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  תקציר

- מחקרים מראים על פערים שהולכים ומעמיקים בין המרכז לפריפריה במגוון תחומים חברתיים 

מגמת ההתכנסות לערים הגדולות ולמרכזים הכלכליים . ביניהם פערים ברמות השכר, כלכליים

הממשלה מצהירה , בישראל. רחבה בספרות המקצועיתופתיחת פערים עם הפריפריה נסקרת בה

בחזית המאבק עומד כלי  , למעשה. תדיר כי תעשה את המרב על מנת לדאוג לצמצום הפערים

אשר לו  1959מרכזי לפיתוח המערכת הכלכלית בפריפריה והוא החוק לעידוד השקעות הון משנת 

רונות הולך וגובר הדיון הציבורי בשנים האח. פיתוח הפריפריה ופיתוח התעשייה, מטרה כפולה

ועולה השאלה האם ההשקעות הן ברות קיימא , סביב תרומת החוק למטרות שלשמן הוא נחקק

  ? וכיצד ניתן למדוד את תרומתן בטווח הארוך

לשם כך . מחקר זה בוחן את תרומת החוק לעידוד השקעות הון על צמצום פערי שכר בין המחוזות

כלכליים לכל מחוז בנפרד עבור -ורכבים מרצף משתנים חברתייםהמ, נבנו פאנלים ייחודיים

, בוצעה אגריגציה ייחודית של המענקים במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, 1987-2010השנים 

את רצף המשתנים הללו הרצנו ברגרסיות . ונעשה שימוש באינדיקטור ייחודי של מלאי הון מחוזי

. שבמסגרת החוק על רמות השכר ועל השכר היחסישכר על מנת לבחון את השפעת התמריצים 

מצאנו שתמריצי הממשלה במסגרת החוק משפיעים לחיוב על צמצום פערי שכר בין הפריפריה 

זאת בניגוד למגמה הקיימת של הרחבת הפערים שנובעים ממשיכה של הון פיזי , הארץלמרכז 

  .והון אנושי למרכז הארץ

  

  

  

  

  

  

  תודה מיוחדת

על הנחייתו המקצועית ותמיכתו לאורך כל  דניאל פלזנשטיין' מקרב לב לפרופברצוני להודות 

  . הדרך

      



ii 
 

  :עניינים תוכן

1 הקדמה .1

3 סקירת ספרות  .2

3 כלכלי- גישות תיאורטיות בפיתוח אזורי 2.1

10  כלכלי -יהערכה ומדידה של פיתוח אזור 2.2

12 סקירת ספרות אמפירית לפיתוח אזורי 2.3

15 1959-ט"התשי, סקירה כרונולוגית של חוק לעידוד השקעות הון 2.4

18   מחקרהומודל  השערות. 3

18  מודל המחקר 3.1

19  מבנה סכמטי של מודל המחקר 3.2

19  מחקר והשערות השאלת  3.3

22  שיטת המחקר . 4

lnW(  22( שכר משוואת רמות 4.1

lnRW(  23( משוואת שכר יחסי 4.2

24  תיאור הנתונים . 5

GI(  26( תמריצי הממשלה במסגרת החוק לעידוד השקעות הון 5.1

27  לפי מחוזות, זרם מענקים בפועל 5.2

36  אנליטי  ניתוח: ממצאים. 6

lnW(    36( רמות שכר 6.1

lnRW(   38( שכר יחסי 6.2

RW(  42( מחוזיפירוט תוצאות שכר יחסי  6.3

43   סיכום הממצאים  6.4

45  סיכום ומסקנות . 7

47  רשימת מקורות 

לפי שנה , טבלה מרכזת של מענקים במסגרת החוק לעידוד השקעות הון –נספח 

  ומחוז
50

  



iii 
 

  :רשימת לוחות ותרשימים

  :איורים

5 גבול יוממות אזורי - 1איור 

17 המחוזות בהתאם לחלוקת המענקים של מרכז ההשקעות - 2איור 

19 מבנה סכמטי של מודל המחקר - 3איור 

  :לוחות

24 סיכום של תיאור המידע - 1לוח 

30 לפי מחוז ,השקעות מיוחדת - 2לוח 

lnW(  36( רמות שכרפאנל רגרסיית  -ריכוז ממצאים  - 3לוח 

lnRW(  39( שכר יחסי פאנלרגרסיית  -ריכוז ממצאים  - 4לוח 

lnRW(  41( מחוזיתריכוז ממצאי רגרסיה  - 5לוח 

  :גרפים

25  לפי מחוז, השכר הריאלי הממוצע -  1גרף 

26    לפי מחוז, פערי שכר -  2גרף 

27  לפי מחוז, זרם מענקים בפועל -  3גרף 

28  לפי מחוז, מלאי המענקים -  4גרף 

29  בשנה למחוז ₪ דמיליארמעל , "מענקים מיוחדים" -  5גרף 

31  לפי מחוז, ציוד ומכונות, מלאי הון -  6גרף 

32  לפי מחוז, 15אוכלוסייה מעל גיל  -  7גרף 

32  לפי מחוז, מספר המועסקים -  8גרף 

33  לפי מחוז, שיעור היהודים -  9גרף 

34  לפי מחוז, מספר המובטלים - 10גרף 

34  מחוזלפי , ממוצע שנות לימוד - 11גרף 

35  לפי מחוז, שיעור המהגרים - 12גרף 

35  לפי מחוז , שנות לימוד 16-שיעור המהגרים עם למעלה מ -13גרף 

  



1 
 

  :קדמהה. 1

המאפיינים האזוריים של מדינת ישראל מצביעים על פערים מובנים שהולכים ומעמיקים בין 

 באים לידי ביטויפערים אלו . דרום וירושלים לבין מרכז הארץ ותל אביב, צפון: אזורי הפריפריה

-בכבפריפריה נמוכה  תהשכר הממוצע רמת: כגון, שונים סוציו אקונומיים אינדיקטוריםמספר ב

אחוזים ושיעור ההשתתפות במעגל התעסוקה נמוך  20-שיעור האבטלה גבוה בכ, םאחוזי 30

חשוב במיוחד מכיוון , של שיעור ההשתתפות במעגל התעסוקה ,נתון זה .)2011 ,ס"למ( משמעותית

אחוזים מתושבי הצפון  50מעל  :בפריפריה שונה מהותית ממרכז הארץשהמבנה הדמוגרפי 

, בלבד אחוזים 22-עומד על כזה מגזר הנשים בשל  השתתפותןושיעור הלא יהודי שייכים למגזר 

-תפות של נשים עומד על כתבמגזר היהודי שיעור ההש ,לשם השוואה( מהנמוכים במזרח התיכון

שייכים למגזר החרדי  המהאוכלוסייאחוזים  35מעל  ,במחוז ירושלים. )2011 ,ס"למ( )אחוזים 67

זרם הגירה שלילי ישנו  ,בנוסף לכך .אחוזים 40-ושיעור ההשתתפות של גברים חרדים עומד על כ

אחר מקורות  תרים ליםיהצעירים והמשכ. הפריפריהמאזורי  הארץלמרכז שהולך ומתעצם 

בעשור  המתמיריםן "מחירי הנדלזאת למרות ו ,פרנסה והזדמנויות עסקיות במרכז הארץ

חברתי - כלכליהבחוסן פגיעה ו ה שוק העבודהל מבנמצביעים על מגמת החרפה שכל אלו . האחרון

  . פריפריהשל ה

מובהק בין גידול ישנו קשר שנמצא  )Beenstock, Felsenstein & Zeev )2011 בעבודתם של

האחרונות זרם מלאי ההון בשנים  בבחינת. האזוריות לבין הגידול ברמות השכר במלאי הון לעובד

שכוחות השוק עושים את עבודתם ומפנים יותר הון למרכז הארץ מאשר מבחינים  אנחנו

אזוריים בין הפריפריה - מגמה זו תורמת להגדלת הפערים הבין. בהפרשים ניכרים לפריפריה

   .את פערי השכר בחלקהומסבירה  למרכז הארץ

 ישראלם ודיק ןהבתצורתו העכשווית טרותיו מ. הון השקעות לעידוד החוקחקק נ 1959בשנת 

 פריפריהבוהמערכת העסקית התעשייה  פיתוח עידודבו אחרות מדינותמול  המס תחרותב

לפיתוח מערכת המופנה  ,אם לא היחידי ,כלי זה הינו הכלי המרכזי .באמצעות עידוד השקעות הון

 למימערך ההשקעה  אחוזים 20בגובה של  והטבות מענקים מקנה החוק .בפריפריהכלכלית 

  . במטרה לעודד את השקעות ההון בפריפריה בפריפריה התעשייה בענפי מפעל מרחיב או שמקים

השקעות הון משפיעים על מענקי הממשלה במסגרת החוק לעידוד  האםלבחון בחרתי בעבודה זו 

בין  ,למענקי הון נבדקו כלל התכניות המאושרותבמסגרת העבודה . המחוזות-צמצום פערים בין

   . מחוזותבחלוקה לפי  ,2010 - ל 1987השנים 
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והשפעתו על הפירמה שקיבלה יעילותו של החוק  שבחנו את בוצעו מספר עבודות במהלך השנים

-בחנו את השפעת הסובסידיות ביחס ל )Bregman, Fuss & Regev  )1991:לדוגמא, את המענק

כי עצם מתן הסובסידיה הופך את הייצור ללא יעיל , ומצאו 1990-1994פירמות בשנים  620

את השפעת ) 2009 ,נבון ופריש(בחטיבת המחקר בבנק ישראל בחנו  ,בהמשך. מבחינה כלכלית

נמצא  .מפעלים 2,000- עבור כ, 1990-1999בשנים  ושיעור התעסוקה המענקים על הפריון בתעשייה

אין בחוק פגיעה ביעילות , משמע, כי פריון הון מסובסד אינו נמוך מזה של הון שאינו מסובסד

בחינות נוספות נעשו . אך אין קביעה לגבי התרומה לגידול בשיעור התעסוקה, הפעילות הכלכלית

ה של התושבים לא גדל לאור שטענה שמגוון אפשרויות התעסוק ,על ידי שוורץ 80 - בשנות ה

משום שהחוק עודד השקעות בענפים מסורתיים שאינם יציבים , ההשקעות באזורי הפיתוח

  ). 1993, שוורץ(

בוחן את השפעת התמריצים הממשלתיים במסגרת  ,להבדיל מהמחקרים שנעשו עד כה ,מחקר זה

לראשונה נעשה  .ולא ברמת הפירמה המחוזית עם אינדיקטורים מאקרו כלכלייםהחוק ברמה 

 ושגובששל מלאי הון מחוזי  םייחודייעם משתנים  ,)1987-2010(שנים  23 שלכלכלי -ניתוח מרחבי

של תמריצי ייחודי וקובץ נתונים  )Beenstock, Felsenstein & Zeev )2011במחקרם של 

-סוציוו שורה של משתנים פהוס ,לאלו. פי מחוזהממשלה במסגרת החוק לעידוד השקעות הון ל

את השפעת תמריצי  תיאמד ןשבעזרת ,ת משתניםויות רבסלהריץ מספר רגר ושאיפשר אקונומיים

  .  המחוזותועל צמצום פערי שכר בין האזוריות שכר ההממשלה על רמות 
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  :ספרות סקירת. 2

  : כלכלי- אזורי בפיתוח גישות תיאורטיות 2.1

, מגוונים מספר עולמות תוכןל משיקיםחום שגבולותיו התיאורטיים ת הינו כלכלי- אזוריפיתוח 

סקירת . פיתוח עירוני ותכנון המרחב ,איכות סביבה ,סוציולוגיה, כלכלה, המדינה ימדע :כגון

  . אזוריות בדגש על תפישות כלכליותספרות זו מתמקדת בסקירת תיאוריות 

 אזור. אזורההגדרת מונח ת עוסקת בשאלהמקצועית בספרות אחת מהסוגיות המרכזיות העולות 

 BRIC )Brazil, Russia, India- גוש היורו או מדינות ה דוגמת, מספר מדינותלהיות מוגדר כ יכול

and China(, מוגדר  אזור יכול להיות ,מן העבר השני .חודייםימאפיינים מאקרו כלכליים י ןשלה

 .אזור להגדרתקשה למצוא גבולות ברורים נת ,לכן. חבל ארץ או עיר, המדינבתוך  מחוזכתת 

 ג לאפיין אזור כמקום גיאוגרפי המאכלסנהו ,)Armstrong & Taylor, 1999( בתיאוריה הכלכלית

הנותן  ומבנה ממשלתי הון אנושי, מקומי ומגוון כוח עבודה, מענפים יצרניים שונים חברותשת ר

  . פורמאלית או לא פורמאליתלכך התייחסות 

הינה  כלכלי-האזורי הפיתוח תופעת, אזור למונח מדויקת הגדרהבמתן  העולה הקושי למרות

 .שסביבה נוצרה ספרות מקצועית ענפה ,תופעה נפוצה במדינות מתפתחות ומפותחות כאחד

 האזור התנהגותאת מנתחות , בהמשךתפורטנה שכפי  ,כלכלי- אזורי פיתוח של תיאוריות

 המוצגים לעקרונות ביחס' שוק העבודה תמריצי הממשלה וכד, בהיבטים של המערכת העסקית

  . ותתיאוריה בסיסב

 כלכלי- של פיתוח אזוריהחלת מדיניות , ראשית. כלכלי מספר יתרונות-למדיניות של פיתוח אזורי

בלי לפגוע ברמות האבטלה באזורים מצמצום אבטלה באזור מסוים  תמאפשרבהיבטי תעסוקה 

 שכלול שוק העבודהל שיוביל, אזורי-הדבר יכול להיעשות על ידי יצירת שיווי משקל בין. שכנים

היצע גבוה של עובדים  בעלח אדם ממקום ומעבר כהשינוי מתבטא ב. םבין אזורי עסקיםולתנועת 

   .)Armstrong & Taylor, 1999(  גבוהעבורם ביקוש מיומנים לאזור שבו קיים 

נותנת ומשפיעה בסופו של דבר על כלכלת המאקרו הלאומית  ברמת האזורהתפתחות , שנית

גידול  ,יני'במדד ג רשיפו :כמו םבעיקר במדדי הבאות לידי ביטוי יותרוחב אותותיה להשלכות

 Borooah(הגדלת מיסים ושיפור שירותים ציבוריים , הקטנת האינפלציה, ברמת השכר הממוצע

& Collins, 1996.( התועלת , אזוריים במדינה-כאשר מצטמצמים הפערים הבין, יתר על כן

  .הלאומית גדלה
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 על פי מודל ההתכנסות. האוכלוסייה פיזורטמון ב כלכלי-מדיניות פיתוח אזוריון נוסף ביתר

Cumulative Causation Model ,ישנה נטייה טבעית להתכנסות באזורים שלהם יתרון לגודל .

 ב ולאפשר את התנאים לפיזורהמדינה להתערעל  ,מנת ליישם מדיניות של פיזור אוכלוסיהעל 

השלכות אסטרטגיות עבור המדינה מעבר  למגמות אלו .האוכלוסייה והמרכזים העסקיים שלה

 .)Armstrong & Taylor, 1999(הכלכלית  ןלמשמעות

, אזורים כושליםעבור  בהיבטים מעורבות ממשלתית אפקטיבית במיוחד תפישה של פיתוח אזורי

על ידי מתן כלים לשילוב עובדים דלי  ,בצד ההיצע: משולבת ממשלתית דורשת לרוב התערבותש

משיכת חברות רב לאומיות ויצרית מערכת  באמצעות, ובצד הביקוש ,כישורים במעגל העבודה

  . )Armstrong & Taylor, 1999( שמבוססות על היתרונות היחסיים של האזורעסקית עצמאית 

  מודלים להגדרת עצמאותו של אזור

קיימים , כלכלי מצוי מושג האזור השנוי במחלוקת-משום שבבסיס התיאוריות לפיתוח אזורי

  : בספרות מספר מודלים המבקשים להגדיר את גבולות האזור

את גבול עצמאותו של אזור על ידי הנכונות של בוחן  Theory Functional Regions -ה מודל

למקום העבודה מורכבת  על משך ההתניידות החלטתם .עובדים להתנייד אל האזור ומחוצה לו

 עלויות ,יציבות הענף העסקי ,המרחק ממקום העבודה, השכרגובה : כגון, ממספר גורמים

. )Johansson, Karlsson & Stough, 2002(על הפנאי  "הזמן האובד"תקשורת ועלות , תחבורה

מתאר את  1 איור .GIC (Geographic Interaction Cost)כל אלו מכומתים למדד אינדקס בשם 

שמבטא , יהאזור בעזרת מודל זה ניתן לחשב את גבול היוממות .GICהיחס בין המרחק לעלויות 

שקף את האטרקטיביות של מדד זה מ. את מספר העובדים בפועל המוכנים להתנייד אל האזור

  . האזור ומידת חוזקו הכלכלי

תדירות היוממות קטן שבה  בנקודה על גבי הגרף" גבול היוממות של אזור" אתניתן לזהות 

גבול היוממות מושפע מגורמים אקסוגניים נוספים כמו  ).Commuting Frequency(משמעותית 

מרחק סובייקטיבי למרכזים מיושבים  ,נגישות לתחבורה ציבורית, רמת התשתיות, מצב הכלכלה

בשל , הנכונות ליומם היא נמוכה ,תעשייהב: לדוגמא, פרמטר נוסף הוא הענף הרלוונטי. ועוד

  . רמות השכר הנמוכות ודימוי הענף
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  :מות אזוריגבול יומ: 1איור 

  

  )Johansson, Karlsson & Stough, 2002(: מקור

מעסיקה , בהיבט של שוק העבודה, נקודת הגבול שמגדירה את עצמאותו של אזור מוניציפאלי

אחת ההגדרות  .)(Nutek  1997 - ו, Johansson , Kullengerg & Persson ביניהם ,חוקרים רבים

אחוזים מהעובדים באזור מסוים מיוממים מחוץ  20-כי אם מתחת ל, עבור שוק העבודה קובעת

ניתן להגדיר את האזור כעצמאי , אחוזים מיוממים לתוך אזור מוגדר 7.5 לאזור מוגדר ומעל

Johansson, 1993)(.   

בכך יוצרים מעין , וגדריםהגדרה נוספת מבוססת על עבודת מיפוי של תנועת עובדים בין אזורים מ

לכל אזור מספר נקודות השקה ותנועה עם אזורים אחרים . רישות והבנת התנועה של עובדים

ובכך ניתן לזהות את האזורים שאליהם יש את התנועה הגדולה ביותר ונקודות הממשק הגדולות 

  ).Nutek, 1997(מיפוי זה מאפשר להגדיר את עצמאותו ועוצמתו של האזור . ביותר

  קלאסית - ניאוהתיאוריה ה

לוונטיות שלו אך הר. תקלאסי נחשב למודל מוביל בתיאוריות של צמיחה כלכלי-המודל הניאו

תעסוקה מלאה ותחרות  הוא מניחבבסיסו משום ש, התאמות תדורש כלכלי-פיתוח אזוריעבור 

וזרימת ) L(על תנודתיות של עובדים אזורי מניח שצמיחה אזורית נשענת בעוד שפיתוח , משוכללת

G

Distance to 
Work 

The Geographical Interaction Cost 
and the Commuting Frequency 

:  1תרשים  GI

Commuting 
Frequency 

  גבול היוממות של אזור
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 Mobility :שני פקטורים מרכזיים ניתן לבצע התאמה למודל באמצעות הכנסת). K( הון

ותחזית  לגיבוש מדיניותמרכיבים חשובים שני  ,)צמיחה( Growth-ו) תנודתיות של עבודה והון(

 בגישות מתקדמות. קלאסי הופכת אותו לפופולארי יחסית-פשטות המודל הניאו .לצמיחה אזורית

, השפעת טכנולוגיות, עלויות תחבורה :כגון, נלקחים בחשבון גורמים נוספים מודל זהשל  יותר

  .'חדשנות וכד, הזדמנויות תעסוקה, תפוקה, מחקר ופיתוח

לעובדים  תנועה של עובדים בעלי רמות שכר נמוכות למקום שבו הביקוש תרחששתהמודל מניח 

ה למקום הובמקביל תתרחש תנועה של הון ממקום שעלותו גבו ,ברמות שכר אלו הינו גבוה

כוחות של  התנודתיות הזו תתרחש עד להתייצבות בנקודת שיווי המשקל. יותר כהשעלותו נמו

  ).Richardson, 1973. (השוק

Export Base Model  

ת החברות הפועלו קשר ישיר בין צמיחה אזורית ליכולות היצוא של שקייםמניחה  זו תיאוריה

דבר שמאפשר , האזורית" הפתיחות"החשיבות של  תבמרכז התיאוריה מודגש. אזור מסויםב

של ההשפעה , לפי המודל. בלתי מוגבלים מקומותלפרוץ את גבולות הביקוש מהאזור עצמו אל 

 של הדבר מתבטא בגידול ,מרכיב היצוא האזורי גדלככל ש. על הצמיחה האזורית מכרעתהיצוא 

  . איכותיהון אנושי של  הגירהבו בפריון, השקעותזרם הגידול ב, התוצר המקומי

, העמידהיכולת יב היצוא מאפשר לחברות בטווח הארוך לשפר את שיפור מרכ, כמו כן

זרימה גדולה יותר של הון לאזור  גם התהי ,לרוב ).Bolton, 1966(התחרותיות ופוטנציאל השוק 

) Bolton, 1966( Boltonבעבודה שנעשתה על ידי ). Richardson, 1973(מאשר יצוא של ההון 

והשפעה  1947-1962ב בשנים "ב ביחס להוצאות הרכש של צבא ארה"נבדקו אזורים שונים בארה

, חיצוניות הכנסותל האזוריות ההכנסות את Bolton חילק ,בעבודתו. על רמות השכר באזור

על מקורות מבוססות שאינן  מקומיותוהכנסות  ,)תעשייהקלאות וח בעיקר( יצואעל  המבוססות

כי חלה  ,והראהמחקר תוצאות ). הוצאות שלטון מקומי ומגזר השירותים, בנייה( חיצוניים

 התיאוריה עם מתיישב הדבר. גדל שהיצוא ככל נפשוהכנסה לצמיחה אזורית במונחי תוצר 

 & Armstrong( המקומית התחרותיות ברמת לגידול יוביל ביצוא גידול כי הגורסת הכלכלית

Taylor, 1999( .  כנסות החיצוניות הה תשפעה בבידוד היהאחד הקשיים המרכזיים של המחקר

פשר ניתוח של ישא ,בהיבט המתודולוגי, של המחקר תו הנוספתתרומובכך , על צמיחת האזור

  . ריתחיצונית על הצמיחה האזוההכנסה ה תרומת
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הוכחת יצוא  - והיא  ,של החוק לעידוד השקעות הון אחת הדרישותב למצוא ניתן זה למודל ביטוי

 Export Baseאת ההיגיון לכך ניתן למצוא בעקרונותיו של . יקף התכנית הזוכהמהאחוזים  25של 

Model של המפעל ופוטנציאל הגדילה שלו  התחרותיותיכולת המשתמש ביכולת היצוא כמדד ל

  . בשוק העולמי

Cumulative Causation Models  

Myrdal 1957)( ,פחות "אחד הכאשר , שכנים שני אזוריםטוען שביחס בין  ,ממייסדי התיאוריה

לגישה הזדמנות " הפחות מפותח"לאזור  אפשרתמ תהאח :אפשריות י השפעותתש נןיש, "מפותח

 יכולה להובילשנייה ואילו השפעה , קירבה לחדשנות ומעבר של כח אדם מיומן, יותר גדולהשוק ל

 Cumulative -ותנועת עסקים וכח אדם לאזור המפותח בהתאם ללהחרפת אי השוויון 

Causation Model . גורס , בפועלMyrdal , בין אזורים שוויוןהכוחות השוק גורמים להגדלת אי .

חברות  .אשכול כלכלי תעד ליציר, של עסקיםלכוחות השוק נטייה ליצירת מסה קריטית  ,לגישתו

נותני שקיימים והיכן , אותו מאפיין ותחברות נוספות בעלשקיימות מעדיפות להתמקם היכן 

 פ"ומו בנקאות, שירותי מסחר: כגון, נוספים המשלימים את האקו סיסטם העסקישירותים 

Myrdal, 1957).(   

 ,אך .הדבר יכול להירשם בחשבונאות הלאומית כצמיחה לאומית, בשל נטייה של עסקים להתקבץ

מבסס אזור מסוים כאשר  ,במצבים אלו. כלכלי- תתכן החרפה של אי השוויון החברתי ,בו בזמן

ערבות ממשלתית היא הת ,עצמו עם יתרונות יחסיים משמעותיים על פני שאר האזורים במדינה

קו ישיר  מותח Kaldor .(Kaldor,1970) אזוריים-על מנת להוביל לצמצום פערים בין בלתי נמנעת

 Increasing" (יתרון לגודל"תפישה של הלבין  Cumulative Causation מודל ההתכנסות בין

Returns(:  כך שאי השוויון , את יתרונם היחסי על פני אזורים אחרים יחזקואזורים עשירים

  . יהיה במגמה קבועה של החרפה

נקודות פתיחה טובים ם בעלי אזורי כי ,הטוען, Verdoorn חוקהסבר לתופעה זו ניתן גם על ידי 

להגדיל את , את העלויותלהקטין ר שיאפשר להם דב, "מיתרון לגודל"הנו במהלך הזמן ייותר י

פער  רייווצמאחור וכך  ויישאראזורים פחות מפותחים . )Harris & Lau, 1998( ולצמוח ריוןהפ

  . קבועה החרפהשבמגמת  םאזוריבין 
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   : אזורית יכולה להימדד בשני מבחנים מרכזיים הצמיח, )Kaldor )1975לפי 

גידול מעיד לרוב על  -  ומיוצרים באזור 1הערך שבשרשרת גידול בביקוש העולמי למוצרים) 1(

  .שמוזכר לעיל Export Base Modelהאזורית בהתאם ל בצמיחה 

הצמיחה האזורית  ,ותרככל שהיחס נמוך י =w/tמדד של צמיחה אזורית  -" יעילות השכר) "2(

 בתוצראינדקס השינוי =  t. הממוצע מסמל את השינוי ברמת השכר=  w .גבוהה יותר

מורכב למעשה מרכיב  )פריון( השינוי בתוצר הפירמה לעובד. )פריוןשינוי ה( לעובדהפירמה 

ישנו קשר חיובי בין הגידול בפריון האזורי לרמות השכר המודל מניח ש: השכר ורכיב הרווח

על כך שעובדי האזור נהנים מהגידול הדבר מצביע  ,קטן w/w+profit אם היחס .הנהוגות בו

   ).(Kaldor, 1970 פריון על ידי גידול בשכר הממוצעב

 או יזמים לשיקולי ביחס שנערכו מחקרים ידי על נתמכת גם, המוזכרת לעיל, Myrdalגישתו של 

שנערך בספרד מנתח את המרכיבים מחקר . החברה מיקום בבחירת מידע עתירות חברות

הגישה  :המשפיעים על בחירת המיקום הפיזי של חברות עתירות ידע לפי שלוש גישות עיקריות

 .)Arauzo-Carod, 2009(במיוחד  הגישה המוסדית והגישה ההתנהגותית, קלאסית-הניאו

תוצאות המחקר  .2001-2006 בקטלוניה בשנים הממוקמים הייטק מפעליבמסגרת המחקר נבדקו 

באזור על  חברות הייטק החברות ואחוז) סמיכות(של צפיפות  שישנה השפעה חיובית והוכיח

 .העבודה לכוח ונגישות המרכזיות לערים וכך גם קרבה ,שיקולי המיקום של חברות חדשות

ושל  העבודה כוח של המיומנות נמצא כי טכנולוגיית הייטק מאופיינת בצורך ברמת, בנוסף

  ). (Vaillant, Serarols & Lafuente, 2010ופיתוח  מחקר תשתיות

   חדשה גיאוגרפית- הכלכלית הגישה

, ליצירת פערים כתוצאה מהצירוף של תשואה עולה לגודל' טבעית' הנטייבבסיס התיאוריה יש 

נטייה זו . הם גורמים  שמשנים את שווי המשקל בין אזוריים פיזי מוביליות של עובדים והון

פני  מפתח יתרון כלכלי תחרותי על מסויםן אזורי לגודל ומתייחסת למצב שאזור יוצרת יתרו

 ,Krugman(וחוסר שיווי משקל על פני זמן  שוויון-כך נוצר מצב קבוע של אי, אזורים אחרים

1993  .(  

                                                        
במהלך יצורו ובכל שלב מתווסף " שרשרת פעילויות"הוא ביטוי מקובל המציין כי מוצר עובר דרך  הערך שרשרת 1

  . למוצר ערך נוסף
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ומערכת כלכלית מפותחת שיוצרת יתרון בינלאומי , ייצוריכולות  בעל מגדירה אזורהתיאוריה 

  . של תשתיות הסחר ונגישות לשווקים רחוקים םבהיבטיתחרותי גם בהיבטים של הון אנושי וגם 

פירמה להגדיל את הייצור ל הדבר מאפשרשל החברה הפרטנית את יכולתה גם יתרון לגודל מבטא 

הפריון והתמורה למועסק הינם  .המוצרלהתייעל מול חברות מתחרות במחיר ובאיכות ובכך 

מבוסס על יתרון לגודל  ,קיימא-ברצמיחה אזורית עבור . גבוהים יותר ככל שהחברה גדולה יותר

 ,Johansson( אוגרפימערכת כלכלית המורכבת ממגוון חברות החולקות את אותו אזור גי

Karlsson & Stough, 2002(  .  

שינוע שם העלויות עבור  ,העילית והתעשייה השירותים רכיב נוסף של התיאוריה מתבטא בענפימ

מכריע בנוגע להחלטתן היכן גורם הוא  והתמיכה הטכנית כבים טכנולוגיתמוצרים המורשל ה

: שהמרכזים ביניהם, הבחירה של חברות היכן להתמקם תיגזר ממספר שיקולים. להתמקם

עלויות שינוע נמוכות , אופי שייצרו יתרון לגודלמקבץ חברות בעלות אותו , י היעדלשווק הקרבה

  ).  Krugman, 1993( אטרקטיבייםותנאים ממשלתיים 

  היתכנות של צמיחה כלכלית באזור פריפריאלי

 Social( היתכנות של צמיחה כלכלית באזור פריפריאלי במקביל למקסימיזציה של רווחה חברתית

Optimum ( הנטייה להתכנסות והיתרון לגודלבשל , בתנאי שוק חופשי לרוב תאפשרתלא, 

יצירת ל על הממשלה לכוון ,במצבים אלו. שנותנים עדיפות לאזור מסוים על פני אזורים אחרים

צור יתרון יללהשקיע בתשתיות ו, כח אדם מיומן, למשוך עסקים, אזור הפריפריאליהעבור יתרון 

על שני הגורמים שבהם הממשלה צריכה  יםמצביע) Malul & Bar-El )2009 במאמרם. אזורי

  . איכות כוח האדםו תשתיות: על מנת לאפשר יתרון אזורילהתערב 

פרדוקס המתרחש בעת ירידת מחירי ) Malul & Bar-El )2009מציגים הכותבים  ,במאמר נוסף

 צפויה בפריפריה הכלכלית הפעילות רמת :חוסר השוויון שבין מרכז לפריפריהל יחסב, התחבורה

נובע מכך שתתאפשר הגעה  הדבר. זו האוכלוסיירמת ההכנסה של במקביל לעלייה צפויה ב לרדת

השאלה האם יש בכך מקסימיזציה לרווח החברתי . של עובדים מיומנים מהפריפריה למרכז

)Social Optimum (שוויון אף יגדל מכוון שהאפשרויות של מחייה היתכן כי אי . נשארת פתוחה

הממשלה . תעסוקה באזור המרכז תיפתח בעיקר לכוח העבודה ברמה גבוהה בפריפריה תוך כדי

  .השוויון על ידי השקעה בתשתיות וחינוך-יכולה להשפיע משמעותית על צמצום אי
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  השפעות עסקים מקומיים על הכלכלה המקומית

 לעומת, האזוריתעסקים בבעלות מקומית על הצמיחה הכלכלית נבחנה ההשפעה של כמות ה

חברות לנפש של קשר חיובי בין צפיפות כי קיים  ,נמצא. תלא מקומיבבעלות ל עסקים ההשפעה ש

 10-99המונות  ובינוניות קשר זה נמצא בחברות קטנות, בבעלות מקומית לבין גודל הכנסה לנפש

עובדים בבעלות לא מקומית על  100מעל , גדולות קשר שלילי בין חברות נמצא ,בנוסף. עובדים

  . Fleming & Goetz, 2011)(ההכנסה המקומית 

 ,חיובית עם צמיחה כלכלית םמתואנוכחותן של חברות קטנות כי  ,מצביעות אלו ראיות אמפיריות

 גבוההגמישות , בחברות אלו העובדיםשל  גבוהה יותרההתפוקה השולית  :ממספר סיבותוזאת 

בעוד שעבור , הערך המוסף של החברות נשאר באזור ,ובעיקר זעזועים חיצונייםל ותהסתגלב

את  משפרותחברות גדולות , לעומת זאת. מועבר לחברת האם ףהערך המוס גדולות חברות

וכן קיבולת גדולה יותר של , התמחות, סחרהמנפח , יתרונות לגודלההפיתוח הכלכלי באמצעות 

דחיפה "לספק  גדולות עשויותחברות ש, מכאן. ייעודיים )פ"מו( חדשנות באמצעות מחקר ופיתוח

נמוכה יותר  תןהשפעאך לעיתים  ,מקורות תעסוקה חדשים ן מספקותבהתחשב בכך שה "כלכלית

   .מאשר ההשפעה של עסקים קטנים ובינוניים

  

  :כלכלי-הערכה ומדידה של פיתוח אזורי 2.2

המורכבות . מדידת ההשפעה של מדיניות פיתוח אזורי התפתחה רבות בשני העשורים האחרונים

שבו נבחנת , Input-Outputהרבה במדידה והערכה של פיתוח אזורי מקבלת את ביטויה במודל 

בהיבטי השקעות ושינויים רגולטורים והתוצאות ) Input(התרומה של מדיניות פיתוח אזורי 

 רלהיעזניתן , קידום המדיניות האזוריתבבחינת תוצאות  ,לדוגמא). Output(האפשריות מכך 

. 'שכר ממוצע וכד, שיעור רמת האבטלה, שינוי בהכנסה למשק ביתכגון בפרמטרים אזוריים 

)Alexander & Whyte, 1995 .(  

של  על סמך ניתוחמתבסס מסוים  כלכלי משק של כושר התפוקה לניתוח Input-Output  שיטת

בשיטה זו . הענף לימוד התשומות והתפוקה של בסיס על, שונים כלכלה בין ענפי תפוקה יחסי

אמפיריים מחושב הסכום של  נתונים ת החומרים הבסיסיים ומתוךנעשית רשימה של תשומו

כמויות התפוקה ליחידת מקדמי התשומה הם . תפוקה מסוימת לייצר הדרושה כדי תשומה כל

לעקוב אחרי התפוקה של המשק  Input-Outputיכול ניתוח , מקדמים אלהמשנמצאו  .תשומה
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וכן את השפעת , ולמדוד את השינויים בתשומות הדרושות כדי לייצר מערכת נתונה של תפוקות

בחשבונאות  משמש בעיקר Input-Outputניתוח . אחד על מגזרים אחרים במשק במגזר השינויים

מייחסים . ענפיים במשק הלאומי- ןהקשרים הבי לחקר ומהווה מכשיר חשוב אזורית-חברתית

 השיטות פותחו ויושמו לראשונה על ידי. לניתוח חשיבות מעשית כיסוד לתחזיות כלכליות שונות

, Dietzenbacher & LahrLeontief )2004(. מנסים למצוא קשר  ,מורכבים יותר ,מודלים נוספים

 ,Harrigan, McGregor & Swales(ישיר בין כלי מסוים לפיתוח אזורי והתרומה הישירה ממנו 

1996.(   

עלות ליצירת , מספר המשרות שנוצרו: השקעה באזור מקבלת את ביטויה במספר פרמטרים

ת קובעי בראיי ,אולם. מעבר של מפעלים לאזור המועדף וגידול בהשקעות הון זר, משרה נוספת

ההשקעה המדיניות תוצאות אלו אינן מספקות מכיוון שבהקצאה ממשלתית יש לבחון האם 

העלות  ימה :לצורך כך יש לבחון שאלות נוספות כמו לדוגמה. חלופותיעילה ביחס להייתה 

השפעות ן מהו? האם ניתן היה להגיע להישגים אלו בעלות נמוכה יותר? השולית של ההשקעה

  ?אומיתהרוחב לכלכלה הל

פיתוח מתודולוגיה לבחינה ישירה  באמצעותצורך זה של קובעי המדיניות נענה על ידי החוקרים 

ביחס לכלל הוצאות נבחנה שקעה הה שמקסוםכך , של ההשקעות בפיתוח אזורי באופן יעיל ועקבי

 OMF (Output Monitoring(גובשה המתודולוגיה הבאה לשם כך . ונעשה דיון חלופות הממשלה

Framework : )Alexander & Whyte, 1995 .(שכוללת את השלבים הבאים:  

, השקעות, במונחי תעסוקה, לפני ההשקעה הממשלתית, בחינה מוקדמת של מאפייני האזור

הניתוח צריך , לאחר מכן שלב של ניתוח מאקרו כלכלי .'וכד רמת התחרותיות, יצוא, הון, צמיחה

להיות מבוסס על בסיס נתונים רחב ברמת העסקים והחברות האזוריות והשפעות מאקרו 

בחינת האפקט של השקעה אזורית על ביצועי המפעל הבודד בהיבטים של יעלות . כלכליות

 אסטרטגיים/עסקייםהשיקולים הוהבנת ניתוח לאחר מכן . תעסוקה וערך מוסף פריון, כלכלית

הבנה סובייקטיבית ו  . והאם מושפעים מתמריצים ממשלתייםשל חברות בנוגע למיקום שלהם 

כלים האפקטיביות של לאחר שתשתית הידע ידועה מוצע לבחון את ה .של עולם הידע אמפירית

לים מעולמות וכוללת מגוון כמכיוון שבחינת האפקטיביות היא משימה מורכבת . לפיתוח אזורי 

לטווח זמן תחבורה ובפיתוח אזורי היא , סביבה, חינוך קהילתיות, תעסוקה, תעשיה: תוכן שונים

   .ארוך וישנו קושי לבודד את ההשפעה של משתנה בודד
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  :אזורי לפיתוח אמפירית ספרות סקירת 2.3

. על מנת לעודד יוזמה כלכלית והשקעות הון 1959בשנת , כאמור, חקקנהחוק לעידוד השקעות הון 

השפעת החוק : החלו חוקרים לבחון את יעילות החוק במספר היבטים מרכזיים 70-כבר בשנות ה

ביחס לתעסוקה והיקפי , על פעילותה של הפירמה ויעילות החוק בהיבטי פיתוח אזורי הפריפריה

חוק מוביל לעיוות הקצאת ההון במשק ולפגיעה ביעילות חוקרים נוספים בחנו האם ה. השקעה

פירמות  620-בחנו את השפעת הסובסידיות ביחס ל )Bregman, Fuss & Regev )1991. הכלכלית

. כי עצם מתן הסובסידיה הופך את הייצור ללא יעיל מבחינה כלכלית, ומצאו 1990-1994בשנים 

רו תשואה להון גבוה יותר מפירמות דומות לאור הממצא שחברות שזכו לסבסוד קצ, יתר על כן

 ,Bregman(טוענים החוקרים שמרבית הסובסידיות כלל לא היו הכרחיות , סובסדו שלא, אחרות

Fuss & Regev, 1991 .(Lavy  במחקרו טוען שהחוק הוביל להקמת מפעלים בעלי סיכויים נמוכים

סגרו זמן קצר לאחר תום תקופת מרבית המפעלים המסובסדים נ, לדבריו. להישרדות באופן יחסי

חלקם מצאו כי  :מחקרים נוספים שנערכו חזקו את טענתם של הראשונים). Lavy, 1994(הסבסוד 

, ליטוין ומרידור( ואחרים, )1976, מורבץ; 1986, רגמןב(הסובסידיה מביאה לאי יעילות בייצור 

גרסו שהסבסוד מוביל ליצירת מלאי הון עודף במפעלים כך שהפירמה בוחרת לבצע ) 1982

או שההשקעות בעלי סיכון גבוהות מתבצעות באמצעות מימון  לא כדאיים כלכלית פרויקטים

  .ציבורי

את השפעת המענקים על ) 2009(במחקר שהתבצע בחטיבת המחקר בבנק ישראל בחנו נבון ופריש 

ואת השפעת המענקים והטבות המס על סך ההשקעה  1990-1999 הפריון בתעשייה בשנים

כי פריון הון מסובסד , נבון ופריש טענו, בשונה ממחקרים קודמים. והתעסוקה במפעלי התעשייה

יחד . אין בחוק פגיעה ביעילות הפעילות הכלכלית, משמע ;אינו נמוך מזה של הון שאינו מסובסד

עד  35כי מענק הרחבה בגובה של , שקעה ותעסוקה נמצאבבחינת תועלת החוק בהיבטי ה, עם זאת

, אמידה זו עשויה להיות מוטה ולכן. אלף דולרים עשוי להוביל ליצירת משרה בודדת בלבד 77

לא ניתן לדחות את ההשערה שלמענקים כלל אין השפעה חיובית על הגידול , הכותבים גורסים

  .בתעסוקה

במחקר ). 2006(תה גם על ידי מואב וריינגוורץ השפעתו המוגבלת של החוק על התעסוקה נצפ

. 'יישובים בדרום הארץ המוגדרים אזור פיתוח א 12נבחנו  1985-2004שערכו השניים בשנים 

כפי שבא , "המצב התעסוקתי"החוקרים בחנו את היקף ההשקעות שבוצעו בסיוע החוק אל מול 

מממצאי . אבטלה בכל יישובלידי ביטוי באחוז מקבלי קצבאות הבטחת ההכנסה ובשיעורי ה
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הסבר . כי לא קיים קשר בין היקף ההשקעות ביישובים לבין שיעור האבטלה בהם, המחקר עולה

שוורץ טוענת שמגוון אפשרויות ). 1993(של שוורץ  הלממצא מחקר זה ניתן למצוא בעבודת

עות משום שהחוק עודד השק, התעסוקה של התושבים לא גדל לאור ההשקעות באזורי הפיתוח

) 1989, שפר ופרנקל; 1976, ס וקרקוברגרדו(, חוקרים נוספים. ינם יציביםבענפים מסורתיים שא

סבורים שהחוק עשוי לתרום להתפתחות תעשייה מסורתית בלבד משום שמפעלים המוקמים 

מחקר נוסף שבחן את יעילות החוק ביחס . באזורי הפריפריה מאופיינים לרוב בעבודה לא מיומנת

אלא רק , אזורי הפיתוח מצא שזה אינו יעיל במשיכת השקעות לאזורי הפריפריהלהשקעות ב

  ). 1992, רזין ושוורץ(לשולי המטרופולינים הגדולים 

  הון אנושי - כלכלי- לפיתוח אזורי רת מחקרים אמפיריים סקי

, כלי מדיניות אלו. כלכלי-מדינות רבות בעולם אימצו כלי מדיניות שמטרתם פיתוח אזורי

מחקר , צבירת הון, הכוללים סובסידיות ממשלתיות ותוכניות שונות העוסקות בקידום יזמות

הפכו נפוצות יותר , או שילוב של כמה מן האלמנטים לעיל, פיתוח הון אנושי, טכנולוגיה, ופיתוח

מטרת כלי המדיניות ) Pretschker, 2004;Mathur, 1999 . (של המאה הקודמת 60-משנות ה

מתוך שאיפה ליצור באותו אזור  מסויםמשיכת חברות ועסקים לאזור : דומה השונים הינה

  .)Pretschker, 2004(מקומות תעסוקה יציבים 

ממשלתיות הינו כלי מדיניות מרכזי  תסובסידיוכי , נמצא OECD-ה ביחס למדינותממחקר שנערך 

אספו נתונים נ, "תמיכה ציבורית לתעשייה"במחקר . בו משתמשות המדינות החברות בארגון

, תוכניות שונות 1479ת השונות נסקרו ומדיווחי המדינ 1982-1993.2מדיניות בשנים  26-ביחס ל

. ייתישלתמיכה ציבורית כמו גם חוזי מחקר ופיתוח המטיבים עם המגזר התע, ישירות ועקיפות

מדינות רבות הפכו בשני העשורים האחרונים , למרות שכיחותן הגבוהה של תוכניות אלו

לספקניות בקשר לאפקטיביות חבילות התמריצים שהן מציעות במשיכת עסקים וחברות ויכולת 

מדינות רבות חוששות מכך . השפעתם של האחרונים על ההתפתחות האזורית בכללותה

  ).Pretschker, 2004(שהיתרונות המושגים הינם שוליים וזמניים בלבד 

ם רבים טענו שהביסוס הכלכלי למדיניות של חוקרי .ספקנות זו רווחה גם בקרב חוגי האקדמיה

פעמים רבות כלי מדיניות מסוג זה אומצו משיקולים פוליטיים או . כלכלי אינו יציב-פיתוח אזורי

). Mathur,1999 (על בסיס אזורי פרטני שלא ניתן להסיק ממנו לכדי מדיניות כללית רצויה 

                                                        
  .בחלק מן המדינות לא קיימים נתונים רציפים ביחס לכל השנים במחקר 2
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כלכלי ולנסות לעמוד -ם לפיתוח אזוריעובדה זו הובילה חוקרים רבים לעסוק בגורמים המובילי

בעוד שהמחשבה הרווחת ביחס למדיניות פיתוח אזורי מתייחסת ליצירת מקומות . על טיבם

המחקר הכלכלי העדכני מתמקד בהון האנושי כגורם מפתח , עבודה ומשיכת טכנולוגיה חדשנית

  ).Florida, Mellander & Stolarick, 2008(לפיתוח כלכלי 

ערך  Barro. י של הון אנושי תועד במספר מחקרים בשני העשורים האחרוניםתפקידו המרכז

ומצא ששיעור צמיחת התוצר לנפש מתואם חיובית עם  1960-1985מדיניות בשנים  98מחקר עבור 

השתמש בנתוני חינוך וניסיון עבודה בערים שונות  Barro, 1991 .(Rauch(ההון האנושי הראשוני 

ערים  -הון אנושי מקומי הינו טובין ציבורי מקומי , לתפיסתו. אנושיב כפרוקסי להון "בארה

 ,Rauch(בעלות רמות גבוהות יותר של הון אנושי צפויות להיות בעלות רמות שכר גבוהות יותר  

וגורס כי ערים   Rauchמחזק את ממצאיו של , 1998בשנת , ב"מחקר נוסף שנערך בארה). 1993

  ).Simon, 1998(ות שיעורי צמיחת תעסוקה גבוהים יותר בעלות הון אנושי גבוה הן בעל

- הגורסים כי הון אנושי הינו גורם מפתח בפיתוח אזורי, כמו גם רבים אחרים, מחקרים אלו

הינה כיצד ניתן למדוד הון  ןהראשונה מביניה: הובילו חוקרים לעסוק בשאלות נוספות, כלכלי

אחוז : 'לדוג, שכלה כמדד להון אנושימרבית המחקרים השתמשו בנתונים ביחס לה? אנושי

). Florida, Mellander & Stolarick, 2008(התושבים מתוך האוכלוסייה בעלי תואר ראשון 

. כמדד להון אנושי" מעמד יצירתי"מחקרים אחרים מציעים גישה אלטרנטיבית המתייחסת ל

, תעשייה, מדע: םביניה, ת יצירתיותי תעסוקה הקשורים למקצועות הדורשומדד זה כולל נתונ

גישה זו נתמכה על ידי מחקרים . (Florida, 2002)חינוך ובריאות , פיננסים, בידור, אומנות

הטוענים כי בחינת הנתונים ביחס לתעסוקה ואופייה  ,השוואתיים שבוצעו בשוודיה והולנד

 ;Mellander & Florida, 2006(מספקת תמונה ברורה יותר ביחס להון האנושי הנצפה באזור 

Marlets & van Woerken 2004.(  

כי הפערים ברמות ההון אנושי בין אזורים שונים , הטוענים, )Berry & Glaeser )2005מחקרם של 

 ,Glaeserהעלה שאלות נוספות ביחס לגורמים להיווצרותו או פיתוחו של הון אנושי, מתרחבים

Kolko & Saiz  בעוד שמחקרים , טוענים שלאוניברסיטאות תפקיד מרכזי ביצירת הון אנושי

אחרים גורסים כי לסביבה בעלת שירותים מפותחים תפקיד מרכזי במשיכת משקי בית חזקים 

תיאוריה . )Glaeser, Kolko & Saiz., 2001; Clark, 2003; Shapiro, 2006(בעלי השכלה גבוהה 
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). Florida, 2002(בקרב האוכלוסייה כמפתח לפיתוח הון אנושי אחרת מצדדת בסובלנות ופתיחות 

וכי לכולם תפקיד  קיימים באופן בלעדי שצוינוגישה נוספת טוענת ששלושת הגורמים הראשונים 

  ). Florida, Mellander & Stolarick, 2008(ולפיתוח אזורי " כשרון"משמעותי ביצירת 

מעלים שאלות , כלכלי-ן האנושי בפיתוח אזוריביחס לחשיבות גורם ההו, ממצאי מחקרים אלו

לצורך יצירת תעסוקה  נוספות בפני מקבלי ההחלטות בקשר למהי מדיניות הפיתוח היעילה

האם  - מטרות אלו מתיישבות עם מטרות החוק לעידוד השקעות הון. וסגירת פערים בין אזוריים

  ?מטרות אלוהחוק הקיים אכן משיג מטרותיו והאם קיימת דרך חלופית להשיג 

  

  :1959-ט"התשי, הון השקעות לעידוד חוק של כרונולוגית סקירה 2.4

ישראל  לקדם את ו הןמטרותי .נועד לעודד השקעה בתעשייה בישראללעידוד השקעות הון  חוקה

 מרכזי אמצעי מהווה החוק. קיום עסקים בפריפריה ולעודד ביחס למדינות אחרות תחרות המסב

 ולפי ובתקנות שהותקנו בחוק  .בישראל הכלכלית הצמיחה והגברת עידודהממשלה ב במדיניות

  : תמריצים סוגי שני נקבעו

 .ומבוססים תמריצי מס במשק הגברת הצמיחה הינה העיקרית שמטרתם תמריצים .1

 הצמיחה הכלכלית הגברת לשם כולו במשק השקעות לעודד מכוונים אלו תמריצים

 .התשלומים מאזן ושיפור

 ולהגביר הארץ ברחבי התעשייה על פיזור להשפיע שנועדו תמריצים :לפריפריה תמריצים .2

-בת צמיחה ולעודד האזורי אי השוויון את לצמצם במטרה ,בפריפריה והשקעות פעילות

 .קיימא

לכלי לפיתוח  הפך בהדרגה ,אולם .פיתוח כלל התעשייה בארץהיווה כלי לוק הח, בעשור הראשון

בהתאם  שונה החוק כך שהמענק הוגדר כשיעור מההשקעה 1967בשנת , כך. הפריפריהאזורי 

אחוזים מההשקעה המוכרת  38זכו למענק בגובה ' משקיעים באזור עדיפות א. לאזור ההשקעה

מרכז ). 2ראה אזורי עדיפות באיור (אחוזים  17-זכו ל' ואילו משקיעים באזור עדיפות ב

על  ,על מנת לקבל מענק. הופקד על הוצאתו לפועל של החוק, הכלכלהכפוף למשרד ב, ההשקעות

הגשת , )על גובה המענק, כאמור, שהשפיע( מיקום המפעל: לעמוד במספר תנאיםהיה המפעל 

  . באזור תכנית עסקית ותחזית לתרומת הפרויקט ליצוא ולתעסוקה

מענקי הון  תוקן החוק כך שכלל מתןבשנות השבעים והשמונים  .תדיר שונה החוק השנים במהלך

 והוכנסובמקומן  1986בשנת  הלוואות פיתוח אלו בוטלו .למפעלים והלוואות פיתוח לא צמודות
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המפעלים יכלו להמיר את זכאותם למענקים בפטור מלא ממס על  - הטבות מיסוי אחרות

 רווחים הצטברות לאור האחרונים בחודשים בביקורת נתקל זה תיקון .הכנסתם הבלתי מחולקת

 ".הכלואים רווחים"כ הידועים, הישראלי במשק ותגדול חברות במספר מאוד גבוהים בסכומים

אחוזים מהתוכנית היזומה ולבצעה תוך  30-המסלול החלופי של הטבת המס דרש מהיזם לממן כ

לאור הצורך ביצירת מקומות תעסוקה לאחר העלייה הגדולה מברית , 90-בשנות ה. שלוש שנים

 :סלולים נוספיםבמסגרת הרחבה זו של החוק נוספו שני מ. הורחב החוק למרכז הארץ, המועצות

והשני , הראשון כלל הלוואות בערבות המדינה בתוספת מענקים רק  עבור אזורי עדיפות לאומית

  .כלל הלוואות בערבות המדינה וניתן בכל רחבי הארץ

הטבות כזו המבוססת על החלה הסטה מתמיכה המבוססת על היקף מענקים ל, 90- מסוף שנות ה

אחוזים  10-ול' באזור עדיפות לאומית אאחוזים  24- ל הופחת שיעור המענקים 1997בשנת . מס

 הועלה שיעור המענקים ,2001שנת במסגרת חוק הנגב ב, יחד עם זאת .'באזור עדיפות לאומית ב

  . אחוזים 32-ל באזור זה

עניק הראשון המסלול ה :שהיוו שינוי משמעותי בחוק נוספו שני מסלולים חדשים ,2004בשנת 

עבור , והמסלול השני ,ווידנד על השקעות גדולות במיוחדיממס על ד פטור ממס חברות ופטור

במקביל להוספת מסלולים . הפחתה בשיעור מס החברות ומס על דיווידנד העניק, 'אזור עדיפות א

י במסלול יםשינוי וחל, שעיקרם כאמור בהטבות מיסוי וניתנו על ידי רשות המיסים, אלו

. אחוזים מהמענק 70על המפעל היה לעמוד ביעדי התעסוקה שהציג כתנאי לקבלת . מענקיםה

, אחוזים 25 יעמוד עלל הפרויקט המינימלי ש היקף היצואכי , קבע 2005תנאי שני שהוסף בשנת 

    .)2009, נבון ופריש(שינוי שצמצם משמעותית את שיעור המפעלים בפריפריה שזכאים לסיוע 

התיקון שינה  .לחוק לעידוד השקעות הון) 68 'תיקון מס(יקון מקיף ביותר אושר ת, 2011בינואר 

, בין היתר ,את תנאי הזכאות להטבות המס וכן את הגדרת הישויות הזכאיות להטבות אלו וכלל

, ביטול הטבות בלעדיות לתושבי חוץ, ביטול פטור ממס, ביטול הדרישה להשקעה מזערית מזכה

תזכה להטבות מס על כלל המחזור שלה , רה שתעמוד בתנאי החוקביטול יחס המחזורים כך שחבו

שיעור מס נמוך יותר בפריפריה לעומת יתר (ובשיעור מס קבוע בהתאם לאזור בו מוקם המפעל 

  ).ץחלקי האר

, אפשרות למפעל תעשייתי לקבל מענקים במסגרת תוכנית מאושרת :הן יקר ההטבות של החוקע

 ,על מבניםאחוזים  400-מהרגיל על ציוד ו אחוזים 200-250של זכאות לניכוי פחת מואץ בשיעור 

 ,)ואילך 2015מנגנון הפחתה הדרגתית החל משנת המס  (מס הכנסה שיעורים נמוכים יותר של

נקבע ו, אחוזים 12ובשאר הארץ  אחוזים 6יהא ' א יתוחפור שיעור מס החברות למפעלים באז
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שיהיה זכאי ) העומד בתנאים המוגדרים החוק(למפעל תעשייתי מיוחד  חברות מסלול הטבות מס

   .בשאר הארץאחוזים  8 -ו' א יתוחפור באז אחוזים 5לשיעור מס מופחת של 

  :השקעות מרכז של המענקים לחלוקת בהתאם המחוזות - 2 איור

  

מפה זו מתארת את החלוקה למחוזות בהתאם להגדרתו בחוק לעידוד השקעות הון כפי שנקבע 

משמע , 'עדיפות לאומית אאזור ירושלים ודרום  מוגדרים כ, צפון :מחוזות. במפת עדיפות לאומית

    3.שהחוק יכול לתמוך במסגרת מסלול מענקים םהיחידיהמחוזות 

    

                                                        
  בהתאם לתוספת השנייה שבחוק לעידוד השקעות הון שמגדיר אזורי עדיפות לאומית  3
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  :ומודל המחקר השערות. 3

  :המחקר מודל 3.1

 חוק לעידוד השקעות הוןה שבמסגרת תמריצי הממשלהלבחון את ההשפעה של  נבקש מחקר זהב

בספרות המקצועית שמצביעים על  מרכזייםזיהינו שני משתנים . מחוזותבין  םצמצום פעריעל 

כפי שתיאר  ,על פני זמן האזורית השכר וברמ השינוי מתאר את האחד . צמצום פערים בין מחוזות

 .המתמקדת בעיקר במאפייני הון אנושי, )Mincer, 1974( השכר בנוסחת Jacob Mincerזאת 

 ,Beenstockבעבודתם של  .המחוזותיחסי בין בשכר ה שינוימתאר את ההמשתנה השני 

Felsenstein & Zeev )2011( ,תאזורי לעובד ברמה שיש קשר מובהק וחיובי בין מלאי הון נמצא 

  . שנהוגות בושכר הרמות בין ל

לאמוד את לנו  יאפשר, ליהםשמשפיעים עגורמים המכלול בנת וה המשתניםילוב בין שני ש

השילוב  .מחוזות ובתוך המחוזות עצמםהצמצום פערי שכר בין  לעההשפעה של תמריצי הממשלה 

כפי  ,המשתנים המוסבריםמידת ההשפעה שלהם על לאמוד את  יאפשרובין הון פיזי להון אנושי 

   .)3 איור(במודל הסכמטי  שמתואר

  ):K(והון פיזי ) L(הון אנושי  ,קבוצות מרכזיות המשפיעים לשתי  ניתן לחלק את המשתנים

K) ( - ידי על מחושב ההון מלאי, בתעשייה. מצטבר פחת ניכוי לאחר, הנכסים כלל ערך –הון מלאי 

 יזמים בקרב מקורן ההשקעות. הפחת בניכוי ומבנים מכונות, בציוד השנתיות ההשקעות זרם

 תמריצי הממשלהגם ממורכב  הון פיזי .וממשלה זרות השקעות, פיננסים גופים, חברות, פרטיים

)GI (לעידוד התעשייה בפריפריה הון השקעות לעידוד החוק במסגרת שניתנים.  

 L)(  - ניסיון תעסוקתי ,ממוצע עבודה גיל, של העובדיםמבטא את רמת ההכשרה  – עבודה כח, 

 .   חלוקה מגדריתו ההאוכלוסייהרכב , ההשכל
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  :המחקר מודל של סכמטי מבנה 3.2

  :מבנה סכמטי של מודל המחקר –  3 איור

  

  

  :והשערות המחקר שאלת 3.3

חוק לעידוד הלתמריצי הממשלה במסגרת  האם הינהשאלת המחקר המרכזית בעבודה זו 

  ? מחוזותבין  שכר בסגירת פערי ותהשפעישנן השקעות הון 

  :הבאות השערותהו לשם בחינת השאלה הועל

 אזי, הון השקעות לעידוד החוק במסגרת, GI)( הממשלתיים התמריצים שיורחבו שככל הנחנו .1

 משתנים מספר שמניח Mincer Jacob של המודל על מבוססת זו השערה). lnW( תגדל השכר רמת

 וניסיון ההאוכלוסיי הרכב, השכלה, גיל: השכר רמות על שמשפיעים האנושי בהון מסבירים

 את גם המצוינים למשתנים והוספנו Mincer מודל את שיכללנו). Mincer,1974( תעסוקתי
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 ,Beenstock, Felsenstein & Zeev( הון השקעות לעידוד החוק במסגרת הממשלה תמריצי

 השכר רמות על שלהם ההשפעה את טובה בצורה יאמוד אלו משתנים שילוב לכך בהתאם ).2011

  : הבא באופן יפעל השפעתם שכיוון מניחים אנו נוספים מסבירים משתנים עבור .זמן לאורך

 תהיה אזי) AGE( האוכלוסייה וגיל) Ed( לימוד שנות ממוצע, )IM( המהגרים שיעור שיגדל ככל

 ברמות לירידה יוביל) NJ( יהודים הלא בשיעור שגידול הנחנו זאת לעומת. השכר ברמות עלייה

  .השכר

גידול ברמות השכר הנהוגות באזור מצביע על השיפור בתחרותיות האזורית אל מול שאר 

אחד המשתנים שמסבירים . של האזור למשוך עובדים מיומנים ומוכשרים יכולתוהאזורים ועל 

ככל שהפריון גדול יותר כך יכולת ההשתכרות  - )בדתוצר לעו(את משתנה זה הוא הגידול בפריון 

  ).Fleming & Goetz, 2011( של העובדים גדלה

בהתאם  יתנהגו כמו המודל הלאומיים ראנו משערים שהמשתנים המסביבנפרד מחוז ברמת כל 

כל עוד מוגדר , מתייחס לחיזוי רמות השכר ברמה אזורית Mincerמודל  .Mincerלמודל 

ישנם מספר גורמים המצביעים  ,כפי שנזכר בפתח העבודה. )Mincer, 1974( עצמאותו של האזור

ישנה תלות  ,בשל גודלה ,ישראל תבמדינ. )Armstrong & Taylor, 1999( על עצמאותו של אזור

 ,מחוזות לשש ישראלבעבודה זו חילקנו את . אבסולוטיתבין אזורים ועצמאותו של אזור אינה 

  .עצמאיתכמערכת כלכלית באופן יחסי  יםמתנהג מכיוון שאלו

 במסגרת החוק לעידוד השקעות הוןהגדירו זאת במפת עדיפות לאומית משרד הכלכלה והאוצר 

  .)2 ראה איור(

אזי , הון לעידוד השקעותחוק מסגרת הב GI)( תמריצים הממשלתייםה וורחבשככל שישיערנו  .2

מופנים בעיקר הה תמריצי הממשל. )Borooah & Collins, 1996( lnRW)(ם יצטמצ השכר היחסי

 & Beenstock, Felsenstein( שאר המחוזות עם היחסי רצפויים לצמצם את השכ ,פריפריהל

Zeev, 2011 (.    

  : הבא באופן יפעל השפעתם שכיוון מניחים אנונוספים  מסבירים משתניםעבור 

, )Ed( ממוצע שנות הלימוד , )AGE( ההאוכלוסייגיל ממוצע , )K(לעובד אי ההון ככל שיגדל מל

ההשפעה מקדם , אזורים יגדלבהיחסי שכר אזי ה )IM(גרים מההשיעור ו )NJ(שיעור הלא יהודים 
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אנו משערים זאת  .השכר בפערי ל יובילו לגידול"גידול בכל אחד מהמשתנים הנ. יהיה חיובי

, יה באמצעות הכוונה ממשלתיתרפריפהממשלה שמופנים למחוזות המכיוון שלהבדיל מתמריצי 

בהתאם לתנועת כוחות  להון אנושי ולהון פיזי יש נטייה להתרכז במחוזות שלהם יתרון יחסי

 צור מסה קריטית שליהתקבץ וללכוחות השוק יש נטייה ל, כפי שנכתב בראשית עבודה זו. השוק

חברות מעדיפות להתמקם היכן שיש חברות נוספות בעלות . אשכול כלכלי עסקים עד היווצרות

סיסטם העסקי - והיכן שישנם נותני שירותים נוספים המשלימים את האקו, אותו מאפיין

)1997,Krugman(.  זרם ההון למרכז הארץ ביחס בשמצביע על גידול  9עדות לכך ניתן לראות בגרף

ככל צפוי שלכן , יהרפפריאוכלוסיות המהגרים והלא יהודים בעלי שיעור גבוה יותר ב. לפריפריה

 שיגדלו אוכלוסיות אלו זה יתרחש בפריפריה והדבר יוביל לגידול בפערים הבין אזוריים

)Armstrong & Taylor, 1999(.4   

גידול בכח הקנייה : מעגלי השפעה מגמות חיוביות עם מספר ףהאזור משק בתוךצמצום פערי שכר 

ם יאזוריתנאים ). Fleming & Goetz, 2011(השפעות חברתיות וקהילתיות ו, בצריכה המקומית

לבניית  דבר אלו יובילו בסופו שלו, אלו צפויים למשוך כח עבודה מיומן שתואם את צמיחת האזור

ניתן להגדיל את רמות יהיה , האזורי גדל שהפריוןככל  .)Kaldor, 1975(קהילה יציבה וחזקה 

שמאפשרת תנועה של " דמוגרפיה של עסקים"בטווח הארוך מתרחשת תופעת . השכר הנהוגות בו

  .את התנהגותו של כל אזור בנפרדלבחון נו רבח. הון אנושי בין חברות והרחבת הממשקים

ככל שיגדל  :הבאאזור בנפרד באופן  כל עבור עלישפיעו  המסביריםהמשתנים ש אנו משערים 

ממוצע שנות , )AGE( ההאוכלוסייממוצע גיל  ,)GI(תמריצי הממשלה  ,)K(לעובד אי ההון מל

קרי יוביל לצמצום פערים , השכר היחסי יקטןאזי , )EIM(גרים מהההשכלת ושיעור  )Ed(הלימוד 

אזי  ,)NJ(שיעור הלא יהודים אנו משערים שככל שיהיה גידול ב ,לעומת זאת .המחוזותתוך ב

  . מחוזבתוך ה הדבר יוביל לגידול בשכר היחסי ובפערים

  

    

                                                        
  .   בתעשייה ההון מלאי על ישיר באופן ישפיעו הון השקעות לעידוד החוק במסגרת הממשלה השקעות 4
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  :שיטת המחקר .4

ומטרתה להבין את ) (lnW אומדת רמת השכר ,הראשונה :שתי משוואת שכר אומדים אנו

והיא  יסטנדרט  Mincerמשוואה זו הינה מודל. הגורמים המשפיעים על רמות השכר לאורך זמן

ה אהמשוו. תוספת של השפעת התמריצים הממשלתייםעם מבוססת על משתנים של הון אנושי 

, תל אביב( והן לכל מחוז בנפרד) 1987-2010בין השנים (שנה  23הזו מדווחת הן לכלל הפאנל של 

אנו מצפים שמקדם ההשפעה של תמריצי הממשלה במסגרת  .)חיפה וירושלים, דרום, צפון, מרכז

  . ותיהיו חיוביעל רמות השכר החוק לעידוד השקעות הון 

 ,כפונקציה של משתני הון אנושי והון פיזי) lnRW( יאומדת את השכר היחס ההשנייהמשוואה 

לסוגיית משוואה זו מתייחסת בצורה ישירה יותר . ל גם תמריצים ממשלתייםלכאשר האחרון כו

. שנה והן לכל מחוז בנפרד 23 במשךמשוואה זו מדווחת לכלל הפאנל . המחוזות סגירת פערים בין

משמעות הדבר  .יגדל המחוזות בין ןהשוויוכך אי , גדלי ימצפים כי ככל שהשכר היחסאנו 

. השוויוןיתרמו להגדלת אי  יהיו יותר חזקים ולכןהמובילים מבחינה חברתית כלכלית שהמחוזות 

במסגרת  שמופנים לפריפריה של הממשלהל התמריצים ההשפעה ששמקדם  צופיםאנו  מכאן

  . יהיה שליליהחוק לעידוד השקעות הון 

מאפשרים לענות על שאלת  )(lnW שכר אזורירמות עם ביחד ) (lnRWיחסי שילוב המשתנים שכר 

על חיזוק יכול להצביע גידול ברמות השכר  .מחוזותבין  שכר פעריבהמחקר ולזהות מגמות 

יכול להצביע יחסי השכר ה צמצום של. כפי שמתרחש בשנים האחרונות, בלבד החזקיםהמחוזות 

צמצום פערים תוך כדי צמיחה כלכלית היא  ,שילוב המשתנים .ולא של צמיחהנסיגה  תמגמעל 

      .המגמה האופטימלית

  

  ):lnW(רמות שכר  תמשווא 4.1

  : פירוט המודל הוא כדלהלן

lnWit =αi +βGIt + γiEit + ηiAGEit + θIM it + ηNJt  

   .רמות השכר מגדיר את  Level Wages  (lnW)משתנה מוסבר
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Government Incentives )GI ( במסגרת החוק לעידוד השקעות הוןמייצג את תמריצי הממשלה ,

Education )E (מספר שנות לימוד את, )AGE(  העובדת  ההאוכלוסייגיל את, Non Jews )NJ(  את

  . שיעור המהגרים את )Immigrants )IM  -ו םיהודישיעור הלא 

 ה מחוזותשיש(תצפיות  138 - ואנו אומדים את כלל הפאנל של ,ראשית. מודל זה נאמד פעמיים

 של המוסבר המשתנה .אנו אומדים רגרסיית פאנל לכל מחוז בנפרד ,לאחר מכן). שנה 23למשך 

של שנה  Lag-ב דדתנמ המענקים מסלול השפעת .ln של הבטרנספורמצי הוא )lnW( השכר רמות

  .ר לבין ביצועו בפועלוכדי לייצג את פער הזמן בין מתן האיש

 23 של אך במדגם קטן יותר, Mincerהשתמשנו גם במודל מחוז בנפרד כל של עבור ניתוח 

עבור כל במודל המובהקות  שעוצמתאנו צופים לכן . בהתאם לכל אחת מהשנים שנסקרו ,תצפיות

  . יהיה חלש יותרמחוז בנפרד 

  

  :) RWln(שכר יחסי  תמשווא 4.2

 Mincer במודל משתמשיםאנו  )ln Relative Wages(להסביר את המשתנה המוסבר  על מנת 

השכלת  - )EIM(אחד להון אנושי  :ה לזה שאומד את רמת השכר עם תוספת של שני משתניםמהדו

   .מלאי הון אזורי - )K(והשני להון פיזי  ,המהגרים

lnRWit =αi +βKt + γiGIit + ηiEit + θAGEit + ηIM+ θEIM+φNJit 

 פעם אחת כלל הפאנל: שיטת האמידה אף היא כפולה. המשתנים הם כמו שפורט לעיל כל שאר

  . ופעם שניה רגרסיית פאנל עבור כל מחוז בנפרד ,ברמה הלאומית

ההשפעה של תמריצי הממשלה תצמצם את השכר היחסי ומכאן הלאומית מצפים כי ברמה  ואנ

תהיה השפעה אנו מניחים ש ,של המחוז הבודדברמה . של תוצאות הרגרסיה מקדם שלילי

 ,כלכלית- חברתיתהמובילים מבחינה  ,מסוימיםבמחוזות . ממשלההדיפרנציאלית של תמריצי 

מכיוון שלרוב אינם מכוונים , לתמריצי הממשלה לא תהיה השפעה או השפעה שליליתשסביר 

אנו צופים שישפיעו על  ,שאליהם מופנים תמרצי הממשלה ,הפריפריה באזורי .לאזורים אלו

  . קרי מקדם תוצאות הרגרסיה יהיה שלילי, צמצום פערי השכר
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  :הנתונים תיאור.5

 1987 השנים בין המחוז ברמת לעיל שמצוינים המשתנים נאספו המחקר שאלת על לענות מנת על

 חלק. אותם' לייצר' צריךאלא , זמינים אזוריים נתונים המקרים לאין בכ בישראל. 2010 -ל

בחלק מהמקרים מדובר בנתוני פרט שקובצו . לאומי וביטוח ס"למ לוחות על מבוססים מהנתונים

 פאנל נתוני סדרת ליצור מנת על, למחוזות שקובצו) שכר( יישוב לפי בממוצעים או זותולמח

נבנתה במסגרת מחקר של  זו סדרה .המחוז ברמת קיים לא אזורי הון מלאי. מרחביים

Beenstock, Felsenstein & Zeev )2011( מכונותו ציוד ,באמצעות סכימת ערך המבנים החושבו 

  .1987 שנת מאז ברמה מחוזית פחת בניכוי

לא היה זמין והוכן  גם צי הממשלה במסגרת החוק לעידוד השקעות הוןיפאנל הנתונים של תמר

כלל התכניות המאושרות בין  קיבלנו ממרכז ההשקעות קובץ נתונים ייחודי שכולל את. דבמיוח

     . קובץ ללוח עבודה ששולב בפאנל הנתונים מחוזכל ברמת  2012 - ל 1987השנים 

  :המידע תיאורסיכום של   - 1לוח 

  שיטת החישוב  מקור   תיאור המידע   המשתנה

lnW קובץ שכר ביישובים של   שכר ממוצע למשרת שכיר
  סקרי הכנסות , ביטוח לאומי

  ביטוח לאומי

lnRW קובץ שכר ביישובים של   אזורי - שכר יחסי בין
סקרי , לאומי ביטוח

אוכלוסיית גיל , הכנסות
סקרי כוח , ס"למ, העבודה

   1987-2010אדם 

ריכוז כלל השכר 
שוואה ההאזורי ב

  אזורית לאורך שנים 

GI  מענקים שניתנו במסגרת
 החוק לעידוד השקעות הון

  )תמריצי ממשלה(

שניתן קובץ נתונים ייחודי 
ערכת מידע של מ על ידי

מרכז ההשקעות וספריית 
עובד על ידי עוז . בנק ישראל

  ץ"כ

 ריכוז כלל המענקים
 ,המאושרים לפי שנה

בהיוון הנתונים , אזור
   2005לשנת 

K  מלאי הון ציוד ומכונות
  בחלוקה אזורית

Felsenstein ,Beenstock ,

Ben Zeev ,2011   

ייחודית  המתודולוגי
שגובשה לשם חישוב 

  מלאי הון אזורי 

AGE   גיל (אוכלוסיית גיל העבודה
  )ומעלה 15

סקרי כוח אדם , ס"למ
1987-2010 

  

  ס "סקרי למ

L  מספר המועסקים 
  

סקרי כוח אדם , ס"למ
1987-2010  

  ס"סקרי למ

Jews כל סך מתוך היהודים שיעור 
   האוכלוסייה

 אדם כוח סקרי, ס"למ
1987-2010  

  ס"סקרי למ

ED  סקרי כוח אדם , ס"למ  ממוצע שנות לימוד
1987-2010  

  

  ס"סקרי למ

IM  שיעור אוכלוסיית המהגרים
שיעור הפרטים  :לפי אזור

שנמצאים בארץ פחות מעשר 
שנים מתוך סך כל 

סקרי כוח אדם , ס"למ
1987-2010  

  ס"סקרי למ
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  שיטת החישוב  מקור   תיאור המידע   המשתנה

  האוכלוסייה

IMMED  שיעור אוכלוסיית המהגרים
  לימוד ומעלהשנות  16עם 

, סקרי כוח אדם, ס"למ
1987-2010 

  

  ס"סקרי למ

  

  :מוסברים משתנים

מאקרו  םמאירועי תמגמת השכר הממוצע במשק מושפע: )lnW(שכר ממוצע למשרת שכיר 

המשבר ובשל  ,2000בשנת  .com -ניתן להבחין בירידה חדה בשל משבר ה. כלכליים עולמיים

הממוצע בכל ירידה בשכר בשתי תקופות אלו ישנה  .2010-והמשכו ב 2007הפיננסי בשנת 

ביחס לשאר  מרכז ותל אביב ותמגמת התחזקות השכר במחוזניתן להבחין ב, כמו כן. המחוזות

, ₪ 6,800-כ -כ יהירושלים וצפון ה, דרום ותהממוצע במחוזהחודשי השכר  2010בשנת . האזורים

סדרה זו לא . ₪ 9,200 -ביב שעמד על כמרכז ותל א ותמחוזשכר הממוצע במתחת לאחוזים  25 - כ

  .התבדרות אזורית לאורך זמןנוטה כלפי מעלה עם , לאורך זמןסטציונרית 

  :לפי מחוז ,השכר הריאלי הממוצע -  1גרף 

  

  

עבור כל אחד  .השכר היחסי בין המחוזות לאורך שניםהגרף הבא מציג את  :)RW(שכר יחסי 

התחזקות השכר מגמת בניתן להבחין . לשאר המחוזות מהאזורים חושב השכר הגולמי היחסי

על  המגמה זו מצביע .וגם על פני מחוז תל אביב אזורי הפריפריהשאר פני  על המרכזהיחסי באזור 

  .שהסדרה לא סטציונרית ומשקפת התבדרות אזורית מתונהכך 

4

5

6

7

8

9
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  : לפי מחוז ,פערי שכר -  2גרף 

  

   

  ):GI( הון השקעות לעידוד החוק במסגרת הממשלה תמריצי 5.1

שימוש בקובץ נתונים ייחודי שניתן על  עשינו, כדי לבחון את השפעת החוק לעידוד השקעות הון

השלמנו את , 1992-20125את השנים כלל  המקורי הקובץ. במשרד הכלכלה, ידי מרכז ההשקעות

בנק ספריית שבחות מרכז ההשקעות "דובאמצעות  1987-1991שניתנו בשנים נתוני המענקים 

י ההון שאושרו קל מענלכולל נתונים מלאים על כמחקר עבור ההייחודי שעיבדנו הקובץ . ישראל

מגוון  מכילה שסקרנוכל שנה . עבור מפעלים במסגרת החוק לעידוד השקעות הון 1987מאז 

שנת אישור , בקשהההתאגיד שהגיש את , התכנית שאושרה: כגון, נתונים לגבי תכנית ההשקעה

, )מענקים או חלופי(מסלול הבקשה , להרחבה או להקמההבקשה הינה אם הט פירו, הבקשה

כל בקשה שאושרה מכילה ). 'יצוא וכד, פדיון, מועסקים(ית ניעדי התכו, סיווג של הענף, נפה, מחוז

מרכז ההשקעות מפריד בין . מידע שנתי מעודכן על סכום ההשקעה שבוצע בפועל באותה שנה

כזאת שדווחה על ידי הפירמה אבל בבדיקה של מרכז וכרת מו-השקעה לא, השקעה מוכרת

  . ההשקעות נמצא שלא בוצעה בפועל

מבטא את נתון זה . התחייבות להרשאהאותנו לצורך המחקר הינו  משמשבפועל המרכזי שהנתון 

משיעור  אחוזים 20הסכום מבטא מענק על  .הסכום בפועל שניתן על ידי מרכז ההשקעות למפעל

                                                        
  1987-2010התייחסנו רק לשנים  5
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ולכן על  ,למנף את ההשקעות נההיאחת ממטרות החוק ( תנאי החוקל בהתאם, ההשקעה בתכנית

  . )נוספים על החברה להשקיע ארבעה שקלים ,שקל שניתן כמענקעל כל  ,פי תכנית ההשקעה

  :1987-2010מענקים שאושרו והוכרו מטעם מרכז ההשקעות בשנים 

רות ומוכרות בכל שנה בהתאם התכניות המאושנעשתה אגריגציה של כלל תצפית  עבור כל 

כלל הסכומים מהוונים לשנת  ,על מנת להתגבר על שחיקת ערך המטבע לאורך השנים. למחוז

סכום , )ללא יהודה ושומרון(₪ מיליארד  45 - ניתנו מענקים בהיקף של כ 1987-2012בשנים  .2005

בתקופה הנתונה  ₪ארד מילי 225מענקים זה מבטא השקעה מצטברת בתעשייה בהיקף של 

  ). השקעות היזם אחוזים 80 - מענקי מדינה ו אחוזים 20 ,להוראות החוקבהתאם (

  

  :מחוזות לפי, בפועל מענקים זרם 5.2

 45מתוך  במצטבר₪ מיליארד  38-כ, 1987 מאז המענקיםמרבית  הופנולמחוזות דרום וצפון 

עידוד נתון זה מתיישב עם מטרות החוק שמשלב בין  .שניתנו לאורך השנים לתעשייה₪ מיליארד 

  . התעשייה לפיתוח הפריפריה ופיזור אוכלוסיה

, העוקבבעשור שבעוד  1990-2000מגמה נוספת שניתן לזהות היא מתן העדפה למחוז צפון בשנים 

  .ניתנה עדיפות למחוז דרום, 2000-2010בשנים 

 ,90-בעשור של שנות ה. השנים במסגרת החוק רידה בהיקף המענקים במהלךכמו כן ניתן לזהות י

₪ מיליארד  16-מתוכם במחוז צפון כ, ₪מיליארד  36הושקעו במסגרת החוק  ,2000 -ל 1987בין 

 10- ניתנו במסגרת החוק כ 2000-2010בשנים  ,לעומת זאת. ₪מיליארד  13-ובמחוז דרום כ

 2.3-ירידה אבסולוטית של כ, בעשור אחוזים 72- נתון זה משקף ירידה של כ .מענקים₪ מיליארד 

  .במחוז דרום₪ מיליארד  6.5 - במחוז צפון וכ₪ מיליארד 

  :לפי מחוז ,מענקים בפועלזרם  -  3גרף 
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    המענקים מלאי

 6 ,למחוזות דרום וצפוןניתנו  הנסקרותמסך המענקים בשנים אחוזים  85-ככי , מהנתונים עולה

ניתנו מענקים גם ם הבש םייחודייישנם מקרים . למחוז חיפהאחוזים  5 -לירושלים ו אחוזים

מלאי ההון של זרם המענקים מבטא את . למחוזות מרכז ותל אביב בפרשנות רחבה של החוק

     6.לאורך השנים מסויםההשקעה המצטברת במחוז 

  : לפי מחוז, םמלאי המענקי - 4גרף 

  

  

  "מענקים מיוחדים"

" מענקים מיוחדים"ניתנו  ןניתן להבחין במספר שנים שבה ,בניתוח המענקים שניתנו על פי מחוז 

כסך המענקים הניתנים למחוז מוגדרים " מענקים מיוחדים. "במסגרת החוק לעידוד השקעות הון

בתרשים הבא ניתן ). 2005במחירי (₪ מיליארד על ושסך המענק עולה  מסוימתבשנה  מסוים

 20- מענקים אלו הם כ. )₪מיליארד  1.5האירועים הם מעל  8מתוך  6( אירועים כאלו 8- להבחין ב 

    .מההשקעה הכוללת כפי שמוגדר בתנאי ההשקעה של מרכז ההשקעות אחוזים

  

  

  

                                                        
  . חישוב זה לא בוצע כאן. שנים 10בכלים חשבונאיים נהוג לבצע פחת על הון לאחר  6

Jerusalem District
3,159,474,880

7%

Northern District
17,988,624,549

37%

Haifa District
2,366,727,244

5%
Central District
1,999,109,176

4%

Tel Aviv District
1,167,017,862

2%

Southern District
19,756,721,527

41%

West Bank and 
Gaza

1,932,668,610
4%
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 בשנה למחוז  ₪מעל מיליארד  ,"מענקים מיוחדים" -  5גרף 

  

  

   "מענקים מיוחדים"פירוט 

הפירוט מצביע . נצפושטבלה הבאה מפרטת את המענקים המיוחדים שניתנו בשמונת המופעים ה

אושרה תכנית  2005 - ו 2002בשנים : לדוגמא, באותה שנה" מענק מיוחד"על הגורם המרכזי למתן 

הושקע סכום גבוה במיוחד  1989ובשנת  ,עבור הקמת מפעל אינטל במחוז דרום אחת מרכזית

מספר רב של תכניות במחוז  ובוצע ןבה 1993 -ו 1992 מוהיו שנים כ ,לעומת זאת. בעיר כרמיאל

את מדיניות מרכז ההשקעות  ותקעות אלו משקפשה. "השקעה מיוחדת"דרום שהסתכמו ל

  .והממשלה
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  :לפי מחוז ,שקעות מיוחדותה  - 2לוח 

 ממוצעת השקעה
 השקעות פירוט תכניות מספר ₪ מיליוני - 

 מיוחדות

 כ"סה
 -  השקעות

 ₪ מיליוני
 שנה מחוז

60.2 49 

 ₪ מיליארד 2.5- כ
 עשייהת זורבא

 350 ועוד כרמיאל
 במגדל₪  מיליון

 1989 צפון 2,948 העמק

35.9 53 

 ₪ מיליארד 1.2- כ
 מרכזיות ערים 4- ב

, העמק מגדל( בצפון
 אזור, עלית נצרת

 תפן תעשייה
 1990 צפון 1,904 )וכרמיאל

56.6 30 

 ₪ מיליון 500- כ
 המלח ים במפעלי

 1991 דרום 1,698 ובירוחם

10.8 158 

 ₪ מיליון 450- כ
 לישראל בכימיקלים
 1992  דרום 1,701 רותם ובמישור

14.9 126 

 ₪ מיליארד 1- כ
 המלח ים במפעלי

 1993 דרום 1,882 \.ובסדום

9.0 154 

₪  מיליארד 1.1- כ
, בטאוור  בחברת
העמק מגדל  צפון 1,390 

 

 

2000 

43.9 49 
₪  מיליארד 2.1 - כ

 דרום 2,151 אינטל בחברת

 

2002 

116.5 22 
₪  מיליארד 2.5 - כ

 דרום 2,564 אינטל בחברת

 

2005 

  

   תאזורי ציוד ומכונות בחלוקה מלאי הון

אומדני מלאי הון אזוריים מופיעים  .מדינת ישראל אינה מציגה מידע על מלאי הון אזורי

 שמבוסס עלבוצע ניתוח אומדני  .)Beenstock, Felsenstein &  Ben Zeev )2011 בעבודתם של 

כפי שמוזכר , הנתון מבוסס על נתוני מטר בנוי בתעשייה :םשל מבני סדרת מלאי הון שוויחישוב 

על מנת לחשב  .מקרקעי ישראלשמבוסס על נתוני מנהל , של שווי למטר בנוי במכפלות, ס"למב

שיחס זה חושב היחס הארצי של ציוד ומכונות למטר בנוי בהנחה , את ההשקעות בציוד ומכונות
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שתורגם למלאי הון אזורי בניכוי פחת שווי השקעות אומדן התקבל  .בארץ נכון לכלל האזורים

 . בסדרה עיתית

כפי שנותח במאמר של  1987-2010התרשים הבא מציג את מלאי ההון בציוד ומכונות בשנים 

Beenstock, Felsenstein & Zeev )2011( . סוגר את הפער בשנים מרכז שמחוז ניתן להבחין

 inverted(התכנסות הפוכה  הקרויהזוהי מגמה  ,הפריפריהעל פני האחרונות במלאי הון לעובד 

convergence( במחוז מרכז על פני שאר  ה יחסית על ההוןהגבוהתשואה ה המשקפת את העובד

    .המחוזות

  : לפי מחוז, ציוד ומכונות ,מלאי הון - 6גרף 

 

   )ומעלה 15גיל ( העבודה גילאוכלוסיית 

פי בחלוקה ל ,)15-64ים אגיל( בגיל העבודה מספר העובדים הפוטנציאליםמשתנה זה מצביע על 

השיפוע . האזורים בארץשאר מחוז מרכז גבוה מקצב הגידול של  .1987-2010בשנים  מחוזות

  . ומתבדרת לאורך השנים סטציונרית כך שהסדרה אינהשל מחוז מרכז מצביע על התלול בגרף 
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  :לפי מחוז ,15 אוכלוסייה מעל גיל -  7גרף 

 

  בפועל מועסקיםמספר 

המרכז על פני שאר האזורים  של מחוז והתעצמותוהתחזקותו בתרשים הבא ניתן להבחין במגמת 

סטציונרית סדרה זו אינה  .אוכלוסיה משאר הארץ למחוז מרכז עובדה זו משקפת הגירת. בארץ

 . ומתבדרת לאורך השנים

 : לפי מחוז ,המועסקים מספר -  8גרף 
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   שיעור היהודים באוכלוסייה

ניתן לזהות באופן מובהק שבמחוז צפון בתרשים . בארץ שיעור היהודים מתוך סך האוכלוסייה

מאופיין גם הוא בשיעור ה, במחוז ירושלים. אינם יהודים המהאוכלוסיי אחוזים 50- למעלה מ

מכיוון שערביי מזרח העיר ירושלים , דבר זה אינו בא לידי ביטוי, לא יהודים גבוהתושבים 

בעלי זכות בחירה בבחירות הכלליות ואלו אינם  :כלומר, לתושבי הארץ שאינם אזרחיםנחשבים 

   .סטציונרית לאורך השניםסדרה זו הינה  . ס"לא נספרים בדוחות הלמ

  :לפי מחוז ,שיעור היהודים -  9גרף 

  

  

   מובטליםמספר ה

נובע מגודלו  הדבר אך, מחוז מרכזב הוא ,באופן אבסולוטי, הגבוה ביותרמספר המובטלים אומנם 

 הוא הנמוך ביותרבמחוז מרכז שיעור האבטלה . של מחוז מרכז ביחס לשאר האזוריםהיחסי 

    .סדרה זו אינה סטציונרית לאורך זמן .בארץ

  

  

  

  

  

  

  

  

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

110.0%

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Jerusalem District Northern District Haifa District

Central District Tel Aviv District Southern District



34 
 

  : לפי מחוז ,מספר המובטלים - 10גרף 

 

   שנות לימוד ממוצע

ישנה מגמה  ,אולם. ביחס לשאר המחוזותממוצע שנות הלימוד במחוזות צפון ודרום בנחיתות 

סטציונרית ויציבה מגמה זו הינה . לאורך השנים התכנסות בכל הנוגע לשנות הלימודכללית של 

  .לאורך זמן

  : לפי מחוז ,ממוצע שנות לימוד - 11גרף 
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   המהגרים לפי אזוראוכלוסיית שיעור 

היה מכיוון שגל העלייה הגדול . בארץ פחות מעשר שניםהנמצאים כאלו מוגדרים כמהגרים 

מחוזות חיפה ודרום  .ה במספר המהגרים בכל המחוזותניתן להבחין ביריד ,90-בשנות ה

  .סדרה זו אינה סטציונרית אך נוטה להתכנס  .מאופיינים בשיעור גבוה של מהגרים

   :לפי מחוז ,שיעור המהגרים -12גרף 

  

  

  ומעלה שנות לימוד 16עם  המהגריםשיעור אוכלוסיית 

גבוה יחסית של שיעור ישנו  מחוזות ירושלים והדרוםבש מתוך אוכלוסיית המהגרים ניתן להבחין

סדרה זו הינה סטציונרית לאורך זמן ללא מגמת  .שנות לימוד 16 העולה עלעם השכלה מהגרים 

  .התבדרות

 : לפי מחוז, שנות לימוד 16-שיעור המהגרים עם למעלה מ -13גרף 
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  :ניתוח אנליטי: ממצאים  .6

במסגרת החוק לעידוד השקעות הון  ההאם לתמריצי הממשל" :בכדי לענות על שאלת המחקר

' בפרק מס המפורטותהרצנו את משוואות השכר  " ?מחוזותבין שכר סגירת פערי בהשפעות  נןיש

  ).(lnRWוהשכר היחסי  (lnW)על מנת להבין את השפעת המשתנים על רמות שכר , 3

 

   (lnW):רמות שכר  6.1

   (lnW): ממצאים עבור כלל הפאנל

לה תמריצי הממשל - ששיערנוומתנהגים כפי ) 3לוח ב(הממצאים עבור כלל הפאנל מופיעים 

שיעור כמו גם ל ,יש השפעה חיובית על הגידול ברמות השכר במסגרת החוק לעידוד השקעות הון

בנוגע  ).(AGEהעובדת  ההאוכלוסייוגיל העבודה של  )ED(מספר שנות לימוד , )IM(המהגרים 

ככל שגדלה  - נמצא כי השפעתם על רמות השכר הינה שלילית) (NJהלא יהודים  לאוכלוסיית

  . כפי ששיערנוגם זה , אוכלוסיית הלא יהודים כך רמות השכר יורדות

  (lnW) שכררגרסיית פאנל רמות  - ריכוז ממצאים : 3לוח 

  משתנים   מקדם  מובהקות

0 0.071639 

)GI(  

 תמריצים
  ממשלתיים

)1 -Lag( 

0.0696 -0.312799 
)NJ(  

 יהודים הלא שיעור
  באזור

0.005 0.235281 
)IM( 

 המהגרים שיעור

0 0.086073 
ED)( 

 לימוד שנות מספר



37 
 

  משתנים   מקדם  מובהקות

0.002 0.161464 
(AGE) 

  האוכלוסייה גיל

1.65 DW 

  

המבחן נועד למצוא  ).Durbin-Watson )DWערכנו בדיקת מהימנות לנתונים באמצעות מבחן 

משמש כמעין קו  DW, ביניהם הזמן פער של כפונקציה תצפיותהאם ישנם דפוסים חוזרים של 

כך שהמשוואה עומדת במבחן המתאם , 1.675הינו  DW. מובהקות עבור תוצאות הרגרסיה

   .הסדרתי

הממצאים עבור כלל המשתנים הינם מובהקים סטטיסטית , כפי שניתן להבחין בטבלה לעיל

   . תואמים באופן מלא את השערות המחקר) lnW(וכיוון השפעתם על רמות השכר 

, תמריצי הממשלה במסגרת החוק לעידוד השקעות הון משפיעים לחיוב על גידול ברמות השכר

מופנים לאזורי הפריפריה שמוגדרים ) לאורך השנים אחוזים ממענקי החוק 90-כ(  התמריציםרוב 

סך כל המענקים במסגרת החוק לאזורי . דרום וירושלים, צפון: 'אזורי עדיפות לאומית א

שלמעשה מעודדים , ₪מיליארדי  40-מסתכמים ב) 1987-2010(הפריפריה בתקופת המחקר 

). אחוזים כספי היזם 80 -אחוזים מענק ממשלתי ו 20( ₪מיליארד  200 - השקעה כוללת של כ

י שעלו בממצאים מאפשר לנו להצביע כפצים של הממשלה לגידול ברמות השכר יהקשר בין התמר

) דרום וירושלים, צפון(באזורי הפריפריה . על קשר נוסף והוא סגירת פערי שכר בין המחוזות

תוצאות הרגרסיה ). 2011ס "למ(אחוזים ממחוזות מרכז ותל אביב  25-נמוך בכ ממוצע השכר

, מצביעות על כך שלאורך השנים לתמריצי הממשלה השפעה חיובית על הגידול ברמות השכר

אי לכך ניתן לומר שלמרות שישנם פערים ברמות השכר בין . שמופנים ברובם המוחלט לפריפריה

יצי לתמר, שאף הולכים ומתרחבים במהלך השנים, )2011ס "למ(הפריפריה למרכז הארץ 

  . הממשלה יש השפעה חיובית על צמצום הפערים או הקטנת קצב התרחבותם

כך ממוצע , גדל באוכלוסיה) NJ(שככל ששיעור הלא יהודים , הרגרסיהעוד ניתן ללמוד מתוצאות 

 נמוך הינו יהודים הלא אוכלוסיית של הממוצע שהשכרהעובדה הדבר מתיישב עם . השכר קטן
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לכן ככל שאוכלוסיית הלא יהודים גדלה באופן יחסי  ,)2011, ס"מל( היהודים מאוכלוסיית יותר

  .  הדבר צפוי להשפיע על ירידה ברמות השכר, ההאוכלוסיילכלל 

 ,Barro(על הגידול ברמות השכר מתנהגת בהתאם לספרות המקצועית ) ED(השפעת ההשכלה 

מונה שיעור גבוה ש, )IM(אוכלוסיית המהגרים . מצאנו שישנו קשר מובהק וחיובי ביניהם, )1991

גידול באופן חיובי על  המשפיע) 13גרף ( צפון וירושלים מחוזותבפרט ב, יחסית של משכילים

הינו משתנה שמבטא את הניסיון התעסוקתי של ) AGE( האוכלוסייה גיל . רמות השכרב

  . אזי ממוצע השכר גבוה יותר, גבוה יותר ההאוכלוסייככל שגיל . ההאוכלוסיי

  ):lnW(מחוז בנפרד עבור כל 

מלבד (כאשר מריצים אותה משוואה עבור כל מחוז בנפרד התוצאות אינן יוצאות מובהקות 

ייתכן שהסיבה נעוצה בסיבה טכנית במיעוט התצפיות . ולכן לא מדווחות, )המקרה של ירושלים

בכל מודל מחוזי או בסיבה מהותית יותר המצביעה על השפעה נמוכה של התמריצים בקביעת 

ייתכן עוד שהעדר תקציב שוטף ועקבי של תמריצי הממשלה . נפרדרמת השכר בכל מחוז ב

  . במסגרת החוק  משפיע על מובהקות התוצאות

  

  ): RWln(שכר יחסי  6.2

 ,)lnRW(השכר היחסי  צמצוםעל מנת לבדוק את ההשערה עבור השפעת תמריצי הממשלה על 

  . מחוז בנפרד השתמשנו במשוואת שכר מפורטת יותר הן עבור כלל הפאנל והן עבור כל

  ):lnRW(ממצאים עבור כלל הפאנל 

מתנהגים ) GI(מצביעים על כך שהשפעת תמריצי הממשלה ) 4לוח (הממצאים עבור כלל הפאנל 

דבר המלמד , המקדם הינו שלילי ומשפיע על הקטנת השכר היחסי ברמה הלאומית, כפי ששיערנו

  . על צמצום פערים

  -) ED(ומספר שנות לימוד , )NJ(שיעור הלא היהודים , )K(מלאי הון לעובד  -שאר המשתנים 

ומכאן , המקדם הינו חיובי וככל שיגדלו ישפיעו על גידול בשכר היחסי, מתנהגים גם כפי ששיערנו

לא יצא מובהק ולכן לא ) IM(ושיעור המהגרים ) AGE(משתנים של הגיל . לגידול בפערים

  . מדווחים
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  ): RWln(שכר יחסי  אנלית פרגרסי – םריכוז ממצאי - 4לוח 

 משתנה  מקדם  מובהקות

0.0135 0.004382 
)K(  

 מלאי הון לעובד 

0.0098 -0.00274 
)GI(  

  )- 1 (תמריצים ממשלתיים 

0 0.08532 
NJ)(  

 שיעור הלא יהודים באזור 

0.3087 0.004946 
)IM( 

  שיעור המהגרים

0.0003 0.005843 
)ED( 

 מספר שנות לימוד

0.1876 -0.00076 
AGE)( 

  גיל האוכלוסייה

1.24 DW 

  

 בין להפריד ביכולתה, ראשון מסדר Cointegration משוואת מרכיבה המשתנים מערכת

 נמצא Cointegration -ה מבחן. הארוך בטווח המשקל שיווי לבין הקצר בטווח ההשפעות

 משיווי הצפויה הסטייה ורמת במודל מקרית טעות נכללת שלא אותנו המלמד דבר, 0 בהסתברות

שתי סדרות לא יציבות יכולות להיות מקושרות לאורך הטווח . קיים אינו הארוך בטווח המשקל

  .אינטגרציה- הארוך וליצור סדרה יציבה באמצעות קו

Cointegration Test הסתברות ערך 

Group PP-Statistic -12.0452 0 

  

ככל שמלאי ההון  .מובהק וחיובי הינו) K( מלאי הון לעובדהמקדם של  4 בלוחכפי שניתן לראות 

השכר היחסי . בשוק העבודהבפערי השכר  לודיגדבר המצביע על , היחסיהשכר גדל כך גדל לעובד 

תופעה נוספת . במרכז הארץ נמצא בשנים האחרונות במגמת התחזקות ביחס לשאר המחוזות

את הפער של מלאי מגמה שהמרכז סוגרת שנותנת למרכז הארץ יתרון על פני שאר האזורים היא ה

המחוזות , למעשה(ההון המוזרם למרכז הארץ וחיפה . עם הפריפריה 90- ההון לעובד מאז שנות ה

וגופים , השקעות חוץ, נובע בעיקרו מהון פרטי של יזמים) 'שלא מוגדרים כאזור עדיפות לאומית א

ל אזורי מרכז הארץ מושך את ההון בקצב העולה ע. כל זאת בהתאם לכוחות השוק, מוסדיים



40 
 

ומכאן לאחד הגורמים לגידול , גידול במלאי ההון מוביל לרמות שכר גבוהות יותר, הפריפריה

 Beenstock, Felsenstein & Zeevבמחקרם של  כפי שנמצא, האזוריים במדינת ישראלבפערים 

בהם הזרם של מלאי ההון נמוך יותר והמצב הכלכלי חלש , צפון ודרום, מחוזות ירושליםב. )2011(

התיאוריה  ,ובכן. אחוזים מהממוצע במרכז הארץ וחיפה  25ֵ-בכ ותנמוכגם רמות השכר , יותר

שכן מלאי ההון שזורם בקצב גבוה יותר ובפער גדול יותר  ,הכלכלית תואמת את ממצאי הרגרסיה

  .מוביל לגידול בפערי השכר, אזורים החזקיםל

, זה הינו מובהק ושליליקדם מ – )GI(תמריצים ממשלתיים במסגרת החוק לעידוד השקעות הון 

דבר המצביע על תפקיד הממשלה בהפניית תמריצים ממשלתיים להקטנת השכר היחסי וצמצום  

צי הממשלה יוביל שכן הנחנו שגידול בתמרי, ממצא זה תואם את השערת המחקר. פערים

. מטרות החוק לעידוד השקעות הון הן פיתוח התעשייה לצד פיתוח הפריפריה. לצמצום פערי שכר

דרום , אחוזים מזרם המענקים שבמסגרת החוק לעידוד השקעות הון הופנו לאזורים צפון 90- כ

ולכן פחות , מכיוון שאזורים אלו נחותים מבחינה כלכלית מאזור המרכז ותל אביב, וירושלים

  . אטרקטיביים להשקעות הון

השכר הממוצע של אוכלוסיית הלא . זה הינו מובהק וחיובימקדם  - )NJ(שיעור הלא יהודים 

הלא יהודים מרוכזת  אוכלוסיית). 2011, ס"למ(היהודים יהודים הינה נמוכה יותר מאוכלוסיית 

אחוזים  25-במחוז דרום כ, אחוזים מאוכלוסייה 50 - במחוז צפון היא מונה כ: ברובה בפריפריה

אוכלוסיית הלא יהודים גם , לרוב. המהאוכלוסייאחוזים  35 - ובמחוז ירושלים כ, הימהאוכלוסי

זה , ככל שאוכלוסיית הלא יהודים גדלה, לכן. עובדת בפריפריה וממעטת להתנייד למרכז הארץ

ממצא זה מתיישב עם . אזוריים-דבר שגם מעמיק את הפערים הבין, מתרחש לרוב בפריפריה

  .  השערת המחקר

כך  ,ככל שהאוכלוסייה יותר משכילה .זה הינו מובהק וחיובי מקדם -)ED(ות לימוד מספר שנ

אוכלוסייה . ממצא זה תואם את השערת המחקר. משמע גידול בפערי השכר, גדלהיחסי השכר 

תהליך זה מתרחש , משכילה נמשכת למקומות בהם יש הזדמנויות תעסוקתיות טובות יותר

ניתן להבחין כי שיעור המשכילים באזורים צפון , 12בגרף . פהתל אביב וחי, בעיקר במרכז הארץ

כך הדבר , המשכילים יגדלככל ששיעור , לכן. ודרום נמוך משמעותית משאר האזורים בארץ

 ,Johansson(ישפיע על הגידול בשכר היחסי ולהעמקת הפערים בהתאם לתנועת כוחות השוק 

Karlsson & Stough, 2002(.    
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  ):lnRW(בנפרד עבור כל מחוז 

של כל מחוז  היחסי האמידה של כל מחוז בנפרד נעשית במטרה לאמוד את התפתחות השכר

, שלילי הינו תמריציםה של ההשפעה מקדם שבהם במחוזות. באופן אוטונומי התקופה לאורך

. ןושוויה-אי הקטנת ומכאן ,ממשלתית התערבות ידי על היחסי השכר הקטנת על מצביע הדבר

הממשלה במסגרת החוק לעידוד השקעות הון מופנים  תמריציהמוחלט של  הרוב, כאמור

במחוז . ומתנהג כפי שציפינו, המקרה של מחוז צפון הוא מובהק ושלילי. למחוזות צפון ודרום

ממצא ההון לעובד יצא מובהק ושלילי  .אינו מובהקאך , גם שלילי כפי שציפינודרום המקדם 

  . לא כפי ששיערנו, ולם בירושלים המקדם הינו חיוביא, כפי ששיערנו,במחוז צפון 

   lnRW(:7(ריכוז ממצאי רגרסיה מחוזית  - 5לוח 

    מרכז  חיפה ירושלים צפון דרום אביב תל

-0.005 -0.010 0.016 -0.067 -0.015 0.002 
 הון מלאי
 )CPL( לעובד

(0.562) (0.250) (0.051) (0.008) (0.323) (0.883) 

-0.004 -0.004 -0.015 0.014 0.010 -0.014 
 תמרצי

 )GI( ממשלה
(0.097) (0.802) (0.000) (0.105) (0.033) (0.037) 

0.325 0.046 0.302 -0.115 -0.137 -0.101 
 הלא שיעור

 )NJ(  יהודים
(0.012) (0.537) (0.006) (0.525) (0.159) (0.573) 

 השכלת 0.028- 0.071 0.010- 0.080- 0.002- 0.046
      המהגרים

)IMMIEDU( (0.144) (0.902) (0.009) (0.830) (0.086) (0.429) 

 גיל 0.011- 0.003 0.000 0.002 0.003- 0.008-
  האוכלוסייה

)AGE     ( (0.125) (0.517) (0.241) (0.983) (0.412) (0.094) 

0.012 0.007 -0.012 -0.024 -0.012 0.038 
 שנות מספר
 )ED( לימוד

(0.000) (0.372) (0.094) (0.013) (0.191) (0.017) 

                                                        
  )אשר מופיעה בסוגריים(ההמצאים כוללים את השפעת המקדם ורמת המובהקות  7
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    מרכז  חיפה ירושלים צפון דרום אביב תל

2.80 1.61 2.01 1.29 1.82 1.31 
DW 

  

  ): WR( מחוזיפירוט תוצאות שכר יחסי  3.6

) GI( החוק לעידוד השקעות הון שבמסגרת ניתן להבחין בקשר שלילי ומובהק בין הגידול במענקים

משמעות הממצא הוא שככל . צפון ותל אביב, מרכז: פערי השכר באזורים הבאים צמצוםלבין 

קרי , קטן השכר היחסי בתוך כל מחוזאזי , שגדלים המענקים במסגרת החוק לעידוד השקעות הון

שכמחצית  ,מחוז צפוןזהו ממצא חשוב במיוחד עבור . המחוזפערי השכר בתוך  מצטמצמים

  . ₪מיליארד  18 -כ, מופנות אליוהנבדקות  במסגרת החוק במהלך השנים מההשקעות

 גידוללבין  עבור מחוז חיפה ניתן להבחין בקשר חיובי ומובהק בין הגידול במענקים ,לעומת זאת

נהנה לאורך השנים , שלו שונה ממחוז צפון ההאוכלוסיישהרכב  ,מחוז חיפה .בפערי השכר

. כמוקד תעסוקתי למחוז צפון משמשהוא , במפרץ חיפה יה שלוהטבות עבור פיתוח אזור התעשימ

שנהנית  השהאוכלוסיילכן ייתכן שהסיבה להשפעה השלילית של תמריצי הממשלה טמון בכך 

  . שמתגוררת במחוז צפון ההאוכלוסיימההשקעות במחוז חיפה זאת 

עבור ירושלים המקדם הינו שלילי . אזורים ירושלים והצפון הינו מובהקב) K(מלאי הון לעובד 

במחוז . ומלמד על כך שגידול במלאי ההון משפיע על צמצום השכר היחסי בתוך מחוז ירושלים

קרי גידול , משפיע על גידול בשכר היחסיהון צפון המקדם חיובי ומצביע על כך שגידול במלאי 

אחוזים  50 -שכ, פוןייתכן שממצא זה קשור למבנה הענפי והדמוגרפי של מחוז צ .בפערים

אולם צריך לציין שישנה סתירה בינו ובין הממצא של תמריצי , יהודים לאמתושביו הינם 

בעוד שממצאי הרגרסיה מצביעים על השפעות , שכן שניהם מסתכמים בהשקעות הון, הממשלה

 ,)NJ(במחוזות תל אביב וצפון המתאם מובהק וחיובי בנוגע לאוכלוסיית הלא יהודים . הפוכות

ממצא זה . כך פערי השכר בתוך המחוז גדלים, הדבר מלמד אותנו שככל ששיעור הלא יהודים גדל

במחוז מרכז המקדם הינו מובהק  -) AGE( העובדים אוכלוסיית גילממוצע . הוא בהתאם למצופה

ממוצע  .כפי ששיערנו, קטניםככל שהאוכלוסייה מבוגרת יותר כך פערי השכר במחוז , ושלילי

במחוזות תל אביב והמרכז המקדם הינו מובהק וחיובי ומצביע על כך שככל  - )ED( דלימו שנות

לעומת . לא כפי ששיערנו, ישנו גידול בפערים בתוך האזור, שממוצע שנות הלימוד במחוז גדלים
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כך הדבר מלמד על צמצום , עבור מחוז צפון וירושלים ככל שממוצע שנות הלימוד באזור גדל, זאת

  .כמצופה לפי ההשערות, ורפערי השכר באז

  

   :ממצאיםסיכום ה 6.4

ושכר יחסי ) lnW(בדקנו את השפעת המשתנים על רמות שכר , על מנת לבחון את שאלת המחקר

)lnRW .( בבחינת הממצאים מהמשוואה של רמות השכר)lnW ( מצאנו שישנה השפעה חיובית של

ממצא זה הוא עבור כלל הפאנל ולא , על הגידול ברמות השכרבמסגרת החוק תמריצי הממשלה 

מכיוון שתמריצי הממשלה במסגרת החוק . ומתנהג בהתאם להשערת המחקר, בחלוקה למחוזות

ובהינתן ) דרום וירושלים, מחוזות צפון(לעידוד השקעות הון מופנים ברובם המוחלט לפריפריה 

הסקנו שתמריצי הממשלה מגדילים בעיקר , ץפיגור של רמות השכר בפריפריה ביחס למרכז האר

  . את רמות השכר בפריפריה ומכאן תורמים לצמצום פערי שכר בין המחוזות

  

. עבור כלל הפאנל רגרסיההרצנו שוב ) (lnRWבבחינת הממצאים של המשוואה של השכר היחסי 

הוסף הפעם , על מנת לבחון את ההשפעה של תמריצי הממשלה במסגרת החוק על השכר היחסי

ביחס לתמריצי הממשלה נמצא שהם משפיעים על צמצום השכר . גם משתנה מלאי ההון לעובד

משתנה מלאי ההון , לעומת זאת. משמע תורמים לצמצום פערי השכר בשוק העבודה, היחסי

ממצא זה מתיישב עם . אזי הוא מרחיב את פערי השכר בשוק העבודה, הראה כי ככל שהוא גדל

מאשר ) מרכז הארץ, בישראל(י מלאי הון מופנה יותר למרכז הכלכלי הכלכלית כ התיאוריה

 Beenstock, Felsensteinשל  במחקרם ).(Kaldor,1970 מכיוון שיש לו נטייה להתכנס לפריפריה

& Zeev )2011( , נמצא כי ישנו קשר חיובי ומובהק בין הגידול במלאי ההון ובין הגידול ברמות

תמריצי הממשלה במסגרת החוק תורמים : לשאלת המחקרמכאן ניתן להסיק ביחס . השכר

אנו מסיקים כי , מאחר ותמריצי הממשלה מופנים בעיקר לפריפריה. להקטנת השכר היחסי

זאת . השפעתם של התמריצים תורמים לצמצום פערים בין מחוזות הפריפריה למרכז הארץ

   .להבדיל מזרם מלאי ההון שמעודד מגמה הפוכה

במשוואת (כאשר הרצנו את המשוואות עבור כל מחוז בנפרד התוצאות לא יצאו מספיק מובהקות 

)). lnRW(בעיקר במשוואת שכר יחסי של המחוזות (או עקביות ) (lnW)רמות שכר של המחוזות 
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כה של מסיבה מהותית יותר המצביעה על השפעה נמו, ייתכן שהדבר נובע מגודל המדגם

  . או מהעדר תקציב שוטף של תמריצי הממשלה במסגרת החוק, ז בנפרדכל מחוהתמריצים עבור 
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   :ומסקנות סיכום .7

מחקר זה בא לבחון האם לתמריצי הממשלה במסגרת החוק לעידוד השקעות הון ישנן השפעות   

פיתוח התעשייה ופיתוח , לחוק יש שתי מטרות מרכזיות. על צמצום פערי שכר בין מחוזות

ישנו מתח מובנה בבדיקת האפקטיביות של החוק לאורך השנים בקרב החוקרים מכאן , הפריפריה

האם בוחנים את תרומת החוק על ידי תרומתו לפיתוח התעשייה או באמצעות התרומה : בתחום

במונחי סגירת  כלכלית- רחביתהשפעת החוק ברמה ממחקר זה התמקד בבדיקת  ?האזורית שלו

  . פערי שכר

יש השפעה , השקעות הוןבמסגרת החוק לעידוד , יצי הממשלהלתמרממצאי המחקר מראים כי 

התייחסות והסקת . חיובית על גידול ברמת השכר ובצמצום פערי שכר בשוק העבודה בישראל

ומכאן , מסקנות מרחבית לפי מחוזות התאפשרה מכיוון שהחוק מופנה באופן מוחלט לפריפריה

כגון מלאי , הפריפריה לעומת משתנים אחריםות לגבי השפעתו הייחודית על נניתן להסיק מסק

שהספרות המקצועית מעידה כי הם נוטים להתכנס אל המרכז הכלכלי , )L(או הון אנושי ) K(הון 

Krugman,1993)(  מאחר ונוצר יתרון לגודל)Harris & Lau, 1998 ( ולמעשה גורמים להרחבת

נמצא , )Beenstock, Felsenstein & Zeev )2011במחקרם של . הפערים בין הפריפריה למרכז

  .ל ברמות השכר ולגידול בפערים בין הפריפריה למרכזשבישראל מלאי ההון מוביל לגידו

תרומתו הייחודית של המחקר היא בכך שבאמצעות ניתוח אמפירי הוכחנו כי תמריצי הממשלה 

  .פועלים לצמצום המגמה הקיימת של הגדלת פערי שכר בין הפריפריה למרכז

צמצום פערי  לא מכמת את קצב, המחקר לא עוסק בבחינת עלות מול תועלת ברמה המרחבית

ולא בודק את קיומן של חלופות אפקטיביות , השכר ביחס למשאבים שהושקעו במסגרת החוק

  . את זאת מוצע לבצע במחקר המשך. יותר

המחקר מספק נקודת התייחסות חדשה ומשלימה עבור מקבלי ההחלטות בנוגע לתרומת החוק 

  .    היום בעיקר ברמת המיקרו מרחבית ומשלים את התמונה למחקרים שבוצעו עד - ברמה המחוזית

ייתכן וקשה , אפקטיביות החוק לעידוד השקעות הון נמצאת על סדר היום הציבורי כבר זמן רב

מוצע לבחון את המטרות בשנית והאם הכלים המוצעים . לאמוד אותו בשל ריבוי המטרות שלו

  .במסגרת החוק משרתים אותם באופן מיטבי

אך , יות האם זאת החלופה הטובה ביותר עדיין אין תשובהלשאלה שנשאלת בקרב קובעי המדינ

בין הפריפריה למרכז  השוויוןמחקר זה מעניק זווית ראייה נוספת על תרומת החוק לצמצום אי 

  .הארץ ומרחיב את גבולות הדיון בנושא
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 נספח -  טבלה מרכזת של מענקים במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, לפי שנה ומחוז
 

  Jerusalem District Northern District Haifa District Central District 
Tel Aviv 

District Southern District 
Total 1987 0 1,271,793 0 0 0 985,602 

1988 103,799 1,382,555 734,380 145,669 125,961 892,295 3,386,647 
1989 585,405 2,948,069 172,104 176,722 87,208 580,211 4,551,706 
1990 412,069 1,904,663 383,788 168,603 185,053 1,118,626 4,174,791 
1991 256,236 1,301,453 354,699 600,372 277,519 1,698,362 4,490,632 
1992 264,131 1,003,004 55,082 91,279 158,816 1,701,146 3,275,450 
1993 124,173 1,050,901 43,623 26,556 43,542 1,882,729 3,173,517 
1994 203,340 1,002,278 44,921 66,782 18,642 967,874 2,305,831 
1995 281,477 961,050 53,889 36,327 35,533 961,894 2,332,164 
1996 289,680 905,479 158,045 55,450 20,689 1,360,927 2,792,266 
1997 108,758 330,374 63,570 67,045 51,275 267,332 890,351 
1998 135,707 288,092 38,083 87,794 28,747 189,273 769,695 
1999 17,496 293,172 13,329 78,002 29,889 104,701 538,588 
2000 55,979 1,390,379 73,522 115,858 31,168 551,660 2,220,566 
2001 49,677 506,027 25,033 62,198 19,653 267,870 932,459 
2002 28,248 348,800 46,349 97,725 32,937 2,151,962 2,708,022 
2003 101,464 241,214 51,507 89,604 8,265 254,974 749,031 
2004 55,926 188,601 39,337 33,013 12,074 215,479 546,435 
2005 32,907 69,081 8,729 110 0 2,564,422 2,677,253 
2006 0 37,558 2,920 0 47 26,641 69,172 
2007 0 89,588 0 0 0 62,273 153,868 
2008 9,950 233,736 2,863 0 0 158,279 406,836 
2009 0 14,743 0 0 0 5,033 21,785 
2010 43,053 226,014 955 0 0 787,157 1,059,190 
2011 3,443 325,438 0 0 0 90,400 421,291 
2012 16,403 64,717 1,554 4,267 0 82,799 171,751 
Total 3,179,320 18,378,779 2,368,282 2,003,376 1,167,018 19,929,920 44,819,299 

* constant 2005 prices 


