
הצמיחה בישראל: מכלכלה 
מתפתחת למשק מודרני1

אסף גבע ולב דרוקר

מאז הקמת המדינה נרשמו שינויים משמעותיים בקצבי הצמיחה: בשנות ה-50 וה-60 צמח המשק 
בקצב מהיר; במהלך שנות ה-70 נרשמה האטה משמעותית בקצב הצמיחה לנפש, לשיעור הדומה 
למדינות המפותחות, ולאחר שנת 1991 חלה עלייה מתונה בקצב הצמיחה. מאמר זה מהווה המשך 
לעבודות שעסקו בניתוח הגורמים לצמיחה בישראל משנות ה-60 המוקדמות עד היום, תוך בחינת 

השינויים בתרומתם לצמיחה במהלך תקופה זו.
על מנת לנתח את הגורמים לשינויים בקצבי הצמיחה אנו מבצעים אמידה אקונומטרית המבוססת 
על גישת פונקציית הייצור, תוך התייחסות לתשומת העבודה, סוגים שונים של מלאי ההון ומשתנים 
1973 ו-1991. בעוד  המשפיעים על הפריון הכולל. הממצא המרכזי הוא קיום שבר מבני בשנים 
מציג לראשונה את השבר המבני  זה  ידיעתנו מחקר  למיטב  צוין בספרות,  ב-1973  השבר המבני 
בתחילת שנות ה-90 שחל במקביל לשיא העלייה מברה"מ. ממצאינו מראים כי בעשורים הראשונים 
הפתיחה  תנאי  מיצוי  לצד  הפיזי  ההון  צמיחת  על  הגבוהה  הצמיחה  התבססה  המדינה  קום  לאחר 
הנמוכים וחשיפת המשק לסחר חוץ. בתקופת הביניים )1973–1990( היו מנועי הצמיחה תשומת 
העבודה ורכישת הון אנושי. במהלך שני העשורים האחרונים הצמיחה מושפעת משינויים טכנולוגיים 

ומצעדי המדיניות הציבורית, ובראשם ירידה בצריכה הביטחונית.

א. הקדמה

מאז  היום.  ועד  המדינה  קום  מאז  הישראלי  במשק  לצמיחה  הגורמים  את  מנתחים  אנו  זו  בעבודה 
הקמת המדינה נרשמו שינויים משמעותיים בקצבי הצמיחה, כאשר בשנות ה-50 וה-60 צמח המשק 
בקצב מהיר ובמהלך שנות ה-70 נרשמה האטה משמעותית בקצב הצמיחה, לשיעור הדומה למדינות 
המפותחות. בעשורים האחרונים התפרסמו מאמרים רבים הבוחנים את הגורמים המשפיעים על קצב 
הצמיחה הכלכלית. מרבית המאמרים בחנו מספר מדינות לאורך שנים והתבססו על רגרסיית פאנל, 
בעוד שאר העבודות התמקדו במדינה בודדת. סקירה של ממצאי המחקרים מעלה מספר משתני מפתח 

ברצוננו להודות למישל סטרבצ'ינסקי על נתונים לגבי שיעורי המס הסטטוטורי ועל הערותיו. בנוסף אנו מודים   1
לקריסטינה  תודות  לכלכלה.  הישראלית  האגודה  כנס  ולמשתתפי  קריל  זאב  שידלובסקי,  אלדד  שראל,  למיכאל 
גרינשפון, מקסים בוצ'רנקו ואמיר דולב על הסיוע באיסוף הנתונים ועיבודם. עבודה זו משקפת את עמדת כותביה 

בלבד.
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הרלוונטיים לתקופות ומדינות שונות. סקירת הספרות שמובאת להלן כוללת את ממצאי המאמרים 
הרלוונטיים לגורמים אשר אנו בוחנים את השפעתם על הצמיחה בישראל.

ידי  על  לרוב  נמדד  האנושי  ההון  הצמיחה.  על  האנושי  ההון  את השפעת  בדקו  רבים  מחקרים 
 Barro .שלושה רכיבים: שנות לימוד, הוצאה ממשלתית על חינוך ומדדים לאיכות מערכת החינוך
)1991, 1998, 2001( מראה, בהתבסס על פאנל של 98 מדינות, כי לשלושת המרכיבים השפעה 
משמעותית על קצב הצמיחה בטווח הארוך. עם זאת, המאמר של Barro )2001( והעבודות שנעשו 
תוצאה   .)Levine and Renelt,1992( שלהן  האקונומטרי  התוקף  לגבי  לביקורת  זכו  בעקבותיו 
דומה לגבי חשיבות שנות הלימוד נמצאה גם על ידי Sirimaneetham and Temple )2006(. גם 
)2001( וברגמן  מחקרים שבחנו את הצמיחה בישראל מצאו עדויות לחשיבות החינוך. כך, לביא 
ומרום )2005( אומדים את השפעת גורמים שונים הקשורים בהון האנושי על הצמיחה והפריון של 

המגזר העסקי ומוצאים כי להון האנושי השפעה משמעותית על קצב הצמיחה ארוך הטווח.
ופיתוח.  במחקר  והשקעות  פיזיות  להשקעות  חיובית  השפעה  מצאו  רבים  מחקרים  במקביל, 
 Sirimaneetham and הכבישים,  מלאי  של  חיובית  השפעה  מצאו   )2007( ופלוג  סטרבצ'ינסקי 
Temple )2006( דיווחו על השפעה של שיעור ההשקעה בתוצר ו-Sala-i-Martin )1997( מצא 
2000( מצא כי בין  כי השקעה בציוד והשקעות אחרות תורמות לצמיחה. בנוסף, הלפמן )1999, 
השנים 1970–1991 המו"פ המקומי והמו"פ הזר מסבירים כ-17% מהצמיחה בישראל. טרכטנברג 
ותקשורת  מידע  טכנולוגיות  במגזר  הצמיחה  והעקיפות של  הישירות  את השפעותיה  בחן   )2001(
)ICT( ומצא כי בין השנים 1990–2000 הייתה הצמיחה במגזר ההייטק אחראית לכ-30 אחוזים 
מצמיחת התוצר בישראל. ברגמן ובר אליעזר )2001( מוצאים השפעה חיובית של השקעות במחקר 

ופיתוח ענפי התעשייה בארץ ובחו"ל על התפוקה והפריון.
ופלוג  סטרבצ'ינסקי  הצמיחה.  על  הציבורית  המדיניות  בהשפעת  מתמקדים  מהמאמרים  חלק 
בתשתיות,  ממשלתית  מהשקעה  המורכב  כלכלית  המקרו  המדיניות  לאיכות  מדד  בנו   )2007(
קיימת  זה  למדד  כי  מצאו  מסים סטטוטוריים. המחברים  והקטנת  העבודה  עולים בשוק  השתלבות 
זו אנו משתמשים בשיעורי המס הסטטוטוריים  השפעה על תקופות של צמיחה ממושכת. בעבודה 
שחושבו על ידי סטרבצ'ינסקי )2013(. בדומה, Sirimaneetham and Temple )2006( בונים 
מדד איכות למדיניות המקרו-כלכלית לכ-80 מדינות ומוצאים קשר חיובי ומובהק בין המדד וקצב 
צמיחת התוצר. המדד כולל משתנים כגון הגירעון הממשלתי, האינפלציה, הפער בין שער החליפין 
הרשמי לזה שבשוק השחור ושער החליפין הריאלי. זעירא )2001א( סקר ספרות בנושא הצמיחה 
ומצא כי למספר גורמים הקשורים למדיניות הכלכלית השפעה מובהקת על קצב הצמיחה: השקעה 
בחינוך, ובפרט באיכות ההוראה, עידוד ההשקעה בציוד, חשיפה לסחר חוץ, רפורמות שוק, יציבות 

שלטונית ויציבות ביטחונית.
בקצב  מבניים  שינויים  של  איתור  ידי  על  הצמיחה  שיעורי  יציבות  את  בחנו  מאמרים  מספר 
לאחר  מדינות  ב-74  הצמיחה  בקצב  שינויים  בחנו   )1998(  Ben-David and Papell הצמיחה. 
בקצב  מובהק  שינוי  חל   1990–1955 השנים  בין  מדינות  שב-54  ומצאו  השנייה  העולם  מלחמת 
 Fan .1973 הצמיחה בתוצר; עבור ישראל נמצא שהשינוי בקצב הצמיחה של התוצר התרחש בשנת
ואחרים )2003( מציגים דרך אלטרנטיבית לבחינת שינוי מבני: הכללת משתנה לשינוי מבני המשקף 

את המעבר מענפים בעלי פריון נמוך )חקלאות( לענפי התעשייה בעלי פריון גבוה יותר.
תוך  היום,  ועד  ה-60  משנות  החל  ישראל  בכלכלת  לצמיחה  הגורמים  ניתוח  מוצג  זו  בעבודה 
ובהשפעה של המשתנים השונים.  בחינת השינויים המבניים במשק המשתקפים בשינויים בהרכב 
לצורך כך, אנו מבצעים אמידה אקונומטרית המבוססת על גישת פונקציית הייצור, תוך התייחסות
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לוח 1: סיכום ממצאי המאמרים על קצב הצמיחה הכלכלית
משתניםסוג רגרסיהמחקר

סטרבצ'ינסקי ופלוג 
)2007(

 פרוביט, 
נתוני ישראל

מדד לאיכות המדיניות המקרו כלכלית, שיעור העולים באוכלוסייה, 
הגרעון התקציבי מנוכה המחזור, היקף הסחר העולמי, מלאי 

כבישים, היקף גביית המסים, ערבויות ממשלת ארה"ב
 Sirimaneetham
)2006( Temple-ו

Panel ,מדד לאיכות המדיניות המקרו כלכלית, קצב צמיחת אוכלוסייה
שיעור ההשקעה מהתוצר, אוריינות, שנות לימוד

Glaeser ואחרים 
)2004(

Panel2שנות לימוד, אקלים, משילות,1 זכויות קניין, יעילות הממשלה

 Lavi and
 Strawczynski

)2002(

 ,OLS 
נתוני ישראל

נטל המס, גרעון המגזר הציבורי, אינפלציה, מלאי כבישים, ריבית 
ריאלית, עובדים זרים, עולים, תנאי סחר, שיעור אבטלה, פריון 

בארה"ב
Easterly ואחרים 

)1993(
Panel תוצר לעובד, שיעור השתתפות במערכת החינוך, היקף השוק

השחור, רמת פיתוח פיננסי
 Sala-i-Martin

)1997(
Panel ,השקעות בציוד ואחרות, ותק כלכלה חופשית, היקף ההשכלה

שלטון החוק, זכויות פוליטיות, זכויות אזרחיות, מהפכות, רמת 
קפיטליזם

)1991( BarroPanel שיעור השתתפות במערכת החינוך, צריכה ממשלתית, מהפכות
והפיכות

1 משתנה המשילות מתייחס לסולם בין 1 ל-7 שמגדיר את יכולתם של ראשי המדינה להעביר החלטות, כאשר 1 מייצג 
סמכות בלתי מוגבלת ו-7 מייצג מצב שבו לקבוצות מוסדיות שונות יש כוח זהה או גדול מזה שניתן לראש המדינה.

2 יעילות הממשלה בהקשר זה מתייחסת לגורמים הבאים: איכות הבירוקרטיה, איכות משרתי הציבור, עצמאות השירות 
האזרחי מלחצים פוליטיים, אמינות הצהרות הממשלה בנוגע למדיניות.

לתשומת העבודה, סוגים שונים של מלאי ההון ומשתנים המשפיעים על הפריון הכולל. אנו מוצאים 
כי בישראל חלו שינויים מבניים בשנים 1973 ו-1991 המשקפים תמורות בהרכב ענפי, בסביבה 

הביטחונית ובמדיניות הכלכלית.
המשך העבודה בנוי כדלקמן: בפרק הבא מוצגים התפתחות הצמיחה ומשתנים מקרו כלכליים 
מרכזיים מאז הקמת המדינה, בפרק 3 מופיע מסד הנתונים למחקר, בפרק 4 מוצגים הספציפיקציה 
לשינויים  הגורמים  ניתוח  מוצג   5 בפרק  במשק,  המבניים  השינויים  וניתוח של  האמידה  ותוצאות 

בקצב הצמיחה ובפרק 6 הסיכום.

ב. התפתחות הצמיחה בישראל

מאז הקמתה של מדינת ישראל נרשמו בה שינויים משמעותיים בקצבי הצמיחה ארוכי הטווח )ציור 
1(. במהלך שנת ה-50, ה-60 ותחילת שנות ה-70 נרשמה צמיחה מהירה בקצב ממוצע של 10.2 
1973 נרשמה האטה משמעותית בקצב הצמיחה, כאשר קצב  אחוזים בשנה. עם זאת, החל בשנת 
הממוצע  הצמיחה  קצב  השוואה,  לשם  אחוזים.  כ-4.1  על  עומד  זו  משנה  החל  הממוצע  הצמיחה 

בארה"ב הסתכם בתקופה זו ב-2.8 אחוזים.
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ציור 1: קצב הצמיחה של התוצר הריאלי, 1952–2012
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שינוי מגמה זה משתקף גם בקצב הצמיחה של התוצר לנפש, במונחי שקילות כוח הקנייה )ציור 2(. 
1975–1950 נרשמה התכנסות בפערים בין התוצר לנפש בישראל ובארה"ב,  בעוד שבין השנים 

התכנסות זו נעצרה החל משנת 1976.

 ,PPP ציור 2: התוצר לנפש בישראל ובארה"ב, דולרים קבועים במונחי 
2011–1950
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תופעה חשובה נוספת שהתרחשה במהלך המחצית השנייה של המאה הקודמת היא ההאטה שחלה 
בקצבי הצמיחה בקרב המדינות המפותחות במהלך שנות ה-70. כך, הצמיחה בארה"ב האטה מ-4.1 
אחוזים לשנה בין השנים 1950–1972 לכ-2.8 אחוזים מאז 1973. לוח 2 מציג את השינויים שחלו 
בעולם  הירידה בקצבי הצמיחה  נבחרות.   OECD במדינות  לפי עשורים  בקצבי הצמיחה בחלוקה 

נבעה בעיקר מירידה בקצב הצמיחה של הפריון הכולל.

*OECD-לוח 2: צמיחת התוצר והפריון הכולל בישראל ובמדינות ה
פריון כוללצמיחה

OECDישראלOECDישראל
1969-19608.9%5.5%4.9%3.2%
1979-19705.8%3.4%1.7%1.2%
1989-19803.4%2.8%0.7%1.2%
1999-19905.3%3.0%0.9%1.3%
2010-20003.7%2.0%0.7%0.2%

* המדינות הנכללות בהשוואה הן: אוסטרליה, פינלנד, אירלנד, איטליה, יפן, לוקסמבורג, הולנד, ניו זילנד, נורבגיה, 
פורטוגל, ספרד, שוודיה, שוויץ, בריטניה וארה"ב.

בפרוק מקורות הצמיחה לחלקם של ההון, העבודה והפריון הכולל )TFP( מתקבל ששינויים בתשומת 
העבודה ובמלאי ההון הפיזי מסבירים באופן חלקי בלבד את השינוי בקצבי הצמיחה בישראל החל 
מאמצע שנות ה-70. כך למשל, בין 1961–1970 הסבירו גורמים אלה כמחצית מצמיחת התוצר, 
כאשר הגידול בפריון הכולל אחראי לשארית )ראה ציור 3, בהתבסס על פונקציית ייצור מסוג קוב 
דאגלאס עם תשואה קבועה לגודל(. מאז שנות ה-70 נרשמה ירידה משמעותית בקצב צמיחת הפריון 
לבחון  למוטיבציה  תורם  זה  ממצא  המפותחות.  המדינות  בקרב  שחלה  להתפתחות  בדומה  הכולל, 

גורמים נוספים שהשפיעו על קצב הצמיחה, מעבר למלאי ההון הפיזי ולתשומת העבודה.
גורמים רבים עשויים להשפיע על הפריון הכולל. שני גורמים אשר מצוינים בספרות כבעלי השפעה 
על הפריון הכולל הם מידת הפתיחות של המשק לסחר חוץ ומידת הפיתוח הפיננסי. בחינת ההתפתחות 
של משתנים אלה )ציור 4( מעלה כי הפתיחות של המשק עלתה באופן הדרגתי בכל השנים במדגם, 
ושבשנות ה-70 חלה עלייה בשווי המצרפי של שוק המניות. לפיכך נראה כי מגמות אלה אינן המקור 

לירידה בקצב הגידול של הפריון הכולל שחלה בשנות ה-70.
גורם נוסף אשר עשוי להסביר את הירידה בקצב הגידול של הפריון הכולל הוא שינויים במדיניות 
ידי  על  המסים  גביית  )היקף  המס  בנטל  משמעותית  עלייה  נרשמה   1968 משנת  החל  הציבורית. 
הממשלה הרחבה, כאחוז מהתוצר( ובמקביל בצריכה הביטחונית )ציור 5(. בעשורים שלאחר מכן 
טרם  שנרשמה  לרמה  חזרה  הביטחונית  שהצריכה  בעוד  אך  אלה,  משתנים  בשני  ירידה  נרשמה 

העלייה, נטל המס נותר ברמה גבוהה משמעותית בהשוואה לרמה שנרשמה לפני 1968.
6(. תשלומי ההעברה  )ציור  הגידול בנטל המס מימן בחלקו גם את העלייה בתשלומי העברה 
רשמו עלייה משמעותית מאז המחצית השנייה של שנות ה-60 ועד תחילת שנות ה-80 של המאה 

הקודמת. מאז, נשמר המשקל של תשלומי העברה כאחוז מהתוצר.
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ציור 3: שיעור הגידול השנתי הממוצע בהון, בתשומת העבודה* ובפריון הכולל, 
באחוזים, 1951–2011
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* שעות עבודה מצרפיות במשק.

 ציור 4: שווי שוק המניות ורמת הפתיחות של המשק,* באחוזי תוצר, 
2012–1952
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*מידת הפתיחות של המשק מחושבת כסך הייצוא והייבוא כאחוז מהתוצר.
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ציור 5: נטל המס והצריכה הביטחונית, באחוזי תוצר, 1960–2012
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ציור 6: תשלומי העברה, באחוזי תוצר, 1965–2011
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ציור 7: עולים לישראל לפי ארץ מוצא, אלפים
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ציור 8. אלפי עובדים, לפי משלחי יד נבחרים*
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* הנתונים מתייחסים לכלל העולים מברה"מ שעלו בין השנים 1990–1999 בהשוואה לסך התושבים שהתגוררו 
בישראל בשנת 1989 )ערב העלייה(. מקור: הלמ"ס.
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גורם משמעותי נוסף לקצב צמיחת המשק היה קצב ההגירה לישראל. כפי שיוצג בהמשך, גל עלייה 
משמעותי במיוחד לקצב הצמיחה היה גל העלייה מברה"מ של סוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90. 
ו-8(, כאשר כ-51.6 אחוזים2 מהעולים בין   7 )ציורים  גבוהה  זה אופיין ברמת השכלה  גל עלייה 
השנים 1990–1995 היו בעלי תואר אקדמי )כאשר מרביתם בעלי תואר שני ומעלה(, זאת בהשוואה 

ל-18.9 אחוזים3 באוכלוסייה הכללית ב-1990 )המספרים מתייחסים לגילאי 25 ומעלה(.

ג. נתונים וסטטיסטיקה תיאורית

פרק זה יציג את אופן בניית המשתנים וכן את תכונות המשתנים ששימשו לצורך האמידה.

ג.1. הגדרת משתנים

מלאי ההון הפיזי – משתנה זה חושב לצורך המחקר על ידי צבירה של ההשקעות בנכסים קבועים, 
תוך הנחה של פחת בשיעור של 5 אחוזים בשנה. מקור לנתוני הבסיס לחישוב: למ"ס.

תשומת העבודה – אלפי שעות עבודה במגזר העסקי והציבורי החל מ-1962 ועד ל-2011. מקור 
הנתונים: בנק ישראל.

מדד מניות S&P-500 – מקור: Yahoo Finance לתקופה 1952–2011.
התכנסות לתוצר ארה"ב – המשתנה מוגדר כיחס בין התוצר לנפש של ישראל לבין התוצר לנפש של 

ארצות הברית. מקורות הנתונים הם למ"ס ו-BEA לשנים 1961–2011.
והייבוא בתוצר. מקור הנתונים הוא למ"ס  הייצוא  פתיחות לסחר חוץ – המשתנה מוגדר כמשקל 

לשנים 1950–2011.
שיעור המס הסטטוטורי הישיר – מדד, 1960=100. מקור הנתונים הוא עבודתו של סטרבצ'ינסקי 

.)2013(
שיעור המס הסטטוטורי אקסוגני )מדד( – שיעור המס הסטטוטורי הישיר המשקף שינויים אקסוגניים 
פי  על  נבנה  המדד   .)2013( סטרבצ'ינסקי  של  עבודתו  הוא  הנתונים  מקור   .)100=1960( בלבד 

.)2010( Romer and Romer הגישה הנרטיבית של
זרם עולים – מספר עולים לישראל בכל שנה. מקור: הלמ"ס.

מלאי מחקר ופיתוח )ציור 9( – חישוב המלאי בוצע באמצעות המתודולוגיה של Hall )1990(. על 
פי שיטה זו, מלאי ההון של המחקר והפיתוח מחושב על ידי צבירה של הוצאות מו"פ ופחת בשיעור 
של 15 אחוזים. יש לציין כי מלאי המו"פ אינו נכלל במסגרת המשתנה מלאי ההון הפיזי שהוצג לעיל.
ההוצאה  על  ההון, בהתבסס  לחישוב מלאי  בדומה  בוצע  חישוב מלאי ההשכלה   – מלאי ההשכלה 

הלאומית לחינוך ותוך הנחת פחת של 15 אחוזים. החישוב מבוסס על נתוני הלמ"ס.
צריכה ביטחונית – באחוזי תוצר. מקור הנתונים הוא למ"ס עבור השנים 1960–2011.

העברות – תשלומי העברה באחוזי תוצר. מקור הנתונים הוא בנק ישראל עבור השנים 1965–2011.

מקור: למ"ס, סקר קליטת עולים 2010–2011 )2013(.  2
Barro and Lee, 2013 :מקור  3
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ציור 9: מלאי הון מחקר ופיתוח כאחוז ממלאי ההון הפיזי במשק, 1963–2014
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ג.2. סטטיסטיקה תיאורית

לוח 3: סטטיסטיקה תיאורית

סטיית תקןמינימוםמקסימוםחציוןממוצע
סטאציו
שניםתצפיותנריות

משתנים
1951-
2011 61כן1.47%4.64%-5.97%4.87%26.50%הגידול בתמ"ג

הגידול במלאי 
61כן4.74%4.34%9.58%1.82%2.02%ההון הפיזי

1951-
2011

הגידול בתשומת 
49כן10.40%3.59%-2.63%2.53%14.56%העבודה

1963-
2011

הגידול במדד 
S&P6.69%8.02%31.01%-26.01%13.17%59כן

1953-
2011

התכנסות )היחס 
בין התוצר לנפש 
62כן55.75%57.21%66.00%34.91%6.88%בישראל וארה"ב(

1950-
2011

הגידול במלאי 
49כן6.62%4.23%18.67%2.57%4.57%ההשכלה

1963-
2011
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סטיית תקןמינימוםמקסימוםחציוןממוצע
סטאציו
שניםתצפיותנריות

61כן14.39%5.46%-1.64%1.72%11.21%הגידול בפתיחות
1951-
2011

הגידול במלאי 
R&D10.52%7.56%66.48%-26.73%15.84%48כן

1964-
2011

הגידול בצריכה 
51כן16.70%9.83%-0.19%39.97%-0.01%הביטחונית

1961-
2011

הגידול בתשלומי 
46כן14.80%9.13%-3.07%1.72%22.31%העברה

1966-
2011

שינוי בשיעור המס 
הסטטוטורי הישיר, 

51כן13.53%4.13%-1960-0.71%0.00%8.12%=100
1961-
2011

60כן40,07425,543199,5169,50535,020זרם העולים
1952-
2011

ד. אמידה

פרק זה מציג את אופן הבנייה של משוואות האמידה ובחינת השינויים שחלו בהשפעת משתנים על 
תוך  הייצור  פונקציית  גישת  על  המתבססת  מספציפיקציה  מתחילים  אנו  זאת,  במסגרת  הזמן.  פני 
התייחסות לשלושת הרכיבים: תשומת העבודה, מלאי ההון הפיזי ומשתנים המשפיעים על הפריון 
הכולל. בנוסף, אנו בוחנים את יציבות המקדמים על פני תקופת המדגם, תוך ניסיון לאתר תקופות של 
שינויים מבניים. בהתאם להימצאות של נקודות שבר מבני, אנו אומדים משוואות צמיחה נפרדות לכל 

תת-תקופה כדי לאתר את הגורמים הייחודיים שהובילו את הצמיחה בתקופות השונות.

ד.1. משוואות המודל

אנו מתחילים מפונקציית קוב-דאגלס ]משוואה )1([ שבה גורמי הייצור הון ועבודה הם פונקציות 
 – Kt ,מלאי הון מו"פ – Et ,הפריון הכולל – At :המתחשבות בכמות גורמי הייצור ובאיכותם. נסמן
מלאי הון פיזי, Ht – האפקטיביות של העבודה ו-Lt – תשומת העבודה. α ו-β מייצגים את הגמישויות 
של ההון והעבודה האפקטיביים ביחס לתוצר בהתאמה. כך, )fK)Et,Kt היא פונקציה המשלבת שני 
סוגי הון )פיזי ומו"פ(, )fL)Ht,Lt היא פונקציית כוח העבודה הלוקחת בחשבון את היקף תשומת 

העבודה ואת ההון האנושי. להרחבה על הפיתוח ראה נספח א.  בגוף המאמר:
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 )1( משוואה  של  לוגריטמית  טרנספורמציה  הצמיחה,  על  המשפיעים  הגורמים  לניתוח  להגיע  כדי 
מובילה ל:

 בגוף המאמר:
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עתה נניח שהשינויים על פני זמן מספיק קטנים, וכן שהפונקציות של הון ועבודה גזירות וניתנות 
להפרדה. דיפרנציאציה של משוואה )2( תניב:
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  log ���� � log���� � � log������� ���� � �log ������� ���� )2(  

  
∆log���� � ∆ log���� � �����������

����
∆��
��

� �����������
����

∆��
��

� �����������
����

∆��
��

 

                                           � �����������
����

∆��
��

  
)3(  

  ��� � ��� � ����� � ����� � ����� � ����� )4(  

  

  בנספח:

  �� � �������
� )1(  

  � � ����� �� )2(  

  � � ����� �� )3(  

  �� � �������� ���������� ���� )4(  
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)4) מתארת את  ו-sL, מתארים את החלק היחסי של מרכיבי התוצר. משוואה   sE, sK, sH כאשר 
צמיחת התוצר כפונקציה של שיעורי הגידול של מרכיביו.

ד.2. תוצאות אמפיריות

לוח 4 מציג את תוצאות האמידה למדגם הרחב ביותר הזמין )שנים 1964–2011(. על מנת להתמודד 
המדיניות  ממשתני  חלק  של  במכנה  המופיע  התוצר  לגובה  הצמיחה  בין  הפוטנציאלי  הקשר  עם 
מלאי  הפיזי,  ההון  מלאי  כגון  נוספים,  משתנים  אחת.  שנה  בפיגור של  אלה  משתנים  אומדים  אנו 
המו"פ ומלאי ההשכלה, לא נאמדו בפיגור עקב השפעתם המידית על פונקציית הייצור. מודל )1( 
מציג תוצאות שנאמדו בשיטת ריבועים פחותים ומודל )2( נאמד בשיטת SLS2 כדי להתמודד עם 

אנדוגניות אפשרית של משתני מלאי ההון הפיזי ושיעור המס.
משתני העזר שנכללו במסגרת אמידת ה-2SLS הם שיעור המס הסטטוטורי האקסוגני ומשתנה 
דמי למלחמות ישראל. משתני העזר נבחרו כך שיהיו בעלי השפעה מובהקת על המשתנים שלגביהם 
גיסא.  על המשתנה התלוי מאידך  ישיר  באופן  ואינם משפיעים  גיסא  לאנדוגניות מחד  קיים חשש 
משתנה שיעור המס האקסוגני עונה בדיוק על דרישות אלה. לגבי משתנה הדמי של מלחמות ישראל, 
קיים חשש כי משתנה זה משפיע ישירות על התוצר, אך לא נמצאה השפעה ישירה של משתנה זה על 

קצב צמיחת התוצר באמידות שביצענו, כאשר כוללים את שאר המשתנים המסבירים.
אנו מוצאים כי תשומת העבודה ומלאי ההון הפיזי, כצפוי, הם בעלי השפעה חיובית ומובהקת. 
המקדמים שהתקבלו משקפים את הגמישות בין השינויים בתשומות גורמי הייצור וקצב הצמיחה. 
מלאי ההשכלה, המשקף בראייתנו את איכות כוח העבודה, משפיע חיובית על הצמיחה. משתנה זה 
משקף החלטות מדיניות שכן כ-80 אחוזים מסך ההוצאה הלאומית על חינוך ממומנת על ידי המגזר 
הציבורי. בנוסף, המשק נהנה במהלך התקופה הנבחנת מתופעת הגלובליזציה ומהחשיפה לסחר חוץ.
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לוח 4: תוצאות אמידה מרכזיות, משתנה תלוי – צמיחת התוצר

שיטת אמידה
מדגם

מודל )1)
OLS

2011–1964

מודל )2)
SLS2

2011–1964
***0.325השינוי בתשומת העבודה

)0.066(
0.336***

)0.068(
***0.389השינוי במלאי ההון

)0.075(
0.376***

)0.079(
***0.128השינוי בפתיחות )פיגור של שנה(

)0.041(
0.128***

)0.041(
S&P 0.033השינוי במדד**

)0.013(
0.033**

)0.013(
התכנסות לתוצר ארה"ב בפיגור 

של שנה
-0.074***
)0.008(

-0.074***
)0.008(

***0.130-שיעור המס הסטטוטורי הישיר
)0.047(

-0.104*
)0.056(

מספר עולים
)פיגור של שנה(

0.011***
)0.004(

0.011***
)0.004(

***0.029-דמי לשנים +73
)0.003(

-0.029***
)0.003(

מלחמות, שיעור מס אקסוגני רשימת משתני עזר
ומשתנים מסבירים בפיגור

4848תצפיות
Adjusted R-Squared0.8220.821

Durbin-Watson1.9391.941

***, ** ו-* מציינים רמת מובהקות של 1%, 5% ו-10%, בהתאמה. סטיות התקן מופיעות בסוגריים.

מדד המניות S&P 500 נמצא מתואם חיובית עם הצמיחה בישראל. מדד ה-S&P 500 הוא בעל 
מתאם גבוה עם השקעות ישירות של זרים בישראל והתוצר של ארה"ב. מתאם זה מסביר מדוע לא 

נמצאה השפעה מובהקת של משתנים אלה על קצב הצמיחה בישראל.
משתנה ההתכנסות מודד את השפעת הפער בין התוצר לנפש בישראל ובארה"ב. המקדם השלילי 
מראה כי בתקופות שבהן הפער היה גבוה הדבר תרם לקצב צמיחת התוצר במשק. תוצאה זו תואמת 
קיום של התופעה של התכנסות ה"מועדונים" )Quah ,Club convergence ]1996[(. התכנסות 
המועדונים תומכת בסגירת פערים ברמת התוצר לנפש בין מדינות בעלות מאפיינים דומים )ממשל, 
תנאי  את  בנוסף  משקפת  ההתכנסות  משתנה  השפעת  בראייתנו,  הארוך.  בטווח  ועוד(  טכנולוגיה 
ההתחלה הנמוכים של המשק )ראה ציור 2( וכן את קצב הצמיחה של תוצר ארה"ב. כדי להימנע 

מסיבתיות הפוכה, המשתנה מופיע ברגרסיה בפיגור של שנה.
ידי שכלול של המסים הישירים  אנו מוצאים כי שיעור המס הסטטוטורי הישיר )המחושב על 
בהיקף הגבייה היחסי( משפיע באופן שלילי על הצמיחה. ההשפעה השלילית תואמת את הממצאים 
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אשר   ,2010 בשנת   OECD-ב שנערך  הנרחב  המחקר  וממצאי   )2007( ופלוג  סטרבצ'ינסקי  של 
הישירים.  המסים  ובפרט השפעה שלילית של  הצמיחה  על  מיסוי  על השפעה שלילית של  הצביע 
הערוצים שדרכם המסים הישירים עלולים לפגוע בקצב הצמיחה הם רבים: הקטנת היצע העבודה, 
פגיעה בתעסוקה ובשכר נטו, הקטנת ביקושים לצריכה פרטית ופגיעה בהשקעות. בטווח הארוך יותר 
הגדלת המסים הישירים יכולה לפגוע בתחרותיות המשק ובתמריץ לרכישה של השכלה גבוהה. עם 
זאת, יש לציין כי ההשפעה השלילית אינה לוקחת בחשבון חלק מתועלות אפשריות הנובעות מהגדלת 

רכיבים מעודדי צמיחה בהוצאה הציבורית.
למלחמות  בדמי  משתמשים  אנו  כאשר   ,SLS2 בשיטת   )1( מודל  של  אמידה  מציג   )2( מודל 
ובשיעור המס הסטטוטורי האקסוגני בתור משתני עזר. תוצאות האמידה אינן שונות באופן מהותי 
מתוצאות מודל )1(. תוצאה זו מעידה על כך שהאנדוגניות הפוטנציאלית אינה בעיה משמעותית עבור 

המשתנים שנבחנו.

ד.3. איתור שינויים מבניים במשוואות הצמיחה

בשלב זה, אנו בוחנים את יציבות המקדמים במשוואת הצמיחה )מודל ]1[( על פני תקופת האמידה, על 
מנת לבחון קיום של שברים מבניים בכלכלת ישראל שעשויים להסביר את השינויים בקצבי הצמיחה 
של המשק. כלומר, אנו מנסים לזהות נקודות מפנה שבהן נרשם שינוי מהותי בהשפעת המשתנים 
המסבירים על קצב צמיחת התוצר. לצורך בדיקת קיום של שינויים מבניים בגורמים המשפיעים על 
 .)Hansen, 1997(  Quant-Andrews ומבחן   )1960(  Chow נעזרנו במבחן  בישראל  הצמיחה 
מבחן Chow מבצע השוואה של הפרמטרים במודל אשר נאמדו על שני מדגמים חלקיים, לפני ואחרי 
נקודת השבר הפוטנציאלי. הסטטיסטי של המבחן לכל התקופות במדגם מוצג בציור 10. החיסרון 
של מבחן Chow מתבטא בכך שהאיתור מתייחס לתקופה מסוימת שנקבעה באופן שרירותי על ידי 
החוקרים. כך, המבחן עדיין יצביע על שינוי מבני מספר שנים לפני ואחרי התקופה שבה התרחש 
השבר בפועל. כדי לתמוך בתוצאות של מבחן Chow נעזרנו גם במבחן Quant-Andrews. מבחן 
כי  יצוין  ביותר.  המובהקת  השבר  נקודת  את  ומוצא  המדגם  לאורך   Chow מבחן  ערכי  בוחן  זה 
הספציפיקציה ששימשה לצורך הניתוח בסעיף זה אינה כוללת את משתנה הדמי לשנת 1973 ואילך.
בציור 10 מוצגת סדרה של סטטיסטים ממבחן Chow, כאשר בולטות שתי נקודות שבר עיקריות 
בשנים 1973, השנה שבה התרחשה מלחמת יום כיפור, וב-1991, שנה לאחר שיא העלייה מברה"מ. 
הממצאים  את  תואמת   1973 שנת  לגבי  התוצאה  אלו.  בתוצאות  תומך   Quant-Andrews מבחן 
1973 כשנה שבה חל שינוי מבני  במחקרים אחרים לגבי ישראל: זעירא )2012( מציין את שנת 
 Ben-David and Papell של  מחקרם  לנפש.  הצמיחה  קצב  של  פרמננטית  בירידה  שהתבטא 
1998(( מעלה תוצאה דומה. יצוין כי מחקרים אלו התייחסו לשינויים בקצב הצמיחה, זאת בשונה 
מעבודה זו שבוחנת את השינוי במקדמי המשתנים המשפיעים על קצב הצמיחה על פני הזמן. בעוד 
שהממצא לגבי השבר המבני בשנת 1973 דווח כאמור במספר עבודות קודמות, קיום השבר בשנת 
1991 טרם הוצג בעבודות אקדמיות, למיטב ידיעתנו. בהמשך העבודה נאפיין את ההבדלים בגורמי 

הצמיחה במשק לפני ואחרי שנת 1991.
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ציור 10: בדיקת שינוי מגמה – סדרת מבחני Chow כפונקציה של תקופת השינוי
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לוח 5: מבחן Quant-Andrews לשינוי מבני
אין שינוי מבניהשערת האפס
1963–2011תקופת המדגם
1971–2004הטווח הנבחן

הסתברותערךסטטיסטי

)1991( Maximum Wald F-statistic25.170.024

 2011–1973  ,1990–1963 בשנים  תת-מדגמים  לשלושה  האמידה  תוצאות  את  מציג   6 לוח 
ו-1991–2011. החלוקה לתת-מדגמים נקבעה על סמך מבחנים לאיתור שינויים מבניים )שהוצגה 
לעיל ובהתאם לדרגות החופש הנדרשות לאמידה(. לוח 8 המופיע בנספח ב מציג את תוצאות האמידה 
עבור ספסיפיקציות אלה בשיטת SLS2; בדומה לתוצאות אשר הוצגו בלוח 4, גם במקרה זה עולה 

כי האנדוגניות הפוטנציאלית של המשתנים המסבירים אינה מהווה בעיה משמעותית.
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לוח 6: תוצאות אמידה מרכזיות, משתנה תלוי – צמיחת התוצר

שיטת אמידה
מדגם

מודל )3)
OLS

1990–1963

מודל )4)
OLS

2011–1973

מודל )5)
OLS

2011–1991
***0.266השינוי בתשומת העבודה

)0.066(
0.517***

)0.036(
0.421***

)0.105(
***0.154השינוי במלאי ההשכלה

)0.037(
***0.224פתיחות )פיגור של שנה(

)0.056(
0.071*

)0.036(
S&P 0.032השינוי במדד

)0.021(
0.015*

)0.008(
 התכנסות לתוצר ארה"ב

 בפיגור של שנה
-0.066***
)0.011(

-0.028***
)0.004(

-0.029***
)0.006(

***0.468השינוי במלאי ההון הפיזי
)0.090(

השינוי במלאי R&D )פיגור של 
שנה(

0.070*
)0.034(

***0.278-הצריכה הביטחונית
)0.074(

**0.151-שיעור המס הסטטוטורי הישיר
)0.057(

-0.125***
)0.036(

**0.095-תשלומי העברה )פיגור של שנה(
)0.034(

**0.016זרם העולים )בפיגור של שנה(
)0.006(

0.008***
)0.003(

***0.026-דמי לשנים +73
)0.005(

283921תצפיות
Adjusted R-Squared0.9060.7330.699

Durbin-Watson2.0151.8622.053

הערות: ***, ** ו-* מציינים רמת מובהקות של 1%, 5% ו-10%, בהתאמה. סטיות התקן מופיעות בסוגריים.

השינוי המשמעותי ביותר בין התקופות השונות נרשם לגבי השפעת מלאי הון פיזי. אנו מוצאים כי 
לשינויים במלאי ההון הפיזי הייתה השפעה על הצמיחה במודל )3( הכולל את שלושת העשורים 
הראשונים במדגם, אך קשר זה לא נשמר בספציפיקציות שכללו רק את השנים לאחר 1973 ]מודלים 
)4( ו-)5([. תוצאה זו משקפת את השינוי הטכנולוגי בפונקציית הייצור של המשק, אשר בעשורים 
האחרונים מאופיין בירידה במשקל התעשייה המסורתית ונשען יותר על ענפי תעשיית העילית שבהם 
המשמעות של ההון הפיזי פחותה )ציור 10(. ממצא זה, של היעדר השפעה מובהקת של ההון הפיזי 
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2007(. הצגה  על הצמיחה, עקבי עם ממצאי מחקרים נוספים )ראה לדוגמה סטרבצ'ינסקי ופלוג, 
גרפית של שינוי המקדם של מלאי ההון הפיזי לאורך זמן מוצגת בציור 4.11

 ציור 11: מקדמים נעים של מלאי ההון ותשומת העבודה
*)Rolling Coefficients( 
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* הספציפיקציה ששימשה לחישוב מקדמים בתקופות השונות מבוססת על מודל )1( בלוח 3. רווח סמך )בין הקווים 
המקווקווים( מחושב לפי רמת מובהקות של 10 אחוז.

תשומת העבודה, כצפוי, ִהנה בעלת השפעה חיובית ומובהקת בכל המודלים שהוצגו בלוח 6. מעניין 
לציין כי הגמישות של תשומת העבודה עלתה באופן משמעותי לאחר שנת 1973, מ-0.27 במודל 
)3( ל-0.42 במודל )5( הכולל את שני העשורים האחרונים בלבד. תוצאה זו מוצגת גם בציור 12. 
הגידול בהשפעת תשומת העבודה משקף את העלייה היחסית בחשיבותו בהשוואה למלאי ההון הפיזי. 

ניתן לפרש גידול זה בגמישות כעלייה בפריון העבודה בעשורים האחרונים.
מדד המניות S&P 500 נמצא כבעל השפעה חיובית על הצמיחה בישראל במודל )4(. משתנה 
ההתכנסות מודד את השפעת הפער בין התוצר לנפש בישראל ובארה"ב. חשיבות המשתנה ירדה על 

פני תקופת המדגם, דבר המשקף בראייתנו מיצוי חלקי של תהליך ההתכנסות.
שני העשורים האחרונים  את  הכולל   )5( במודל  וחיובי  מובהק  נמצא  ופיתוח  הון מחקר  מלאי 
בלבד, זאת בשונה ממודל )4(. הקשר החיובי מצביע על החשיבות של המחקר והפיתוח להסבר הקצב 
הגורמים המסבירים את השינוי המבני במשק בתחילת שנות  ומהווה את אחד  של צמיחת התוצר 
ו-)4(, הכוללים את השנים שלפני העלייה מברה"מ, הייתה לעולים השפעה   )3( ה-90. במודלים 
חיובית על קצב הצמיחה, אך לא במודל )5(. בהקשר זה יש לציין כי מלאי מחקר ופיתוח מתואם 
1990. להערכתנו, התרומה של העולים מאז תחילת שנות  חיובית עם מספר העולים לאחר שנת 

ה-90 לצמיחה מתבטאת בשני ערוצים – הרחבת היצע העבודה והגדלת התשואה למחקר ופיתוח.

יש לציין כי בציור 12 המקדם אינו מובהק ברמה של 10 אחוזים כאשר רווח הסמך כולל את הציר האופקי.  4
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ציור 12: הרכב התוצר העסקי – ענפים מרכזיים, באחוזי תוצר מקומי נקי, 
2011–1952
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ו-)4(. עם זאת, לא   )3( יציבה במודלים  אנו מוצאים כי ההשפעה השלילית של המסים הישירים 
נמצאה השפעה מובהקת של משתנה זה במודל )5(. ייתכן כי ממצא זה נובע מהמתאם החיובי הגבוה 
בין שיעור המס הישיר לבין הצריכה הביטחונית. מלוח 6 עולה גם כי למשתנה פתיחות המשק לסחר 
חוץ הייתה השפעה חיובית ומובהקת עד שנות ה-90. השפעת משתנה זה הופכת להיות לא מובהקת 
בשני העשורים האחרונים. ככל הנראה, ממצא זה נובע מכך שכבר בשנות ה-90 הגיע המשק לרמת 
פתיחות גבוהה, ומשלב זה פתיחה נוספת של המשק לסחר חוץ אינה מהווה מנוע צמיחה משמעותי.

)5( שכלל את המדגם  במודל  על הצמיחה  נמצאה בעלת השפעה שלילית  הצריכה הביטחונית 
לאחר שנת 1990. ציור 5 מציג את הירידה ההדרגתית בהוצאות הביטחון בישראל כאחוז מהתוצר 
שהתרחשה במקביל לירידה בנטל המס. הצריכה הביטחונית יכולה להשפיע על קצב הצמיחה דרך 
שני ערוצים אפשריים: ראשית, ירידה בצריכה הביטחונית יכולה להגדיל את ההוצאה על תחומים 
בצריכה  ירידה  המס. שנית,  נטל  את  לשנות  מבלי  חינוך,  או  כמו למשל תשתיות  צמיחה,  מעודדי 
הביטחונית יכולה לשקף שיפור במצב הגיאו-פוליטי שעשוי לתרום לקצב צמיחת המשק דרך אפיקים 
והוצאות  הישיר  המס הסטטוטורי  ייתכן שהכללת שיעור  תיירות.  או  סחורות  ייצוא  למשל  רבים, 
הביטחון במשוואת האמידה היא גם הסיבה לכך שאנו לא מוצאים השפעה מובהקת של החוב על 

הצמיחה עקב הקורלציה הגבוהה בין משתנים אלה.
תשלומי העברה, הכוללים את קצבאות הביטוח הלאומי, גמלאות, מענקים והעברות למלכ"רים, 
)5(. תשלומי העברה מקטינים את אי-השוויון  נמצאו כבעלי השפעה שלילית על הצמיחה במודל 
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חלק  מנגד,  ההשכלה.  במערכת  חלשות  אוכלוסיות  השתתפות  באמצעות  צמיחה  לעודד  ועשויים 
מהקצבאות פוגעות בתמריץ היציאה לשוק העבודה.

ה. ניתוח הגורמים לשינויים המבניים במשק והתורמים לצמיחה

 1973 שנת  לאחר  הצמיחה  בקצבי  משמעותית  לירידה  שהובילו  הגורמים  בניתוח  עוסק  זה  פרק 
 5,)decomposition( והשינויים המבניים שחלו אחרי שנת 1991. לצורך כך אנו מבצעים פירוק
שונה  מהתפתחות  והן  ברגרסיות  המקדמים  בגודל  משינוי  הן  נובעים  בצמיחה  השינויים  כאשר 
במסגרת  שנאמדו  המקדמים  על  מבוססת  ההשוואה  מתודולוגיית  בנוסף,  המסבירים.  במשתנים 
רגרסיות שונות )בהתאם לתקופה הרלוונטית ביותר( ולוקחת בחשבון רק את המשתנים שיש להם 

השפעה מובהקת על קצב הצמיחה.
לוח 7 מציג את הגורמים לצמיחה בשלוש תקופות – שנות ההקמה )לפני 1973(, תקופת הביניים 
התרומה  את  מציגים  בלוח  המספרים   .1991 אחרי  הטכנולוגי  השינוי  ותקופת   )1990–1973(
על  מובהקת  להם השפעה  נמצאה  מהגורמים אשר  אחד  כל  מסוימת של  בתקופה  התוצר  לצמיחת 
קצב הצמיחה, בנקודות אחוז. כך לדוגמה, נמצא כי בין השנים 1964–1972 היה הגידול בתשומת 
העבודה אחראי על 0.9 נקודות אחוז מקצב הצמיחה השנתי )שעמד על 8.8 אחוז בממוצע במהלך 
תקופה זו(. הצמיחה במהלך התקופה המוקדמת )1964–1972( התבססה במידה רבה על השקעות 
בהון פיזי, שהסבירו כ-35 אחוזים מהצמיחה. בנוסף, גם לנקודת הפתיחה הנמוכה יחסית של המשק 
הייתה השפעה על קצב צמיחת התוצר בתקופה זו; כמחצית מהצמיחה בתקופה זו מוסברת על ידי 
משתנה ההתכנסות. חשיפת המשק לסחר חוץ היוותה מנוע צמיחה נוסף )הייצוא והייבוא היוו כ-36 
אחוזי תוצר ב-1962 וכ-85 אחוזים ב-2000, ראה ציור 4(. העלייה המהירה בשיעור המס הישיר 
הורידה כ-0.3 נקודות אחוז מקצב הצמיחה הממוצע בתקופה זו. לזרם העולים, בטווח הקצר, הייתה 

השפעה חיובית מתונה על הצמיחה.
מהקטנת  שנבעו  יותר  נמוכים  צמיחה  בשיעורי  התאפיינה   )1990–1973( הביניים  תקופת 
התרומה של ההון הפיזי ותשומת העבודה, מיצוי חלקי של התרומה של תהליך הפתיחות לסחר החוץ 
וההתכנסות לתוצר של ארה"ב. ירידה של שיעורי המס, שהתרחשה בעיקר לאחר שנת 1985, תרמה 

חיובית לקצב הצמיחה.
קצב הצמיחה בתקופה המאוחרת )לאחר 1991( היה גבוה ב-0.5 נק' אחוז בהשוואה לתקופת 
הביניים. הצמיחה בתקופה זו, שאופיינה בעלייה מסיבית ממדינות ברה"מ, התבססה בעיקר על תרומה 
משמעותית של תשומת העבודה. מעבר לכך, השפעת משתנה ההתכנסות הייתה חיובית, אך נמוכה 
משמעותית ביחס לתקופות קודמות. בנוסף, בתקופה זו אנו מזהים לראשונה השפעה מובהקת של 
מלאי מו"פ, שתרם כ-0.5 נק' אחוז לקצב הצמיחה הממוצע. תוצאה זו דומה לממצאו של טרכטנברג 

)2001( לגבי החשיבות של המו"פ לצמיחה בישראל בעשור האחרון של המאה הקודמת.

הרלוונטית בשיעור השינוי הממוצע בתקופה  ידי הכפלה של מקדמי הרגרסיה  על  חושבו   7 בלוח  התרומות   5
הרלוונטית.
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לוח 7: ניתוח הגורמים לצמיחה, בהתאם לתקופות השבר המבני
1991–19732011–19641990–1972בנקודות אחוז צמיחה ממוצעת

0.9%0.3%1.5%תשומת העבודה
-3.1%1.8%מלאי הון פיזי

-0.8%0.3%פתיחות
S&P5000.2%0.2%-
4.2%3.5%1.5%התכנסות

-0.3%0.2%-שיעור המס הישיר הסטטוטורי
-0.1%0.0%מספר העולים

0.0%--תשלומי העברה
0.5%--מחקר ופיתוח

0.8%--צריכה ביטחונית
-2.6%-1.6%-משתנה דמי

)Fitted( 8.9%3.7%4.3%שיעור הצמיחה הממוצע החזוי
8.8%3.7%4.2%שיעור הצמיחה הממוצע בפועל

)5()3()3(מבוסס על מודל מספר

המהירה  הירידה  הוא  הצמיחה  על  ביותר  המשמעותית  ההשפעה  כבעל  שנמצא  המדיניות  משתנה 
בצריכה ביטחונית – שינוי אשר מסביר כ-19 אחוזים מהצמיחה השנתית. מנגד, לתשלומי ההעברה 
– הכוללים את קצבאות הביטוח הלאומי, גמלאות, מענקים והעברות למלכ"רים – השפעה חיובית 
מאז  והתייצבו   60 ה-  שנות  מאמצע  משמעותית  גדלו  ההעברה  תשלומי  הצמיחה.  על  זניחה  אך 

שנות ה-80.
6 ו-7 מאפשרים לתאר מספר מגמות בולטות בגורמים לצמיחה. ראשית, קיימת ירידה  לוחות 
בחשיבות ההון הפיזי אשר בתקופה המאוחרת לא נמצא בעל השפעה מובהקת על הצמיחה. מנגד, 
בתקופה המאוחרת גברה השפעתו של מלאי הון מו"פ. הוצאות מו"פ נכללות החל מאוגוסט 2013 
בנתוני החשבונאות הלאומית לגבי ההשקעות במשק. בשל כך, אנו מעריכים כי מחקרים עתידיים 

שיבחנו את התרומה של מלאי ההון עשויים למצוא השפעה חיובית שלו על הצמיחה.
שתי  לדעתנו  משקף  זה  גורם  ההתכנסות.  גורם  בהשפעת  הירידה  היא  נוספת  מעניינת  תופעה 
השפעות מרכזיות – סגירה חלקית של הפער מול משקים מפותחים )מיצוי תנאי הפתיחה( והאטה 
OECD נוספות  שחלה בקצב הצמיחה של התוצר לנפש )והפריון הכולל( בקרב ארה"ב ומדינות 

)לוח 2(. כך, בתקופה שלאחר 1973 ירד קצב צמיחת התוצר לנפש בארה"ב ב-1.7 נקודות אחוז.
תרומת החשיפה לסחר חוץ ירדה במהלך השנים. אמנם משקל סחר החוץ בתוצר המשיך להתרחב 
)ציור 4(, אך החשיבות של גורם זה הלכה ופחתה, ובתקופה האחרונה המשך הגידול בפתיחות אינו 

תורם עוד לצמיחה.
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ו. סיכום

בעבודה זו אנו מנתחים את הגורמים לצמיחה במשק הישראלי מאז הקמת המדינה. במהלך תקופה 
זו נרשמו שינויים משמעותיים בקצבי הצמיחה, כאשר בשנות ה-50 וה-60 צמח המשק בקצב מהיר 
למדינות  בדומה  הצמיחה,  בקצב  משמעותית  האטה  נרשמה  ה-70  שנות  במהלך  זאת,  עם  יחסית. 
המפותחות, תוך עלייה בקצב הצמיחה בשנים 1991–2011. בעשורים האחרונים התפרסמה שורת 
מאמרים הבוחנים את הגורמים המשפיעים על קצב הצמיחה הכלכלית, ואלה הצביעו על החשיבות 

של הון פיזי ואנושי וצעדי המדיניות הכלכלית.
על מנת לנתח את הגורמים לשינויים בקצבי הצמיחה אנו מבצעים אמידה אקונומטרית המבוססת 
על גישת פונקציית הייצור, תוך התייחסות לתשומת העבודה, סוגים שונים של מלאי ההון ומשתנים 
המשפיעים על הפריון הכולל. אנו מוצאים כי בכלכלה הישראלית התרחש שבר מבני בשנים 1973 
ו-1991 המחלק את היסטוריית הצמיחה של המשק מאז קום המדינה לשלוש תקופות. בעוד שהשבר 
המבני ב-1973 צוין בספרות, למיטב ידיעתנו מחקר זה מציג לראשונה את השבר המבני שחל בתחילת 
שנות ה-90, במקביל לשיא העלייה מברה"מ. ממצאינו מראים כי בעשורים הראשונים לאחר קום 
המדינה התבססה הצמיחה הגבוהה על צמיחת ההון הפיזי לצד מיצוי תנאי הפתיחה הנמוכים וחשיפת 
המשק לסחר חוץ. בתקופת הביניים )1973–1990( היו מנועי הצמיחה המרכזיים תשומת העבודה 
ורכישת הון אנושי. במהלך שני העשורים האחרונים, הצמיחה מושפעת משינויים טכנולוגיים וצעדי 

המדיניות הציבורית ובראשם ירידה בצריכה הביטחונית, כאחוז מהתוצר.
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נספח א: פיתוח ספציפיקציית האמידה

הנספח מציג את הפיתוח המפורט של משוואת האמידה. אנו מתחילים מפונקציית קוב-דאגלס ]ראה 
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כאשר sE, sK, sH ו-sL, מתארות את החלק היחסי של מרכיבי התוצר. משוואה )11) מתארת את 
צמיחת התוצר כפונקציה של צמיחה במרכיבים שלו.
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נספח ב

לוח 8: תוצאות אמידה מרכזיות, משתנה תלוי – צמיחת התוצר

שיטת אמידה
מדגם

מודל )4)
OLS

2011-1973

IV - (4( מודל
2SLS

2011-1973
***0.517השינוי בתשומת העבודה

)0.036(
0.491***

)0.039(
***0.154השינוי במלאי ההשכלה

)0.037(
0.150***

)0.046(
*0.071פתיחות )פיגור של שנה(

)0.036(
0.070*

)0.039(
S&P 0.015השינוי במדד*

)0.008(
0.021*

)0.010(
התכנסות לתוצר ארה"ב בפיגור 

של שנה
-0.028***
)0.004(

-0.029***
)0.005(

***0.125-שיעור המס הסטטוטורי הישיר
)0.036(

-0.115**
)0.043(

מספר עולים
)פיגור של שנה(

0.008***
)0.003(

0.009***
)0.003(

מלחמות, שיעור מס אקסוגני רשימת משתני עזר
ומשתנים מסבירים בפיגור

3939תצפיות
Adjusted R-Squared0.7330.720

Durbin-Watson1.8621.748

***, ** ו-* מציינים רמת מובהקות של 1%, 5% ו-10%, בהתאמה. סטיות התקן מופיעות בסוגריים.


