כשלי שוק ,כשלי ממשלתיי וכשלי בלוגיקה
ירד גזית

"מערכת החינו הישראלית היא כשל שוק" ,הכריזה כותרת ב"דה מרקר" ב 1ביוני  .2011בהמש
החודש למדו קוראי "כלכליסט" כי העובדה ששוערי כדורגל מרוויחי פחות מחלוצי נובעת
מכשל שוק .ב"גלובס" דווח לקראת סו" החודש כי "יש כשל שוק; על המחלבות להוריד מחירי".
דומה שבכל שבוע מדווח על כשל שוק חדש .הביטוי "כשל שוק" מופיע יותר ויותר מעל דפי
העיתונות הכלכלית ,א דומה שבמקרי רבי השימוש בו מהווה כשל לוגי או אי הבנת המושג.
נייר זה יגדיר את משמעות המושג כשל שוק ויסקור את השימוש בו בשיח התקשורתי .לאחר מכ
יתאר הנייר את השווקי המתוארי ככושלי ,ויבח הא אכ מדובר בכשל שוק או שמא מדובר
בכשל ממשלתי )או שאי כשל כלל( .עבור כל שוק ימלי %הנייר על מספר דרכי לתיקו או שיפור
המצב.
רקע
הראשו שהטביע והגדיר את המונח כשל שוק היה הכלכל פרנסיס בייטור ב .1958בייטור הגדיר
כשל שוק כמצב של חלוקה לא יעילה של משאבי .בניגוד לשוק יעיל ,בו משאבי מופני לשימוש
הכי מוער שלה ,כלומר זה שצרכני מוכני לשל בעבורו את המחיר הגבוה ביותר ,בכשל שוק
משאבי מופני לשימושי בלתי יעילי מנקודת מבט של כלל הצרכני.
בניגוד לאידיאליזציה שעושי לו ספרי הלימוד לכלכלה ,מנגנו השוק מלא בכשלי .כשל שוק
יכול לנבוע מסיבות מגוונות .הדוגמה הרווחת ביותר היא מקרי בה צד שלישי משל את
המחיר של עסקאות בה הוא אינו מעורב ,כמו במקרי של זיהו אוויר לדוגמה .דוגמה נוספת
היא "בעיית הסוכנות" ,ולפיה במקרי מסוימי לצד האמור לייצג גו" או צד אחר )כמו במקרי
של עובד ומעסיק או עור די ולקוח( ישנ אינטרסי מנוגדי לאלה של הצד המיוצג .לעיתי
מידע אסימטרי ,מצב בו לצד אחד לעסקה יש יותר מידע מאשר לצד השני ,גור לחלוקה לא
יעילה של משאבי )כמו לדוגמה כאשר הימצאות של כמה מכוניות פגומות מורידה את מחיר
של כל המכוניות המשומשות בשוק ,כיוו שהקוני לא יודעי א המכונית שה קוני פגומה או
לא(.
על א" שכשלי שוק ה חלק ממציאות חיינו ,רבי מהזועקי על כשלי שוק סובלי מכשלי
לוגיי.

כשל לוגי מספר  :1של מי הכשל?
הכשל הלוגי הרווח ביותר הוא השימוש במונח כשל שוק לתיאור כישלונות ממשלתיי בתחומי
בה לא קיי שוק של ממש .דוגמאות:
"מחירי הדיור המשתוללי

 ...נוצרו בגלל כשל שוק" כלכליסט 16 ,במאי 2011

עליית מחירי הנדל" מעידה לדברי רבי על כשל שוק .עמדה מקובלת זו היוותה גור תומ
להתערבות הממשלתית במהל שנת  ,2011ה מצד בנק ישראל שהתערב באופ ישיר וחסר תקדי
בשוק המשכנתאות וקבע ר" עליו לשיעור משכנתאות בריבית משתנה ,וה מצד הממשלה
המגבירה את קצב שיווק הקרקעות ,מעניקה פטור זמני ממס שבח ,ושוקדת על רפורמה שתייעל
את הליכי התכנו והאישור של בנייה חדשה.
אול עוד בטר גל ההתערבות הזה ,ענ" הנדל" בישראל לא היה שוק חופשי ,ולא רק בגלל
שכמעט  93%מהקרקעות נמצאי בבעלות המדינה.
הבנייה בישראל היא הלי בירוקראטי ארו של קבלת אישורי מצד ועדות ממשלתיות למיניה.
בדו"ח של הבנק העולמי על קלות עשיית עסקי במדינות שונות בעול ,מדורגת ישראל בשנת
 2011במקו ה 121ביעילות הלי קבלת אישורי בנייה .הלי קבלת אישור לבניית מחס בישראל
כולל  20שלבי )בהשוואה לממוצע של  16ב ,(OECDנמש  235יו ) 166ב ,(OECDועלותו
 104%מההכנסה השנתית לנפש ) 62%ב 1.(OECDביעילות הליכי רישו נדל" )קבלת זכויות על
נכס לאחר רכישה( מדורגת ישראל במקו ה .147הלי רישו נכס בישראל כולל  7שלבי
)לעומת ממוצע של  4.8במדינות ה ,(OECDנמש  144יו ) 33ב ,(OECDועלותו  5%משווי
הנכס ) 4.4%ב.(OECD
הממשלה ממסה בכבדות את הענ" באמצעות מס רכישה ,מס מכירה ,מס שבח ,היטלי השבחה,
היטלי פיתוח ,אגרות בנייה ועוד .לפי מחקר שערכה חברת הייעו BDO %זיו האפט עבור התאחדות
הקבלני ,הכנסות המדינה ממיסי נדל" עמדו בשנת  2010על  6.9מיליארדי ש"ח 2.ביחד ע
תשלומי מע"מ על דירות חדשות הגיעו הכנסות המדינה מענ" הנדל" ל 11.5מיליארד ש"ח בשנת
 .2010ס תשלומי המיסי מגיעי לדברי חברת  BDOזיו האפט לכ 30%ממחיר הדירה .לפי
נתוני ה ,OECDמיסוי ענ" הנדל" בישראל הגיע בשנת  2008לכדי  3.2%מהתמ"ג ,כמעט כפול
מהממוצע ב OECDשעמד על  3.1.8%שיעור מיסי הנדל" מס כלל המיסי עמד בישראל על
 ,9.4%לעומת ממוצע של  5.4%במדינות ה.OECD

1

"The World Bank and the International Finance Corporation, "Doing Business Project,
www.doingbusiness.org
 BDO Consulting Group 2והתאחדות הקבלנים והבונים בישראל" ,ענף הבנייה והתשתיות – סקירת ההתפתחויות לשנת
 2010ותחזית לשנים  ,"2011-2012ע' .54
3
OECD, "Tax Database," table 22,
http://www.oecd.org/document/60/0,3746,en_2649_34897_1942460_1_1_1_1,00.html

טבלה  :1קבלת אישורי בנייה ורישו נכס בישראל ובOECD$
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טבלה  :2מיסוי נדל" בישראל ובOECD$
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Source: OECD, "Tax Database," table 22,
http://www.oecd.org/document/60/0,3746,en_2649_34897_1942460_1_1_1_1,00.html

נוס" על גובה המס ,הממשלה יוצרת עיוותי בשוק הנדל" באמצעות שורה של הטבות מס
שנוצרו לאור השני כטלאי על טלאי :הטבות מס לבוני דירות להשכרה ,פטור ממס שבח על
דירות למגורי ,פטורי שוני מהיטלי השבחה ,ועוד ועוד .כל ההטבות הללו משרתות היטב את
משרדי עורכי הדי ויועצי המס ,א ה אינ מאפשרי את תפקודו התקי של שוק הנדל".
ג בנק ישראל לא החל להתערב בשוק הנדל" בשנה האחרונה .לריבית אותה הוא קובע ישנה
השפעה ישירה על גובה המשכנתא ,ודרכה על הביקושי בשוק הנדל" .בנספח  1נית לראות את

ריבית בנק ישראל והריבית הממוצעת על המשכנתאות החל מינואר  .2001שינוי מגמה בריבית
בנק ישראל גורר אחריו שינוי מגמה בריבית על המשכנתאות.
אי ספק כי הריביות הנמוכות שקבע בנק ישראל החל ממחצית  2008ועד החודשי האחרוני
הוזילו מאוד את המשכנתאות והגבירו את הביקושי באופ מלאכותי ,מה שגר לעלייה ניכרת
במחירי הדיור ,שלא לומר לבועה.
כשכל הצעדי הממשלתיי האלה לא מביאי לתוצאה הרצויה ,ישנה נטייה להאשי את השוק.
אול ברור כי כל עוד הממשלה מחזיקה ברוב המוחלט של הקרקעות ,אחראית על הליכי התכנו
והאישור המסורבלי ,קובעת את גובה הריבית ,ולוקחת  30%ממחיר הדירה לכיסה ,הכשל הוא
כשל ממשלתי מא' ועד ת'.
הפתרו לפיכ אינו מעורבות ממשלתית מוגברת ועיוותי מס נוספי לטווח הקצר ,אלא דווקא
רפורמות מקיפות שיצמצמו את מעורבות הממשלה בשוק ,וביניה:
 .1ארגו מחדש של מנהל מקרקעי ישראל ומעבר למודל של מכירת קרקעות ולא חכירת.
 .2חקיקת חוק תכנו ובנייה משופר שיצמצ את משכ של הליכי תכנו ואישור תוכניות
בנייה.
 .3הפחתת המיסוי על ענ" הנדל" ובמקביל ביטול הפטורי וההטבות הגורמות לעיוותי.
שני צעדי מקבילי אלה לא יפגעו בהכנסות המדינה ממיסי )הפחתת המס תמומ על
ידי ביטול הפטורי( א יאפשרו לשוק לתפקד באופ יעיל.
"יש כשל שוק; על המחלבות להוריד מחירי

" גלובס 21 ,ביוני 2011

מחאת הקוטג' והנתוני אודות מחירי מוצרי החלב – אשר עלו בשני האחרונות בקצב מהיר
יותר ממדד המחירי לצרכ – גרמו לרבי להניח כי ישנו כשל שוק בתחו זה.
ובכ ,במדינת ישראל חוקקה הכנסת את "חוק תכנו משק החלב ,התשע"א   ."2011עצ קיומו
של חוק ב  15עמודי בנושא מוכיח שאי כא שוק חופשי – הרי לא קיי בישראל חוק תכנו
משק המחשבי ,משק העפרונות או משק האופניי.
שוק החלב ומוצריו הוא חיקוי נאמ למקור של השיטה הסובייטית .שר החקלאות ,ולא הביקוש
וההיצע ,קובע בצו את כמות החלב שתיוצר בישראל מדי שנה .ועדה ממשלתית קובעת כמה
מכמות זו ייצר כל יצר .שרי התמ"ת והחקלאות קובעי ג את המחיר אותו ישלמו המחלבות
ליצרני עבור החלב .החוק אוסר על יבוא מוצרי חלב אלא באישור מיוחד של שר התמ"ת.
ענ" המתנהל באמצעות מכסות ממשלתיות ,ואשר קיי בו איסור על יבוא מוצרי המונע תחרות,
איננו שוק חופשי .מחאת הקוטג' מעידה אולי על הצור בתיקו ,א לא של השוק החופשי אלא
של המדיניות הממשלתית המונעת את קיומו.

כדי שהשוק יתפקד ביעילות ,יש לבטל את מכסות הייצור ,את המחירי הקבועי ואת איסור
היבוא ,ולאפשר לכל מי שרוצה לייצר חלב להיכנס לשוק ולהתחרות.
"מערכת החינו %הישראלית היא כשל שוק" דה מרקר 1 ,ביוני 2011

כא מגיע הכשל הלוגי לקצה גבול ההיגיו .האמירה שמערכת החינו הישראלית כושלת כבר
איננה חדשות .הכשל ישנו ,אבל היכ השוק?
מערכת החינו בישראל היא מערכת ציבורית בירוקראטית ריכוזית המוכוונת ומנוהלת על ידי
משרד החינו .הורי אינ יכולי לבחור בית ספר עבור ילדיה – אלה נשלחי לבית ספר על
סמ שיקול דעתו של פקיד ממשלתי או עירוני .למנהלי בתי הספר אי כלי לנהל ,כיוו שכל
הסמכויות מצויות בידי משרד החינו .ה אינ יכולי לשנות את תוכנית הלימודי ,לתגמל
מורה מצטיי או לפטר מורה שאינו מתאי לתפקידו .ה אינ נמדדי לפי שביעות הרצו של
התלמידי והוריה ,וא" לא לפי הישגיה הלימודיי של התלמידי ,אלא לפי עמדת
הסובייקטיבית של "אנשי המקצוע" במשרד החינו ובמחלקות החינו העירוניות .אי לה
תמרי %כלכלי או קידומי להעלות את רמת התלמידי או לענות על דרישותיה של ההורי .ג
המורי אינ נמדדי לפי כל קריטריו אובייקטיבי ,וחופש הפעולה שלה מוגבל אפילו יותר
מזה של המנהלי .משרד החינו אינו מפרס נתוני על הצלחת של בתי ספר – על א"
שהנתוני על שיעורי הזכאות לבגרות קיימי – על מנת שלא ליצור תחרות בי בתי ספר.
דווקא בתי הספר המצטייני – לפי נתוני שיעורי הזכאות לבגרות של משרד החינו – ניחני
במאפייני של שוק ושל תחרות .אלה ברוב בתי ספר על אזוריי ,כלומר כאלה שתלמידי
והורי בוחרי בה ,המקפידי על תגבור לימודי בתחומי מסוימי )כגו מדעי ,אומנויות,
לימודי דת( .בתי ספר אלה ,אשר רוב הגדול בפריפריה ,משרתי ציבור תלמידי מגוו משכבות
חברתיות שונות )בי  15בתי הספר המצטייני חמישה בתי ספר ערביי ,וששה בתי ספר יהודי
4
דתיי(.
מערכת החינו הממלכתית היא ההפ המוחלט משוק ,ועל כ כל הכישלו כולו מונח על כתפי
הממשלה .דווקא העובדה כי בתי הספר המצטייני ניחני במאפייני של שוק מעידה כי
רפורמות בכיוו זה ישפרו את תפקוד המערכת והישגי התלמידי .בי הרפורמות האלה כדאי
לשקול את:
 .1פתיחת אזורי הרישו ומת אפשרות לתלמידי משכונות "חלשות" ללמוד בבתי ספר
"חזקי".
 .2מעבר לשיטת הוואוצ'רי ,בה הורי התלמידי מקבלי שובר בגובה ההוצאה
הממשלתית הממוצעת לתלמיד .כ יכולי הורי התלמידי לבחור בית ספר עבור ילדיה
בלי שנפגע ער השוויו .בתי הספר יתוקצבו על סמ השוברי ,ועל כ יהיה לה תמרי%
להצטיי ולמשו תלמידי נוספי.
 4משרד החינוך ,כאמור ,אינו מפרסם את הנתונים המלאים ,ורשימת בתי ספר המצטיינים מבוססת על נתונים שהודלפו
לעיתונות.

 .3הרחבת תמרי %ההצטיינות למורי ,ובמקביל יצירת מנגנו מקל יותר לפיטורי מורי
בלתי מתאימי.
 .4הרחבת סמכויות המנהל בנוגע להעסקת מורי ,לתוכניות הלימודי ולתקציב בית
הספר.
 .5פרסו נתוני הזכאות לבגרות לפי מוסד לימודי על מנת שהורי ותלמידי יוכלו לבחור
בית ספר על סמ עובדות ולא על סמ שמועות ומידע בלתי מבוסס.

כשל לוגי מספר  :2השוק נכשל כי אני אמרתי
כשל אחר הוא הקביעה כי השוק כושל מכיוו שהוא לא מביא לתוצאה הרצויה לדעת הכותב .איש
אינו יכול לומר מה התוצאה היעילה של מנגנו השוק המורכב ,מהו המחיר הראוי ,או היכ
צריכי מוצרי להימכר .החברה מאפשרת למנגנו השוק לפעול כדי לגלות זאת .כשל שוק אינו
רלוונטי למונחי כמו צדק חלוקתי ,שוויו בהכנסות או כל רעיו אחר כיצד "ראוי" שהחברה
תיראה לדעת מא דהו .מחיר בשוק היעיל )כאשר אי בו התערבות ממשלתית( אינו כשל שוק,
אלא ביטוי למציאות ולהעדפות הצרכני .מי שהעדפות הצרכני אינ מוצאות ח בעיניו לא חייב
לקבל אות כראויות ,א אל יהרוג את השליח .לדוגמה:
"קיי

כשל שוק במוסד הביקורת הפנימית" דה מרקר 12 ,ביוני 2011

דובר לשכת המבקרי הפנימיי לשעבר אלו קוחלני כתב לשר המשפטי יעקב נאמ בעקבות
ביטול הזיכיו של הלשכה הישראלית על ידי לשכת המבקרי הבינלאומית ,כי "קיי כשל שוק
במוסד הביקורת הפנימית" .על פי הדיווח ב"דה מרקר" ,קוחלני ממשי במכתבו בביקורת על
הלשכה הישראלית שפעלה לדבריו בניגוד לתקני הבינלאומיי .א אכ פעלה הלשכה בניגוד
לתקני הבינלאומיי ,הרי שיש מקו לביקורת עליה .א מה לכ ולכשל שוק? לקוחלני
הפתרוני.
"כשל השוק המובנה של היצירה המקומית הישראלית",
למשרד התקשורת 22 ,באפריל 2007

מכתב של איגודי הבמאי והתסריטאי
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מכתב של איגודי התסריטאי ,הבמאי והשחקני קובל על כ שייבוא סדרות וסרטי אשר
יוצרו בחו"ל זול יותר מאשר הפקות סדרות וסרטי ישראלי מקוריי .על רקע מה שה מכני
"כשל שוק" זה ,מבקשי האיגודי רגולציה שתחייב את הגופי המשדרי לשדר יצירה
ישראלית מקומית .אפשר לטעו שעל הממשלה לסבסד יצירה ישראלית מקורית או לחייב גופי
אחרי להשקיע בה בשל החשיבות שביצירת תרבות ישראלית ייחודית בשפה העברית )ובשפה
הערבית( .א העובדה כי הקהל הישראלי מעדי" סרטי הוליוודיי וטלנובלות דרו אמריקאיות
על פני הפקות מקור אינה כשל שוק .ג העובדה שלגופי השידור זול יותר לרכוש סדרות מיובאות
מאשר סדרות ישראליות אינה מעידה על כשל שוק.

 5איגוד התסריטאים ואיגוד הבמאים ,מכתב לוועדה הציבורית לגיבוש המלצות בדבר מדיניות וכללי התחרות במשרד
התקשורת 22 ,באפריל http://www.moc.gov.il/new/documents/gronau/shacham.pdf ,2007

השוק אינו מכתיב את טעמו על הצרכני ,אלא להיפ ,טעמ של הצרכני קובע מה יימכר בשוק.
א ערו %טלוויזיה רוכש סדרה כיוו שהוא חושב שצופיו ייהנו ממנה ,למקו הייצור של הסדרה
אי שו רלוונטיות ליעילות השוק .א זול יותר לגו" שידור לרכוש מוצר מיובא ,הצופי
מרוויחי בדמות דמי מנוי נמוכי יותר או פחות זמ פרסומות ,ואי בכ שו פסול ,בוודאי לא
כשל.

כשל לוגי מספר  :3כשל שוק מחייב התערבות
יש הטועני כי כשל שוק מחייב התערבות ממשלתית על מנת לתקנו .כ למשל ,שר התמ"ת שלו
שמחו צוטט ב 22ביוני ב NRGכאומר" :נבצע מהפכה בכל מקו בו יתגלה כשל שוק".
זהו טיעו משונה .יתכ שמצב מסוי של כשל שוק מצדיק התערבות ממשלתית .א כשל השוק
לבדו אינו מהווה תנאי מספיק להצדקת התערבות ממשלתית .לפני כ יש להוכיח כי התערבות
ממשלתית תוכל לתק את הכשל בעלות סבירה ובלי ליצור בעיות חדשות .לעתי השוק ה"כושל"
טוב יותר מהשוק ה"מתוק".
עמלות הבנקי ,לדוגמה ,היוו סמל ל"כשל שוק" )שבעצ היה ועודנו כשל ממשלתי המעודד קרטל
בנקאות ישראלי( .בניסיו לתק את הכשל ,חוקקה הכנסת בשנת  2007חוק המצמצ את מספר
העמלות שרשאי בנקי לגבות ומעניק סמכויות למפקח על הבנקי לבטל עמלות בנקאיות
מסוימות .בעקבות החוק לא רק שס העמלות הנגבה על ידי הבנקי לא פחת ,אלא שהוא עלה .על
פי דו"ח של המועצה לצרכנות ,יישו הרפורמה "הוביל לתוצאה המנוגדת לתכליתה ...אנו עדי
להתייקרות חדה ]בעמלות[ .בהתא לפרסו ]של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה[ ,זינקו מחירי
השירותי הבנקאיי ב 6."16.2%במקרה זה מוטב היה אילו המחוקקי היו מתעסקי בהגברת
התחרות בשוק על ידי ביטול חסמי כניסה ,ולא בהתערבות מזיקה בשוק.

סיכו
ראוי שהדיו הציבורי בנוגע למעורבות ממשלתית במשק יתבסס על היגיו בריא .כאשר עולה
טענה על כשל שוק ,יש לבחו הא אכ יש כשל .במקרי רבי אי כשל אלא רק חוסר שביעות
רצו מצד גור כלשהו ,שאי בינו ובי יעילות השוק שו דבר .במידה וישנו כשל ,כדאי לבדוק
הא השוק אחראי לו .לרוב נגלה כי זו דווקא התערבות ממשלתית שאינה מאפשרת לשוק לתפקד
באופ יעיל .ג א הכשל לא נגר על ידי הממשלה ,יש לבדוק הא הממשלה מסוגלת לשפר את
המצב ,או שהתערבות מצדה רק תביא להתדרדרות .רק א התשובה לכל אלה חיובית אפשר
לתכנ התערבות ממשלתית מועילה.

 6המועצה הישראלית לצרכנות" ,עמדת המועצה לצרכנות בעניין עמלות הבנקים לאחר הרפורמה" 20 ,באוגוסט .2008

נספח  :1ריבית בנק ישראל והריבית הממוצעת על המשכנתא ,ינואר  2001עד יוני
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