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 תקציר

ומצביעים על כך  ,הפיסקאלית במדינות שונותמחקרים רבים בחנו את המחזוריות של המדיניות 

מתפתחות מחזורית, בעוד שבמדינות -ו אנטימחזורית א-מפותחות המדיניות היא אכי במדינות 

, הממשלתיתרוב המחקרים התבססו על הגירעון וההוצאה  .1מחזורית-היא פרו המדיניות

דיניות כלכלית של כאינדיקציה נוספת למ מחזוריות המיסיםמתבסס על ולעומתם מחקר זה 

של מדינות מפותחות ומתפתחות,  שמו דגש על החלוקה. בעוד שכלל המחקרים עד כה מדינה

משפיע ה משתנהשל מדינה, כהחיצוני  רמת החוב בעל השפעה והואמחקר זה מוסיף נדבך חדש 

  בצורה ניכרת על מחזוריות המיסים.

צוני של המדינות המתפתחות הוא ראשית, בניתי מודל תיאורטי המראה כי למרות שהחוב החי

. זאת מאחר שהלווים חות, מרחב התמרון שלהן יותר מוגבלבפועל נמוך מזה של המדינות המפות

וביניהם להחליט על  –תקרת חוב שמעליה יווצר לחץ לנקיטת צעדים פיסקליים  מעמידים מולן

ות שפל, בהן שינויים בשיעורי המס. אחת התוצאות הנובעות מהמודל היא שדווקא בתקופ

, המדינות המתפתחות אשר יתמרצו את המשק לצאת מהמיתון הכלכלה זקוקה לצעדים מקלים

המודל  במחזור העסקים. השורר סים ובכך הן עשויות להעמיק את המיתוןייידרשו להעלות מ

מראה כי דרישה זו תוצב על ידי בעלי אגרות החוב כאשר החוב באחוזי תוצר עולה לקרבת תקרה 

מראש, שהיא דווקא נמוכה יותר מזו שתוצב על ידי בעלי אגרות החוב של המדינות  הקבועה

 המפותחות.

 74-מפותחות ומדינות  03מתוכן מדינות  74שנית, בצעתי בדיקה אקונומטרית המבוססת על 

 . התוצאות העיקריות שעלו מהבדיקה הן:2372עד  7893בין השנים  ,מתפתחות )"ניתוח פנל"(

בעוד מס הכנסה ומס חברות אינם מראים דפוס ברור של תגובה בתקופות של מחזורי  .7

מועלה בתקופות מיתון ומורד  –מחזורי )כלומר -עסקים, המע"מ מתנהג באופן פרו

 בתקופות גאות( בקרב כלל המדגם.

 המע"מ מדיניות ,)מעל לחציון של קבוצת המדינות הרלוונטית( גבוההחיצוני  כאשר החוב .2

אך בעוד המקדם של המדינות המתפתחות גדל  מחזורית.-פרול המדינות נשארת של כל

 . ותחות קטןפהמקדם של המדינות המ)בשליליותו(, 

מתחת לממוצע הוא )שיעור צמיחה בפעילות הכלכלית  מיתון קיים חוב גבוה וכןהכאשר  .0

כי כלל בשנית נמצא  ,של שיעורי הצמיחה לכל התקופה הנסקרת של אותה מדינה(

, קדם של המדינות המפותחות קטן מאודמחזוריות, אך בעוד שהמ-המדינות הן פרו

מחזוריות, המקדם של המדינות המתפתחות גדל )בשליליותו( -למצב של אוכמעט מביאן 

 .אף גבוהה מזו שהתקבלה במהלך עסקים רגיל – בצורה ניכרת

של  מיתון לפני  בעתותבקרב מדינות עם חוב גובה כאשר בוחנים את מחזוריות המע"מ  .7

קטן )בערכו  ניתן לראות כי המקדם המצרפי של המדינות המתפתחות ,2333ואחרי שנת 

 מחזוריות קטנה באופן משמעותי.-המוחלט( ולמעשה הפרו

                                                           
1
סים יאו מעלים )מורידים( את המ\מחזורית כאשר מורידים )מעלים( את ההוצאה ו-מדיניות מוגדרת כפרו )אנטי(  

 בפעילות הכלכלית.בתקופה של שפל )גאות( 



, ממצאים אלה מציבים אתגר לקובעי על כלל האוכלוסייה מס המוטלמאחר שהמע"מ הוא 

 -דרכים למניעת נקיטת מדיניות פרו ובפרט רצוי לחשוב על –המדיניות במדינות המתפתחות 

 על רקע, ו2333-הממצא על שינוי במדיניות החל משנות השל מיתון. לאור מחזורית בתקופות 

במדיניות המחזורית של המדינות המתפתחות, כיוון שיפור ממצאים שהתפרסמו לאחרונה על 

ספיק נתונים, הוא מהו יצטברו מר שאשנים כ, אותו ניתן יהיה לבדוק בעוד מספר עתידימחקרי 

    .2מחזוריות במדינות המתפתחות-המקור להתמתנות של תופעת הפרו
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