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 תודות

שית, תודות רבות מגיעות למנחה שלי, פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, שליווה אותי בכל שלבי כתיבת רא

 סייע בסבלנות ואכפתיות. עודד, תמך ווהעבודה, 

שנית ברצוני להודות לידידיי ועמיתיי מאגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, שסייעו לי לאורך 

רייזס, נעמה פלדמן, תום פאלק, אלעד וולר, יונה נאים, מתן ג -כתיבת העבודה:  אבי לבון, גלית בן

 .מירה דרורו טניה סלובודניצקי הקט, קטיה מזירוב, לב דרוקר,

 תודה לבן זוגי מיכאל, שתמך בי לכל אורך התקופה, ועודד אותי ברגעים הקשים. -ואחרון חביב

 בלעדיכם, לא הייתי מצליחה להגיש עבודה זו.
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 תקציר

החברות הינו המקור השלישי בגודלו להכנסות המדינה ממסים, ולפיכך השאלה עד כמה שיעור מס 

המס משפיע על התקבולים ממנו חשובה לקובעי המדיניות. הגורמים אשר נמצאו קשורים בספרות 

לשינוי בתקבולים כוללים אפקטים התנהגותיים של חברות, אשר עלולות להעדיף לעזוב את המשק 

 היפתח כלל, או לשנות את הרווח שלהן כתגובה למס. לחו"ל, לא ל

השערה נפוצה היא שקיים שיעור מס מסוים )"שיעור המס של לאפר"( אשר החל ממנו העלאת המס 

תוביל לירידה בתקבולים, כיוון שהאפקטים ההתנהגותיים יגברו על האפקט ה"מכני" של תוספת 

אפקטים הללו בעזרת נתוני מיקרו מרשות התקבולים כתוצאה מהעלאת המס. בעבודה זו נאמדו ה

, על ידי רגרסיות ריבועים 2005-2015בישראל בין )להוציא חברות ארנק( המסים על כלל החברות 

כי העלאת שיעור מס החברות באחוז מורידה את  נמצא. נלאני פותוך שימוש בנת (OLSפחותים )

, ולא משפיעה 14%-מות להיסגר בכ, מעלה את הסיכוי של פיר11%-הסיכוי של פירמות להיפתח בכ

על הרווחים של הפירמות. בנוסף, נבחנה ההשפעה של שינוי בשיעור המס לפי ענפי המשק, ואכן, 

 נראה כי ענפים שיש להם יכולת להגר לחו"ל מושפעים יותר משיעור המס. 

שימוש באומדנים הכמותיים של האפקטים השונים מאפשר לחשב את שיעור המס של לאפר 

ופת המדגם. לשם כך השתמשתי במתודולוגיה ייחודית, על פיה האפקטים ההתנהגותיים בתק

, כדי בהתאמה שנים 7-ו 5פירמות נפתחות ונסגרות עם וותק של על פי הרווח החציוני של נאמדים 

שיעור המס של לאפר נאמד תקופת התבססותה. לאחר מייצגת פירמה של לתת ביטוי לתפקוד 

ושיעור המס  15.6%האפקטיבי במדגם עמד על שיעור המס  אשרכ, 55%-46%בטווח של 

העלאת  נמצא בטווח בו. לפיכך, נראה כי שיעור המס בישראל 23%עומד על  הסטטוטורי הנוכחי

 ממנו. התקבולים שיעור המס תוביל להגדלת
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 מבוא .1

כמה מושפעים תקבולי מס החברות משיעור המס, יניות היא אחת השאלות החשובות לקובעי המד

י של מס החברות, בו ייגבו התקבולים הגבוהים ביותר. שאלה זו רלוונטית מרבובפרט מהו השיעור ה

לאור הצורך לממן את הפעילות הממשלתית לקובעי המדיניות בעת קביעת שיעור מס החברות, 

 באמצעות אפיקי מס מגוונים.

שיעור "שיכונה כאן לת תיאוריית "עקומת לאפר", ולפיה החל משיעור מס מסוים )בתחום זה מקוב

תוביל לירידה בתקבולים ממנו, עקב  החברות מס(, העלאת או "שיעור המס המרבי" מס לאפר"

השפעות התנהגותיות של הפירמות על התקבולים. מחקרים שונים ניסו למצוא את שיעור המס של 

ת לשיעור המס יסוהיכן נמצא המשק יח שפעות של שינוי בשיעור המסלאפר, כדי לגלות  מהן הה

. עבודות אלו התבססו בעיקר על נתוני מאקרו, ולא התחשבו במאפיינים השונים של המרבי

הפירמות ובתגובתן הישירה למס. בעבודה זו נבחן הנושא בעזרת נתוני מיקרו על כלל החברות 

אמידה זו ומבוסס על הספרות ל מש רקעישדל תיאורטי ש, בעזרת מו2015 -2005בישראל בין השנים 

 בתחום.

לפי המודל, שיעור המס של לאפר ניתן לחישוב בעזרת אמידה של האפקטים השונים אשר משפיעים 

על תקבולי המס. במודל נאמדו שלושה אפקטים כאלו: האפקט הראשון הוא ההשפעה המכנית של 

כי בהיעדר שינויים התנהגותיים הגבייה תגדל  העלאת שיעור המס על התקבולים, אשר מניחה

שיעור המס. האפקט השני הוא אפקט התנהגותי של פירמות, אשר עשויות להעדיף השינוי בבגובה 

לעזוב את המשק ולהסגר או לא להיפתח מראש כאשר שיעור המס עולה, ובכך להקטין את סך 

המס על הרווחים של כלל  התקבולים. האפקט האחרון כולל את השפעתו של שינוי בשיעור

 הפירמות, אשר עלולים לקטון כתוצאה מעלייה בשיעור המס, ובכך להוריד את התקבולים אף יותר.

 ריבועים פחותים לאמוד את האפקטים ההתנהגותיים, נותחו הנתונים בעזרת רגרסיות על מנת

((OLS  .הסיכוי של החברות בעיית אנדוגניות של שיעור מס החברות האפקטיבי עם על נתוני פאנל

לבחון את עמידות  כדי. (2SLS) ריבועים פחותים בשני שלבים להיסגר חייבה שימוש בשיטת

 התוצאות נוסו מבחני רגישות שונים.

ר את הספרות הרלוונטית בנוגע למס החברות בישראל וסקי 2המשך העבודה בנוי באופן הבא: פרק 

והאמידות  עקומת לאפרסביר בפירוט על וי ,סציג את ההשפעות השונות על תקבולי המיובעולם, 

יאפיין את מאגר  4. פרק התיאורטי העומד בבסיס העבודהיוצג המודל  3בפרק . שנעשו לפיה

ציג את הסטטיסטיקה התיאורית בנוגע לחברות בישראל וי הנתונים והעיבודים שנערכו עליו,

הנשענת על המודל התיאורטי, פרק  יפרוש את המתודולוגיה של עיבוד הנתונים, 5פרק  .ומאפייניהן

 יסכם את העבודה. 7ידון בהן, ופרק ו יציג את התוצאות המרכזיות 6
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 סקירת ספרות .2

 OECD-תיאור מס החברות בישראל ובארצות ה .2.1

מס חברות הינו מס ישיר, הנגבה מההכנסה החייבת של חברות. גביית המס נעשית מכוח פקודת מס 

, ם חשבונאייםכנסה החייבת של החברה מחושבת לפי כלליהה (.1961הכנסה )פקודת מס הכנסה, 

למס החברות יש גם מס על הדיבידנדים  (. בישראל, בנוסף2012ההכנסה )צדיק, על פי פקודת מס 

של החברה, שמשולם לאחר תשלום מס החברות, ומהווה "מס על מס". כאשר מסים אלו נגבים 

מס ההכנסה על יחידים, על מנת למנוע , חרה""מתלי השיעור המס השויחד, הם דומים בגובהם ל

מצב של "חברות ארנק", בו יחידים הופכים לחברה כדי ליהנות משיעור מס נמוך יותר, כפי שיפורט 

 (.2015לעידוד השקעות הון )לבון, בהמשך. כמו כן, קיימות הטבות מס שונות על פי החוק 

המדינה ממסים, לאחר המע"מ ומס  חברות הוא המקור השלישי בגודלו להכנסותהבישראל, מס 

מסך הכנסות המדינה ממסים,  12.5%-היווה מס החברות כ 2016ההכנסה על היחידים. בשנת 

. הגבייה ממס הדיבידנדים הסתכמה ₪1מיליארד  37.8-אחוזי תמ"ג, והגביה ממנו עמדה על כ 2.9-וכ

 (.2018)פאלק,  ₪מיליארד  4.3-באותה שנה ב

(. עד אמצע שנות 1ירד לאורך השנים )ראה תרשים  OECD-ל ובארצות השיעור מס החברות בישרא

, ובתוספת מס הכנסה על רווחים לא מחולקים 40%על  ' עמד שיעור מס החברות בישראל80-ה

, בה עמד שיעור המס 1985)חוץ משנה חריגה אחת,  61%-הגיע שיעור המס הכולל ל 35%בשיעור של 

היה נמוך יותר,   OECD-יעור מס החברות הממוצע בארצות ה(. באותה תקופה, ש66.1%הכולל על 

 .50%-ועמד על פחות מ

, והוריד בחדות את שיעור 8.3%-מחולקים ל-שיעור מס ההכנסה על הרווחים הלאירד  1987בשנת 

מחולקים -שיעור מס ההכנסה על הרווחים הלא. OECD-, בדומה לרמתו ב45%-המס הכולל ל

 1996. עד שנת 40%-ל סופית. כתוצאה מכך, שיעור מס החברות ירד לבוט 1992המשיך לרדת ובשנת 

 . OECD-, והמשיך להיות דומה לשיעור הממוצע במדינות ה36%-ירד שיעור המס בהדרגה ל

 1996החל משנת אשר התעצמה בתחילת שנות התשעים, בעקבות הגלובליזציה בתהליכי הייצור 

רוץ לתחתית". , שכונתה "הממס בין המדינות התחוללה בעולם תחרות 2000-ועד אמצע שנות ה

, אשר המשיך 30%לשיעור ממוצע של   OECD-תחרות זו גרמה להורדת שיעור המס במדינות ה

 .2003עד לשנת  36%נותר קבוע על  לרדת בשנים הבאות. למרות הפחתות אלו, שיעור המס בישראל

. חמש 2010בשנת  25%-מס עד להוחלט, עקב התחרות העולמית, להפחית את שיעור ה 2004בשנת 

בשנת  18%-, הוחלט להפחית את שיעור המס עד ל2009שנים לאחר מכן, בחוק ההסדרים של שנת 

, אך בעקבות המחאה החברתית בקיץ של 24%-ירד שיעור המס כמתוכנן ל 2011. עד שנת 2016

 26.5%-, ול2012בשנת  25%-אותה שנה הוחלט לבטל את ההפחתה העתידית, ושיעור המס הועלה ל

, ובשנתיים שלאחר מכן ירד שיעור המס 25%-שיעור המס חזרה להופחת  2016. בשנת 2014בשנת 

המס בוצעו  . הפחתות(2017, בר, 2012)צדיק,  23%הוא עומד על  (2018) באחוז כל שנה, כך שכיום

                                                           
 ₪.מיליארד  2.5גבייה זו כוללת מע"מ ממוסדות כספיים על סך  1
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דצמבר ב 15)כנסת ישראל, ולקדם את הצמיחה במשק על מנת לעודד הגעת חברות זרות לישראל 

יעור הממוצע של מס החברות בישראל דומה לזה של הש ,ניתן לראות כי בשנים האחרונות(. 2016

 .OECD-ממוצע מס החברות ב

 

 

, חברה שקיבלה 2011בנוסף למס החברות, קיים בישראל "חוק עידוד השקעות הון". עד לשנת 

" שילמה מס נמוך אף ץחברת משקיעי חובלבד. " 25%מענקים לפי החוק שילמה שיעור מס של 

חברות שוויתרו על המענקים יכלו לבחור  , לפי שיעור השקעות החוץ שלה.20%-10%יותר, בין 

במסלול החלופי, שם הן נהנו מדחיית מס עד מועד חלוקת הדיבידנד. כתוצאה מכך, נמנעו החברות 

שקעות הון, והוראת שעה לחוק עידוד ה 69נוספו תיקון מס'  2012מלחלק דיבידנדים. בשנת 

ואיפשרו "לשחרר" את ה"רווחים הכלואים" בתשלום מס חברות מופחת. כתוצאה מכך, עלתה 

 הגבייה מאוד בשנה שלאחר מכן. 

לחוק עידוד השקעות הון, שקבע שיעורי מס חברות מופחתים של  68נוסף תיקון  2011בשנת 

פריה ובמרכז. בנוסף, , ובתנאים מסוימים אף פחות, עבור "מפעלים מועדפים" בפרי15%-10%

(, ופחת 25%על חלוקת דיבידנד )במקום  20%התיקון לחוק מעניק הטבת שיעור מס מופחת של 

 (.2015מואץ )לבון, 

מס החברות מקובל במדינות רבות בעולם בצורות שונות. בחלק מהמדינות קיים שיעור מס 

ם למשל בצרפת, ארה"ב, שיעור מס כזה קיייעור המס הממוצע גדל עם הרווחים. ש -פרוגרסיבי

 . 2(2015)לבון,  קוריאה, קנדה, יפן ועוד

                                                           
 (.2015בישראל הועלתה הצעה להפוך את שיעור המס לפרוגרסיבי, אך היא נדחתה )לבון,  2015בשנת  2
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 התקבולים ממס החברות .2.2

מחקרים רבים בחנו את התקבולים ממס החברות בהיבטים שונים. חלקם בדקו את השפעתו של 

שיעור המס הסטטוטורי )או האפקטיבי( על התקבולים, וחלקם חקרו גורמים אחרים שהשפיעו על 

 ה אציג את ממצאיהם של חלק מהמחקרים הללו.התקבולים. בחלק ז

 השפעת שיעור המס הסטטוטורי על התקבולים .2.2.1

Clausing (2007) ארצות  29בוחנת את תקבולי מס החברות בOECD  שנים.  24עבור תקופה של

שמעבר ל"אפקט המכני" שמעלה את תקבולי המס בגובה עליית שיעור המס, קיימים  היא מסבירה

לולים לפגוע בתקבולי המס למרות העלייה בשיעורו, ובכך ליצור מצב של עוד שני אפקטים שע

 "עקומת לאפר", כפי שיוסבר בהמשך.

האפקט הראשון הוא אפקט התנהגותי, אשר קשור להימנעות מתשלום מס. העלאת שיעור המס 

עלולה לגרום לחברות להשקיע כסף בפעולות שונות של הימנעות מתשלום מס במקום לייצר 

, ובכך להקטין את התקבולים. אפקט זה מבוסס על נורמות חשבונאיות שעוזרות להימנע הכנסות

 ממס, כגון פחת מואץ.

( לחו"ל, לארצות עם שיעורי מס נמוכים Profit shiftingהאפקט השני הוא אפקט הסטת רווחים )

 עשויה להקטין או לבטל לחלוטין את התקבולים במקומות המקוריים. יותר. פעולה כזו 

Brill & Hassett (2007)  טוענים כי אפקט זה משמעותי יותר בשנות האלפיים, כיוון שתחרות המס

הכריחה פירמות להסיט רווחים או לאבד את התחרותיות שלהן. לפיכך, ארצות עם שיעורי מס 

גבוהים יותר ניזוקו יותר בשנים אלו, כיוון שהפירמות העדיפו לעבור לארצות עם שיעורי מס נמוכים 

רווחיהן כי חברות מעדיפות להעביר את  מוצאים Bartelsman & Beetsma (2000)יותר. ואכן, 

למדינות עם שיעורי מס נמוכים, וכי מדובר בתופעה שגורמת לירידה משמעותית בתקבולי המס. 

Kawano & Slemrod (2016) הם מוסיפים לרגרסיה את  -את אותה התופעה בדרך הפוכה מגלים

רות הממוצעים בארצות אחרות, ומוצאים כי אם מעלים את שיעור המס בארצות שיעורי מס החב

 & Mooijמות. אלו תקבולי המס בארץ המקור עולים, כלומר קיימת הסטת רווחים של פיר

Ederveen (2008) אנליזה על השפעות שונות של שיעור המס על תקבולי המס, -מטה עושים

פיע ביותר על התקבולים, כיוון שהגמישות שלה היא וטוענים כי הסטת רווחים היא הגורם המש

 הגדולה ביותר.

מחקרים אחרים מצביעים על גורמים נוספים שעשויה להיות להם השפעה על תקבולי מס החברות. 

דווקא בארצות בהם שיעורי המס  מצא כי Desai, Foley & Hines (2006)מחקרם של למשל, 

וות "מקלטי מס" בהן שיעור המס אפסי, תקבולי המס אינם נמוכים, אך הן סמוכות לארצות שמה

לאחר מכן גם עולים. לטענתם, זאת כיוון שחברות שעוברות למקלטי המס מתרחבות ומשקיעות 

 . 0-בארצות שבסביבתם הקרובה, למרות ששיעור המס שם גדול מ

 FDI- Foreign Directעל השקעות ישירות בחו"ל ) מצביע Gropp & Kostial (2000)מחקרם של 

Investments חברות מקומיות שמשקיעות בחו"ל, בדרך כלל ע"י חברה בת( כמנגנון להעלאת ,
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התקבולים ממס החברות. המחקר מוצא כי ארצות שמציעות הטבות מס להשקעות זרות מצליחות 

מוצאים כי  Kawano & Slemrod (2016)תקבוליהן. גם לעודד השקעות אלו ובכך מגדילות את 

זוכות לעליה בתקבולי המס. לעומתם, זרות  הגדילו את תמריצי המס עבור פירמותארצות אשר 

Bénassy-Quéré, Fontagné, & Lahrèche-Révil (2000)   טוענים כי ירידה בשיעור מס החברות

 מס בארץ המקור.תמשוך השקעות זרות, אך תוביל לירידה בתקבולי ה

ההשפעות על התקבולים ממס החברות, כיוון מחקרים נוספים טוענים כי יש לנתח בזהירות את 

שהם עלולים להיות מושפעים מגורמים חיצוניים, שאינם קשורים למדיניות המיסוי או לתחרות 

טוען כי ירידת התקבולים ממס החברות  , למשל,Auerbach & Poterba (1987)מאמרם של המס. 

ות הכוללת של חברות, למרות ' נובעת מירידה ברווחי80-' לשנות ה60-בבריטניה בין שנות ה

טוענים  Devereux, Griffith, & Klemm (2004) שהסיבות לירידת הרווחיות לא מצוינות במאמר.

נבעה מעליה בחלק של רווחי  1980-2000כי העלייה בתקבולים ממס החברות בבריטניה בין השנים 

שיעורי המס. גם של הסקטור הפיננסי, ולא מהירידה ב הפירמות בתמ"ג כתוצאה מהתרחבות

למרות ירידת המס  ,2000-טוענים כי העלייה בתקבולי מס החברות החל משנות ה OECD-ב

 ,OECDעשויה לנבוע מעלייה ברווחי החברות ביחס להכנסה הלאומית ) ,הממוצעת בארצות אלו

2017.) 

ס מס גורם חיצוני נוסף ומשמעותי שיש לפקח עליו הוא החלטות מדיניות אשר משפיעות על בסי 

החברות, כגון זיכויי מס עבור מו"פ, תמריצים לעידוד השקעות זרות או מקומיות, מדיניות שמנסה 

מוצאים  Kawano & Slemrod (2016)וכדו'. למנוע העלמות מס, הגברת האכיפה של רשויות המס 

 ,Devereuxכי אם מפקחים על שינויי מדיניות כאלו, הקשר בין שיעור המס לתקבולים יורד. גם 

Griffith, & Klemm (2004) מדיניות כאלו מסבירים חלק מעליית התקבולים  מוצאים כי שינויי

 בבריטניה, בתקופה של הפחתות בשיעור המס.

לבסוף, יש צורך להתחשב באטרקטיביות של מס החברות מול מס ההכנסה על יחידים. שיעור מס 

תר ממס ההכנסה על יחידים, נמוך יוהחברות נקבע לרוב כדי לא ליצור מצב בו מס חברות יהיה 

 Piketty, Saez & Stantchevaשאז יחידים יהפכו ל"חברות ארנק" כדי לשלם מס נמוך יותר. כיוון 

להיות מציגים מודל תיאורטי שמסביר מדוע מנהלים מצופים להחליט בין להיות שכירים ל (2014)

מראים  Mooij & Ederveen (2008)ושל   Gordon & Slemrod (1998). מחקריהם שלבעלי חברה

היחידים למס ההכנסה מוביל לעליה בהכנסה המדווחת של  כי עליה במס החברות בהשוואה

 Romanov (2006) חסר על פעילויות בשכר. -ובירידה בזו של החברות, ובכך להסטת מס ולדיווח

 בתחילת יביטוח הלאומהבעקבות הגדלת תקרת התשלום של דמי  בישראלחקר תופעה בתחום זה 

 .חברות כדרך להימנע מתשלום מסשכירים בעלי הכנסה גבוהה לפתיחת  ה, אשר הביא2000-שנות ה

הוביל לפתיחה של חברות ארנק בישראל שוב הוגדלה תקרת הביטוח הלאומי, דבר ש 2009בשנת 

 (2015הגדלה זו )לבון, בוטלה  2012שנת ב רבות, ולכן



10 
 

 עקומת לאפר .2.2.2

קטים שתוארו לעיל לא ברורה, אך קיימת טענה כי הגמישות של אמנם עוצמת ההשפעה של האפ

תקבולי המס לשיעור מס החברות היא שלילית, כלומר שהורדת שיעור מס החברות תוביל לעלייה 

האפקטים יתקזזו זה עם ובה הירידה בשיעור המס(. כלומר, בתקבולי המס )או לפחות לא למלוא ג

לים יגברו על אלו שמובילים לירידה בתקבולים זה או שהאפקטים שמובילים לעליה בתקבו

 כתוצאה מירידת שיעור המס. עם זאת, ההשפעה הכוללת על התקבולים לא בהכרח תהיה לינארית. 

תיאוריה בולטת בתחום הקשר בין שיעור המס לתקבולים ממנו היא התיאוריה של "עקומת לאפר". 

, התקבולים ממנו 100%או על  0%וד על לפי תיאוריה זו, במצבים בהם שיעור המס )הישיר( יעמ

, כיוון שאין מס או שלפרטים לא ישתלם לעבוד, בהתאמה. לפיכך, בין שיעורים אלו 0-יהיו שווים ל

 :23 תרשיםתיווצר פרבולה, כמו שנראה ב

 

 

 

 

 

 

 

 

נוכל לראות את שיעור  x-בנקודת הקיצון של הפרבולה נגיע לתקבולי המס המקסימליים, ועל ציר ה

. בצד שמאל של שיעור זה נמצא הצד ה"טוב" של עקומת לאפר, אשר מסמן כי ככל מרביהמס ה

התקבולים ממנו יעלו. בצד ימין שלו נמצא את הצד ה"רע" של עקומת  -שנעלה את שיעור המס

 לאפר, אשר מראה כי ככל שנעלה את שיעור המס התקבולים ממנו ירדו.

מס החברות תוביל לעלייה בתקבולים, כיוון שלמרות לפי העיקרון הזה, עד שלב מסוים העלאת 

ששיעור המס עולה, לחברות עדין לא משתלם להעלים מס או לעבור למדינה אחרת עם שיעורי מס 

זו תהיה גבוהה מהמס, או שהמסים בארצות האחרות שהעלות של פעולה  זאת מאחר ;נמוכים

י(, האפקטים שהוזכרו לעיל יגברו מרבגבוהים יותר. עם זאת, החל משלב מסוים )שיעור המס ה

 והגמישות תהפוך לשלילית.

של לאפר. הראשונה שעשתה זאת היא  מרביניסו לאמוד את מס החברות המחקרים רבים 

Clausing (2007)ארצות  29מאקרו של  , על נתוניOECD נים. היא מצאה כי בממוצע, ש 24-ב

עשוי להשתנות בין ארצות, בעיקר לפי . עם זאת, השיעור 33%שיעור המס האופטימלי עומד על 

מוצאת כי תקבולי מס החברות בכלכלות קטנות ופתוחות  Clausingגודלן ופתיחותן. למשל, 

                                                           
 יא תיאורטית בלבד, ונועדה להדגים את התיאוריה ולא להציג מציאות.חשוב לציין כי צורת הפרבולה ה 3

  0%                               ימרבשיעור המס ה                                 100%

שיעור 
 המס

תקבולי 
 המס

תקבולי המס 
 המקסימליים

 : עקומת לאפר2תרשים 

הצד ה"רע" 
של עקומת 

 לאפר

הצד ה"טוב" 
של עקומת 

 לאפר
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רגישים יותר לשיעורי מס החברות, וכן שהן  חשופות יותר לאלמנטים שונים של העלמות מס. 

שר בכלכלות סגורות כי שיעור המס בהן צריך להיות נמוך יותר מאטוענת  Clausingלפיכך, 

 וגדולות.

 Brill & Hassett (2007)  הרחיבו את התמונה וגילו שכיוון ששיעורי המס לא נקבעים בהכרח

לשיעור המס באיחור, ולכן הם בודקים את תגובת החברות למס  בתחילת השנה, חברות מגיבות

בסוף  34%-ל 30%הם מצאו כי שיעור המס שממקסם את התקבולים היה בין שנה לאחר קביעתו. 

 .26%הוא צנח משמעותית ועמד על  2000', אך בשנת 80-שנות ה

Kawano & Slemrod (2016)  מצאו כי אם מוסיפים לאמידה שינויי חקיקה שהשפיעו על בסיס

. מחקרם התבסס על 60%-50%-, ועשוי אף להגיע ל30%-המס, שיעור המס של לאפר גבוה יותר מ

 .OECDארצות  30-ב שנים 25נתוני מאקרו עבור 

עם זאת, לא כל החוקרים מסכימים על קיומה של השפעה של שיעור המס על התקבולים. 

Devereux (2007)ארצות  20עבור  , למשל, אמדOECD  את שיעור המס  שנים 40בתקופה של

, והגיע למסקנה שאין קשר עקבי בין שיעורי Clausingמתודולוגיה שונה מזו של  בעזרתהמרבי 

. הוא הציע שחוסר הקשר נובע מכך שלכל מרביולים ממנו, ולכן לא קיים שיעור מס המס לתקב

 יחיד.מרבי  מס למצוא שיעורנפרד, ולכן אי אפשר  מרבימדינה יש שיעור מס 

כלכלית של החברות, בעיקר עקב חוסר בנתונים. -קשה למצוא עבודות המתבססות על בדיקה מיקרו

הינם  Patel, Seegert & Smith (2017)ושל  Devereux, Liu & Loretz (2014)מחקריהם של 

החייבת במס של חברות ביחס לשיעור המס,  עבודות מיקרו לחישוב הגמישות של ההכנסה

המתבססות על שיעורי מס דיפרנציאליים בבריטניה וארה"ב, בהתאמה, דבר שאינו קיים בישראל. 

Devereux et al. ות המס, כך שהגמישות במדרגות הגבוהות מוצאים כי גמישות זו משתנה בין מדרג

, ואילו הגמישות במדרגות הנמוכות גבוהה יותר, ועומדת על 0.17-נמוכה יחסית ועומדת על כ

, וניתן לחלק 0.89מוצאים כי הגמישות במדרגות המס הנמוכות עומדת על  .Patel et al. 0.56-כ

 .0.55ים מדווחים של וגמישות משינוי ,0.34אותה לגמישות משינויים אמיתיים של 

 בישראל ועקומת לאפר המחקר על מס חברות .2.3

בוחן  (2015מאמרם של ברנדר ופוליצר )מעט בישראל. קיומה של עקומת לאפר במס החברות נחקר 

מגלה כי בעוד הגבייה בשנה הראשונה את השפעת שינויי המס על הגבייה, ובעזרת נתוני מאקרו 

מן הגבייה הצפויה. מממצא זה הם מסיקים כי לשינוי  89%-כנמוכה מהמצופה, בשנה השנייה נגבים 

בשיעור המס יש אמנם השפעות על ההתנהגות של הפירמות, אך אלו השפעות ברות חלוף, ובטווח 

הארוך יותר עליה בשיעור המס מעלה את הגביה, כך שישראל לא נמצאת בצד ה"רע" של עקומת 

יים קשר חיובי בין שיעור המס לתקבולים ממנו, לפי אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, ק לאפר.

)פאלק, ₪ מיליארד  0.8-ותוספת של נקודת האחוז בשיעור מס החברות תגדיל את תקבולי המס ב

מחקר ישן יותר שנערך באגף הכלכלן הראשי מוצא כי שיעור מס החברות מתואם חיובית  גם (.2018

נמצא גם כי ירידה בשיעור מס החברות  זה (. במחקר2006המס )סלובודניצקי ודרוקר, עם גביית 

 מניעה של השקעות פוטנציאליות בה.בחו"ל מוריד באופן מובהק את תקבולי המס בישראל, עקב 
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חישב במפורש את שיעור המס המרבי של לאפר, אך קיימים מחקרים לא אמנם אף מחקר בישראל 

לפי מחקרים  וכיחניתן לה לאגם אם  –על התוצר לחיוב  השהראו כי הפחתת מס חברות משפיע

( 2015פעה חיובית זו גוררת את תופעת לאפר של הגדלת תקבולי המס. סטרבצ'ינסקי )שאלה כי ה

מצא כי בין אפיקי המס הקיימים בישראל מס החברות הוא האפיק היחיד בו הפחתת שיעור המס 

מצאו שלהפחתת  (2014) בוצ'רנקוהסטטוטורי מביאה להרחבת הצמיחה באופן מובהק. גם דרוקר ו

הראו באמצעות  Hercowitz & Lifschitz (2015)מס החברות השפעה חיובית על הצמיחה. 

הייתה עקבית עם הנעת תהליך משמעותי של גידול בתוצר  סימולציות כי הפחתת מס החברות

 באמצעות עידוד צבירת הון והגדלת היצע העבודה.

עות רבות וסותרות, חלקן מצד שיעור המס לסיכום, נראה כי תקבולי מס החברות נתונים להשפ

עצמו וחלקן מצד גורמים אחרים. רוב העבודות שחקרו את הקשר בין שיעור המס לתקבולי המס 

השתמשו בנתוני מאקרו. בניגוד אליהן, בעבודה זו אשתמש בנתוני מיקרו על כלל החברות במשק 

תקבולים, דרך "הסטת רווחים" הישראלי, על מנת לחקור את השפעת שינוי המס הסטטוטורי על ה

 לפיכך, עבודה זו היא חלוצה בהקשר של המשק הישראלי. של חברות לחו"ל.

 

 מס חברות ועקומת לאפר תיאורטי:מודל  .3

, שהוא הרווח נטו K-במצב של תחרות בינלאומית הרווח נטו של הפירמה צריך להיות גבוה מ

 נקבע לפי המשוואה הבאה: i התנאי עבור פירמה –במדינה שמתחרה עם ישראל. כלומר 

(1) 𝜋𝑖 = [−𝐹𝐶𝑖 + (𝑃𝑖 − 𝑉𝐶𝑖)𝑋𝑖] ∗ (1 − 𝜏) > 𝐾𝑖 

את הכמות  מייצג Xהיא העלות המשתנה,  VCהוא המחיר,  Pמשקף את העלות הקבועה,  FCשר כא

 מייצג את שיעור מס החברות. 𝜏-ו

 החברות לקיים הוא:ממשוואה זו ברור כי כדי שהפירמה תישאר בארץ התנאי שעל מס 

(2)      𝜏 <  
[−𝐹𝐶𝑖+(𝑃𝑖−𝑉𝐶𝑖)𝑋𝑖]−𝐾𝑖

−𝐹𝐶𝑖+(𝑃𝑖−𝑉𝐶𝑖)𝑋𝑖
= 𝜃𝑖  

גבוהה יותר, המס שישראל צריכה לקבוע הוא נמוך יותר כדי למנוע בריחה  Kככול שהתשואה בחו"ל 

 של חברות לחו"ל ולמשוך חברות לארץ. 

עבור פירמות שונות. אם נסדר את הפירמות מהפחות  ות שונות-θ נמצא כי קיימותבמציאות 

משתנה בין פירמות, ניתן לכתוב את המשוואה הבאה  קבוע ולא K-ונניח שרווחיות ליותר רווחיות 

 עבור הרווח ברוטו:

(1)'       [−𝐹𝐶𝑖 + (𝑃𝑖 − 𝑉𝐶𝑖)𝑋𝑖] >
𝐾

(1−𝜏)
 

ווח הממוצע של הפירמות הקיימות במשק הרי שסך הרווחים של כל הפירמות את הר𝜋 -אם נסמן ב

 (.1הוא אחוז הפירמות שמקיימות את תנאי ') 𝛾(τ), כאשר  𝑁 𝜋(𝜏) 𝛾(𝜏)במשק שווה ל: 
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 הבא: תרשיםהמדגם מוצגת ב ם עבור נתוניההתפלגות המצטברת של הרווח לפי מאיוני

 

ת המאיונים הנמוכים ביותר ואת חמשת המאיונים הגבוהים יש לציין כי התרשים לא כולל את חמש

 ביותר, כיוון שהרווחים שלהם חריגים יחסית ומקשים לראות את צורת ההתפלגות.

(' כאשר בציר האנכי יש את ההתפלגות המצטברת של 1השוויון )-נצייר תרשים הממחיש את אי

ת מהנתונים של המדגם על רווחי הפירמות. התרשים מבוסס על ההתפלגות האמפירית שנגזר

 ישראל:
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רווחי הפירמות

פונקציית ההתפלגות המצטברת  : 3תרשים 
של הרווח

 נשארות במשקפירמות ש פירמות שעוזבות

רווחי הפירמות 
 ברוטו

 

𝐾

1 − 𝜏0
 

𝐾

1 − 𝜏1
 

𝜏0 < 𝜏1 

יפות המצטברת של הצפ
 הרווח

 רווחי הפירמות במצב של תחרות בינלאומית – 4תרשים 
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יש להדגיש שעל פי הנתונים שנאספו הפירמות הרווחיות מייצרות עקומה אמפירית לפיה הרווח 

( נובע כי קיים קשר שלילי בין 1עבור הפירמות הרווחיות ביותר. ממשוואה ') קטןהשולי הולך ו

( יותר פירמות לא 4 פי שרואים בתרשיםשיעור המס ומספר הפירמות: אם שיעור המס יעלה )כ

יקיימו את התנאי המצוין במשוואה ויעזבו את המשק. בתרשים תופעה זו מתבטאת במעבר של 

 העקומה המקווקות לכיוון ימין.

 –נכתוב כעת משוואה עבור ההכנסות ממס חברות, המבוססת על הפירמות שנשארות במשק 

 הוא פונקציה של שיעור המס: 2וואה אשר בהתאם למש γהמסומנות באמצעות המקדם 

(3) T =  𝑁 𝜏  𝜋(𝜏) 𝛾(𝜏) 

 ביחס לשיעור המס: Tכדי להבין את השפעת שינוי מס החברות על ההכנסות ממס עלינו לגזור את 

(4) 
𝜕𝑇

𝜕𝜏
= N (π(τ)𝛾(𝜏) +  

𝜕𝛾

𝜕𝜏
 𝜏 π(τ) +

𝜕𝜋

𝜕𝜏
 𝜏 𝛾(𝜏)) 

אפקט מכני לפיו מקבלים תוספת הכנסה מכול  (Iהשינוי בהכנסות ממס מורכב משלושה איברים: 

( אפקט התנהגותי לפיו ההכנסה ממס IIהפירמות הקיימות עקב העלאת שיעור המס בשוליים; 

יורדת בהתאם לכמות הפירמות שעוזבות את המשק )או בהסתכלות רחבה יותר גם לא מגיעות 

ווחים של הפירמות כתגובה ( אפקט התנהגותי שנובע מירידת הרIIIכלומר, לא נפתחות(; , אליו

הגוררת בשוליים הקטנת תמריץ הפירמה להתאמץ כדי להגדיל את הרווח;  –להעלאת שיעור המס 

 וא רלוונטי לכל הפירמות שנשארות.אפקט אחרון זה ה

פחות פירמות  2נחשוב כעת במונחים של עקומת לאפר: ככל ששיעור מס החברות עולה, לפי תרשים 

בר השני )שהוא שלילי( יגדל. עבור שיעורי מס נמוכים החלק השלילי של יישארו במשק ולכן האי

המשוואה יהיה קטן, אך ככול ששיעור המס עולה כך עולה הערך המוחלט של האיבר השלילי.  

לפיכך עבור שיעורי מס נמוכים השיפוע של עקומת השינוי במס יהיה חיובי, אך הוא ילך ויקטן עד 

 (.2)תרשים  0וע הוא שיעור המס של לאפר בו השיפ

 בשיעור המס של לאפר מתקיים השוויון הבא:

𝜕𝑇

𝜕𝜏
=   0 

הם שליליים ולכן שיעור המס של לאפר הוא זה  3נזכור ששני האיברים בסוגריים במשוואה 

 שמקיים את התנאי הבא:

(5)  π(τ)𝛾(𝜏) =  𝜏𝐿𝐴𝐹𝐹𝐸𝑅 |(
𝜕𝛾

𝜕𝜏𝐿𝐴𝐹𝐹𝐸𝑅
  π(τ) +

𝜕𝜋

𝜕𝜏𝐿𝐴𝐹𝐹𝐸𝑅
 𝛾(𝜏))| 

 ומכאן ש:

(6)     𝜏𝐿𝐴𝐹𝐹𝐸𝑅 =
π(τ)𝛾(𝜏)

|(
𝜕𝛾

𝜕𝜏
  π(τ)+

𝜕𝜋

𝜕𝜏
 𝛾(𝜏))|
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וריד את תקבולי המס והעלאתו תעלה תכלומר, משמאל לשיעור המס של לאפר הקטנת שיעור המס 

כנסות ממס יורדות. על פירמות עוזבות את המשק ולכן ההרבה אותם. מימין לשיעור המס הזה, ה

פי המודל אנו אמורים לראות מספר משמעותי של פירמות שעוזב וירידה במספר הפירמות 

 שנכנסות.

ממחיש את המס של לאפר )לצורך פשטות הציור בנוי למקרה שאין תגובה של הרווחים  5תרשים 

 לשיעור המס(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המצב אמור להיות כזה שהרבה פירמות  יש לשים לב שכדי שהמשק יהיה מעבר למס של לאפר

 . Mיותר מהשטח  גדוליהיה  Hשהשטח עוזבות את המשק כך 

, מאופיינת בכך שרק Aקבוע. במצב זה נקודת המוצא,  Kמבחינה אמפירית נוח לחשוב על המצב בו 

כלומר, הפירמות הפחות  –נמצא יחסית ימינה  A-פירמות יחסית רווחיות שרדו. זאת הסיבה ש

דבר שמצד אחד יכניס  – אחת נקודת אחוזו. כעת שוקלים להעלות את המס בות כבר עזברווחי

ירד  𝛾)אפקט מכני(; אך מצד שני יש פירמות שיעזבו את המשק, ולכן  Mלקופת המדינה את השטח 

. במס של לאפר Hתוך תזוזה של העקומה כלפי מטה. כתוצאה מכך קופת המדינה תפסיד את השטח 

 .5שמופיע במשוואה  יתקיים השוויון

קבוע, ככל ששיעור המס גבוה יותר, רק הפירמות הרווחיות נשארות במשק.  Kיש לשים לב שכאשר 

ולכן אם המשק נמצא  –על כן במס של לאפר הפירמות שעוזבות אמורות להיות יחסית רווחיות 

המס הן במס של לאפר, הרי שאנו אמורים למצוא שהפירמות שעוזבות כתגובה להעלאת שיעור 

יחסית רווחיות. בחלק האמפירי יעשה ניסיון לבדוק האם בישראל כשהורידו את שיעור המס באו 

לאורך זמן למשק פירמות רווחיות )כפי שזה אמור להיות לפי הניתוח לעיל( או ירדה היציאה של 

 סוג כזה של פירמות. אם המשק נמצא בצד ימין של עקומת לאפר זהו הממצא שאמור להתקיים.

(4)   𝑀 = 𝜏𝐿𝐴𝐹𝐹𝐸𝑅 ∗ 𝐻 

𝛾1 < 𝛾0 

0 1 𝜏0 𝜏0+0.01 

𝜏𝐿𝐴𝐹𝐹𝐸𝑅 

M 

H 

𝜏 

A 

𝐹( 𝛾0) 

𝐹( 𝛾1) 

יפות המצטברת הצפ
 של הרווח

אפיון המס של לאפר דרך המרכיב של פירמות שנסגרות או שלא מגיעות  –5תרשים 
 למשק
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יעשה ניסיון לאמוד את שיעור המס של לאפר תוך שימוש  מנת לקבל תשובה כמותית לשאלה זו לע

( והנסגרות 𝛾 המכנה נריץ רגרסיות על הפירמות הנפתחות )המעלות את  כדי לאמוד את. 6במשוואה 

 ( כפונקציה של שיעור המס ומשתנים מפקחים.𝛾 )המורידות את 

 שיעור המס של לאפר:את לניסיון האמפירי לאמוד  להלן מספר נקודות רלוונטיות ביחס

מיושמת עבור שיעור המס של לאפר, יש לאפיין את הרווח של הפירמות  6מאחר שמשוואה  .א

 הנפתחות והנסגרות כדי לאמוד את האיברים המופיעים במכנה.

הרגרסיה של הפירמות הנפתחות והנסגרות תעשה כשבצד שמאל יופיע משתנה בינארי עם  .ב

מסמן שהפירמה לא נפתחה  0-מסמן שהפירמה נפתחה )נסגרה( ו 1, כאשר 1או  0ל ם שערכי

חברות ברגרסיה משקף מה קורה לאחוז הר מס ו)לא נסגרה(. כתוצאה מכך המקדם של שיע

 אחוז. 1-הפירמות הנפתחות )הנסגרות( בממוצע כאשר מעלים את שיעור המס ב

שישקף  1-ו 0בנה משתנה שנע בין זים, יבאחובעקביות עם סעיף ב' וכדי לשמור על המדידה  .ג

את הסקאלה של הרווח. משתנה זה יופיע בצד שמאל ברגרסיית הרווח )איבר שני במכנה 

 הרווח כפונקציה של שיעור המס ומשתנים מפקחים. יוסברשל נוסחת מס לאפר( בה 

להתאים את המונה כך שהאפקט המכני יימדד אף הוא  ישמאחר שהמכנה נמדד באחוזים,  .ד

אחוז מס, המדידה באחוזים  1באחוזים. מאחר שהאפקט המכני נמדד עבור עלייה של 

 חלקי שיעור המס הממוצע במדגם. 1מחייבת לחלק 

 

 אפיון מאגר הנתונים .4

 מאגר הנתונים .4.1

חברות על הכנסותיהן ה הכולל את דיווחימקור הנתונים הוא "דו"ח חברות" של רשות המסים, 

צר מקבל חלקים נרחבים מדו"ח זה )לפי בקשתו(, ובעבודה זו השונים. משרד האו ומאפייניהן

 (. 2015)נכון לשנת  1בנספח מצורף שאלון עליו עונות החברות הההסתמכות היא על חלקים אלו. 

אשר הגישו דו"ח  20154 -6200מהחברות הישראליות בין השנים  %76-המדגם כולל נתוני פאנל על כ

הפער בין  .הסופי פיות בכל שנה, בנתונים המקוריים ובמדגםמוצג מספר התצ 1. בלוח בשנים אלו

 הנתונים למדגם יוסבר בהמשך.

 

 

 

 

                                                           
, אך עקב חישובים שונים שיפורטו בהמשך היא הוסרה מהמדגם, ולכן גם לא 2005קיימים נתונים גם עבור שנת  4

 נכללה בלוח.
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 : כמות החברות בכל שנה, בנתוני המקור ובמדגם1לוח 

 שנה
כמות חברות 

 מקורית
כמות חברות 

 במדגם
אחוז המדגם 
 מתוך הסה"כ

2006 139,221 106,844 77% 

2007 143,126 111,454 78% 

2008 151,079 116,567 77% 

2009 158,378 121,148 76% 

2010 164,152 126,039 77% 

2011 170,575 131,015 77% 

2012 176,092 134,630 76% 

2013 182,422 138,321 76% 

2014 188,105 141,013 75% 

2015 191,516 141,046 74% 

 76% 1,268,077 1,664,666 סה"כ

 

שנה את הדו"ח עם משתנים נבחרים, קיימים משתנים שהופיעו  כיוון שמשרד האוצר מקבל מדי

נוספים משתנים רבים בעקבות "חוק  2012בשנים מסוימות אך לא בשנים אחרות. כמו כן, בשנת 

בעבודה זו לא נעשה שימוש בכל המשתנים בקובץ. הרווחים הכלואים" שאושר בכנסת בשנה זו. 

 :למדגם הרלוונטייםלהלן פירוט המשתנים 

 ורך מספר הזיהוי של החברה, אשר מאפשר לעקוב אחריה לא -פר התיק של החברהמס

ספרות, ושתי הספרות הראשונות מייצגות את סוג החברה.  9-. מספר זה מורכב משניםה

( 52(, החברות הציבוריות )51-במדגם זה נלקחו החברות הפרטיות )מספר תיק מתחיל ב

 (.56והחברות הזרות )

 נדרשה לצורך חישוב הרווחים  2005שנת . 2015-ל 2005בין  לוונטית,השנה הר -שנת המדגם

 2014-15שנים שימוש בה )וההפסדים( של הפירמה, ולכן היא לא מופיעה כלל ברגרסיות.

 חברה לא הגישה דו"ח לפחות שנתיים,פירמות הנסגרות, מתוך הנחה שאם ב התחשבלנועד 

 עבור הפירמות הנסגרות.נראה נסגרה. לפיכך, שנים אלו לא יופיעו כהיא 

 חברה רגילה, שותפות נפט, קיבוץ, חברה  -מספר המסמל את סוג החברה, למשל -סוג תיק

במדגם זה הוסרו החברות שאינן פעילות לפי סוג התיק שלהן, וכן  סגורה, מלכ"ר וכדו'.

 מלכ"רים.ההוסרו 

 הון. למשלסוג החברה מבחינת פקודת מס הכנסה וחוק עידוד השקעות  -קוד סוג חברה- 

 "מפעל מאושר", "חברת משלח יד זרה", "חברת בית" וכו'.

 קיימים ענפים רבים )כגון: חקלאות, בינוי, שירותי אירוח, תעשייה וכו'(, אשר  -ענף כלכלי

 מאורגנים לפי שיטת מספור של הלמ"ס. 
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 גובה המס הכולל שהחברה שילמה. נתון זה כולל את מס החברות, מס הדיבידנדים,  -מס

שלושת המשתנים האחרונים מתקבלים גם  ס רווח הון, מע"מ של מוסד כספי ומס חריג.מ

 הם בקובץ, ואילו את השניים הראשונים יש לחשב.

 ההכנסה החייבת במס חברות רגיל -הכנסה רגילה בשיעור מס של השנה הרלוונטית 

 .(מס )ללא הטבות

 )מחזור עסקי )ללא מע"מ. 

 רווח גולמי. 

 קסה"כ דיבידנד שחול. 

 ם.זיכוי במס חברות החל מגובה מסוי והיא מקבלת עליהן -תרומות שהחברה נתנה 

נצרכו  שחלקים, משתנים נוספים לפי חוק עידוד השקעות הון ופקודת מס הכנסהבנוסף, קיימים 

נד ממפעל דיביד ,סה ממפעל מאושרהכנהגדרה כמפעל מוטב,  , כגוןלחישוב שיעור המס האפקטיבי

, מס חברות בגין חלוקת דיבידנד במסלול חלופי, ל מאושר במסלול חלופיהכנסה ממפע, מאושר

 וכדו'. , הכנסה מחברת משקיעי חוץדיבידנד ממפעל מועדף

משתנים שונים מגדירים מאפיינים שונים של החברה, כמו חברה משפחתית, אגודה שיתופית 

 נפט ועוד.חברת בית, חברת השקעות בחו"ל, חברות מו"פ, חברות לחיפושי  חקלאית,

בנוסף, קיימים משתנים שמשמשים לצורך חישוב סך הרווח של החברה, וכוללים את ההכנסה 

 הפטורה, הפסדי החברה המועברים לשנת המס הבאה וההפסדים שהחברה קיזזה.

נעשה שימוש בשני קבצים המתקבלים מרשות המסים: קובץ לצורך חישוב משתנים נוספים 

ם בישראל לפי שנה, החברה שעבדו בה, השכר ששולם להם ופרטים שכירים, הכולל את כלל השכירי

ים גם להיות חברות בעצמם או שוינוספים, וקובץ מנהלים, הכולל מידע על מנהלי החברות, שע

 שכירים בחברה.

וסך השכר ששולם להם. קובץ כמות העובדים בחברה  -תנים חדשיםקובץ השכירים תרם שני מש

 .המנהליםהלים תרם משתנה של שכר המנ

 הוגדרו מספר משתנים מרכזיים: לצורך אמידת הרגרסיות שיוצגו בהמשך

כסכום של ההכנסה הרגילה, ההכנסה ממפעלים בחוק עידוד  ה, שהוגדרההכנסה הכוללת של חברה

, ההכנסה מדיבידנדים, (, וחברת משקיעי חוץהשקעות הון )מפעל מאושר, מועדף, חלופי ומיוחד

 מהון. ההכנסה החריגה וההכנסה

עבור כל חברה, שהוגדר כסך המס ששילמה  מס החברות האפקטיביבעזרת משתנה זה חושב 

החברה פחות המס על הדיבידנדים, המס על ההון, מע"מ של מוסד כספי ומס חריג, ועוד הזיכוי 

שהיא קיבלה עבור תרומה, כל זה מחולק בהכנסה הכוללת ללא ההכנסה מדיבידנדים, ההכנסה 

 החריגה. מהון וההכנסה

, או 25%, 15%הוגדר כהכנסה מדיבידנד כפול שיעור המס עליו ) מס הדיבידנדים האפקטיבי

 שניהם(, חלקי ההכנסה מהדיבידנד.

 הוגדר כמס ששילמה החברה על ההון חלקי ההכנסה שלה מהון. מס ההון האפקטיבי
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הפתיחה של בשנה בה החברה נפתחה, בתנאי שתאריך  1, שמקבל דאמי לחברה שנפתחהמשתנה 

החברה לפי דו"ח החברות )כלומר הדו"ח הראשון שהחברה הופיעה בו( זהה לתאריך הפתיחה לפי 

 רשם החברות.

בשנה שבה החברה נסגרה. חברה הוגדרה כנסגרת תחת  1, שמקבל דאמי לחברה שנסגרהמשתנה 

יות עבור מספר תנאים. ראשית, עליה לא להגיש דו"ח במשך שנתיים ברציפות, ולכן הוסרו התצפ

על מנת למנוע מצב בו פירמה למעשה כבר נסגרה אך בפועל היא עוד . כמו כן, 2014-15השנים 

לפחות אחד חייב להיות לה ערך חיובי ב"סוגרת קצוות" וממשיכה להגיש דו"חות שנתיים, נגדיר ש

הכנסה כוללת. התצפית  ת עובדים/ תשלום מס/ הכנסה פטורה/כמו מהמשתנים הבאים: מחזור/

הוסרה, ושנת הסגירה הוגדרה כשנה  0-אחרונה עבור חברה בה כל הערכים הללו היו שווים לה

 הקודמת, וכן הלאה.

שהוגדר כסכום של הכנסה הכוללת של החברה, ההכנסה הפטורה ממס של , הרווח של החברה

לגלה יכהפסדים שהפירמה ג tשלומי המנהלים, פחות הפסדי החברה, שחושבו בשנה החברה ות

. אם לא קיימים הפסדים שמגולגלים t+1, פחות ההפסדים שתגלגל לשנת המס t-1המס  משנת

לשנה הבאה ולפירמה אין רווחים, חושבו ההפסדים כאלו שהפירמה קיזזה בשנת המס מרווחיה. 

, לא נוכל לחשב את הרווחים. לפיכך, 2005חישוב זה יוצר מצב שבשנה הראשונה של המדגם, שנת 

 ידה.הוסרה שנה זו מהאמ

 , שחושב כהכנסה הרגילה של החברה חלקי המחזור שלה.שיעור הרווחיות של החברה

 2011-ספרות(. ב 4, לפי סיווג הלמ"ס באותיות )המשתנה המקורי הוצג כקוד של הענף של החברה

. הענפים בין 5שונים בענף שלהם 2009-השתנתה שיטת הסיווג של הענפים, ולכן הקבצים החל מ

, נערכה התאמה 2009. במקרה שהחברה נסגרה לפני 2009-לפי הענף של החברה ב שונו 2005-2008

לפי שיטת הסיווג של הלמ"ס. במצב בו היו קיימים מספר ענפים אפשריים עבור חברה אחת, נבחר 

 הענף אליו היו שייכות רוב החברות באותו הקוד.

 ,פעל מאושר, מפעל מיוחד: מלפי חוק עידוד השקעות הון הטבות המסנוספו משתני דאמי עבור 

, חברה שמקבלת את שני השיעורים, 15%, 10%מפעל מועדף )ארבעה משתנים, עבור שיעורי מס של 

. כמו כן, נוסף וחברת משקיעי חוץ ין(, מפעל במסלול חלופיברה שמקבלת הטבה אך השיעור לא צוח

לפי חוק עידוד  שהיאם לחברה יש הטבת מס כל 1, שמקבל תנה דאמי כולל עבור "מפעל מוטב"מש

 .השקעות הון

: חברת בית, מוסד כספי, אגודה שיתופית מאפיינים שונים של החברהנוספו משתני דאמי עבור 

חקלאית, חברת מו"פ, שותפות נפט, חברה זרה, חברה שמשקיעה בחו"ל, חברה משפחתית, וכן עבור 

 קיומם של רווחים כלואים.

 טטיסטיות של המשתנים העיקריים במודל:להלן ניתן לראות את התכונות הס 2בלוח 

 

                                                           
כבר היו לפי  והם 2009התקבלו הקבצים של  2011-הקבצים מתקבלים מרשות המסים באיחור של שנתיים, ולכן ב 5

 השיטה החדשה.
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 : תכונות סטטיסטיות של המשתנים המרכזיים2לוח 

 משתנה
המס הכולל 
 )במיליונים(

הכנסה 
רגילה 

 )במיליונים(

מחזור 
 )במיליונים(

כמות 
 עובדים

הכנסה 
כוללת 

 )במיליונים(

שכר ממוצע 
לעובד בשנה 
 )במיליונים(

 0 0 0 0 0 0 מינימום

 13.838 15,391.023 35,268 42,059.021 3,611.717 3,982.864 מקסימום

 0.0572 0.885 23 10.284 0.568 0.204 ממוצע

 0.035 0 3 0.951 0 0 חציון

סטיית 
 תקן

7 12.475 172.993 211.491 35.173 0.095 

       

 משתנה
מס 

דיבידנדים 
 אפקטיבי

מס רווח הון 
 אפקטיבי

מס חברות 
 אפקטיבי

רווח 
 ()במיליונים

שיעור 
 רווחיות

 0 6,825.725- 0 0 0 מינימום

 1 15,391.023 0.499 0.5 0.25 מקסימום

 0.109 1.034 0.121 0.01 0.003 ממוצע

 0 0.114 0 0 0 חציון

סטיית 
 תקן

0.024 0.05 0.131 39.861 0.215 

 

ציוני אך המס הח₪, אלף  204-ניתן לראות כי מס החברות הממוצע שמשלמות חברות עומד על כ

מהחברות במשק לא משלמות מס חברות. החציון אפסי גם עבור  50%-יותר מ -, כלומר0עומד על 

המס על הדיבידנדים, המס על רווח הון וההכנסה )הרגילה והכוללת(. ניתן להסיק מכך שלפחות 

מחצית מהחברות במשק מפסידות או לא מרוויחות. לעומת זאת, אם נתבונן במשתנה הרווח 

הכולל את ההפסדים מחד, ואת ההכנסות הפטורות ממס והתשלומים למנהלים מאידך, המחושב, 

היינו, לחברות ישנם אפיקי רווח אחרים  ;₪אלף  114-נראה כי הרווח החציוני חיובי ועומד על כ

שלא נלקחים בחשבון בעת חישוב המס. נתון מעניין נוסף הינו השכר השנתי הממוצע לעובד בחברה. 

בעוד השכר ₪(,  4,767לעובד )שכר חודשי של ₪ אלף  57.2משתנה זה עומד על  נראה כי ממוצע

לחודש(. עם זאת, קיימות ₪  3,000-לעובד )קצת פחות מ₪ אלף  35החציוני נמוך יותר ועומד על 

חברות רבות שעקב חוסר התאמה בין קבצי חברות לקבצי השכירים לא נמצאו עבורן עובדים. 

, ומסיבה זו סביר להניח כי השכר החציוני נמוך יותר 0-הושוותה ל בחברות אלו כמות העובדים

מבפועל. לעומת זאת, אם ניקח את סך השכר ששולם לעובדים חלקי סך העובדים, נקבל שכר ממוצע 

 כלומר השכר הממוצע במדגם קרוב לנתון האמיתי.₪, אלף  56.8של 

 מהמדגם, עקב הבעיות הבאות: הושמטומספר תצפיות 

(, גביית מס הון או מס דיבידנדים אשר עולה על 50%-חברות אפקטיבי לא סביר )גבוה מ שיעור מס

תצפיות שהסתבר ו, תצפיות שאינן סבירות, , רווח גולמי גבוה מהמחזורסך המס ששילמה החברה

 .במהלך העבודה כי הנתונים שלהן שגויים
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 בנוסף, נערכו עיבודים כדי לטייב את המדגם:

ייסגרו וייפתחו מחדש תחת שם ומספר תיק שונה, למרות שבפועל מדובר  ייתכן מצב בו חברות

באותה החברה. על מנת להימנע מלהגדיר חברות כאלה כ"נפתחות" או "נסגרות", נערכה השוואה 

בין העובדים בכל החברות באותה שנה ובשנים עוקבות. אם חברה הוגדרה כחברה שנסגרה, אך 

מעובדי החברה  70%-)שהוגדרה כ"נפתחה"( שכללה יותר מ יתה קיימת חברה אחרתיבתקופה זו ה

 הנסגרת )ויותר מעובד אחד(, בוטל הסימון של שתי החברות הללו כ"נסגרות"/ "נפתחות".

, נפתחו "חברות 2009טענה נוספת שהוזכרה לעיל היא שעקב השינוי בתקרת הביטוח הלאומי בשנת 

( 1רה אשר ממלאת ארבעה קריטריונים: ארנק" רבות. במדגם זה, "חברת ארנק" הוגדרה כחב

רה ( החב3 ;2-ות העובדים שלה קטנה או שווה ל( כמ2 ;הבעלים שלה הוא אדם פרטי ולא חברה

לפחות באחת משנות  70%-( שיעור הרווחיות של החברה גדול מ4 )כולל(; 2011-ל 2009נפתחה בין 

עם זאת, סביר להניח כי קיימות  ם.חברות ארנק, והן הוסרו מהמדג 1500-בצורה זו, נמנו כ קיומה;

 עוד חברות ארנק במדגם, אשר לא מילאו את כל הקריטריונים הללו ולא הושמטו.

 

 סטטיסטיקה תיאורית .4.2

 10,300-ועד ל 2006-ב 9,700-נצפה גידול בכמות הפירמות הנפתחות, מכ 2006-2008בין השנים 

חל קיטון  2008(. בשנת 6)תרשים  27%-ל 31%-. במקביל לגידול זה, הופחת שיעור המס מ2008-ב

נצפה גידול חריג  2010-2011בכמות החברות שנפתחו, למרות ששיעור המס המשיך לרדת. בשנים 

בכמות הפירמות הנפתחות, כנראה עקב שינוי בתקרת הביטוח הלאומי שהובילה לפתיחתן של 

א הצליח באופן חלקי(. חברות ארנק רבות )במדגם זה נעשה ניסיון לנכות את חברות הארנק אך הו

. כמות החברות 2011הועלה לראשונה שיעור המס עקב המחאה החברתית בקיץ  2012בשנת 

הנפתחות ירדה, אך יש לשים לב כי מדובר בחזרה למגמה הקודמת, ולא בשינוי כתוצאה מהעלאת 

חות לא נע שיעור המס בין העלאה לקיבעון, בעוד כמות החברות הנפת 2013-2015המס. בין השנים 

 השתנתה.

לא השתנתה הכמות.  , בה2009בשנת כמות החברות הנסגרות עלתה ברוב שנות המדגם, מלבד 

, בהן שיעור המס עלה. עם זאת, 2012-2013העלייה העיקרית בכמות החברות שנסגרו חלה בשנים 

קשר כדי לדעת מהו ה חלה עליה בכמות החברות הנסגרות, למרות ששיעור המס ירד. 2011גם בשנת 

דיקה המפקחת עבור האמיתי בין מס החברות לבין כמות הפירמות הנפתחות והנסגרות נדרשת ב

 נטיים, כפי שאציג בהמשך.כל המשתנים הרלוו
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יטוני ענפים מרכזיים: "מסחר ס 2-מהפירמות במשק שייכות ל 40%-, כ(7)תרשים  בחלוקה ענפית

(, ו"שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים" )ענף gים ואופנועים" )ענף ימנוע וקמעוני ותיקון כלי רכב

m)6 ענפים אלו כוללים מחד את כלל המסחר )ובתוכו את שוק הרכב(, ומאידך את השירותים .

המקצועיים הניתנים במשק, כגון שירותי משפט, חשבונאות, ייעוץ, אדריכלות, הנדסה, מחקר, 

 פרסום, עיצוב וכדו'.

, (c(, "תעשייה וחרושת" )fן שלושה ענפים נוספים: "בינוי" )מהפירמות מתחלקות בי 30%-עוד כ

 ענפי המשק האחרים. 15-. שאר הפירמות נמצאות ב(lו"פעילויות בנדל"ן" )

 בפירמות הנפתחות והנסגרות התמונה יחסית דומה.
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 רווחי הפירמות

תרשים השוואת רווחן הממוצע של כלל הפירמות במשק עם שיעור המס לא מציגה מגמה ברורה )

ירדו רווחי הפירמות עם שיעור המס, בניגוד לתיאוריה המקובלת.  2008 -2006(. ניכר כי בין השנים 8

הוא השפיע על רווחי התחולל המשבר העולמי, וסביר להניח כי  2008עם זאת, חשוב לזכור שבשנת 

כאשר  ,2012טיפסו הרווחים בעוד המס המשיך לרדת, אך בשנת  2011עד שנת  הפירמות לרעה.

אכן  2014ה של שיעור המס בשנת יה השניישיעור המס הועלה, נשארו הרווחים באותו גובה. העלי

 הובילה להפחתה ברווח, וכאשר שיעור המס נותר קבוע הרווחים עלו מעט.

 

השוואה שנתית של רווחי הפירמות מראה שוני בין השנים עבור הפירמות הנפתחות בשנתן 

(. ניכר כי רווחי 9)תרשים  מתוך הרווח של כלל הפירמותהאחרונה הנסגרות בשנתן והראשונה 

או  20%-הפירמות הנפתחות והנסגרות נמוכים משמעותית מרווחי שאר הפירמות, ומהווים עד כ

מרווחי הפירמות הקיימות, בהתאמה. כמו כן, נראה כי בדרך כלל רווחן הממוצע של הפירמות  40%

, בה הרווח הממוצע של הפירמות 2010צאת דופן היא שנת הנסגרות גבוה מזה של הנפתחות. יו

  הנפתחות והנסגרות היה כמעט זהה.

; בכחצי מהשנים מבחינת הקשר בין הרווח לשיעור המס, נראה כי לא מסתמן קשר ברור בין השניים

)קשר חיובי בין השינוי ברווחים לשינוי  מפגינות מגמה הפוכהבמדגם הפירמות הנפתחות והנסגרות 

 , ובחצי השני הן משתנות בכיוון הנכון.יעור המס(בש
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השוואה שנתית של רווחי הפירמות לא מספקת תמונה מלאה של המצב, כיוון שפירמות בשנתן 

הראשונה והאחרונה נוטות להרוויח פחות מאשר בשנים הבאות או הקודמות. לפיכך, עדיפה 

 השוואה לפי הוותק של הפירמות. 

שנתה  -1של הפירמות הנפתחות מול זה של הקיימות לפי וותק )כאשר בהשוואת רווחן הממוצע 

שנתה השנייה של הפירמה וכן הלאה(, נראה שככל שעוברות השנים  -2הראשונה של הפירמה, 

מהרווח של הפירמות  60%-הפירמות החדשות מתבססות ומעלות את רווחיהן, ואף מגיעות לכ

 20-30-כי ככל שעולה הוותק יורדת כמות הפירמות בכ . חשוב לציין, עם זאת,10-הקיימות בשנתן ה

(, אז יורדת כמות הפירמות בקצב גבוה יותר של בין 9-10אחוזים בשנה, חוץ מבשנים האחרונות )

 30%-אחוזים. אם לא נחשיב את השנים הללו, נראה כי הפירמות החדשות מגיעות רק לכ 55-ל 40

 .(10)תרשים  מהרווח של הפירמות הוותיקות בשנתן השמינית

אם נסתכל לעומת זאת על הרווח החציוני, נראה כי הפירמות החדשות מגדילות את רווחיהן בשנה 

מהרווח החציוני של הפירמות הוותיקות. גם בשנים הבאות לקיומן של  40%-השנייה וקופצות לכ

עית. החל מהרווח החציוני של שאר הפירמות בשנתן השבי 93%הפירמות נצפית עליה, עד לרווח של 

 מהשנה השמינית נצפית ירידה ברווחים, אך ייתכן כי הסיבה היא הירידה בגודל המדגם.
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שנה לפני השנה  -2השנה האחרונה של הפירמה,  -1בדיקה דומה לגבי הפירמות הנסגרות )כאשר כאן 

ל . הרווח הממוצע של הפירמות הנסגרות מו(11)תרשים  האחרונה וכן הלאה( מעלה תוצאות שונות

שנים  7-ב 94%הוותיקות יורד בצורה לא אחידה ככל שהפירמה מתקרבת לשנת הסגירה, ונע בין 

(. גם בפירמות הנסגרות 2בשנה לפני השנה האחרונה )מספר  8%-(, לכ8לפני השנה האחרונה )מספר 

אחוזים ככל שהשנים מתקדמות, שגוברת בשנתיים האחרונות  30-יש ירידה בכמות החברות של כ

. אם לא נכלול את השנתיים הללו, נראה שרווחן הממוצע של 50%עד  40-( לכ8-ו 7ים )מספר

 מרווחן של הפירמות הקיימות. 30%הפירמות הנסגרות לא עולה על 

 0%-מבחינת הרווח החציוני, נראה שככל שהשנים עוברות רווחי הפירמות הנסגרות יורדים עד לכ

ו כן, גם בשנה הכי "טובה" של הפירמות הנסגרות, מרווחי הפירמות הוותיקות בשנת הסגירה. כמ

 בלבד.  27%-הרווח החציוני מגיע לכ

 

, ניתן לראות כי הפירמות המרוויחות ביותר שייכות לענף הכרייה (12)תרשים  מבחינת ענפים

(, אך זאת בעיקר הודות לחברה גדולה אחת. הפירמות הבאות שמרוויחות הכי הרבה bוהחציבה )
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(. גם בחברות c( ולענף "תעשיה וחרושת" )k"שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח" )שייכות לענף 

 l-ו k, ואחריו לענפים bהנסגרות נראה כי הפירמות בעלות הרווחים הגבוהים ביותר  שייכות לענף 

)"פעילויות בנדל"ן"(. הפירמות הנפתחות בעלות הרווחים הגבוהים, לעומת זאת, שייכות בעיקר 

. כמו כן, נראה כי ברוב l-)"שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים"( ו mריו לענפים , ואחkלענף 

ש"ח(, ואף יש מספר ענפים  20,000-הענפים שנפתחים הרווחים הממוצעים נמוכים יחסית )מתחת ל

 בהם הפירמות מפסידות.

 

בענף "משקי , נראה כי דווקא הפירמות ש(13)תרשים  לעומת זאת, אם נסתכל על הרווח החציוני

( הן הפירמות הרווחיות ביותר, אך ענף זה כולל כמות מזערית של חברות. tבית כמקומות תעסוקה" )

רופאים פרטיים, בעיקר (, שכולל qהענף הרווחי הבא הוא "שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד" )

הגבוה ביותר הוא רופאי שיניים ובתי אבות. מבחינת הפירמות הנפתחות, הענף עם הרווח החציוני 

q ואחריו ,m  שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים"(. עבור הפירמות הנסגרות, הענף עם הרווח"(

 )"בינוי"(. f)"כרייה וחציבה"(, ואחריו  bהחציוני הגבוה ביותר הוא 
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*רווח ממוצע לפי ענף: 12תרשים 

שאר החברות נפתחו נסגרו

 , בהתאמה.מיליון ש"ח 9.9-מיליון ש"ח ו 31.4, רווחי שאר הפירמות והפירמות הנסגרות חורגים מגבולות התרשים, ועומדים על b)*( בענף 
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 עובדיםהכמות 

פירמה עובדים. בשנת הפתיחה והסגירה של ה 25-בהשוואה שנתית, בפירמה ממוצעת מועסקים כ

מועסקים  9-מועסקים בממוצע בשנת הפתיחה של הפירמה, וכ 8-מועסקים בה פחות אנשים: כ

. מבחינת כמות העובדים החציונית הפער קטן יותר: בעוד שבפירמה ותיקה (3)לוח  בשנת הסגירה

 עובדים, בפירמות שנפתחות/ נסגרות מועסקים שני עובדים או עובד אחד, בהתאמה.  3-מועסקים כ

 נסגרותו ותיקות, נפתחות: כמות עובדים ממוצעת וחציונית בפירמות 3 לוח

 פירמות ותיקות פירמות שנפתחו פירמות שנסגרו
 שנה

 כמות תצפיות ממוצע חציון כמות תצפיות ממוצע חציון כמות תצפיות ממוצע חציון

1 10 5,572 2 9 9,681 3 24 92,360 2006 

1 11 5,979 2 8 10,143 3 25 96,045 2007 

1 10 6,336 2 8 10,331 4 27 100,710 2008 

1 7 6,337 2 8 9,879 3 24 105,611 2009 

1 7 6,431 2 8 11,587 3 24 108,776 2010 

1 10 6,806 2 7 11,385 3 25 113,602 2011 

1 9 7,251 2 8 10,049 4 26 118,064 2012 

1 8 8,160 2 8 10,098 4 26 120,840 2013 

   2 8 10,330 3 25 130,683 2014 

   2 10 10,042 4 24 131,004 2015 

 

בהשוואה לפי וותק, נראה כי כמות העובדים החציונית בפירמות הנפתחות מגיעה כבר בשנה השנייה 

. לעומת זאת, (14)תרשים  מהפירמות הוותיקות, ונשארת על מספר זה בשאר התקופה 100%-ל

מהכמות הממוצעת  75%-מבחינת הממוצע, כמות העובדים בפירמות הנפתחות עולה מדי שנה עד לכ
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*רווח חציוני לפי ענף: 13תרשים 

שאר החברות נפתחו נסגרו

 .מיליון ש"ח -0.3 רגים מגבולות התרשים, ועומדים על, רווחי שאר הפירמות חוo)*( בענף 



28 
 

מהעובדים  35%-פירמות הנסגרות, כמות העובדים הממוצעת יורדת לאורך השנים עד לכהכללית. ב

 50%בשאר הפירמות בשנת הסגירה. הכמות החציונית, עם זאת, נשארת במשך רוב התקופה על 

מכמות העובדים הכללית.  25%הסגירה ל ה לפני שנתמכמות העובדים בשאר הפירמות, ויורדת בשנ

עבור  7-8עבור הנפתחות ושנים  10-ו 9ם האחרונות מבחינת הוותק )שנים יש לשים לב כי בשנתיי

 הנסגרות( גודל המדגם יורד משמעותית ולכן התוצאות עשויות להיות מוטות.

 

מבחינת ענפים, נראה כי כמות העובדים בחברות שנפתחו או נסגרו קטנה מכמות העובדים בשאר 

 tם הכמות הגבוהה ביותר של עובדים הוא ענף . הענף ע(15)תרשים  החברות עבור כל הענפים

)"משקי בית כמקומות תעסוקה"(, שהוא כאמור ענף עם כמות קטנה של חברות. אחריו, עם ממוצע 

סוכני נסיעות, חברות כוח אדם,  )"שירותי ניהול ותמיכה"(, שכולל nעובדים, נמצא ענף  120-של כ

בשאר הענפים ממוצע העובדים  רכב וציוד ועוד. שירותי ניקיון, שמירה, משרד וגינון, השכרת כלי

. מבחינת החברות הנפתחות והנסגרות, כמות העובדים בכל ענף דומה ברובה. 100לא עולה על 

עבור חברות  iעובדים בענף  32, עם ממוצע של n-)"שירותי אירוח ואוכל"( ו iהענפים המרכזיים הם 

 ו.עבור חברות שנסגר nעובדים בענף  29-שנפתחו, ו
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, הפירמות הנפתחות והנסגרות לא מגיעות לכמות (16)תרשים  גם מבחינת כמות העובדים החציונית

)"שירותי  iהעובדים בשאר החברות. הענף בעל כמות העובדים החציונית הגדולה ביותר הוא ענף 

)"משקי בית כמקומות תעסוקה"(, אך  tאירוח ואוכל"(, עבור כל סוגי הפירמות. אחריו מגיע ענף 

כפי שכבר הוזכר מדובר בענף עם מעט חברות. מבחינת הפירמות הנפתחות, כמות העובדים 

, dענפים  "(, ועומדת על חמישה עובדים לחברה.)"חינוך pהחציונית השנייה בגודלה נמצאת בענף 

kו ,- lעקב אי סדירות בנתוני העובדים עבורם תרשיםמה הושמטו.  

 

 שיעור רווחיות

 9.5%-, מלאורך השניםבהשוואה לפי שנים, שיעור הרווחיות הממוצע של הפירמות הוותיקות עלה 

. שיעור הרווחיות של הפירמות שנסגרו ונפתחו גם (17)תרשים  2015-ב 12.2%-ועד ל 2006בשנת 

בשיעור המס, עלה בשנות המדגם, אך ניתן לראות כי עבור הפירמות הנסגרות, כל עוד חלה ירידה 

ליה . כאשר שיעור המס החל לעלות, חלה ע(2011)חוץ מבשנת  הן נשארו באותה רמה של רווחיות

מנגד, עבור הפירמות הנפתחות, כאשר שיעור המס ירד או נותר . ברווחיות של הפירמות הנסגרות

ילו כאשר שיעור המס עלה, רווחיות הפירמות הנפתחות על כנו, הרווחיות של הפירמות עלתה, וא

מוסברת בחלקה על ידי פתיחה של חברות  2010-2011ירדה. יש לציין כי העלייה ברווחיות בשנים 

 2015-היא חזרה למגמה. ב 2012ארנק בעלות שיעור רווחיות גבוה, ולפיכך ייתכן כי הירידה בשנת 

. ברוב שנות המדגם, שיעור הרווחיות 14%-ות לשיא של כהגיע שיעור הרווחיות של הפירמות הנפתח

הממוצע של הפירמות הנפתחות היה גבוה מזה של שאר הפירמות, בעוד שיעור הרווחיות הממוצע 

 בהרבה. שיעורים אלושל הפירמות הנסגרות היה נמוך מ
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יותר מזה  גבוה, שיעור הרווחיות הממוצע של הפירמות הנפתחות (18)תרשים  בהשוואה לפי וותק

. שיעור 11.5%בממוצע על  עומדובמספרים מוחלטים הוא  ,20% -10%-של הפירמות הקיימות ב

 60הרווחיות הממוצע של הפירמות הנסגרות נמוך יותר מזה של שאר הפירמות, ועומד על בין 

 במספרים מוחלטים. 7%-ממנו לאורך שנותיה של הפירמה, ועל כ 70%-ל

 

 

  מתודולוגיה .5

שב את שיעור מס החברות של לאפר נדרשו מספר רגרסיות, אשר אמדו את הסיכוי של על מנת לח

החברות להיפתח ולהיסגר כתוצאה משינוי של נקודת האחוז במס החברות, וכן את ההשפעה על 

רווחי החברות בעקבות השינוי במס. בנוסף, על מנת לבחון את ההשערה שהפירמות שנפתחו/ נסגרו 

ותר יכולת להגר לחו"ל כתוצאה משינוי בשיעור המס, נדרש ניתוח לפי הן פירמות שיש להן י

, מתוך הענפים של הפירמות עלמאפיינים נוספים של הפירמות. לפיכך, נאמדו רגרסיות נוספות 

 הנחה שענפים אלו מייצגים את אופי החברה ואת הסיכוי שלה להגר.
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 חברות נפתחות

על נתוני פאנל,  (OLSסיית ריבועים פחותים )דה רגרעל מנת לאמוד את הסיכוי לפתיחת חברה, נאמ

 לשנים ולתצפיות: FE, עם tושנה  iעבור כל חברה 

𝑑𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖,𝑡
= 𝛼 + 𝛽1𝐸𝑓𝑓_𝐶𝑇𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑚𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖,𝑡

+ 𝛽4𝑁𝑢𝑚𝑊𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟𝑠(100)𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑅𝑎𝑡𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑅𝑎𝑡𝑒𝑖,𝑡
2

+ 𝛽7𝑚𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦𝑖,𝑡 + 𝛽8𝑑_𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠𝑖,𝑡 + 𝛽9𝑋𝑖,𝑡 + 𝛾𝑖 + 𝛾𝑡 +  𝑢 

 כאשר:

-𝑑_𝑜𝑝𝑒𝑛  אם החברה נפתחה בשנה  1משתנה דאמי שמקבלtאחרת. 0-, ו 

- 𝐸𝑓𝑓_𝐶𝑇  החברות האפקטיבי.שיעור מס 

-𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠 מס על דיבידנדים ומס על רווח הון. -שיעורי המסים האפקטיביים הנוספים 

-𝑚𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 הפסד. -הרווח של החברה )במיליונים(. הרווח יכול להיות גם שלילי, כלומר 

-𝑁𝑢𝑚𝑊𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟𝑠(100)  100כמות העובדים בפירמה, חלקי. 

-𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑅𝑎𝑡𝑒  שיעור הרווחיות של החברה, המחושב כהכנסה הרגילה של הפירמה חלקי המחזור

 שלה.

-𝑚𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦 .השכר הממוצע לעובדי החברה, במיליונים 

-𝑑_𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠 .משתני דאמי עבור הטבות המס שהחברה מקבלת כחלק מחוק עידוד השקעות הון 

-𝑋 ל החברה, כגון סוג החברה )משפחתית, חקלאית, זרה(, חברת וקטור של מאפיינים נוספים ש

 חברה עם רווחים כלואים, וחברה לחיפוש נפט.מוסד כספי מאושר, בחו"ל,  מו"פ, חברת השקעות

-𝛾𝑖  משתנהFE .משתנה זה מפקח עבור תכונות ייחודיות של הפירמות ומגדיל מאוד  עבור החברות

 את ההסבר של הרגרסיה.

-𝛾𝑡 שתנה מFE .ור בנדגיש כי משתנה זה מפקח הן עבור מחזור כלכלי משותף והן ע עבור השנים

 שינויים שמשפיעים על המס האפקטיבי כגון התרת פחת מואץ.

 חברות נסגרות

על מנת לאמוד את הסיכוי של חברה להיסגר יש לאמוד רגרסיה דומה, אך חשוב לשים לב כי עלולה 

ון שהסיכוי של חברה להיסגר משפיע על שיעור מס החברות להיות בעיית סימולטניות, כיו

האפקטיבי שהיא תשלם, ושינוי בשיעור המס ישפיע, כנראה, על הסיכוי של החברה להיסגר. לפיכך, 

, כאשר שיעור מס החברות (2SLS) רגרסיית ריבועים פחות בשני שלבים נעשה שימוש באמידת

 שנים לפני שנת הסגירה. 3טיבי שהחברה שילמה האפקטיבי נאמד בעזרת שיעור מס החברות האפק
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 המשוואה הראשונה היא:

𝐸𝑓𝑓_𝐶𝑇𝑖,𝑡
̂ = 𝛼 + 𝛽1𝐸𝑓𝑓_𝐶𝑇_3𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑁𝑢𝑚𝑊𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟𝑠(100)𝑖,𝑡

+ 𝛽4𝑚𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦_3𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑑_𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑋𝑖,𝑡 + 𝛾𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝑢 

 כאשר:

-𝐸𝑓𝑓_𝐶𝑇𝑖,𝑡
 שיעור מס החברות האפקטיבי הנאמד ̂

-𝐸𝑓𝑓_𝐶𝑇_3𝑖,𝑡 .שיעור מס החברות האפקטיבי שהחברה שילמה, שלוש שנים לפני שנת הסגירה 

-𝑚𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦_3𝑖,𝑡  במיליוניםסגירה, שלוש שנים לפני שנת הלעובדי החברההשכר הממוצע ,. 

 שיעור הרווחיות והרווח של החברה הושמטו מהאמידה, כיוון שהם אינם אקסוגניים לשיעור המס.

 :היא המשוואה השנייה

𝑑_𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐸𝑓𝑓_𝐶𝑇𝑖,𝑡
̂ + 𝛽2𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑚𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖,𝑡

+ 𝛽4𝑁𝑢𝑚𝑊𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟𝑠(100)𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑅𝑎𝑡𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑅𝑎𝑡𝑒𝑖,𝑡
2

+ 𝛽7𝑑_𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠𝑖,𝑡 + 𝛽8𝑋𝑖,𝑡 + 𝛾𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝑢 

במשוואה זו הושמט השכר שהפירמה שילמה לעובדיה, כיוון שסביר להניח שגם כאן קיימת 

 .7סימולטניות

 וחרו

, 0-1נורמלו הרווחים לסקאלה של  כמו שתואר במודל התיאורטי, כדי לקבל תוצאות באחוזים

 .0ביותר הוא  הגדולוההפסד  1כאשר הרווח הגבוה ביותר הוא 

על מנת לאמוד את השפעת שיעור מס החברות האפקטיבי על הרווחים של הפירמות הופעלה גם 

כאשר  -מת סימולטניות של שיעור המס עם הרווחים, כיוון שסביר להניח כי קיי2SLSכאן שיטת 

 הפירמה לא מרוויחה, היא לא תשלם מס, ושינוי בשיעור המס ישפיע על רווחי הפירמה. 

 -מלבד שני שינוייםלצורך כך, נאמדה משוואה ראשונה זהה לזו שנאמדה עבור הפירמות הנסגרות, 

מתוך הנחה ס האפקטיבי הנאמד בריבוע, נאמדו גם הן, ונוסף משתנה של שיעור המ 2014-15השנים 

 בצורה לא לינארית מהגדלת שיעור המס.שהרווחים יושפעו 

 המשוואה השנייה שנאמדה היא:

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡_𝑢𝑛𝑖𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐸𝑓𝑓_𝐶𝑇𝑖,𝑡
̂ + 𝛽2𝐸𝑓𝑓_𝐶𝑇𝑖,𝑡

2̂ + 𝛽3𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠𝑖,𝑡

+ 𝛽4𝑁𝑢𝑚𝑊𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟𝑠(1000)𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑅𝑎𝑡𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑅𝑎𝑡𝑒𝑖,𝑡
2

+ 𝛽7𝑚𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦_3𝑖,𝑡 + 𝛽8𝑑_𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠𝑖,𝑡 + 𝛽9𝑋𝑖,𝑡 + 𝛾𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝑢 

                                                           
 שנים לאמידה נתנה תוצאה דומה לאמידה ללא השכר. 3יש לציין כי הוספת השכר בפיגור של  7
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 כאשר:

-𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡_𝑢𝑛𝑖𝑖,𝑡 .הרווח המנורמל 

-𝐸𝑓𝑓_𝐶𝑇𝑖,𝑡
 שיעור המס האפקטיבי הנאמד בריבוע 2̂

-𝑁𝑢𝑚𝑊𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟𝑠(1000)𝑖,𝑡  1000כמות העובדים בפירמה, חלקי. 

 ענפים

ניתן להניח שככל שהענף יותר "סחיר", כלומר בעל יכולת לעבור לחו"ל, הוא יהיה מושפע יותר 

נוספות עבור החברות הנפתחות משיעור המס. על מנת לבחון השערה זו, נבדוק שתי רגרסיות 

ענף כפול שיעור המס האפקטיבי. כמו הוהנסגרות, בהן נוסיף משתנה אינטראקציה של דאמי של 

כן, נוסיף חלוקה פנימית עבור הרגרסיות: באחת נוסיף את כל משתני האינטראקציה יחד ונוריד 

 לכל רגרסיה בנפרד.  את שיעור המס האפקטיבי הרגיל, ובשנייה נוסיף את משתני האינטראקציה

 למשל, עבור הפירמות הנפתחות הרגרסיה הראשונה היא:

𝑑_𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖,𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝜆𝑧𝐸𝑓𝑓_𝐶𝑇𝑖,𝑡 ∗ 𝑑_𝑎𝑛𝑎𝑓𝑧

𝑧

1

+ 𝛽1𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑚𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖,𝑡

+ 𝛽3𝑁𝑢𝑚𝑊𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟𝑠(100)𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑅𝑎𝑡𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑅𝑎𝑡𝑒𝑖,𝑡
2

+ 𝛽6𝑚𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦𝑖,𝑡 + 𝛽7𝑑_𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠𝑖,𝑡 + 𝛽8𝑋𝑖,𝑡 + 𝛾𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝑢 

עבור ענף ספציפי  1הוא משתנה דאמי שמקבל  𝑑_𝑎𝑛𝑎𝑓 -מסמל את כמות הענפים במשק, ו Zכאשר 

Z ת.אחר 0-ו 

 עבור הפירמות הנסגרות נאמדה רגרסיה זהה, אך בשני שלבים כמו שהוסבר לעיל.

 הרגרסיה השנייה על הענפים היא:

𝑑_𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐸𝑓𝑓_𝐶𝑇𝑖,𝑡+𝛽2𝐸𝑓𝑓_𝐶𝑇𝑖,𝑡 ∗ 𝑑_𝑎𝑛𝑎𝑓𝑧 + 𝛽3𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠𝑖,𝑡

+ 𝛽4𝑚𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑁𝑢𝑚𝑊𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟𝑠(100)𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑅𝑎𝑡𝑒𝑖,𝑡

+ 𝛽7𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑅𝑎𝑡𝑒𝑖,𝑡
2 + 𝛽8𝑚𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦𝑖,𝑡 + 𝛽9𝑑_𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠𝑖,𝑡 + 𝛽10𝑋𝑖,𝑡 + 𝛾𝑖

+ 𝛾𝑡 + 𝑢 

גם כאן הרגרסיות שנאמדו עבור הפירמות  רגרסיות, כמספר הענפים. Z=20 כאשר כאן נאמדו

 .2SLSהנסגרות נערכו לפי שיטת 
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 תוצאות .6

 חברות נפתחות

העלאת שיעור מס החברות באחוז אחד משפיע, כצפוי, לרעה על הפירמות הנפתחות, ומוביל לירידה 

(. גורמים נוספים שנמצאו קשורים (2)-ו (1מספר ) ותבסיכוי שלהן להיפתח )רגרסי 10%-של כ

כניסת הפירמה למשק הם המסים האחרים שהפירמה משלמת, כמות העובדים והשכר הממוצע ל

בחברה, שיעור הרווחיות והטבות המס שהיא מקבלת. משתנה הרווח של הפירמה לא נמצא קשור 

בצורה מובהקת לסיכוי של הפירמה להיפתח, גם כאשר לא שולטים על שיעור הרווחיות ועל השכר 

לא מדווחים  FE-משתני ה. ((4ם להטות את האמידה שלו )רגרסיה מספר ), אשר עלולילעובדים

 .𝑅2-הרגרסיות הבאות, אך יש לציין כי הם תרמו באופן משמעותי להעלאת הועבור רגרסיה זו 

השמטתו של  -משתנה שיעור הרווחיות של הפירמה משפיע מאוד על משתנה שיעור המס האפקטיבי

( של שינוי בשיעור המס על הסיכוי 2.8%להשפעה נמוכה ביותר ) תוביל ((5)ברגרסיה ) הראשון

להיפתח. סביר להניח כי פירמות שנפתחות מושפעות מאוד משיעור הרווחיות העתידי שלהן; כאשר 

שיקול משמעותי בהחלטה אם  עשוי להיותהן צופות רווחיות גבוהה, שינוי של אחוז בשיעור המס 

איננו שיקול.  זהווחיות נמוכה, הן יודעות שלא ישלמו מס ולכן להיפתח או לא, וכאשר הן מניחות ר

  החלטה אם להיפתח.על ההמס  את השפעת  ניתן לבדוק בנפרדכאשר שולטים על שיעור הרווחיות, 

ת המאופיינות נזכיר כי על פי המודל התאורטי המנגנון של לאפר אמור לפעול על פירמובהמשך לכך, 

ן לבדוק מהי ההשפעה של מס חברות על פירמות נפתחות עם רווחיות מעניי ,כןברווחיות גבוהה. ל

אם נוסיף משתנה אינטראקציה על מנת לבחון את השפעת גובה הרווחים על הסיכוי להיפתח גבוהה. 

((, נראה כי חברות רווחיות מושפעות יותר משיעור המס מאשר חברות פחות רווחיות. 6)רגרסיה )

מלש"ח, נראה כי העלאת שיעור  2.5ית כחברה שרווחיה עולים על כך למשל, אם נגדיר חברה רווח

)חיבור של מקדם משתנה האינטראקציה  19.5%-המס באחוז תוריד את סיכוייה להיפתח בכ

ומקדם משתנה מס החברות(, בעוד שינוי זה יוריד את סיכוייהן של שאר החברות להיפתח רק 

ל עקומת לאפר פועל כצפוי חזק יותר עבור תוצאה זו ממחישה כי המנגנון המוצע ע .11%8-בכ

 , והיא מהווה עדות חלקית לטובת עקומת לאפר.הפירמות הנפתחות

קיים חשש כי חלק מהמשתנים קשורים זה לזה ועלולה להיות ביניהם אינטראקציה. המשתנים 

הללו כוללים בעיקר את שיעור הרווחיות והרווח של הפירמה, והשכר שהיא מחלקת לעובדים. 

( אנו לוקחים רק את שיעור הרווחיות ומשמיטים את הרווח והשכר, וכך מתקבלת 3גרסיה )בר

זו אומדת בצורה הטובה ביותר את ההשפעה של  רגרסיה ,על פי רוח המודל.  11.1%השפעה של 

שתמש במקדם נעל כן בהמשך  המס על הסיכוי להיפתח, ומבטלת השפעות של מולטיקולינאריות.

 ור המס של לאפר.זה לצורך חישוב שיע

 

 

                                                           
. עולה כי מיליון ש"ח 1.75-, מיליון ש"ח וגדולים מחצי מיליון ש"חחברות שרווחיהן בדיקה דומה נערכה עבור  8

)בהתאמה(, לעומת  22.7%-ו 29.2%, 34.9%באחוז תוביל לירידה בסיכוייהן להיפתח בשיעורים של  העלאת המס
 , בהתאמה.10.8%-ו 9.9%, 6%סיכויי החברות הפחות רווחיות להיפתח שעומדים על ירידה של 
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 : רגרסיה על הסיכוי של הפירמות להיפתח4לוח 

Dependent variable: 𝑑_𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖,𝑡 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

מס חברות 
 אפקטיבי

-0.10091*** -0.10091*** -0.11127*** -0.04049*** -0.02866*** -0.1096*** 

[0.00328] [0.00328] [0.0033] [0.00257] [0.00256] [0.0033] 

מס רווח 
 הון

-0.08866*** -0.08862*** -0.08875*** -0.09109*** -0.0908*** -0.08565*** 

[0.00493] [0.00493] [0.00495] [0.00496] [0.00493] [0.00496] 

מס 
 דיבידנדים

-0.11161*** -0.11158*** -0.11769*** -0.11597*** -0.10948*** -0.11316*** 

[0.0104] [0.0104] [0.0105] [0.0105] [0.0104] [0.0105] 

רווח 
 )במיליונים(

0.004667   0.005421   

[0.00798]   [0.00803]   

כמות 
עובדים 
 )במאות(

-0.00282*** -0.00282*** -0.00248*** -0.0026*** -0.00293*** -0.00244*** 

[0.000234] [0.000234] [0.000235] [0.000235] [0.000234] [0.000235] 

שיעור 
 רווחיות

0.148126*** 0.148153*** 0.133908***   0.140194*** 

[0.00569] [0.00569] [0.00572]   [0.00574] 

שיעור 
רווחיות 
 בריבוע

-0.09024*** -0.09026*** -0.06655***   -0.07071*** 

[0.00605] [0.00605] [0.00608]   [0.00608] 

שכר 
 יונים()במיל

-0.39713*** -0.39712***   -0.4003***  

[0.00386] [0.00386]   [0.00386]  

 מפעל מוטב
-0.04233*** -0.04242*** -0.04555*** -0.0481*** -0.04487*** -0.04459*** 

[0.0106] [0.0106] [0.0106] [0.0106] [0.0106] [0.0106] 

מס חברות 
אפקטיבי * 
רווח מעל 

 מלש"ח 2.5

     -0.08509*** 

     [0.00647] 

2R 0.3815 0.3815 0.3753 0.3742 0.3805 0.3754 

N 1,061,662 1,061,662 1,061,662 1,061,662 1,061,662 1,061,662 

 .90%-. *מובהק ב95%-. **מובהק ב99%-המספרים בסוגריים מייצגים את סטיות התקן. ***מובהק ב
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 חברות נסגרות

לאמידת שיעור מס החברות  2SLSלעיל, עקב בעיית סימולטניות נעשה שימוש ברגרסיית כאמור 

שנים  3שנים )כלומר, שיעור המס שהפירמה שילמה  3האפקטיבי בעזרת שיעור המס בפיגור של 

משלמת לעובדיה הושמט מהאמידה בגלל אותה  הסגירה שלה(. כמו כן, השכר שהפירמלפני שנת ה

 הבעיה. 

 14%-מס החברות באחוז משפיע על הסיכוי של הפירמות להיסגר, ומעלה אותו בכ העלאת שיעור

. גם כאן הגורמים הנוספים שמשפיעים על הסיכוי של הפירמות להיסגר הם ((2)-( ו1)רגרסיות )

המסים האחרים שהיא משלמת, כמות העובדים ושיעור הרווחיות, ואילו הרווח של הפירמה נמצא 

 כלא מובהק.

קרה של הפירמות הנפתחות, השמטת שיעור הרווחיות מהאמידה משפיע מעט יחסית על בניגוד למ

שיעור מס החברות, כנראה כיוון שהפירמות שנסגרות כבר יודעות מה היא רמת הרווחיות שלהן, 

גם השמטת כמות העובדים  .((3)רגרסיה ) וההחלטה אם להיסגר מושפעת יותר משינוי בשיעור המס

 .((5מאוד על שיעור מס החברות )רגרסיה ) מהאמידה משפיעה מעט

השמטת המסים האחרים )מס רווח הון ומס על דיבידנדים( מהאמידה מובילה להשפעה גדולה 

מאוד של מס החברות האפקטיבי על הסיכוי של הפירמות להיסגר, אולי מפני שבניגוד לפירמות 

ו הן שיקול מבחינתה אם להיסגר הנפתחות, לפירמות הנסגרות כבר יש הון ודיבידנדים והמסים הלל

 .((4)רגרסיה ) או לא

אם ם מנגנון לאפר עובד ייסגרו הרבה פירמות עם רווחיות גבוהה. אעל פי המודל התאורטי נצפה ש

נוסיף את משתנה האינטראקציה שהוספנו ברגרסיות על הפירמות הנפתחות, שכאן נועד לאמוד את 

, ניווכח כי החברות הרווחיות מושפעות פחות ((6גרסיה ))ר השפעת גובה הרווחים על הסיכוי להיסגר

משינוי בשיעור המס מאשר החברות שאינן רווחיות, ובעוד שהעלאה של אחוז בשיעור המס מובילה 

עבור הפירמות  9.6%עבור האחרונות, היא מובילה רק לסיכוי להיסגר של  14.6%לסיכוי להיסגר של 

בור הפירמות הנפתחות, תוצאה זו מהווה עדות חלקית בניגוד לתוצאה שהתקבלה ע .9הרווחיות

 נגדית לעקומת לאפר.

כמו שנכתב לעיל, אינטראקציה בין משתני המודל )שיעור רווחיות, רווח ושכר( עלולה להוות בעיה. 

( לא משנה את 2השכר מושמט ממילא, והשמטת הרווח ברגרסיה ) 5עם זאת, ברגרסיות שבלוח 

 (.1)פיעה ברגרסיה עה של שיעור המס שמוההשפ

 (2)בפירמות הנפתחות ורגרסיה  (3))רגרסיה נטיות משך נשתמש במקדמים מהרגרסיות הרלוובה

 לצורך חישוב שיעור המס של לאפר.בפירמות הנסגרות( 

 

 

                                                           
מיליון  1.75-ושל חצי מיליון ש"ח, מיליון ש"ח כמו בפירמות הנפתחות, גם כאן נערכה בדיקה עבור שיעורי רווח  9

, 8.7%ש"ח, והתקבל כי העלאת המס באחוז תוביל להגדלת הסיכוי לסגירה של הפירמות הרווחיות בשיעורים של 
, 14.6%-, ו14.9%, 15.7%)בהתאמה(, מול הסיכויים של הפירמות הפחות רווחיות שעומדים על  9.6%-ו 9.3%

 בהתאמה.
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 : רגרסיה על הסיכוי של הפירמות להיסגר5לוח 

Dependent variable:  𝑑_𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑖,𝑡  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

מס חברות 
אפקטיבי 

 נאמד

0.143779*** 0.14378*** 0.119446*** 0.239348*** 0.131812*** 0.146308*** 

[0.0331] [0.0331] [0.0331] [0.0302] [0.0331] [0.0331] 

מס רווח 
 הון

0.04369*** 0.043687*** 0.043712***  0.044619*** 0.045356*** 

[0.00651] [0.00651] [0.00651]  [0.00651] [0.00651] 

מס 
 דיבידנדים

0.02761** 0.027604** 0.026655**  0.028102** 0.029795** 

[0.0119] [0.0119] [0.0119]  [0.0119] [0.0119] 

רווח 
 )במיליונים(

-0.00051   0.00041 -0.00172  

[0.00996]   [0.00996] [0.00996]  

כמות 
עובדים 
 )במאות(

-0.00237*** -0.00237*** -0.00239*** -0.00243***  -0.00234*** 

[0.000339] [0.000339] [0.000339] [0.000339]  [0.000339] 

שיעור 
 רווחיות

-0.12172*** -0.12172***  -0.12187*** -0.12162*** -0.11862*** 

[0.00623] [0.00623]  [0.00623] [0.00623] [0.00625] 

שיעור 
רווחיות 

 ועבריב

0.182725*** 0.182726***  0.182811*** 0.18268*** 0.180525*** 

[0.00702] [0.00702]  [0.00702] [0.00702] [0.00703] 

מס חברות 
אפקטיבי * 
רווח מעל 

 מלש"ח 2.5

     -0.05024*** 

     [0.00944] 

2R 0.5293 0.5293 0.5282 0.5292 0.5292 0.5293 

N 366,837 366,837 366,837 366,837 366,837 366,837 

 .90%-. *מובהק ב95%-. **מובהק ב99%-המספרים בסוגריים מייצגים את סטיות התקן. ***מובהק ב

 

 רווח

ולכן נוסף סביר להניח כי ההשפעה של שיעור המס האפקטיבי על רווחי הפירמות איננה לינארית, 

לאה שלו לא תקטין את רווחי הפירמות, לאמידה שיעור המס בריבוע. כאשר שיעור המס נמוך, הע

ואף תגדיל אותם מעט. כאשר שיעור המס עולה ומגיע לנקודה מסוימת, ההשפעה מתהפכת והגדלתו 

, 12%, שיעור המס שהופך את ההשפעה הוא (1מספר )רגרסיה ביל לירידה ברווחי הפירמות. לפי תו

ברווחים )עבור שיעור מס קטן  -0.3%-ל 0.1%ושינוי של אחוז בשיעור המס מוביל לשינוי של בין 

 (. 50%-מ

מהרגרסיה תוביל לתוצאות יחסית  שנים( 3)שנאמד על ידי השכר בפיגור של  השכרהשמטה של 

או של כמות (( 5)רגרסיה ) מוטיב הטבות המס. לעומת זאת, השמטה של ((2)רגרסיה ) דומות

בשיעור המס יוביל לירידה ברווחים מהאמידה תוביל לכך ששינוי של אחוז  ((3)רגרסיה ) העובדים
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מושפע יותר  פירמות מוטבותשל  חסית. תוצאה זו רומזת לכך שהרווחרק בשיעורי מס גבוהים י

משיעור המס מאשר אצל פירמות שלא מקבלות הטבות, וכן שגודל הפירמה מבחינת כמות העובדים 

 בפירמות גורם לכך ששיעור המס משפיע בצורה שונה על הרווחים.

 

 : רגרסיה על הרווח המנורמל של הפירמות6ח לו

Dependent variable: 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡_𝑢𝑛𝑖𝑖,𝑡 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

מס חברות 
אפקטיבי 

 נאמד

0.001042** 0.001096** 0.001312*** 0.001317*** 0.001006** 

[0.000508] [0.000505] [0.000507] [0.000507] [0.000497] 

 מס חברות
אפקטיבי 

 נאמד בריבוע

-0.00433*** -0.00431*** -0.00355*** -0.00465*** -0.00244* 

[0.00129] [0.00129] [0.00128] [0.00129] [0.00129] 

 מס רווח הון
0.000477*** 0.000472*** 0.000429*** 0.000478*** 0.00044*** 

[0.000058] [0.000057] [0.000058] [0.000058] [0.000056] 

מס 
 דיבידנדים

0.000742*** 0.000739*** 0.000717*** 0.000752*** 0.000635*** 

[0.000096] [0.000096] [0.000096] [0.000096] [0.000096] 

כמות עובדים 
 )באלפים(

0.000349*** 0.000348***  0.000346*** 0.000379*** 

[0.000022] [0.000022]  [0.000022] [0.000022] 

עור שי
 רווחיות

0.000472*** 0.000472*** 0.000471***  0.000447*** 

[0.000046] [0.000046] [0.000046]  [0.000046] 

שיעור 
רווחיות 
 בריבוע

-0.00028*** -0.00028*** -0.00028***  -0.00026*** 

[0.000052] [0.000052] [0.000052]  [0.000053] 

בפיגור  שכר
 שנים 3של 

-0.00004  -0.00003 -0.00005 -0.00004 

[0.00004]  [0.00004] [0.00004] [0.00004] 

 מפעל מוטב
-0.00044*** -0.00044*** -0.00045*** -0.00045***  

[0.000094] [0.000094] [0.000094] [0.000094]  

2R 0.6543 0.6543 0.6541 0.6541 0.6483 

N 573,986 573,986 573,986 573,986 573,986 

.90%-. *מובהק ב95%-. **מובהק ב99%-המספרים בסוגריים מייצגים את סטיות התקן. ***מובהק ב  
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 ענפים

ניתן להניח שככל שהענף יותר "סחיר", כלומר בעל יכולת לעבור לחו"ל או לחלופין שניתן לייבא 

נבדקו שני סוגי אותו בקלות, הוא יהיה מושפע יותר משיעור המס. על מנת לבחון השערה זו, 

 רגרסיות עם משתני אינטראקציה לענפים.

רגרסיות נפרדות, כאשר בכל אחת מהן נאמד הסיכוי  20( כוללת למעשה 1הרגרסיה הראשונה )

להיפתח על שיעור המס, אינטראקציה של שיעור המס עם הענף ומשתנים נוספים. בלוח מדווחת 

ד של שיעור המס והאומד של משתנה ההשפעה עבור הענף בלבד, שמחושבת כסכום של האומ

( זהה לרגרסיה זו, אך המשתנה המוסבר שלה הוא הסיכוי 3האינטראקציה. רגרסיה מספר )

 להיסגר, והיא נאמדת בשני שלבים.

משתני  20( היא רגרסיה אחת, שנאמד בה הסיכוי להיפתח כפונקציה של 2הרגרסיה השנייה )

פים, ושיעור המס הכולל הושמט. התוצאות אינטראקציה של שיעור המס עם כל אחד מהענ

שמדווחות הן אומדי הרגרסיה, והן מייצגות את הקשר של כל ענף לא רק עם שיעור המס הכולל 

( זהה, אך המשתנה המוסבר הוא הסיכוי 4אלא גם עם הענפים האחרים. הרגרסיה הרביעית )

 שלבים. 2-להיסגר והיא נאמדת ב

חסית עבור שני סוגי הרגרסיות, עם פערים קלים בלבד. עבור נראה כי התוצאות יוצאות דומות י

הפירמות הנפתחות, רוב הענפים קשורים שלילית לשיעור המס: ככל שהשיעור עולה, הסיכוי 

להיפתח יורד. עבור הפירמות הנסגרות, רוב הענפים קשורים חיובית לשיעור המס, חוץ מחמישה 

( s(, שירותים אחרים )r(, אמנות בידור ופנאי )iאוכל )(, שירותי אירוח וjמידע ותקשורת )ענפים:  

יש לציין כי רק עבור שני הענפים הראשונים מדובר בתוצאות מובהקות. בנוסף, אף אחד  (.pוחינוך )

( אף מושפע rמהענפים הללו לא מושפע בצורה חזקה יותר מהמס, וענף האמנות, בידור ופנאי )

כמו כן, סביר להניח כי חמשת ענפים אלו אינם סחירים  .חיובית משיעור המס בעת הפתיחה שלו

 כלל.

אספקת מים; שירותי ביוב, טיפול באשפה  -נוספים שנאמדו ברגרסיהיש לציין כי חמישה ענפים 

משקי  ,(b) כריה וחציבה ,(d) אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר ,(eובפסולת ושירותי טיהור )

הם ענפים  ,(oמקומי, מינהל ציבורי ובטחון; ביטוח לאומי חובה )מינהל ו (t) בית כמקומות תעסוקה

  קטנים ביותר עם מספר מועט של חברות, ולכן שינויים בהם עלולים להיות מוטים.

ענף נראה כי מבין הענפים, שיעור המס מהווה שיקול משמעותי בשאלת הפתיחה והסגירה עבור 

חברות השכרה של נדל"ן ועוד, וענף שירותי בריאות  (, הכולל מתווכים, שמאים,lבנדל"ן )הפעילויות 

מרפאות פרטיות, רופאי שיניים, שירותי בריאות הניתנים לא על  (, הכוללqושירותי רווחה וסעד )

סביר להניח כי מדובר בענפים "סחירים", אשר יכולים להגר לחו"ל ידי רופאים, בתי אבות ועוד. 

 במקרה של שיעורי מס גבוהים. 

הכולל הובלת מטענים ונוסעים, שירותי מוניות,  (,hובלדרות )תי תחבורה, אחסנה, דואר שירו ענף

שיעור המס משפיע עליו פחות גם  -מגרשי חנייה וטיפול בסחורות מיובאות, חווה תופעה הפוכה

 בפתיחה וגם בסגירה. ואכן, קשה לחשוב על ענף פחות "סחיר" מענף זה.
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על ההחלטה לסגור אותה הם ענף שירותי הניהול והתמיכה  הענפים בהם שיעור המס משפיע יותר

(n המונה סוכני נסיעות, חברות כוח אדם, שירותי ניקיון, שמירה, משרד וגינון, השכרת כלי רכב ,)

(, הכולל בעיקר מסגריות, שירותי הדפסה, וייצור של מגוון cוציוד ועוד, וענף התעשייה והחרושת )

 . אלקטרוניים, דברי מאפה, בגדים ועודמוצרים, כגון רהיטים, לוחות 

(, הכולל ניהול משק חקלאי, גידול ירקות, עופות, צמחים ופרחים ועוד,  aענף החקלאות, ייעור ודייג )

(, הכולל kמושפע פחות בפתיחה ויותר בסגירה, הפוך מענף השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח )

ני ביטוח, חברות אחזקה, עמילות בניירות ערך בעיקר שירותים פיננסיים לחלוקת קרנות, סוכ

 וסחורות וכדו', שמושפע יותר בפתיחה ופחות בסגירה.

(, הכולל קבלני בניין, משפצים, והתקנות מערכות חשמל, ברזלים, מים וכו' בבתים, fענף הבינוי )

וא הענף (, שהgמושפע פחות בסגירה, בעוד ענף המסחר הסיטוני והקמעוני )וכן תיקון כלי רכב( )

בעל כמות החברות הרבה ביותר במשק, וכולל בעיקר מסחר סיטוני כללי, מוסכים, מסחר סיטוני 

מושפע פחות בפתיחה. סביר להניח כי מדובר בענפים  ,במזון, מסחר קמעוני בביגוד ותרופות וכדו'

 שאינם "סחירים" במיוחד.

לו במשק, ענף מגוון ביותר הכולל (, השני בגודmענף השירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים )

הנדסי, שירותים משפטיים, שירותי פרסום,  -שירותי ייעוץ ניהולי, שירותי הנדסה וייעוץ טכני

להניח כי עקב  ניתןמחקר ופיתוח בהנדסה ועוד, מושפע בממוצע באותה השפעה כמו כל החברות. 

כאחד, ולכן ההשפעה של שיעור  המגוון הרב של ענף זה, קיימים בו מקצועות סחירים ולא סחירים

 המס עליו מתאזנת.
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 10: רגרסיות על הסיכוי של הפירמות להיפתח ולהיסגר לפי ענף7לוח 

Dependent variable: 𝑑_𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖,𝑡 𝑑_𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑖,𝑡 

 כל הענפים יחד כל ענף בנפרד כל הענפים יחד כל ענף בנפרד 

 (1) (2) (3) (4) 

 **0.06792*** -0.07072*** 0.122039 0.127666- (gתיקון כלי רכב )ור מסח

מדעיים שירותים מקצועיים ו
(m) 

-0.07976*** -0.08999*** 0.101618 0.105337 

 0.10543 -0.11158*** 0.002213* 0.01281- (fבינוי )

 ***0.08729 -0.09181*** 0.327974** 0.33723- (cתעשייה וחרושת )

 ***0.22018*** -0.22579*** 0.465924*** 0.465127- (lות בנדל"ן )פעילוי

שירותים פיננסיים ושירותי 
 (kביטוח )

-0.19076*** -0.19918*** 0.08003 0.092543 

 0.06506*** -0.07258*** -0.11046** -0.10867- (jמידע ותקשורת )

 0.1217 -0.12613*** -0.15946** -0.15462- (iשירותי אירוח ואוכל )

 **0.09915 -0.10439*** 0.358389 0.358646- (nשירותי ניהול ותמיכה )

 0.24219*** -0.24876*** 0.180165 0.182994- (qרווחה וסעד )שירותי בריאות, 

 רותי תחבורה, אחסנה ודוארשי
(h) 

-0.02623*** -0.03051** 0.063159 0.066816 

 0.045556*** 0.039821** -0.12147 -0.11758 (rאמנות בידור ופנאי )

 **0.01708*** -0.0212 0.553025* 0.55642- (aחקלאות, ייעור ודיג )

 0.05798* -0.06336** -0.07138 -0.07204- (sשירותים אחרים )

 0.10671 -0.1123*** -0.31984 -0.32014- (pחינוך )

שירותי מים, ביוב וטיפול 
 (e) באשפה

-0.16889 -0.1743*** 0.094191 0.095696 

גז ומיזוג אוויר , אספקת חשמל
(d) 

-0.23313* -0.24103*** 0.292699 0.294328 

 0.12413 -0.13101* 0.795567 0.793086- (bכריה וחציבה )

 0.40655 -0.40988* 0.459174 0.459326- (tמשקי בית כמקומות תעסוקה )

 - - *1.938544* 1.934379 (o) מינהל מקומי, ציבורי ובטחון

2R 0.3815 0.3818 0.5293 0.5294 

N 1,061,662 1,061,662 366,837 366,837 

 .90%-. *מובהק ב95%-. **מובהק ב99%-***מובהק ב

 

 

                                                           
 .2פירוט שמו המלא של כל ענף מופיע בנספח  10



42 
 

 דיון

לפי התיאוריה שהצגנו במודל התיאורטי, שינוי בשיעור מס החברות אמור להשפיע על כמות 

 ות.החברות הנפתחות והנסגרות וכן על רווחי הפירמ

 חברות נפתחות

לפי הנתונים האגרגטיביים, נראה כי לא קיים קשר מובהק בין שיעור המס לבין כמות החברות 

הנפתחות, אם כי בכחצי משנות המדגם הפירמות מתנהגות כמצופה מהתיאוריה, ומפגינות קשר 

אפיינים (. לשם הבנת התמונה המלאה יש צורך לשלוט על מ6שלילי בינן לבין שיעור המס )תרשים 

שונים של הפירמות, ולכן נערכה רגרסיה של הסיכוי של הפירמה להיפתח כפונקציה של שיעור מס 

החברות ומשתנים נוספים. לפי רגרסיה זו, ניכר קשר שלילי, מובהק וקטן יחסית בין שיעור המס 

 לבין הסיכוי של הפירמה להיפתח, אשר מושפע משליטה על מאפיינים שונים של הפירמה, כמו

שיעור הרווחיות שלה. קשר זה מוכיח כי לשינויים במס החברות יש השפעה על ההתנהגות של 

 החברות, וכי מס זה עשוי להוות חסם, אם כי קטן יחסית, לכניסה של פירמות למשק. 

כמו כן, לפי המודל התיאורטי, במצב בו המשק נמצא בצד הימני )"הרע"( של עקומת לאפר, 

פחתה של מס החברות אמורות להיות פירמות רווחיות יחסית, אשר יפצו הפירמות שיפתחו לאחר ה

אפקט המכני. לפי הנתונים האגרגטיביים, נראה כי לא קיים בתקבולים כתוצאה מהעל הירידה 

קשר ישיר בין רווחי הפירמות הנכנסות למשק לבין שיעור המס, וכן נראה כי מדובר על פירמות 

משיעור הרווחיות של שאר  25%ך מאוד, אשר לא עולה על בעלות שיעור רווחיות ממוצע נמו

(. סביר להניח כי במצב כזה השפעת האפקט המכני תגבר על השפעת ההתנהגות 9הפירמות )תרשים 

של הפירמות, אך חשוב לציין כי סביר להניח שפירמות בשנתן הראשונה יהיו הרבה פחות רווחיות 

את  ו פתיחה באמצע השנה שכמובן מקטינותאמשאר הפירמות הקיימות, עקב עלויות הקמה 

הרווחים. על מנת להתגבר על בעיה זו, ניתן להסתכל על רווחי הפירמות בשנים הבאות לקיומן, 

הם מפצים על הרווח הנמוך בשנה הראשונה. ואכן, הרווח  לאחר התבססות הפירמותולראות אם 

מהרווח של  40%עור של כמעט הממוצע של הפירמות הנפתחות בשנה השישית לקיומן מטפס לשי

מהרווח של הפירמות הוותיקות  93%הפירמות הוותיקות, והרווח החציוני אף מגיע לשיעור של 

(. תוצאות אלו רומזות לכך שייתכן שהשפעת שינוי שיעור המס 10בשנה השביעית לקיומן )תרשים 

גדול, עקב גידול על התקבולים תהיה קטנה יחסית בשנים הראשונות, אך בהמשך היא עשויה ל

(, 2015משמעותי ברווחי הפירמות הנפתחות. תוצאה זו מתכתבת עם מחקרם של ברנדר ופוליצר )

אשר מצאו כי השינוי בתקבולים במס החברות היה גבוה מאוד בטווח הארוך ולא משמעותי בטווח 

 הקצר.

נו לבין שיעור אם נסתכל על שיעור הרווחיות של הפירמות הנכנסות, נראה שקיים קשר הפוך בי

המס, כלומר, עליה של שיעור מס החברות מובילה לירידה בשיעור הרווחיות של הפירמות )תרשים 

(. כמו כן, נראה כי שיעור הרווחיות הממוצע של הפירמות שנפתחו גבוה מזה של שאר הפירמות 17

ת גדולה של על מנת לפצות על האפקט המכני נדרשת רווחיות גבוהה וכמונזכיר כי  .(18)תרשים 

 פירמות נפתחות, וחישוב של מס לאפר יוכל לומר לנו איפה נמצא המשק.
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 חברות נסגרות

לפי הנתונים האגרגטיביים, כמות הפירמות שנסגרו עלתה עם השנים, בעוד בשיעור המס חלו 

(. עם זאת, העלייה המשמעותית ביותר בכמות החברות הנסגרות חלה 6שינויים רבים )תרשים 

הן שיעור המס עלה או לא השתנה. כאשר בוחנים את השפעת השינוי בשיעור מס החברות בשנים ב

על כמות החברות הנסגרות ברגרסיה, עולה קשר חיובי בין השניים, אשר מצביע על כך ששיעור מס 

חברות גבוה יותר מתמרץ חברות לעזוב את השוק, אם עקב חוסר יכולת לעמוד בעלויות ואם עקב 

 טיבי יותר בחו"ל. שיעור מס אטרק

 -לפי המודל התיאורטי, אם אנו בצד הימני של עקומת לאפר, נצפה שכאשר שיעור מס החברות יעלה

הפירמות שיעזבו את המשק יהיו יחסית רווחיות יותר. מבט על הנתונים האגרגטיביים מלמד 

חים , כאשר שיעור המס ירד, הרוו2006-2011שהמסקנה הזו לא תמיד מתרחשת. בין השנים 

. 2011-וחריגה משמעותית ב 2008הממוצעים של הפירמות הנסגרות ירדו, עם חריגה קלה בשנת 

לעומת זאת, כאשר שיעור המס החל לעלות, רווחי הפירמות הנסגרות ירדו, ובכך הפגינו מגמה 

מהרווחים של שאר  40%הפוכה. כמו כן, הרווחים של הפירמות הנסגרות עומדים על מקסימום של 

(. אם נסתכל על 9ת, כלומר, בכל מקרה לא מדובר על פירמות רווחיות במיוחד )תרשים הפירמו

רווחי הפירמות לפי וותק, נראה שככל שאנו מתקרבים לשנת הסגירה רווחי הפירמה יורדים 

(, אם כי במקרה זה קשה יותר לחשוב על השפעה מצטברת של שינוי בשיעור המס על 11)תרשים 

ל הפירמות הנפתחות. מבחינת שיעור הרווחיות, הפירמות הנסגרות התקבולים כמו במקרה ש

, ואז החלו לטפס יחד עם העלאת שיעור המס. לסיכום, 2010הפגינו מגמה של חוסר שינוי עד לשנת 

 קשה להסיק מתוצאות אלו היכן נמצא המשק מבחינת עקומת לאפר. 

 רווח

החברות משפיע לא רק על כמות החברות  ובספרות, שינוי בשיעור מס התיאורטי כמו שראינו במודל

שנפתחות ונסגרות, אלא גם על רווחי הפירמות הקיימות. העלאת שיעור המס עשויה לגרום 

לפירמות להקטין את רווחיהן, אם עקב השקעת כסף בניסיון להימנע מתשלום המס, ואם עקב 

נתונים האגרגטיביים, הקטנת התמריץ של הפירמות להתאמץ על מנת להגדיל את הרווח שלה. לפי ה

נראה כי המגמה של הרווחים ביחס לשיעור המס איננה ברורה, וקשה למצוא קשר ישיר בין השניים. 

שיעור המס לרווחים, נצפתה השפעה לא לינארית.  ביןה על מנת למצוא את הקשר תברגרסיה שנעש

יל להקטנת משמעותה של ההשפעה הזו היא שרק בשיעורי המס הגבוהים העלאת שיעור המס תוב

הרווחים, ואילו בשיעורי המס הנמוכים העלאת השיעור תוביל דווקא לעלייה ברווחי הפירמות. עם 

בלבד. לפיכך, קשה להסיק כי שינוי בשיעור מס  0.1%-זאת, מדובר בהשפעות קטנות ביותר, של כ

 החברות משפיע על הרווחים.

 ענפים

ת ונסגרות עושות זאת עקב מעבר לחו"ל, על מנת לאשש את ההנחה של המודל שהפירמות שנפתחו

שם שיעורי המס נמוכים יותר, נערכה בדיקה על ההשפעה של שיעור מס החברות על הפתיחה 

והסגירה של ענפי המשק. חלוקת הפירמות לענפים מאפשרת לנו להניח עליהן יותר פרטים, וכן 

מקומיות שייאלצו להישאר לשער אם מדובר בפירמות שבאפשרותן להגר לחו"ל או דווקא בפירמות 
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בארץ למרות העלייה בשיעורי המס. נצפה כי פירמות שבאפשרותן להגר יהיו מושפעות יותר משינוי 

 בשיעורי המס.

ראשית, נבדוק האם בכל ענף הפירמות הנפתחות והנסגרות אינן שונות באופן מהותי משאר 

ענפים חריגים, רוב הפירמות הפירמות. מבחינת הרווח הממוצע והחציוני, נראה כי מלבד כמה 

הנפתחות והנסגרות מציגות שיעורי רווח סבירים לענף ובדרך כלל נמוכים יחסית, בדומה לכלל 

. הענפים החריגים כוללים בעיקר פירמות חדשות שמפסידות בשנה (13-ו 12)תרשימים  הפירמות

ו פירמות נסגרות הראשונה, בעוד שאר הפירמות התגברו על קשיים אלו והן כבר מרוויחות, א

שמפסידות בשנתן האחרונה למרות שמדובר בענף יחסית רווחי, ולכן נראה כי מדובר בתוצאה 

יחסית סבירה. גם מבחינת ממוצע העובדים ניכר כי הפירמות הנפתחות והנסגרות מציגות תוצאות 

ת ממוצעת נצפית כמו t-ו d  סבירות, עם כמות עובדים נמוכה יחסית לפירמות הוותיקות. בענפים

נמוכה של עובדים בפירמות הנפתחות והנסגרות בהשוואה לכלל הפירמות, אך מדובר בענפים 

. כמות העובדים (15)תרשים  קטנים עם כמות מועטה של חברות, וסביר להניח כי התוצאה מוטה

 .(16)תרשים  החציונית לפי ענף מציגה גם היא תוצאות סבירות

כי שיעור המס מהווה שיקול משמעותי בקרב ענפים שניתן  מבחינת הרגרסיות על הענפים, נראה

להגדירם כ"סחירים", כגון ענף הפעילות בנדל"ן, הכולל למשל מתווכים ושמאים שיש באפשרותם 

להגר לחו"ל, וענף שירותי הבריאות שכולל רופאים פרטיים, רופאי שיניים ומטפלים שונים שכמובן 

משפיע פחות מהממוצע על ענף התחבורה והאחסנה, שכולל יכולים להגר. בניגוד לכך, שיעור המס 

הובלת מטענים ונוסעים, מוניות ומגרשי חנייה. סביר להניח כי בעלי מקצועות אלו יתקשו יותר 

 לשינויים בשיעורי המס. מגיבים פחותלהגר לחו"ל ולכן הם 

" מושפעים יותר תיאוריה לפיה ענפים "סחיריםהניתוח של הענפים מאושש את הלסיכום, נראה כי 

 החברות. משיעורי מס

 חישוב שיעור המס של לאפר

 כפי שהוצג במודל התיאורטי, הנוסחה לחישוב שיעור המס של לאפר היא:

      𝜏𝐿𝐴𝐹𝐹𝐸𝑅 =
π(τ)𝛾(𝜏)

|(
𝜕𝛾

𝜕𝜏
  π(τ)+

𝜕𝜋

𝜕𝜏
 𝛾(𝜏))|

 

החברות האפקטיבי על ס כאשר במונה מוצג האפקט המכני, שיחושב כשינוי של אחוז אחד במ

, נראה כי ניתן לחשב 8אם נתבונן בערכים הממוצעים שמופיעים בלוח  הרווחים של כלל הפירמות.

בפרק אפיון מאגר הנתונים. נחשב זאת  הממוצע לפי הנוסחה שתוארהמס החברות האפקטיבי את 

שר כוללים גם ה, אברווחים של, אלא כנסה החייבת של החברהאת המס לא נחלק בה -בשינוי אחד

 .15.6%-ב . מס זה נאמד0%ששילמו מס חברות בשיעור של את החברות המפסידות 

 : חישוב מס החברות הממוצע8לוח 

ממוצע סך 
 המס

  

ממוצע 
מס על 

 דיבידנדים
  

ממוצע 
מס על 

 הון
  

ממוצע 
מע"מ של 

מוסד 
   כספי

ממוצע 
מס 
 חריג

  

ממוצע 
זיכוי 
עבור 
   תרומה

ממוצע 
רווחי 
 החברה

204,200.39) - 3,151.31 - 19,901.52 - 14,984.29 - 5,648.79 + 952.33) / 1,033,676.10 
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 במכנה מוצגים שני האפקטים ההתנהגותיים:

האפקט הראשון, 
𝜕𝛾

𝜕𝜏
 π(τ)  מחשב את ההשפעה של שינוי באחוז אחד במס החברות על הפתיחה ,

שראינו ברגרסיות, עליה של אחוז במס  והסגירה של הפירמות, כפול הרווח הממוצע שלהן. כפי

, ואילו הסיכוי של 11.1%שיעור של החברות מוביל לכך שהסיכוי של הפירמות להיפתח ירד ב

 . 14.4%-הפירמות להיסגר יעלה ב

הרווח של הפירמות הללו יחושב כאחוז מתוך הרווח של שאר הפירמות. כפי שכבר נכתב לעיל, 

מהרווח של כלל הפירמות.  21%-ל בקושית נמוך מאוד, ומגיע הרווח הממוצע של הפירמות הנפתחו

לעומת זאת, כאשר מסתכלים על הרווח לפי וותק, ניכר כי הפירמות מתקדמות מהר עם השנים 

ומגדילות את רווחיהן בצורה עקבית. למרות זאת, הרווח הממוצע של הפירמות הנפתחות לפי וותק 

אם נסתכל במקום זאת על הרווח החציוני של  מהרווח של שאר הפירמות. 60%לא עולה על 

, נראה כי הוא מגיע לגובה המדיניות ימבט של קובעהנטי מנקודת רלווכמשתנה  הפירמות הנפתחות

 ייכנסו פירמות חדשותש יו מעונייניםהקובעי המדיניות יבשנה השביעית לקיומן.  93%מקסימלי של 

יש הגיון רב להתבסס על הרווח החציוני  םור תחרות וחידושים. מנקודת מבטלמשק על מנת ליצ

זאת מאחר שפירמה חדשה הנפתחת זה עתה תתקשה מראש  ;כמייצג לצורך חישוב המס של לאפר

חשוב לזכור כי הפירמות הוותיקות והרווחיות  .להידמות לפירמות הרווחיות ביותר הקיימות במשק

י של רעיון מיוחד, ועל כן לפירמות כבר "כבשו" את השוק לפני שנים רבות כתוצאה מגילוי היסטור

סביר להניח כי פירמות שנפתחות לגבי הוותק,  .11להידמות אליהן אין סיכוימראש החדשות 

 ושורדות הן אלו שיביאו את התקבולים בהמשך. 

על מנת לחשב את שיעור המס של לאפר, ניקח את הרווח החציוני עבור הפירמות הנפתחות עבור 

כדי לשמור על עקביות,  .10שנים, כפי שניתן לראות בתרשים  7וותק של  שנים ועבור 5וותק של 

חישוב . דרך חישוב זו מספקת (11נשתמש באותן ההנחות גם עבור הפירמות הנסגרות )תרשים 

מה תהיה ההשפעה של שיעור המס על פתיחת  ים את עצמםהמדיניות, השואל ישמעניין את קובע

כלומר: לא בשנת הפתיחה אלא לאחר שהן התייצבו והגיעו  –או סגירת פירמות בטווח הארוך \ו

 לבגרות עסקית.

האפקט השני, 
𝜕𝜋

𝜕𝜏
 𝛾(𝜏)  בוחן מה קורה לשינוי ברווחי כלל הפירמות כאשר משנים את שיעור המס ,

באחוז, כפול כלל הפירמות במדגם. כפי שראינו ברגרסיה של הרווח, שינוי של שיעור המס באחוז 

. לפיכך, נתעלם -0.3% -ל 0.1%מעט בכלל על רווחי הפירמות, ומסתכם לשינוי של בין לא משפיע כ

 .0-מההשפעה הזו ונשווה אותה ל

 לאפר יחושב כך:של מס שיעור הלסיכום, 

 

 

                                                           
ת הקיימ -קשה לפירמה חדשה שתכנס לשוק זה עתה להשתוות לקוקה קולה  לדוגמה: בשוק המשקאות הקלים 11

אשר כבר כבשה את השוק העולמי הגלובלי  , למשל,levi's-לפירמה חדשה שמוכרת ג'ינס קשה להשתוות לזמן רב; 
 לפני שנים רבות.
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 המס של לאפרשיעור : חישוב 9לוח 

 שנים 5 שנים 7
עבור וותק 

 של:

1

15.6
=  מונה 0.064103

0.111 ∗ 0.93 + 0.144 ∗ 0.25 + 0
= 0.13923 

0.111 ∗ 0.84 + 0.144 ∗ 0.16 + 0
= 0.11628 

 מכנה

46.04% 55.13% 
שיעור המס 

 של לאפר

 

אשר התבססו  ,האומדנים שהוצג בסקירת הספרות ממוקם מעל ממוצע טווחהתחום שהתקבל 

, אשר Kawano & Slemrod (2016) כלכליות, אך קרוב לטווח שמצאו-על בדיקות מקרורובם 

 בבסיס המס. הוסיפו לבדיקה גם את השינויים

 

 סיכום ומסקנות .7

תקבולים ממנו מעסיק חוקרים רבים, אשר מנסים למצוא את שיעור קשר בין שיעור מס החברות לה

של לאפר שימקסם את התקבולים מהמס, למרות שעצם התיאוריה על קיומה של  מרביהמס ה

שיעור המס ניסו למצוא את  שוניםעדיין מוטלת בספק. מחקרי מאקרו  החברות עקומת לאפר במס

 י על ידי השוואה של מדינות שונות, אך ייתכן כי שיעור זה שונה לכל מדינה. מרבה

מחקר זה ניסה למצוא את שיעור המס של לאפר במדינת ישראל, בעזרת נתוני מיקרו על כלל 

מודל תיאורטי לחישוב שיעור המס ב השתמשתי. לצורך כך 2005-2015בין השנים  החברות במשק

קיימים שלושה אפקטים מרכזיים אשר קובעים אותו: האפקט המכני, שמניח מניח כי י, אשר מרבה

כי שינוי במס החברות ישפיע על התקבולים באותו גובה בהנחה של אי שינוי בהתנהגות, אפקט 

התנהגותי של חברות שיחליטו האם הפער בין שיעור המס בארץ ובחו"ל מצדיק את הישארותן 

רווחי החברות ומשנה אותם בהתאם לגובה המס. על מנת למדוד את  בישראל, ואפקט שמשפיע על

בתחום  נמצאהאפקטים הללו נאמדו מספר רגרסיות, ולפיהן חושב שיעור המס של לאפר, אשר 

 .55%-ל 46% שבין

, העלאת שיעור 46%היא שעד שיעור מס חברות של עבור הגבול התחתון ה של התוצאה משמעות

גובר על האפקטים ההתנהגותיים. בולים, כיוון שהאפקט המכני המס תוביל לגידול בסך התק

במידה ונעבור את השיעור הזה, כל העלאה של שיעור המס תוביל לגבייה נמוכה יותר של 

למשל, יותר פירמות יעזבו  -התקבולים, כיוון שהאפקטים ההתנהגותיים יגברו על האפקט המכני

ר מהסכום שייגבה מהפירמות הקיימות עבור את המשק, והפסד התקבולים מהן יהיה גבוה יות

 שיעור המס החדש.

. 34%, ולאורך המדגם לא עלה שיעור זה על 2018בשנת  23%שיעור מס החברות בישראל עמד על 

בשנות  28%, והוא לא עלה על 2018-ב 24%-מד על כע OECD-שיעור המס הממוצע בארצות ה
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גבוה בהרבה משיעורי המס בעשור האחרון, בישראל  המדגם. לפיכך, ניתן לראות כי השיעור שנמצא

משמעותה של תוצאה זו היא כי המשק הישראלי לא נמצא בצד ה"רע" של עקומת לאפר, ובעולם. 

תוצאה זו מצטרפת והוא לא צריך לחשוש מקיטון בתקבולים כתוצאה מהעלאת שיעור המס. 

(( וכן להשפעות 2015נדר ופוליצר )(, בר2006למחקרים שנערכו על ישראל )סלובודניצקי ודרוקר )

 בפועל של שינוי בשיעור המס על הגביה כמו שנמדדו באגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר.

, אם כי אין בכוונתה של תוצאה זו לומר כי העלאת שיעור המס לא תפגע בכמות הפירמות במשק

כך שהסיכוי של פירמות . לפי הרגרסיות שנאמדו, עליה של אחוז בשיעור המס תגרום לבמינון נמוך

 .11%-, והסיכוי של פירמות להיפתח יקטן ב14%-להיסגר יגדל ב

, כאשר 2005-2015הוא מתבסס על מדגם בין השנים למחקר זה קיימות מספר מגבלות. ראשית, 

במידה שניתן היה להשיג נתונים רצוי היה לבדוק מהי התגובה לשינויים בשיעור המס במדגם בו 

שיעורי מס החברות היו גבוהים )שנות השמונים(; יחד עם זאת, חשוב לזכור כי  כלולה התקופה בה

תחרות הבינלאומית במס החברות, ההתבססות על מדגם מעודכן הלאור הגלובליזציה והתגברות 

היא חשובה לצורך הגברת תקפות התוצאות במסגרת העולם החדש בו פועלות החברות בתקופת 

אשר נעשו עקב חוסר בנתונים. למשל, לא קיים  שונותס על הנחות הוא מבוסהגלובליזציה. שנית, 

אם כי יש  – מציאת חברות אלו התבססה על השערות שונותמאגר מידע על "חברות ארנק", ולכן 

  להניח שהנחות אלה מייצגות בסבירות גבוהה חלק משמעותי מתופעה זו.

ת נוספות אשר לא נאמדו בעבודה מחקר עתידי בנושא יוכל להרחיב את התיאוריה ולכלול השפעו

זו. כמו כן, יהיה מעניין לבצע מחקר דומה על ארצות אחרות מלבד ישראל, ולראות האם התוצאות 

 יהיו דומות או לא.
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 שימת מקורותר

 

סת: מרכז . הכנניתוח השפעה הפחתת מס חברות על הצמיחה והתעסוקה(. 7201. )א, בר
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 נפיםאינדקס ע :2נספח 

 

 קוד ענף תיאור

 a חקלאות, ייעור ודיג

 b כריה וחציבה

 c תעשייה וחרושת

 d אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר

 e אספקת מים; שירותי ביוב, טיפול באשפה ובפסולת ושירותי טיהור

 f בינוי

 g מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועים ואופנועים

 h נה, דואר ובלדרותשירותי תחבורה, אחס

 i שירותי אירוח ואוכל

 j מידע ותקשורת

 k שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

 l פעילויות בנדל"ן

 m שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים

 n שירותי ניהול ותמיכה

 o מינהל מקומי, מינהל ציבורי ובטחון; ביטוח לאומי חובה

 p חינוך

 q ווחה וסעדשירותי בריאות ושירותי ר

 r אמנות בידור ופנאי

 s שירותים אחרים

 t משקי בית כמקומות תעסוקה

 


