלה.
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מנוהלים שונים ,חייבים להתבצע במתודולוגיה העדכנית ביותר שקיימת כיום בעולם – מתודולוגיית
ארבעת הפקטורים .בלעדיה התוצאות מוטות .גם מחקרים אחרים בתחום המימון ,כגון ניתוחים
של השפעת אירועים שונים על ערך מניות ,חייבים לנטרל את התשואה הנורמלית הנובעת מסיכון
המניות ,וגם כאן צריכים להשתמש במודל האמפירי המתקדם ביותר – מודל ארבעת הפקטורים.
לבסוף ,ואולי החשוב ביותר מבחינה כלכלית ,הערכת מחיר ההון לפרויקטים והשקעות ריאליות
שונות ,חשוב שתהיה מדויקת ככל האפשר ,כלומר חייבת להתבסס על מודל התמחור המיטבי
המקובל כיום – מודל ארבעת הפקטורים.
מטרת המחקר הנוכחי היא למלא פער ידע זה ,כלומר לבחון לראשונה בישראל את מודל
ארבעת הפקטורים .מעשית ,אנו בוחנים )1 :האם תשואות המניות בישראל תלויות בגודל החברה,
מכפיל ההון והמומנטום? [זהו בעצם שחזור המחקר של Fama and French ( )1992על נתונים
ישראליים] )2 ,האם גם בישראל ארבעת הפקטורים הם בעלי אותו סימן וסדר גודל כמו בחו״ל? )3
האם מודל ארבעת הפקטורים מספק תיאור מספיק של הסיכון והתשואה של שוק המניות הישראלי?
 )2012( Fעל נתונים
[שחזור המחקר של Fama and French ( )1993ו־ ama and French
ישראליים] ,ו־ )4מה השפעת השימוש במודל ארבעת הפקטורים על תוצאות יישום נפוץ של מודלים
לתמחור – ניתוח ביצועי קרנות נאמנות.
המדגם כולל נתונים חודשיים על תשואות מניות של חברות שנסחרו בבורסת תל אביב ()TASE
ושנכללו במדד ת״א  100או במדדי היתר :יתר  ,150יתר  120ויתר מאגר .תקופת המדגם היא מיולי
 2002ועד יוני  ,2013ומספר המניות במדגם משתנה בין  192ל־ 232מניות כל שנה ( 217מניות
בממוצע).
הניתוח האמפירי מראה שהמומנטום של המניות ,כמו גם מכפיל ההון שלהן ,עוזרים להסביר את
ההבדלים בין תשואות מניות שונות בבורסה .לעומת זאת לביטא של המניות ,כמו גם לשווי השוק
שלהן ,אין יכולת הסבר .מבחינת הסימן והגודל של הפקטורים בישראל והשוואתם לממצאים בחו״ל
עולה כי הסימנים של הפקטורים זהים ,וחלקם אף משמעותיים מבחינה כלכלית .לבסוף ולסיכום,
מבין המודלים שאנו בוחנים ,מודל ארבעת הפקטורים מסביר את שונות תשואות המניות בבורסת תל
אביב ומתמחר אותן באופן המיטבי.
המאמר מאורגן כדלקמן :סעיף ב׳ סוקר את הספרות הקיימת בנושא ומציג את ההשערות .סעיף
ג׳ מתאר את המדגם והמשתנים במחקר ,כולל תיאור של אופן בניית הפקטורים בישראל .בסעיף ד׳
אנו מדווחים על התוצאות האמפיריות ומנתחים אותן .סעיף ה׳ מסכם ומציג מסקנות.

ב .רקע והשערות
מודל ה־Capital Asset Pricing Model ( )CAPMשל שארפ ולינטנר ,שפותח במהלך שנות
השישים של המאה הקודמת ,היה המודל המדעי הראשון לתמחור ותשואה של נכסים מסוכנים.
המודל ,שזיכה את שארפ בפרס נובל בכלכלה ,הציב את ביטא (רגישות תשואת המניה לתשואת מדד
השוק) כתכונה היחידה של המניה המשפיעה על תוחלת התשואה שלה .בהמשךRoss , ( )1976פיתח
מודל תמחור מתוחכם יותר ,ה־( Arbitrage Pricing Theoryלהלן  ,)APTשמניח שיש מספר
פקטורים (גורמי סיכון כלליים) המשפיעים על תשואות נכסים מסוכנים ומציע נוסחה תאורטית כיצד
פקטורים אלה מתומחרים .ניתן להראות כי מודל ה־ CAPMהוא מקרה פרטי של מודל ה־APT
כאשר קיים רק פקטור אחד המיוצג על ידי תשואת השוק ,כך שה־ APTהוא בהחלט מודל כללי
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יותר .אבל ,הבעיה של מודל ה־ APTשל  Rossהיא שהוא איננו מזהה את הפקטורים המשפיעים על
תשואות המניות ,ולכן בתחילת דרכו לא הייתה דרך אמפירית ליישמו.
בשנים שלאחר פרסום מודל ה־ APTהתגבשה הדעה שהוא עשוי להיות רלוונטי ,וזאת כיוון
שבשלהי המאה העשרים נתגלו תופעות מספר שסתרו את ה־ .CAPMכך ,למשלBanz , ()1981
מוצא שמניות קטנות נוטות לתת תשואות ממוצעות גבוהות יותר ממה שה־ CAPMמנבא ,ו־ Fama
 nd French )1992( aו־Lakonishok, Shleifer, and Vishny ( )1994מראים ש״מניות ערך״
נוטות לתת תשואות ממוצעות גבוהות מהמצופה.
Fama and French ( )1993מציעים ללמוד מהסטיות שנתגלו ממודל ה־ CAPMובונים מודל
הכולל שלושה פקטורים לתיאור דפוסי ההתנהגות של תשואות המניות בארה״ב – תשואת השוק
ועוד שני פקטורים הקשורים לגודל המניה ולמכפיל ההון שלה .בהמשך הציע Carhart ()1997
מודל הכולל ארבעה פקטורים .המודל של  Carhartכולל ,בנוסף לשלושת הפקטורים של Fama
 ,and Frenchאת פקטור המומנטום .זאת בהתבסס על עבודתם של Jegadeesh and Titman
( )1993שזיהו מומנטום בתשואות של מניות בארה״ב – מניות שהניבו תשואה גבוהה (נמוכה)
יחסית בשנה מסוימת המשיכו להניב תשואה גבוהה (נמוכה) יחסית גם בהמשך.
סטיות ממודל ה־ CAPMנתגלו גם בכלכלות מחוץ לארה״ב .באופן כללי ,המחקרים מראים
כי מניות ״ערך״ נוטות בממוצע להניב תשואה גבוהה יותר ממניות צמיחה ,וכי התשואה של מניות
״מנצחות״ (בשנה החולפת) ממשיכה להיות גבוהה בממוצע מהתשואה של מניות מפסידות (ראה,
למשלFama and French, 1998; Rouwenhorst, 1998; Griffin, Ji and Martin, 2003;,
 .)Asness, Moskowitz and Pedersen, 2013; Chui, Titman and Wei, 2010לכן ,הצורך
במודל מרובה פקטורים נראה חיוני גם מחוץ לארה״ב.
מחקרים אחדים בודקים ישירות את המודלים של  Fama-French-Carhartבכלכלות שונות
 )2002( Gמתמקד בארה״ב ,אנגליה ,קנדה ויפן ,ומוצא כי מודל שלושת הפקטורים
בעולם riffin .
בגרסתו הלוקלית (כלומר כאשר הפקטורים מחושבים מתוך נתוני המדינה הספציפית) מסביר את
תשואות המניות הממוצעות באותה מדינה טוב יותר מאשר הגרסה הבינלאומית של המודל (הכוללת
 )2011( Hבוחנים  27,000מניות מ־49
פקטורים המחושבים גלובלית) ou, Karolyi and Kho .
מדינות בשנים  2003–1981ומוצאים כי לפקטור המומנטום ,ליחס בין תזרים המזומנים למחיר
המניה (אינדיקטור למנית ״ערך״) ולתשואת השוק העולמי השפעה משמעותית על תשואת מניות
בעולם .בנוסף ,הם מוצאים שמודל שלושת הפקטורים הללו מסביר את התשואה הממוצעת במגוון
רחב של חלוקות לתיקים של כלל המניות השונות במדגם.
Fama and French ( )2012בוחנים תשואות של מניות ב־ 23מדינות .הם מראים כי פקטורים
גלובליים ,הנבנים על בסיס כל המניות במדינות א ל ה ,מתקשים בהסבר תשואות המניות .יכולת
ההסבר משתפרת רק כאשר בונים את ארבעת הפקטורים בנפרד ולחוד לכל מדינה או אזור גאוגרפי/
כלכלי .ברם ,אפילו בניית פקטורים לוקליים כאלה איננה מועילה ,ובעצם כושלת בהסבר התשואות
 )2012( Fגם
של תיקים הבנויים מחיתוך של קבוצות המומנטום ו ה גודל ama and French .
מדווחים שאפקט מכפיל ההון (מניות ה״ערך״) ואפקט המומנטום חזקים יותר במניות קטנות מאשר
במניות גדולות .בכל מקרה ,מסקנתם הברורה היא שהמודלים מרובי הפקטורים עדיפים על מודל ה־
.CAPM
גם בבריטניה Gregory, Tharyan and Christidis ( )2013מוצאים כי המודלים של שלושה
וארבעה פקטורים מצליחים בצורה סבירה לתאר תשואות של תיקים אשר נוצרו באמצעות חלוקה
על פי גודל ומכפיל הון ,אבל לעומת זאת נכשלים בתיאור תשואות תיקים אשר נוצרו על בסיס של
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מומנטום .למרות זאת ,כאשר הם חוזרים על הבדיקות עבור תת מדגם של  350החברות הגדולות
בבריטניה ,הם מוצאים שהמודלים מספקים הסברים סבירים עבור תשואות אלה ,אפילו עבור תיקים
המבוססים על מומנטום.
המודלים מרובי הפקטורים טרם נבחנו בישראל .למרות זאת ,אונגר ( )1995בחן אמפירית
בשנים  1991–1985את הקשר בין תשואת המניות למשתנים הבאים :ביטא ,שונות התשואה ,גודל
החברה ,המנוף הפיננסי ,הרווח למניה חלקי המחיר למניה ,והיפוך מכפיל ההון .הוא מצא כי שני
משתנים בלבד השפיעו על תשואות המניות באופן חיובי ומובהק :מקדם הביטא (המשמעותי ביותר)
והיפוך מכפיל הרווח (אינדיקטור למניית ״ערך״) .עוד נציין כי במחקר הבינלאומי המקיף של Hou
.et al ( )2011ישראל מופיעה כמדינה יוצאת דופן בעלת פרמיית ״ערך״ שלילית ופרמיית ״קוטן״
שלילית .לפיכך ,אין זה ברור מראש האם מודל ארבעת הפקטורים יתאים גם לתיאור תשואות מניות
בישראל.
אנו משערים שישראל איננה כלכלה יוצאת דופן מבחינת התנהגות מחירי המניות .אנו מצפים
למצוא בה אפקטים דומים לארה״ב ולשאר העולם ,כלומר:
השערה  :1תוחלת התשואה של מניות בישראל מושפעת מגודל החברה (שווי מניותיה בשוק),
מכפיל ההון שלה ,הביטא שלה והמומנטום שלה .הקשרים בין תוחלת תשואת המניה לגורמים
השונים דומים לאלו שנמדדו בחו״ל.
השערה  :2הפרמיות על פקטורים שונים כמו פקטור השוק ,פקטור הגודל ,פקטור המומנטום ופקטור
מניות הערך בישראל זהות בסימנן לפרמיות על פקטורים אלו כפי שנמדדו בחו״ל.
השערה  :3בדומה לממצאים בחו״ל ,מודל ארבעת הפקטורים מתאר באופן טוב יחסית את תנודתיות
התשואה של מניות ישראליות ,ומתמחר אותן באופן מדויק יותר ממודל ה־.CAPM

ג .מדגם ומשתנים
ג .1.מדגם ונתונים

המדגם כולל מניות של חברות שנסחרו בבורסת תל אביב ( )TASEמיולי  2002ועד יוני ,2013
ושנכללו במדד ת״א  100או במדדי היתר הבאים :יתר  ,150יתר  120ויתר מאגר .מדד ת״א ,100
המתפרסם מאז  ,1992מורכב מ־ 100המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה אשר עוברות
תנאי סף מסוימים לגבי סחירות וכמות מניות בידי הציבור .מדד יתר  150היה פעיל בין ינואר 2002
למרץ  2007והורכב מ־ 150המניות עם שווי השוק הגבוה ביותר שאינן נכללות במדד ת״א 100
(אך נמנות עם  350המניות הנזילות ביותר בבורסה בתל אביב באותה עת) .מדד יתר  ,120שהחליף
את מדד יתר  ,150היה פעיל בין אפריל  2007ליוני  2010והורכב מ־ 120המניות עם שווי השוק
הגבוה ביותר שאינן כלולות במדד ת״א ( 100אך נמנות עם  300המניות הנזילות ביותר בבורסת תל
אביב באותה עת) .מדד יתר מאגר החליף את מדד יתר  120בחודש יולי  ,2010ומאגד את כל המניות
ב״מאגר הבורסה״ אשר אינן כלולות במדד ת״א ( .100״מאגר הבורסה״ כולל את כל המניות בבורסת
תל אביב אשר עומדות בתנאי סף מסוימים של שווי שוק ,החזקות ציבור וסחירות)2.
2

כללי כניסה ויציאה מהמאגר מוגדרים באתר הבורסה .כללית ,מניה במאגר חייבת להימנות עם  300המניות
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בהתאם למתודולוגיה המקובלת במחקרים של מודל ארבעת הפקטורים ,אנו בוחנים את הרכבי
המדדים ת״א  ,100יתר  ,150יתר  120ויתר מאגר בסוף כל חודש יוני של שנה  tמתוך מטרה
להשתמש בכל המניות הכלולות במדדים אלו לבניית ארבעת הפקטורים ולניתוחים אחרים בין
החודשים יולי של אותה השנה  tועד יוני של השנה הבאה – שנה  .t+1ברם ,חברות החסרות את
אחד מהערכים הבאים :שווי שוק של מניות החברה לחודש דצמבר של שנה  ,t−1שווי שוק של מניות
החברה לחודש יוני של שנה  ,tאו שווי ספרים של ההון העצמי בסיומה של שנה  ,t−1וחברות ששווי
הספרים של ההון העצמי שלה בסוף שנה  t−1הוא שלילי ,מושמטות מהמדגם בשנה זו .זאת כיוון
שבלי משתנים אלה לא ניתן לחשב את הפקטורים – ראה Fama and French ( .)1993בנוסף,
כמו Fama and French ( ,)1993אנו מנפים מהמדגם את כל השותפויות (כגון שותפויות גז ונפט)
הנסחרות במדדי ת״א  100והיתר.
מחירי (שערי) מניות המדגם בסוף כל חודש נאספו מאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב,
כאשר נתונים חסרים (שערים של חברות שנמחקו מהמסחר) הושלמו בסיוע חברת אלפא־ביטא אשר
מורידה כל יום נתוני מסחר מהבורסה לניירות ערך בתל אביב .מתוך שערי המניות חושבו תשואות.
כל התשואות במחקר מתואמות ,כלומר כוללות דיבידנדים וחלוקות הון שונות .בניתוחים השונים
(למעט בעת חישוב תשואת המומנטום עבור כל מניה) ,במידה שחסרה תצפית תשואה ,תופעה נדירה
למדי ,אנו משמיטים את תצפית התשואה הבאה גם כן .זאת מתוך החשש שהתשואה הבאה לאחר
תשואה חסרה עלולה להיות תשואה דו־חודשית.
נתון נוסף שנלקח מאתר הבורסה לניירות ערך הוא שווי השוק של מניות החברה .שווי השוק
( )MEמוגדר כמספר המניות כפול מחיר המניה .במידה שקיימים שני סוגי מניות לאותה החברה
(מניות נחותות ועדיפות-הצבעה) ,תופעה נדירה למדי בשנות המדגם ,שווי השוק ( )MEהוגדר כסך
שווי השוק של שני סוגי המניות של החברה .כמו כן ,במידה שקיימים שני סוגי מניות ,תשואות
המניה בעלת שווי השוק הגבוה יותר מייצגות את תשואת מניות החברה.
שווי הספרים ( )BEשל המניות בסוף דצמבר של כל שנה נלקח ממאגר הנתונים של סופר-
אנליסט ,כאשר נתונים חסרים הושלמו מדוחות החברות שפורסמו באתר ״מאיה״ של הבורסה
לניירות ערך .ראוי לציין כי במידה שקיימת יותר מתצפית אחת עבור חברה כלשהי בתאריך כלשהו
במאגר הנתונים של סופר אנליסט (או במאגר הבורסה) ,בחרנו להשתמש בתצפית המקורית –
כלומר זו שהייתה ידועה במועד המקורי של פרסום הנתונים לגבי החברה (ולא בתצפית המעודכנת).
זאת כיוון ששיבוץ המניה לתיקים שונים חייב להתבצע בסוף יוני של כל שנה קלנדרית ,סמוך מאוד
לאחר פרסום הדוחות של השנה הקלנדרית הקודמת.
לסיכום ,לוח  1מתאר את המדגם .מספר החברות במדגם משתנה מדי שנה ונע בין  192ל־,232
כאשר  97–89מתוכן מגיעות ממדד ת״א  100ו־ 137–102חברות מגיעות ממדדי היתר .שווי השוק
הממוצע של מניות החברות עולה מ־ 842מיליוני ש״ח לערך בתחילת המדגם (יוני  )2002ל־2,604
מיליוני ש״ח בערך ערב תקופת הזמן האחרונה במדגם (ביוני  .)2012כצפוי ,שווי השוק הממוצע
של מניות ת״א  100שבמדגם גבוה משמעותית משווי השוק של מניות היתר שבמדגם .ממוצע יחס
שווי ספר לשווי שוק ( )BE/MEשל כלל המניות במדגם נע בין  0.49לערך (ביוני  ,2007לפני
פרוץ המשבר הכלכלי העולמי הגדול של  )2008לבין  2.50לערך (ביוני  ,2009קרוב לשיא המשבר
הסחירות ביותר בבורסה ,חייבת להיות בעל שווי שוק של  50מיליון  ₪לפחות ואחזקות ציבור של  20%לפחות
(ולעיתים קרובות אף  .)25%פרטים בקישור:
.http://www.tase.co.il/Heb/Products/Indices/IndexUniverse/Pages/IndexUniverse.aspx
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לוח  :1תיאור תמציתי של המדגם
התקופה
יולי – 2002
יוני 2003
יולי – 2003
יוני 2004
יולי – 2004
יוני 2005
יולי – 2005
יוני 2006
יולי – 2006
יוני 2007
יולי – 2007
יוני 2008
יולי – 2008
יוני 2009
יולי – 2009
יוני 2010
יולי – 2010
יוני 2011
יולי – 2011
יוני 2012
יולי – 2012
יוני 2013

המדגם
מניות ת״א 100
מניות יתר
סה״כ
מניות ת״א 100
מניות יתר
סה״כ
מניות ת״א 100
מניות יתר
סה״כ
מניות ת״א 100
מניות יתר
סה״כ
מניות ת״א 100
מניות יתר
סה״כ
מניות ת״א 100
מניות יתר
סה״כ
מניות ת״א 100
מניות יתר
סה״כ
מניות ת״א 100
מניות יתר
סה״כ
מניות ת״א 100
מניות יתר
סה״כ
מניות ת״א 100
מניות יתר
סה״כ
מניות ת״א 100
מניות יתר
סה״כ

מספר המניות
במדגם
89
133
222
91
137
228
90
130
220
94
133
227
95
137
232
96
113
209
97
116
213
92
119
211
94
114
208
94
136
230
90
102
192

שווי שוק ממוצע
(במיליוני ש״ח)
בתחילת התקופה
1,911
127
842
2,495
126
1,072
3,434
207
1,527
3,565
223
1,607
4,481
310
2,018
6,101
429
3,035
5,820
282
2,804
5,291
232
2,438
6,016
253
2,857
6,300
269
2,734
5,309
218
2,604

שווי ספר חלקי שווי שוק
של המניותBE/ME ,
0.69
1.05
0.91
0.91
1.60
1.33
0.55
1.01
0.82
0.44
0.79
0.64
0.45
0.69
0.60
0.45
0.52
0.49
0.79
0.93
0.87
2.08
2.82
2.50
1.02
1.11
1.07
0.95
0.86
0.90
1.32
1.43
1.37
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הכלכלי העולמי) ,כאשר ,בכל השנים למעט אחת BE/ME ,של מניות היתר גבוה מזה של מניות
ת״א  ,100כלומר תמחור המניות הגדולות ״נדיב״ יותר (מניות ת״א  100מקבלות יותר שווי שוק
על אותו שווי ספר).
ג .2.בניית הפקטורים

מתודולוגיית בניית הפקטורים שלנו מבוססת ומחקה באופן מדויק ככל האפשר את מתודולוגיית
בניית הפקטורים במחקרי מודל ארבעת הפקטורים (למשל  .)Fama and French, 2012הפקטור
הראשון הוא עודף התשואה של תיק השוק .Rm-Rf ,תשואת השוק ,Rm ,מוגדרת על ידינו כתשואה
על מדד המניות הכללי הכולל את כל המניות הנסחרות בבורסה בת״א 3.תשואת הנכס חסר הסיכון,
 ,Rfשווה לתשואה החודשית הנומינלית לפדיון של מלווה קצר מועד (מק״מ) בישראל ,ונלקחה
מלוחות הנתונים ארוכי הטווח באתר בנק ישראל (קובץ ״שיעורי התשואה הנומינאלית השנתית
לפדיון במלווה קצר מועד״).
הפקטור השני במודל הוא  ,SMBעודף התשואה של מניות קטנות על גדולות .החלוקה בין
מניות קטנות וגדולות במחקרנו מתבססת על המדד שהמניות נסחרות בו – המניות הגדולות הן מניות
ת״א  100והמניות הקטנות הן אלו הנסחרות במדדי היתר ( 120 ,150או מאגר) .חלוקה כזו נראית
טבעית בהקשר של שוק ההון הישראלי ,ושונה במקצת מההגדרה של Fama and French (,)1993
שהשתמשו בחציון הגודל של מניות  New York Stock Exchangeבתור הגבול בין מניות גדולות
4
וקטנות.
הפקטור השלישי במודל הוא  ,HMLעודף התשואה של מניות בעלות יחס שווי ספר לשווי
שוק גבוה יחסית (מניות ״ערך״) על פני מניות בעלות יחס שווי ספר לשווי שוק נמוך יחסית (מניות
צמיחה) .יחס שווי ספר לשווי שוק ( )BE/MEמחושב בסוף השנה הקודמת לשנת הבדיקה ,כלומר
בסוף דצמבר של שנת  .t−1כל שנה אנו ממיינים את כל המניות במדגם לשלוש קבוצות בהתבסס
על  BE/MEשלהן .נקודות החיתוך לקבוצות הן האחוזון ה־ 30וה־ 70של  BE/MEשל מניות ת״א
 100שבמדגםFama and French . ( )2012ממליצים לקבוע נקודות חיתוך לקבוצות של BE/ME
בהתבסס על מניות גדולות בלבד ,כנראה מתוך רצון שבכל התיקים תהיה כמות מספקת של מניות
גדולות ,וכך אכן עשינו.
אנחנו משתמשים בחיתוך של שתי קבוצות הגודל שיצרנו עם שלוש קבוצות  BE/MEשיצרנו
על מנת לייצר שישה תיקים ,SG ,SN ,SV ,BG ,BN ,BV :כאשר  Sהוא הסימבול למניות קטנות
(מניות יתר) B ,מציין מניות גדולות (מניות ת״א  )100ו־ G ,N ,Vמציינים יחס שווי ספר לשווי
שוק נמוך ( – Gמניות צמיחה) ,ניטרלי ( )Nאו גבוה ( –Vמניות ערך) ,בהתאמה .כך ,למשל ,תיק
 3הגדרה שנייה אפשרית ,שלפיה  Rmהוא התשואה על מדד ת״א  ,100מובילה לתוצאות אמפיריות כמעט זהות
בכל המבחנים שערכנו.
 4לעיתים יש קומץ מניות יתר בעלות שווי שוק גבוה מהמניות הקטנות ביותר במדד ת״א  .100אבל מועד יצירת
התיקים במחקרנו ,סוף יוני ,מקביל למועד עדכון הרכב מדדי ת״א  100והיתר על ידי הבורסה בתל אביב ,כך
שהבעיה הופכת לזניחה .בעיה אחרת היא שהחלוקה שלנו למניות קטנות וגדולות לפי רשימת המסחר של המניה
(ת״א  100מול יתר) טומנת בחובה גם השפעה אפשרית של רשימת המסחר .לדעתנו ,כל חלוקה אחרת למניות
קטנות וגדולות הייתה חושפת אותנו לבעיה זו גם כן.
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 =( SGהחיתוך של תיקים  Sו־ )Gכולל את כל מניות היתר ( )Sהנכללות גם בתיק ( Gתיק המניות
באחוזון ה־ 30ומטה של .)BE/ME
בשלב הבא אנחנו מחשבים את תשואות ששת התיקים שבנינו .תשואות התיקים הן value-
 ,weightedכלומר תשואת כל מניה משוקללת בשווי השוק שלה חלקי שווי השוק של כלל המניות
בתיק .מתוך תשואות ששת התיקים אנו מחשבים את הפקטורים .הפקטור  SMBמחושב כממוצע
התשואות של שלושת תיקי המניות בעלי שווי השוק הנמוך מינוס ממוצע התשואות של שלושת תיקי
המניות בעלי שווי השוק הגבוה:
()1

] )SMB = 1/3 [ R(SV) + R(SN) + R(SG) ] – 1/3 [ R(BV) + R(BN) + R(BG

כאשר ) R(Pמציין את התשואה של תיק .P
במקביל ,הפקטור  HMLמחושב כממוצע התשואות בשני התיקים בעלי יחס שווי ספר לשווי
שוק גבוה מינוס ממוצע התשואות בשני התיקים בעלי יחס שווי ספר לשווי שוק נמוך:
()2

] )HML = 1/2 [ R(SV) + R(BV) ] – 1/2 [ R(SG) + R(BG

הפקטור הרביעי במודל ארבעת הפקטורים הוא פקטור המומנטום .כהכנה לבניית פקטור זה אנו
מחשבים עבור כל מניה במדגם בכל חודש  t״תשואת מומנטום״ המוגדרת כתשואה המצטברת
של המניה החל מחודש  t−12ועד חודש ( .t−2השמטת חודש  t−1נועדה למנוע השפעות של
מרווח קנייה-מכירה או מסחר דליל בחודש  t−1על תשואת המניה בחודש  ).tלאחר מכן ,בהתאם
למתודולוגיה של Carhart ( ,)1997אנו ממיינים מדי חודש את כל המניות במדגם על פי ״תשואת
המומנטום״ שלהן .נקודות החיתוך לקבוצות של תשואת המומנטום הן האחוזון ה־ 30וה־ 70של
 )2012( Fממליצים לקבוע נקודות
המניות הגדולות (מניות ת״א  )100במדגם ama and French .
חיתוך לקבוצות של מומנטום בהתבסס על מניות גדולות בלבד ,וכך אכן עשינו.
אנחנו משתמשים בחיתוך של שתי קבוצות הגודל שיצרנו עם שלוש קבוצות המומנטום שיצרנו
על מנת לייצר שישה תיקים ,SW ,SN ,SL ,BW ,BN ,BL :כאשר  Sו־ Bמציינים כמו מקודם
מניות יתר ומניות ת״א  100בהתאמה ,ו־ W ,N ,Lמציינים מומנטום גבוה ( –Wמניות מנצחות),
מומנטום ניטרלי ( )Nומומנטום נמוך ( – Lמניות מפסידות) ,בהתאמה .כך ,למשל ,תיק SW
(=החיתוך של תיקים  Sו־ )Wכולל את כל מניות היתר ( )Sהנכללות גם בתיק ( Wתיק המניות
באחוזון ה־ 70ומעלה של ״תשואת מומנטום״).
בשלב הבא אנחנו מחשבים את תשואות ששת התיקים שבנינו .תשואות התיקים הן value-
 ,weightedכלומר תשואת כל מניה משוקללת בשווי השוק שלה חלקי שווי השוק של כלל המניות
בתיק .מתוך תשואות ששת התיקים אנו מחשבים את הפקטור .פקטור המומנטום ( )WMLמחושב
כממוצע התשואות בשני תיקי המניות בעלות המומנטום הגבוה מינוס ממוצע התשואות בשני תיקי
המניות בעלות המומנטום הנמוך:
()3

] )WML = 1/2 [ R(SW) + R(BW) ] – 1/2 [ R(SL) + R(BL

כאשר ,כמקודם R(P) ,מציין את התשואה של תיק .P
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ד .תוצאות
ד .1.הקשר בין תשואת מניות בודדות למאפייני החברה והמניה

המשימה הראשונה בעבודה האמפירית היא ניסיון לשחזר את מחקרם של  ama and French
F
( )1992בישראל .השערה מס׳  1של המחקר הנוכחי טוענת שגם בישראל תשואות המניות מושפעות
ממאפייני החברה והמניות שנמצאו רלוונטיים בחו״ל .אם לפחות חלק מהמאפיינים שנמצאו משפיעים
על תשואות מניות בארה״ב משפיעים גם על תשואות מניות בישראל ,יש כנראה טעם במטרה הסופית
של המחקר הנוכחי – הניסיון ליישם את מודל ארבעת הפקטורים בישראל.
מתודולוגיית המבחן שלנו עוקבת בדקדקנות אחר Fama and French ( .)1992בכל חודש
בתקופה  6/2013–7/2002אנו מריצים רגרסיה של תשואות המניות שבמדגם על מאפיין אחד או
כמה מאפיינים מבין המאפיינים הבאים :ביטא של המניה ,שווי שוק של מניות החברהBE/ME ,
ותשואת המומנטום שלה .יש לציין כי תשואת המומנטום אינה מופיעה כמאפיין במחקר המקורי של
 ,)1992( Fאך אנו מוסיפים אותה לאור ממצאים מאוחרים יותר בספרות ,כמו
 ama and French
.)1997( C
 arhart
אמידת המאפיינים (המשתנים המסבירים ברגרסיה) עוקבת אף היא אחר שיטת Fama and
French ( .)1992הביטא של כל מניה מחושבת ומתעדכנת אחת לשנה ,מדי יוני של כל שנה,
בתהליך הבא :בחודש יוני של שנה  tמריצים רגרסיה של התשואה החודשית של המניה על תשואת
5
השוק (מדד המניות הכללי) באותו חודש ועל תשואת השוק בחודש הקודם (.)lag market return
הרגרסיה משתמשת בדרך כלל ב־ 60תצפיות חודשיות ,אך הדרישה הפורמלית היא שלכל מניה
צריכים לפחות  24תצפיות תשואה חודשיות .בסופו של תהליך ,הביטא של המניה נאמדת כסכום
המקדם של תשואת השוק הבו־זמנית והמקדם של תשואת השוק בחודש הקודם .ביטא זו מלווה את
המניה החל מיולי של שנה  tועד יוני של שנה  ,t+1כאשר ביוני של שנה  t+1מחושבת ביטא חדשה.
 )1992( Fמתבצעת בשיטה מורכבת יותר
יש לציין כי אמידת הביטא אצל  ama and French
הכוללת גם שלב שני של בניית  100תיקים על בסיס חיתוך של הביטא הראשונית (כפי שנאמדה על
ידינו) עם שווי שוק של החברה ,ואמידת הביטא של  100תיקים אלה .מפאת מספר המניות המוגבל
במדגמנו ( 232–192מניות) לא ביצענו שלב שני זה שנועד לעדן ולדייק את מדידת הביטות.
יחס שווי ספר לשווי שוק ( )BE/MEשל המניות מתעדכן גם כן מדי יוני של כל שנה .מכיוון ש־
 BEמדווח בדוחות השנתיים רק לדצמבר של שנה  ,t−1אנו משתמשים גם בשווי השוק של המניות
( )MEבדצמבר של שנה  t−1כדי לחשב את  BE/MEבאותו מועד .יחס  BE/MEשל המניה בחודש
דצמבר של שנה  t−1מלווה את המניה החל מיולי של שנה  tועד יוני של שנה .t+1
המאפיין המייצג את גודל החברות – שווי השוק של המניות – מתעדכן מדי חודש יוני של כל
שנה .שווי השוק של המניה בחודש יוני של שנה  tמלווה את המניה החל מחודש יולי של שנה  tועד
חודש יוני של שנה .t+1
לבסוף ,המאפיין ״תשואת המומנטום של המניה״ מתעדכן מדי חודש .העדכון מדי חודש (ולא
מדי שנה כמו שאר המאפיינים) נובע מאופיו המיוחד של מאפיין זה המתמקד בתשואות בחודשים

 5התוספת של תשואת השוק בחודש הקודם לרגרסיה תורמת לאמידה מדויקת יותר של הביטא של המניה כאשר
המסחר במניה דליל.
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האחרונים .תשואת המומנטום בחודש  tמוגדרת כתשואה המצטברת של המניה החל מחודש t−12
ועד חודש ( .t−2השמטת החודש האחרון ,חודש  ,t−1מקובלת במחקרי המומנטום).
בדומה ל־Fama and French ( ,)1992המשתנים המסבירים מלבד הביטא הם לוגריתמים
טבעיים ( )Lnשל המאפיינים .ספציפית ,אנו משתמשים ב־) Ln(Market-Value/1,000,000וב־
) .Ln(BE/MEכמו כן ,על מנת להימנע מבעיות הנובעות מתשואת מומנטום שלילית ,אנו משתמשים
ב־(תשואת מומנטום.Ln)1+
כאמור ,בכל חודש בתקופה  6/2013–7/2002אנו מריצים רגרסיה של תשואות המניות שבמדגם
על מאפיין אחד או כמה מאפיינים (בדומה למתודולוגיה המוכרת של .)Fama and Macbeth, 1973
לוח  2מסכם את התוצאות .ניסינו  8גרסאות של התלות בין תשואת המניה למאפיין אחד או אחדים.
עבור כל גרסה (מודל של תלות תשואה-מאפיין/נים) אנו מריצים  132רגרסיות חודשיות ומדווחים
בלוח את ממוצע המקדמים ברגרסיות אלה .כמו כן ,אנו עורכים מבחן  tלהשערה שממוצע המקדם
(על פני  132הרגרסיות) שווה לאפס ,ומדווחים בלוח את ה־ p-valueשל המבחן.
על פי התוצאות בלוח  ,2ובשונה מאונגר ( ,)1995לביטא של המניה אין יכולת להסביר את
ההבדלים בין תשואות מניות שונות .המקדם הממוצע של ביטא ברגרסיות שלילי ולא מובהק
סטטיסטית .תוצאותינו דומות יותר ל־Fama and French ( )1992שמצאו לעיתים מקדם שלילי
אך לא מובהק לביטא (ראה לוח  6במאמרם) .בניסיון נוסף הגדרנו את תשואת השוק כתשואת מדד
מניות ת״א  ,100ואמדנו ביטות יחסית למדד שוק זה .כאשר משתמשים ברגרסיות בביטא (יחסית
לת״א  )100התוצאות והמסקנות אינן משתנות .המקדם הממוצע של ביטא נותר שלילי ובלתי מובהק
סטטיסטית.
גם לגודל החברה (שווי שוק של מניותיה) אין יכולת הסבר של תשואת המניות הבודדות .המקדם
הממוצע של שווי השוק ברגרסיות העיתיות שלנו הוא שלילי ובלתי מובהק מבחינה סטטיסטית .סימן
 ,)1992( Fומרמז שלמניות של חברות קטנות תשואה
המקדם עקבי אומנם עם  ama and French
 )1992( Fבארה״ב ,אפקט
גבוהה מזו של חברות גדולות .ברם ,בניגוד לממצאי  ama and French
הגודל במדגמנו איננו מובהק סטטיסטיתSchwert . ( )2003טוען שאפקט הגודל בארה״ב נעלם מאז
 ,1980וגם Fama and French ( )2012אינם מוצאים אפקט גודל במדגם מהשנים ,2011–1990
כך שתוצאותינו אינן חריגות .מכל מקום ,ניסינו אלטרנטיבה ,והגדרנו גודל חברה באמצעות סך
המאזן שלה .אך ניסיון זה לא צלח ,וסך המאזן לא נמצא כמשפיע משמעותית על תשואות מניות
בישראל.
בשורות טובות יותר ל־Fama and French ( )1992מתקבלות במבחני שני המאפיינים האחרים
שניסינו .תשואת המומנטום של המניות ,כמו גם ( BE/MEההופכי של מכפיל ההון) שלהן ,עוזרים
להסביר את ההבדלים בין תשואות מניות שונות .כיווני ההשפעה של  BE/MEותשואת המומנטום
זהים לממצאים במחקרי חו״ל :למניות ערך ( BE/MEגבוה = מכפיל הון נמוך) תשואה גבוהה
מלמניות צמיחה ( BE/MEנמוך) ,ולמניות בעלות תשואת מומנטום חיובית (שלילית) תשואה עודפת
(תשואת חסר ,בהתאמה) בחודשים העוקבים.Asness et al . ( )2013טוענים שההשפעות של BE/
 MEומומנטום נפוצות בכל רחבי העולם ,כך שאין זה מפתיע שמצאנו אותן גם בישראל.
השיפוע הממוצע ברגרסיות החודשיות של תשואות המניות על ) Ln(BE/MEבלבד הוא
 .)t-statistic=2.12, p-value=0.04( 0.32%במחקרם של Fama and French (( )1992בלוח
 )3השיפוע הממוצע ברגרסיות המקבילות הוא .Hou et al ;0.50% ( )2011מדווחים על שיפוע
ממוצע של  0.36%במדגם של  27,000מניות בעולם; אונגר ( )1995מדווח על שיפוע ממוצע של
 ;0.36%כך שהשיפוע שאמדנו נראה סביר .המשמעות הכלכלית של השיפוע שנאמד היא שהכפלת

מבחנים אמפיריים של מודל ארבעת הפקטורים של Fama-French-Carhart

53

לוח  :2רגרסיות בשיטת פמה-מקבת לזיהוי מאפיינים של מניות וחברות
המשפיעים על תשואות המניות הבודדות בבורסת תל אביב
מודל
1

ביטא

מקדם ממוצע של המשתנה המסביר
()p-value
)Ln (1+R_momentum
)שווי שוק( (BE/ME) LnLn

−0.15%
)(0.54
−0.13%
)(0.29

2

0.32%
)(0.04

3

1.40%
)(0.02

4
−0.06%
)(0.63

5
6
7
8

−0.17%
)(0.45
−0.17%
)(0.44

−0.06%
)(0.61
−0.11%
)(0.34

0.27%
)(0.08
0.26%
)(0.07

1.37%
)(0.02

0.34%
)(0.03
0.27%
)(0.07

1.40%
)(0.01

הלוח מדווח תוצאות של בדיקה שערכנו המשחזרת את המבחנים של Fama and French ( )1992תוך שימוש בנתונים
ישראליים .כל חודש בתקופה  6/2013–7/2002הורצה הרגרסיה של תשואות המניות שבמדגם על מאפיין אחד או כמה
מאפיינים מבין המאפיינים הבאים :ביטא של המניה ,שווי שוק של מניות החברה BE/ME ,ותשואת המומנטום שלה.
רוב המאפיינים (המשתנים המסבירים ברגרסיה) מתעדכנים אחת לשנה (ביולי) :ביטא נאמדת על בסיס  60החודשים
הקודמים (ליולי); שווי שוק נאמד בסוף יוני ו־ BE/MEנאמד בסוף דצמבר של השנה הקודמת (אך מעודכן ברגרסיות
רק החל ביולי) .תשואת המומנטום מעודכנת מדי חודש על בסיס התשואות בחודשים  -12עד ( -2כולל) .כדי להקטין
 Winsorizing ,)1992( Fשל המאיון העליון
את ההשפעה של תצפיות קיצוניות ,אנו עורכים ,כמו  ama and French
והתחתון של המאפיינים השונים ,ולוקחים בתור משתנה מסביר את ה־ LNשלהם (פרט לביטא).
הלוח מסכם את תוצאות  132רגרסיות הרוחב החודשיות שהורצו .מספר התצפיות (תשואות מניות) בכל רגרסיה נע בין
 148ל־.212

היחס  BE/MEמעלה את תוחלת התשואה של המניה ב־ 0.222%לחודש ( 2.7%לערך בשנה).
הקשר החיובי המשמעותי בין תשואת המניה ל־ BE/MEמשתנה אך במעט כאשר מוסיפים
משתנים מסבירים נוספים לרגרסיה .המקדם הממוצע של ) Ln(BE/MEברגרסיות החודשיות של
תשואות המניות על שלושת המאפיינים של Fama and French ( – )1992ביטא ,שווי שוק ו־BE/
 – MEהוא  6,)t-statistic=2.18, p-value=0.03( 0.34%והמקדם הממוצע של )Ln(BE/ME
6

מעניין שב־Fama and French ( ,)1992לוח  ,6המקדם הממוצע של ) Ln(BE/MEברגרסיות חודשיות על
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ברגרסיות החודשיות של תשואות המניות על ארבעת המאפיינים שחקרנו – ביטא ,שווי שוקBE/ ,
 MEומומנטום – הוא  – )t-statistic=1.84, p-value=0.07( 0.27%ראה לוח  .2ההשפעה של
 BE/MEנראית יציבה ועמידה.
השיפוע הממוצע ברגרסיות החודשיות של תשואות המניות על תשואות המומנטום בלבד,
) ,Ln(1+R_Momentumהוא  .)t-statistic=2.43, p-value=0.02( 1.40%המשמעות
הכלכלית של השיפוע שנאמד היא שלדוגמה העלאת תשואת המומנטום מ־ −10%ל־ +10%מעלה
את תוחלת התשואה של המניה ב־ 0.281%לחודש ( 3.4%לערך בשנה) .לשם השוואה ,במדגם
העולמי של .Hou et al ( )2011העלאה דומה של תשואת המומנטום מעלה את תוחלת תשואת
המניה ב־ 0.22%לחודש ,כך שהשיפוע הממוצע שאמדנו בארץ נראה סביר.
הקשר החיובי המשמעותי בין תשואת המניה לתשואת המומנטום שלה נראה יציב ועמיד.
כך ,למשל ,ברגרסיות החודשיות של תשואות המניות על ארבעת המאפיינים – בטא ,שווי שוק,
 BE/MEומומנטום – המקדם הממוצע של תשואת המומנטום הוא t-statistic=2.49,( 1.40%
.)p-value=0.02
לסיכום ,העדויות לעיל ש־ ,BE/MEכמו גם תשואת המומנטום ,משפיעים על תשואות המניות
בישראל מאוששות לפחות חלקית את השערה  1במחקר הטוענת שגם בישראל תוחלת התשואה
של המניות מושפעת ממאפייני החברה והמניות שנמצאו רלוונטיים בחו״ל .העדויות אף מרמזות
שמודלים מרובי פקטורים ,כגון מודל ארבעת הפקטורים של  ,Fama-French-Carhartעשויים
להיות רלוונטיים לתמחור נכסי סיכון בישראל .בסעיפים הבאים נבחן את רמות ארבעת הפקטורים
בישראל ואת התאמת מודל ארבעת הפקטורים לתמחור נכסי סיכון בישראל.
ד .2.אמידת ארבעת הפקטורים בישראל ותכונותיהם

ארבעת הפקטורים של  Fama-French-Carhartהם :עודף תשואת השוק ( ,)Rm-Rfעודף תשואת
מניות קטנות על גדולות ( ,)SMBעודף תשואת מניות ערך על מניות צמיחה ( )HMLועודף תשואת
מניות במומנטום חיובי על פני מניות במומנטום שלילי ( .)WMLאת הפקטורים האלה אמדנו במדגם
הכולל  232–192מניות ת״א  100ומניות יתר בתקופה יולי  – 2002יוני ( 2013סה״כ  132תצפיות
חודשיות) בשיטה דומה מאוד לשיטת Fama and French ( .)2012סעיף  3.2לעייל מפרט את
השיטה המדויקת שבה אמדנו את ארבעת הפקטורים.
השערה מס׳  2במחקרנו גורסת כי סימני הפקטורים בישראל זהים לסימנם בחו״ל .פאנל א של
לוח  3מתעד את תכונות ארבעת הפקטורים בישראל .לפקטור הראשון ,עודף תשואת השוק (תשואת
מדד המניות הכללי בניכוי תשואת המק״מ) ,ממוצע חודשי של  0.59%לערך ( 7.31%לשנה)
בתקופת המדגם .עודף תשואה זה איננו מפתיע .על פי לוח  1ב־Fama and French (,)2012
הממוצע החודשי של עודף תשואת השוק באזורים שונים בעולם בשנים  2011–1990נע בין 0.12%
לחודש (ביפן) ל־ 0.86%לחודש (בורסות אסיה-פסיפיק) .גם סטיית התקן של פקטור זה4.95% ,
 )2012( Fבלוח  .1בגלל התנודתיות
לחודש ,מתאימה לטווח המדווח על ידי  ama and French
הגבוהה ,מבחן  tאינו מסוגל לדחות את השערת האפס שממוצע פקטור עודף תשואת השוק שווה ל־0
שלושה מאפיינים אלה הוא  ,0.33%קרוב מאוד לאומדננו.
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לוח  :3תיאור ארבעת הפקטורים של  Fama-French-Carhartבישראל
והשוואתם לפקטורים בארה״ב
פאנל א :תיאור הפקטורים בישראל בתקופה 6/2013–7/2002
הפקטור ==>

WML

SMB

HML

Rm-Rf

ממוצע (חודשי)
חציון
סטיית תקן
Skewness
 tסטטיסטי למבחן
של ממוצע = 0
()p-value
 p-valueשל מבחן
Wilcoxon Signed
Rank

0.58%
1.06%
6.36%
−1.76

0.40%
−0.01%
4.60%
0.24

0.13%
0.25%
4.77%
0.06

0.59%
1.23%
4.95%
−0.70

1.05
)(0.30

1.01
)(0.32

0.30
)(0.76

1.36
)(0.18

0.02

0.42

0.70

0.05

פאנל ב :השוואת הפקטורים בישראל ובארה״ב בתקופה 6/2013–7/2002
הפקטור ==>
ממוצע (חודשי)
בישראל
ממוצע (חודשי)
בארה״ב
קורלציה בין
הפקטורים בישראל
ובארה״ב

WML
0.58%
)(1.05
−0.13%
)(−0.29

SMB
0.40%
)(1.01
0.28%
)(1.40

HML
0.13%
)(0.30
0.14%
)(0.68

Rm-Rf
0.59%
)(1.36
0.57%
)(1.45

0.49

0.11

0.15

0.62

ארבעת הפקטורים של  Fama-French-Carhartהם :עודף תשואת השוק ( ,)Rm-Rfעודף תשואת מניות קטנות על
גדולות ( ,)SMBעודף תשואת מניות ערך על מניות צמיחה ( )HMLועודף תשואת מניות במומנטום חיובי על פני מניות
במומנטום שלילי ( .)WMLהפקטורים חושבו במדגמנו הכולל  232–192מניות ת״א  100ות״א יתר מאגר בתקופה יולי
 – 2002יוני ( 2013סה״כ  132תצפיות חודשיות) בשיטה דומה מאוד לשיטת Fama and French ( .)2012תיאור
מפורט של אופן בניית הפקטורים מוצג בסעיף  3.2בגוף המאמר.
פאנל א :ממוצעי וחציוני הפקטורים בישראל ,סטיות התקן וה־ Skewnessשלהם ,תוצאות מבחן  tלהשערה שממוצע
הפקטור שווה לאפס ,ותוצאות מבחן לא פרמטרי להשערה שחציון הפקטור הוא .0
פאנל ב :סדרות חודשיות של ארבעת הפקטורים בארה״ב נלקחו מאתר האינטרנט של French t .סטטיסטי לבחינת
ההשערה שממוצע הפקטור שווה לאפס מופיע בסוגריים מתחת לממוצע.

( .)t-mean=1.36, p-value=0.18לעומת זאת ,במבחן לא פרמטרי ()Wilcoxon Signed Rank
7
אנו מקבלים שהתשואה החציונית של  1.23%לחודש מובהקת – .p-value=0.05
לפקטור השני ,עודף תשואת מניות קטנות על פני גדולות (פקטור ה־ SMBבקיצור) ,ממוצע
חודשי של  0.40%לערך ( 4.91%לשנה) .סטיית התקן של פקטור ה־ SMBבישראל היא 4.60%
 )2012( Fמדווחים על רמה ממוצעת וסטיית תקן נמוכות יותר של
לחודש ama and French .
 7התשואה החציונית שונה מאפס באופן מובהק בעוד שהממוצע אינו שונה מאפס באופן מובהק ,כיוון שלהתפלגות
פקטור skewnessשלילי הגורם לחציון להיות כמעט כפול בגובהו מהממוצע.
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פקטור ה־ SMBבעולם .חציון פקטור ה־ SMBבמדגמנו −0.01% ,לחודש ,מתאים יותר לעדויות
בשווקי חו״ל .יחד עם העובדה שמבחן  tאינו דוחה את השערת האפס שממוצע פקטור  SMBבישראל
שווה ל־ ,)p-value=0.32, t-mean=1.01( 0ומבחן  Wilcoxon Signed Rankאינו דוחה את
ההשערה שחציון פקטור ה־ SMBשווה ל־ ,0הרושם הוא שבשנות המדגם פרמיית התשואה של
מניות קטנות על גדולות זעירה .אין זה אומר כמובן שפקטור ה־ SMBאיננו חשוב .פקטור יכול
להסביר את הבדלי התשואה בין מניות גם אם איננו מתומחר (איננו מסביר תוספת תוחלת תשואה
כלשהי).
הפקטור השלישי ,עודף תשואת מניות ערך ( BE/MEגבוה) על פני מניות צמיחה (BE/ME
נמוך) נקרא פקטור ה־ .HMLהממוצע החודשי של פקטור ה־ HMLבישראל הוא  0.13%לערך
( 1.57%לשנה) ,והחציון הוא  0.25%לחודש .הממוצע והחציון נמוכים יחסית לעולם ,אך ,כנראה,
לא יחסית לתקופה (ראה בהמשך).
לפקטור הרביעי ,עודף תשואת מניות עם מומנטום חיובי על פני מניות עם מומנטום שלילי (פקטור
 WMLבקיצור) ,ממוצע חודשי של  0.58%לערך ( 7.19%לשנה) וחציון של  1.06%לחודש .זהו
גם סדר הגודל של פקטור  WMLבעולם – ראה לוח  1ב־Fama and French ( .)2012סטיית
התקן של פקטור  WMLבישראל היא  6.36%לחודש .עוד נציין כי לא ניתן לדחות את השערת
האפס שממוצע פקטור  WMLשווה ל־ .)t-mean=1.05, p-value=0.30( 0לעומת זאת ,במבחן
הלא פרמטרי  Wilcoxon Signed Rankאנו מקבלים  ,p-value=0.02כלומר ניתן לדחות את
ההשערה שחציון פקטור המומנטום הוא .0
לסיכום ,נראה כי הממצאים בפאנל א של לוח  3עקביים עם השערה  2במחקר .הסימן של ממוצע
כל אחד מארבעת הפקטורים בישראל חיובי וזהה לסימנם האופייני בעולם .זאת בניגוד לדיווחים
 )2011( Hשבישראל פקטור הערך ( )HMLופקטור המומנטום ()WML
במחקר של  ou et al.
שליליים .שני הסברים אפשריים להבדל בין תוצאותינו לתוצאות של .Hou et al ()1( :)2011
תקופת המדגם השונה – המדגם של  .Hou et alמסתיים ביוני  2003בעוד שמדגמנו מתחיל ביוני
 )2( ;2002היקף מדגם שונה – המדגם של  ,.Hou et alהמתבסס על נתוני  Worldscopeהעולמית,
כולל רק  78מניות ישראליות (ראה לוח  1ב־ ,).Hou et alואלו כנראה המניות הגדולות והמניות
הישראליות הדואליות (שנסחרות גם בארה״ב) ,בעוד שמדגמנו כולל בממוצע  217מניות ישראליות
קטנות וגדולות .אנו טוענים כי התוצאות במחקרנו רלוונטיות ומשקפות יותר את המצב בישראל כיוון
שמדגמנו רחב ,מייצג ועדכני יותרFama and French . ( )2012טוענים שבמבחני מודל ארבעת
הפקטורים חשוב להשתמש גם במניות קטנות ,כך שתוספת המניות הקטנות במדגמנו חשובה גם
לאמינות המבחנים שערכנו.
למרות האמור לעיל ,השערה  2איננה נתמכת באופן גורף על ידי הממצאים בפאנל א .למשל,
ממוצעי הפקטורים בתקופה שנבחנה אינם שונים מאפס באופן מובהק ,כך שאין ביטחון סטטיסטי
שהם חיוביים( .במבחנים הלא־פרמטריים ניתן לדחות את ההשערה שפקטור השוק ופקטור המומנטום
שווים לאפס ).לדעתנו ,חוסר המובהקות הוא תוצאה של המדגם הקטן יחסית שבו השתמשנו132 ,
חודשים בלבד .כדי לבחון טענה זו חישבנו את ממוצעי ארבעת הפקטורים בארה״ב בתקופת המדגם
( ,)6/2013–7/2002על בסיס הנתונים המופיעים באתר של French (http://mba.tuck.dartmo
.)uth.edu/pages/faculty/ ken.french/data_library.html
תוצאות השוואת הפקטורים בישראל ובארה״ב מוצגות בפאנל ב של לוח  .3נראה כי בתקופת
המדגם ממוצעי הפקטורים בישראל ובארה״ב דומים עבור פקטור השוק ,פקטור הגודל ופקטור הערך.
לעומת זאת ,ממוצע פקטור המומנטום בארה״ב שלילי ונראה שונה מישראל (הפרש הממוצעים
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איננו מובהק סטטיסטית) .ההבדל נובע כנראה מההתנהגות הייחודית של פקטור המומנטום בארה״ב
בתקופת המשבר הכלכלי העולמי (בשנת  2009תשואת המומנטום בארה״ב הייתה  ,83%-הנמוכה
בהיסטוריה) .מכל מקום ,בפאנל ב ניתן לראות שגם בארה״ב ממוצעי הפקטורים בתקופה הנבחנת
אינם שונים מאפס באופן מובהק .לכן ,חוסר המובהקות של ממוצעי הפקטורים בישראל נובע כנראה
מקוטן המדגם.
פאנל ב מדווח גם את הקורלציות בין הפקטורים בישראל והפקטורים בארה״ב .הקורלציות
כולן חיוביות ,ושתיים מהן (הקורלציות של פקטור השוק ופקטור המומנטום) שונות מאפס באופן
מובהק .תוצאות אלה עקביות עם השערה  .2נראה כי התנהגות ארבעת הפקטורים בארץ תואמת את
התנהגותם בחו״ל.
ד .3.מבחני מודל ארבעת הפקטורים בישראל
ד .1.3.תוצאות התאמת מודל ארבעת הפקטורים למניות ישראליות

השערה מס׳  3במחקרנו מציעה שמודל ארבעת הפקטורים מתאר באופן טוב יחסית את תנודתיות
התשואה של מניות ישראליות ,ומתמחר אותן באופן מדויק יותר ממודל האינדקס היחיד (ה־
( .CAPMבסעיף זה אנו בוחנים את יכולת ההסבר של ארבעת הפקטורים ,כלומר את היכולת של
ארבעת הפקטורים להסביר את התנודתיות העיתית של תשואות תיקי מניות בבורסת תל אביב ,ואת
יכולת התמחור של מודל ארבעת הפקטורים ,דהיינו ,האם ניתן לדחות את השערת האפס שתמחור
באמצעות מודל ארבעת הפקטורים מדויק ומספיק .בכל המבחנים אנו משווים את מודל ארבעת
הפקטורים לשני מודלים אחרים הקיימים בספרות :מודל ה־ CAPMשל  Sharpeו־ ,Lintnerומודל
שלושת הפקטורים של  Famaו־.French
 )1993( Fו־Fama and
מבחננו בסעיף זה מתבסס על המתודולוגיה של  ama and French
 .)2012( Fבהתאם לכך ,תחילה אנו בונים  9תיקי מניות שעליהם נבצע את המבחנים
 rench
השונים .התיקים מורכבים מהחיתוך של  3קבוצות המבוססות על שווי השוק של המניות ו־ 3קבוצות
המבוססות על היחס ( BE/MEהופכי מכפיל ההון) של המניותFama and French . ()1993
משתמשים ב־ 25תיקים המבוססים על חיתוך של  5קבוצות גודל ו־ 5קבוצות  BE/MEבמחקרם
על שוק המניות בארה״ב .אך מספר המניות במדגמנו קטן יותר ,ולכן נאלצנו להסתפק ב־ 9תיקים
8
(.)3X3
תהליך בניית  9תיקי המבחן שלנו הוא כדלקמן .בתחילת חודש יולי של כל שנה אנו ממיינים את
כל המניות במדגמנו לשלוש קבוצות שוות בהתבסס על שווי השוק של המניות בסוף החודש הקודם
– חודש יוני .ללא תלות במיון הקודם ,אנו גם ממיינים בתחילת חודש יולי את כל המניות במדגמנו
לשלוש קבוצות שוות בהתבסס על  BE/MEשלהן ,כאשר  BE/MEמחושב בסוף השנה הקודמת.
לאחר מכן ,אנחנו משתמשים בחיתוך של שלוש קבוצות הגודל שיצרנו עם שלוש קבוצות BE/ME
 8ניסיון ליצור  16תיקים מחיתוך  4קבוצות שווי שוק ו־ 4קבוצות  BE/MEהותיר את אחד התיקים ריק ממניות
באחד מחודשי המדגם .זאת גם ההזדמנות לציין שמספר המניות בכל אחד מ־ 9התיקים שבנינו שונה ומשתנה מחודש
לחודש .מספר המניות המינימלי בתיק בחודש כלשהו הוא  ,7והמקסימלי הוא  47מניות .בממוצע יש  23מניות
בכל תיק.
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שיצרנו על מנת לייצר תשעה תיקי מניות ,כאשר המשקל של כל מניה בתיק שווה ליחס בין שווי
השוק שלה לסך שווי השוק של כל המניות בתיק בכל עת (כלומר ,כל אחד מתשעת התיקים שבנינו
הוא  .)value-weightedהרכב התיק תקף החל מחודש יולי ועד חודש יוני של השנה הבאה (מועד
הרענון הבא של התיק).
לוח  4מדווח תוצאות של הרצת מודל ארבעת הפקטורים בישראל .בדומה למתודולוגיית Fama
and French ( ,)2012הרצנו את הרגרסיות העיתיות הבאות:
()4

, Rpt−Rft = ap + bp (Rmt−Rft) + cp SMBt + dp HMLt + ep WMLt + ñpt

כאשר ארבעת הפקטורים המסבירים ,עודף תשואת השוק ( ,)Rm-Rfעודף תשואת מניות קטנות על
גדולות ( ,)SMBעודף תשואת מניות ערך על מניות צמיחה ( )HMLועודף תשואת מניות במומנטום
חיובי על פני מניות במומנטום שלילי ( )WMLחושבו כמתואר בלוח  ;3המשתנה המוסבר,Rpt−Rft ,
הינו התשואה העודפת של תיק מניות  Pבחודש  .tמעשית ,הרצנו רגרסיה של התשואות העודפות
החודשיות של תיק  Pעל ארבעת הפקטורים ,כאשר סך הכול יש לנו  9רגרסיות (דהיינו במשוואה 4
לעיל .)P=1, 2, …, 9 ,טווח הנתונים ברגרסיות.6/2013–7/2002 :
לוח  4מציג את כל מקדמי הרגרסיות העיתיות וה־ tסטטיסטים שלהם ,וכן את ה־Adjusted-R2
של כל רגרסיה .רמת ההסבר ,Adjusted-R2 ,הממוצעת של ארבעת הפקטורים גבוהה – ,0.869
כלומר שונות תשואת תשעת התיקים שבנינו מוסברת היטב יחסית על ידי השונות העיתית של ארבעת
הפקטורים .ה־ Adjusted-R2המינימלי של תיק הוא ( 0.808ראה תחתית לוח  ,)4גבוה יחסית אף
הוא ,כך שארבעת הפקטורים מסבירים היטב את תנודתיות כל אחד מתשעת התיקים שבנינוFama .
 nd French ,)2012( aלוח  3למשל ,מדווחים אף הם על רמות הסבר ,Adjusted-R2 ,של 0.90
לערך.
המקדם של פקטור השוק ,Rm-Rf ,ברגרסיות חיובי ומובהק מבחינה סטטיסטית עם t-statistic
גבוה עבור כל אחד מתשעת התיקים .המקדם של פקטור השוק מקביל ל״ביטא״ של התיק ,ומעניין
שלמרבית התיקים ״ביטא״ גבוהה מ־ .1גם Fama and French ( )1993מדווחים (בלוח )6
שברגרסיות של מודל שלושת הפקטורים שלהם ה״ביטות״ של רוב התיקים גבוהות מ־.1
המקדם של פקטור הגודל ,SMB ,חיובי ומובהק מבחינה סטטיסטית (ברמת מובהקות של )5%
עבור שבעה מתוך תשעת התיקים .נראה כי המקדם של הפקטור  SMBקשור לגודל המניות בתיק
– המקדם גבוה יותר במניות קטנות יותר .תופעה זו צפויה כיוון שבאופן טבעי תשואות מניות קטנות
קשורות חזק יותר לפקטור המוגדר כתשואת תיק מניות קטנות פחות תשואת תיק מניות גדולות .גם
ב־Fama and French ( ,)1993לוח  ,6המקדמים של הפקטור  SMBגבוהים יותר במניות קטנות.
המקדם של פקטור מניות הערך ,HML ,בלוח  4חיובי עבור שמונה מתוך תשעת התיקים ,ולרוב
מובהק מבחינה סטטיסטית .המקדם של הפקטור  HMLהולך וגדל עם העלייה ב־ BE/MEהממוצע
של המניות בתיק .תופעה זו אינה מפתיעה ,זאת כיוון שבאופן טבעי לתשואות מניות עם BE/ME
גבוה קשר חיובי חזק עם פקטור המוגדר כתשואת תיק מניות עם  BE/MEגבוה פחות תשואת תיק
 ,)1993( Fלוח .6
מניות עם  BE/MEנמוך .תופעה דומה נצפית ב־ ama and French
המקדם של פקטור המומנטום מובהק מבחינה סטטיסטית ושלילי עבור כל תשעת התיקים .הסיבה
למקדם השלילי איננה ברורה ,אך גם במחקרים קודמים נמצאו לעיתים קרובות מקדמים שליליים
של פקטור המומנטום – ראה ,למשל.Hou et al , ( ,)2011לוח .6
לבסוף ,החותך ( )Interceptברגרסיות המסוכמות בלוח  4אינו שונה מאפס באופן מובהק עבור
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לוח  :4תוצאות הרצת מודל ארבעת הפקטורים בישראל
 BE/MEשל המניות בתיק
שווי שוק של
המניות בתיק

גבוה

נמוך

בינוני
A
−0.0003 0.0030
0.0003 0.0006
−0.0082 0.0095

גבוה

בינוני
)t(a
1.11
0.28
3.42

−0.25
0.11
−2.30

20.41
24.27
18.37

)t(b
19.41
22.43
16.65

42.64
14.54
15.30

)t(c
−1.07
12.67
14.20

−8.21
12.63
11.31
−13.53
0.78
2.56
−2.75
−5.59
−4.15

גבוה
בינוני
נמוך

0.0013
0.0004
0.0016

גבוה
בינוני
נמוך

1.197
1.110
1.009

b
1.150
1.127
0.998

גבוה
בינוני
נמוך

0.137
0.694
1.083

c
−0.203 −0.065
0.858 0.653
0.898 0.873

2.28
14.80
19.23

גבוה
בינוני
נמוך

0.517
0.508
0.512

d
0.308
0.366
0.330

−0.337
0.053
0.204

8.55
10.77
9.05

)t(d
5.03
7.07
5.34

גבוה
בינוני
נמוך

−0.243
−0.232
−0.179

e
−0.053 −0.182
−0.292 −0.202
−0.254 −0.258

−5.25
−6.41
−4.11

)t(e
−3.89
−5.08
−5.44

גבוה
בינוני
נמוך

Adjusted R²
0.829
0.867
0.893
0.918
0.857
0.893

1.030
0.963
1.185

0.48
0.21
0.63

נמוך

0.941
0.816
0.808

הלוח מדווח תוצאות של הרצת מודל ארבעת הפקטורים בישראל .בדומה למתודולוגיית Fama and French (,)1993
הורצו הרגרסיות העיתיות הבאות:
Rpt−Rft = ap + bp (Rmt-Rft) + cp SMBt + dp HMLt + ep WMLt + ñpt
כאשר ארבעת הפקטורים המסבירים ,עודף תשואת השוק ( ,)Rm-Rfעודף תשואת מניות קטנות על גדולות (,)SMB
עודף תשואת מניות ערך על מניות צמיחה ( )HMLועודף תשואת מניות במומנטום חיובי על פני מניות במומנטום שלילי
( )WMLחושבו כמתואר בסעיף  ;3.2המשתנה המוסבר ,Rpt−Rft ,הינו התשואה העודפת של תיק מניות  Pבחודש .t
סה״כ הורצו  9רגרסיות (דהיינו  ,)P=1, 2, …, 9וזאת כיוון שלצורך הדגמת מודל ארבעת הפקטורים בנינו  9תיקים
שהורכבו מהחיתוך של  3קבוצות המבוססות על שווי השוק של המניות עם  3קבוצות המבוססות על מכפיל ההון של
 ]1993[ Fמשתמשים ב־ 25תיקים ,אך גודל מדגמנו קטן יותר ).טווח הנתונים ברגרסיות:
המניות ama and French( .
.6/2013–7/2002
בלוח מוצגים כל מקדמי הרגרסיות וה־ tסטטיסטים שלהם ,וכן  Adjusted-R2של כל רגרסיה.
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שבעה מתוך תשעת התיקים .בשני המקרים האחרים ,החותך חיובי ( )t-statistic=3.42או שלילי
( .)t-statistic=−2.30בסעיף הבא נבחן ביתר פירוט את חותכי הרגרסיות ומשמעותם לגבי הצלחת
מודל ארבעת הפקטורים בתמחור מניות ישראליות.
ד .2.3.מבחני תמחור למודל ארבעת הפקטורים

לפי מודל ה־ APTלהערכת תוחלת התשואה של נכסים מסוכנים ,אם ידועים כל הפקטורים
המשפיעים על מחירי המניות ,חותכי רגרסיות עיתיות של תשואות עודפות של נכסים מסוכנים על
פקטורים אלה צריכים כולם להיות שווים ל־ .0לכן ,אם מודל ארבעת הפקטורים מתמחר נכון את
המניות בישראל (כלומר מעריך נכון את תוחלת התשואה של המניות) ,חותכי כל הרגרסיות בלוח 4
9
צריכים להיות קרובים ביותר לאפס.
בלוח  ,4שבעה מתוך תשעה החותכים ברגרסיות אינם שונים מ־ 0באופן מובהק .ממצא זה תומך
לכאורה במודל ארבעת הפקטורים ,אך העובדה ששני החותכים הנותרים שונים באופן מובהק מ־0
דוחה לכאורה את מודל ארבעת הפקטוריםGibbons, Ross and Shanken . ( )1989פיתחו מבחן
(מבחן  GRSלהלן) הפותר את בעיית ההסקה בנושא .מבחן  GRSבונה סטטיסטי יחיד ( )F-testהבוחן
את ההשערה המשותפת שכל החותכים בכל תשע הרגרסיות שווים לאפס .עבור הרגרסיות של לוח 4
מקבלים ערך  GRSשל  ,)p-value=0.0203( 2.30כך שלא ניתן לדחות את מודל ארבעת הפקטורים
ברמת מובהקות של  ,1%אך ניתן לדחות אותו ברמת מובהקות של  .5%הרושם המתקבל הוא שמודל
ארבעת הפקטורים מתקשה ,אם כי לא נכשל טוטלית ,בתמחור תיקי המניות הישראליות שבנינו.
פרספקטיבה נוספת על יכולת התמחור של מודל ארבעת הפקטורים יכולה להתקבל מהשוואתו
למודל ה־ CAPMולמודל שלושת הפקטורים .לוח  5משווה את מודל ארבעת הפקטורים לשני
המודלים האחרים .בפאנל א אנו משתמשים בנתוני  9התיקים שבנינו על בסיס חיתוך גודל חברה
ומכפיל הון (התיקים ששימשו אותנו במבחן של לוח  ,)4ובפאנל ב אנו משתמשים בנתוני  9תיקים
אחרים שנבנו מחיתוך של גודל חברה ותשואת מומנטום.
הלוח מדווח סטטיסטים שונים הבוחנים ומשווים את טיב התאמת כל מודל לנתוני המדגם.
השוואת המודלים מתבצעת כדלקמן .אנו מתאימים אמפירית כל מודל לתשואות העודפות של כל
אחד מ־ 9התיקים ,ובוחנים את דרגת הצלחתו של כל מודל .הקריטריונים להצלחת מודל לקוחים מ־
 ,)2012( Fוהם )1( :ממוצע  Adjusted-R2של הרגרסיות – ככל שממוצע זה
 ama and French
עולה ,המודל מתאר טוב יותר את תנודתיות התשואה; ( )2ממוצע שגיאות התקן של חותכי הרגרסיות
וממוצע הערכים המוחלטים של חותכי הרגרסיות – אם החותכים קרובים כולם לאפס ,הממוצעים
האלה קטנים ,כלומר במודל משובח הן ממוצע שגיאות התקן של החותכים והן ממוצע הערכים
המוחלטים של החותכים נמוכים יחסית; ( )3מבחן ( GRSוערך ה־ pשלו) – ניתן לטעון כי ככל שה־
 GRSנמוך יותר (וערך ה־ pשלו גבוה יותר) המודל מדייק יותר בתמחור (קשה יותר לדחות אותו).
בפאנל א של לוח  ,5אנו מדווחים כי ממוצע ה־ Adjusted-R2שמשיג מודל ה־CAPM ()0.650
הוא הנמוך ביותר מבין שלושת המודלים שבחנו ,וממוצע ה־ Adjusted-R2שמשיג מודל ארבעת
הפקטורים ( )0.869הוא הגבוה ביותר .בבירור ,מודל ארבעת הפקטורים מצטיין בתיאור תנודתיות
 9כיוון שהן הפקטורים והן התשואות אינם נמדדים במדויק ,הדרישה היא שהחותכים קרובים ביותר לאפס ולא
שווים לאפס.

מבחנים אמפיריים של מודל ארבעת הפקטורים של Fama-French-Carhart

61

לוח  :5השוואה של מודלים לתמחור בשוק המניות הישראלי
פאנל א :מבחנים המבוססים על תשואות  9תיקים שנבנו מחיתוך של גודל חברה
ו־BE/ME
סטטיסטים המבוססים על  9רגרסיות לכל מודל תמחור
ממוצע שגיאות ממוצע הערכים
מבחן GRS
המוחלטים של
התקן של
 p-valueלמבחן
להשערה
החותכים
החותכים
ממוצע
GRS
שהחותכים = 0
||a
)s(a
Adjusted R²
מודל CAPM
מודל  3פקטורים
מודל  4פקטורים

0.650
0.846
0.869

0.0041
0.0027
0.0025

0.0031
0.0029
0.0028

2.36
2.34
2.30

0.0172
0.0181
0.0203

פאנל ב :מבחנים המבוססים על תשואות  9תיקים שנבנו מחיתוך של גודל חברה
ותשואת מומנטום
סטטיסטים המבוססים על  9רגרסיות לכל מודל תמחור
ממוצע שגיאות ממוצע הערכים
מבחן GRS
המוחלטים של
התקן של
 p-valueלמבחן
להשערה
החותכים
החותכים
ממוצע
GRS
שהחותכים = 0
||a
)s(a
Adjusted R²
מודל CAPM
מודל  3פקטורים
מודל  4פקטורים

0.622
0.782
0.856

0.0044
0.0033
0.0027

0.0044
0.0047
0.0053

6.57
6.39
6.09

0.000000
0.000000
0.000001

הלוח משווה ביצועים של שלושה מודלים לתמחור :מודל ה־ ,CAPMמודל שלושת הפקטורים של Fama-French
ומודל ארבעת הפקטורים של  .Fama-French-Carhartההשוואה מתבססת על התאמת המודל לתשואות  9תיקים
במדגמנו לאורך התקופה  .6/2013–7/2002מעשית ,מריצים את הרגרסיות העיתיות הבאות לכל אחד מתשעת התיקים:
Rpt − Rft = ap + bp (Rmt-Rft) + ñ1pt
מודל :CAPM
Rpt − Rft = ap + bp (Rmt-Rft) + cp SMBt + dp HMLt + ñ2pt
מודל  3פקטורים:
Rpt − Rft = ap + bp (Rmt-Rft) + cp SMBt + dp HMLt + ep WMLt + ñ3pt
מודל  4פקטורים:
כאשר המשתנים הם כמתואר בלוח .4

תיקי המניות שבנינו .מודל שלושת הפקטורים קרוב למודל ארבעת הפקטורים מבחינת יכולת הסבר
תנודתיות התשואות (עם ממוצע  Adjusted-R2של  ,)0.846אך מודל ארבעת הפקטורים עדיין
עדיף.
פאנל א גם מדווח ,עבור כל מודל תמחור ,את ממוצע שגיאות התקן של חותכי הרגרסיות וממוצע
הערך המוחלט שלהם .על פי התֵ אוריה ,מודל התמחור האידיאלי יוצר חותכים של אפס .גם כאן
מודל ארבעת הפקטורים נראה כמודל העדיף מבין המודלים שבחנו ,וזאת כיוון שהוא מייצר חותכים
הקרובים קצת יותר לאפס מאשר המודלים המתחרים .כרגיל ,מודל שלושת הפקטורים נמצא בתווך
שבין מודל ה־ CAPMלמודל ארבעת הפקטורים.
מדרג ההצלחות היחסיות של המודלים נשמר גם בתוצאות מבחן ה־ GRSהמסוכמות בפאנל
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א .ערך ה־ GRSיורד ככל שמשכללים את המודל .למודל ארבעת הפקטורים ה־ GRSהכי נמוך
(וה־ p-valueהכי גבוה) ולמודל ה־ CAPMערך ה־ GRSהכי גבוה (וה־ p-valueהכי נמוך) .כיוון
שה־ p-valueשל מודל ארבעת הפקטורים הוא הכי גבוה ( ,)p-value=0.0203הכי קשה לדחות את
מודל ארבעת הפקטורים ,והוא המודל העדיף מבין המודלים שבחנו.
התוצאות לעיל אינן מפתיעות .דירוג דומה של המודלים ניתן למצוא למשל ב־Fama and
French ( .)2012אך ,אולי זה המקום להביע אכזבה מסוימת מיכולת התמחור (דהיינו מיכולת ניבוי
תוחלת התשואה) של מודל ארבעת הפקטורים .בנוסף לעובדה ,שעליה דיווחנו לעיל ,שניתן לדחות
(ברמת מובהקות של  )5%את ההשערה שמודל ארבעת הפקטורים מדייק בתמחור ,ערכי ה־GRS
בפאנל א גם משאירים את הרושם שמודל ארבעת הפקטורים איננו שיפור גדול של מודל האינדקס
היחיד (ה־ .)CAPMבהקשר זה מעניין וחשוב להוסיף את תובנת Fama and French ()1993
(בעמ׳  5במאמרם) :ברגרסיה עיתית של עודף תשואת מניה על עודף תשואת השוק ,המקדם של
עודף תשואת השוק קרוב לאחד ומביא את תשואות המניות לרמתן הממוצעת בכל חודש .אחרי
שמגיעים לרמה הממוצעת הנכונה ,הפקטורים האחרים מסבירים את ההבדלים בין תשואות מניות
 ,)1993( Fבאופן טבעי וכמעט הגדרתי ברגרסיות עיתיות
שונות .לכן ,לפי  ama and French
פקטור השוק (המומלץ על ידי מודל ה־ )CAPMנראה כפקטור החשוב ביותר.
המסקנה המסתמנת ממבחננו לעיל ,שמודל ארבעת הפקטורים טוב ממודלים קודמים אך עדיין
איננו מספק ,מתחזקת במבחנים המוצגים בפאנל ב של לוח  .5מבחנים אלה מבוססים על רגרסיות
של תשואות עודפות של  9תיקים שנבנו מחיתוך של גודל חברה ומומנטום 10.כפי שנמצא במחקרים
דומים בעולם (לדוגמה  ,)Fama and French, 2012יצירת תיקי מבחן המבוססים על מומנטום
פוגעת קשות ביכולת ובהצלחת התמחור על ידי מודל ארבעת הפקטורים .בפאנל ב של לוח  5מבחני
ה־ GRSדוחים באופן מובהק את השערת האפס שמודל ארבעת הפקטורים מדייק בתמחור .מודל
ארבעת הפקטורים אומנם גרוע פחות מה־ ,CAPMאך עדיין המסקנה הנחרצת היא שהוא איננו מודל
תמחור מספק .הממצא המעודד היחיד בפאנל ב הוא שמודל ארבעת הפקטורים עדיין מצליח לתאר
באופן נאות את תנודתיות התשואות – ממוצע  Adjusted-R2שהוא משיג ( )0.856גבוה יחסית.
חשוב לציין כי מבחן ה־ GRSשערכנו ,המבוסס על רגרסיות עיתיות ,הוא המבחן המקובל
בספרות החוקרת את ביצועי מודל ארבעת הפקטורים .מבחן אפשרי אחר ,המופיע לעיתים בספרות
זו ,מבוסס על רגרסיות רוחב בסגנון Fama and Macbeth ( )1973של תשואות תיקי המבחן –
ראה למשל .Gregory et al ( .)2013אנו מנסים מבחן חלופי זה במדגמנו .תחילה אנו אומדים את
רגישות כל אחד מתיקי המבחן שלנו לכל אחד מארבעת הפקטורים (על בסיס רגרסיות עיתיות של
מודל ארבעת הפקטורים ב־ 60החודשים הקודמים) ,כלומר אומדים  4ביטות (רגישויות לפקטורים)
לכל תיק מבחן .אחר כך אנו מריצים כל חודש רגרסיית רוחב של  9התשואות העודפות של תיקי
המבחן על  4הביטות שאמדנו .המקדמים הממוצעים של הביטות ברגרסיות החודשיות האלו אינם
שונים מאפס באופן מובהק ,ומכאן שמודל ארבעת הפקטורים איננו נתמך במבחן החלופי שערכנו.
להערכתנו ,המבחן החלופי חסר כוח הסקה סטטיסטי 11.גם .Gregory et al ( )2013במחקרם על

 10תשעת תיקי המבחן של גודל-מומנטום נבנים מחיתוך  3קבוצות של גודל (שווי שוק) עם  3קבוצות מומנטום.
הרכב תיקים אלה מעודכן אחת לחודש.
 11מדגמנו כנראה קצר מדי .הצורך באמידת ביטות ב־ 60החודשים הראשונים של המדגם מקטין את טווח הנתונים
להרצת רגרסיות הרוחב ל־ 72חודשים בלבד.
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תשואות מניות בבריטניה אינם מגיעים לתוצאות מובהקות סטטיסטית כאשר הם עורכים מבחנים
בסגנון Fama and Macbeth (.)1973
ד .4.דוגמה להשפעת השימוש במודל ארבעת הפקטורים :ניתוח ביצוע לקרנות
נאמנות

כדי להדגים את השפעת השימוש במודל ארבעת הפקטורים ולבחון את חשיבותו ,ננתח ,כמו Carhart
( ,)1997ביצועים של קרנות נאמנות .לטובת ההדגמה בחרנו סוג מסוים של קרנות נאמנות – קרנות
מניות כללי .קרנות מניות כללי ממקדות את השקעתן במניות ישראליות ואינן מוגבלות בהשקעתן
במניות גדולות בלבד (מניות ת״א  )100או מניות קטנות בלבד (מניות יתר).
מעשית ,אספנו ממאגר הנתונים של ״פרדיקטה״ תשואות חודשיות של  24קרנות נאמנות שלאורך
כל תקופת המבחן (חמש השנים האחרונות במדגם :יולי  – 2008יוני  )2013התמידו בסיווגן כקרנות
מניות כללי .בתחילת יולי  2008היו בישראל  67קרנות מניות כללי ,אך אנו משמיטים  43קרנות
ששינו מהותית את מדיניות ההשקעה שלהן לאורך התקופה (על פי הגדרות הרשות לניירות ערך)
או נעלמו (הפסיקו פעולתן או התמזגו בקרנות אחרות) 13,12.הטיפול בקרנות ששינו מדיניותן או לא
שרדו דורש הנחות מסוימות ומסבך את הניתוח ואת פרשנות התוצאות ,ולכן הן הושמטו .מחד גיסא,
ההשמטות שביצענו חושפות אותנו ל״הטיית ההישרדות״ .כלומר ,תוצאותינו המתמקדות בקרנות
״שורדות״ אינן יכולות להעיד על ביצועי תעשיית קרנות הנאמנות בארץ .מאידך גיסא ,ההשמטות
עוזרות לנו להגיע לתוצאות בנושא מצומצם (השפעת מודל ארבעת הפקטורים) שאינן חשופות
למחלוקת.
את התשואה העודפת (אלפא) של כל קרן במדגמנו אמדנו באמצעות רגרסיה ,על פי שלושה
מודלים חלופיים:
מודל אינדקס יחיד (:)CAPM
מודל  3פקטורים:

Rkt − Rft = α1k + bk (Rmt-Rft) + ñ1kt

Rkt − Rft = α3k + bk (Rmt-Rft) + ck SMBt + dk HMLt + ñ3kt

מודל  4פקטוריםRkt − Rft = α4k + bk (Rmt-Rft) + ck SMBt + dk HMLt + ek WMLt + ñ4kt:
כאשר  Rktהיא התשואה של קרן  kבחודש t αik ,היא אומדן התשואה העודפת של קרן  kעל פי מודל
עם  iפקטורים ,ושאר הסימבולים הם כמקודם.
לוח  6מתעד את התוצאות .התשואה העודפת הממוצעת לפי מודל ה־( CAPMהמכּונה גם האלפא
 12הרשות לניירות ערך קובעת אם חל שינוי מהותי במדיניות ההשקעות של קרן הנאמנות .לפי הגדרות הרשות
(תקנות השקעה משותפות בנאמנות) שינוי מהותי במדיניות השקעות הוא (באופן כללי) שינוי אשר( :א) יש בו כדי
להשפיע באופן מהותי על תנודתיות מחירי היחידה ומחירי הפדיון של יחידות הקרן; או (ב) הוא מחייב או יוצר
שינוי באחד או יותר מאלה )1( :הכותרת המאפיינת של הקרן; ( )2פרופיל החשיפה של הקרן; ( )3שיעור החשיפה
האפשרית של הקרן לאיגרות חוב שאינן בדירוג השקעה; או (ג) שינוי אחר ,המביא לשינוי מהותי באופייה של הקרן.
 13ייתכן שהמספר הגבוה יחסית של קרנות שעברו שינוי מדיניות השקעות מהותי או נעלמו נובע מהמשבר הכלכלי
העולמי והתקופה הקשה של שוקי המניות בעולם שהחלו במחצית השנייה של .2008
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לוח  :6השפעת מודל ארבעת הפקטורים על ניתוח ביצועי קרנות נאמנות
ממוצע
אלפא
חודשי
()ᾱ
מודל CAPM
מודל  3פקטורים
מודל  4פקטורים

0.168%
−0.030%
−0.026%

סטטיסטים המבוססים על  24קרנות נאמנות מניות-כללי
קורלציות בין אלפות של
-tסטטיסטי של
ממוצע אלפא חציון אלפא
חודשי
חודשי
מודל 4
מודל 3
)t(ᾱ
פקטורים
מודל  CAPMפקטורים
2.55
−0.50
−0.43

0.219%
0.006%
0.015%

1
0.887
0.894

0.887
1
0.999

0.894
0.999
1

הלוח מציג תוצאות של ניתוח ביצוע של  24קרנות נאמנות מניות כללי בישראל בתקופה  .6/2013–7/2008הניתוח
התבצע באמצעות רגרסיות של שלושה מודלים לתמחור :מודל ה־ ,CAPMמודל שלושת הפקטורים של Fama-
 Frenchומודל ארבעת הפקטורים של .Fama-French-Carhart
מעשית ,מריצים את הרגרסיות העיתיות הבאות לכל אחת מקרנות הנאמנות:
Rkt − Rft = α1k + bk (Rmt-Rft) + ñ1kt
מודל אינדקס יחיד (:)CAPM
Rkt − Rft = α3k + bk (Rmt-Rft) + ck SMBt + dk HMLt + ñ3kt
מודל  3פקטורים:
Rkt − Rft = α4k + bk (Rmt-Rft) + ck SMBt + dk HMLt + ek WMLt + ñ4kt
מודל  4פקטורים:
כאשר  Rktהיא התשואה של קרן  kבחודש t αik ,היא אומדן התשואה העודפת (=מדד הביצוע) של קרן  kעל פי מודל
עם  iפקטורים ,ושאר המשתנים הם כמתואר בלוח .4
הלוח מדווח את ממוצע וחציון האלפות ( )αשנאמדו ל־ 24קרנות הנאמנות באמצעות שלושת המודלים הנ״ל ,וכן את
הקורלציות בין האלפות.

של ג׳נסן – ראה Jensen )1968 ,חיובית 0.168% ,לחודש ( 2.04%לשנה) ,ומובהקת סטטיסטית
( tסטטיסטי של  .)2.55גם החציון של אלפא זו חיובי –  0.219%לחודש .הממצא של תשואה עודפת
חיובית של קרנות נאמנות נוגד ממצאים קודמים בספרות .לאוטרבך וברק ( )2002ובראל ווואהל
( )2013בישראל ,ומחקרים שונים בחו״ל כגון Fama and French (( )2010לוח  2למשל),
מוצאים לקרנות הנאמנות תשואה עודפת שלילית בממוצע 14.הסיבה לשוני בתוצאות כאן היא קרוב
לוודאי הטיית ההישרדות .מקובל להניח כי חלק ניכר מהקרנות ששינו את מדיניות השקעתן או פשוט
נעלמו הן קרנות בעלות ביצועים נחותים יחסית שחיפשו ״התחלה מחדש״ או סיימו את חייהן ,ולכן
צפוי שהשמטת הקרנות האלה על ידינו תטה כלפי מעלה את תמונת ביצועי הקרנות שבמדגמנו.
מעניין שלמרות הטיית ההישרדות ,כאשר בוחנים את הביצועים של  24קרנות הנאמנות שבמדגם
באמצעות מודלים מרובי פקטורים ,התשואה העודפת הממוצעת הופכת לשלילית −0.03% ,לחודש,
הן לפי מודל שלושת הפקטורים והן לפי מודל ארבעת הפקטורים .גם ה־ tסטטיסטי של אלפות אלה
קרוב לאפס ואיננו משמעותי .בבירור ,לפי מודל שלושת הפקטורים ומודל ארבעת הפקטורים ל־24
15
הקרנות שבחננו אין בממוצע כל תשואה עודפת.
למרות ההבדלים באלפא הממוצעת ,הקורלציות בין האלפות הנאמדות על ידי שלושת המודלים
השונים גבוהה ביותר .הקורלציה הנמוכה ביותר בלוח  6היא ( 0.887בין האלפות של מודל ה־
 14תשואת החסר (האלפא השלילית) הממוצעת המתועדת במחקרים אלו היא בסדר גודל של דמי הניהול שהקרנות
גובות .כלומר ,התמונה המצטיירת היא שבממוצע ברוטו ,לפני דמי ניהול ,קרנות הנאמנות משיגות תשואה הוגנת.
 15מעניין שגם Carhart ( ,)1997במחקרו על ביצועי קרנות נאמנות בארה״ב ,מצא שהאלפא לפי מודל ארבעת
הפקטורים נמוכה מהאלפא לפי מודל ה־.CAPM
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 CAPMוהאלפות של מודל שלושת הפקטורים) .ברמות קורלציה אלה ,השינויים בין דירוגי הקרנות
לפי שלושת המודלים השונים כנראה מוגבלים .במחקרים עתידיים מעניין יהיה לבדוק תוצאה זו
ואחרות בלוח .6
לסיכום ,ההבדל באלפא הממוצעת של הקרנות הינו ההבדל העיקרי בין מודל ה־ CAPMומודל
ארבעת הפרמטרים .מודל ה־ CAPMמעריך לקרנות שבמדגם תשואה עודפת ממוצעת חיובית ,בעוד
שמודל ארבעת הפרמטרים גורס שהתחשבות נאותה בסיכון של קרנות הנאמנות (דהיינו שימוש
בארבעה פקטורי סיכון) מראה שבממוצע אין לקרנות הנאמנות במדגם כל תשואה עודפת .הבדל זה
חשוב ביותר ,שכן הוא משנה את כל האינטרפרטציה של ביצועי קרנות הנאמנות שבמדגמנו .בבירור,
לפחות בנושאים מסוימים ,השפעת השימוש במודל ארבעת הפקטורים היא מהותית.

ה .סיכום ומסקנות
ניתוחים שונים במימון (כגון חישוב מחיר ההון לפרויקטים ,ניתוח ביצועי קרנות נאמנות ותיקים
מנוהלים אחרים ,וניתוח השפעת אירועים שונים על ערך מניות) חייבים להעריך את תוחלת התשואה
המתאימה לסיכון ההשקעה .ברם ,המתודולוגיה השימושית המתקדמת ביותר בנושא – הערכת
תוחלת התשואה באמצעות מודל ארבעת הפקטורים של  – Fama-French-Carhartטרם נבחנה
אמפירית בישראל ,וזאת על אף חשיבותה הרבה.
במאמר זה אנו משלימים את פער הידע הנ״ל .אנו אוספים נתונים חודשיים על שערי מניות ת״א
 100ות״א יתר מאגר ( 232–192מניות) לשנים  ,2013–2002ובוחנים האם גם בישראל תשואות
המניות תלויות בגודל החברה ,מכפיל ההון והמומנטום של המניות ,והאם גם בישראל מודל ארבעת
הפקטורים עדיף על מודל האינדקס היחיד (ה־ .)CAPMמעשית ,אנו משחזרים מחקרים שנעשו
בחו״ל ,כאשר השערתנו היא שהתנהגות המניות בישראל דומה להתנהגות המניות בשווקי חו״ל.
אנו מוצאים כי תשואת המומנטום של המניות ומכפיל ההון של החברות עוזרים להסביר את
ההבדלים בין תוחלות התשואה של מניות שונות :מניה של חברת ״ערך״ ( BE/MEגבוה או מכפיל
הון נמוך) מציעה תוחלת תשואה גבוהה יחסית למניות אחרות ,ומניה הנמצאת במומנטום (תשואתה
בשנה החולפת גבוהה יחסית) מציעה תוחלת תשואה גבוהה יחסית בחודש העוקב .תופעות אלה
תועדו גם בשוקי חו״ל ,ומעניין שסדר הגודל שלהן בישראל דומה למדווח בחו״ל.
כצעד מקדים להתאמת מודל ארבעת הפקטורים אנו בונים את ארבעת הפקטורים בישראל בשיטות
המקובלות במחקרי חו״ל .בתקופת המדגם ,לפקטור הראשון ,עודף תשואת השוק (תשואת מדד
המניות הכללי בניכוי תשואת המק״מ) ,ממוצע חודשי של  0.59%לערך ( 7.31%לשנה); לפקטור
השני ,עודף תשואת מניות קטנות על פני גדולות (פקטור ה־ ,)SMBממוצע חודשי של 0.40%
לערך (אך חציון חודשי של  −0.01%בלבד); לפקטור השלישי ,עודף תשואת מניות ערך (BE/
 MEגבוה) על פני מניות צמיחה ( BE/MEנמוך) ,פקטור ה־ ,HMLממוצע חודשי של 0.13%
בלבד; ולפקטור הרביעי ,עודף תשואת מניות עם מומנטום חיובי על פני מניות עם מומנטום שלילי
(פקטור  WMLבקיצור) ,ממוצע חודשי של  0.58%לערך ( 7.19%לשנה) .במבחנים סטטיסטיים,
ממוצע כל אחד מארבעת הפקטורים אינו שונה באופן מובהק מאפס .עם זאת ,סדר הגודל של פקטור
המומנטום ופקטור השוק בישראל משמעותי מבחינה כלכלית ,וכל הפקטורים מתואמים חיובית עם
הפקטורים המקבילים בארה״ב.
כאשר אנו אומדים את מודל ארבעת הפקטורים בישראל ,אנו מוצאים שלמודל יכולת הסבר
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גבוהה של תנודתיות תשואות תיקי המניות במדגמנו ( Adjusted R2של מעל  .)0.8עם זאת,
במבחן ייעודי (מבחן ה־ )GRSניתן לדחות את ההשערה שמודל ארבעת הפקטורים מתמחר נכון
(מדייק בהערכת תוחלת תשואת התיקים) ברמת מובהקות של  .5%בתיקים מיוחדים המבוססים על
המומנטום של המניות ,ניתן לדחות את מודל ארבעת הפקטורים בצורה נחרצת אף יותר .ממצאינו
אלה דומים לממצאים במחקרים על שוקי חו״ל שבהם ,בדרך כלל ,מודל ארבעת הפקטורים איננו
עובר את משוכת מבחן ה־.GRS
למרות העדויות לעיל ,מסקנתנו הכללית לגבי מודל ארבעת הפקטורים היא חיובית .זאת כיוון
שמבחנים משלימים שערכנו מגלים שלמודל ארבעת הפקטורים תכונות ויכולות תמחור עדיפות
על מודל ה־ .CAPMממצאים דומים התקבלו גם במחקרים בחו״ל ,כך שהמסקנה האופרטיבית
של מחקר זה היא שמודל ארבעת הפקטורים ,אף שאיננו מספק ,מהווה התקדמות יחסית למודל ה־
 ,CAPMוהוא המודל הטוב ביותר שניתן להציע כיום למניות ישראליות.
מחקרים עתידיים יכולים לבחון את הצלחת מודל ארבעת הפקטורים בתמחור תיקי מניות שונים
מאלו שבחנו .מחקרים עתידיים יכולים גם להראות את השפעת יישום מודל ארבעת הפקטורים על
ניתוחים פיננסיים שונים (במחקרנו תיעדנו דוגמה בודדת בתחום של ניתוח ביצועי קרנות נאמנות).
לבסוף ,יש לבחון הוספת פקטורים נוספים למודל ,כמו למשל פקטור הנזילות של Pastor and
Stambaugh ( ,)2003או שני הפקטורים החדשים של Fama and French ( .)2014החיפוש אחר
מודל תמחור אמין טרם הסתיים.
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מיסוי ירוק :ההשפעה והכדאיות של שיטת הפרס/
קנס ( )Feebateעל שוק המכוניות החדשות בישראל
איתמר מילרד *

תוכנית מיסוי ירוק של מכוניות חדשות החלה לפעול באוגוסט  .2009במסגרת תוכנית זו הוגדל מס
הקנייה על מכוניות ,וניתן זיכוי במס לפי פליטת המזהמים .התוכנית מבוססת על שיטת הפרס/קנס
( .)Feebateאמדתי את השפעת התוכנית וכדאיותה בעזרת משוואת ביקוש הנגזרת מאמידת תועלת
מבחירה רנדומלית דיסקרטית של מכוניות חדשות ,על בסיס מודל .Nested Logit
אמידת משוואת הביקוש העלתה כי למחיר הדגם ולרמת הזיהום השפעה שלילית על נתח השוק;
לרמת יעילות הרכב ולמידת בטיחותו השפעה חיובית .כמו כן ,הגמישות הצולבת בין מכוניות באותו
פלח (סגמנט) גבוהה יותר מאשר בין מכוניות בפלחים אחרים.
בעזרת האומדנים שהתקבלו הראיתי כי ביטול הזיכוי במס מגדיל את הכנסות המדינה ואת פליטת
המזהמים ,ומקטין את מספר כלי הרכב החדשים שנרכשים .כאשר מספר כלי הרכב החדשים מוחזק
כקבוע (על ידי הקטנת מס הקנייה) ,הכנסות המדינה גדלות וכך גם הזיהום .יחד עם זאת ,ההשפעה
החיצונית השלילית כתוצאה מהגידול בזיהום נמוכה משמעותית מהגידול בהכנסה ,ומכאן שכדאיות
התוכנית מוטלת בספק.
בינואר  2015עודכנה הנוסחה לקביעת גובה ההחזר .הראיתי כי לא ניתן להגיע לתוצאות העדכון
על ידי העלאת מס הקנייה ,וכי מס הקנייה הממקסם את ההכנסות (–נקודת השיא של עקומת לאפר)
הוא מס בשיעור של  ,99%אשר שווה ערך למס בשיעור  44.98%מהמחיר הסופי.

א.

מבוא

מגזר התחבורה הוא צרכן האנרגיה הסופי הגדול ביותר בעולם .המגזר צורך כ־ 27%מהאנרגיה
העולמית ,ואחראי על כ־ 22%מפליטות הפחמן הדו־חמצני (Interntional Energy Agency,
 )2013ומזהמים נוספים :חד־תחמוצת החנקן ,פחמימנים ,פחמן חד־חמצני וחלקיקי חומר .התחזיות
הן כי הפליטות המזהמות (להלן :הפליטות) מענף התחבורה תכפלנה את עצמן עד שנת 2050
( .)OECD, 2012נתונים אלה ואחרים מעודדים מקבלי החלטות למצוא דרכים חדשות להקטנת
הפליטות במגזר התחבורה בכלל ,ובמגזר כלי הרכב הפרטיים בפרט.
* אני מודה למנחה שלי ,פרופסור מישל סטרבצ'ינסקי ,על הנחייתו ,הדרכתו ותמיכתו בעריכת המחקר ובכתיבת
מאמר זה .אני מוקיר תודה גם לדוקטור אלון אייזנברג על עזרתו בשלבים המוקדמים של מחקר זה; ליהודה רודד
וענת לוי מאיגוד יבואני הרכב על ניסיונם ועל עזרתם בבניית מאגר הנתונים; לדוקטור שירלי אברמי ולעמי צדיק
ממרכז המחקר והמידע של הכנסת על הערותיהם הבונות .עבודה זו לא הייתה יוצאת אל האור ללא תמיכתה של
אשתי ,סנדי חפץ מילרד ,והשראתה.
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עד לאחרונה שימשו שני כלים מרכזיים להפחתת פליטות מכלי רכב פרטיים :האחד ,סטנדרטים
ביעילות צריכת הדלק ( )Fuel Economy Standardsהמעודדים יצרני רכב לייצר כלי רכב יעילים
מבחינת תצרוכת דלק .האחר ,אגרת רישוי הגדלה ביחס לגידול בנפח המנוע ,בהספק או במשקל
(למדדים אלה קשר לפליטות) .לאחרונה החלו לבחון שיטות חדשות אשר מטרתן להפחית בצורה
ישירה את הפליטות .אחת השיטות היא שיטת הפרס/קנס ( .)Feebateשיטת הפרס/קנס מתמרצת
צרכנים לקנות כלי רכב בעלי פליטה נמוכה במתן תגמול חיובי ,״פרס״ ,ומניאה אותם מרכישת כלי
רכב בעלי רמת פליטות גבוהה במתן תגמול שלילי ,״קנס״ .במילים אחרות ,שיטת הפרס/קנס משנה
את מחיר הרכב – היא מסבסדת כלי רכב ״ירוקים יותר״ באמצעות מיסוי כלי רכב מזהמים.
שיטת הפרס/קנס יושמה בכמה מדינות אירופאיות ,ביניהן צרפת ( ,)2008גרמניה (,)2009
אירלנד ( ,)2008שוודיה (אפריל  – 2007יוני  )2009ובמדינות מערביות נוספות ,למשל בקנדה
( .)2009ניסיון ליישום שיטה כזו בקליפורניה לא צלח (.)The Clean Car Discount Program
תוכנית ״רפורמת מיסוי ירוק״ ,המיישמת את שיטת הפרס/קנס בישראל ,החלה לפעול בחודש אוגוסט
 .2009התוכנית בישראל מושתתת על העלאת מס הקנייה המוטל על כל כלי הרכב – פרטיים
ומסחריים – ומתן החזרים על סמך כמות הפליטות המזהמות של הרכב.
לשיטת הפרס/קנס יתרונות מספר ,ביניהם :היא מעודדת רכישת כלי רכב ירוקים; מעמידה תחליף
למיסי דלק גבוהים שאינם פופולריים; ניתן לתכננה כך שהקנסות יממנו את הפרסים וכך ניתן להימנע
מעלות תקציבית; מאפשרת לתקן חלק מהערכת החסר שהצרכנים מחשבים בעת רכישת רכב חדש
(ראה לדוגמה ;)Allcott and Wozny, 2014 :מספקת עידוד מתמיד ליצרני הרכב לשפר את
יעילות צריכת הדלק ברכב ( .)Gordon and Levenson, 1989עם זאת ,לשיטה גם חסרונות,
ביניהם :רלוונטית רק בעת רכישת רכב חדש; מתמקדת רק ברכישה ולא בשימוש; עלולה להוביל
תופעת ״בומרנג״ – הורדת ההוצאה לדלק עלולה להביא להגברת השימוש בכלי רכב ובכך לגרום
להגברת הזיהום; מעודדת רכישת כלי רכב ,ובכך עשויה להגדיל את רמת הזיהום הכללית ,במיוחד
כאשר השיטה אינה מעוצבת כראוי (.)D’Haultfoeuille, Givord and Boutin, 2014
יישום רפורמת מיסוי ירוק בישראל ואיסוף נתונים על השוק בישראל מאפשרים הצגת שאלות
מספר העשויות לסייע בהבנת השפעתה של שיטת הפרס/קנס ואופי שוק כלי הרכב החדשים בישראל.
על כן מטרת מאמר זה היא לענות על השאלות הבאות )1( :מה הם הגורמים המשפיעים על בחירת
כלי רכב? ( )2כיצד משפיע גובה מס הקנייה המוטל על כלי רכב חדשים על השוק ,ובאיזו נקודה
תקטין עלייה במס הקנייה את ההכנסות ממס (–נקודת השיא של עקומת לאפר)? ( )3האם רפורמת
מיסוי ירוק מצמצמת את כמות הזיהום ,והאם המודל משתלם מבחינה כלכלית? ( )4מה הן ההשפעות
של החמרת הנוסחה לקביעת הזיהום ,והאם ניתן להמירה בהעלאת מס קנייה?
על מנת לענות על שאלות אלו ,אאמוד את הביקוש לכלי רכב באמצעות מודל .Nested Logit
על סמך התוצאות אנתח את מבנה השוק תוך שינוי גובה מס הקנייה ועדכון הנוסחה לקביעת הציון
הירוק .אני מאמין כי המאמר תורם הן למקבלי ההחלטות הן לספרות המקצועית :השאלות הנשאלות
במחקר רלוונטיות למקבלי החלטות בבחינתם את דרך מיסוי כלי הרכב החדשים בישראל ובעולם,
בבחינת רפורמת מיסוי ירוק בפרט ובבחינת כדאיותה של שיטת הפרס/קנס בכלל .לגבי הספרות
המחקרית ,תרומתו של מאמר זה נובעת ממאפייניהם הנבדלים של שוק הרכב החדש בישראל ושל
הרפורמה במיסוי ירוק .כך ,שוק הרכב בישראל קטן ומבוסס על ייבוא בלבד ,בשונה משווקים
אחרים בעולם; רפורמת המיסוי הירוק בישראל מתייחסת לכמה רכיבי זיהום ,ואינה מתמקדת בזיהום
אחד בלבד כמו במרבית המדינות (פחמן דו־חמצני).
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רקע

ב .1.סקירת ספרות

שיטת הפרס/קנס מיושמת בעולם שנים מספר בלבד ,ועל כן הספרות המחקרית בנושא מוגבלת.
הספרות בנושא עוסקת בשתי שאלות עיקריות :כיצד השיטה עשויה להשפיע על השוק מראש (ex-
 ,)anteוכיצד השפיעה השיטה שיושמה על השוק בדיעבד (.)ex-post
המחקרים העיקריים שחקרו כיצד השיטה עשויה להשפיע על השוק מראש בחנו ומצאו כי השיטה
צפויה להיטיב עם הלקוחות ועם היצרנים ואף להפחית את רמת הזיהום (Gordon and Levenson,
 .)1989; McManus, 2007חוקרים אחרים בחנו את השיטה בהשוואה לשיטות אפשריות אחרות
בארצות הברית ומצאו בה יתרונות וגם חסרונות (.)Greene et al., 2005; Fischer, 2008
בקפריסין נערך מחקר והושוותה בו מדיניות הכוללת הוספת פרס/קנס לשאר המיסים ולהחלפת כל
המיסים בקנס/פרס ונמצא כי מיסוי באמצעות שיטת הקנס-פרס מקטין אומנם את כמות הזיהום ,אך
לא באופן אשר יפצה את הירידה ברווחה הציבורית (.)Christodoulou and Clerides, 2012
מחקר שבחן את השפעת השיטה בצרפת מצא כי לפחות בטווח הקצר השיטה הובילה לעלייה בסך
הזיהום ( .)D’Haultfoeuille, Givord and Boutin, 2014התוצאה המאכזבת היא תוצר של
מתן מענקים גבוהים מדי .התוכנית השוודית להענקת החזר לבעלי כלי רכב ירוקים נבחנה ,ונמצא כי
הגדילה את נתח השוק של כלי רכב ירוקים ב־ ,5.5%בעלות של  109דולר לטונה פחמן דו־חמצני
( .)Huse and Lucinda, 2014מחיר זה גבוה יחסית ועומד על פי חמישה משווי נזקי הזיהום ,מה
שמעמיד את כדאיות התוכנית בספק .אף תגובת היצרנים לחוסר הרציפות של השיטה בקנדה נבחנה,
ונמצא כי היצרנים מבצעים מניפולציות ברמת הפליטות ומשתדלים להפחית את רמת הזיהום רק
לגובה המדרגה הקודמת ,אך לא יותר ( .)Sallee and Slemrod, 2012ממצאים מעניינים נמצאו
כאשר נבחנה ההשפעה של מעבר מאגרת רכב מבוססת נפח מנוע לאגרת רכב מבוססת כמות פליטה
של פחמן דו־חמצני .נמצא כי כמות הפליטות אכן יורדת בשל מעבר לרכבי דיזל ,וכי ההכנסות ממס
יורדות ( .)Rogan et al., 2011מחקר מקיף בחן את ההשפעה של רפורמה מבוססת כמות פליטות
על סך הפליטות ועל ייצור כלי רכב בצרפת ,גרמניה ושוודיה ( )Klier and Linn, 2015ומצא
בין השאר כי מודל מדורג הביא להפחתה משמעותית יותר ברמת הזיהום של רכבים חדשים ממודל
ליניארי.
כאמור לעיל ,במחקר זה אבחן את שוק הרכב הישראלי .קדמו לי בתחום המחקר פרשטמן וגנדל
( ,)Fershtman and Gandal, 1998שהתמקדו בהשפעת החרם הערבי על שוק הרכב בישראל ,ואף
פרשטמן ,גנדל ומרקוביץ ( ,)Fershtman, Gandal and Markovich, 1999שהתמקדו בשווקים
אוליגופוליים שהמוצרים בהם מובחנים ,ובהשפעה של משטרי מס שונים על הצרכן בישראל.
ב .2.תיאור רפורמת מיסוי ירוק בישראל

רפורמת מיסוי ירוק יושמה לראשונה באוגוסט  ,2009וכללה את כל כלי הרכב עד למשקל 3.5
טונות .במסגרת הרפורמה הועלה מס הקנייה המוטל על כלי רכב מסחריים מ־ 72%ל־ 90%ועל
כלי רכב פרטיים מ־ 75%ל־ ,90%ובמקביל ניתנו החזרים במס הקנייה בהתאם לרמת הזיהום של
הרכב .ב־ 25בנובמבר  2009הוחלט להפחית את מס הקנייה המוטל על כל כלי הרכב ל־ 83%ולבטל
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את ההטבה על מערכות ( ABSמערכת למניעת נעילה בבלימה) ,שהפכה לסטנדרט מחייב .בעקבות
התיקון ,מס הקנייה האפקטיבי לכלי רכב רגילים נע בין  30%בקניית רכב היברידי ל־ 83%בקניית
כלי רכב מזהם במיוחד .מס הקנייה לכלי רכב ללא פליטות (כלי רכב חשמליים) עמד על  .8%ההחזר
נקבע על בסיס ״רמת זיהום״ שנגזרת מ״הציון הירוק״ שניתן לרכב .הציון הירוק מבוסס על הנוסחה
הבאה:
30 * CO 2 + 10,000 * NOx + 900 * HC + 500 * CO + 20,000 * PM
ציון ירוק =
30

 – CO2פחמן דו־חמצני – NOx ,חד־תחמוצת חנקן – HC ,פחמימנים – CO ,פחמן חד־חמצני ו־
 – PMחלקיקי חומר הקטנים מ־ 2.5מיקרונים; כל הפליטות ביחידות של גרם לקילומטר .הציון
הירוק מדורג באחת מ־ 15דרגות זיהום ,ועל פיו נקבע גובה ההחזר .לוח  1מתאר את  15דרגות
הזיהום ,את הדירוג הירוק ואת הזיכוי במס .כלי רכב בדרגת זיהום  1וכלי רכב היברידיים בדרגת
זיהום  2זכאים למס קנייה מופחת ,כמפורט בלוח.
השיטה בישראל מציגה שני הבדלים מעניינים בהשוואה לשיטות הנוהגות במדינות אחרות.
ההבדל הראשון הוא שגובה ההחזר נקבע על בסיס חמישה מזהמים ואילו ברוב המדינות הוא נקבע
על בסיס מזהם אחד (פחמן דו־חמצני); קביעה זו עשויה לעודד צמצום מגוון מזהמים מצד אחד ,אך

לוח  – 1רמת פליטות ,ציון ירוק והזיכוי במס ()2014–2009
זיכוי במס (ש"ח)
דרגת זיהום

ציון ירוק

1
)היברידי( 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0–50
51–130
51–130
131–150
151–170
171–175
176–180
181–185
186–190
191–195
196–200
201–205
206–210
211–220
221–250
+251

ספטמבר
2009–2011

2012

2013

2014

מס קנייה  10%מס קנייה  8%מס קנייה  8%מס קנייה 8%
מס קנייה  30%מס קנייה  30%מס קנייה  30%מס קנייה 30%
16,548
16,238
16,007
15,000
15,169
14,885
14,673
13,750
13,239
12,991
12,806
12,000
11,585
11,368
11,206
10,500
10,204
10,013
9,871
9,250
9,102
8,931
8,804
8,250
7,998
7,848
7,736
7,250
7,170
7,036
6,935
6,500
6,069
5,955
5,870
5,500
5,516
5,413
5,336
5,000
4,414
4,331
4,269
4,000
3,585
3,518
3,468
3,250
2,206
2,165
2,134
2,000
0
0
0
0

הערות :כלי רכב בעלי רמת זיהום  1וכלי רכב היברידיים בעלי רמת זיהום  2זכאים למס קנייה מופחת .שיעורי מס
הקנייה המופחתים מופיעים בלוח.
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מצד שני יישומה והמעקב אחריה מורכבים יותר .ההבדל הנוסף הוא שגובה ההחזר אינו ליניארי.
כך לכלי רכב בעלי רמת זיהום גבוהה או נמוכה טווח קטן יותר של סכומי החזר ,ולכלי רכב במרכז
התפלגות רמות הזיהום טווח רחב יותר .כך ,למשל ,רמת זיהום שלוש נקבעת לכלי רכב בעלי ציון
ירוק שנע בין  131ל־ 20( 150נקודות בטווח) ורמת זיהום  6נקבעת לכלי רכב בעלי ציון ירוק שנע
בין  176ל־ 5( 180נקודות בטווח).
לפי רשות המיסים ( ,)2013לרפורמת המיסוי הירוק הייתה השפעה משמעותית על שוק הרכב.
בניתוח שנערך כבר בשנת ( 2010הרפורמה החלה בסוף  )2009נצפה מעבר של צרכנים לכלי
רכב קטנים ,חסכוניים ו״ירוקים״ יותר .בדיקת הנתונים מראה כי בשנת  2008כשליש מכלי הרכב
החדשים היו בעלי רמת זיהום של  ;6–2בשנת  2011חלקם היחסי האמיר ל־ ,65%ובשנת 2012
הגיע ל־ .82%עם זאת ,יש לסייג תוצאות אלו בשל האפשרות כי חלק מהמעבר לכלי רכב ״ירוקים״
יותר חל בשל מגמות בתעשיית הרכב העולמית ולא רק בשל שינויים במשטר המס .עם הגידול
במספר כלי הרכב בעלי רמת זיהום נמוכה יחסית ,חלה ירידה משמעותית בהכנסות המדינה ממס
קנייה המוטל על כלי רכב .הרפורמה לא עוצבה כניטרלית מבחינת הכנסות ,כלומר כך שהעלייה
הכללית במס צפויה לממן את מתן ההחזרים ,אך עם זאת הירידה בהכנסות הייתה גדולה מהצפוי.
בשל הירידה המשמעותית בגביית המס עודכנה נוסחת הציון הירוק באוגוסט  ,2013ארבע שנים
לאחר תחילת הרפורמה .להלן הנוסחה המעודכנת:
103* CO 2 + 75, 461* NOx + 21, 454 * HC + 1,042 * CO + 145,772 * PM
ציון ירוק =
100

כפי שניתן להבחין בהשוואה בין שתי הנוסחאות ,רגישות הציון ל־ COירדה בצורה משמעותית,
רגישות הציון לפחמן דו־חמצני נשארה יציבה והרגישות ליתר המזהמים גדלה .לפי רשות המיסים
( ,)2013דרגת הזיהום החציונית עלתה מ־ 4דרגות זיהום ל־ 6דרגות זיהום ,בעקבות עדכון הנוסחה.
בינואר  2015עודכנה הנוסחה פעם נוספת .עדכון זה מפורט בסעיף ד 3.במאמר זה.
יש לציין כי המשקולות בנוסחת הציון הירוק מבוססות על עלות הזיהום לטונה פליטה ,כפי
שהמשרד להגנת הסביבה מפרסם מפעם לפעם (למשל ,המשרד להגנת הסביבה .)2013 ,הציון
הירוק שווה לעלות החיצונית הנגרמת מ־ 10,000ק״מ נסיעה .כלומר ,רכב עם ציון ירוק  150יוצר
עלות חיצונית של זיהום בגובה  150ש״ח לכל  10,000ק״מ נסיעה.

ג.

ניתוח הביקוש לכלי רכב

ג.1.

מסגרת אקונומטרית

המסגרת האקונומטרית שיושמה במאמר זה היא ה־ .One Level Nested Logitמספר רב של
מחקרים העוסקים בשוק הרכב מיישמים גם הם שיטה זו (ראה ,לדוגמהAdamou, Clerides ,
and Zachariadis, 2014; Vance and Mehlin, 2009; Greene et al., 2005; Fershtman,
 .)Gandel and Markovich, 1999בשיטה זו ,נתח השוק של רכב מחולץ ממודל תועלות מבחירה
דיסקרטית רנדומלית ( )Random Discrete Choiceשל הצרכן הבודד ( .)Berry, 1994התועלת
של צרכן  iמדגם רכב  jניתנת על ידי תוחלת התועלת מתכונות הרכב  jועוד העדפות נהנתניות (–
הדוניסטיות) של הצרכן לדגם .ניתן לתאר זאת על ידי הנוסחה הבאה:
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()1

=U
x ' j β − ω p j + γ e j + ξ j + ε ij
ij

כאשר '  x jהוא וקטור התכונות הנצפות של הדגם (תכונות כמו :נפח מנוע ,משקל הרכב ,סוג הדלק
ועוד) β ,הוא וקטור המקדמים של התכונות הנצפות p ,הוא מחיר הדגם e ,הוא גובה ההחזר,
 ωו־  γהם פרמטרים ξ j ,הוא ממוצע התכונות הלא נצפות של הדגם ו־  ε ijהוא ההתפלגות של
העדפות הצרכן  iסביב הממוצע .צרכן  iיבחר לרכוש את הדגם  jאם ,ורק אם. U ij ≥ U il ∀ l ≠ j ,
על בסיס משוואה ( )1ניתן לבסס מודלים שונים ,כאשר אחד הפופולריים הוא מודל ה־Conditional
 ,Logit Modelשמאפשר להניח כי השגיאה מתפלגת על פי ,Type One Extreme Value Error
ואשר מקיים גם את הנחת סדרת משתנים מקריים בלתי־תלויים ומפולגים באופן זהה (.)IID
אחד החסרונות במודל ה־ Conditional Logitהוא הנחת חוסר התלות באלטרנטיבות לא
רלוונטיות ( .)Independent of Irrelevant Alternativesההנחה היא שהסרת אחת מהאפשרויות
מסט אפשרויות הבחירה משפיעה על כל האלטרנטיבות באופן מידתי (פרופורציונלי) .הנחה זו
מופרת כאשר השגיאה בבסיס המודל תלויה באחת מאפשרויות הבחירה .המשמעות של ההנחה
בשוק הרכב היא שהסרת אחד מדגמי הרכב הנמכרים תשפיע באופן מידתי על נתחי השוק של כל כלי
הרכב האחרים .כך ,בהתאם להנחה זאת ,הסרת רכב יוקרה מהאפשרויות תשפיע באופן מידתי ולא
מתואם על רכבי יוקרה אחרים כמו שהיא משפיעה ,לדוגמה ,על רכבי מיני (סביר להניח כי הסרת
רכב יוקרה מהמדגם תגדיל את נתח השוק של רכבי היוקרה האחרים יותר מאשר תגדיל את נתחי
השוק של כלי רכב מפלחים אחרים).
אחת הדרכים לשחרר מעט את קשיחות ההנחה היא קיבוץ אפשרויות בחירה דומות בקינים
( .)McFadden, 1978מודל זה נקרא גם מודל  .Nested Logitבמודל זה השגיאה תלויה
באפשרויות הבחירה הנמצאות בקבוצות  ,G+1, g=0,1,2,…,Gשהם קינים אקסוגניים מוגדרים.
קן נוסף ,קן  ,0מיועד לבחירה באפשרות בקבוצה החיצונית ,ובמקרה זה – בחירה לא לרכוש מכונית
חדשה .התועלת של פרט  iמרכישת דגם  jבמודל זה נתונה לפי:

=U
x ' j β − ω p j + γ e j + ξ j + ζ ig + (1 − σ ) ε ij
ij

()2

כאשר העדפה הפרטית ההטרוגנית היא  , ζ ig + (1 − σ ) ε ijאשר בהנחה מתפלגת לפי Extreme-
 .Value Weibull Distributionכך שעבור צרכן  ζ ig ,iשווה לתועלת המשותפת לכל המוצרים
בקן  ,gכאשר ההתפלגות תלויה ב־  , σאשר מודדת את מידת התחליפיות בקן.
נתח השוק של רכב  jבהינתן שהוא שייך לקבוצה  gשווה ל־

 δj 


 1−σ 

∑exp
j∈G

 δj 


 1−σ 

exp
Dg

=  S j|gכאשר

=  Dgו־ ( δ j = x ' j β − ω p j + γ e j + ξ jהתועלת הממוצעת ממוצר .)j

 Gהוא טווח כל הקבוצות.
Dg
ל־
שווה
המוצרים
כל
מסך
הקבוצה
נתח השוק של
) (1−σ
D
מביא לכך ש:
h∈G h
) (1−σ

∑

=  . S gחיבור שני הגורמים
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 δj 


 1−σ 

(

exp

() Dg ∑ h∈GDh

) 1−σ

σ
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= Sj

Berry ( )1994הראה כי כאשר מנרמלים את התועלת מהמוצר החיצוני ל־ ,0ניתן להציג את
המשוואה הבאה:
()4

= ) Ln ( S jt ) − Ln ( S0t
x′j β − ω p j + γ e j + σ Ln ) S jgt ( + ξ jt

במשוואה ( S jt )4הוא נתח השוק של דגם  jבזמן  S0t ,tהוא נתח השוק של המוצר החיצוני (המוצר
שהצרכן רוכש כביכול במקרה שהוא בוחר לא לרכוש רכב) S jgt ,הוא נתח השוק של רכב  jבקן ,g
ו־  σהוא מידת התחליפיות בקן .מודל  Nested Logitעקיב עם מירוב תועלת כאשר 0 ≤ σ ≤ 1
עבור כל סט של ערכים נצפים ( .)McFadden, 1978כאשר  , σ = 0המודל קורס למודל Logit
סטנדרטי .ככול ש־  σגדול יותר ,כך מידת התחליפיות בין דגמים בתוך הקן גבוהה יותר לעומת מידת
התחליפיות של דגמים מתוך הקן עם דגמים מחוצה לו.
נתח השוק בתוך הקן , S jgt ,אנדוגני ברמה המבנית ,ועל כן יש לאמוד אותו באמצעות משתני
עזר .בחירת משתני העזר נשענת על השימוש בסכומי התכונות של דגמים אחרים כמשתני עזר
( .)Berry, Levinsohn and Pakes, 1995משתני העזר שנבחרו כוללים את סכום התכונות של
מודלים אחרים המשתייכים לאותו קן ,סכום התכונות של מודלים אחרים שייצר אותו יצרן ,מספר
הרכישות של דגמים אחרים בתוך הקן ,מספר הרכישות של דגמים אחרים שייצר אותו יצרן ,מספר
הרכישות של דגמים אחרים בתוך הקן ומספר הרכישות של דגמים אחרים של אותו יצרן .לאור
העובדה כי כמעט כל כלי הרכב בישראל מיובאים באופן מסודר ,נוספו במחקר זה גם משתני העזר
סכום התכונות של כלי רכב אחרים של אותו יבואן וכמות הרכישות של כלי רכב אחרים של אותו
יבואן.
בעיה נוספת שיכולה לעלות מהנתונים היא הקשר שבין מחיר הרכב והביקוש לו ,כלומר המחיר
עשוי להיות מתואם עם הטעות .על מנת לפתור בעיה אפשרית זו ,עקבתי אחר גנדל ופרשטמן
( ,)Fershtman and Gandel, 1998והשתמשתי במשתני עזר ,על מנת לאמוד את השפעת המחיר
על הביקוש .משתני העזר כוללים את שער החליפין של הדולר האמריקאי ואת שער החליפין של
מדינת ייצור הרכב (מדינת הייצור ולא המדינה שהמותג מזוהה עמה) .למשתנים אלה הוספתי משתנים
שונים ,ביניהם ה־ lnשל תכונות הרכב העיקריות (נפח מנוע ומשקל הרכב) (Berry, Levinshon
.)and Pakes, 1995
ג .2.נתונים

הנתונים שהמחקר מתבסס עליהם כוללים נתוני רכישה של דגמי מכוניות חדשים בין ינואר 2008
לאוגוסט  ,2014ברמה חודשית .במחקר זה ,כלי רכב חדשים שנרשמו הם כלי רכב שנרכשו ,אך יש
לשים לב לכך שאין המשתנים זהים .מקור הנתונים בנתוני איגוד יבואני הרכב בישראל ,והם אינם
כוללים מוניות .מכיוון שאין ייצור סדרתי של כלי רכב פרטיים בישראל ,נתונים אלה כוללים כמעט
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את כל כלי הרכב הפרטיים בישראל .יש לציין כי הנתונים אינם כוללים כלי רכב בייבוא אישי או
על ידי סוכנויות קטנות ,אך משקלם של כלי רכב אלה קטן ,והם כוללים בעיקר רכבי יוקרה ודגמים
שאינם נמכרים באופן סדיר בישראל.
הספרות העוסקת במידול בחירה דיסקרטית בשוקי הרכב מתייחסת לטווח אפשרויות הבחירה
לשמות הדגמים השונים ( .)Name Plateבמאגר הנתונים שנבנה לצורך מחקר זה ,רוב דגמי הרכב
נמכרים במגוון אפשרויות הכולל הבדלים במבנה הרכב ,בנפח המנוע ,בסוג הדלק ,במספר הדלתות,
במשקל ובהבדלים בדגם בין השנתונים השונים .על כן מספר הדגמים המפורטים גבוה במיוחד .כך
מספר הדגמים במסד הנתונים עומד על ( 2,129לכל השנים) ומספר הדגמים המפורטים ,בין שנת
 2011ל־ ,2013עומד על  ,4,312כאשר בדגמים אחדים נרכש מספר קטן מאוד של יחידות (לעיתים
פחות מ־ 10יחידות בשנה).
אמידה של מודל בעל מספר גבוה כל כך של תצפיות אינה מומלצת ,בין השאר משום ששימוש
בדגמים שבהם מספר הרכישות נמוך מאוד עשוי להביא לטעויות מדידה; יחד עם זאת ,קיבוץ נתונים
אלה תחת אותו שם דגם ( ,)Name Plateכפי שחוקרים רבים עושים ,אינו אפשרי במקרה זה :יש
דגמי רכב עם דגמים מפורטים השונים ברמת הזיהום שלהם .על כן ,במדגם זה ,דגם של כלי רכב
מוגדר כדגם ייחודי במקרה שיש לו אחד או יותר מהבאים :שם דגם ייחודי ( ;)Name Plateרמת
גימור ייחודית ( ;)Trim Levelנפח מנוע ייחודי (עד הפרש של  100סמ״ק); סוג דלק ייחודי; מספר
דלתות שונה; משקל כולל שונה (עד הפרש של  100קילוגרם) .לאחר קיבוץ נתונים זה ,עדיין נותר
מספר דגמים גדול למדי .על כן המחקר מתמקד בדגמים שנרכשו בכמות סבירה על פי הקריטריונים
האלו :דגמים שנמכרו מהם יותר מ־ 200יחידות בשנה או יותר מ־ 100יחידות בטרימסטר .לאחר
צמצום זה ,נותרו דגמים אחדים שבחודשים מסוימים משקלם היה נמוך .על כן דגם ייחודי הוא דגם
ייחודי שנמכר במהלך החודש ,אם הרכישות של אותו הדגם באותו החודש היו עשר יחידות או יותר.
הדגמים שנשארו פוצלו לשבעה פלחים :מיני ( ;)Miniקטן ( ;)Smallקומפקטי (;)Compact
בינוני ( ;)Mediumגדול ( ;)Largeיוקרה ( ;)Luxuryשטח ( .)SUVפלחים אלו הם הקינים
שהשתמשתי בהם במחקר זה .הוצאתי מהמדגם דגמים שהם בעיקרם מסחריים (Vans, Small
 .)Vans and Pick Upsכן הוצאתי מהמדגם את הרכב החשמלי  ,Renault Flounce Z.Eשנמכר
בכמות קטנה.
לבסוף ,נותרו  796דגמים בין ינואר  2008לאוגוסט  .2014מספר כלי הרכב במדגם עומד על
 ,1,113,971המהווים כ־ 93%מכלי הרכב שאינם מסחריים אשר נרשמו בין ינואר  2008לאוגוסט
 .2014לדגמים אלו התווספו נתונים ממאגר המידע על דגמי כלי רכב של משרד התחבורה והבטיחות
בדרכים .מאגר מידע זה מכיל את כל דגמי הרכב בין השנים  2000ו־ .2014הנתונים שהתווספו
ממאגר זה כוללים בין השאר :ציון ירוק ,רמת זיהום ,הספק (כ״ס) וארץ ייצור.
מחירי הדגם במחקר הם מחירי הדגם בחודשים ינואר  ;2008מאי  ;2008ספטמבר ;2008
ינואר  ;2009מאי  ;2009ספטמבר  ;2009ינואר  ;2010ספטמבר  ;2010ינואר  ;2011ספטמבר
 ;2011ינואר  ;2012ספטמבר  ;2012ינואר  ;2013מאי  ;2013אוגוסט  ;2013ספטמבר ;2013
ינואר  ;2014מאי  ;2014אוגוסט  .2014בחודשים האחרים המחירים המופיעים הם המחיר בחודש
האחרון שהיה נתון לגביו .נתוני המחירים נלקחו משני מקורות .המקור הראשון הוא רשות המיסים,
המפרסמת מדי שנה את מחירי הדגמים השונים בתחילת כל שנה או את המחיר של הדגם בעת הצגתו
לראשונה .מקור הנתונים השני הוא מחירון לוי יצחק .חברת לוי יצחק היא חברה מסחרית אשר
אוספת נתונים ואומדת מחירים של כלי רכב חדשים ומשומשים .השתמשתי בנתוני לוי יצחק עבור
החודשים מאי ,אוגוסט וספטמבר בשנים שנבדקו .מחירון לוי יצחק היה גם מקור הנתונים לגבי
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לוח  – 2סטטיסטיקה תיאורית של משתנים עיקריים
משתנה

תצפיות

ממוצע

סטיית תקן

מינימום

מקסימום

מחיר (ב־)1,000
רכישות

9,761
9,802

137.0
115.4

47.0
176.2

50.0
10.0

495.0
3,176.0

תכונות הרכב
ק"מ לליטר
נפח מנוע (ב־)1,000
הספק (כ"ס ,ב־)1,000
משקל (בטונות)
בנזין
הנעה 4 × 4
גיר אוטומטי
כריות אוויר
דלתות
כיסאות

9,278
9,802
9,802
9,802
9,802
9,802
9,802
9,802
9,802
9,802

13.5
1.7
0.1
1.8
1.0
0.1
0.9
5.8
4.7
5.1

3.4
0.4
0.0
0.3
0.2
0.3
0.3
1.2
0.5
0.6

1.3
0.9
0.1
1.0
3.0
4.0

27.0
3.9
0.3
3.0
1.0
1.0
1.0
9.0
5.0
8.0

רמת פליטות
רמת זיהום (מקורית)
CO
CO2
HC
NOx
PM

8,981
9,041
9,041
9,041
9,041
9,041

6.3
0.3
157.4
0.0
0.0
0.0

3.8
0.2
31.9
0.0
0.0
0.0

1.0
0.0
85.0
0.0
-

15.0
0.9
287.0
0.3
0.3
0.0

יעילות צריכת הדלק ,אשר אינם מופיעים במאגר המידע של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
מחירי הדלק נאספו מנתוני משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים .המחיר שנקבע הוא
מחירו הממוצע של בנזין (אוקטן  )95עבור כל חודש .לשם הפשטות ,לא השתמשתי במחירי דלקים
אחרים (למשל דיזל) .כמה נתונים מצדיקים בחירה זו :יותר מ־ 90%מכלי הרכב במדגם הם רכבי
בנזין; מחיר הבנזין מפוקח בישראל ברמת תחנות הדלק בשונה ממחיר הדיזל ,ועל כן קיימת נגישות
לנתוני המחירים; נתונים על מחיר הדיזל ברמת בית הזיקוק מצביעים על כך שקיימת קורלציה גבוהה
בין מחיר הבנזין למחיר הדיזל בשער בית הזיקוק.
בלוח  2להלן סטטיסטיקה תיאורית של תכונות הרכב ומשתנים אחרים ששימשו במחקר ,כאשר
כל תצפית היא של דגם בחודש מסוים .התכונות והמשתנים כוללים :מחיר הרכב (באלפי ש״ח),
מספר היחידות שנרכשו ,ק״מ לליטר (יעילות הרכב) ,נפח מנוע (באלפי סמ״ק) ,הספק (כ״ס,
באלפים) ,משקל כולל בטונות ( ,)GVW – general vehicle weightמספר כריות אוויר ,מספר
דלתות ,מספר מושבים ,דרגת זיהום בסיסית (כפי שניתנה בחודש אוגוסט  )2009וכמות פליטות
בגרם לקילומטר (.)CO2, CO, HC, PM, NOx
למשתנים אלה התווסף משתנה דמה לרכב בנזין ,לרכב בעל הנעה  4על ( 4״dw4×4״) ולכלי רכב
שמותקן בהם גיר אוטומטי .מהלוח ניתן לראות כי מחירו של הרכב הזול ביותר במדגם הוא 50,000

78

הרבעון לכלכלה

ש״ח ואילו מחירו של הדגם היקר ביותר הוא  495,000ש״ח ,וכי רוב כלי הרכב משתמשים בבנזין
ובגיר אוטומטי.
בלוח  3להלן דוגמה למדגם הנתונים .הדוגמה כוללת את הדגמים העיקריים אשר נרכשו בינואר
 2014ואת תכונותיהם .כאמור ,במודל המשתנה הבלתי תלוי הוא נתח השוק של הדגם ( )Sjtמסך
הפונטציאל .כמקובל בספרות (ראה לדוגמהAdamou, Clerides and Zachariadis, 2014; :
 ,)Berry, Levinsohn and Pakes, 1995השתמשתי במספר משקי הבית בשנה כפונטציאל השוק;
מספרם הוצא מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
ג .3.אמידה

לאמידת משוואה ( )4שלעיל השתמשתי בשלוש ספציפיקציות ,ותוצאות אמידתן מתוארת בלוח .4
הספציפיקציה הראשונה (עמודה ראשונה) היא אמידה באמצעות מודל  OLSרגיל ,כאשר המשתנה
המוסבר הוא ה־ lnשל נתח השוק של רכב  jבתקופה )  ,t (ln S jtוהמשתנים המסבירים כוללים את
המחיר ואת ה־ lnשל נתח השוק בתוך הפלח  .) σ ( S jgt lnמשתנים מסבירים נוספים כוללים את
יעילות הרכב ( ,)KM/Lמחירי הדלק ,ההספק (כ״ס) ,מספר כריות האוויר ,נפח המנוע ,משקל הרכב
ומספר הכיסאות .למשתנים אלה הוספתי גם את רמת הזיהום הבסיסית כפי שנקבעה באוגוסט ,2009
או כפי שהייתה אמורה להיות באוגוסט  2009לדגמים שהתווספו לאחר אוגוסט  .2009הוספתי
גם משתני דמה ( )dummy variableלשלוש דלתות ,לחמש דלתות ,למנוע בנזין ,לגיר אוטומטי,
להנעה  4על  4ולשנים.
הספציפיקציה השנייה (עמודה שתיים ועמודה שלוש) כוללת שתי רגרסיות  .2SLSכפי שנאמר
לעיל ,נתח השוק של הדגם בתוך הפלח (  ) S jgtהוא באופן מבני אנדוגני ,ועל כן יש לאמוד אותו
באמצעות משתני עזר .כאמור ,משתני העזר שנבחרו באמידה הראשונה (עמודה שתיים) הם סכום
התכונות של מודלים אחרים השייכים לאותו הקן (תכונות כמו נפח מנוע ,משקל כולל ,מספר דלתות,
מספר כיסאות ועוד); סכום התכונות של מודלים אחרים השייכים לאותו יצרן; מספר הרכישות של
דגמים אחרים בתוך הקן; מספר הרכישות של דגמים אחרים שייצר אותו יצרן; כמות הרכישות של
דגמים אחרים בתוך הקן; כמות הרכישות של דגמים אחרים שייצר אותו יצרן .ברגרסיה השנייה
(עמודה שלוש) ,הוספתי למשתני העזר מן הרגרסיה הראשונה גם את סכום התכונות של כלי רכב
אחרים של אותו יבואן ואת כמות הרכישות של כלי רכב אחרים של אותו יבואן.
הספציפיקציה השלישית כוללת גם היא שתי רגרסיות (עמודות ארבע וחמש) .רגרסיות אלו הן
רגרסיות  ,3SLSאשר אומדות באופן סימולטני שלוש משוואות .השימוש בשיטה זו הוא לאור החשש
לגבי הקשר בין המחיר ונתח השוק .הרגרסיה הראשונה (עמודה ארבע) כוללת את משוואת ה־,OLS
משוואת השלב הראשון בספציפיקציית ה־( 2SLSאמידת ההשפעה של נתח השוק בפלח) ומשוואת
עזר של השפעת המחיר על ההיצע .במשוואה האחרונה השתמשתי במשתני העזר האלו :שער הדולר;
שער החליפין בין מדינת ייצור הרכב (ולא המדינה שהמותג מזוהה עמה) וה־ lnשל ההספק (כ״ס);
מספר כריות האוויר; המשקל הכללי; מספר הכיסאות .ההבדל בין הרגרסיה הראשונה (עמודה
ארבע) והרגרסיה השנייה (עמודה חמש) הוא שברגרסיה הראשונה אין שימוש במשתני העזר ״סכום
התכונות של כלי רכב אחרים של אותו יבואן״ ו״כמות הרכישות של כלי רכב אחרים של אותו יבואן״
(בדומה לעמודה שתיים) וברגרסיה השנייה יש שימוש במשתני עזר אלו (בדומה לעמודה שלוש).

12.3%
33.2%
5.4%
5.3%
4.5%
4.1%
3.9%
16.9%
15.8%
3.4%
16.4%
3.2%
2.9%
2.5%
2.5%
2.5%
11.4%
2.3%
2.3%
2.2%
11.0%
2.2%
16.7%
2.0%
2.0%
10.1%
2.0%
9.0%
1.7%
13.0%
7.9%
7.4%
1.5%
6.5%
1.4%
6.0%
6.6%
6.7%
10.2%
10.0%

נתח מסך הפלח
)Sjgt(

7.8%
4.2%
3.4%
3.4%
2.8%
2.6%
2.5%
2.4%
2.3%
2.1%
2.1%
2.0%
1.8%
1.6%
1.6%
1.6%
1.5%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.3%
1.3%
1.3%
1.3%
1.2%
1.2%
1.1%
1.0%
1.0%
1.0%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.8%
0.8%
0.8%

0.8%
0.4%
0.4%
0.4%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%

נתח שוק
) נתח מסך רכישותSjt(
3
4
3
2
3
4
5
6
3
6
4
4
4
7
6
8
14
5
6
9
3
5
4
8
6
3
4
14
11
4
3
5
4
2
8
5
7
3
13
4

רמת
זיהום
130
79
132
80
120
98
128
111
100
127
166
127
119
130
111
132
166
145
148
125
65
110
132
130
130
105
112
166
136
168
55
180
129
118
133
78
170
54
118
146

מחיר
Compact
Mini
compact
compact
compact
compact
compact
Small
Small
compact
Suv
compact
compact
compact
compact
compact
Suv
compact
compact
compact
Mini
compact
Medium
compact
compact
Mini
compact
Suv
compact
Medium
Mini
Suv
compact
Small
compact
Small
Suv
Mini
Medium
Medium

פלח
1.8
1.4
1.8
1.4
1.7
1.6
1.8
1.0
1.4
1.9
2.0
1.8
1.7
1.7
1.6
1.3
2.0
1.8
1.7
1.9
1.3
1.6
1.8
2.0
1.9
1.5
1.6
2.0
1.8
1.5
1.4
2.2
1.9
1.6
1.8
1.5
2.2
1.3
1.4
1.8

משקל
4
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5

דלתות
1.6
1.2
1.5
1.2
1.6
1.4
1.6
1.5
1.2
1.6
2.0
1.6
1.6
1.6
1.4
1.6
2.0
1.8
1.6
1.6
1.0
1.4
1.2
1.4
1.6
1.3
1.6
2.0
1.8
2.0
1.0
2.0
1.6
1.3
1.6
1.4
2.0
1.0
1.4
1.4

נפח מנוע
GLI
EX
COMPORT
INSTYLE
GLX
INSIGHT
INSPIRE
DYNAMIC
VISIA
INSPIRE
EXECUTIVE
1.6 I
GLX
EX
LX
SPORT
LX
SPORT
TEKNA
LT
GLX
INSPIRE
AMBITION
ENJOY
PREMIUM
STYLE
INSPIRE
OPEN SKY
LT
LUXURY
LS
INSTYLE SR
LX
0
PRIVILEGE
REFERENCE
INSTYLE
GLX
AMBITION
ELEGANCE

רמת גימור

)2014  – מדגם דגמי רכב (ינואר3 לוח
דגם
COROLLA
PICANTO
MAZDA3
SPACE STAR
SX4
I20
I35
MAZDA2
MICRA
I30
CX5
IMPREZA
SX4
FORTE
RIO
FOCUS
SPORTAGE
CIVIC
JUKE
CRUZE
ALTO
I25
OCTAVIA
ASTRA ST
I30
YARIS
I25
IX35
TRAX
MAZDA 6
SPARK
OUTLANDER
CEED
JAZZ HYBRID
FLUENCE
IBIZA
OUTLANDER
ALTO
RAPID
OCTAVIA

מותג
TOYOTA
KIA
MAZDA
MITSUBISHI
SUZUKI
HYUNDAI
HYUNDAI
MAZDA
NISSAN
HYUNDAI
MAZDA
SUBARU
SUZUKI
KIA
KIA
FORD
KIA
HONDA
NISSAN
CHEVROLET
SUZUKI
HYUNDAI
SKODA
OPEL
HYUNDAI
TOYOTA
HYUNDAI
HYUNDAI
CHEVROLET
MAZDA
CHEVROLET
MITSUBISHI
KIA
HONDA
RENAULT
SEAT
MITSUBISHI
SUZUKI
SKODA
SKODA
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לוח  – 4ספציפיקציות של נתח שוק
OLS
()1
מחיר
)Ln(Sjgt
רמת זיהום בסיסית
ק"מ לליטר
מחיר הדלק
)הספק (כ"ס
כריות אוויר
נפח מנוע
משקל
מספר מושבים
שלוש דלתות
חמש דלתות
מנוע בנזין
גיר אוטומטי
הנעה 4*4
משתני דמה לשנים
תצפיות
R²

***−0.009
)(0.00
***0.541
)(0.01
***−0.019
)(0.00
***0.012
)(0.00
***0.121
)(0.02
***2.349
)(0.61
***0.041
)(0.01
***−0.145
)(0.05
***0.138
)(0.05
***0.367
)(0.02
***−0.690
)(0.06
***−0.488
)(0.02
***−0.266
)(0.05
***0.433
)(0.03
***−0.248
)(0.03
Yes
8,462
0.55

משתנה מוסבר :נתח שוק ()Sjt
3SLS
3SLS
2SLS
2SLS
חלק ממשתני העזר כל משתני העזר חלק ממשתני העזר כל משתני העזר
()5
()4
()3
()2
***−0.007
)(0.00
***0.108
)(0.01
***−0.032
)(0.00
***0.013
)(0.00
**0.066
)(0.03
***−1.990
)(0.77
***0.038
)(0.01
***0.266
)(0.06
**−0.124
)(0.06
***0.242
)(0.02
***−0.943
)(0.08
***−0.510
)(0.02
−0.025
)(0.06
***0.352
)(0.04
−0.058
)(0.04
Yes
8,462

***−0.007
)(0.00
***0.176
)(0.01
***−0.030
)(0.00
***0.013
)(0.00
***0.074
)(0.03
*−1.311
)(0.73
***0.038
)(0.01
***0.202
)(0.05
−0.083
)(0.06
***0.261
)(0.02
***−0.903
)(0.07
***−0.507
)(0.02
−0.063
)(0.06
***0.365
)(0.04
**−0.088
)(0.04
Yes
8,462

***−0.005
)(0.00
***0.038
)(0.01
**−0.007
)(0.00
***0.012
)(0.00
***0.101
)(0.02
0.853
)(0.65
***0.025
)(0.01
−0.020
)(0.04
**−0.129
)(0.05
***0.189
)(0.01
***−0.265
)(0.05
***−0.186
)(0.02
−0.007
)(0.04
***0.111
)(0.03
***−0.099
)(0.03
Yes
8,462

***−0.012
)(0.00
***0.138
)(0.01
**−0.008
)(0.00
***0.019
)(0.00
***0.111
)(0.02
***4.569
)(0.63
***0.049
)(0.01
**0.083
)(0.04
***0.173
)(0.05
***0.263
)(0.02
***−0.287
)(0.05
***−0.235
)(0.02
***−0.188
)(0.05
***0.234
)(0.03
0.004
)(0.04
Yes
8,462

הערות :המשתנה המוסבר הוא נתח השוק של רכב  jבחודש נתון ,בשנה נתונה; המחיר הוא מחיר רכב  jבאלפי ש״ח;  Lnsgjtהוא
נתח השוק של רכב  jבבפלח שלו; רמת זיהום בסיסית היא רמת הזיהום כפי שהייתה או כפי שהייתה אמורה להיות בספטמבר ;2009
ק״מ לליטר מבוסס על נתוני מחירון לוי יצחק; מחיר הדלק הוא המחיר המפוקח על בנזין בתחנות הדלק; כריות אוויר הן מספר כריות
האוויר; שלוש דלתות ,חמש דלתות ,מנוע בנזין ,גיר אוטומטי והנעה  4*4הם משתני דמה .המשתנה התלוי בשלב הראשון של רגרסיית
ה־ 2SLSעם חלק ממשתני העזר (עמודה שתיים) הוא  ,Lnsgjtוהמשתנים הבלתי־תלויים הם :מספר כלי הרכב האחרים בפלח ומספר
כלי הרכב האחרים של אותו יצרן ,וגם סכום התכונות הבאות של כלי הרכב האחרים בפלח וסכום התכונות הבאות של כלי רכב אחרים
של אותו יצרן :ק״מ לליטר ,הספק (כ״ס) ,נפח מנוע ,מנוע בנזין ,הנעה  ,4*4משקל ,גיר אוטומטי ,מספר מושבים ורמת זיהום בסיסית.
המשתנה התלוי בשלב הראשון של רגרסיית ה־ 2SLSעם כל משתני העזר (עמודה שלוש) הוא  ,Lnsgjtוהמשתנים הבלתי־תלויים
הם אותם משתנים ברגרסיית ה־ 2SLSעם חלק ממשתני העזר ,וגם מספר כלי הרכב האחרים של אותו יבואן וסכום התכונות כפי
שפורטו של כלי הרכב האחרים של היבואן .המשוואות ברגרסיית ה־ 3SLSשל חלק ממשתני העזר כוללות את השלב הראשון של
רגרסיית ה־ 2SLSעם חלק ממשתני העזר ,וגם משוואה שהמשתנה התלוי בה הוא המחיר ,והמשתנים המסבירים הם שער החליפין מול
מדינות ייצור הרכב; ה־ lnשל ההספק (כ״ס); ה־ lnהטבעי של מספר כריות האוויר; ה־ lnשל משקל הרכב; ה־ lnשל מספר המושבים.
המשוואות ברגרסיית ה־ 3SLSדומות למשוואות ברגרסיית ה־ 3SLSעם חלק ממשתני העזר ,כאשר המשוואה שהמשתנה המוסבר
בה הוא  Lnsgjtכוללת את משתני העזר מהשלב הראשון ברגרסיית ה־ 2SLSהמלאה .משתני הדמה עבור שנים הם משתני דמה עבור
השנים  2012 ,2011 ,2010 ,2009ו־ .2013השגיאה הסטנדרטית מופיעה בסוגריים.
*** .p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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ג .4.תוצאות

מתוצאות הרגרסיות השונות (לוח  )4ניתן לראות כי ההשפעה של נתח השוק של הדגם בפלח ( ) σ
חיובית בכל הרגרסיות וקטנה מאחת ,ועל כן עולה בקנה אחד עם התאוריה .רגרסיות ה־2SLS
וה־ 3SLSמציעות השפעה קטנה יותר של נתח השוק לעומת רגרסיית ה־( OLSעמודה ראשונה) ,מה
שעשוי להצביע על כך שאמידת ה־ OLSמוטה כלפי מעלה .הרגרסיות אשר כוללות את משתני העזר
של היבואן (עמודות שלוש וחמש) מצביעות על השפעה גדולה יותר של נתח השוק מאשר רגרסיות
שאינן כוללות משתני עזר של היבואן (עמודות שתיים וארבע) .אמידֹות השפעת המחיר על הביקוש
(עמודות אחת עד חמש) מצביעות על כך שלמחיר השפעה שלילית ומובהקת על הביקוש .כאמור,
ייתכן שיש מתאם בין המחיר ובין הטעות הלא נצפית .ספציפיקציית ה־( 3SLSעמודות ארבע וחמש)
אשר מציעה פתרון לכך ,מראה כי השפעת המחיר גבוהה יותר מההשפעה הנאמדת בספציפיקציות
האחרות.
אחת התוצאות המעניינות היא השפעת רמת הזיהום על הביקוש לרכב .בכל הרגרסיות ,לרמת
הזיהום השפעה שלילית ומובהקת על הביקוש לרכב .תוצאות אלה מצביעות על כך שכאשר כל
המחיר מוחזק כקבוע ,הצרכן יעדיף רכב בעל רמת זיהום נמוכה יותר.
המשתנים המסבירים :נפח המנוע ,הספקו (כ״ס) ומשקל הרכב אינם מביאים לתוצאות יציבות.
ההשפעה של ההספק חיובית ומובהקת ,כפי שהיינו מצפים ,ברגרסיית ה־ OLSוברגרסיה השנייה
של ספציפיקציית ה־( 3SLSעמודות אחת וחמש) ,אך שלילית ומובהקת ברגרסיית ה־( 2SLSעמודות
שתיים ושלוש) .ההשפעה של נפח המנוע היא חיובית ומובהקת ,כפי שניתן היה לצפות ברגרסיות
ה־( 2SLSעמודות שתיים ושלוש) וברגרסיה השנייה של ספציפיקציית ה־( 3SLSעמודה חמש),
אך לא ברגרסיית ה־ .OLSכמו כן ,השפעת משקל הרכב חיובית ומובהקת כפי שניתן היה לצפות
ברגרסיית ה־ OLSוברגרסיית ה־ 3SLSהשנייה ,אך שלילית בחלק מהרגרסיות האחרות .על מנת
 )VIF( Vלמולטיקולינריות
לבחון חוסר עקיבות זה ערכתי בדיקת  ariance inflation factor
בין המשתנים האלו .הבדיקה לא מצאה משתנה עם  VIFגדול מ־ ,10הנחשב כסמן לחשד
למולטיקולינריות (כאשר ה־ VIFשל ההספק הוא  ,6.69של נפח המנוע –  ,5.44של משקל הרכב –
 3.65ושל יעילות הרכב –  )1.59ומצאה כי ממוצע  VIFעומד על ( 2.85נמוך מ־ ,6הנחשב כגבול
לחשד משמעותי) .גם העמידות ( )toleranceאינה חריגה וגדולה מ־ 0.1עבור כל המשתנים .אציין
גם כי בדיקה של המשוואה עם שילובים שונים של ארבעת המשתנים (הסרת משתנה אחד ,שניים או
שלושה) אינה מביאה לתוצאות עקיבות .תוצאות הרצת רגרסיה על משוואה עם המשתנה קילומטר
לליטר והמשתנה הספק לחלק למשקל ,ללא המשתנה נפח מנוע ,היא השפעה חיובית ומובהקת (מעל
 )95%בכל הספציפיקציות למעט רגרסיית ה־ ,OLSשההשפעה בה הייתה חיובית אך לא מובהקת.
שילוב דומה ,כאשר חילקתי את נפח המנוע במשקל ,במשוואה ללא ההספק ,הביא לתוצאות שאינן
עולות בקנה אחד עם הציפיות .הסבר אפשרי לחוסר התאימות הוא האנדוגניות של המחיר ,אשר
נפתרת באופן מלא בספציפיקציה החמישית (התוצאות המתקבלות בה אכן תואמות לציפיות).
משתנה נוסף שאינו תואם את הציפיות הוא מחיר הדלק .ניתן לצפות כי כאשר מחיר הדלק
עולה תחול ירידה בביקוש לכלי רכב חדשים ,אך התוצאות הן הפוכות ומובהקות .סיבה אפשרית
היא ציפיות למיתון ,זאת מכיוון שייתכן שמחיר הדלק מתואם שלילית עם הציפיות למיתון .מהרצת
רגרסיה ללא נתוני  2008עולה כי הקשר חיובי אך לא מובהק ,ומהרצת רגרסיה רק על הנתונים
מהשנים  2014–2011עולה כי הקשר שלילי ומובהק (כמצופה).
משתנים עקיבים בכל הרגרסיות הם יעילות צריכת דלק (חיובי) ,מספר כריות אוויר (חיובי),
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מספר כיסאות (חיובי) וגיר אוטומטי (חיובי) .לקוחות יעדיפו כלי רכב בעלי ארבע דלתות על כלי
רכב בעלי שלוש דלתות או חמש דלתות.
יכולתם של המשתנים המסבירים להסביר את נתח השוק של דגם מסוים נמוכה יחסית ,לאור
מספר התצפיות הגבוה .כך ה־( R2הרגיל וגם המתוקנן) של רגרסיית ה־ OLSעומד על כ־.0.55
ניתן להסביר את יכולתם המוגבלת של המשתנים המסבירים להסביר את נתח השוק בכך שבחירת
מכוניות תלויה בגורמים לא נצפים רבים ובטעמים אישיים שונים .כך לדוגמה ,בחירת מכונית תלויה
בעיצוב המכונית ,בדימוי המכונית וביוקרת המותג ,גורמים אשר אינם נצפים .אציין כי יכולתם של
המשתנים המסבירים ,למעט המחיר ,להסביר את המחיר ,גדולה בהרבה מיכולתם להסביר את נתח
השוק .כך רגרסיית  OLSעל ספציפיקציה כשבצד שמאל של המשוואה המחיר ובצד ימין שאר
המשתנים המסבירים שהוצגו מביאה ל־ R2של  .0.84בחינת מאמרים נוספים אשר משתמשים במודל
ה־ Nested Logitעל שוק הרכב מצביעה על כך שבחלקם עוצמת היכולת של המשתנים המסבירים
להסביר את המשתנה המוסבר אינה מוצגת (לדוגמה Adamou, Clerides and Zachariadis,
 .)2014; Christodoulou and Clerides, 2012; Fershtman and Gandal, 1998בחלק
מהמחקרים יכולת ההסבר דומה ברמתה ליכולת ההסבר שמוצגת במאמר זה .כך מדווח על  R2בגובה
של כ־ 0.39במודל ה־OLS ( ,)Berry, Levinsohn and Pakes, 1995או על  R2בגובה של
כ־ .)Vance and Mehlin, 2009( 0.65בחינת משתנים מסבירים נוספים או חלופיים לא הצליחה
להביא ליכולת הסבר טובה יותר (בין השאר נבדקו המשתנים קיומה של מערכת בקרת יציבות,
חלון בגג וגלגלי מגנזיום) .יש לציין כי איני מציג בלוח  4את תוצאות ה־ R2של יתר הספסיפקציות
(עמודות שתיים עד חמש) ,מכיוון שהמשמעות של סמן (אינדיקטור) זה ברגרסיות מסוג 2SLS
ו־ 3SLSמוגבלת ואינה מעידה על טיב ההסבר.
אני מוצא כי הרגרסיה השנייה של ספציפיקציית ה־( 3SLSעמודה חמש) היא המתאימה ביותר
לתיאור הביקוש לרכב .ראשית ,היא כוללת פתרון לשתי בעיות האנדוגניות שתוארו .שנית ,היא
כוללת את השפעת היבואן על השוק .שלישית ,היא מספקת תוצאות הגיוניות ,הן של נפח מנוע הן
של משקל .לאור זאת ,האומדנים ,הלוחות והסימולציות שיוצגו בהמשך מתבססים על רגרסיה זו.
התוצאות בלוח  4יכולות להציע לנו רק מושג כללי על האפקט של התכונות השונות של דגם
הרכב על הביקוש אליו .תוצאות מפורטות יותר אינן יכולות להיות מוצגות באופן פשוט ,בשל מבנה
המודל שבו השתמשתי :המודל אינו ליניארי ,ונוסף על כך שינוי בתכונה של רכב אחד משפיע על
שינוי בביקוש לכלל כלי הרכב בהתאם למשקלם בפלח ומשקלם הכללי .גמישות המחיר ,לדוגמה,
נקבעת על פי הכלל הבא:
כאשר  η jkהוא גמישות המחיר בין דגם  jלדגם  s j ,kהוא נתח השוק של רכב pk ,j
הוא מחיר רכב  α ,kהוא מקדם המחיר σ ,היא מקדם השפעת הפלח .שימו לב כי If
=g ′, sk1 s
pk2 , then η jk1 > η jk2 ,
=∈  . k1andj ∈ g , k2כלומר ,הגמישות בין
k2 , pk1
דגמים מאותו הפלח גבוהה מהגמישות בין שני דגמים משני פלחים שונים כאשר שאר המשתנים
מוחזקים כקבועים.
בלוח  5אני מציג את הגמישות למחיר של הדגמים הנמכרים ביותר בינואר ( 2014מתוך 176
דגמים שנמכרו בחודש זה) .הגמישות חושבה על בסיס תוצאות רגרסיית ה־ 3SLSהשנייה (לוח
 4עמודה  .)5ניתן לבנות לוחות דומים לחודשים אחרים או למשתנים מסבירים אחרים .בלוח ,5
בשורה הראשונה ,עמודה ראשונה של התוצאות ,ניתן לראות את הגמישות של טויוטה קורולה כלפי
המחיר שלה (גמישות מחיר עצמית); בשורה השנייה ,עמודה ראשונה ,ניתן לראות את הגמישות של
טיוטה קורולה כלפי מחיר של קיה פיקנטו (גמישות מחיר צולבת); בשורה הראשונה ,עמודה שנייה,

CX5
0.013
0.004
0.006
0.004
0.005
0.003
0.004
0.004
0.003
0.004
−2.322
0.003
0.003
0.003
0.002
0.003
0.041
0.003
0.003
0.002
0.001
0.002
0.002
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I30
0.045
0.004
0.020
0.012
0.015
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MICRA MAZDA 2
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0.004
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0.002
0.003
0.003
0.003
0.003
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0.001
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I35
I20
SX4 SPACE STAR MAZDA3 PICANTO COROLLA
0.045 0.045 0.045
0.045
0.045
0.013
−1.819
compact TOYOTA COROLLA (GLI,1598)
0.004 0.004 0.004
0.004
0.004
−1.075
0.004
mini KIA PICANTO (EX,1248)
0.020 0.020 0.020
0.020
−1.873
0.006
0.020
compact MAZDA 3 (COMPORT,1496)
0.012 0.012 0.012
−1.134
0.012
0.004
0.012
compact MITSUBISHI SPACE (INSTYLE,1193)
0.015 0.015 −1.705
0.015
0.015
0.005
0.015
compact SUZUKI SX4 (GLX,1586)
0.011 −1.391 0.011
0.011
0.011
0.003
0.011
compact HYUNDAI I20 (INSIGHT,1396)
−1.821 0.014 0.014
0.014
0.014
0.004
0.014
compact HYUNDAI I35 (INSPIRE,1591)
0.004 0.004 0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
small MAZDA 2 (DYNAMIC,1498)
0.003 0.003 0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
small NISSAN MICRA (VISIA,1198)
0.012 0.012 0.012
0.012
0.012
0.004
0.012
compact HYUNDAI I30 (INSPIRE,1591)
0.005 0.005 0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
suv MAZDA CX5 (EXECUTIVE,1998)
0.012 0.012 0.012
0.012
0.012
0.003
0.012
compact SUBARU IMPREZA (1.6 I,1600)
0.010 0.010 0.010
0.010
0.010
0.003
0.010
compact SUZUKI SX4 (GLX,1586)
0.009 0.009 0.009
0.009
0.009
0.003
0.009
compact KIA FORTE (EX,1591)
0.008 0.008 0.008
0.008
0.008
0.002
0.008
compact KIA RIO (LX,1396)
0.009 0.009 0.009
0.009
0.009
0.003
0.009
compact FORD FOCUS (SPORT,1596)
0.003 0.003 0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
suv KIA SPORTAGE (LX,1998)
0.009 0.009 0.009
0.009
0.009
0.003
0.009
compact HONDA CIVIC (SPORT,1798)
0.009 0.009 0.009
0.009
0.009
0.003
0.009
compact NISSAN JUKE (TEKNA,1598)
0.008 0.008 0.008
0.008
0.008
0.002
0.008
compact CHEVROLET CRUZE (LT,1598)
0.001 0.001 0.001
0.001
0.001
0.015
0.001
mini SUZUKI ALTO (GLX,996)
0.007 0.007 0.007
0.007
0.007
0.002
0.007
compact HYUNDAI I25 (INSPIRE,1368)
0.002 0.002 0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
medium SKODA OCTAVIA (AMBITION,1197)
0.007 0.007 0.007
0.007
0.007
0.002
0.007
compact OPEL ASTRA ST (ENJOY,1362)

גמישות המחיר של הדגם

)2014  – גמישות המחירים של הדגמים הנמכרים ביותר (ינואר5 לוח
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ניתן לראות את הגמישות של קיה פיקנטו כלפי המחיר של טויוטה קורולה .לדוגמה ,עלייה של 5%
במחיר של טויוטה קורולה מקטינה את נתח השוק של טויוטה קורולה ב־ 9.1%ומגדילה את נתח
השוק של קיה פיקנטו ב־ .0.07%התוצאות המלאות (אינן מופיעות בלוח) הן כי עלייה של 5%
במחיר הטויוטה קורולה מקטינה את מספר הרכישות של טויוטה קורולה ב־ 277כלי רכב (מ־1,629
ל־ ,)1,352ומגדילה את כמות כלי הרכב של הדגמים האחרים ב־ .68%כלומר 209 ,צרכנים יבחרו
ב״מוצר החיצוני״ ולא יקנו רכב .לאור ההשפעה החיובית של נתח השוק בפלח (  ,) σניתן לראות
כי הגמישות של דגם רכב מסוים ביחס לדגמים מאותו פלח היא גדולה יותר מאשר בדגמים שאינם
מאותו פלח ,כפי שהתאוריה מציעה .כך לדוגמה ,הגמישות של קיה פיקנטו כלפי שינוי במחיר של
מאזדה  3נמוכה יותר מהגמישות של טויוטה קורולה כלפי שינוי זהה.
בלוח  6להלן ,הגמישות הצולבת בתוך הפלח והגמישות הצולבת בין הפלחים .בשורה הראשונה,
עמודה ראשונה ,הגמישות העצמית של פלח המיני ,ובשורה הראשונה ,עמודה שנייה ,הגמישות
הצולבת של פלח המיני כלפי פלח כלי הרכב הקומפקטיים .כך לדוגמה עלייה של  1%במחיר בכל
הדגמים בפלח המיני תביא לירידה בנתח השוק של  0.92%בכל דגמי פלח המיני ותביא לעלייה של
 0.01%בכל אחד מהפלחים האחרים .עליית מחיר של  1%בכל הדגמים הקומפקטיים תביא לעלייה
של  0.1%במשקל כלי הרכב בפלח המיני .ניתן לראות כי לפלח המכוניות הקומפקטיות ההשפעה
הגדולה ביותר על פלחים אחרים .כמו כן ,ההשפעה של כל פלח על הפלחים האחרים זהה ,זאת בשל
המבנה של המודל שהשתמשתי בו.

לוח  – 6גמישות מחיר צולבת לפי פלח
פלח:
מיני
קטן
קומפקטי
בינוני
גדול
SUV

מיני
−0.92
−1.24
0.10
0.02
0.00
0.03

קטן
0.01
0.02
0.10
0.02
0.00
0.03

קומפקטי
0.01
0.02
−1.43
0.02
0.00
0.03

בינוני
0.01
0.02
0.10
−1.99
0.00
0.03

גדול
0.01
0.02
0.10
0.02
−2.50
0.03

SUV
−0.92
0.02
0.10
0.02
0.00
−2.29

ד .סימולציות
בחלק זה של המאמר אציג סימולציות אחדות המבוססות על התוצאות של רגרסיית ה־ 3SLSהשנייה
(הכוללת את משתני העזר של הדגמים האחרים של היבואן) ,כפי שהוצגו בלוח  ,4עמודה  .5תוצאות
אלו נידונו בהרחבה בפרק הקודםּ .בַסימולציות נבחן האפקט של שינוי משטר המס המוטל על
אלו :מספר כלי הרכב הנרכשים; מבנה השוק על בסיס הפלחים השונים; רמות הזיהום המפורטות,
ממוצעות וכלליות; הכנסה ממיסים ,ממוצעת וכללית .התוצאות מבוססות על נתוני המכירות בתקופה
ספטמבר  2013עד אוגוסט  2014ומציגות את השוק הפוטנציאלי בהשפעת שינוי משטר המס
בתקופה זו .הנחת יסוד בניתוח זה היא כי כל העלות וההכנסה הנובעות משינוי משטר המס מועברות
לצרכנים (כלומר רווחם של יבואני הרכב קבוע ואינו משתנה עם השינוי בשיעור המס).
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בחירת התקופה הזו (ספטמבר  2013עד אוגוסט  )2014אינה מקרית .שיקוליי לבחירת תקופה זו
היו( :א) עדכון הנוסחה בפעם השנייה נערך באוגוסט  .2013ייתכן שצרכנים הקדימו רכישות בשל
העלאת המס הצפויה ,ועל כן מוטב שלא להשתמש בנתוני אוגוסט  .2013אני מניח שרוב ההשפעה
של הקדמת הרכישות נמשכה חודש אחד בלבד; (ב) תקופה בת  12חודשים משולה לשנה מלאה;
(ג) הנתונים האחרונים שהיו בפניי היו נתוני חודש אוגוסט  .2014יש בסיס לקבל את הטענה כי
התוצאות מהתקופה הזאת יכולות לעזור לנו להבין טוב יותר את ההשפעה של משטרי מיסוי שונים
על מבנה שוק הרכב הישראלי בעתיד ,ועל שוקי רכב אחרים בעולם.
על מנת לאמוד את השינויים ,היה עליי להתייחס למס הקנייה על כל רכב .אלא שנתונים אלה אינם
מפורסמים לציבור ,כך שנאלצתי להסתמך על ההנחה כי חלקו של היבואן במחיר קבוע ועומד על
 35%ממחיר הייבוא (כולל מכס) .כן הובא בחשבון ההחזר על אמצעי בטיחות ( 2,250–0ש״ח,
הטבה הדומה במבנה שלה להטבת החזר ירוק) ומס יוקרה .מס יוקרה הושת לראשונה בספטמבר
 ,2013והוא מס המוטל על רכבי יוקרה .המס מוטל על כלי רכב שמחירם גבוה מ־ 300,000ש״ח
(כולל מע״מ) ,ושיעורו מחושב כך :מס הקנייה המוטל על רכב יוקרה הוא  ;83%עוד  20%נגבים
על ההפרש בין המחיר הסופי של הרכב ו־ 300,000ש״ח חלקי המחיר הסופי .לדוגמה ,רכב שעולה
מיליון ש״ח חייב במס קנייה של ( 97%לפני זיכוי בגין מיסוי ירוק ובגין אביזרי בטיחות) .פירוט
החישובים שהסימולציות מתבססות עליהם מופיעים בנספח למאמר זה.
בלוח  7להלן מוצגים מספר כלי הרכב שנמכרו ,ערך הייבוא וההכנסות ממס בתקופה ספטמבר
 2013עד אוגוסט  .2014בעמודה הראשונה מוצגים הנתונים ממאגר המידע אשר נבנה לטובת
המחקר ,בעמודה השנייה מוצגים הנתונים ממאגר המידע שנבנה לטובת מחקר זה תוך ניפוח הנתונים
לפי מספר כלי הרכב המלא שנמכר בתקופה כעולה מנתוני איגוד יבואני הרכב .כאמור ,הנחתי כי
רווח היבואן נגזר ממחיר הייבוא ועומד על  35%ממחיר הייבוא ,וזאת על מנת לחשב את ההכנסה
ממס .על מנת לבדוק אם ההנחה הגיונית ,ניסיתי להשוות את התוצאה עם גביית המס בפועל בתקופה,
אך לצערי לא הצלחתי להשיג גישה לנתונים אלו ,על כן השתמשתי כאומדן בנתוני הכנסות ממס
בשנת  .2014עמודה שלוש מציגה את ההכנסה בפועל בתקופה זו ,ועמודה ארבע מציגה את ההבדל
בין התוצאות והנתונים בפועל בשנת .2014
כפי שניתן לראות בלוח ,בסיס הנתונים שאני משתמש בו מכיל נתונים על מכירת 199,354
מכוניות פרטיות חדשות ,בין ספטמבר  2013לאוגוסט  .2014בסיס הנתונים לפני ריכוז הנתונים
ועיבודם הכיל נתונים על  225,297מכוניות פרטיות חדשות .כלומר ,ניקוי הנתונים ועיבודם השאירו
אותנו עם  94.8%מהנתונים המקוריים (ללא דגמים מסחריים) .סך ערך הייבוא והמכס עמד על
כ־ 10.94מיליארד ש״ח ,מס הקנייה הממוצע עמד על  32,182ש״ח וסך ההכנסות ממס קנייה היה
כ־ 6.42מיליארד ש״ח .השוואת הנתונים המדודים עם נתוני רשות המיסים לשנת  2014מצביעה על
הבדל של כ־ 7.1%במספר כלי הרכב ,הבדל של כ־ 5.0%בסך ערך היבוא והבדל של  4.1%בסך
מס הקנייה .הבדלים אלו עשויים להיראות גדולים ,אך יש לקחת בחשבון כי מדובר במסגרות זמן
שונות וכי ייתכן שמדובר בהבדלים בסוג הרכב.
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לוח  – 7נתוני בסיס
נתוני בסיס
ספטמבר  2013נתונים מנופחים נתוני רשות המיסים
ההפרש בין ( )2ו־
ינואר – 2013
ספטמבר – 2013
– אוגוסט
()3
דצמבר 2013
אוגוסט 2014
2014
)(4
)(3
)(2
)(1
7.1%
225,297
210,334
199,354
מספר כלי הרכב
11,812
ערך הייבוא ,מיליוני ש"ח
316
סך המכס ,מיליוני ש"ח
ערך הייבוא וסך המכס,
5.0%
12,128
11,545.0
10,942.4
מיליוני ש"ח
−2.8%
31,271
32,182.7
32,182.7
מס קנייה ממוצע ,ש"ח
4.1%
7,045
6,769.1
סך מס הקנייה ,מיליוני ש"ח 6,415.7
הערות :נתוני הסימולציה מבוססים על נתוני שוק הרכב בתקופה ספטמבר  2013עד אוגוסט  .2014בנתוני הבסיס יש
נתונים על  94.5%מנתוני איגוד הרכב שעליהם התבססנו (ללא מוניות) .ניתן לקבל את התוצאות המנופחות על ידי
הכפלת הערכים ב־ .1.055078נתוני רשות המיסים מבוססים על נתוני שנת  ,2013כפי שפורסמו על ידי רשות המיסים.

ד .1.שינויים בשיעורי המס

בסימולציה הראשונה נערכת אמידת ההשפעה של שינוי גובה מס קנייה המוטל על שוק הרכב .כפי
שצוין ,מס הקנייה הבסיסי עומד על  83%ללא החזר ירוק .נשאלת השאלה האם על ידי הורדת שיעור
המס הממשלה יכולה להגדיל את בסיס המס ,וכך בעצם להגדיל את ההכנסה ממס .על מנת לענות על
שאלה זו ביצעתי סימולציה על מבנה השוק בשיעורי מס קנייה שונים .יש לציין כי בסימולציה הזו,
וגם בסימולציות הבאות ,אני משתמש בנתוני הבסיס של המדגם שלי ולא בנתונים מנופחים ,ועל כן
ייתכנו הבדלים בין התוצאות שאציג לתוצאות שהיו מתקבלות אילו ניפחתי את התוצאות.
בלוח  8מוצגות תוצאות הסימולציה הנ״ל .בכל עמודה ההשפעה של קביעת שיעור מס שונה על
השוק .כפי שניתן לראות ,העלאת המס ב־( 2%עמודה ארבע) מקטינה את מספר רכישות הרכב
ב־ ,)1.6%( 3,063כאשר רוב השינוי הוא בפלח כלי הרכב הקומפקטיים – מספר הרכישות בפלח
זה ירד בכ־ 1,711מכוניות ( .)1.6%הציון הירוק הממוצע ירד מעט .מס הקנייה הממוצע עלה
מ־ 32,187.7ל־ ,33,142.8וסך ההכנסות ממיסים עלה מ־ 10.23מיליארד ש״ח ל־ 10.29מיליארד
ש״ח ( .)0.6%כפי שניתן לראות ,העלייה בהכנסות ממס קטנה מהעלייה בהכנסות ממס קנייה; זאת
בשל הירידה בגביית מע״מ עם הירידה במספר כלי הרכב שנצרכים ,מה שהופך את ההכנסות ממס
לרגישות יותר מאשר הכנסות ממס קנייה לשינוי במספר כלי הרכב הנצרכים.
התוצאות שתוארו מעלות את השאלה באיזו נקודה תקטין עלייה במס הקנייה את ההכנסות
ממס (השיא של עקומת לאפר) .בציור  ,1להלן ,מוצגות ההכנסות ממס קנייה ,הכנסות ממע״מ
וסך ההכנסות ממס כתלות בגובה מס הקנייה .מהסימולציה עולה כי ההכנסה ממס הקנייה המרבית
מתקבלת כאשר מס הקנייה עומד על  .109%במשטר מס זה (נקודה  Aבציור) ,ההכנסות ממס קנייה
הן  7,017.9מיליון ש״ח ,סך ההכנסות ממס הוא  10,373.9מיליון ש״ח ,ומספר כלי הרכב הנצרכים
הוא  159,535כלי רכב .יחד עם זאת ,נקודה זו אינה ממקסמת את ההכנסות ממס ,אשר סוכמות את
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לוח  – 8סימולציה  :1שוק הרכב עם רמות שונות של מס קנייה

מספר כלי רכב
סך הכול
לפי פלח:
מיני
קטן
קומפקטי
בינוני
גדול
SUV
פרמטרי זיהום
ציון ירוק ממוצע
סך ציון ירוק
רמת זיהום ממוצעת
סך רמות הזיהום
פליטות
פליטת  CO2ממוצעת
סך פליטות CO2
פליטת  COממוצעת
סך פליטות CO
פליטת NOx
ממוצעת
סך פליטות NOx
פליטת  HCממוצעת
סך פליטות HC
פליטת  PMממוצעת
 PMסך פליטות
הכנסות
מס קנייה ממוצע
(ש"ח)
סך ההכנסות ממס
קנייה (מיליוני ש"ח)
סך ההכנסות ממס
קנייה וממס ערך
מוסף (מיליוני ש"ח)

שיעור מס קנייה
85%
( 83%בסיס)
()4
()3

70%
()1

80%
()2

219,265

203,949

199,354

28,282
24,722
121,361
17,787
1,858
24,935

26,993
23,317
112,804
16,432
1,673
22,407

26,606
22,896
110,237
16,025
1,617
21,649

90%
()5

100%
()6

196,291

188,634

173,318

26,348
22,615
108,526
15,754
1,580
21,144

25,704
21,913
104,246
15,076
1,487
19,882

24,415
20,508
95,687
13,721
1,301
17,356

164.4
165.1
165.4
165.5
165.6
166.1
28,496,892 31,137,794 32,458,173 32,986,318 33,778,595 36,420,084
5.3
5.4
5.4
5.4
5.4
5.5
924,506 1,017,454 1,063,921 1,082,506 1,110,394 1,203,371
136.2
136.7
136.9
137.0
137.1
137.5
23,597,337 25,783,865 26,877,014 27,314,219 27,970,169 30,156,913
0.341
0.341
0.341
0.341
0.341
0.341
59,181
64,411
67,025
68,071
69,640
74,868
0.0311
0.0173
0.0174
0.0174
0.0175
0.0176
3,862
0.038
8,432
0.000
28.9

3,565
0.038
7,837
0.000
26.4

3,476
0.038
7,659
0.000
25.6

3,417
0.038
7,540
0.000
25.1

3,269
0.038
7,242
0.000
23.9

2,973
0.038
6,647
0.000
21.3

25,788.4

30,729.8

32,182.7

33,142.8

35,511.1

40,089.9

5,654.5

6,267.3

6,415.7

6,505.6

6,698.6

6,948.3

9,611.0

10,117.1

10,227.2

10,290.0

10,409.2

10,486.9

הערות :התוצאות מבוססות על אמידת הפרמטרים באמידת ה־ 3SLSעם כל משתני העזר כפי שהיא מוצגת בלוח  ,3טור
 .5התוצאות מציגות את השוק כפי שהיה יכול להיות בין ספטמבר  2013לאוגוסט  ,2014בתלות בשיעור מס הקנייה.
פלח מכוניות היוקרה אינו מוצג לאור גודלה הקטן של הקבוצה.
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A

6,000
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70%
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74%
76%
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80%
82%
84%
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88%
90%
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96%
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104%
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הסופי
מהמחיר
שיעור מס הקנייה
מהמחיר הסופי
הקנייה
שיעור מס

30%
10%

70%
72%
74%
76%
78%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
102%
104%
106%
108%
110%
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114%
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128%
130%

שיעור המס מהמחיר הסופי

הכנסות ממס

שיעור המס מהמחיר הסופי

הכנסות ממס

שיעור מס הקנייה

שיעור מס הקנייה

2,000
70%
72%
74%
76%
78%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
102%
104%
106%
108%
110%
112%
114%
116%
118%
120%
122%
124%
126%
128%
130%

40%
20%

0
70%
72%
74%
76%
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80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
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110%
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118%
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50%
30%

4,0000

סך הכנסות –סךמיליוני ש
הכנסות"–חמיליוני ש"ח

60%
40%

8,800

0%

B

10,000

10,000
6,000

סך הכנסות –סךמיליוני
ש"–חמיליוני ש"ח
הכנסות

60%

9,000

10%

הכנסות ממס ושיעור המס מהמחיר הסופי

ציור – 2

10,600
B

10,200
10,600
10,000
10,400
9,800
10,200
9,600
10,000
9,400
9,800
9,200
9,600
9,000
9,400
8,800
9,200

20%
0%

הכנסות ממס

הכנסות ממע"מ

הכנסות ממס קנייה

10,400

50%

הכנסות ממס

הכנסות ממע"מ
שיעור מס הקנייה

הכנסות ממס קנייה

הכנסות ממס ושיעור המס מהמחיר הסופי

ציור – 2

12,000
8,000
A

12,000

שיעור מס הקנייה
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ההכנסות ממס קנייה וממע״מ .מהסימולציה עולה כי ההכנסה ממע״מ יורדת ככול שההכנסה ממס
עולה ,ועל כן ההכנסה ממס היא מרבית כאשר מס הקנייה הוא ( 99%נקודה  Bבציור) .בשיעור מס
זה ההכנסה ממס קנייה היא  6,931.5מיליון ש״ח ,סך ההכנסה הוא  10,488.8מיליון ש״ח ומספר
כלי הרכב עומד על  174,849כלי רכב .בציור  2מוצגים סך ההכנסה ממס (הציר השמאלי) ושיעור
המס המוטל על המחיר הסופי של המוצר (הציר הימני) .בנקודות ההכנסה המרבית (נקודה  Bבציור)
המס הסופי על המוצר הוא כ־ 44.98%ממחיר המוצר.

ד .2.השפעת רפורמת מיסוי ירוק

בסעיף זה אבחן את העלויות האלטרנטיביות של תוכנית מיסוי ירוק והשפעתה על תועלת
הצרכנים .בחינה זו נעשית באמצעות ביטול ההחזר על הציון הירוק ומתן פיצוי היקס (Hicksian
 .)compensated price changesבמקרה זה פיצוי היקס ניתן על ידי שמירה על התועלת הציבורית
כקבועה ,וזאת באמצעות הקטנת מס הקנייה .התועלת הציבורית במקרה זה עשויה לנבוע משלושה
גורמים :מספר כלי הרכב ,איכותם וכמות הפליטות .עם זאת קיימת בעיה בשמירה על הגורם השני,
איכות כלי הרכב ,זאת מתוך הקושי ביכולת להגדירו ולשמור עליו קבוע (איכות רכב יכולה להיות
גם איכות סובייקטיבית ,ומכאן נובע קושי רב עוד יותר
באמידתה) .לגבי המדדים שאשתמש בהם ,אקבע לצורך פשטות שככל שמספר כלי הרכב גדול
יותר ,כך התועלת הציבורית גדולה יותר ,כאשר רמת הזיהום הכללית נשארת קבועה או יורדת.
התועלת השנייה שאאמוד היא כאמור התועלת מרמת זיהום נמוכה .בנתונים חמישה מזהמים שונים,
שאני מדווח עליהם בנפרד ,המסתכמים לציון הירוק על פי הנוסחה שתוארה לעיל .יש לציין שמכיוון
שמדד הציון הירוק סוכם את המזהמים השונים לפי משקולות אשר תואמים לנזק של כל מזהם בחרתי
להשתמש בו כמדד כללי לרמת הזיהום .על כן ,בנתונים ,ככל שסך הציון הירוק נמוך יותר כך תועלת
הציבור גדולה יותר ,כאשר מספר המכוניות נשאר קבוע .בלוח של הסימולציה אני מציג גם תרחיש
שבו רמת ההכנסה ממיסים נשארת קבועה.
בעמודה הראשונה בלוח  9מוצגים נתוני הבסיס (ספטמבר  2013עד אוגוסט  .)2014עמודה
שתיים מציגה כיצד היה נראה השוק ללא החזר ירוק ,כאשר מס הקנייה נותר על כנו (שיעור של
 .)83%כפי שניתן לראות ,מספר כלי הרכב הנצרכים היה יורד מ־ 199,354ל־( 166,903ירידה
בשיעור של  .)19.4%הציון הירוק הממוצע היה עולה מ־ 165.5ל־ ,166.7אך סכִימת כל הציונים
של כל כלי הרכב בשוק הייתה מביאה לירידה בסך הזיהום בשל הירידה במספר כלי הרכב שנצרכו.
ההכנסות ממס עולות במידה משמעותית ,מ־ 10,227.2מיליון ש״ח ל־ 10,801.8מיליון ש״ח.
בעמודה שלוש מוצג תרחיש שבו אין החזר על רמת זיהום ,ומספר כלי הרכב זהה למספר כלי הרכב
כיום .עשיתי זאת על ידי הקטנת שיעור מס הקנייה ל־ .61.79%בתרחיש זה ,רמת הזיהום גבוהה
יותר (סך הציונים הירוקים עומד על  33.42מיליון לעומת  32.9מיליון בתרחיש הבסיס) ,אך
יש יותר הכנסות ממיסים ( 10,450.0מיליון ש״ח במקום  10,227.2מיליון ש״ח) .בעמודה ארבע
מוצג תרחיש שבו אין החזר על רמת זיהום וסך הציון הירוק זהה לציון הירוק הבסיסי (כלומר רמת
הזיהום נשמרת) .בתרחיש זה ההכנסות ממס גבוהות יותר ,אך מספר כלי הרכב הנרכשים נמוך יותר.
בתרחיש האחרון שמוצג (עמודה  )5שמרנו על הכנסות ממס זהות להכנסות ממס בנתוני הבסיס.
בתרחיש זה מספר כלי הרכב הנרכשים גדול יותר ,אך גם סך רמת הזיהום.

הרבעון לכלכלה
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לוח  – 9סימולציה  :2השפעה של ביטול מס הקנייה

שיעור מס קנייה
יש החזר
מספר כלי רכב
סך הכול
לפי פלח:
מיני
קטן
קומפקטי
בינוני
גדול
SUV
פרמטרי זיהום
ציון ירוק ממוצע
סך ציון ירוק
רמת זיהום ממוצעת
סך רמות הזיהום
פליטות
פליטת  CO2ממוצעת
סך פליטות CO2
פליטת  COממוצעת
סך פליטות CO
פליטת  NOxממוצעת
סך פליטות NOx
פליטת  HCממוצעת
סך פליטות HC
פליטת  PMממוצעת
סך פליטות PM
הכנסות
מס קנייה ממוצע
סך ההכנסות ממס קנייה
(מיליוני ש"ח)
סך ההכנסות ממס
קנייה וממס ערך מוסף
(מיליוני ש"ח)

בסיס
)(1
83%
כן

ללא החזר ,מספר ללא החזר ,סך ללא החזר ,סך
ציון ירוק זהה ההכנסות זהה
מכוניות זהה
בסיס ללא
לתרחיש הבסיס לתרחיש הבסיס לתרחיש הבסיס
החזר
)(5
)(4
)(3
)(2
56.80%
63.46%
61.79%
83%
לא
לא
לא
לא

199,354

166,903

199,354

196,797

206,997

26,606
22,896
110,237
16,025
1,617
21,649

21,134
18,685
91,701
13,788
1,543
19,721

23,868
21,665
109,819
16,663
1,937
25,079

23,652
21,430
108,390
16,436
1,906
24,658

24,512
22,367
114,097
17,340
2,030
26,329

167.7
166.7
165.5
33,427,100 27,830,601 32,986,318
5.7
5.7
5.4
1,141,849
944,833 1,082,506

167.6
32,986,318
5.7
1,126,343

167.8
34,744,255
5.7
1,188,129

138.6
137.8
137.0
27,640,441 23,007,175 27,314,219
0.34
0.34
0.34
68,327
57,241
68,071
0.018
0.018
0.017
3,654
3,025
3,476
0.039
0.039
0.038
7,691
6,432
7,659
0.000
0.000
0.000
26.9
21.5
25.6

138.6
27,275,490
0.34
67,453
0.018
3,604
0.039
7,592
0.000
26.5

138.8
28,731,004
0.34
70,939
0.018
3,801
0.039
7,988
0.000
28.2

32,182.7
6,415.7

43,408.0
7,244.9

32,897.2
6,558.2

33,749.6
6,641.8

30,328.6
6,277.9

10,227.2

10,801.8

10,450.0

10,512.5

10,227.2

הערות :התוצאות מבוססות על אמידת הפרמטרים באמידת ה־ 3SLSעם כל משתני העזר כפי שהיא מוצגת בלוח  ,3טור
 .5התוצאות מציגות את השוק כפי שהיה יכול להיות בין ספטמבר  2013לאוגוסט  ,2014בתלות בשיעור מס הקנייה.
פלח מכוניות היוקרה אינו מוצג לאור גודלה הקטן של הקבוצה.
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הצגת התרחישים אינה עונה על השאלה האם מודל ההחזר על בסיס רמת הזיהום משתלם מבחינה
כלכלית .כאמור ,שיטת הפרס/קנס הוצגה בכמה מדינות ,ובחלקן העלות הייתה גבוהה מהמצופה,
כלומר השיטה לא הייתה אפקטיבית בהיבט העלות מול התועלת (הורדת רמת הזיהום) .בישראל,
בדומה למדינות אחרות ,הממשלה מכמתת את עלויות הזיהום לטובת תהליך קבלת החלטות יעיל.
על מנת לענות על השאלה שהוצגה ,ארחיב את התרחיש שלפיו אין החזר על רמת זיהום נמוכה ,אך
שיעור מס הקנייה נמוך יותר ועומד על  61.79%ומספר כלי הרכב הנרכשים זהה לתרחיש הבסיס
(לוח  ,9עמודה .)3
ההפרש בין ההכנסות ממס בתרחיש הנבחר להכנסות ממס בתרחיש הבסיס הוא עלות התוכנית
האלטרנטיבית ,וההפרש בין סך רמת הזיהום בתרחיש הבסיס לסך רמת הזיהום בתרחיש הנבחר
הוא התועלת של התוכנית .על מנת לחשב את העלות החיצונית של רמת הזיהום הנוספת (ההפרש),
השתמשתי באומדני המחיר כפי שהם מחושבים על ידי המשרד להגנת הסביבה כעלויות חיצוניות
לפליטת זיהום וגזי חממה .האומדנים מבוססים על ״גישת נתיב ההשפעה״ (Impact pathway
 ,)approachהמביאה בחשבון את ריכוזיות המזהמים באתרים שונים ,את ההשפעה של המזהמים
על הבריאות ואת הערכת העלות של הנזק הבריאותי ( .)Europen Commission, 1998העלות
האלטרנטיבית המחושבת למזהמים  CO, HC, NOxוחלקיקי חומר היא העלות הממוצעת בין שיטת
תועלת ההעברה ( )The benefit-transfer methodלשיטת תגובה-מניעה (The dose-response
 )methodמתואמת לפיזור האוכלוסייה ולרמת העיור בישראל .העלות החיצונית של פחמן דו־
חמצני נאמדת באמצעות העלות החיצונית הממוצעת באירופה ( )Maibach et al., 2008והעלות
החיצונית בארה״ב ( .)Greenstone, Kopits and Wolverton, 2011כאמור ,אומדנים אלה
משמשים לחישוב הציון הירוק .בלוח  10מוצג אומדן העלות .חישבתי את העלות על בסיס ציון ירוק
השווה לאומדן העלות החיצונית של הזיהום ל־ 10,000ק״מ נסיעה ,ועל בסיס הצפי למרחק הנסיעה
של רכב חדש לאורך חייו.

לוח  – 10עלות זיהום
סוג פליטה
CO2
CO
NOX
HC/VOC
PM2.5

עלות לטונה בשנת  2013בש"ח
103
1,042
75,461
21,454
145,772

הערה :עלות הזיהום מפורסמת על ידי המשרד להגנת הסביבה

לאמידת מרחק הנסיעה של רכב חדש לאורך חייו שקלתי אפשרויות מספר ,כמוצג בלוח .11
האפשרות הראשונה אומדת את המרחק בכ־ 200,000ק״מ (בהשפעת Adamou, Clerides, and
 ,)Zachariadis, 2014והאפשרות השנייה והתאורטית היא כ־ 400,000ק״מ .יש לציין כי המרחק
 400,000ק״מ יכול לשמש כחסם עליון.
כפי שניתן לראות בלוח  ,11יעילות הפרויקט מוטלת בספק מבחינת עלות אלטרנטיבית .עלות
הזיהום החיצונית הנחסכת מהרפורמה במיסוי ירוק נאמדת בין כ־ 8.82מיליון (במקרה של 200,000
ק״מ) לכ־ 17.63מיליון ש״ח (במקרה של  400,000ק״מ) ,כאשר הירידה בגביית המס עומדת על
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 222.7מיליון ש״ח ,ומספר המכוניות נותר על כנו .במודל הזה ,על מנת לחסוך שקל חדש אחד
בעלויות חיצוניות של המזהמים יש להשקיע בין  12.63ל־ 133.9ש״ח בירידה בגביית המס.
כאמור ,ברוב המדינות שמשתמשות בשיטת הפרס/קנס המודל מתמקד רק ברמת הפליטות של
פחמן דו־חמצני ( .)CO2בתוצאות שהגעתי אליהן ,הירידה בגביית המס על מנת לחסוך הפחתה של
טונה אחת של פחמן דו־חמצני ,כאשר מכוניות נוסעות כ־ 400,000ק״מ בימי חייהן ,היא כ־1,706
ש״ח או כ־ 477דולר ,כאשר ערך הזיהום החיצוני של טונה אחת של פחמן דו־חמצני עומד על 28.80
דולר בלבד (ראה לוח  .)10עם זאת ,יש לציין כי השיטה בישראל מעודדת הפחתה בחמישה סוגי
מזהמים ,ועל כן ייתכן שהעלות הנחסכת למזהם יחיד נמוכה יחסית .לשם השוואה ,עבודה שבחנה את
השפעת השיטה בצרפת מצאה כי לפחות בטווח הקצר שיטת הפרס/קנס מביאה לעלייה בסך הזיהום
( .)D’Haultfoeuille, Givord and Boutin, 2014עבודה שבחנה את השפעתה של התוכנית
השוודית להחזר לכלי רכב ירוקים מצאה כי התוכנית הגדילה את נתח השוק של כלי רכב ירוקים
ב־ 5.5%בעלות של  109דולר לטונה של פחמן דו־חמצני (.)Huse and Lucinda, 2014

לוח  – 11חיסכון בעלויות חיצוניות של מזהמים (מיליוני ש״ח)
ההפרש
בעלויות הזיהום
החיצוניות
מרחק נסיעה
תקופה
8.82
חיי רכב (קצר)  200,000ק"מ
17.63
חיי רכב (ארוך)  400,000ק"מ

ההפרש בסך ההכנסות
ממס קנייה
וממס ערך מוסף
222.72
222.72

העלות האלטרנטיבית של
רפורמת מיסוי ירוק לאחר
התחשבות בעלות הזיהום
213.90
205.09

הערות :עלות הזיהום החיצונית בתרחיש הבסיס היא מכפלת סך הציון הירוק בתרחיש הבסיס (לוח  ,9טור  )1במרחק
הנסיעה ,חלקי  .10,000עלות הזיהום החיצונית בתרחיש ביטול ההחזר ושמירה על מספר מכוניות זהה לתרחיש הבסיס
היא מכפלת סך הציון הירוק בתרחיש זה (לוח  ,9טור  )3במרחק הנסיעה ,חלקי  .10,000ההפרש בין עלות הזיהום
החיצונית בתרחיש הבסיס ועלות הזיהום החיצונית בתרחיש ביטול ההחזר ושמירה על מספר מכוניות זהה הוא ההפרש
בעלויות הזיהום החיצוניות .ההפרש בסך הכנסות ממס קנייה וממס ערך מוסף הוא ההפרש בין הכנסות אלה בתרחיש
הבסיס ובתרחיש ביטול ההחזר ושמירה על מספר מכוניות זהה .העלות האלטרנטיבית היא ההפרש בין ההפרש בהכנסות
וההפרש בעלויות.

ד .3.השפעת עדכון נוסחת ציון ירוק

בסימולציה האחרונה במאמר זה אאמוד את השפעת עדכון הנוסחה לקביעת הציון הירוק אשר נכנסה
לתוקף בינואר  .2015כאמור ,רשות המיסים החליטה להקשיח את הנוסחה לחישוב הציון הירוק
בעקבות שינויים בהערכת עלויות הזיהום החיצוניות ,ירידה בגביית המס ,שיפורים בטכנולוגיית
הרכב ועוד ,ועל מנת לעודד רכישת כלי רכב ירוקים יותר .הנוסחה המעודכנת היא:
110 * CO 2 + 80,978* NOx + 23,023* HC + 1,119 * CO + 156, 428* PM
100

= GreenScore

משמעות הנוסחה החדשה היא שהשפעתו של כל מזהם גדלה בכ־ .7%העלאת הציון הירוק מעלה
את גובה ההחזרים או מותירה אותם על כנם ,בתלות ברמות הזיהום הקודמות .על מנת לבחון את
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השפעתו של עדכון הנוסחה נשווה בין נתוני הבסיס (ספטמבר  2013עד אוגוסט  )2014אל תרחיש
שבו חל עדכון בציון הירוק כבר בחודשים אלו.
בעמודה הראשונה בלוח  12מוצגים נתוני הבסיס ,ובעמודה שתיים מוצג תרחיש התוצאות במקרה
שהעדכון היה מתרחש בין ספטמבר  2013לאוגוסט  .2014כפי שניתן לראות ,מספר כלי הרכב
הנרכשים היה יורד מ־ 199,354ל־( 194,225ירידה בשיעור של  ,)2.6%וסך גביית המס היה עולה
מ־ 10,227.2מיליון ש״ח ל־ 10,350.1מיליון ש״ח (עלייה בשיעור של  .)1.2%תוצאות אלו עולות
בקנה אחד עם ההחמרה בציון הירוק בנוסחה החדשה ,כלומר קשה לקבל ציון ירוק נמוך יותר (ומתוך
כך ,עבור חלק מכלי הרכב גובה ההחזר יקטן) .כן מופיע בלוח דיווח על תוצאות הציונים הירוקים.
הציון הירוק הבסיסי הוא הציון הירוק כפי שמחושב על פי הנוסחה; הציון הירוק המעודכן הוא הציון
הירוק לאחר העדכון .הציון הירוק הבסיסי (המחושב בהתאם לנוסחה שלפני העדכון) הממוצע היה
יורד ,מה שמעיד על כך שעדכון הנוסחה מעודד קניית כלי רכב ירוקים יותר .סך פליטות  CO2היה
יורד ב־ ;2.8%סך פליטות ה־ COהיה יורד ב־ ;2.8%סך פליטות ה־ NOxהיה יורד ב־;2.2%
סך פליטות ה־ HCהיה יורד ב־ ;2.8%סך פליטות ה־ PM2.5היה יורד ב־ .2.2%לסיכום ,עדכון
הנוסחה מקטין את מספר כלי הרכב ואת כמות הזיהום .בעמודות הבאות בלוח ( 12עמודות שלוש
עד חמש) ,בחינת משטרי מס אלטרנטיביים שבהם מעלים את מס הקנייה הבסיסי במקום לשנות את
נוסחת חישוב הציון הירוק .בעמודה שלוש מוצג תרחיש שבו מספר כלי הרכב נשאר זהה למספר כלי
הרכב כאשר מעדכנים את הנוסחה (עמודה שתיים) .בעמודה הרביעית מוצג תרחיש שבו סך הציון
הירוק לפני העדכון (כאמור ,עדכון הנוסחה משנה את נוסחת הציון הירוק ובכך משנה את הציון
הירוק) נשאר זהה לציון הירוק לפני העדכון הבסיסי .בעמודה חמש מוצג תרחיש שבו סך ההכנסות
ממס נשאר זהה לסך ההכנסות ממס כאשר מעדכנים את הנוסחה .מהאומדן עולה כי העלאת מס
הקנייה ב־ 3.36%במקום עדכון הנוסחה הייתה מקטינה במעט את מספר כלי הרכב ,שומרת על אותו
סכום של ציון ירוק ומקטינה את הכנסות המדינה ב־ 22.46מיליון ש״ח .כלומר ,ניתן לקבל תוצאות
דומות מבחינת מספר כלי הרכב ורמת הזיהום לעדכון הנוסחה על ידי העלאת מס הקנייה ,אך זאת

לוח  – 12סימולציה  :2עדכון הנוסחה לחישוב הציון הירוק

שיעור מס קנייה

בסיס
(נוסחה
מקורית)
)(1
83.00%

משטר
מעודכן
)(2
83.00%

בסיס ,מספר
מכוניות לפי
משטר מעודכן
)(3
86.35%

בסיס ,סך ציון בסיס ,סך הכנסות
לפי משטר
ירוק לפי משטר
מעודכן
מעודכן
)(5
)(4
87.24%
86.33%

מספר כלי רכב
סך הכול
:לפי פלח
מיני
קטן
קומפקטי
בינוני
גדול
SUV

199,354

194,225

194,225

194,252

192,856

26,606
22,896
110,237
16,025
1,617
21,649

26,326
22,421
106,896
15,559
1,597
21,100

26,174
22,425
107,371
15,571
1,555
20,803

26,177
22,428
107,386
15,573
1,555
20,808

26,059
22,300
106,606
15,450
1,538
20,578
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בסיס
(נוסחה
מקורית)
)(1

משטר
מעודכן
)(2

בסיס ,מספר
מכוניות לפי
משטר מעודכן
)(3

בסיס ,סך ציון בסיס ,סך הכנסות
לפי משטר
ירוק לפי משטר
מעודכן
מעודכן
)(5
)(4

פרמטרי זיהום
ציון ירוק ממוצע לפני
העדכון
סך ציון ירוק לפני
32,101,780 32,099,889 32,986,318
העדכון
ציון ירוק ממוצע אחרי
177.4
177.5
177.7
העדכון
סך ציון ירוק אחרי
34,464,109 34,469,199 35,416,627
העדכון
רמת זיהום ממוצעת
5.4
5.4
5.4
לפני העדכון
סך רמת זיהום לפני
1,051,378 1,055,144 1,082,506
העדכון
רמת זיהום ממוצעת
6.8
6.8
6.8
אחרי העדכון
סך רמת זיהום אחרי
1,314,300 1,313,823 1,352,907
העדכון
165.5

165.3

165.3

165.3

165.2

32,106,506

31,865,852

177.4

177.4

34,469,199

34,210,050

5.4

5.4

1,051,544

1,043,075

6.8

6.8

1,314,506

1,304,003

פליטות
136.9
136.8
137.0
פליטת  CO2ממוצעת
26,581,957 26,571,358 27,314,219
סך פליטות CO2
0.3
0.3
0.3
פליטת  COממוצעת
66,319
66,205
68,071
סך פליטות CO
0.017
0.018
0.017
פליטת  NOxממוצעת
3,377
3,402
3,476
סך פליטות NOx
0.038
0.038
0.038
פליטת  HCממוצעת
7,460
7,447
7,659
סך פליטות HC
0.00
0.00
0.00
פליטת  PMממוצעת
24.8
25.1
25.6
סך פליטות PM

136.9
26,585,870
0.3
66,329
0.017
3,378
0.038
7,461
0.00
24.8

136.8
26,386,632
0.3
65,852
0.017
3,351
0.038
7,406
0.00
24.6

הכנסות
32,182.7

מס קנייה ממוצע
סך ההכנסות ממס קנייה
6,415.7
(מיליוני ש"ח)
סך ההכנסות ממס
קנייה וממס ערך מוסף
10,227.2
(מיליוני ש"ח)

33,865.6

33,786.6

33,778.1

34,211.0

6,577.5

6,562.2

6,561.5

6,597.8

10,350.1

10,327.4

10,327.0

10,350.1

הערות :התוצאות מבוססות על אמידת הפרמטרים באמידת ה־ 3SLSעם כל משתני העזר כפי שהיא מוצגת בלוח  ,3טור
 .5התוצאות מציגות את השוק כפי שהיה יכול להיות בין ספטמבר  2013לאוגוסט  ,2014בתלות בשיעור מס הקנייה.
פלח מכוניות היוקרה אינו מוצג לאור גודלה הקטן של הקבוצה.
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תוך ירידה משמעותית בהכנסות המדינה .שמירה על הכנסות המדינה ברמה קבועה ,כפי שמתקבלות
על ידי שינוי הנוסחה (עמודה  ,)5מקטינה משמעותית את מספר כלי הרכב החדשים שנקנים .כלומר,
הגדלת מס הקנייה במקום שינוי הנוסחה אינה יכולה להביא למבנה שוק דומה שבו כמות המכוניות,
סך הזיהום וסך הכנסות המדינה דומות לתוצאות המתקבלות על ידי עדכון הנוסחה.
ד .4.דיון

כאמור ,הממצאים העיקריים העולים מהסימולציות הם( :א) הקטנת שיעורי המס אינה צפויה להגדיל
את ההכנסות ממס; (ב) הורדת הזיהום באמצעות רפורמת מיסוי ירוק כרוכה בעלות גבוהה; (ג)
הגדלת מס הקנייה במקום שינוי הנוסחה אינה יכולה להביא למבנה שוק שבו כמות המכוניות ,סך
הזיהום וסך הכנסות המדינה דומות לתוצאות המתקבלות על ידי עדכון הנוסחה .להלן נקודות מספר
העולות מממצאים אלו.
הממצא שרמת המיסוי כיום אינה עוברת את שיא עקומת לאפר משמעותו כי הקטנת שיעורי
המס אינה צפויה להגדיל את ההכנסות ממס .עם זאת ,וכפי שעולה מהתוצאות שהוצגו ,לשיעור המס
קיימת השפעה שלילית על מספר המכוניות .כלומר ,על מקבלי ההחלטות לשקול אם שיווי המשקל
שנוצר בשוק מצליח לאזן בין גביית הכנסות למספר המכוניות הנרכשות עם התועלת הנגזרת מהן
לצרכנים.
לגבי העלות הגבוהה יחסית להורדת הזיהום באמצעות רפורמת מיסוי ירוק ,אציין כי יש לשקול אם
העלות הגבוהה של הורדת הזיהום באמצעות רפורמת המיסוי הירוק אינה פוגעת בכדאיות התוכנית.
בסל הכלים של מדינת ישראל כלי מדיניות נוספים אשר עשויים להקטין את כמות המזהמים .כלים
אלה אינם בשימוש בעיקר בשל סיבות תקציביות .לדוגמה ,תוכנית גריטת מכוניות ישנות ,המציעה
לבעלי כלי רכב ישנים אשר מאופיינים לרוב ברמת זיהום גבוהה למסור את רכבם לגריטה תמורת
תשלום .תוכנית זאת נמצאה יעילה כלכלית (קבוצת פארטו ;2011 ,בנק ישראל ,)2015 ,אך בעת
כתיבת המאמר לא הייתה פעילה בשל עלויות תקציביות.
עם זאת ,הניתוח המבוסס על העלות האלטרנטיבית אינו מתחשב במעבר מכלי רכב משומשים
לכלי רכב חדשים ולקיצור חיי הרכב .באופן כללי ,כמות הפליטות גבוהה יותר בכלי רכב ישנים
מזו שבחדשים .כך ,לדוגמה ,הציון הירוק של מאזדה  3על פי הנוסחה של ספטמבר  2009ברמת
גימור אקטיב בשנת  ,2008עמד על  ,197ואילו הציון הירוק של מאזדה  3ברמת גימור אקטיב
בשנת  2014עמד על  150על פי אותה נוסחה .בניתוח שהוצג אין התייחסות להשפעה זאת ,והיא
לא נאמדה .שינויים במס הקנייה עשויים לעודד או לעכב מעבר מכלי רכב ישנים לחדשים ,ובכך
להשפיע על רמת הזיהום הכללית במשק .לא ברור כיצד העלאת מס הקנייה והחזר ירוק משפיעים
על רמת הזיהום הכללית של כלי הרכב ,בשונה מהמקרה של כלי רכב חדשים .מחד גיסא ,העלאת
מס הקנייה וזיכוי על רמת זיהום נמוכה עשויים למנוע מעבר לכלי רכב בעלי רמת זיהום גבוהה
מכלי רכב משומשים שרמת הזיהום שלהם גבוהה עוד יותר .מאידך גיסא ,גובה הזיכוי עשוי לעודד
מעבר לכלי רכב קטנים יותר וזולים יותר אשר גם נהנים מזיכוי מס גבוה .כלומר ,רפורמת המיסוי
הירוק עשויה להשפיע על אורך חיי הרכב ,ובכלל להשפיע על המרחק שהרכב יעבור כתלות בסוג
הרכב .כאמור ,במחקר זה התייחסנו למרחק כאקסוגני .ייתכן שלתופעה שתוארה השפעה על חישוב
העלות האלטרנטיבית .מאמר זה לא עסק בנושא זה ,ועל כן ייתכן כי העלות האלטרנטיבית נמוכה או
גבוהה מתוצאות החישוב שהוצג .אך כאמור ,תוכנית כלכלית אחרת שאינה בשימוש נמצאה יעילה
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כלכלית בעידוד ירידת כלי רכב משומשים (תוכנית גריטת מכוניות ישנות) .עוד יש לציין כי מדובר
באמידה ישירה של העלות שאינה מתחשבת בעלויות נוספות המושתות על כלי רכב מזהמים יותר,
כמו הוצאות גבוהות יותר על הדלק .בדומה לכך ,המסמך אינו מביא בחשבון את העלויות הסביבתיות
של הפקת דלק מהאדמה.
בעניין הגדלת מס הקנייה במקום שינוי הנוסחה ,ובאופן כללי השאלה אם יש מודל מס וכיצד
הוא צריך היה להיבנות ,מודל המצליח להקטין את כמות המזהמים מבלי להקטין את מספר כלי
הרכב בשוק ומבלי להקטין את הכנסות המדינה :המאמר אינו משיב על שאלות אלו ,ולדעתי זו
המגרעה העיקרית שלו .עם זאת יש לציין כי מענה לשאלה כזו אינו פשוט ,ויש להסביר את מורכבות
העניין .כאמור ,בישראל  15קבוצות זיהום ושינוין דורש בניית מודל בעל מספר גבוה של דרגות
חופש ,כאשר המרחיקים בין קבוצות הזיהום אינם קבועים ולאחת מהקבוצות אין גבול קבוע .בדיקות
פשוטות שכללו הכפלת המענק ,הורדתו בחצי וויתור על חלק מהדרגות לא הצליחו להביא למודל
מס אשר מצליח להקטין את כמות המזהמים בלי להקטין את מספר כלי הרכב בשוק ובלי להקטין את
הכנסות המדינה .עם זאת ,אני מאמין כי ניתן למדל מודל כזה ,גם אם הוא מורכב ,ובכך לענות על
השאלות שהוצגו .הצעת מודל כזה ובחינתו חורגות ממסגרת מאמר זה.
שאלה נוספת שהמאמר לא ענה עליה ,וניתן לענות עליה במאמר המשך ,היא מהי השפעת שינוי
מרכיבי נוסחת הציון הירוק .אחד החידושים שרפורמת מיסוי ירוק מציגה הוא שימוש בחמישה
מזהמים שונים לצורך קביעת גובה ההחזר .כפי שצוין ,ברוב המדינות שיטת הקנס/פרס מתייחסת
למזהם אחד בלבד (פחמן דו־חמצני) .מחקר זה לא עסק ביעילות הנוסחה ובהשפעה של שינוי מרכיבי
הנוסחה; אולם על בסיס הנתונים והאומדנים שהוצגו במאמר זה ניתן לבנות מודל אשר בוחן את
ההשפעות השונות של שינוי הנוסחה.

ה.

סיכום ומסקנות

במאמר זה חקרתי את שוק הרכב הפרטי החדש ואת השפעת רפורמת מיסוי ירוק עליו .ראשית,
אמדתי את המשתנים אשר משפיעים על נתח השוק של כל דגם רכב ,על בסיס נתונים חודשיים,
מינואר  2008ועד אוגוסט  .2014לטובת האמידה השתמשתי במודל ה־ Nested Logitוביצעתי
שלוש ספציפיקציות שונות על מנת להתמודד עם בעיות אמידה שונות .מצאתי כי לרמת הזיהום של
הרכב ולמחירו השפעה שלילית על נתח השוק של הרכב; לרמת היעילות ולרמת הבטיחות השפעה
חיובית על נתח השוק של הרכב.
על בסיס תוצאות אלו ,חקרתי את ההשפעה של שיעורי מס קנייה שונים על שווי המשקל בשוק
הרכב הפרטי .בחרתי בתקופה שבין ספטמבר  2013לאוגוסט  2014כבסיס ההשוואה .בחנתי
את שינוי שיעור מס הקנייה הבסיסי .מצאתי כי העלאת מס הקנייה מורידה את מספר כלי הרכב
הנרכשים ואת כמות הזיהום ומעלה את ההכנסות ממס .עם זאת ,האפקט מוגבל :שיא ההכנסות ממס
(שיא עקומת לאפר) מתקבל כאשר מס הקנייה עומד על  99%או כאשר המס הממוצע המוטל על
המחיר הסופי של רכב פרטי ממוצע (ללא מכס) עומד על  .44.98%כן בחנתי את יעילות שיטת
ההחזר .מצאתי כי שיטת ההחזר מורידה את כמות הפליטות ,אך גם מקטינה את מספר כלי הרכב
ואת ההכנסות ממס .כאשר מבטלים את ההחזר ומקבעים את מספר כלי הרכב הנרכשים (זה נעשה
באמצעות הורדת מס הקנייה) רמת הזיהום וההכנסות ממס גדלות .מצאתי גם כי המחיר האלטרנטיבי
לרפורמה (הירידה בגביית המס) גבוה בהרבה מהשווי החיצוני של כמות הפליטות הנחסכת.
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לאור ממצאים אלו ,אני גורס כי יש לשקול אם העלות הגבוהה של הורדת הזיהום באמצעות
רפורמת המיסוי הירוק אינה פוגעת בכדאיות התוכנית .בסל הכלים של מדינת ישראל יש בנמצא
כלי מדיניות נוספים אשר עשויים להקטין את כמות המזהמים; כלים אלה אינם בשימוש בעיקר בשל
סיבות תקציביות .עם זאת יש לציין כי אמידת המחיר אינה מתייחסת לגורמים שאולי היה צריך
להביאם בחשבון.
השאלות המרכזיות שהמאמר לא הצליח לענות עליהן הן אם קיים מודל מס וכיצד הוא צריך היה
להיבנות ,מודל אשר מצליח להקטין את כמות המזהמים מבלי להקטין את מספר כלי הרכב בשוק
ומבלי להקטין את הכנסות המדינה .שאלה נוספת שהמאמר לא ענה עליה ,וניתן לענות עליה במחקר
עתידי ,היא מהי השפעת שינוי מרכיבי נוסחת הציון הירוק.
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שיעור

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗 = 1
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗 = 0 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑗𝑗 = 1 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑗𝑗 = 2
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

ומס הקנייה בפועל נקבע על פי:

𝑀𝑀 < 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑀𝑀 ≥ 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃

,

𝑀𝑀 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 −
) ,
𝑡𝑡 𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃

8%,
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗𝑗𝑗 = {30%,
83%,

𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗ 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃

∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 ∗ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗𝑗𝑗 + 0.2

1

{ = 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇𝑇𝑇

8%,
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗 = 1
8%,
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗𝑗𝑗 = {30%,
𝐿𝐿 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗𝑗𝑗 = 0 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑗𝑗 = 1
= {30%,
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 8%,
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑗𝑗 = 1 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗 = 0 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑗𝑗 = 1
83%,
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
{ = 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
שיטת 30%,
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
= 1 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑗𝑗 = 2
101
מיסוי𝑗𝑗 ירוק:
𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑗𝑗 = 0
הפרס/קנס
83%,של
והכדאיות
ההשפעה
ל פי:
83%,
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
פי:
ומס הקנייה בפועל נקבע על פי:
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗ 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃
,
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃
יה בפועל 𝑀𝑀
פי:
< על
נקבע
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗ 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃
,
𝑀𝑀 < 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑀𝑀 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 −
{ = 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑗𝑗𝑗𝑗 ∗
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑃𝑃−
<)𝑀𝑀,
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗=𝑗𝑗𝑗𝑗{ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 ∗ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗𝑗𝑗 + 0.2,
𝑀𝑀 ≥ 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑀𝑀 𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 ∗ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗𝑗𝑗 + 0.2 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗 𝑡𝑡 ) ,
𝑀𝑀 ≥ 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑡𝑡 𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑀𝑀 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 −
{ = 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇𝑇𝑇
∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 ∗ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗𝑗𝑗 + 0.2
𝑀𝑀 ≥ 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃
) ,
𝑡𝑡 𝑗𝑗
(בש"ח)𝑃𝑃𝑃𝑃יש לפצל לשתי אפשרויות
נייה של רכב  jבזמן  tלאחר עדכון משטר המס
ייה של רכב  jבזמן  tלאחר עדכון משטר המס (בש"ח) יש לפצל לשתי אפשרויות
(בש"ח)
משטר
עדכון
הפסיקלאחר
מסt
בזמן
לאמודj
רכב
את מס
עליו
של או
יוקרה
עליו
אמודלחול
חל
אפשרויותלפצל לשתי
לשתי(בש״ח) יש
לפצל המס
ישמשטר
עדכון
המסלאחר
יוקרהt.
בזמן
מס j
רכב
לחול של
הקנייה
אםאת
הקנייהמנת
מסעל
יוקרה.
עליו מס
הפסיק לחול
אם
יוקרה או
חל לחול עליו מס
אפשרויות – אם הרכב התייקר כך שהחל לחול עליו מס יוקרה או אם הפסיק לחול עליו מס יוקרה,
מס=יוקרה.
לחול∗ עליו
𝑇𝑇𝑇𝑇1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
כב התייקר כך שהחל לחול עליו מס יוקרה או אם הפסיק 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇𝑇𝑇1
Tn1 jt = Tln jt * Pi jt
𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃2𝑗𝑗𝑗𝑗 −
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇𝑇𝑇1
𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇2𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗𝑗𝑗 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 + 0.2 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃2𝑗𝑗𝑗𝑗 −
𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑇𝑇𝑇𝑇2𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗𝑗𝑗 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 + 0.2 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃2
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃2
𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃2𝑗𝑗𝑗𝑗 −
𝑇𝑇𝑇𝑇2𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗𝑗𝑗 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 + 0.2 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃2
לצרכן אחרי העדכון.
Pn 2 jt − M
𝑗𝑗𝑗𝑗
צרכן אחרי העדכון.
=
* Tn 2 jt Tln jt * Pi jt + 0.2
Pn 2 jt
אחרי−העדכון.
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑃𝑃𝑃𝑃1𝑗𝑗𝑗𝑗 = (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝑇𝑇𝑇𝑇1𝑗𝑗𝑗𝑗 −
לצרכן 𝑆𝑆𝑆𝑆
מקרה של) 𝑉𝑉 +
העלות) ∗ (1
) 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑃𝑃𝑃𝑃1𝑗𝑗𝑗𝑗 = (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝑇𝑇𝑇𝑇1𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 ) ∗ (1 +
גם )
לצרכן
העלות
במקרה
𝑃𝑃𝑃𝑃1𝑗𝑗𝑗𝑗 = (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 +
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐼𝐼𝐼𝐼=∗ 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃
+ 𝑇𝑇𝑇𝑇1
−
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗−
של∗ (1
+−
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑉𝑉
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 )
𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑇𝑇𝑇𝑇2
) 𝑉𝑉 (1 +
𝑃𝑃𝑃𝑃2
העדכון+ .
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃−
אחרי𝐼𝐼𝐼𝐼
+
וכך∗ )
) 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑃𝑃𝑃𝑃2𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 = (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝑇𝑇𝑇𝑇2𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 ) ∗ (1 +
𝑃𝑃𝑃𝑃Pn𝑗𝑗𝑗𝑗1 jt==(𝑃𝑃𝑃𝑃Pi𝑗𝑗𝑗𝑗jt++
Pi𝑗𝑗𝑗𝑗jt ∗*𝐼𝐼𝐼𝐼Il +
+ Tn
𝑗𝑗𝑗𝑗1
+V
𝑃𝑃𝑃𝑃2
𝑇𝑇𝑇𝑇2
−GRn
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺jt𝑗𝑗𝑗𝑗−−SR
𝑆𝑆𝑆𝑆jt𝑗𝑗𝑗𝑗 )*∗(1(1
השנייה שווה בעצם ל+t )𝑉𝑉𝑡𝑡 ) :
jt −
שנייה שווה בעצם ל:
𝑉𝑉1+
Pn 2 jt = Pi jt 𝑃𝑃𝑃𝑃2
= + Pi jt
𝑉𝑉* Il1+
+ Tn
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 *
שווה 1 + Vt
בעצם(
השנייה𝑆𝑆𝑆𝑆 )
∗ (2 jt𝑃𝑃𝑃𝑃− GRn
+ jt𝑃𝑃𝑃𝑃− SR
ל∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼jt −:
−
הראות שאופציה +
𝑃𝑃𝑃𝑃2𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 = 22 ∗ ( 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 +
𝑉𝑉1+
השנייה𝑗𝑗𝑗𝑗שווה
אפשר להראות
= 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃2
בעצם ∗ל∗ ( 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗:
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝐼𝐼𝐼𝐼 −
שהאופציה𝑆𝑆𝑆𝑆 −
𝑗𝑗𝑗𝑗 +
2
2
)√−0.8 ∗ 𝑀𝑀(1 + 𝑉𝑉𝑡𝑡 )+( 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗 − 0.2) 2
√−0.8 ∗ 𝑀𝑀(1 + 𝑉𝑉 )+( 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑗𝑗𝑗𝑗 −
𝑆𝑆𝑆𝑆 2
1+V
) )𝑗𝑗𝑗𝑗 − 0.2
= Pn 2 jt
* )Pi jt + Pi jt * Il − GRn jt − SR jt + −0.8* M (𝑡𝑡1 + Vt ) + ( Pi
jt + Pi jt * Il − GRn jt − SR jt − 0.2
( )2
√2
הרכב−0.8 ∗ 𝑀𝑀(1 + 𝑉𝑉𝑡𝑡 )+( 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗 − 0.2):
במחיר הסופי של )
הרכב:הקנייה המעודכן תלוי במחיר הסופי של הרכב:
מחיר הסופי של מס
𝑇𝑇𝑇𝑇1𝑗𝑗𝑗𝑗 ,
𝑀𝑀 < 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃
ה המעודכן תלוי במחיר הסופי של הרכב:
𝑀𝑀 < 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗𝑗𝑗 = { 𝑇𝑇𝑇𝑇1𝑗𝑗𝑗𝑗 ,
𝑀𝑀 ≥ 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇 = {𝑇𝑇𝑇𝑇2𝑗𝑗𝑗𝑗 ,
𝑀𝑀 ≥ 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇1𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇𝑇𝑇2
𝑀𝑀 <
𝑗𝑗𝑗𝑗 ,
{ = 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇𝑇𝑇
מרצפת𝑇𝑇𝑇𝑇2𝑗𝑗𝑗𝑗 ,
גבוה𝑃𝑃𝑃𝑃
לוי בתשובה לשאלה ,אם תחת משטר המס החדש מחירו של 𝑀𝑀
הרכב≥ 𝑗𝑗𝑗𝑗
מרצפת
גבוה
מחירו של
תלויהחדש
הרכבהמס
משטר
וי בתשובה לשאלה,
המס החדש מחירו של הרכב גבוה
משטר
הרכבתחת
לשאלה ,אם
בתשובה
תחת של
אםהסופי
המחיר
ישתנה.
מחירו
כן
ועל
יוקרה
מס
עליו
ישתנה.
יוקרה ,ועל
עליו מס
להטיל
גבוה יותר
בתשובההיוקרה.
מרצפת מס
מחירומרצפת
כן גבוה
הרכב
מחירו של
החדש
משטרישהמס
הואתחת
אםאם
לשאלה,
להטילתלוי
יש הרכב
יותרשל
סופי
ותר יש להטיל עליו מס יוקרה ועל כן מחירו ישתנה.
𝑃𝑃𝑃𝑃1
𝑃𝑃𝑃𝑃1
ה .אם הוא גבוה יותר יש להטיל עליו מס 𝑀𝑀
ישתנה.
יוקרה<ועל כן
מחירו 𝑗𝑗𝑗𝑗 ,
𝑀𝑀 < 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃1
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 = { 𝑃𝑃𝑃𝑃1𝑗𝑗𝑗𝑗 ,
𝑀𝑀 ≥ 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃1
𝑃𝑃𝑃𝑃 = {𝑃𝑃𝑃𝑃2𝑗𝑗𝑗𝑗 ,
𝑃𝑃𝑃𝑃2
𝑀𝑀 ≥ 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃1
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃1𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑃𝑃𝑃𝑃1
<𝑗𝑗𝑗𝑗𝑀𝑀,
{ = 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃2𝑗𝑗𝑗𝑗 ,
𝑃𝑃𝑃𝑃1
𝑀𝑀 ≥ 𝑗𝑗𝑗𝑗
חסרה!
נקבעת כך:
בין רכב  jלרכב  kבזמן t
נקבעת כך:
לרכב  kבזמן t
הנוסחה רכב j
המקורית בין
גמישות המחיר
ין רכב  jלרכב  kבזמן  tנקבעת כך :הנוסחה חסרה!
מחיר המקורית בין רכב  jלרכב  kבזמן  tנקבעת כך :הנוסחה חסרה!
] 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑏𝑏𝑆𝑆)𝜎𝜎 𝛼𝛼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 [1 − 𝜎𝜎𝑠𝑠̅𝑗𝑗𝑗𝑗 − (1 −
] 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑏𝑏𝑆𝑆)𝜎𝜎 𝛼𝛼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 [1 − 𝜎𝜎𝑠𝑠̅𝑔𝑔𝑗𝑗𝑗𝑗 − (1 −
−
𝑔𝑔
𝑏𝑏𝑆𝑆)𝜎𝜎 [1 − 𝜎𝜎𝑠𝑠̅−𝑗𝑗𝑗𝑗 − (1 −
𝜎𝜎 ]1𝑗𝑗𝑗𝑗−
𝑃𝑃𝑃𝑃𝛼𝛼𝑗𝑗𝑗𝑗𝑆𝑆𝑆𝑆𝜕𝜕
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜎𝜎 1 −
𝑔𝑔
𝑆𝑆𝑆𝑆𝜕𝜕 = 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝜂𝜂
= 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑗𝑗𝑗𝑗
= 𝑗𝑗 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑃𝑃𝛼𝛼 = 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑘𝑘𝑘𝑘𝜂𝜂𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃−
(1
̅𝑠𝑠𝜎𝜎[
+
] 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑆𝑆𝑆𝑆)𝜎𝜎 −
𝑃𝑃𝑃𝑃𝛼𝛼1
𝑘𝑘𝑘𝑘̅𝑠𝑠𝜎𝜎[ 𝜎𝜎𝑘𝑘 −
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝜕𝜕
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑆𝑆𝑆𝑆𝜕𝜕
(1
+
−
𝑆𝑆𝑆𝑆)𝜎𝜎
]
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑔𝑔
= 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝜂𝜂
=
𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝜕𝜕
𝜎𝜎 𝛼𝛼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘 [𝜎𝜎𝑠𝑠̅𝑘𝑘𝑘𝑘 + (1 − 𝜎𝜎)𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘1] −
𝜎𝜎 1 −

)
)

(
(

𝑀𝑀 < 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃1
𝑀𝑀 ≥ 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃1

הרבעון לכלכלה

102

𝑃𝑃𝑃𝑃1𝑗𝑗𝑗𝑗 ,
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃1
𝑃𝑃𝑃𝑃1
<𝑗𝑗𝑗𝑗𝑀𝑀,
{ = 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃
{ = 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃2𝑗𝑗𝑗𝑗 ,
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃1
𝑃𝑃𝑃𝑃2
≥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑀𝑀,

כך :הנוסחה חסרה!
חסרה!
נקבעת
הנוסחה
כך:בזמן t
לרכב k
נקבעת
רכב j
בזמן t
המקורית בין
רכב  jלרכב k
המחיר
גמישות בין
ישות המחיר המקורית



𝑘𝑘 = 𝑗𝑗 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑔𝑔 ∈ 𝑘𝑘 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑗𝑗,

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ



𝑃𝑃𝑃𝑃𝛼𝛼𝑗𝑗𝑗𝑗̅𝑠𝑠𝜎𝜎 𝛼𝛼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗 [1 −
− (1
𝑏𝑏𝑆𝑆)𝜎𝜎[1
] 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑏𝑏𝑆𝑆)𝜎𝜎 − 𝜎𝜎𝑠𝑠̅𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗] − (1 −
𝑗𝑗𝑗𝑗 −
𝑔𝑔

𝑘𝑘 = 𝑗𝑗 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑔𝑔 ∈ 𝑘𝑘 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑗𝑗,

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ

𝑔𝑔

−
−
𝜎𝜎 1 −
𝜎𝜎 1 −
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑆𝑆𝑆𝑆𝜕𝜕
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃
==𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝜂𝜂
=
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑃𝑃𝑃𝑃𝜕𝜕
𝑃𝑃𝑃𝑃𝛼𝛼
̅𝑠𝑠𝜎𝜎[
𝑃𝑃𝑃𝑃𝛼𝛼
𝑆𝑆𝑆𝑆)𝜎𝜎 −
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑘𝑘𝑘𝑘 + (1
] 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑆𝑆𝑆𝑆)𝜎𝜎 𝑘𝑘𝑘𝑘]+ (1 −
𝑘𝑘𝑘𝑘̅𝑠𝑠𝜎𝜎[ 𝑘𝑘
𝑔𝑔

𝑔𝑔

𝜎𝜎 1 −
𝜎𝜎 1 −
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝛼𝛼 { 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝛼𝛼

רכב jכלי
לשאר
הגמישות בין רכב j
בהתבסס על
בזמן t
של רכב j
השוק
ח
לשאר כלי
בהתבסס על
בזמן ,t
רכבj ,
בנתח
שינוי
לשאר כלי
ביןj
הגמישותרכב
הגמישות בין
בהתבסס על
בזמן ,t
שלj
השוקרכב
השוק של
בנתח

סרה!
חסרה!
נוסחה
חסרה!
ה

{

𝑗𝑗𝑗𝑗𝑆𝑆𝑆𝑆𝜕𝜕
=
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝜕𝜕

ועל בסיסה אחשב את השינוי בנתח השוק של רכב  jבזמן  ,tבהתבסס על הגמישות בין רכב 2 j
לשאר

כלי הרכב ולמחירו העצמי.

𝐾𝐾

𝐾𝐾

𝐾𝐾

𝑃𝑃𝑃𝑃∑ 𝜂𝜂𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗∗/
𝑃𝑃𝑃𝑃( 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗−/
)− 1
)𝑗𝑗𝑗𝑗 1
𝑆𝑆∆ 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑆𝑆∆
𝑆𝑆∆ =
=𝜂𝜂𝑗𝑗𝑗𝑗∑
1)−
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗(𝜂𝜂∗ 𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑃𝑃𝑃𝑃∗ ( 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗/
∑ = 𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑘𝑘=0 𝑘𝑘=0𝑘𝑘=0

הנוסחה חסרה!
החדש
הנוסחה חסרה!
הנתח החדש
ת
חסרה!השינוי אחשב את הנתח החדש:
תח החדש הנוסחהעל בסיס
= 𝑆𝑆𝑆𝑆+
∗ (1
) 𝑆𝑆∆ +
∗ 𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑆𝑆∆ 𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑗𝑗𝑗𝑗) 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑆𝑆∆) 𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑆𝑆𝑆𝑆(1
= 𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑗𝑗𝑗𝑗 ∗ (1 +

מספרהבית).
באמצעותמשקי
באמצעות מספר
(הנספר זה
השוקבמקרה
(הנספר
השוק
כפול
השוק
ח
הבית).הבית).
משקי
במקרה זה
כפול
השוק
לנתח
שווה
מספר משקי
באמצעות
במקרה זה
השוק (הנספר
השוק כפול
לנתח
ומספר כלי הרכב בפועל שווה לנתח השוק כפול השוק (הנספר במקרה זה באמצעות מספר משקי
הבית).
𝑡𝑡𝐻𝐻𝐻𝐻 ∗ 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑁𝑁𝑁𝑁 =
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐻𝐻𝐻𝐻=∗
𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑗𝑗𝑗𝑗
= 𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑡𝑡𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑡𝑡∗ 𝑗𝑗𝑗𝑗

בחודש
ההכנסות
סכומי
ניתןאת
לחשב
והמחירניתן
החדש החדש
והמחיר
מס החדש
נייה
בחודש
ההכנסות
סכומיסכומי
את
לחשב
הקנייה
ניתן לחשב את סכומי ההכנסות בחודש
החדש
והמחיר
החדש
הקנייה
הרכב ,מס
כלי
החדש על
בחודש
ההכנסות
את
החדשלחשב
מספרניתן
בסיסהחדש
והמחיר
,הקנייה
ארוכה יותר מבוסס על חיבור התוצאות החודשיות.
בתקופה
חיבורההכנסות
מסוים .סך
החודשיות.
התוצאות
מבוססת על
קופהיותר
וכה
החודשיות.
התוצאות
חיבורחיבור
מבוססת על
ארוכה יותר
החודשיות.
התוצאות
מבוססת על
ארוכה יותר
K

𝐾𝐾
𝐾𝐾
Total Revenue From PurchaseTax inTime t = ∑Nn jt * Tb jt
𝐾𝐾
𝑁𝑁𝑁𝑁 ∑ = 𝑡𝑡 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎j =1 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇 ∗
∑
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
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הגורמים המשפיעים על גובה שכר הטרחה של
רואי החשבון של החברות הציבוריות בישראל
איל הורוביץ ,יורם עדן ,דליה רחמן מור

מטרתו של מאמר זה היא לבחון מהם הגורמים המשפיעים על שכר הטרחה שגבו משרדי רואי
החשבון בישראל בתקופה של חמש השנים שחלפו בין  .2014–2010לשם כך נעזרנו במדגם בן 80
חברות ,אשר מתוכן  40חברות בוקרו על ידי חמשת המשרדים הגדולים בישראל ,ואילו  40חברות
בעלות מאפייני פעילות דומים בוקרו על ידי  20משרדים אחרים.
מצאנו כי ניתן לנבא את שכר הטרחה של רואי החשבון של החברות הציבוריות בישראל על ידי
ארבעה המשתנים המסבירים הבאים :סכום הנכסים של כל חברה ,מחזור החברה ,הענף שהחברה
פועלת בו ורובד הגודל של משרד רואי החשבון המבקר (״אחד מחמשת הגדולים״ לעומת ״אחר״).

א .מבוא
השוק לשירותי ביקורת של רואי חשבון בישראל ובעולם מאופיין מזה עשרות שנים ברמה גבוהה
של ריכוזיות .כבר בתחילת שנות השמונים ריכזו בידיהם שמונת המשרדים הגדולים בארה״ב את
שירותי הביקורת של מרבית החברות הציבוריות בארה״ב 1.כתוצאה ממיזוגים בין משרדים אלה
פחת מספרם תחילה לשישה ,ולאחר מכן לחמישה .לאחר קריסת משרד ארתור אנדרסן ,בעקבות
משבר אנרון בשנת  ,2002נותרו ארבעה משרדי רואי חשבון גדולים (הידועים בשם ״Big 4״,
״ארבעת הגדולים״) ,אשר להם רשתות בינלאומיות ואשר מרכזים בידיהם את הביקורת של מרבית
החברות הציבוריות .הפער בגודלם של המשרדים וכן במספר החברות הציבוריות המבוקרות על ידי
כל אחד מ״ארבעת הגדולים״ לבין המשרדים המובילים הנמצאים ברובד השני ( )second tierהינו
משמעותי ביותר.
בישראל ,חמישה משרדי רואי חשבון גדולים מרכזים בידיהם את הביקורת של כ־ 86%מהחברות
הציבוריות בישראל 2.המדובר הוא בארבעה משרדים המסונפים לרשתות הבינלאומיות של ״ארבעת
הגדולים״ 3,ובנוסף משרד זיו-האפט (המסונף לרשת של חברת  ,BDOהמובילה את הרובד השני
 1שמונת המשרדים הגדולים דאז היוArthur Andersen (AA), Arthur Young (AY), Coopers and :
Lybrand (CL), Deloitte Haskins and Sells (DHS), Ernst and Whinney (EW), Peat, Marwick,
.)Mitchell (PMM), Price Waterhouse (PW), Touche Ross (TR
 2הנתונים כוללים גם רואי חשבון שהינם מבקרים משותפים של אותה החברה הציבורית.
 3משרד קוסט פורר קסירר את גבאי ,המייצג את  ;Ernst and Youngמשרד סומך חייקין –  ;KPMGמשרד
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של משרדי רואי החשבון בעולם)( ,להלן :״חמשת המשרדים הגדולים״) .המשרדים המסווגים לרובד
השני (מדורגים באופן לא רשמי במקומות  )12–6מרכזים בידיהם את הביקורת של כ־ 12%נוספים
מהחברות הציבוריות ומבקרים ,כל אחד ,חמש חברות ציבוריות או יותר .המשרדים ברובד השני
מקושרים אף הם לרשתות בינלאומיות – אם כי המדובר ברשתות בינלאומיות שברובד השני .יתר
משרדי רואי החשבון (מהרובד השלישי) מבקרים ביחד כ־ 2%מהחברות הציבוריות בישראל.
קיים עניין ציבורי בניתוח הגורמים המשפיעים על אופן קביעת שכר הטרחה של רואי החשבון.
עניין זה נובע משני שיקולים אשר לכאורה סותרים זה את זה .האחד הוא החשש שרמת הריכוזיות
הגבוהה בענף פוגעת בתחרות ומאפשרת למשרדים הגדולים לנצל את כוחם הכלכלי לגביית שכר
טרחה גבוה ביותר ,ואילו השני הוא החשש שרמה יתרה של תחרות עלולה להוביל לתעריפים נמוכים
מאוד ולפגיעה באי־תלותם של רואי החשבון המבקרים.
מטרת מאמר זה היא לבחון מהם הגורמים המשפיעים על שכר הטרחה שגבו משרדי רואי החשבון
בישראל בתקופה של חמש השנים שחלפו בין  .2014–2010לשם כך נעזרנו במדגם בן  80חברות,
אשר מתוכן  40חברות בוקרו על ידי חמשת המשרדים הגדולים בישראל ,ואילו  40חברות בעלות
מאפייני פעילות דומים בוקרו על ידי  20משרדים מהרבדים השני והשלישי.
בבדיקת ההבדל בגובה שכר הטרחה בין המשרדים הגדולים לבין המשרדים האחרים שהם בעלי
מאפיינים דומים (התיאום הוא חברה מול חברה מאותו ענף פעילות ובעלת גדול דומה) נמצא כי חמשת
המשרדים הגדולים אכן גובים בממוצע שכר טרחה גבוה יותר ,וכי הקשר בין גובה שכר הטרחה
לבין רובד הגודל של המשרד (אחד מחמשת המשרדים הגדולים לעומת כל משרד אחר) הוא מובהק.
ערכנו בנוסף מבחן רגרסיה עם ארבעה משתנים מסבירים (סכום הנכסים של החברה המבוקרת,
היקף מחזור ההכנסות שלה ,ענף הפעילות שבו היא פועלת ורובד הגודל של המשרד) לניבוי שכר
הטרחה .לאחר טרנספורמציה ללוג מצאנו כי המשוואה לניבוי גובה שכר הטרחה הינה מובהקת.
פרופורציית השונות המוסברת היא  ,0.585ולכל אחד מהמשתנים הבלתי־תלויים (לוג נכסים ,לוג
מחזור הכנסות ,ענף החברה ורובד הגודל של המשרד) תרומה ייחודית מובהקת .המקדמים החלקיים
של לוג סכום הנכסים ולוג מחזור המכירות חיוביים ומובהקים .ככל שלוג סכום הנכסים עולה ,עולה
גם גובה לוג שכר הטרחה כאשר המשתנים לוג המחזור ,ענף הפעילות ורובד הגודל של המשרד
מופיעים במשוואה .ככל שלוג היקף מחזור ההכנסות עולה ,עולה גם גובה לוג שכר הטרחה כאשר
המשתנים לוג הנכסים ,ענף המשרד ורובד הגודל של המשרד מופיעים במשוואה.
עוד נמצא כי כאשר שאר המשתנים הבלתי־תלויים מופיעים במשוואה ,שכר הטרחה גבוה יותר
כאשר רואי החשבון מבקרים חברות בענף ההיי־טק לעומת ענף ״נדל״ן ובינוי״ או ענפי המסחר,
השירותים והתעשייה .בנוסף מצאנו כי נגבה שכר טרחה גבוה יותר בחמשת המשרדים הגדולים
בהשוואה למשרדים האחרים .הבדל זה מובהק כאשר המשתנים לוג סכום נכסים ,לוג מחזור
ההכנסות וענף הפעילות מופיעים במשוואת הרגרסיה .למיטב ידיעתנו ,זהו המחקר הראשון מסוגו
שנערך בישראל ,והוא מצביע על יכולתם של חמשת המשרדים הגדולים לתרגם את המוניטין שלהם
לשכר טרחה גבוה יותר.
המשך מאמר זה הוא כדלקמן :בפרק הבא נציג סקירה תמציתית של המחקרים החשובים שבוצעו
בעבר בנושא זה ואשר פורסמו בכתבי העת המובילים בחשבונאות ובכלכלה .בפרק השלישי נציג את
המתודולוגיה ,המדגם ותוצאות הניתוחים הסטטיסטיים .סיכום ומסקנות יוצגו בפרק הרביעי.
בריטמן אלמגור –  ;Deloitteמשרד קסלמן וקסלמן – .PWC
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ב .תמצית מחקרים קודמים
קיים מחקר עשיר ופורה שתוצאותיו התפרסמו בכתבי העת המובילים בחשבונאות ובכלכלה בשאלת
גובה שכר טרחת רואי החשבון בכלל ,וקשרי הגומלין בינו לבין איכות הביקורת ואי־תלותו של
רואה החשבון המבקר בשנות השמונים של המאה הקודמת בפרט .במחקרים אמפיריים נבחנו שלוש
השערות מתחרות:
• המשרדים הגדולים גובים שכר טרחה גבוה יותר מהמשרדים האחרים כיוון שהם מנצלים את
כוחם כקרטל;
• המשרדים הגדולים גובים שכר טרחה נמוך יותר מהמשרדים הקטנים בשל היתרונות לגודל;
• המשרדים הגדולים גובים שכר טרחה גבוה מהמשרדים האחרים מפני שרמת האיכות בביקורתם
גבוהה יותר ולפיכך שכר הטרחה הגבוה משקף את האיכות הגבוהה של שירותי הביקורת שהם
מעניקים.
בתגובה לביקורת ציבורית על רמת הריכוזיות הגבוהה בשוק שירותי הביקורת וחשש מהיווצרות
קרטל של שמונת המשרדים הגדולים דאז 4,בדק דן סימוניק ( )Simunic, 1980את גובה שכר
הטרחה שגובים משרדי רואי החשבון בארה״ב .סימוניק מצא כי שבעה מבין שמונת המשרדים
הגדולים גובים שכר טרחה נמוך מזה הנגבה על ידי משרדי רואי חשבון שאינם משתייכים ל״שמונת
הגדולים״ .הוא ייחס זאת ליתרונות הגודל שמהם נהנים המשרדים הגדולים .משרד  PWדאז גבה
שכר טרחה גבוה יותר מהאחרים ,דבר העשוי להצביע על איכות גבוהה יותר בשירותי הביקורת
שסיפק המשרד.
זו-וונה פאלמרוז ( )Palmrose, 1986הצביעה על כל שבמיון דיכוטומי של משרדים המשתייכים
ל״שמונת הגדולים״ לעומת אלה שאינם משתייכים לקבוצה זו נמצא מתאם מובהק בין גודל המשרד
לגובה שכר הטרחה .היא מצאה כי המשרדים הגדולים משקיעים יותר שעות עבודה (באיסוף ראיות
הביקורת) ,ובכך מספקים ללקוחות הביקורת שלהם שירות באיכות גבוהה יותר .ממצאים אלה היו
עקיבים ביחס למחקרים קודמים של ניקולס דופוש ודן סימוניק ,וכן של לינדה אליזבט דיאנג׳לו
( ,)Deangelo, 1981A; Dopuch and Simunic, 1982אשר הצביעו על כך שבשל קשיים
אובייקטיביים בהערכת איכות שירותי הביקורת גודל המשרד עשוי להיות מזוהה עם ביקורת באיכות
גבוהה יותר .עם זאת ,פאלמרוז לא מצאה ראיות ליתרונותיהם של המשרדים הגדולים הנובעים
מהתמחות ענפית.
במחקר נוסף הצביעה דיאנג׳לו ( )Deangelo, 1981Bעל תופעת ה״כדרור הנמוך״ (low
 .)ballingחילופי רואי חשבון מאופיינים בהפחתת שכר בשנות הביקורת הראשונות מתוך מגמה
להעלות בהדרגה את שכר הטרחה בשנים שלאחר מכן .רואי החשבון החדשים רואים בוויתור על
שכר הטרחה בשנות הביקורת הראשונות מעין עלות שקועה ( )sunk costלהשגת לקוחות חדשים,
שאינה פוגעת באי־התלות שלהם .דניאל סיימון וגייר פרנסיס ()Simon and Francis, 1988
מצאו (במחקר שבחן  214חברות שהחליפו את רואי החשבון שלהן בין השנים  )1984–1979כי
חילופי רואי החשבון לוו בהפחתה של  24%בשכר הטרחה (אל מול שכר הטרחה ״הנורמלי״) בשנת
הביקורת הראשונה שלאחר החילופין ,בהפחתה של  15%בכל אחת משתי השנים הבאות ,אבל
 4המחקר עסק בשוק הביקורת האמריקני המקומי .כתוצאה ממיזוגים צומצם מספר המשרדים הגדולים משמונה
לשישה ,לחמישה ,ולאחר קריסת ארתור אנדרסן בשל משבר אנרון נותרו ארבעה משרדים גדולים ,המרכזים בידיהם
את הביקורת של למעלה מ־ 80%מהחברות הציבוריות בארה״ב.
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בשנת הביקורת הרביעית עלה שכר הטרחה לרמתו הנורמלית .במחקר זה לא ניתנה תשובה חד־
משמעית לשאלה אם הפחתת שכר הטרחה מהווה איום על אי־התלות של רואה החשבון.
רונלד דיי ( )Dye, 1993בחן באופן עיוני את האופן שבו יש לקבוע את שכר טרחת רואה
החשבון המבקר ,וזאת על רקע משבר החקיקה שהתפתח בארה״ב 5,וכן על רקע פרסום תקנים
חדשים בנושא ביקורת ודיווח כספי המחייבים את רואי החשבון להשקיע עלויות נוספות בהטמעה
ובציות להם .לדעתו של דיי ,שוק ההון רואה בחוות דעת המבקר ,מעבר לתוכן האינפורמטיבי
שלה ,גם מעין אופציה על עושרו וכיסו העמוק של המבקר (לשם תביעתו במקרה של כשל מוכח
בביקורת) .לכן ,לשיטתו ,שכר הטרחה שגובים משרדי רואי החשבון צריך לבטא שני מרכיבים אלה
(התוכן האינפורמטיבי והחשיפה לתביעות) .ניתן להסיק מכך שעל המשרדים הגדולים ,בעלי הכיס
העמוק יותר ,לבצע ביקורת באיכות גבוהה יותר ולגבות שכר טרחה גבוה יותר .אולם ,לקח זה אינו
בהכרח נלמד ומיושם.
המחקרים שהוזכרו עד כה התמקדו בשוק הביקורת בארה״ב .מחקרים רבים נוספים שנערכו
במדינות שונות בחנו את השאלה אם השתייכות לאחד המשרדים הגדולים מקנה מוניטין המאפשר
גביית שכר טרחה גבוה יותר .כך ,למשל ,אלן קרסוול ואחרים ( )Craswell et al., 1995מצאו
בקרב מדגם של  1,484חברות אוסטרליות שניירות הערך שלהן רשומות למסחר כי שם המותג
של שמונת המשרדים הגדולים דאז תרם להשגת פרמיה של  30%מעל שכר הטרחה שגבו באותה
תקופה משרדים אחרים .כמו כן ,התמחות ענפית של משרדים המשתייכים ל״שמונת הגדולים״ תרמה
לפרמיה של  34%מעל שכר הטרחה שגבו משרדים אחרים .מרק דהפונד ואחרים (DeFond et al.,
 )2000מצאו ממצאים דומים לגבי הונג קונג.
אליאס בסיאוסדיס ( )Basiousdis, 2002בחן את השפעת ה״דה־רגולציה״ (הסרת החסמים
לפרסום) שאירעה בבריטניה באמצע שנות השמונים של המאה הקודמת ,על רמת התחרות וגובה
שכר הטרחה שגובים רואי החשבון המבקרים של החברות הציבוריות הקטנות .בתקופת הבדיקה
( )1996–1995נמצא שמשרדי רואי החשבון שהשתייכו לששת המשרדים הגדולים במדינה דאז
גבו שכר טרחה גבוה יותר מזה של רואי החשבון שהשתייכו לרובד השני ( .)second tierתהליך
פתיחת השוק לפרסום לא הביא לכך שמשרד רואי חשבון שלא נמנה עם ששת הגדולים יעלה
לרובד הדומיננטי ויוכל אף הוא ליהנות משכר הטרחה הגבוה יותר הנגבה ברובד זה .במחקר נוסף
שערך אליאס בסיאוסדיס ( )Basiousdis and Francis, 2007על אודות תעריפי ראיית החשבון
בבריטניה נמצא מבנה היררכי מובהק לגובה שכר הטרחה :בשלב העליון קיימת פרמיה למשרד הנמנה
עם ״ארבעת הגדולים״ ומטפל בתעשייה המקומית המובילה (,)city level industry leadership
בשלב נמוך יותר נמצאת יתרת משרדי ״ארבעת הגדולים״ והמשרדים ברובד השני ,ולבסוף ,בשלב
השלישי ,נמצאים רואי החשבון מהרובד השלישי ,הגובים את תעריפי שכר הטרחה הנמוכים ביותר.
נטלי גונתייה-בסקלר ואלן שבט ( )Gonthier-Besacler and Svhatt, 2007בחנו את שוק
הביקורת בצרפת לאור דרישת המחוקק הצרפתי לקיום ביקורת משותפת ( )joint-auditשל שני
משרדי רואי חשבון בחלק מהחברות הציבוריות .הם מצאו כי המשתנים המסבירים את שכר הטרחה
הם גודל החברה ,רמת הסיכון של פעילותה ונוכחותם של שני משרדי רואי חשבון המשתייכים
לקבוצת ״ארבעת הגדולים״ .כאשר נמנו שני המבקרים המשותפים עם קבוצת ״ארבעת הגדולים״,

 5לפי נתונים המצוטטים במחקר ,בשנת  1992נאמד היקף התביעות כנגד רואי חשבון מבקרים בגין רשלנות
מקצועית בכ־ 30מיליארד דולר.
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שכר הטרחה הכולל המשולם (מותאם לגודל החברה) היה נמוך באופן מובהק .ממצאים אלה אינם
מושפעים משאלת חלוקת שכר הטרחה בין שני המשרדים המבקרים.
אליאס בסיאוסדיס ופיפי פיפי ( )Basioudis and Fifi, 2004חקרו את תעריפי הביקורת
באינדונזיה .ממצאי המחקר שלהם הצביעו על כך שתעריפי הביקורת של חמשת המשרדים הגדולים
באינדונזיה אינם גבוהים יותר מתעריפי הביקורת של המשרדים האחרים .יוסוף חסן וקאמל נסר
( )Hassan and Nasar, 2013בדקו את תעריפי הביקורת שמשלמות חברות הנסחרות בבורסה של
אבו-דאבי .הם מצאו כי תעריפי הביקורת מתואמים באופן ישיר עם גודל החברה ורמת המורכבות
של פעילותה ,ובקשר הפוך עם רמת אי־התלות של ועדת הביקורת שלה .לא נמצא כל מתאם מובהק
בין תעריפי הביקורת לבין רווחיות החברה ,ולבין רובד הגודל של משרד רואי החשבון המבקר.
יורם עדן ,אריה עובדיה ובן עמי צוקרמן ( )Eden, Ovadia and Zuckerman, 2003הצביעו
על שלוש ״בעיות שורשיות״ במקצוע ראיית החשבון( :א) עבודת הביקורת כלשעצמה אינה תורמת
ערך לחברה וממילא קיים כשל שוק שבעטיו אין אפשרות לזהות ,בזמן אמת ,את הערך האמיתי של
שירותי הביקורת; (ב) קיום עודף קיבולת במשרד רואי החשבון; (ג) רצון הלקוחות לצרוך שירותים
נלווים מרואי החשבון .בעיות אלו מובילות לשכר טרחה נמוך יחסית בתחום הביקורת ,להגבלת
יכולתם של המשרדים לתגמל את עובדי הביקורת בהתאם לכישוריהם ולמעבר של עובדים מצטיינים
מתחום הביקורת לתחום השירותים הנלווים.
בדיון שנערך בפורום שווי הוגן באפריל  2014נטען כי תעריפי הביקורת של משרדי רואי
החשבון בישראל נמוכים ביחס לכל השוואה בינלאומית 6.הוצגו ממצאים המראים כי שכר הטרחה
(לשעה) ששולם על ידי חמש חברות הביטוח הגדולות בגין ביקורת אף פחת בממוצע בכ־ 5.6%בין
השנים .2013–2000
המסקנות העולות מסקירה זו הינן כי למרות רמת הריכוזיות הגבוהה ,שוק הביקורת הינו שוק
תחרותי ,וכי קיים קשר ישיר בין גודל החברה המבוקרת לגובה שכר הטרחה .בנוסף עולה כי קיימים
ממצאים סותרים לגבי יכולתם של המשרדים הגדולים לגבות פרמיה (שכר טרחה גבוה יותר מזה
הנגבה על ידי משרדים אחרים) המשקפת את המוניטין שלהם.

ג .המתודולוגיה ותיאור המדגם
בחנו את התקופה בת חמש השנים שהחלה בתחילת שנת  2010והסתיימה בסוף שנת  .2014איתרנו
את כל החברות הציבוריות המבוקרות על ידי משרדי רואי חשבון שאינם נמנים עם חמשת המשרדים
הגדולים ,ובחרנו מתוכן את החברות העונות על כל התנאים הבאים:
 .1ניירות הערך של החברה היו רשומים למסחר בכל התקופה הנבחנת .נופו מהמדגם חברות
7
שהנפיקו לראשונה במהלך התקופה הנבחנת ו/או שנמחקו מהמסחר במהלך התקופה הנבחנת.
 .2לחברה הייתה פעילות עסקית מהותית רצופה במשך כל התקופה הנבחנת .נופו מהמדגם חברות
שבחלק מן התקופה היו למעשה ״שלד בורסאי״.

 6ראו המרכז הבינתחומי הרצליה ( ,)2014סיכום המפגש של פורום שווי הוגן אפריל  2014בנושא ״השפעת
הירידה בשכ״ט של רואי החשבון על איכות המידע בשוק ההון״.
 7במאמר מוסגר נציין כי חברות מספר שנכללו במדגם נמחקו מהמסחר בשנת .2015
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 .3לא היו חילופי רואי חשבון בחברה במהלך התקופה הנבחנת.
 .4החברות נמנו עם אחד מהענפים הבאים (לפי מיון לענפים שמפרסמת הבורסה לניירות ערך
בתל אביב) )1( :הייטק; ( )2נדל״ן ובינוי; ( )3מסחר ושירותים; ( )4תעשייה .לא כללנו במדגם
חברות מהענפים הבאים :שירותים פיננסיים ,השקעות ואחזקות וכן חיפושי גז ונפט ,הן משום
שמדובר במספר קטן יחסית של חברות הן בשל השונות הגדולה בין החברות הפועלות בענפים
אלה.
לאחר בחינת התנאים לעיל נותרו במדגם  43חברות המבוקרות על ידי משרדי רואי חשבון שאינם
נמנים עם חמשת המשרדים הגדולים.
בשלב השני איתרנו מול כל אחת מחברות המדגם חברה ציבורית בעלת מאפיינים דומים (ענף
פעילות והיקף נכסים זהים) אשר בוקרה על ידי אחד מחמשת המשרדים הגדולים ,ואשר עומדת בכל
אחד מארבעת תנאי המיון שפורטו לעיל .גרענו מהמדגם שלוש חברות קטנות מתחום הנדל״ן והבינוי
אשר להן לא עלה בידנו להתאים חברת השוואה .במדגם נותרו  80חברות 40 :חברות המבוקרות על
ידי משרדים שאינם נמנים עם חמשת המשרדים הגדולים ומולן  40חברות המבוקרות על ידי אחד
מחמשת המשרדים הגדולים .במדגם זה לא נכללו חברות שהיו להן רואי חשבון מבקרים במשותף
( joint auditors). 52מתוך  80חברות המדגם בחרו בהקלות הניתנות ל״תאגיד קטן״ ,עפ״י תקנות
9
ניירות ערך (דו״חות תקופתיים ומיידיים) התש״ל–.1970
בלוח  4המופיע בנספח מפורטות  80החברות שנכללו במדגם בציון שמות רואי החשבון
המבקרים ,ענף הפעילות ,היקף הנכסים ,מחזור הפעילות וגובה שכר הטרחה ששילמה כל חברה
(ממוצע נתונים שנתיים לתקופה הנבחנת בין השנים  10.)2014–2010מתוך  80חברות המדגם20 ,
חברות ( 25%מהמדגם) פעלו בענף ההייטק 34 ,חברות ( )42.5%פעלו בענף הנדל״ן והבינוי ואילו
 26חברות ( 34%מהמדגם) פעלו בענפי המסחר ,השירותים והתעשייה .לצורך הבדיקה הסטטיסטית
במאמר זה קיבצנו את החברות מענף המסחר והשירותים והחברות מענף התעשייה לענף אחד.
כדי לבדוק את השפעתה של השנה שבה נגבה שכר הטרחה על גובה שכר הטרחה בוצעה
טרנספורמציה ללוג של גובה שכר הטרחה ,ונערכה בדיקה סטטיסטית של מדידות חוזרות (repeated
 )measuresלאורך חמש שנים של שכר הטרחה ,כאשר המשתנה הבלתי־תלוי היה רובד הגודל של
המשרד .בניתוח ״תוך נבדקי״ ( )within subjects effectsלא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בשכר
הטרחה בין חמש המדידות השנתיות בקרב המשרדים הגדולים והאחרים (.)p>0.1 = F4,312 ,0.961
בנוסף ,לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין שתי קבוצות המשרדים (משרדים גדולים ומשרדים
אחרים) בשכר הטרחה לאורך זמן ( .)p>0.1 = F4,312 ,1.505כלומר ,האינטראקציה אינה מובהקת
בין השנה אשר בה נגבה שכר הטרחה ורובד הגודל של המשרד .לפיכך ,מצאנו לנכון לחשב מדד אחד
של גובה שכר הטרחה המתבסס על ממוצע שכר הטרחה בחמש השנים .2014–2010
8

 8להוציא שתי חברות שבהן היו חילופי רואי חשבון (בין שני משרדים שאינם נמנים עם חמשת המשרדים
הגדולים) בתחילת התקופה הנבחנת ,ללא השפעה מהותית על גובה שכר הטרחה.
 9להלן תמצית הגדרת ״תאגיד קטן״ .לגבי חברה שמניותיה רשומות למסחר צריכים להתקיים שני התנאים הבאים
במצטבר( :א) השווי הממוצע של מניות החברה בבורסה נמוך מ־ 300מיליון ש״ח; (ב) התאגיד אינו נכלל במדד
״ת״א 100״ או במדד ״ת״א יתר–50״ .לגבי חברה שהנפיקה לציבור תעודות התחייבות (איגרות חוב) ,נדרש שהערך
הנקוב של תעודות ההתחייבות שבמחזור יהיה נמוך מ־ 200מיליון ש״ח במועד הקובע .מתווה ההקלות לתאגידים
קטנים אושר בכנסת ביום  ,22.1.2014והוא חל כבר מהדוחות השנתיים לשנת .2013
 10עבור החברות שפרסמו דוחות כספיים בדולרים תורגמו הנתונים לשקלים חדשים לפי שער החליפין היציג בסוף
כל שנה.
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ניתן להציע הסברים מספר לכך ששכר הטרחה בגין שירותי הביקורת לא השתנה במהלך התקופה
הנבחנת .ראשי המקצוע טוענים שהתחרות החריפה בין המשרדים מובילה לשחיקה בתעריפי שכר
הטרחה 11.הסבר אחר הוא ששימוש מושכל יותר בתוכנות ביקורת מובנות וממוחשבות הביא לייעול
עבודת הביקורת .עוד ייתכן כי ההקלות שניתנו לתאגידים קטנים (החל מהדוחות הכספיים לשנת
 )2013הקלו גם הן על עומס הביקורת .מכל מקום ,אין בנתוני מחקר זה כדי לאשש או להפריך
הסברים אלה ,ואנו מעדיפים להשאירם תחת הכותרת ״מצריך עיון״ למחקר נוסף.
ערכנו תחילה מבחן לבדיקת ההבדל בגובה שכר הטרחה (לאחר טרנספורמציה ללוג) בין חמשת
המשרדים הגדולים לבין המשרדים האחרים .הבדיקה התבססה על  40תצפיות של הפרשי שכר
הטרחה בין חמשת המשרדים הגדולים לבין המשרדים האחרים .בשל ההתאמה של חברה מול חברה
נוטרלו ההשפעות של ענף הפעילות וגודל החברה.
בלוח  1בהמשך מוצגות תוצאות הבדיקה .הממצאים מראים שבמדגם יש הבדלים בלוג של
ממוצע גובה שכר הטרחה ( .)0.15218הבדלים אלה ( ,t=3.220ד״ח= )p=0.003 ,39מובהקים
ברמת מובהקות של  .0.005כלומר ,הממצאים מעידים על כך ששכר הטרחה של חמשת המשרדים
הגדולים הינו גבוה יותר משכר הטרחה של המשרדים האחרים.

לוח  – 1השפעה של רובד הגודל של משרד רואי החשבון (חמשת הגדולים לעומת
אחרים) על גובה שכר הטרחה במדגמים מזווגים ()n=40

לוג שכר
הטרחה

רו״ח אחרים
חמשת הגדולים
דרגות
פער
סטיית
סטיית
P
חופש
T
בממוצעים
תקן
ממוצע
תקן
ממוצע
0.003 39 3.220 *0.1522 0.2638 2.3747 0.2914 2.5269

* p<0.005

ערכנו מבחן סטטיסטי נוסף שבו נבדק הניבוי של שכר הטרחה על ידי סכום הנכסים של כל חברה,
מחזור החברה ,ענף הפעילות של משרד רואי החשבון (אחד מחמשת הגדולים לעומת אחרים),
אשר בו:
המשתנה התלוי הוא שכר הטרחה ,אשר חושב כממוצע שכר הטרחה בחמש שנות המחקר (–2010
 )2014לאחר ביצוע טרנספורמציה ללוג של שכר הטרחה;
ארבעת המשתנים הבלתי־תלויים הם משתנה נכסים המתבסס על ממוצע הנכסים של חמש שנות
המחקר ( ,)2014–2010ומשתנה מחזור היקף הכנסות המתבסס על ממוצע אותן חמש שנים .בוצעה
טרנספורמציה ללוג על המשתנים נכסים ומחזור ההכנסות.
משתנה ענף הפעילות הוא בעל שלוש קטגוריות ( =1היי־טק;  =2נדל״ן ובינוי;  =3מסחר ושירותים
או תעשייה) .למשתנה זה בוצעה טרנספורמציה לשני משתני דמי :חברה בענף היי־טק קיבלה ערך
״1״ ושאר החברות קיבלו את הערך ״0״ ,וחברה בענף הנדל״ן והבינוי קיבלה ערך ״1״ ושאר
החברות קיבלו ערך ״0״.
 11ראו בסיכום המפגש של פורום שווי הוגן מאפריל ( 2014הערה  6לעיל).
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משתנה רובד הגודל של משרד רואי החשבון קיבל את הערך ״1״ אם הוא נמנה עם אחד מחמשת
המשרדים הגדולים ,אחרת קיבל את הערך ״0״.
בלוח  2להלן מתוארים הממוצעים ,סטיות התקן והמתאמים בין המשתנים.

לוח  – 2מאפייני ההתפלגות והמתאמים בין המשתנים ()n=80

לוג שכ״ט
לוג מחזור
לוג נכסים
1
ענף היי־טק
2
ענף נדל״ן
רובד הגודל
3
של המשרד

ממוצע
2.4508
5.0227
5.3909
0.2500
0.4250

סטיית תקן
0.28662
0.70516
0.55687
0.43574
0.49746

0.5000

0.50300

מתאמים
ענף
היי־טק

רובד הגודל
ענף
לוג מחזור לוג נכסים
של
נדל״ן
המשרד
0.267** −0.010
−0.089
***0.607*** 0.675
0.073
*−0.223
−0.181
***0.628
0.023
***0.464*** −0.509
0.000
***−0.496
0.000

*p<0.05 ;** p<0.01; ****p<0.001
 1ענף הפעילות היי־טק קיבל את הערך ״1״ ושאר הענפים קיבלו את הערך ״0״.
 2ענף הפעילות נדל״ן ובינוי קיבל את הערך ״1״ ושאר הענפים קיבלו את הערך ״0״.
 3משרד רואי חשבון מבקר הנמנה עם אחד מחמשת המשרדים הגדולים קיבל את הערך ״1״ ושאר המשרדים קיבלו את
הערך ״0״.

הממצאים המוצגים בלוח  2מלמדים כי יש מתאם חיובי מובהק בין רובד הגודל של המשרד לבין לוג
שכר הטרחה ,אבל אין מתאמים בין רובד הגודל של המשרד לבין שאר המשתנים הבלתי־תלויים.
יש מתאמים חיוביים מובהקים בעוצמה בינונית־גבוהה בין לוג המחזור ולוג נכסים לבין לוג שכר
הטרחה .יש מתאם בגובה בינוני־גבוה בין לוג המחזור לבין לוג הנכסים.
לוח  3מציג את הממצאים של מודל הרגרסיה עם ארבעת המשתנים הבלתי־תלויים (לוג נכסים,
לוג מחזור ,ענף הפעילות ורובד הגודל של המשרד) .מנתוני הלוח עולה כי המשוואה לניבוי גובה
שכר הטרחה מובהקת ( ,F=20.827ד״ח=  .)p=0.000, 5,74פרופורציית השונות המוסברת היא
 ,0.585ולכל המשתנים הבלתי־תלויים תרומה ייחודית מובהקת .המקדמים החלקיים של לוג הנכסים
ושל לוג המחזור חיוביים ומובהקים ( ,b=0.292, p<0.005לעומת  b=0.121, p<0.05בהתאמה).
ככל שלוג הנכסים עולה ,עולה גם גובה לוג שכר הטרחה כאשר המשתנים לוג מחזור ,ענף המשרד
וגודל המשרד מופיעים במשוואה .ככל שלוג המחזור עולה ,עולה גם גובה לוג שכר הטרחה כאשר
המשתנים לוג נכסים ,ענף החברה וגודל המשרד מופיעים במשוואה .לענף שהחברה פועלת בו יש
תרומה ייחודית מובהקת ( ,F=3.247ד״ח=  .)p<0.05 ,2,74בענף ההיי־טק שכר הטרחה המשולם
גבוה משכר הטרחה המשולם בחברות מענפי המסחר ,השירותים והתעשייה ,וכן מחברות הפועלות
בענף הנדל״ן והבינוי .המקדם לגבי חברות בענף ההיי־טק הוא  0.132בהשוואה למקדם ״0״ של
קבוצת ההתייחסות של מסחר ושירותים ותעשייה ,והמקדם במשרדים בענף הנדל״ן והבינוי הוא
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 −0.062בהשוואה למקדם ״0״ של קבוצת ההתייחסות של מסחר ושירותים ותעשייה .בנוסף,
שכר הטרחה גבוה יותר בחמשת המשרדים הגדולים בהשוואה למשרדים האחרים .הבדל זה מובהק
( )b=0.132, p<0.005כאשר המשתנים לוג נכסים ולוג מחזור מופיעים במשוואה.

לוח  – 3ניבוי שכר הטרחה באמצעות סכום הנכסים ,מחזור ההכנסות ורובד הגודל
של המשרד
משתנים
לוג מחזור
לוג סכום הנכסים
1
ענף החברה
2
ענף היי־טק ()1
3
ענף נדל״ן ()1
ענפי שירותים ומסחר ותעשייה
4
ססטוס המשרד ()1
R²
AdjR²
F
ד״ח
P

B
*0.121
**0.292

טעות תקן
0.059
0.083

T
2.043
3.522

P
0.045
0.001

**0.132
−0.062
0
**0.132
0.585
0.557
20.827
5, 74
0.000

0.061
0.077

2.153
−0.807

0.035
0.422

0.043

3.085

0.003

* p<0.05; ** p<0.005
 1התרומה הייחודית של ענף החברה כאשר המשתנים לוג מחזור ,לוג סכום נכסים ורובד הגודל של המשרד מופיעים
במשוואה ,F=3.247 :ד״ח= (.p=0.038 ,)2,74
 2כאשר ענף הפעילות היי־טק מקבל את הערך ״1״ וחברות אחרות מקבלות את הערך ״0״.
 3כאשר ענף הנדל״ן והבינוי מקבל את הערך ״1״ וחברות אחרות מקבלות את הערך ״0״.
 4כאשר משרד שנמנה עם אחד מחמשת המשרדים הגדולים מקבל את הערך ״1״ ושאר המשרדים מקבלים את
הערך ״0״.

ד .סיכום ומסקנות
שתי מסקנות עיקריות עולות מניתוח התוצאות .ראשית ,ניתן לנבא את שכר הטרחה של רואי החשבון
של החברות הציבוריות בישראל באמצעות השילוב בין סכום הנכסים של כל חברה ,מחזור ההכנסות
של החברה ,הענף שהחברה פועלת בו ורובד הגודל של משרד רואי החשבון המבקר שלה (אחד
מחמשת הגדולים לעומת אחר) .שנית ,בהקשר של החברות הציבוריות בישראל ,חמשת המשרדים
הגדולים מצליחים לתרגם את המוניטין שלהם לשכר טרחה גבוה יותר לעומת משרדי רואי החשבון
האחרים .זאת אף על פי שגם המשרדים ברובד השני קשורים לפירמות רואי חשבון בינלאומיות
בעלות מוניטין (אך הממוקמות ברובד השני).
קשה לתת תשובה חד־משמעית לשאלה האם איכות בקרתם של חמשת המשרדים הגדולים גבוהה
יותר מאיכות הבקרה הניתנת על ידי המשרדים האחרים ,מה גם שקשה מאוד להעריך את איכות
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הביקורת בזמן אמת .עם זאת ,ניתן להניח שמנקודת הראות של בעלי השליטה בחברות (אשר להם,
דרך הכלל ,רוב באספה הכללית הממנה את משרד רואי החשבון המבקר של החברה) ,התקשרות עם
משרד רואי חשבון מבקר הנמנה עם אחד מחמשת המשרדים הגדולים עשויה להגדיל את האמון של
המשתתפים בשוק ההון ושל המערכת הבנקאית בדוחות הכספיים של החברות .כמו כן ,התקשרות
מעין זו עשויה לספק לחברה ולדירקטורים שלה כרית ביטחון עמוקה יותר מול הפיקוח של הרשות
לניירות ערך וגופים רגולטוריים אחרים .הסבר אחר ליכולתם של חמשת המשרדים הגדולים לגבות
שכר טרחה גבוה יותר ניתן למצוא במאמרו של דיי ( ,)Dye, 1993שלפיו ערך האופציה לתבוע את
משרד רואי החשבון המבקר גבוה יותר ככל שלמשרד יש עושר (״כיס עמוק״) גבוה יותר.

113
הגורמים המשפיעים על גובה שכר הטרחה של רואי החשבון

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

מספר סידורי שם החברה

ענף ראשי/ענף/תת ענף
הייטק/ביומד/השקעות במדעי החיים
אינטרקיור בע״מ
הייטק/ביומד/ביוטכנולוגיה
גו.די.אם .השקעות בע״מ
הייטק/טכנולוגיה/שירותי מידע
אי.אל.די.
הייטק/טכנולוגיה/אלקטרוניקה
רובוגרופ ט.א.ק.
הייטק/טכנולוגיה/השקעות בהייטק
אימקו תעשיות בע״מ
הייטק/טכנולוגיה/אלקטרוניקה
יוניטרוניקס
הייטק/טכנולוגיה/תוכנה ואינטרנט
מיטרוניקס בע״מ
הייטק/טכנולוגיה/השקעות בהייטק
פי.סי.בי .טכנולוגיות בע״מ
הייטק/טכנולוגיה/אלקטרוניקה
סאטקום מערכות בע״מ
הייטק/ביומד/ביוטכנולוגיה
קפיטל פוינט
הייטק/טכנולוגיה/השקעות בהייטק
טכנופלס ונצ׳רס
הייטק/טכנולוגיה/תוכנה ואינטרנט
ביי2נטוורקס
הייטק/ביומד/השקעות במדעי החיים
מדיקל קומפרישיין סיסטם
הייטק/טכנולוגיה/תוכנה ואינטרנט
יוזר טרנד בע״מ
הייטק/טכנולוגיה/תוכנה ואינטרנט
פורמולה ויז׳ן
טופ רמדור מערכות ומחשבים ( )1990בע״מ הייטק/טכנולוגיה/תוכנה ואינטרנט
הייטק/טכנולוגיה/שירותי מידע
ר.ה .טכנולוגיות
הייטק/טכנולוגיה/שירותי מידע
אדוונטק טכנולוגיות
הייטק/טכנולוגיה/שירותי מידע
וואן טכנולוגיות תוכנה בע״מ
הייטק/טכנולוגיה/שירותי מידע
א.מ.ת .מיחושב בע״מ
נדל״ן ובינוי
אדרי-אל נכסים בע״מ
נדל״ן ובינוי
אחים דוניץ בע״מ
נדל״ן ובינוי
ביג
נדל״ן ובינוי
דרבן השקעות בע״מ
נדל״ן ובינוי
אביב ארלון בע״מ
נדל״ן ובינוי
נתנאל גרופ בע״מ
נדל״ן ובינוי
ויתניה בע״מ

1

1

1

2

2

1

5

1

1

2

1

5

1

4

BIG 5

14

6

9

25

6

12

9

12

7

16

7

13

8

6,179
7,779
35,761
44,190
153,036
177,870
310,112
340,555
80,860
36,753
162,137
113,080
34,047
31,605
44,941
24,156
439,674
86,748
604,086
357,573
565,737
591,692
5,113,314
4,399,365
460,422
384,139
609,232

9,228
218
56,189
56,495
130,731
152,859
326,095
345,552
65,744
52,566
190,623
44,228
6,602
12,557
30,425
25,735
508,018
99,873
996,290
564,707
55,678
135,712
256,555
312,950
9,678
99,148
83,618

150
50
285
367
244
396
408
211
672
186
233
246
91
131
242
158
494
233
1,104
511
222
158
1,383
634
306
234
572

שכ״ט רו״ח
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אחר סכום הנכסים מחזור

סימול משרד
רואי החשבון*

לוח  – 4פירוט החברות שבמדגם
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36
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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נדל״ן ובינוי
קבוצת חנן מור
נדל״ן ובינוי
וילאר אינטרנשיונל בע״מ
ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע״מ נדל״ן ובינוי
נדל״ן ובינוי
לודזיה רוטקס השקעות בע״מ
נדל״ן ובינוי
ניו הוריזון גרופ
נדל״ן ובינוי
מגה אור החזקות בע״מ
נדל״ן ובינוי
ארנה סטאר גרופ בע״מ
נדל״ן ובינוי
קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות בע״מ
נדל״ן ובינוי
לוינשטיין נכסים בע״מ
נדל״ן ובינוי
א .לוי השקעות ובנין בע״מ
נדל״ן ובינוי
גינדי השקעות  1בע״מ
נדל״ן ובינוי
סולומון אחזקות בע״מ
נדל״ן ובינוי
אפיק הירדן אחזקות ( )2006בע״מ
נדל״ן ובינוי
איי.די.אן .גלובל אקוויטי בע״מ
נדל״ן ובינוי
ורדינון נדל״ן והשקעות בע״מ
נדל״ן ובינוי
אורתם סהר הנדסה בע״מ
נדל״ן ובינוי
משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע״מ
נדל״ן ובינוי
מצלאוי חברה לבניין בע״מ
נדל״ן ובינוי
עמוס הדר נכסים והשקעות בע״מ
נדל״ן ובינוי
אספן גרופ
נדל״ן ובינוי
מישורים חברה לפיתוח בע״מ
נדל״ן ובינוי
א .דורי בניה בע״מ
נדל״ן ובינוי
פרשקובסקי השקעות ובנין
נדל״ן ובינוי
פוליגון
נדל״ן ובינוי
א .ליבנטל אחזקות בע״מ
נדל״ן ובינוי
אלמוגים אחזקות
נדל״ן ובינוי
ליברטי פרופרטיס בע״מ
ריאלי/מסחר ושירותים/שירותים ()1
אוריין ש.מ .בע״מ

ענף ראשי/ענף/תת ענף

2

1

3

1

2

1

2

1

4

1

3

1

3

5

BIG 5

6

19

9

20

23

6

17

7

9

6

11

7

24

6

632,600
1,693,718
1,134,185
156,650
53,875
747,217
1,348,078
227,955
835,059
361,421
418,880
114,852
82,416
441,892
106,569
610,557
1,382,602
540,654
723,811
1,907,521
1,316,015
707,406
749,384
112,565
45,258
243,470
468,026
331,216

148,799
244,213
135,238
24,122
21,462
36,265
60,848
44,924
88,988
99,952
140,184
13,025
7,044
26,552
5,052
1,159,405
398,465
85,915
232,460
125,666
348,527
1,360,232
300,736
12,168
589
48,463
35,247
598,587

אחר סכום הנכסים מחזור

סימול משרד
רואי החשבון*

245
480
252
94
168
351
349
306
299
338
220
184
144
403
86
494
904
112
390
800
330
631
247
86
120
270
160
402
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5

4

4

2

1

1

4

4

1

2

4

2

15

8

6

6

12

10

18

22

6

21

6

15

( )1המונח ״ריאלי״ הוא של הבורסה לניירות ערך בתל אביב .זה אחד מענפי הפעילות לפי המונחים שלה.
( )2השם המלא של החברה הוא ״רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה  2006בע״מ״ .מטעמי קיצור הסתפקנו בארבע המילים הראשונות.

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

מספר סידורי שם החברה
לודן חברה להנדסה בע״מ
המשביר  365החזקות בע״מ
רשת חנויות רמי לוי ()2
נעמן גרופ (נ.ו) בע״מ
מרכז הפורמיקה אברבוך בע״מ
אס.טי.ג׳י .אינטרנשיונל בע״מ
טלסיס בע״מ
טיב טעם הולדינגס  1בע״מ
טן חברה לדלק בע״מ
מדטכניקה בע״מ
כרמל אחזקות
ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע״מ
ברימאג׳ דיגיטל אייג׳
אייביטרנס בע״מ
תפן
חוף גיא בע״מ
י.ז .קווינקו בע״מ
כרמית תעשיות ממתקים בע״מ
צאם מוצרי מזון (ישראל) בע״מ
מפעלי ע .שנפ
גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניקה בע״מ
ארגמן תעשיות בע״מ
טיב טקסטיל
פלסטופיל הזורע בע״מ
רקח תעשיה פרמצבטית בע״מ

ענף ראשי/ענף/תת ענף
ריאלי/מסחר ושירותים/שירותים
ריאלי/מסחר ושירותים/מסחר
ריאלי/מסחר ושירותים/מסחר
ריאלי/מסחר ושירותים/מסחר
ריאלי/מסחר ושירותים/מסחר
ריאלי/מסחר ושירותים/מסחר
ריאלי/מסחר ושירותים/מסחר
ריאלי/מסחר ושירותים/מסחר
ריאלי/מסחר ושירותים/שירותים
ריאלי/מסחר ושירותים/מסחר
ריאלי/מסחר ושירותים/מסחר
ריאלי/מסחר ושירותים/מסחר
ריאלי/מסחר ושירותים/מסחר
ריאלי/מסחר ושירותים/שירותים
ריאלי/מסחר ושירותים/שירותים
ריאלי/מסחר ושירותים/תיירות ומלונאות
ריאלי/מסחר ושירותים/תיירות ומלונאות
ריאלי/תעשייה /מזון
ריאלי/תעשייה /מזון
ריאלי/תעשייה/חשמל
ריאלי/תעשייה/חשמל
ריאלי/תעשייה/אופנה והלבשה
ריאלי/תעשייה/אופנה והלבשה
ריאלי/תעשייה/כימיה גומי ופלסטיק
ריאלי/תעשייה/כימיה גומי ופלסטיק

BIG 5

9

273,910
1,161,322
825,297
205,121
228,696
80,851
117,771
567,230
489,610
269,225
187,971
252,828
631,181
151,707
70,270
56,587
649,264
85,081
363,239
317,305
135,948
166,328
117,906
240,471
279,379

443,877
2,387,751
2,662,814
285,083
144,211
105,322
190,080
1,091,719
1,037,038
240,355
232,129
261,970
666,531
172,613
55,023
48,977
205,786
124,898
138,289
246,721
111,095
151,315
202,281
263,571
265,850

אחר סכום הנכסים מחזור

סימול משרד
רואי החשבון*

1,156
1,476
297
571
259
229
177
713
299
350
358
166
340
377
294
155
255
170
439
264
207
415
106
288
124
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לוח  – 4פירוט החברות שבמדגם (המשך)
* סימול משרדי רואי החשבון
שם המשרד:
קוסט פורר גבאי את קסירר – EY
בריטמן אלמגור – Deloitte
סומך חיייקין – KPMG
קסלמן וקסלמן – PWC
זיו-האפט – BDO
פאהן קנה – GT
עמית חלפון – PKF
שטיימינץ עמינח – UHY
בייקר טילי
ליאון אוליצקי
ברזילי
שטראוס לזר
חייקין כהן רובין
עובדיה פיק קריכלי
בן דוד שלוי קופ
רווה רביד
גולדברג פרושן
קנובל בלצר סוריאה
וקסלר קודנצ׳יק אנוך
גיא גופר יהב גילמן אודם
הטיס גרינבאום
שפי ניסימוב
אבי יהודיוף
עזרא שמש
יוסף שמעוני
סך הכול

סימול בלוח 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

מספר חברות במדגם
אחר
BIG 5
17
9
4
7
3
10
4
2
5
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
40
40

 )1סימול המשרדים שאינם נמנים עם חמשת המשרדים הגדולים לפי מספר סידורי יורד נעשה
מטעמי נוחות טכנית בלבד ,ואינו מבטא בהכרח את גודלם היחסי.
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המקורות הלאומיים של כלכלת השוק
מאיר חת

ספרו של ד״ר אריה קרמפף ״המקורות הלאומיים של כלכלת השוק״ מתאר ומנתח את התהליכים
שהניעו את מה שהוא מכנה בכותרת המשנה של הספר ״פיתוח כלכלי בתקופת עיצובו של הקפיטליזם
הישראלי״ .התקופה שהספר מתייחס אליה ראשיתה בשנות השלושים של המאה הקודמת ,וסיומה
בסוף העשור השני של מדינת ישראל.
בפתח הספר קרמפף מגדיר את ההנחות שבמסגרתן הוא מבקש לבסס את טענתו המרכזית
ש״האימוץ של עקרונות כלכלת השוק בישראל הוביל להתגבשות של מה שאני מכנה משטר כלכלי
של לאומיות שוק – אימוץ פרקטיקות של כלכלת שוק על ידי הממשלה משיקולים לאומיים באמצעות
מכשירי מדיניות לא ליברליים״ (עמ׳ .)1
וכך הוא כותב:
אני מניח כי בין הממשלה והמגזר הפרטי מתקיימים יחסים של תלות הדדית ושיתוף פעולה
תוך כדי קונפליקט :מצד אחד הם מונעים על ידי אינטרסים שונים שבמקרים רבים עומדים
בסתירה זה לזה .מצד אחר הם תלויים זה בזה .הממשלה זקוקה לשיתוף הפעולה של מוסדות
המגזר הפרטי שכן ההון נתון בידיהם ואילו הם תלויים בממשלה משום שהסמכויות הנתונות
בידיה מהוות איום עליהם .על סמך שתי הנחות אלה אני מבקש להסביר את תהליך התהוותו
של הקפיטליזם הישראלי ואת התמורות שעבר בתקופה המתחילה בשנות השלושים ומסתיימת
בשנות הששים של המאה הקודמת (עמ׳ .)2
את התפתחותה של המדיניות הכלכלית מן הימים של טרום־מדינה ובשני העשורים הראשונים של
המדינה קרמפף מנתח לאורן של פרדיגמות מדיניות שהשפיעו על החלטותיהם של קובעי המדיניות
במרוצת השנים .הפרדיגמה שעמדה במרכז החשיבה של רוב עסקני המוסדות הלאומיים לפני הקמת
המדינה הייתה הפרדיגמה האגררית .ביסודה עמדה הדעה שפיתוח החקלאות הוא הקובע את כושר
הקליטה של הארץ לעולים חדשים.
רופין וגרינבוים ,אנשי המכון לחקר הכלכלה ,האמינו כי הגורם המהותי לקביעת יכולת
הקליטה של הארץ הוא קצב הפיתוח החקלאי .עמדתם היתה מבוססת על ההנחה שגודל
האוכלוסיה שטריטוריה נתונה יכולה לאכלס תלוי במספר משקי הבית העוסקים בחקלאות.
על פי הגישות המקובלות יחס זה עומד על אחד לחמש ,קרי קרוב ל־ 20%ממשקי הבית
צריכים היו לעסוק בחקלאות כדי לכלכל את האוכלוסייה כולה (עמ׳ .)58
גישה זו נראית מוזרה על רקע התהליך של התפתחות המדינות המתקדמות שבמהלכו הולך
ויורד חלקם של המועסקים בחקלאות ועולה זה של המועסקים בתעשיה ובשירותים .ואכן
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היתה קבוצת כלכלנים ,בראשה עמד דוד הורוביץ ,לימים נגיד בנק ישראל ,שגרסה אחרת.
מול גישתם של רופין וגרינבוים הציגו דוד הורוביץ ואלפרד בונה ...עמדה אלטרנטיבית
שגרסה כי יכולת הקליטה הכלכלית של ארץ ישראל גדולה הרבה יותר מכפי שהיה מקובל
להאמין (עמ׳ .)59
העמדה האלטרנטיבית הציגה את פרדיגמת הפיתוח המהיר כבסיס למדיניות כלכלית שתיצור את
התשתית לכלכלת המדינה שתקום.
פרדיגמת הפיתוח המהיר התבססה על רעיונות כלכליים דינמיים אשר גרסו כי ניתן לפתח את
הכלכלה המקומית באופן מהיר באמצעות התערבות בשוק גם ללא הלאמה מלאה של הרכוש
הפרטי (עמ׳ .)22
המתווה של הורוביץ כלל שלושה עקרונות:
ראשית ,הורוביץ הציע נוסחה חדשה לחישוב יכולת הקליטה הכלכלית של ארץ ישראל
שאינה מתבססת על מספר החקלאים...
שנית ,הורוביץ הדגיש את תפקיד הביקוש לסחורות כתנאי לפיתוח כלכלי ...לפי תפישה
זו העלייה אינה נטל כלכלי כי אם משאב של פיתוח כלכלי.
שלישית ,הורוביץ ניתק בין תהליך ה״העברה״ של העולים ותהליך הקליטה שלהם
(עמ׳ .)63
עמדתו של הורוביץ ,המאמצת תפיסה דינמית של פיתוח כלכלי שלפיה ניתן לדלג על שלבים
באמצעות התערבות המדינה בפיתוח הכלכלי ,כפרה בפרדיגמה האגררית .עמדה זו תאמה את החזון
הפוליטי שדוד בן גוריון החל לגבש בשנות השלושים שלפיו יש לזרז את העלייה לארץ ישראל כדי
ליצור בה רוב יהודי .התימוכין של בן גוריון חיזקו את מעמדו של הורוביץ בגיבוש מדיניות כלכלית
המבוססת על הפרדיגמה של הפיתוח המהיר ,ומיקמו אותו במרכז ההשפעה.
פרק מעניין בספר עוסק בשני מכשירים כלכליים שהוקמו בארץ לקידום המחקר בכלכלת ארץ
ישראל ולייצור ידע כלכלי ותוכניות פעולה עבור קובעי המדיניות .הראשון ,המכון לחקר הכלכלה,
שנהנה מעצמאות רבה ונוהל על ידי ד״ר ארתור רופין ,הוקם בפברואר  1936על ידי הקונגרס הציוני.
המוסד ,שמומן על ידי יהדות אנגליה ,נועד ״לחקור באופן שיטתי את החיים הכלכליים של ארץ
ישראל ולבדוק את אפשרויות התפתחותם ,ועל ידי כך לספק להנהלת הסוכנות היהודית את החומר
הדרוש למען פעולתה הכלכלית והמעשית״ .הגוף השני שעסק במחקר כלכלי ובהתוויית מדיניות היה
המחלקה הכלכלית של הסוכנות שהוקמה ב־ ,1933ודוד הורוביץ מונה כמזכיר המחלקה.
שני הגופים קידמו תפיסות מנוגדות של פיתוח כלכלי והמאבק ביניהם משקף את המתח בין
הפרדיגמה האגררית לפרדיגמת הפיתוח המהיר .העימות ביניהם הגיע לשיאו בעת ביקורה
של ועדת פיל בארץ ישראל ,כאשר רופין והורוביץ העלו בפניה טיעונים שונים ומנוגדים
להצדקת הדרישות של הסוכנות היהודית (עמ׳ .)46
קיומם של שני מוסדות מחקר שעסקו בחקר כלכלת ישראל ובהתוויית מדיניות נראה לי ראוי לציון
מיוחד ,משום שהוא משקף את הרצינות שבה טיפל היישוב היהודי הקטן בהכנות להקמתה של מדינה.
באותו הקשר יש להזכיר את ״ועדת התיכון״ ( ;)The Planning Committeeזו
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פעלה בשנים  1943–1941לשם תכנון העלייה ההמונית לארץ ישראל .ועדת התיכון כללה
עשרות משתתפים בתכנון ההיבטים השונים של העלייה ,הפיתוח הכלכלי והבעיות החברתיות
שהיו כרוכות בה .בין הנושאים המרכזיים שעסקה בהם ועדת התיכון היו תיעוש ,חקלאות,
שיכון ,מימון ,תחבורה ,מסחר והכשרה מקצועית .לא היה תחום מתחומי החיים שהוועדה לא
עסקה בו .היא עסקה גם בשאלות מקרו ,כגון מהיכן יושגו המשאבים הכספיים הדרושים ,וגם
בשאלות מיקרו ,כגון מה כמות הסיגריות לה זקוק מהגר בודד ...ועדת התיכון עיצבה למעשה
את פניה הכלכליים והחברתיים של המדינה בשנותיה הראשונות (עמ׳ .)56
את עבודת הוועדה ריכז דוד הורוביץ ,והוא שהתווה את גישתה המבוססת על פרדיגמת הפיתוח
המהיר .אנשי המכון לחקר הכלכלה ,שדגלו בפרדיגמה האגררית ,הודרו ,למעשה ,מעבודת הוועדה.
מתוך כתשעים מחקרים שנעשו במסגרת ״ועדת התיכון״ רק שניים נכתבו בידי חוקרי המכון .הובלת
פרויקט זה חיזקה את מעמדו של הורוביץ ,שנהנה מתימוכין של הדרג הפוליטי בראשות בן גוריון.
סיפורה של ״ועדת התיכון״ מעורר קנאה בעיני המתבונן ברפיסות תהליכי התכנון ארוך הטווח
בישראל.
עם גלי העלייה של ראשית שנות החמישים ננקטה מדיניות של פיתוח כלכלי מואץ ושל חתירה
לתעסוקה מלאה .לי נראה כי מטרת המדיניות הייתה קליטת עלייה ,לא דווקא תעסוקה מלאה .זו
נעשתה בדרך של מציאת מקורות תעסוקה לעולים ,גם כאשר היו אלה עבודות יזומות שתועלתן
הכלכלית מוגבלת.
קרמפף מקדיש תשומת לב מרובה לשאלת הדרכים למימון הפיתוח .וכך הוא אומר:
ההיבט הפיננסי של תהליך הפיתוח נתפש כטכני בלבד ,וללא השלכות כלכליות-פוליטיות .אני
מבקש להפריך הנחה זו וטוען כי למרות עצמתה של הממשלה בתחומי מדיניות כמו שליטה
על הצבא ,האוכלוסייה והקרקעות – בתחום המדיניות הכלכלית ,ובתחום הפיננסי בפרט,
יכולת המשילות שלה היתה מוגבלת מאד .בפרט אני טוען כי עם הקמת המדינה לא היו בידי
הממשלה האמצעים למשול באופן מספק במערכת הבנקאית בהתאם לאינטרסים הלאומיים
(עמ׳ .)24
והוא מוסיף:
המדינה חייבת להפוך את המוסדות הפיננסיים לבני ברית שלה או להתעמת עמם ...הצורך
לגייס את הבנקים נובע מכך שהמערכת הבנקאית היא מרכז כוח אסטרטגי בכל תהליך של
פיתוח כלכלי; המערכת הבנקאית שולטת על הקצאת האשראי לכל ענפי הכלכלה ולכן
לפעולתה יש השלכות על האינטרס הלאומי (עמ׳ .)25
אני סבור שקרמפף מגזים גם בחולשה שהוא מייחס לממשלה ביחסיה עם מערכת הבנקאות ,וגם
בחשיבות היתרה שהוא מייחס לבנקים במימון הפיתוח של המשק .הנתונים שפרופ׳ דן פטינקין מביא
על חלקה של הממשלה במימון היווי ההון המקומי בשנים  1950עד ( 1958המשק הישראלי בעשור
הראשון ,מרכז פאלק ,לוח  ,31עמ׳  )78מלמדים כי חלקה של הממשלה היה בממוצע כ־ 60%ונע
בין  50.2%ב־ 1952ל־ 79.9%ב־ .1954יתר על כן ,לא היה מקום לצפות שיהיה לבנקים חלק
נכבד במימון ארוך טווח של הפיתוח משום שרוב מקורות הכספים שלהם היו קצרי מועד .עד 1960
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היו פיקדונות עובר ושב למעלה מ־ 40%מסך המקורות ,בעוד שמשקל הפיקדונות לזמנים קצובים
היה כ־ .10%פיקדונות למתן הלוואות ,שחלקם עלה לכ־ ,25%שימשו לאשראי בהכוונת המפקיד
העיקרי – הממשלה (חת ,המוסדות הבנקאיים בישראל ,המכון למחקר כלכלי בישראל על שם מוריס
פאלק ,ירושלים  ,1966לוח  ,23עמ׳ .)104
קרמפף אינו מייחס ,כנראה ,חשיבות לעובדה שחלק לא מבוטל ממערכת הבנקאות היה בבעלות
ציבורית .בנק לאומי היה בשנים הראשונות לאחר הקמת המדינה כמחצית ממערכת הבנקאות כולה.
הבנק נשאר עצמאי בהחלטותיו העסקיות ,אך שיתוף הפעולה שלו עם הממשלה היה קשור גם
בתפקידו כמנהל מחלקת ההוצאה .על מעמדם של ראשי הבנק זיגפריד הופיין ואהרן ברט ,ועל האמון
שרחשו להם חוגי השלטון ,ניתן ללמוד מכך שהם נימנו עם פורום שהתכנס מדי שבוע לדיון בבעיות
המשק והשתתפו בו מלבדם רק שר האוצר אליעזר קפלן ומנכ״ל המשרד דוד הורוביץ (דוד הורוביץ,
חיים במוקד ,מסדה ,תל אביב  ,1975עמ׳ .)40
על השינוי בפרדיגמת פיתוח המשק הלאומי באמצע שנות השישים אומר קרמפף:
בפרק זה אני מבקש לבחון את הטענה כי הגידול בגרעון וגל השביתות היו זרזים להפעלת
מדיניות המיתון ,אך הגורם היסודי שהביא למדיניות המיתון היה שינוי הדרגתי וארוך
טווח באסטרטגיית הפיתוח של ישראל שהמשרדים הכלכליים החלו לגבש כבר בסוף
שנות החמישים .לפי טענה זו מאז  1958התגבשה קואליציה של מוסדות שדחפה לנטישת
מדיניות התעסוקה המלאה ...במקום התעסוקה המלאה הוצגו השאיפה לצמצום הגרעון
המסחרי וההגעה לעצמאות כלכלית כמטרות העומדות בראש סדר העדיפויות הלאומי (עמ׳
.)64–63
קרמפף אינו שלם עם שינוי זה בפרדיגמה של אסטרטגיית פיתוח המשק ,ושואל:
האם מצב של גרעון [בחשבון השוטף] הוא טוב או רע מבחינה לאומית? לשאלה זו אין תשובה
פשוטה .הערך הלאומי של גרעון בחשבון השוטף תלוי בשני גורמים עיקריים :השימוש
שנעשה בעודף הייבוא ואופי המקורות; בהנחה שהאינטרס הלאומי הוא צמיחה בת קיימא,
עודף הייבוא נחשב בעל תרומה חיובית לכלכלה אם נעשה בו שימוש להשקעות פרודוקטיביות
ולא לשם צריכה ...ככלל ,כאשר הריבית נמוכה מהתשואה על ההשקעה המקומית יש הצדקה
כלכלית להמשיך לקחת אשראי ולהגדיל את הגרעון ,בהנחה שעודף הייבוא יושקע באפיקים
המניבים תשואה גבוהה משער הריבית (עמ׳ .)95
קביעה זו מתעלמת מן הריאליה של שוק ההון הבינלאומי .היכולת ללוות בשוק הבינלאומי תלויה
בנכונות המלווים להלוות יותר מאשר ברצון הלווים ללוות ובכדאיות התאורטית של ההלוואה ללווה.
נכונות המלווים להלוות תלויה קודם כול בהערכתם את כושר הפירעון של הלווה .בשנות השישים
הראשונות הגיע הגירעון בחשבון השוטף של ישראל לחצי מיליארד דולר לשנה ,בערך .הגירעון
מומן בעיקר מהעברות חד־צדדיות (כ־ 350מיליון דולר לשנה) ,עליהן נוספו מלוות מממשלת
ארה״ב ,מלוות העצמאות והפיתוח והשקעות מחו״ל של למעלה מ־ 100מיליון דולר בממוצע שנתי.
מבנה זה של מקורות מימון רחוק מלהבטיח את כושר הפירעון לאורך זמן .מצב דברים זה ,שעליו
נוספו האטה מסוימת בייצוא ,עליות שכר חדות בשירותים הציבוריים ושביתות רבות ,הביאו את
הממשלה להחליט על מדיניות ריסון .ככל הנראה ,חלק מן הצעדים שננקטו היו חריפים מדי והביאו
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למיתון שהמשק נחלץ ממנו רק בעקבות מלחמת ששת הימים .דעתי ,החולקת על זו של קרמפף ,היא
שאילוץ מאזן התשלומים חייב מדיניות של האטה .חבל שתוצאתה לא הייתה שינוי מבני במשק שהיה
דרוש לקידום מדיניות צמיחה מובלת יצוא.
חלקו השני של הספר מוקדש להתפתחות הבנקאות בישראל ,תוך התייחסות מיוחדת לתהליכי הקמתו
של בנק ישראל ובחינת תרומתו של הבנק המרכזי לפיקוח על מערכת הבנקאות .קרמפף סוקר
בהרחבה את התהליכים שהביאו להקמתו של בנק ישראל ,והוא מסכם:
מן הדיון בפרק זה עולה שהתמריץ להקמתו של בנק ישראל לא נבע מהצורך של הממשלה
במכשיר מונטרי לשמירת יציבות המטבע ,כפי שגורסת התיאוריה המקובלת של הבנקים
המרכזיים ...התפיסה בקרב חברי הממשלה היתה שהסמכות המונטרית צריכה להיות בידי
הממשלה ...גם השאיפה להצטרף למוסדות הפיננסיים הבינלאומיים לא יכולה להסביר את
ההחלטה להקים בנק מרכזי ...התמריץ להקמתו של בנק ישראל היה בעיקר הצורך של
הממשלה במכשיר שליטה על האשראי (עמ׳ .)147–146
בהתאם להערכתו זו אומר קרמפף:
אמנם בכל מה שקשור לניהול המדיניות המונטרית לבנק היתה עצמאות נמוכה ,אולם כפי
שנראה להלן – בתחום הפיקוח היה לו מרחב גדול של שיקול דעת ,והוקנו לו סמכויות רבות
שהפכו אותו למוסד בעל עוצמה (עמ׳ .)160–159
דוד הורוביץ ,מי שיועד לעמוד בראש הבנק ,מספר סיפור שונה .בספרו ״חיים במוקד״ (מסדה ,רמת
גן  ,)1975בפרק על הקמת בנק ישראל ,הוא כותב:
עוד בימיו של קפלן נסתמנה הצעה להקים את הבנק הממלכתי של ישראל .ברור היה שמדינת
ישראל ,בעלת המשק הגדל והמתפתח ,לא תוכל להסתפק בשירותים הטכניים של בנק לאומי
לישראל שהוא במהותו בנק מסחרי ,אם כי בעל צביון ציבורי ,כתחליף לבנק מרכזי ממלכתי.
אמנם בנק לאומי מילא את תפקידו ללא דופי ,אולם הוא לא יכול היה לקבל על עצמו את
התפקיד של הכוונת המדיניות המונטרית ,שכן שום בנק מסחרי לא יכול היה למזג תפקידיו
של בנק מסחרי המתחרה עם בנקים אחרים עם עיצוב מדיניות מונטרית ופיקוח על רשת
האשראי והבנקאות .לפיכך מילא בנק לאומי רק את תפקידי הוצאת המטבע של בנק מרכזי,
כך שלא היה בנמצא מכשיר לניהול מדיניות מונטרית (עמ׳ .)131
והוא מוסיף:
אני עמדתי בתוקף על העקרון שהבנק יהיה עצמאי כלפי הממשלה ואוטונומי בניהול המדיניות
המוניטרית (שם).
נכון ששליטתו המוניטרית של בנק ישראל הייתה רופפת עד שנות השמונים ,אך זאת לא בשל העדר
עצמאות או מחסור במכשירי מדיניות ,אלא מטעם שקרמפף מבהיר בהקשר אחר:
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הנקודה החשובה לענייננו היא ששני מכשירים מונטריים אלה ...מדיניות הריבית ופעולות
בשוק הפתוח מניחים את קיומם של שווקים פיננסיים מפותחים (עמ׳ .)136
בנק ישראל עשה שימוש בעיקר במכשיר שיעורי הנזילות ,שהגיעו לרמות בלתי מקובלות ,אך
יעילותו הייתה מוגבלת משום שלא הייתה לבנק ישראל שליטה בבסיס הכסף.
לא רק שהשווקים הפיננסיים בישראל לא היו מפותחים ,אלא שהממשלה הלאימה ,למעשה,
את שוקי הכספים וניירות הערך .החיסכון ארוך הטווח באמצעות קופות התגמולין ,קרנות הפנסיה
וחברות הביטוח הוכפף להוראות הכוונה של משרד האוצר .אני מזכיר עובדה זו בהקשר לייעודו של
בנק ישראל כמכשיר להכוונת אשראי ,כדעת קרמפף ,כיוון שהאוצר היה גורם בעל עוצמה גדולה
בהרבה מזו של בנק ישראל בהכוונת זרמי החיסכון במשק( .שליטתו של האוצר הייתה מוחלטת
בשנות השישים והשבעים שבהן פעל ההסדר של ההצמדה הלא־סימטרית שאפשר למוסדות כספיים,
לרבות חברות בנות של הבנקים ,לגייס כסף בתנאי הצמדה ולהלוותו ללא הצמדה ,באישור האוצר,
שמימן את ההפרשים שנוצרו).
ומה בעניין סמכויות הפיקוח על הבנקים וכוחו? על כך אומר קרמפף:
הקונפליקט בין הממשלה למערכת הבנקאות יכול להסביר את עמדתה של הממשלה ביחס
למבנה חוק בנק ישראל .הממשלה שהיתה חסרת אונים מול מערכת הבנקאות הפרטית,
ביקשה לייצר מכשיר התערבות חדש שיאפשר לה לשלוט במערכת הבנקאות מבלי להלאים
אותה .משום כך ,מכשירי הפיקוח על הבנקים היו חשובים עבורה לא פחות ,ואולי אף יותר
מסמכות הבנק לנהל מדיניות מונטרית (עמ׳ .)174
והוא מוסיף:
את ההעדפה של ממשלת ישראל לאחד בין הרשות המפקחת והבנק המרכזי ניתן איפוא
להסביר על בסיס ההנחה שבנק ישראל הוקם כמכשיר לשליטה על האשראי ולא כמכשיר
לשמירה על יציבות המטבע .הסמכויות המונטריות שניתנו לנגיד במסגרת חוק בנק ישראל
לשם שמירה על יציבות המטבע היו מצומצמות; לעומת זאת הוא קבל סמכויות וכלים רבים
לשם שליטה ופיקוח על המערכת הבנקאית (עמ׳ .)172
גם בהנחה שקרמפף צודק בהערכת כוונות הממשלה יש מקום לשאלה אם אמנם חוק בנק ישראל
מעניק לנגיד סמכויות מצומצמות בתחום המוניטרי וכלים רבים לפיקוח על המערכת הבנקאית; לי
נראה כי ההפך הוא הנכון .פרקי החוק הראשונים עוסקים בתפקידי הבנק והונו ,בסמכויות הנגיד
ומשנהו ובוועדה המייעצת והמועצה המייעצת .הפרק השישי עוסק באמצעי התשלום ,ועניינו
מוניטרי .הפרק השביעי מגדיר פעולות במטבע חוץ המותרות לבנק .הפרק השמיני על עסקאות
האשראי של הבנק עיקרו מוניטרי – הספקת נזילות לבנקים ,מתן אשראי לממשלה ופעולות בשוק
הפתוח ,אך יש בו גם מכשיר המאפשר לבנק להשפיע על הכוונת האשראי באמצעות נכיון משנה.
הפרק התשיעי מקנה סמכות מוניטרית להסדרת הנזילות של המוסדות הבנקאיים ,אך ברור שלקביעת
שיעורי הנזילות יש גם משמעות בנקאית .הפרק העשירי ,על הסדר האשראי הבנקאי ,הוא היחיד
בחוק שכולו סמכויות פיקוח על הבנקים – הגבלה או הקפאה של אשראי והשקעות בנכסים אחרים,
קביעת יחס הון לסך נכסי הבנק וקביעת שער הריבית ,שגם היא מכשיר מוניטרי .אגב ,הנגיד לא עשה
שימוש בשתי הסמכויות האחרונות.
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ומה על פקודת הבנקאות  ?1941בפקודה מוסדר מינויו של מפקח על הבנקים ונקבעות סמכויותיו
במונחים כלליים ביותר :״ .5הנגיד רשאי למנות מפקח על הבנקים ,ומשנתמנה יהיה עובד בנק
ישראל ,ובידיו יהיו הפיקוח הכללי והביקורת על כל בנק שפקודה זו חלה עליו ותהא לו או לבאים
מטעמו הסמכות לדרוש מכל בנק ידיעות וגילוי פנקסים ,חשבונות ומסמכים״ .עם הקמת בנק ישראל
נותרה הפקודה כשהייתה ,ורק בשנת  1969נעשה בה תיקון מהותי שהגדיר את סמכויות המפקח
לטיפול במצבים שונים שדורשים התערבות פיקוחית.
אני סבור כי ההחלטה לאחד את מוסד הפיקוח ,שפעל במשרד האוצר ,עם הבנק המרכזי ,הייתה
נכונה .לדעתי על הבנק לקחת בחשבון ,כשהוא נוקט פעולות מוניטריות חריפות ,שהן עלולות לפגוע
בכושר הפירעון של מוסדות חלשים .לי נראה שבנק ישראל לא נתן דעתו על שיקול זה בכמה מצעדי
המדיניות שנקט ,ובנקים קטנים רבים נאלצו להפסיק לפעול או להתמזג עם מוסדות גדולים מהם,
נושא שבו עוסק חלקו האחרון של הספר.
השינוי המבני במערכת הבנקאית התחולל זמן קצר לאחר הקמתו של בנק ישראל .מכאן עולה
השאלה אם היה קשר סיבתי בין הקמת הבנק לתהליך הריכוזיות של המערכת הבנקאית...
אני טוען כי השינוי המבני במערכת הבנקאות היה תוצאה של מערכת היחסים שהתגבשה בין
הבנקים הגדולים לבין בנק ישראל והממשלה .במסגרת יחסים אלה הבנקים הגדולים שיתפו
פעולה עם מדיניות הקצאת האשראי שהכתיבו הממשלה ובנק ישראל ובתמורה לשיתוף
הפעולה קבלו הבנקים הגדולים זכויות יתר מצד בנק ישראל שהגן עליהם מפני תחרות
והבטיח את רווחיותם (עמ׳ .)187
קרמפף צודק בקביעתו שהיה קשר בין הקמת בנק ישראל לחיסולם ההדרגתי של המוסדות הבנקאיים
הקטנים ,שהביא לשינוי המבני ולריכוזיות המערכת הבנקאית .אולם אינני סבור שהיה ״דיל״ בין
הבנקים הגדולים לבנק ישראל .מדיניות שיעורי הנזילות של בנק ישראל לא אפשרה קיום רווחי
למוסדות קטנים שעסקיהם הצטמצמו בקבלת פיקדונות ומתן אשראי .יש לזכור שבשנת  1956היו
רק  10בנקים ו־ 2אגודות שיתופיות לאשראי שנכסיהם עלו על  10מיליון לא״י ,בעוד שנכסי 6
בנקים ו־ 80אגודות לא עלו על  3מיליון לא״י .למרבית גופים אלה לא הייתה יכולת קיום עצמאי.
בנק ישראל תרם לחיסול מעמדם העצמאי בכך שלא נתן הקלות למוסדות קטנים ,ואף ביטל הקלות
שמהן נהנו האגודות בתקופת המנדט.
לא ננקטה יוזמה למיזוג מוסדות קטנים כדי ליצור גופים עצמאיים בני קיימא .קרמפף מזכיר כי
נעשו מאמצים למנוע את המיזוג הגדול של קופות המלווה והחיסכון של העובדים עם בנק הפועלים:
במסגרת הנסיונות להציל את הקופות הציע אליהו מרגלית ,מנהל האגודה השיתופית של
רחובות ,להקים איחודים אזוריים של קופות האשראי .לפי תכנית זו הרי במקום  22קופות
פעילות יהיו אז  8–7קופות אזוריות בלבד (עמ׳ .)209
לחץ פוליטי סיכל תוכנית זו ,וכל הקופות מוזגו עם בנק הפועלים.
לבנק ישראל לא הייתה סמכות לכפות מיזוגים ,אבל היו ברשותו מכשירים להענקת הטבות
שבאמצעותן ניתן היה לשכנע מוסדות קטנים בכדאיות מיזוג במסגרת רחבה יותר .מאמץ כזה לא
נעשה .הבנקים הגדולים קנו מוסדות קטנים ובינוניים כתחליף לפתיחת סניפים חדשים ,שהייתה
כפופה לחובת רישוי משנת  1961ואילך.
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לדעתי הייתה החמצה בקעקוע עסקי בנק זרובבל ,הבנק המרכזי של האגודות .לפני שהוקם בנק
ישראל הפקידו רבות מן האגודות את עתודות הנזילות שלהן בבנק זרובבל .בנק ישראל הטיל על
פיקדונות של מוסדות בנקאיים שיעור נזילות של  ,100%ובכך חיסל למעשה את הבסיס לפעולתו.
בכמה ממדינות אירופה הבנקים המרכזיים של הקואופרטיבים הם מוסדות בעלי עוצמה המהווה מקור
כוח למוסדות הקטנים .חבל שבנק ישראל לא אפשר התפתחות דומה אצלנו.
קרמפף מזכיר את ההשפעה שהייתה לאי־האכיפה של חוק הריבית (עד  1957חוק הריבית
העותמני ,שקבע תקרה של  ,9%ומאז חוק הריבית שמכוחו הועלתה התקרה ל־ .)11%זו שיפרה
לדעתו את מעמדם של המוסדות הקטנים בתחרות עם הבנקים הגדולים:
היעדר אכיפה של חוק הריבית על הבנקים הקטנים יצר שתי בעיות :חוסר היכולת לשלוט על
האשראי שסיפקו המוסדות הקטנים פגע בפיתוח משום שאשראי יקר תועל לאפיקים שלא
תרמו לפיתוח .מנקודת מבטם של הבנקים הגדולים היעדר האכיפה פגע ביכולתם להתחרות
בבנקים הקטנים .הבנקים הקטנים ,שסיפקו אשראי בריבית גבוהה ,יכלו להשתמש ברווחיהם
כדי להציע למפקידים ריבית גבוהה יותר על הפקדות וחסכונות מאשר הבנקים הגדולים...
התלות של הבנקים הגדולים בממשלה מנעה מהם ,איפוא ,להתחרות בבנקים הקטנים ששגשגו
בשנים אלה .תיאור זה עולה בקנה אחד עם העובדה שעד הקמתו של בנק ישראל מספר
המוסדות הבנקאיים בישראל נמצא בעליה (עמ׳ .)194
עקיפת חוק הריבית על ידי מוסדות רבים הייתה נפוצה ,כפי שמסופר בספר תולדות בנק לאומי
״בנקאי לאומה בהתחדשותה״:
ההתפתחויות הכלכליות שחלו לאחר קום המדינה ,יצרו לחצים חזקים להעלאת שערי
הריבית ...כל עוד נמשך הגידול המהיר באמצעי התשלום ,בעוד האינפלציה ״כבושה״ בלחצם
של הפיקוח והקיצוב הפיזיים ,לא באו הלחצים בשוק האשראי למלוא ביטויים .אולם ,עם
הנהגת ה״מדיניות הכלכלית החדשה״ ,בתחילת  ,1952נפסקה ההתרחבות המונטרית ,ובו
בזמן גם הוסרו המחסומים שריסנו את עליית המחירים עד אז .בשנה זו ,ועוד יותר מזה בשנה
שלאחריה ,החלו נפוצות במשק תופעות של אשראי ״שחור״ ,כלומר שניתן בריבית ששיעורה
עולה על זה המותר לפי החוק .האומדן היחיד הקיים על ממדי תופעה זו ...מעריך את היקף
האשראי ה״שחור״ ב־ 15עד  20אחוזים מכלל האשראי שהעניקו המוסדות הבנקאיים
מאמצעיהם העצמיים (עמ׳ .)257–256
למרות זאת אינני סבור שתנאי השוק אפשרו למוסדות קטנים לשגשג ,ושזהו ההסבר לכך שמאז
הקמת המדינה ועד הקמת בנק ישראל קמו  20אגודות אשראי חדשות .הרווחיות להון (לפני ניכוי מס
הכנסה) של האגודות הגיעה בממוצע לפחות מ־ 10%בשנים  1950עד  ,1956בעוד שזו של הבנקים
הייתה כ־ 12 .25%מ־ 20האגודות החדשות מוזגו או פורקו לפני סוף שנת  ,1957ועוד  5מהן נעלמו
מן הבמה לפני סוף .1960
מה שמסביר לדעתי את זרם האגודות החדשות הוא מחדל רגולטורי מוזר .סעיף  )1(3לפקודת
הבנקאות קובע כי ״לא יתירו עסקי בנק בישראל אלא לחברה שנרשמה על פי הוראות הפקודות
כדלקמן( :א) פקודת רישום חברות ושותפויות ( ...1919ב) פקודת החברות...״ .ההון העצמי הנדרש
מחברה כזו הוא לא פחות מ־ 50אלף ל״י.
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אף שהיה ידוע לכול שהאגודות השיתופיות לאשראי עוסקות בעסקי בנק נתן רשם האגודות
השיתופיות לאגודות היתר מבלי שדרש מהן הון עצמי של  50אלף ל״י התנהגות זו של הרשם אינה
מובנת ,אך מוזרה ממנה היא שתיקתו של המפקח על הבנקים ,שישב במשרד האוצר ואפשר הקמת
מוסדות בנקאיים חדשים שאינם עומדים בתנאים שנקבעו בפקודת הבנקאות.
אני סבור שהמערכת המבוזרת שהייתה קיימת עם קום המדינה לא הייתה בת קיימא ,אך חבל
שלא נעשו די מאמצים ליצור שילובי מוסדות שיולידו גופים בהיקף שיאפשר להם להתחרות בבנקים
הגדולים .דוגמה למאמץ כזה הוא הבנק הבינלאומי הראשון ,שהוקם ב־ 1972ביוזמת שר האוצר
פנחס ספיר ,על ידי מיזוג בנק לסחר חוץ עם כמה בנקים ואגודות ,בהשתתפות הממשלה ובנק
אמריקאי (פירסט פנסילבניה) .אם היו מוקמים עוד  4-3בנקים כאלה היה מבנה המערכת הבנקאית
תחרותי יותר.
קרמפף מקדיש תשומת לב למה שהוא מכנה ״הקישוריות בין הממשלה לבין חברת העובדים״,
ואומר על כך:
הקישוריות בין הממשלה לבין חברת העובדים נבעה מתלות הדדית :הממשלה היתה זקוקה
לכוח הכלכלי של חברת העובדים וחברת העובדים היתה תלויה בזכויות היתר להן זכתה מן
הממשלה (עמ׳ .)223
חיזוק להערכה זו ניתן למצוא בהתעצמות כוחה של ״סולל בונה״ ,בניהולו של הלל דן ,שהופקד,
בין היתר ,על השקעת כספי השילומים מגרמניה .מאמצע שנות החמישים החלו אשכול ,ספיר ולבון
לבלום את יצר ההשתלטות של דן ,תהליך שהסתיים בפיצול ״סולל הבונה״ לשלוש חטיבות ,מהלך
שהביא להתפטרותו של דן .מעניין שתמיכתו של בן גוריון לא הספיקה לבלימת תהליך הדחתו
של דן.
קרמפף מייחס את החלשת חברת העובדים לשינוי בפרדיגמת פיתוח המשק:
לאור המטרה הלאומית החדשה של עצמאות כלכלית ,התלות בהסתדרות הפכה לנטל .באותה
עת פחתה חשיבותה של התעסוקה המלאה וגדלה חשיבותו של הייצוא .התלות של הממשלה
בחברת העובדים כמכשיר פיתוח לא אפשרה שינוי באסטרטגיית הפיתוח ,שכן פיתוח מוטה
ייצוא דרש שכר ריאלי נמוך יותר וכוח עבודה גמיש ונייד יותר שלא ניתן היה להשיג
באמצעות חברת העובדים (עמ׳ .)224
עידוד הייצוא חייב הגדלת כדאיותו על ידי פיחות המטבע הישראלי .הפיחות מעלה את המחירים
המקומיים ,ואין בו תועלת אם העובדים מקבלים פיצוי מלא בשכרם על ההתייקרות .הפיחות יכול
להועיל לענפי הייצוא אם רק הם ייהנו מעליית השער ויקבלו פיצוי על ההתייקרות ,וייפגע השכר
הריאלי רק של עובדי הענפים המייצרים לשוק המקומי .הפיחותים הביאו רק תועלת מעטה כיוון
שההסתדרות ביקשה וקיבלה פיצוי לכולם.
קרמפף מוסיף עוד כי:
במהלך שנות החמישים פעלו משרד האוצר ומשרד המסחר והתעשייה להגבלת התפשטותה
של חברת העובדים ולעידוד המגזר הפרטי בתחומים מסוימים ...בתקופה זו שם האוצר את
ידו על המקורות הפיננסיים העצמאיים של חברת העובדים (עמ׳  224הע׳ .)1
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אכן ,האוצר השתלט בהדרגה על החיסכון באמצעות קופות הגמל ,קרנות הפנסיה וחברות הביטוח,
אך חלק מן הכספים הופנו למימון התוכנית הכספית של חברת העובדים .במאזן ״גמול״ ,חברת
ההשקעות של קופות הגמל ,לשנת  ,1961היו הלוואות כ־ 85%מסך הנכסים .אומר על כך מרשל
סרנת:
שיעורן הנמוך של אגרות חוב בתיק ההשקעות משקף את העובדה שהשקעות ״גמול״ היו
מכוונות רובן הגדול לסקטור ההסתדרותי ,ונטו לקבל צורת הלוואה ישירה ,יותר מאשר
אגרות חוב סחירות (חיסכון והשקעה באמצעות קופות הגמל בישראל ,מכון פאלק ,ירושלים
 ,1966עמ׳ .)25
בפרק הסיום של הספר אומר קרמפף:
הנחת המוצא של הספר היתה ...שפרדיגמת מדיניות מתגבשת על בסיס שיתוף פעולה בין
הדרג הפוליטי והדרג המקצועי ...במסגרת שיתוף הפעולה ביניהם גם הפוליטיקאי וגם הכלכלן
יעדכנו את עמדתם עד שתתגבש עמדה משותפת בצורה של פרדיגמת מדיניות מקומית ...בשני
מקרים של שיתוף פעולה מסוג זה עסקתי בחלק הראשון.
היה שיתוף פעולה בין דוד בן גוריון ודוד הורוביץ .אצל בן גוריון נוצרה אי נחת ביחס
לפרדיגמה האגררית ...אצל הורוביץ ,אימוץ התפיסות הכלכליות החדשניות נבע מחשיפתו
לרעיונות של כלכלת שוק ...בהמשך מונה הורוביץ לרכז את פעולתה של ועדת התיכון,
שהניחה את היסודות לפרדיגמת הפיתוח המהיר.
המקרה השני של שיתוף פעולה מסוג זה התקיים בשנות החמישים .הכלכלנים המקצועיים,
תלמידיו של פטינקין ,קידמו באותה עת תפיסות כלכליות חדשות שקראו לצמצם את התערבות
הממשלה בשוק העבודה .מנגד התגבשה האוטונומיה של משרד האוצר ובנק ישראל ,שביקשו
לקדם שינויים מוסדיים של עידוד הייצוא .שיתוף הפעולה בין אלה ובין אלה התבטא גם
בכך ,שהכלכלנים המקצועיים הועסקו על ידי מוסדות המדינה ...לטענתי ,בשני המקרים
שיתוף הפעולה בין המומחים והפוליטיקאים הוביל להתגבשות פרדיגמות מדיניות שהשפיעו
על אסטרטגיית הפיתוח של ישראל (עמ׳ .)236–235
מה הייתה השפעת שיתוף הפעולה המתואר לעיל על קידומה של כלכלת שוק במשק הישראלי ,ומה
היו המניעים האידאולוגיים של מבקרי ההתערבות המסיבית של הממשלה במשק?
לדעת קרמפף:
פטינקין ותלמידיו קראו לממשלה לצמצם את התערבותה במשק ,לנטוש את מדיניות התעסוקה
המלאה ולחשוף את המשק לשוק הבינלאומי .אולם למרות הבקורת הנוקבת ,פטינקין ותלמידיו
לא פקפקו בלגיטימציה של המדינה לפגוע בקניין הפרטי ובחופש הכלכלי ...פטינקין ותלמידיו
קידמו אפוא משטר שניתן לכנותו ״לאומיות שוק״ ולא כלכלת שוק ליברלית( ...עמ׳ .)230
והוא מוסיף:

המקורות הלאומיים של כלכלת השוק
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בשיח הכלכלי של שנות החמישים לא היה מקום לדיבור על זכויות הפרט כבסיס לגיטימציה
למדיניות כלכלית וכלכלת השוק קודמה כפרויקט לאומי ולא ליברלי (עמ׳ .)231
קרמפף צודק שתמיכתם של פטינקין ותלמידיו בקידום מדיניות של כלכלת שוק לא הייתה מושתתת
על אידאולוגיה ליברלית אלא על שיקולים מעשיים של ייעול המשק .צריך לזכור שהדרך לאימוץ
כלכלת שוק בישראל הייתה ארוכה .שנים רבות לאחר אותה ביקורת על התערבות מוגזמת של
הממשלה במשק עוד נותרו שווקים חשובים שבהם נקבעו המחירים על ידי הממשלה ולא על ידי
כוחות השוק ,כך שוק ההון ושוק מטבע החוץ.
גם זכויות הפרט שעליהן מבוסס משטר כלכלי ליברלי זכו להכרה חוקתית עם חקיקת חוק יסוד
כבוד האדם וחירותו ,הקובע איסור על פגיעה בגופו של אדם ,בכבודו ובקניינו ,וחוק יסוד חופש
העיסוק.
ספרו של קרמפף סוקר ומנתח תקופה חשובה ומעניינת בהתפתחותה של כלכלת ישראל; תקופה
שבה הונחו יסודות להישגים שהושגו בעשרות השנים שאחריה ,אך גם השתרשו מוסדות שתפקודם
לוקה בחסר ,דוגמת משטר יחסי העבודה .לא לכל קביעותיו והערכותיו של קרמפף אני מסכים ,אך
למדתי מן הגישה שהוא מציג .המתעניינים בהיסטוריה של המשק הישראלי ימצאו בספר עניין רב.
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on the emissions level of the vehicle. This scheme is similar to other “Feebate” systems
around the globe. In this study, we estimate the demand equation for a new car, subject to
various segments and cross elasticities, with the nested logit model. We find that price and
emissions level have a negative influence on a car’s market share, while “efficiency” and
“safety” have a positive influence. Moreover, the cross elasticity of “car model” is higher
between cars from the same segment.
Using the coefficients of these regressions, we then simulate the effect of removing
the green rebate. Excluding the green rebate increases both public revenues from taxation
and the emissions from new cars, while also reducing the number of new car purchases.
When keeping the number of new car purchases constant by simultaneously reducing the
purchase tax on new cars, we find that public taxation revenues and emission levels rise.
However, the cost estimation of the additional externalities from emissions is significantly
lower than the revenue lost when keeping the green taxation rebate constant, which puts
the desirability of the program in question.
We also find that the green score update, which reduced rebates beginning in January
2015, could not replace with reducing in the purchase tax and that maximum revenues
from taxation (the peak of the Laffer Curve) are gained when the purchase tax is 99%,
which is equivalent to a 44.98% tax on the final new car price.

Factors Influencing Audit Fees in Publically Traded
Companies in Israel
Eyal Horowitz, Yoram Eden, Dalia Rachman-Moore
The purpose of this study is to examine factors affecting audit fees paid by companies
listed on the Tel-Aviv Stock Exchange, during the period of the five years 2010–2014. We
employed a sample of 80 such listed companies, of which half were audited by Big Five
CPA firms while the other half were audited by 20 second and third tier CPA firms.
We found that audit fees can be predicted based on the following factors: the sum of the
auditee’s assets; the auditee’s turnover; the business segment; and the audit firm’s status
(Big 5 vs. others).
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decisions. We specifically assessed the financial literacy that relates to retirement savings
(“retirement financial literacy”).
Analysis indicates that the activities of searching for financial information and
frequently checking bills are both positively related to retirement financial literacy, even
after controlling for demographic and behavioral variables. Surprisingly, no relation
was found between basic financial knowledge, or numeracy knowledge, and retirement
financial literacy (awareness, monitoring and pro-activity), when controlling for other
variables. These findings indicate that having theoretical basic knowledge of financial
terms is necessary, but not sufficient, for better retirement financial literacy.

Empirical Tests of the Fama-French-Carhart Four
Factors Model in the Israeli Stock Market
Sharon Garyn-Tal and Beni Lauterbach
The Fama-French-Carhart four factors model is currently the leading scientific asset
pricing model. We use return data of stocks traded on the Tel-Aviv 100 and Yeter Maagar
lists during 2002–2013 to test, for the first time in Israel, the four factors model. We
find that: (1) Stock momentum and market to book ratio help explain the cross-section
of expected stock returns in Israel. In contrast, beta and size do not have explanatory
power; (2) The four factors in Israel have identical signs as the factors abroad, and some
of the Israeli factors appear economically significant; (3) Among our tested models, the
four factors model describes best the volatility of stock returns, and is most successful in
their pricing. In sum, consistent with findings of empirical tests abroad, the four factors
model is only partially successful in pricing Israeli stocks, yet definitely it (the four factors
model) represents progress relative to previous asset pricing models.

Green Taxation: The Influence and Desirability of the
Feebate Scheme in the Israeli New Car Market
Itamar Milrad
During August 2009, a “green taxation” reform was introduced in Israel. The reform
included raising the purchase tax on new cars and giving rebates to consumers based

ABSTRACTS

Estimating the NAIRU for Israel, 1992–2013
David Elkayam and Alex Ilek
We use a state space model to estimate a time-varying Non-Accelerating Inflation Rate
of Unemployment (NAIRU) for Israel for the period 1992–2013. The NAIRU is an
unobservable variable and can be estimated by the Kalman filter method, exploiting the
assumed relationship between the NAIRU and several observable variables such as the
inflation and unemployment rates. We assume a forward looking Phillips curve, according
to which actual inflation is influenced by expected inflation (which is also unobservable),
by the unemployment gap (the gap between the actual unemployment rate and the
NAIRU) and by real exchange rate changes. As a proxy for expected inflation we use data
on inflation expectations derived from the bond market in Israel (“breakeven inflation”).
This enables us to avoid making an assumption regarding the formation of expectations,
especially avoiding the usual practice of assuming adaptive expectations and using lags
of inflation as proxies for inflation expectations. We find that the estimated NAIRU is
fairly variable and explains a great deal of the low frequency dynamics of the actual
unemployment rate. For example, from 2004 to 2013, actual unemployment declined
by 7.8 percentage points. Our estimates suggest that 6.2 percentage points (most of the
reduction) were due to a decline in the NAIRU. This is probably a result of policy steps
to encourage employment, which were implemented by the government since 2002. We
also found that the estimated NAIRU fits very well in a Beveridge curve, and thus helps
to identify the negative relationship between job vacancies and unemployment, as one
would expect from a measure of structural unemployment.

Retirement Financial Literacy
Adi Meir, Yevgeny Mugerman and Orly Sade
Increasing life expectancy and changes in the pension savings market and the labor market
pose a challenge to the Israeli citizens, as they need to carefully plan their long term
savings. Using a unique survey, our research documented responses with respect to two
aspects of financial literacy: financial knowledge and the behavior of making financial
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