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יוס מ' אדרעי
מוקדש לזכרו של חתני,„ÈÓ˘¯·ÏÈÊ È˙È‡ ,
שלבו נד פתאו
המאמר מתרכז בבחינת התובנות המקובלות בתחו הכלכלה והמיסוי הנהוגי בישראל
ומבקר את הנטייה ההולכת וגוברת להעניק הטבות מס להו )רווחי הו ,רווחי חברות,
דיבידנדי ,ריבית ודמי שכירות( .המאמר מנתח את הסיבות לנטייה האמורה ,מצביע על
היעדר ההצדקות לה )כלכליות ,חברתיות ,אתיות וחוקתיות( ומציע ,בהתבסס בעיקר על
שיקולי  ,˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÏÈÚÈלבטל – ולחלופי להעניק הטבות דומות להו אנושי .בבסיס
המאמר כמה הנחות מוצא מהותיות:
 .1כלכלת שוק ומשטר קפיטליסטי אינ זהי :הראשונה היא חלק ממשטר דמוקרטי
ליברלי ואילו השני פוגע בתחרות החופשית ,מעניק הטבות להו הפיננסי ונועד
לשמר את כוח של בעלי ההו.
 .2מטרתה של כל מדיניות כלכלית וחברתית נבונה היא איתור האיזו האופטימלי בי
יעילות מחד גיסא לבי עקרונות של הוגנות ,צדק ושוויו מאיד גיסא.
 .3אי כל סתירה בי עקרונות חברתיי לעקרונות כלכלי תועלתניי ככל שמדובר
בהשקעות בהו אנושי" .היזהרו בבני עניי כי מה תצא תורה" אינו כלל ערכי אלא
כלל כלכלי :השקע בבני עניי וקבל תשואה גבוהה בעתיד.
 .4השימוש במערכת המס להשגת יעדי כלכליי ,חברתיי ודמוגרפיי – "תמריצי
מס" – טומ בחובו כשלי ,בעיות וסכנות רבות ויוצר בעיות חוקתיות .ע זאת ,לא
כל הקלות המס ה תמריצי מס :לעיתי הממשל נכשל בהספקת סחורות או
שירותי לאוכלוסייה מסוימת ועל כ אותה אוכלוסייה נהנית מהנחות במס .לעתי
פעילות הנישו ,הכרוכה בהשקעת כספי ,מקדמת במישרי את מטרות הממשל
ולכ אי זה מוצדק לגבות מאותו נישו מס נוס כדי לקד את מטרות הממשל.
 .5מודל המס האישי בישראל מושתת על שיטת מס פרוגרסיבי המוטל על הכנסה מכל
מקורותיה .השיטה נועדה למסות את הנישומי בהתא לשני מדדי שמשמעות
זהה :יכולת כלכלית ומידת ההנאה מסחורות ומשירותי ציבוריי.
 .6בניגוד לאמונה הרווחת ,שיטת המס בישראל נהפכה רגרסיבית ויש לה השפעה
משמעותית על הגידול בפערי ההכנסה בישראל ועל ממדי העוני.
 .7התמקדות במדידה של התוצר הלאומי/המקומי הגולמי ושל הצמיחה מחטיאה את
המטרה של הגדלת הרווחה האישית והמצרפית בהשוואה לÌÈÙÒÂ ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈ„„Ó
המתרכזי ברווחתו של האד )לרבות תוחלת חיי ורמת החינו( .ע זאת,
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המאמר מתרכז בנושא הצמיחה הכלכלית ואילו המדדי החלופיי משמשי אורות
הכוונה ומשקל נוס לטיעו המרכזי.
המאמר מפרט את גורמי הייצור המבטיחי צמיחה בתקיימא :הו פיננסי ,הו אנושי
והו חברתי ומרכיביה È˘Â‡‰ ÔÂ‰‰ .מורכב מעבודה ,ממידע טכנולוגי ואישי
ומתחושת הרווחה של העובד העצמאי והשכיר È˙¯·Á‰ ÔÂ‰‰ .מורכב ,בי היתר ,ממידע
ציבורי ,מהשקעות בתשתיות פיזיות ,ממערכות כלכליות ,משפטיות וחברתיות
מתפקדות ,מתחושת סולידריות חברתית ,מביטחו פני ומביטחו חו .עיקר המקורות
למימונו של ההו החברתי הוא מסי.
הבסיס להטלת מסי למימו ההו החברתי הוא הסכמתו המשתמעת של כל חבר
בקהילה לשלמ לצור רכישת סחורות ושירותי ציבוריי .ההסכמה נובעת מיחסי
סינרגיי ) (synergyבי היחיד לקהילה שבה הוא מתגורר ופועל ,מייצר וצור;
מתאוריית הנאמנות הכלכלית שחב כל מי שחי ,פועל ,מייצר וצור כלפי המדינה
המאפשרת לו פעילויות אלה; ומגישת הפרויקט המשות שעלפיה המס הוא מנגנו
לחלוקת רווחי בי בעלי הו פיננסי ,הו אנושי והו חברתי.
כאשר הממשלה מחליטה להפלות לטובה גור ייצור אחד היא בהכרח פוגעת בשני
גורמי הייצור האחרי .הפליה לטובה של ההו הפיננסי באה על חשבונ של בעלי ההו
האנושי – הנדרשי לשל מס גבוה יותר ,ועל חשבו ההו החברתי – כלל הציבור,
הסובל מצמצו בכמות השירותי הציבוריי ובאיכות ,כמו ג מפגיעה באיכות החיי
ובתנאיי ייצור הולמי.
המאמר מתעכב על משמעות של מערכות החינו ,ההשכלה והמחקר כמרכיבי
רביחשיבות בפיתוח ההו האנושי וההו החברתי ,ומכא – כגורמי בעלי משקל
לצמיחה כלכלית בתקיימא מחד גיסא וכגורמי המגדילי במישרי ובעקיפי את מידת
הרווחה האישית והמצרפית של כלל חברי הקהילה מאיד גיסא.
אחד ההסברי לכ שאי ממצאי אמפיריי התומכי בטענה שהפחתה במס מביאה
לגידול בצמיחה נמצא בתורתו של קיינס .הפחתת שיעורי המס אינה מגדילה את הביקוש
הפרטי במלוא ההפחתה א היא מקטינה את הביקוש וההשקעה הציבוריי ואת ההו
החברתי .על זאת יש להוסי כי בעיד הגלובליזציה הצריכה הפרטית אינה מתבצעת
דווקא במדינת התושבת.
מחקרי מגלי כי בראש שיקוליה של חברות רבלאומיות בהחלטה היכ לפעול עומד
ההו החברתי ,מתחתיו ההו האנושי ורק מתחת לאלה מערכת ההטבות הממשלתיות.
למרות זאת ממשיכי הממשל הישראלי ורשות המסי להעניק תמריצי מס בסכומי
גבוהי מאוד להו הפיננסי ,לפגוע בהו החברתי ולהפלות לרעה את ההו האנושי,
למרות ממצאי קשי של מחלקת המחקר של בנק ישראל ושל מבקר המדינה.
כתחלי למדיניות האמורה המאמר מתרכז בהצדקות לעידוד מערכות החינו ,ההשכלה
והמחקר בישראל ומצביע על  Ì˙Â‡ÎÊשל עובדי מערכות אלה לגידול בשכר –
כמחוללי צמיחה כלכלית וכמטפחי מדדי חלופיי.
מסקנתו העיקרית של המאמר היא שיש לבטל את כל הטבות המס להו ולקבוע שיעורי
מס אחידי ונמוכי יותר לכל סוגי ההכנסה .ע זאת ,הואיל וקובעי המדיניות לא יוותרו
על השימוש בתמריצי מס ,מוצע לשקול פתרו חלופי :הענקת תמריצי מס להו האנושי
ולמחולליו – בעיקר למערכת החינו וההשכלה ולעובדיה – כהשלמה ואיזו לעידוד
ההו הפיננסי.
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 .1 .(‰È‚ÂÏÂ„Â˙Ó) ‡Â·Óמטרה;  .2הנחות מוצא והשערות;  .3מבנה המאמר; ‡˙ÂÈÚ· .
·˙ .1 .˙ÂÏ·Â˜Ó ˙ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÒÈÙתוצר מקומי גולמי ,אושר ומדדי חלופיי;  .2גורמי
ייצור המבטיחי צמיחה בתקיימא;  .3גורמי הייצור :הו פיננסי ,הו חברתי והו
אנושי; · .1 .‡ÓÈÈ˜˙· ˙ÈÏÎÏÎ ‰ÁÈÓˆ Ï˘ ÌÈÓ¯Â‚ :‰ÏÎ˘‰Â ÍÂÈÁ .הקשר בי חינו
והשכלה לצמיחה כלכלית;  .2אחריות הממשל; ‚˙‚˘‰Ï ÌÈÒÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˘ÂÓÈ˘ .
 .1 .ÌÈ„ÚÈמנפלאותיה של מערכת המס בישראל;  .2מרב ההטבות להו פיננסי ,להו
אנושי או להשקעות בהו חברתי?  .3צמיחה כלכלית ,היצע העבודה ואיכותה ושיעורי
מס;  .4עידוד השקעות הו בישראל באמצעות תמריצי מס; „ÈÏ‡¯˘È‰ ÔÈ„· ˙ÂÓ‚Ó .
 .1 .È˘Â‡‰ ÔÂ‰‰ ÈÂÒÈÓÏהו אנושי ותמריצי לאילת;  .2הו אנושי וחישוב נפרד;
 .3רווח הו לעובדי המוכרי זכות;  .4תמרי שלילי לעבודה של הורי ושל בני זוג;
 .5הוצאות שהוצאו לש הגעה למקו ההשתכרות ולש חזרה ממנו;  .6קליטת עלייה,
השבת יורדי או עידוד ירידה?  .7פחת מוא וביטול השיבוב;  .8הטבות לבעלי זכויות
נפט;  .9מיסוי וסבסוד של החינו;  .10המגמה המסתמנת :שיטת המס מכבידה על ההו
האנושי ,מעודדת הו פיננסי ומקצצת בהו החברתי; È˘Â‡ ÔÂ‰· ˙ÂÚ˜˘‰ „Â„ÈÚ .‰
 .1 .Â˙ÓÏ˘‰Ï Â‡ ÈÒÈÙ ÔÂ‰ „Â„ÈÚÏ ÛÈÏÁ˙Î È˙¯·Á ÔÂ‰·Âעידוד השקעות הו פיננסי,
הו אנושי ובריחת מוחות;  .2הטבות לעובדי במפעל מאושר או במפעל מוטב;
 .3עידוד עובדי מאושרי בחינו;  .4חוק לעידוד השקעות הו או שמא חוק לעידוד
ההו החברתי והאנושי?  .5מסי אינ חזות הכול; .¯·„ ÛÂÒ

מבוא )מתודולוגיה(
 .1מטרה
מאז הוקמה מדינת ישראל ,ממשלותיה עוסקות בביסוס של כלכלת המדינה ובהבטחת
הצמיחה הכלכלית בה .רשימה זו מתמקדת במדיניות המסי בישראל ,כפי שהיא באה
לידי ביטוי בעיקר בפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ,התשכ"א 11961ובחוקי משיקי:
חוק עידוד השקעות הו ,התשי"ט 2, 1959חוק עידוד התעשיה )מסי( ,התשכ"ט
 3, 1969חוק לעידוד השקעות הו בחקלאות ,התשמ"א  41980וחוק לעידוד מחקר
ופיתוח בתעשיה ,התשמ"ד 5.1984חוקי אלה יצרו במש השני מארג סטטוטורי
רחבהיק שנועד לעודד השקעות הו בישראל .המגמה המשותפת לכל החוקי הללו
1
2
3
4
5

נ"ח ) 120להל :הפקודה(.
חוק לעידוד השקעות הו הראשו התקבל כבר בתש"י ,1950ס"ח  ,129ותוק בחוק לעידוד
השקעות הו )תיקו מס'  ,(2התשט"ו ,1955ס"ח  ;108ראו חוק לעידוד השקעות הו ,התשי"ט,1959
ס"ח ) 234להל :חוק העידוד(.
ס"ח .232
ס"ח .56
ס"ח .100
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היא שה מעניקי תמריצי מס והטבות מס המיועדי ברוב המכריע להו ,לבעלי ההו,
למשקיעי ולבעלי המפעלי – ולא לעובדי )בי שכירי ובי עצמאיי( .יתרה מזו:
שיעורי המס הקבועי בפקודת מס הכנסה מפלי לרעה את ההכנסה שמקורה בעבודה,
החייבת היו בשיעורי מס גבוהי במידה ניכרת משיעורי המס המוטלי על רווח הו
ועל הכנסות פסיביות .אנסה להתחקות על הרציונל המונח ביסודה של מגמה זו ,לבחו
א המגמה ראויה ולהציע אמצעי חליפיי.
המטרה העיקרית של רשימה זו היא התמקדות במדיניות של ממשלת ישראל
לדורותיה ,הנוהה – כ נראה לי – אחר אופנות מתחלפות ואמונות כלכליות ,בלי לבחו
את מידת התאמת למציאות הישראלית ובהתעל מתפיסות מתקדמות המאתרות את
הרכיבי המדויקי של גורמי הייצור המסורתיי – הו פיננסי ,הו אנושי והו חברתי.
אנסה להראות כי בעול המערבי הולכת ומתחזקת ההשקפה שגורמי המשיכה העיקריי
להשקעות רבלאומיות ה ההו האנושי וההו החברתי ,ואילו מדינת ישראל פועלת
בכיוו ההפו :מיסוי כבד יחסית של הרכיבי המהותיי ביותר של ההו האנושי6
והחברתי וצמצו ניכר בתמיכות הממשל ברווחה 7,בחינו ,במחקר האקדמי ,ברפואה8
ובפעילות רווחה לתלמידי9.
כחלק מהגישה הכלכלית המקובעת נראה כי קובעי המדיניות בישראל נוטי לחשיבה
שעלפיה גור הייצור החשוב ביותר לעידוד הצמיחה הוא ההו הפיננסי ,כלומר:
6

7
8

9
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המש המגמה בא לידי ביטוי ג באחרונה ,בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישו
התכנית הכלכלית לשני  2009ו ,(2010התשס"ט ,2009ס"ח ) 157להל :חוק ההתייעלות( .בס'
 142לחוק הוגדלה תקרת ההכנסה המרבית לצור תשלומי ביטוח לאומי :במקו פי חמישה מהשכר
הממוצע במשק הועלתה התקרה לפי עשרה! בד בבד לא הוגדלו ההטבות שהמוסד לביטוח לאומי
משל כשהאירוע המבוטח מתרחש .כתוצאה מכ נהפכו למעשה דמי הביטוח הלאומי למס טהור.
שיעור המס המרבי לבעלי הכנסה מעבודה )מס הכנסה בשיעור של  ,45%דמי ביטוח לאומי בשיעור
של  7%ודמי ביטוח בריאות בשיעור של  (5%עד תקרת ההכנסה החודשית המרבית בסכו הקרוב ל
 80,000ש"ח עומד בפועל על  !57%שיעור המס המרבי על הכנסות פסיביות כגו ריבית ,דיבידנד
ורווח הו הוא  ,20%וא מדובר בבעל מניות מהותי – קרי :בעל שליטה בחברה – שיעור המס
המרבי מגיע ל .25%ראו בהמש ה"ש  195והטקסט הנלווה.
ראו להל ,בעיקר בה"ש .413 ,72
נעמי הרשפי "הקפיטליז חזירי יותר"  22.3.2009 ı¯‡‰ב ,1ש מדווח כי האוצר מתכוו להציע
קיצו בשכר של המורי ,המרצי והרופאי .ראו ג בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
המצביעי על השינויי בשכר הממוצע ברבעו השלישי של שנת  ‰„È¯È :2010של 1.0%
בבריאות סעד ורווחה ושל  0.7%בחינו ,בעוד שבשאר הענפי )למעט התעשייה ,בה לא נצפה כל
שינוי( הייתה  ‰ÈÏÚשנעה בי  0.4%ל .17.6%ראו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה "הודעה
לעיתונות – השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדי ישראלי יוליספטמבר 7.12.2010 "2010
.www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_list.html
הודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ש ,וכ ראו אור קשתי "משרד החינו קיצ את פעילות
הרווחה ל 30אל תלמידי"  23.3.2009 ı¯‡‰א.5
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השקעות כספיות 10.כיוו שכ ,עיקר המאמצי מופנה לעידוד בהשקעות של הו פיננסי.
הדבר בא לידי ביטוי מובהק בתחרות המסי הבילאומית שישראל הצטרפה אליה,
המתבטאת בעיקר בחוק לעידוד השקעות הו 11ובשיעורי המס הנמוכי שנקבעו להכנסות
פסיביות הנובעות מהשקעות הו פיננסי כגו ריבית ודיבידנד ובשיעור נמו של מס
חברות12.
 .2הנחות מוצא והשערות
)‡( ˘ÈËÒÈÏËÈÙ˜ ¯Ë˘ÓÂ È˘ÙÂÁ ˜Â
תפיסה רווחת מזהה את תפיסת השוק החופשי ע משטר קפיטליסטי .יש בכ טעות:
כלכלת שוק חופשי היא חלק מתפיסה דמוקרטית ואתית הגורסת שהשוק החופשי מקד
את הרווחה האישית – ובהכרח ג את הרווחה המצרפית של כלל חברי הקהילה –
בהתקיי תנאי מסוימי .א התנאי הללו לא מתקיימי עקב כשלי שוק 13,הממשל
חייב להתערב כדי להבטיח את הרווחה הכללית והאישית.
10

לתנאי שבה תחרות מסי ומשיכת הו למדינה עלולי להביא דווקא לנזקי ראו ,למשלAssaf ,
Razin, Efraim Sadka & Chi-Wa Yuen, An Information-Based Model of Foreign Direct
) ;Investment: The Gains from Trade Revisited, 6 INT’L TAX & PUB. FIN. 579 (1999ראו

בהמש ה"ש  247246והטקסט הנלווה.
 11אחת ההגדרות המקובלות על מרבית הכלכלני למונח "כלכלה" גורסת כי מדובר במדע העוסק
בהתנהגות אנושית שנועדה לתחו את היחס בי מטרות לבי מחסור באמצעי שיש לה שימושי
חלופיי .ראו ,בי היתרLIONEL ROBBINS, AN ESSAY ON THE NATURE AND SIGNIFICANCE ,
) ;OF ECONOMIC SCIENCE 16 (1935הבחירה בי האלטרנטיבות נועדה להשיג את מיטב הרווחה.
 12ראו ס'  122ו 126לפקודה.
 13המונח "כשל שוק" מתייחס למצב שבו השוק אינו יעיל :כוחות השוק לא מקצי משאבי ביעילות
או שמחיר השוק אינו משק נאמנה את עלויות הייצור .המקרי הבולטי ליצירת כשלי שוק ה
 ÌÈËÒÈÏÂÙÂÂÓ ˙ÂÁÂÎ ,È¯ËÓÈÒ‡ Ú„ÈÓ Â‡ ¯ÒÁ Ú„ÈÓוÚ„ÈÓ .(externalities) ˙ÂÈÂˆÈÁ ˙ÂÚÙ˘‰
 Ú„ÈÓ Ï˘ ‰È¯ËÓÈÒ‡ Â‡ ¯ÒÁמתרחשי ,למשל ,בביטוח בריאות ,כשלמבוטח יש מידע שאינו נגיש
למבטח – תופעה היוצרת בחירה שלילית ) .(adverse selectionמכא נטיית של רוב המדינות
המפותחות להציע ביטוח בריאות ממלכתי .דוגמה אחרת ,ידועה מאוד ,היא בשוק המכוניות
המשומשות שבו למוכר יש מידע רב יותר מאשר לרוכש וכתוצאה מכ השוק "מניח" שמצב
המכונית גרוע ועל כ מחירה יהיה נמו ממחירה בשוק משוכלל .כשל שוק הנוצר מקיומו של
 ÏÂÙÂÂÓפירושו היווצרותו או קיומו של שוק הנשלט עלידי כוח מהותי אחד שיכול להשפיע על
המחירי במשק כ שהשוק נחס בפני פירמות אחרות .התחרות החופשית נמנעת ,מחיר המוצרי
או השירותי של המונופול לא משקפי את המחיר האופטימלי ,ובעל המונופול מצליח להעביר
אליו חלק מהרווחה שהייתה מגיעה ללקוחותיו בתנאי שוק חופשי .דוגמה להשפעות חיצוניות
)שליליות( הוא מצב שבו יצר מייצר מוצר שהשפעתו )השלילית( על כלל הציבור גדולה והוא אינו
נדרש לעמוד בעלויות )השליליות( שהמוצר יוצר ,דוגמת נזקי הנגרמי למעשני ולסביבת.
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לעומת זאת – כפי שהדבר הול ומתבהר בארצותהברית ובישראל – משטר
קפיטליסטי מונע תחרות חופשית; הוא נועד להעניק להו הפיננסי ולבעליו הטבות
וזכויות יתר; הוא מביא את הממשל להתערב לטובת; והוא מונע פיקוח של נציגי ציבור
– ממשלה ,מבקר המדינה ,הרשות המחוקקת – על הפעילות הכלכלית התקינה14.
אי בכוונתי להיכנס לדיו בשאלה עד כמה התפיסה של הכלכלה הקלסית 15מחייבת
גישה שמרנית מוחלטת של  ,Laissez-faire Laissez passéהמקדשת – בש הכלכלה
החופשית – פגיעה בזכויות יסוד חוקתיות של אוכלוסיות חלשות ופגיעה בעקרונות
אתיי ,ומאפשרת ליחידי לחמוד ולנכס לעצמ חלקי רבי מהקניי הציבורי המשות
לכלל הציבור 16.אסתפק ואומר כי מי שמעיי בספרות המקורית המבססת את התפיסה
14

ראוי לציי כדוגמה את הטרילוגיה המפורסמת של הפרופסור לכלכלה )והמשפט( John Kenneth
 Galbraithבספרו הראשוAMERICAN CAPITALISM: THE CONCEPT OF COUNTERVAILING ,
) ,POWER (1952פירט גלברייט את סטייתה של השיטה הקפיטליסטית בארצותהברית מעקרונות
התחרות החופשית עקב כוח המתעצ של היצרני .בספרו השניTHE AFFLUENT SOCIETY ,
) ,(1958שזכה לתהודה הרבה ביותר ,הוא פיתח את טענתו שלפיה עקרונות הצמיחה הכלכלית

שמקור בשלהי המאה התשעעשרה ה מיושני ולא מתאימי לחברה שהצליחה לצאת ממצבי
עוני .עלפי גלברייט ,כדי להמשי בשגשוגה ,החברה האמריקנית חייבת להשקיע במה שכינה "הו
חברתי" )להל ה"ש  110 ,19והטקסט הנלווה( ,קרי :תשתית פיזית ציבורית )בעיקר רשת כבישי
מהירי( וחינו .בספרו העוקב ,THE NEW INDUSTRIAL STATE (1967) ,המשי גלברייט וטע כי
רק מקצת מהתעשיות ומהפעילויות העסקיות בארצותהברית הולמות את המודל הבסיסי של תחרות
חופשית .בספר זה הוא פיתח בעיקר את ביקורתו הקשה על כ שעקב השימוש המסיבי בשיטות
פרסומת מתוחכמות ,השליטה בכמות הייצור של מוצרי לא נקבעת יותר עלידי הביקוש של
הצרכני אלא מוכתבת עלידי היצרני ,ועל כ עקרונות השוק החופשי לא מתפקדי בצורה נכונה.
ראו ג את סקירתו של אוריאל פרוקצ'יה על הספקות הרבי שהתעוררו בעת האחרונה עלידי גדולי
הכלכלה ביחס להנחות היסוד של הכלכלה הקלסית :אוריאל פרוקצ'יה "על הרוחני שבמשפט" „ÔÈ
 ÌÈ¯·„Âג law.haifa.ac.il/din_udvarim/din_udvarim_index-newStyle.asp?a=1& ,(2007) 127
.pos=pages&fname=gilionC1&fType=htm&lang=heb&show2=8&show=2
 15ראוי להזכיר כא ג את התפיסה שפיתחו טברסקי וכהנמ )חת פרס נובל לכלכלה( ,המטילה ספק
גדול בהנחה שעליה מושתתת גישת הכלכלה הקלסית ,היינו :ההנחה שלפיה כל שחקני השוק
החופשי מונחי רק עלידי ניתוחי ושיקולי רציונליי; ראו ,בי היתרDaniel Kahneman & ,
Amos Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, 47 ECONOMETRICA
) ;263 (1979דניאל כהנמ ועמיתי ¯ˆ) ÌÈ¯Ó‡Ó ¯Á·Ó – ¯˘Â‡ ,˙Â‚Â‰ ,˙ÂÈÏÂÈמיה ברהלל
עורכת .(2005 ,כמו כ ראו את גישתו של הכלכל ההודי ,אמרטיה ס ,א הוא חת פרס נובל

לכלכלה ,המטיל ספק רב בהנחה שלפיה תהלי קבלת החלטות כלכליות מושפע רק משיקולי

כלכליי וכספיי טהוריAMARTYA K. SEN, CHOICE, WELFARE AND MEASUREMENT 84 :
).(1982

 16ש .על מחקרי נוספי המבקשי לכפור בהנחה שהתנהגויות מונחות רק עלפי שיקולי כלכליי
של עלותתועלת כלכלית ,וטועני כי היד הנעלמה כוללת ג שיקולי מוסריי וחברתיי כגו
תמריצי שליליי כמו רגשי אשמה ומעלות טובות כתמריצי חיוביי להתנהגות בני אד ,בעיקר
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בדבר שוק חופשי ו"יד נעלמה" 17יגלה כי הוגיה הקלסיי עסקו בשאלות של אתיקה ושל
צדק חלוקתי במידה לא פחותה משעסקו בפיתוח של תפיסות השוק החופשי18.
)·( ‡¯ÂˆÈÈ ÈÚˆÓ
משחר פיתוחה של תורת הכלכלה הקלסית למדנו כי פעילות כלכלית דורשת שני גורמי
ייצור :הו )לרבות קרקע( ועבודה .בעשורי האחרוני אנו עדי לשינויי שאינ רק
טרמינולוגיי :במקו לדבר על עבודה כגור ייצור מדובר היו בהו אנושי )human
 ;(capitalלאחרונה א התחדדה ההכרה בחשיבותו של גור ייצור נוס – הו חברתי
) 19. (social capitalנציג כבר כא בקיצור 20את כלל הגורמי .ראשית ,כס ונכסי
הנרכשי בכס .הו זה מכונה ברשימה זו ,לצור הנוחות הסמנטית .ÈÒÈÙ ÔÂ‰ ,הגור
השני כולל ג עבודה א ג ידע וטכנולוגיות שבה מצוידי העובדי ,והוא מכונה
ברשימה זו  .È˘Â‡ ÔÂ‰ההו האנושי ,על שני רכיביו ,זוהה באמצעות מודל הצמיחה
הכלכלית שפיתח הכלכל רוברט סולו 21.לגישתו ,שעליה נרחיב קצת בהמש 22,את

לצור דיכוי החצנות שליליות ועידוד החצנות חיוביות )על משמעות מושגי אלה ראו בהמש ,ה"ש
 24ו – (25ראו ,בי היתרLouis Kaplow & Steven Shavell, Moral Rules, the Moral ,

17

18

19
20
21

Sentiments, and Behavior: Toward a Theory of an Optimal Moral System, 115 J. POL.
ECON. 494 (2007); ECONOMICS, VALUES, AND ORGANIZATION (Avner Ben-Ner & Louis
).G. Putterman eds., 1998

ע זאת ראוי להזכיר את עיקריה של התפיסה הידועה בכינוי "הדר השלישית" ,המצדדת בשילוב
בי עקרונותיה של כלכלת השוק החופשי מחד גיסא לבי הצור בפיקוח ממשלתי והגנת הציבור
מפני המונופול האפשרי שיוצרי בעליו מאיד גיסא .גישה זו מבחינה בי עקרונות השוק החופשי
לבי תפיסה קפיטליסטית המעניקה זכויות יתר להו הפיננסי ולבעליו; ראו אנתוני גידנס Í¯„‰
) ‰ÈË¯˜ÂÓ„Ï‡ÈˆÂÒ‰ Ï˘ ‰˙ÈÈÁ˙ :˙È˘ÈÏ˘‰עופר שור מתרג.(2000 ,
ראו ,בי היתרRAY CANTERBERY, THE MAKING OF ECONOMICS – THE FOUNDATION 1-19 ,
) .(2003על גישתו של לוק ,המציע את ההצדקות לקניי הפרטי ,המדגישה ג עקרונות ערכיי
וחברתיי ברורי וחדמשמעיי ,לרבות התנאי להכרה בזכות הקניי של מי שמייצר את הרכוש,
ראו ,בי היתר ,יוס מ' אדרעי "על חוקה דקלרטיבית וחוקה קונסטיטוטיבית – מעמדה של זכות
הקניי החוקתית במדרג זכויות האד"  ÌÈËÙ˘Óכח ) (1997) 461להל :אדרעי "על חוקה
דקלרטיבית"(.
על משמעותו של ההו החברתי והגדרתו ראו להל בפרק ב' ,חלק  ,2ה"ש  113והטקסט הנלווה.
להרחבת המושגי ומשמעות ראו להל בפרק ב'.
Robert M. Solow, A Contribution to the Theory of Economic Growth 70 Q. J. ECON. 65
)) (1956להל :סולו "תאוריה של צמיחה כלכלית"(; Robert M. Solow, Technical Change and
)) the Aggregate Production Function, 39 REV. ECON. & STAT. 312 (1957להל :סולו
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הידע הטכנולוגי אפשר לסווג לשני סוגי משנה :ידע אישי וידע ציבוריִ .אמרו מעתה כי
תרומת של העובד והעובדת אינה מוגבלת רק לעבודה כי א למכלול של של
תשומות .הגור השלישי ,המכונה ברשימה זו  ,È˙¯·Á ÔÂ‰כולל את כל הרכיבי של
קהילה נתונה המשפיעי על הפעילות הכלכלית בה ,לרבות יציבות שלטונית וכלכלית,
שיטת שלטו ומשטר ,שיטת משפט )הכרה בזכות הקניי ,בחופש החוזי ואכיפת
וכדומה( ,הידע הנוצר בפעילות משותפת של כלל הקהילה הנתונה ועוד גורמי
המשפיעי כאמור על יציבותה של הקהילה ,על הפעילות הכלכלית ,על התוצר הלאומי
ועל התוצר לנפש23.
)‚( ÒÓ ÈˆÈ¯Ó˙Â ˙ÂÁ‰ ,˙ÂÏ˜‰ ,È‡ÈÂ‚ÈÙ ÒÓ :ÒÓ· ˙ÂÙÈ„Ú
מערכות המס משופעות הוראות הקובעות עדיפות במס לפעילויות או לנישומי .לא כל
ההוראות בנויות ִמקשה אחת; אפשר לסווג אות לכמה קטגוריות.
בסוג אחד נכלול את המסי הפיגויאניי 24,שמטרת להקטי ככל האפשר את
תופעת ההחצנות השליליות ולהעביר אל כתפי יוצריה את עלות .הדוגמה המובהקת
ביותר היא מס על סיגריות שנועד לצמצ את תופעת העישו הפסיבי ולהעמיס על יצרני
הסיגריות וצרכניה את הוצאות הבריאות הנוצרות מפגעי העישו.
"שינויי טכנולוגיי"( .על מלוא ההכרה בחשיבות הידע הטכנולוגי ראו ,למשל ,אלחנ הלפמ
) ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰ÁÈÓˆ‰ È¯˙ÒÓמיכל איל מתרגמת.(2007 ,
 22להל ה"ש  99והטקסט הנלווה.
 23שימוש בתפיסת ההו החברתי באה לידי ביטוי בתפיסה שכיניתי "הפרויקט המשות"; ראו ,בי
היתר ,יוס מ' אדרעי "מכשולי קונסטיטוציוניי וערכיי בהטלת מס על רווחי הו בבורסה" ÌÈÒÓ
ח ) (1994) 20להל :אדרעי "מכשולי קונסטיטוציוניי"(; יוס מ' אדרעי ÏÚ :ÌÈÒÓ‰ ˙¯Â˙Ï ‡Â·Ó
) (2008) 38 ‰ÂÈ‚‰Â ‰˙ÈÏÎ˙ ,‰È˙ÂÂ¯˜Ú ,‰È˙Â¯Â˜Óלהל :אדרעי ˙ ;(ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âיוס מ' אדרעי,
"על חוקה דקלרטיבית" לעיל ה"ש  ;18יוס מ' אדרעי "דיני מסי כמשפט ציבורי"  Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óה
) (1999) 57להל :אדרעי "דיני מסי" או אדרעי "דיני מסי כמשפט ציבורי"( .על משמעותו
הכלכלית של ההו החברתי ראו להל ,ה"ש  116 ,113והטקסט הנלווה.
 24הכלכל הבריטי פיגו הציע כי במקרה של החצנות שליליות )פעולות היוצרות נזקי ומפגעי ישירי
ועקיפי לציבור מסוי( יש מקו להתערבות ממשלתית שתטיל מסי על הפעילות היוצרת את
ההחצנה .מסי אלו נקראי מסי פיגויאניי .זהו מעי "מס מתק" ,שלפיו ראוי להטיל מס על מי
שיוצר את ההחצנה בלי שהוא נושא במלוא העלויות שלה; המס צרי להיות בגובה העלויות .בכ
הממשל מתק את העיוות ומגלגל את העלויות על מי שיצר את המפגעי .ראו ARTHUR CECIL
) .PIGOU, THE ECONOMICS OF WELFARE (4th ed. 1950רונלנד קואוז חלק עליו .לטענת קואוז,
בשוק חופשי ,שבו יש כללי ברורי הקובעי את אחריות של יוצרי נזק לפצות את הנפגעי ,א
כללי המשפט יאפשרו לפוגע ולנפגע לנהל משאומת חופשי ולהגיע להסכ בעלויות נמוכות
וזניחות ,או לתבוע את הנזקי שמה סובל כל צד ,הבעיה תיפתר באופ אופטימאלי; ראו Ronald
).H. Coase, The Problem of Social Cost, 3 J.L. & ECON. 1 (1960
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במסגרת המסי הפיגויאניי נית לכלול ג את העדפות המס המוענקות לנישומי
או לפעילויות היוצרי החצנות חיוביות 25העולות ממו או כוללות סיכוני כלכליי
בעוד מקדמות מטרות ציבוריות ראויות וחוסכות ממו ציבורי .א נוס על הוצאותיו
הנישו ישל ג מס מלא למימו ההשגה של אות מטרות ציבוריות ,כמו כל הנישומי
שאינ מקדמי מטרות אלה ,נמצא שישל פעמיי עבור אות סחורות ושירותי
ציבוריי 26.דוגמה לכ ה הוצאות מחקר ופיתוח או הוצאות לחיפושי נפט ,שיש בה
סיכו כלכלי רב למבצעיה א הצלחת מביאה ברכה לא רק לבעליה אלא לכלל
הקהילה27.
28
סוג אחר הוא הנחה במס .ההצדקה להנחות במס מושתתת על התפיסה שלפיה
"המס הטוב" – קרי :מס המוטל בהתא לעקרונות מקובלי למס טוב – 29מוטל ·˙ÓÎÒ‰
 ,¯Â·Èˆ‰לאמור :כל משלמי המס מסכימי לשלמו כתמורה לסחורות ולשירותי
שהממשלה הנבחרת מספקת 30.ייתכנו מקרי נדירי שבה ההנחה בדבר ההסכמה
 ˙ÂÈ·ÂÈÁ ˙ÂˆÁ‰ Â‡ ˙ÂÚÙ˘‰ 25מתרחשות כשהתועלת שאד אחד בקהילה מפיק משירות או ממוצר
כלשהו משפיעה באופ חיובי על הנאתו של אד או של ציבור אחרי באופ שאינו בא לידי ביטוי
במחיר שאותו אד משל עבור המוצר או השירות שהוא מייצר או מפיק .לדוגמה ,כאשר אד
משקיע באמצעי מיגו על ביתו או ב ִמתק מעקב אחר מכוניתו ,ה מרתיעי גנבי לא רק מלהגיע
לביתו או למכוניתו אלא ג לשכונה שבה הוא מתגורר – ומכ נהני כלל השכני או בעלי
המכוניות .דוגמה נוספת היא פירמה המקימה מפעל באזור מוכה אבטלה .ראו ,בי היתרIan Ayres ,
26

27
28

29
30

& Steven D. Levitt, Measuring Positive Externalities from Unobservable Victim
).Precaution: An Empirical Analysis of Lojack, 108 Q.J. ECON. 43 (1998

עיקרי הטיעו פשוטי :א נניח שמטרת המס היא מימו של הוצאות הממשלה וכי מטרת הממשלה
היא בניית תשתית באזורי פיתוח שתאפשר למשו משקיעי ,וא נמצא שנישו מסוי מסכי
לקחת על עצמו סיכו עסקי ועלויות נוספות ועובר לאזור הפיתוח – הרי הוא מקיי את מטרת
הממשלה .א נוס על כ ישל מס ,נמצא כי שיל פעמיי לצור קידו של מטרות הממשלה ,פע
באמצעות תשלומי מס ופע במעברו לאזור הפיתוח ובנטילת הסיכוני .ויתור הממשלה על תשלו
מס על רווחיו יכול להתברר לא כתמרי מס אלא כניסיו להשוות בי שני נישומי זהי :האחת
נשארה באזור המרכז והאחר עבר לאזור הפיתוח .פיתוח רעיו זה יחרוג מהיק היריעה של חיבור זה.
ראו ,בי היתר ,אצל ).HARVEY S. ROSEN, PUBLIC FINANCE 100 (6th ed. 2002
ראו אדרעי ˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âלעיל ה"ש  ,23בעמ'  58 ,42ו 197195וכ ס' )11ב( לפקודה ,המעניק
זיכויי מס ניכרי לתושבי יישובי מסוימי שבקו העימות .כהרגלו חרג המחוקק הישראלי והרחיב
חלק מההנחות והחיל ג על יישובי אחרי שאינ בקו העימות .עוד נמצא בס'  11הטבות מס
לחיילי הזכאי לתוספת פעילות רמה א' ,דהיינו :בשל פעילות במער הלוח בשטח פיתוח כפי
שאישר מנהל רשות המסי; ראו ס' )11ג( לפקודה.
על ארבעת העקרונות ששרטט אד סמית למס טוב ועל יישומ בעיד החוקתי המודרני ראו אדרעי
˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âלעיל ה"ש  ,23בעמ'  17ואיל.
ראו יוס מ' אדרעי  27 ‰È„Ó‰ ˜˘Ó :„ÂÒÈ ˜ÂÁואיל )פירוש לחוקי היסוד בעריכת יצחק זמיר,
 ;(2004אדרעי ˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âש ,בעיקר בעמ'  32ואיל.
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לשל מופרכת; מצב כזה נוצר ,לדוגמה ,כשהממשל נכשל במטרתו לספק את כלל
הסחורות והשירותי הציבוריי לתושבי אזור מסוי באופ רצו ומתמש .לעתי
)נדירות ,יש לקוות( יש נסיבות המונעות מהממשלה לספק לקבוצה מסוימת את המוטל
עליה :הבטחת הזכות לחיי ,חופש התנועה ,חופש העיסוק ,שמירה על הקניי ,מערכת
חינו מתפקדת ועוד .במקרי כאלה ראוי שהממשל יימנע מחיוב אות תושבי במלוא
המס המוטל על כלל הציבור .בהיעדר סחורות ושירותי ציבוריי אי הסכמה ,ובהיעדר
הסכמה אי חובה לשל את מלוא המס31.
במילי אחרות :לדעתי יש להבחי בי הטבות ותמריצי מס – לאמור :הוראה
שנועדה להעניק זכותיתר לסוג מסוי של נישומי או הכנסות – לבי הנחות מס שאינ
מיועדות להיטיב ע הנישומי אלא להתאי את המס לתמורה – סחורות ושירותי
ציבוריי – שהנישו מקבל מהממשל עבור תשלומי המס שלו .אכ ,עדות לתפיסה זו
נמצא בפקודת מס הכנסה32.
בסוג השלישי של הוראות הקובעות עדיפות במס ,שבו נעסוק בהמש ,נמני הטבות
ותמריצי מס  33.סוג זה משק את נכונותו של הממשל הנבחר לעודד פעילויות או
נישומי מסוימי באמצעות מערכת המסי כדי לקד מטרות חברתיות וכלכליות.
למעשה יש כא פעולת הפרטה :הממשל מגיע למסקנה שבמקו לגבות את מלוא המס
מהפירמות ולהשקיע את הכנסותיו ממסי בהוצאות ציבוריות ישירות ,עדי לו למחול
על גביית המס ולקוות שהפירמות יבחרו בפעילויות ה"מתומרצות" וימלאו את תפקיד
הממשל .א כ הדבר ,השאלה היחידה המתעוררת היא א השימוש בתמריצי מס הוא
יעיל יותר מגביית המס ומימו הוצאות הממשלה באמצעותו; כלומר :א תמריצי המס
משיגי את מטרת .ועוד שאלה היורדת לשורשה של השיטה הדמוקרטית :הא אי
חשש שהממשל הנבחר מעביר חלק מסמכותו ומריבונותו לפירמות כשמטרת ) ִמקסו
רווחיה( שונה ממטרותיו של הממשל ) ִמקסו רווחת כלל הציבור(?
צורות רבות ומגוונות יש לתמריצי מס :שיעורי מס נמוכי ,פטורי ,ניכויי גבוהי
מהמקובל )כגו פחת מוא( וזיכויי מס לסוגי הכנסות שמקור בפעילויות או בנישומי
מסוימי ,שאת פעילות הממשל מבקש לעודד .השימוש בה אינו חביב על מומחי
למדיניות מס .רוב מאוחדי בדעה ששיטת המס היעילה והצודקת ביותר היא שיטה
 31ס'  11לפקודה העניק הנחות מס מסוימות לתושבי באזורי שהשירותי הציבוריי בה לא היו
ברמה נאותה .משו מה החליט המנסח לשנות לאחרונה את המונח ,וכיו הסעי עוסק במונח
"הטבות מס" .על האפשרות לראות הקלות אלה כהכרה בזכות החוקתית של הנישו לא לשל מס
א אינו נהנה ממכלול הסחורות והשירותי הציבוריי ,ראו אדרעי ˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âש ,בעמ' .3230
 32ס'  11לפקודה.
 33על ההבחנה בי תמריצי מס הכנסה לבי הוראות המפחיתות את נטל המס שה חלק מתפיסת
"ההכנסה הנקייה" ראו ,לדוגמהSTANLEY S. SURREY, PATHWAYS TO TAX REFORM: THE ,
).CONCEPT OF TAX EXPENDITURES (1973
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נטולת ˙ ,ÌÈˆÈ¯Óשבה כלל ההכנסות כפו לשיעורי מס זהי 34.אמנ יש ג ספרות
חדשה הגורסת כי במקרי שבה תמריצי המס ניתני לביצוע באופ יעיל ה עדיפי
מתמריצי ישירי 35,א נראה כי אי תומכי רבי לדעה זו.
כמה נימוקי עיקריי יש באמתחת של המתנגדי לשימוש בהטבות ובתמריצי מס;
נמנה אות בקיצור.
הסיבה העיקרית להתנגדות לשימוש בתמריצי מס מקורה בכ שתמריצי מס מצליחי
להעלי מ הציבור את החלוקה האמיתית של ההכנסה הלאומית במשק .הצגת שיעורי
מס פרוגרסיביי מצד אחד ,ע שחיקת באמצעות הטבות ותמריצי מס מצד אחר,
מסלפת את המידע שהציבור מקבל36.
התנגדות נוספת מדגישה את העובדה שהשגת יעדי – כלכליי או חברתיי –
באמצעות הטבות ותמריצי מס היא דר שיש בה סממני לא דמוקרטיי 37.מערכת
המסי היא מערכת מורכבת ומסובכת וג מומחי בכלכלה ציבורית אינ מצליחי
תמיד להבי את פשר של ההוראות בחוקי המס ,את מטרותיה וא ה מושגות .מנגד,
ג משפטני מומחי מס אינ מצליחי תמיד להשתלט על תובנות שפותחו בתחומי
תורת המימו ציבורי ,החשבונאות והמימו .א עד לפני שני מספר התרכז עיקר
הביקורת נגד חקיקת המס בישראל בכ שהיא נעדרת מדיניות ברורה ,לכידות ומבנה
ברור של מטרות ,יעדי ואמצעי המתאימי להגשמת – 38בשני האחרונות נוספו
פגמי אחרי; העיקרי בה הוא השימוש בחוק ההסדרי )ובכינויו בשנה האחרונה
"חוק ההתייעלות הכלכלית"( 39שנהפ תדיר ומקובל .מרבית התיקוני לחוקי המס
מתקבלי באמצעות חוק ההסדרי ועוברי כמעט בהיחבא ,כשמרבית חברי הכנסת
אינ מצוידי בכלי שיאפשרו לה להבי את מלוא המשמעות של התיקו שעליו ה

34
35
36

ראו ;)BORIS I. BITTKER, A COMPREHENSIVE INCOME TAX BASE? A DEBATE (1968
).MARVIN A. CHIRELSTEIN, FEDERAL INCOME TAXATION 413-415 (9th ed. 2002
David A. Weisbach & Jacob Nussim, The Integration of Tax and Spending Programs, 113
).YALE L.J. 955 (2004
Yoseph Edrey & Howard Abrams, Equitable Implementation of Tax Expenditures, 9 VA.
).TAX REV. 109 (1989

 37להרחבת הטענה והסברי נלווי ראו אדרעי ˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âלעיל ה"ש  ,23בעמ'  195ואיל.
 38ראו ,בי היתר ,יוס מ' אדרעי "על חקיקת מיסי :חקיקה ראשית ,חקיקה מנהלית וחקיקה שיפוטית
בישראל"  ËÙ˘Ó‰ג  ;(1996) 319אדרעי "דיני מסי כמשפט ציבורי" ,לעיל ה"ש  ;23יצחק הדרי
ואברה אלתר "החקיקה האזרחית בראי דיני המיסי"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚי .(1984) 429
 39לעיל ה"ש .6
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מצביעי .קשה לה להערי את העלות התקציבית של הטבות המס ואת השלכותיה על
תהליכי כלכליי וחברתיי במדינה40.
עוד נימוק הקשור למבנה הדמוקרטי של המדינה ,הוא שהשימוש בתמריצי מס
מהווה למעשה חלק מהלי ההפרטה ומאפשר לממשל להתפרק מהאחריות להגשי את
מדיניותו והוא מעביר לגופי פרטיי ,שמטרת )השאת רווחי( שונה ממטרות
הממשל41.
נימוק נוס להתנגדות לשימוש בשיטת המס להשגת יעדי הוא שאי כל ודאות
שהוא משיג את מטרותיו ולעתי א יש חשש שהוא משיג מטרות הפוכות .מעשית,
קשה לדעת על מי מוטל המס 42ועל כ קשה ג לדעת מי נהנה בסופו של דבר מהטבות
ומתמריצי המס .א כ ,כלל לא ברור א הממשל מצליח להשיג את המטרה המוצהרת
שבשמה הוענקה הטבת המס43.
נוס על כ עולי ג נימוקי שמקור בהוגנות ובזכויות חוקתיות :לא זו בלבד
שהטבות ותמריצי מס פוגעי בעקרונות היושר האנכי והאופקי )המחייבי הטלת מס
 40על הפגמי בשימוש בחוק ההסדרי ראו ,בי היתר ,בג" Ï‡¯˘È· ˙ÂÙÂÚ‰ ÈÏ„‚Ó ÔÂ‚¯‡ 4885/03
‡‚ ,Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ' Ó"Ú· ˙ÈÙÂ˙È˘ ˙È‡Ï˜Á ‰„Âפ"ד נט) ;(2004) 14 (2אדרעי ˜˘Ó :„ÂÒÈ ˜ÂÁ
 ,‰È„Ó‰לעיל ה"ש  ,30בעמ'  439ואיל; דוד נחמיאס וער קליי ‰ÏÎÏÎ ÔÈ· :ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ
) ‰˜ÈËÈÏÂÙÏהמכו הישראלי לדמוקרטיה.(1999 ,
 41וראו בעניי זה בג" ) ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ' ÌÈ˜ÒÚÏÂ ËÙ˘ÓÏ ÈÓ„˜‡‰ ÊÎ¯Ó‰ 2605/05פורס בנבו,
 ,(19.11.2009ש בית המשפט העליו קבע ,כי חוק המאפשר את הקמתו של בית סוהר שינוהל
ויופעל עלידי תאגיד פרטי מביא לפגיעה בזכויות החוקתיות לחירות אישית ולכבוד האד של
האסירי שאמורי לרצות את עונש באותו בית סוהר; וזאת ,בשל עצ העברת סמכויות הניהול
וההפעלה של בית הסוהר מידי המדינה לידי זכיי פרטי הפועל למטרות רווח.
 42עלפי ניתוחי כלכליי אי כמעט חשיבות לזהותו של משל המס הפורמלי .השוק החופשי מביא
לכ שהמס יגולגל על הנישו ,על לקוחותיו ,על עובדיו או על הצריכה שלה – הכול בהתא
לגמישות ההיצע והביקוש של המוצרי והשירותי שעליה מוטל המס .ראו ,בי היתרJOSEPH A. ,
PECHMAN & BENJAMIN A. OKNER, WHO BEARS THE TAX BURDEN? (Studies of
government finance) (1974); Jane G. Gravelle & Kent A. Smetters, Who Bears the Burden
)of the Corporate Tax in the Open Economy? (NBER Working paper No. 8280, 2001
 ;www.nber.org/papers/w8280וכ להל ,ה"ש  452והטקסט הנלווה.

 43ראו ,למשל ,אדרעי ˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âלעיל ה"ש  .23לדוגמה לשימוש בתמריצי מס לאחרונה ראו
תיקוני  168ו 169לפקודה :הראשו ,חוק לתיקו פקודת מס הכנסה )מס'  168והוראת שעה(,
התשס"ח ,2008ס"ח ) 902להל :תיקו מס'  ,(168נועד לעודד עלייה לאר של עולי חדשי
ותושבי חוזרי – וייתכ שיביא לעידוד ירידה ולהימנעות של עולי חדשי ויורדי להביא לאר
השקעות הו; וראו הדיו בתיקו להל בפרק ד' ,חלק  ,6ליד ה"ש  360ואיל .התיקו השני )חוק
לתיקו פקודת מס הכנסה )מס'  169והוראת שעה( ,התשס"ט ,2008ס"ח  (128נועד להמרי את
הכלכלה הישראלית באמצעות פטור ממס של דיבידנדי שמקבלי תושבי ישראל מחברות זרות ,ראו
ס'  168לחוק ההתייעלות.
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שווה על משלמי מס שווי ומס שונה על משלמי מס שוני( 44,אלא שה עלולי
לפגוע ג בזכויות חוקתיות :בזכות הקניי ,בעקרו השוויו החוקתי 45ובזכות לחופש
העיסוק46.
למרות כל הנימוקי הללו המציאות מלמדת שהסיכויי לסלק את כל תמריצי
המס מספר החוקי ה קלושי .תמריצי מס מעניקי לממשל ,לנבחרי הציבור
המנהל כוח רב וה לא ימהרו לוותר עליו 47.כיוו שכ הציע בזמנו פרופ'
ולעובדי ִ
סטנלי סרי 48את הרע במיעוטו :פרסו המידע בדבר עלות של כל תמריצי המס
באמצעות תקציב הוצאות מס –  .tax expenditure budgetהרעיו הבסיסי פשוט :המס
צרי להיות מוטל באופ שווה על נישומי שווי .כל סטייה מעיקרו זה ,באמצעות
תמריצי מס ,כמוה כגביית מלוא המס "הראוי" והשבתו כמענק ממשלתי לנישו הנהנה
מהתמרי .מכא הצור לכלול את המענק – הוצאה ממשלתית להחזר מסי" ,הוצאת
מס" – כאמד בתקציב המדינה .גישתו של סרי אומצה ג בישראל ויש אצלנו חובה
סטטוטורית לכלול בהצעות של חוקי התקציב השנתיי "תחזית של סכומי שלא ייגבו
בשל הטבות מסי"49.
)„( ÒÓ· ˙ÂÈÏÙ‰
נקודת מוצא נוספת המשמשת ברשימה זו היא פשוטה בתכלית .עמד עליה בית המשפט
העליו שלנו בעת שד בפרשנות בדיני מסי" :פרשנות שהיא ליברלית למשל מס פלוני
עשוי שתהא לא ליברלית למשל מס אלמוני"; 50קרי :כמות המס שהממשל מבקש

44
45
46
47

48
49
50

אדרעי ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Â˙ ,לעיל ה"ש .23
בג"  ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ' Ï‡È˜ 9333/03פ"ד ס)) (2005) 277 (1להל :עניי ˜.(Ï‡È
בג"  ,‰Ï˘ÓÓ‰˘‡¯ ' Ó"Ú· ÔÚËÓÏ ¯ÈÂ‡ ÈÂ˜ Ï.‡.˜ 1703/92פ"ד נב)) (1998) 193 (4להל:
עניי ˜‡ ;(Ïבג"  ,˙Â‡È¯·‰ ¯˘ ' Ó"Ú· ˙Â¯‡Ù ˙¯·Á 2618/00פ"ד נה) ;(2001) 49 (5בג"
 ,˙ÒÎ‰ ˘‡¯·˘ÂÈ ' ÔÂ¯Â‡ ÌÈÈÁ Î"Á 1030/99פ"ד נו).(2002) 640 (3

ראו הציטוט מדבריו של מציע חוק התקציב לשנת ") 20102009הניסיו הבי לאומי והישראלי
מלמד שקשה לבצע ביטול הטבות ולהתמיד בו ,זאת כיוו שקבוצות לח העלולות להפסיד ממהל
זה חזקות דיי כדי לצמצ את ההפסד וא להחזיר לעצמ את ההטבה שאבדה .לעומת זאת ,לכלל
הציבור הנפגע מההטבות המסוימות אי בדר כלל שדולה או אמצעי לח" ,מתו משרד האוצר –
אג התקציבי ‡) 234 2009 ˙˘Ï ÒÓ ˙Â·Ë‰ Ô„ÓÂללא תארי(www.mof.gov.il/ ,
) BudgetSite/StateBudget/Budget2009/TaxesIncome/Pages/TIpage.aspxלהל˙Â·Ë‰ Ô„Ó‡ :
 ,(2009 ÒÓוהדיו ב‡ ,Ï‡¯˘È· ÒÓ‰ ˙Â·Ë‰ Ô„Óלהל ה"ש  225221והטקסט הנלווה.
ראו  ,SURREYלעיל ה"ש .33
ס' )2ב() (2לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,1985ס"ח  ;60לדיו בנושא ראו אדרעי :„ÂÒÈ ˜ÂÁ
 ,‰È„Ó‰ ˜˘Óלעיל ה"ש  ,30בעמ'  399ואיל.
ע"א  ,˙Â·ÂÁ¯ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù ' ¯ÂˆÁ ıÂ·È˜ 165/82פ"ד לט).(1985) 75 ,70 (2
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לגבות היא נתונה 51.הענקה של תמריצי מס לסוג אחד של נישומי או פעילויות מביאה
בהכרח להכבדה של נטל המס על סוגי אחרי של נישומי ופעילויות .העדפה לטובה
של האחד פירושה הפליה לרעה של האחרי 52.ביתר דיוק :העדפת ההו הפיננסי ובעליו
מביאה להפליה לרעה של נישומי שהכנסת נובעת מהונ האנושי .הורדת המס על
ההו ממילא מביאה לנטל מס כבד מדי על גורמי הייצור האחרי – על ההו האנושי –
או לקיצו בהספקת של הסחורות והשירותי הציבוריי המיועדי לטיפוחו של ההו
החברתי.
הגישה המסתמנת בישראל היא הענקה של תמריצי מס להו הפיננסי .זו גישה
מסוכנת 53וקרוב לוודאי שלא יעילה; 54על כ אבח דרכי חלופיות לביטול ההפליות
והפגיעות בהו האנושי ובהו החברתי ואסמ שתי דרכי אפשריות :הראשונה ,דר
המל ,היא ביטול ההטבות להכנסות מהו ולרווחי הו ,והורדה של שיעורי המס החלי
על עבודה; 55השנייה ,בבחינת הרע במיעוטו ,תבקש לאתר פעילויות שמקור בהו
אנושי – לרבות ידע אישי – ושתרומת לצמיחה הכלכלית אינה נופלת מתרומתו של
ההו הפיננסי ,ותציע מודל להענקת תמריצי מס ג להו האנושי .יש להדגיש כי הדר
51

52

53
54

55
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כידוע ,יש טענה שה#רדה של שיעורי המס יכולה דווקא להביא לגידול בסכומי המס הנגבה )לדיו
בעיקרי טענתו של ארתור לאפר ראו ,בי היתר ,תומס סואל  ,Á¯Ê‡Ï ÍÈ¯„Ó ,‰ÏÎÏÎ‰ ˙Â„ÂÒÈבפרק
י"ד )יצחק טישלר מתרג ;(2006 ,אדרעי ˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âלעיל ה"ש  ,23בעמ'  58ואיל .א טענה זו
נכונה ביחס להכנסות מהו היא ודאי נכונה ג ביחס להכנסה מעבודה; על גישה עלפיה הורדת
שיעורי המס על העבודה תביא להגדלת היצע העבודה ראו להל ה"ש  242והטקסט הנלווה.
וראו ‡ ,2009 ÒÓ ˙Â·Ë‰ Ô„Óלעיל ה"ש  ,47בעמ' " :233הטבות מס מיטיבות אמנ ע מקבליה,
רעות את מצבה .הטבות המס
אול ה מעבירות את נטל תשלו המס אל שאר האוכלוסייה ובכ ֵמ ֵ
משנות את חלוקת הנטל ותו כדי כ מסבכות את חוקי המס ,מעודדות התחמקות והימנעות
ַ
מתשלו מס אמת ,פוגעות ברווחת כלל הציבור והמשק ומסתירות את ההיק האמיתי של מעורבות
הממשלה במשק .מכא ,עדיפה רפורמה המשלבת הפחתת שיעורי מס לכלל האוכלוסייה ע ביטול
הטבות לקבוצות אוכלוסייה ייחודיות .רפורמות מסוג זה ,במינוני שוני ,בוצעו בישראל בשנת
 1975ובשנת  .2003בארה"ב ה בוצעו בשנת  ,1986ולאחר מכ ג בחלק גדול ממדינות המערב".
ראו להל הדיו על ההתפתחות באירלנד ,ש"הובילה" את המרו בתחרות המסי הבילאומית,
להל ה"ש  247והטקסט הנלווה; על סימני מטרידי המעידי על התפרקותה של מדיניות הרווחה
בישראל ראו בי היתר להל ,ה"ש  72והטקסט הנלווה.
על הפגיעה ברווחה כתוצאה מתכנו מס מיוחד שבו שיעור המס על ההכנסות נמו יותר משיעור
המס המוטל על הנישו הסובל מהפסדי עסקיי ,וכתוצאה מכ נוטה לייצר כמות רבה יותר
מהכמות האופטימלית ,ראו לדוגמה & Yoram Margalioth, Eyal Sulganik, Rafael Eldor
) .Yoseph Edrey, A Cost of Tax Planning, 5 REV. L. & ECON., art. 7 (2009על חוסר היעילות
הנוצר כתוצאה מסבסוד הו בכלל ובאמצעות חוק עידוד השקעות הו בפרט ראו להל ה"ש 313
ואיל והטקסט הנלווה.
על הצעה נאיבית כזאת מלפני כ 30שנה ראו יוס מ' אדרעי "בסיס מס כולל בישראל"  ÌÈËÙ˘Óיב
.(1982) 431
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הראשונה היא הרצויה יותר 56.היא נכונה כיוו שאינה מפלה בי נישומי בעלי יכולת
שווה ואינה יוצרת עיוותי הפוגעי בסופו של דבר ביעילות הכלכלית .הליכה בדר זו
פשוטה וקלה .ההנחה שביסודה היא שכמות המס שהמדינה זקוקה לו היא נתונה .על כ
העלאת שיעורי המס על ההו תביא בהכרח להפחתת המס על העבודה  57.יישומה
המעשי של דר זו ,מבחינתו של נסח החוקי ,א הוא יחסית פשוט וקל לביצוע – איתור
וביטול כל הטבות המס להו וקביעת סול זהה של שיעורי מס לכל סוגי ההכנסות.
כיוו שהסיכויי שהמחוקק הישראלי יאמ דר זו ה כנראה קלושי ,נבח את שתי
הדרכי ונתמקד בעיקר בשנייה.
)‰ÒÎ‰ ÏÚ ÒÓ :Ï‡¯˘È· È˘È‡‰ ÒÓ‰ ˙ËÈ˘ (‰
שיטת המס שנבחרה בישראל ואומצה עלידי המחוקק הישראלי היא מס על ההכנסה.
בכ הועדפה שיטה הממסה את ההכנסה של הנישו ,יהא מקורה אשר יהא; בי שהיא
הכנסה אקטיבית ,דהיינו :תשואה על הגור לייצור ההו האנושי ,ובי שהיא פסיבית,
דהיינו :הכנסה שהיא תשואה על הגור לייצור ההו הפיננסי 58.העדפה זו ,הראויה
ונכונה בעיני ,מעידה כי המחוקק דחה את הגישה שמקורותיה בתפיסתו של ג' ס' מיל,
שעלפיה מיסוי הריבית הוא מיסוי כפול; המחוקק העדי את התפיסה שלפיה יש למסות
את ההכנסה – קרי :הרווח או ההשתכרות שנובעי לנישו – בהתא ˙ÈÏÎÏÎ‰ Â˙ÏÂÎÈÏ
· 59.ÒÓ ˙˘ ÏÎקביעה זו היא בעלת משמעות .א היינו מאמצי את הגישה בדבר
המיסוי הכפול של הריבית ,המסקנה המתבקשת הייתה שיש לפטור חלק מהכנסות ההו
)ההכנסות הפסיביות( ממס .החיסרו בגישה זו טמו בכ שעלפי הגיונה של הטענה
56

57
58

59

ראו לדוגמה את הצעתו של פרופ' קלוי ג'והנסו כיצד נית לגייס טריליו דולר ולחסל את הגירעו
התקציבי שנוצר בארצותהברית בעקבות המשבר הכלכלי ללא כל העלאת מסי אלא באמצעות
ביטול הטבות מסCalvin H. Johnson, How to Raise $1 Trillion Without a VAT or a Rate .
).Hike, 128 TAX NOTES 101 (2010
כפי שנראה בהמש יש מחקרי המעידי על כ שהורדת שיעורי המס על עבודה מסביבות 58%
לכ 40%תביא לגידול ניכר ברווחה המצרפית במשק; ראו להל ה"ש  242והטקסט הנלווה.
כ קובע ס'  (4)2לפקודה" :דיבידנד ,לרבות דיבידנד המשתל מתו רווחי הו של חברה ,ריבית,
הפרשי הצמדה או דמי נכיו" .ס'  (5)2מחייב במס ג אנונה; ס'  (6)2מחייב במס "דמי שכירות,
תמלוגי ,דמי מפתח ,פרמיות ורווחי אחרי שמקור באחוזתבית או בקרקע או בבני תעשייתי";
ואילו ס'  (7)2מחייב במס "השתכרות או רווח שמקור בכל נכס שאינו אחוזתבית ולא קרקע ולא
בני תעשייתי".
ראו ,בי היתרAlvin C. Warren, Jr., Fairness and a Consumption-Type or Cash Flow ,
Personal Income Tax, 88 HARV. L. REV. 931, 933-938 (1975); Boris I. Bittker,
Comprehensive Income Taxation: A Response, 81 HARV. L. REV. 1032 (1968); Boris I.
Bittker, A “Comprehensive Tax Base” as a Goal of Income Tax Reform, 80 HARV. L. REV.
) ;925 (1967וכ ספרו של  ,SURREYלעיל ה"ש .33
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בדבר המיסוי הכפול על החיסכו ,לא כל ההכנסה הפסיבית ראויה לפטור אלא רק
ההכנסה בגובה הריבית "חסרת הסיכו" .מכא – לצור החיוני באיתור ובזיהוי
המרכיבי של ההכנסה הפסיבית :אלה שה בגובה הריבית חסרת הסיכו הראויי
לפטור ואלה שה למעשה תמורה על מאמציו של הנישו בהשגת תשואה גבוהה יותר
שאינה ראויה לפטור 60.בחיבור זה לא ניכנס לנבכי הגישה הזו ונסתפק במסקנה שגישתו
של המחוקק הישראלי בדבר מיסוי ההכנסה של כל נישו בהתא ליכולת הכלכלית שלו
בכל שנת מס היא הבסיס לדיוננו61.
)ÂÈ˙ÂÎÏ˘‰Â ÈÏÎÏÎ‰ ¯·˘Ó‰ (Â
המשבר הכלכלי העולמי שנחת במלוא עוצמתו ,בעיקר על מדינות המערב ,לא בא על
כול בהפתעה .כבר הזכרנו את הזהרותיו של ג'ו קנת גלברייט לפני יותר מ 50שנה,
בדבר סטייתה של השיטה הקפיטליסטית מעקרונות התחרות החופשית בחברת השפע
ובחברה התעשייתית החדשה ,זניחתה את רווחת של חברי הקהילה והתעלמותה
מהפערי החברתיי האדירי שהמשטר הקפיטליסטי מאפשר 62.ספרו המאוחר יותר
משנת  – 63A SHORT HISTORY OF FINANCIAL EUPHORIA – 1994הוא הזהרה קולעת
למשבר הנוכחי .ש הוא מפרט בהרחבה את הגורמי האחראי ,לדעתו ,להיווצרות
של משברי כלכליי וליצירת של בועות פיננסיות וניפוח שוויי של ניירות ער
בבורסה .גלברייט מבקר ג את התנאי המאפשרי קבלת הלוואות בקלות רבה מדי
לצורכי צריכה ולצורכי מסחר בניירות ער ואת היעדר הפיקוח ההול על כמות הכס
במשק.
דוגמה נוספת אפשר למצוא ג בשני ספריו האחרוני של חת פרס נובל לכלכלה,
ג'וז שטיגלי ,שהתרכזו בתהלי הגלובליזציה  64.בשניה מתח שטיגלי ביקורת
חריפה על התהלי ,המתעל מצרכי רבי של יחידי ושל מדינות מתפתחות רבות.
בספר מאוחר ,שנכתב כשנתיי לפני התפרצותו של המשבר הנוכחי ,פירט שטיגלי כמה
מ הרעות החולות של המשטר הקפיטליסטי ,בעיקר כפי שבא לידי ביטוי ב"קונצנזוס
וושינגטו" ,שש דגש רב על הצור בהקטנת הממשלה ,בהפחתת הפיקוח על מוסדות

60

דיו רחב בנושא זה ובפתרונות אפשריי ראו ,בי היתר ,אצל Edward J. McCaffery, A New
).Understanding of Tax, 103 MICH. L. REV. 807 (2005

 61כ ג עלפי גישתו של בית המשפט העליו בעניי ˜ ,Ï‡Èלעיל ה"ש .45
 62לעיל ה"ש .14
.JOHN KENNETH GALBRAITH, A SHORT HISTORY OF FINANCIAL EUPHORIA (1994) 63
 64ג'וז א' שטיגלי ‡) ‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚· ˙Á Èרחל אהרוני מתרגמת ;(2005 ,ג'וז י' שטיגלי ˙‡ Ô˜˙Ï
) ‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚‰שונמית ליפשי מתרגמת) (2008 ,להל :שטיגלי .(‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚‰ ˙‡ Ô˜˙Ï
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כלכליי ,בהנהגה מהירה של הפרטה ו"ליברליזציה" ובהתמקדות מופרזת במדידה
מכניסטית של התוצר במקו התמקדות במרכיבי רווחה65.
דבריה של גלברייט ,של שטיגלי ושל עוד רבי 66,שנכתבו כאמור לפני התפרצותו
של המשבר הנוכחי ,מציגי באופ חד את הגורמי העיקריי ,ג בעיניי ,למשבר
הנוכחי :שאיפה ליעילות המתמקדת רק בעשיית רווחי הנמדדי בכס במקו התחשבות
ג בפריו ,בתפוקה ריאלית ,בתשואות ובגורמי המביאי לאושר; 67התחפרות בתפיסה
שעלפיה השקעות הו ועידוד ההו הפיננסי יבטיחו תמיד ובכל מצב צמיחה כלכלית
שתיטיב ע כלל חברי הקהילה ,והזנחת ההו החברתי וההו האנושי; התעלמות
משיקולי של צדק חלוקתי כמרכיב בתפיסה תועלתנית רחבה; מדידה טכנית של מדדי
כלכליי )תוצר לאומי גולמי וכיו תוצר מקומי גולמי( והתעלמות מהפגעי שה
יוצרי; חיפוש אחר צמיחה מהירה על חשבו צמיחה בתקיימא; הפחתת פיקוח
ממשלתי וציבורי על מוסדות כלכלייפרטיי המספקי בעיקר שירותי ציבוריי;
הקטנת הממשלה בכל מחיר; ויתור על נכסי ציבור והפרטה מהירה ,לא מבוקרת ולא
שקולה; האדרת הקניי הפרטי וניתוקו מהמחויבות החברתית הקשורה אליו; התעלמות
מהתופעה שעלפיה בעלי הו חומדי ומפקיעי את קניי הציבור; התגברות הצריכה
הראוותנית והבזבוז הלא אחראי של משאבי מתכלי68.

65

66
67
68

שטיגלי  ,‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚‰ ˙‡ Ô˜˙Ïש ,בעמ' " :37קונצנזוס וושינגטו ש ,למשל ,דגש מועט מדי על
סוגיות של צדק ,תעסוקה ותחרות ,על קצב ההתקדמות ועל רציפות הרפורמות או על האופ שבו
נוהלה ההפרטה .כיו קיימת הסכמה כללית ג על כ שקונצנזוס וושינגטו התמקד יותר מדי
בהעלאת התמ"ג ,ולא בדברי אחרי המשפיעי על רמת החיי; הוא לא התמקד מספיק בקיימת –
בשאלה הא הצמיחה יכולה להמשי ולהתקיי מבחינה כלכלית ,חברתית ,פוליטית או סביבתית.
העובדה שמדינה כמו ארגנטינה – שדורגה בדרוג  A+על יד קר המטבע הבילאומית על כ שמילאה
אחר צווי קונצנזוס וושינגטו – שגשגה במש מספר שני א מיד אחריה הגיעה לעברי פי פחת,
סייעה בחיזוק ההכרה שיש לשי דגש על קיימת".
ראו בי היתר לעיל ,ה"ש .1614
כפי שנראה בהמש ,נעשי ניסיונות מקוריי שמטרת לשמש מדדי מדויקי יותר למדידת
הרווחה והקדמה הכלכלית האמיתית האמורה להיטיב את איכות חיינו; ראו להל ה"ש  86והטקסט
הנלווה.
שטיגלי  ,‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚‰ ˙‡ Ô˜˙Ïלעיל ה"ש  ,64מציי כי אחד ההבדלי הבולטי בי מדינות בעלות
צמיחה עקבית גבוהה לבי מדינות מפותחות שתהלי הצמיחה שלה נעצר הוא שהבנקי במדינות
מהסוג הראשו מלווי כספי בעיקר לצור השקעה ופיתוח ,בעוד שבמדינות מהסוג השני בנקי
מלווי – בארצותהברית בעיקר באמצעות ִמחזור משכנתאות – למשקי בית ולצריכה; וראו ג את
הזהרותיו של גלברייט ברוח זו ,לעיל ה"ש  14ו.63
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ביקורת מכיוו אחר ,א כי בעלת מכנה משות רחב ,באה מהאג הימני בארצות
הברית  69.ביקורת זו בוחנת את המשבר מזווית ראייה התולה את האשמה במשבר
האחרו דווקא בהתערבות יתר של הממשל על הבנקי למשכנתאות בארצותהברית
ובהתערבות בחיי הכלכלה ,בי היתר באמצעות הענקה של הטבות המס למשקי בית
נוטלי הלוואות ממושכנות 70.במקו להסתפק במת מענקי ישירי למעוטי יכולת כדי
לעודד לרכוש דירות מגורי ,יצר המשטר האמריקני מערכת של לחצי על הבנקי
האמורי כדי שיעניקו הלוואות שבנקי אחראיי ,בתנאי שוק חופשי וללא מערכת
הלחצי הסטטוטורית ,לא היו מעלי על דעת לאשר .יתרה מזו :מדיניות המס ש,
שבאה לידי ביטוי באפשרות הנדיבה שקוד המס האמריקני מעניק לניכוי תשלומי הריבית
על משכנתאות ראשונות ושניות כהוצאה לצורכי מס הכנסה 71,עודדה בעיקר את בעלי
ההכנסות הגבוהות לממ צריכה פרטית שוטפת ,בזבזנית וחסרת אחריות באמצעות
המשכנתאות הזולות.
לנו בישראל בולטת עובדה נוספת ,מטרידה וחמורה :אחד הממצאי העצובי
העולי לנוכח דירוגו של ארגו  OECDאת מדינות המערב בהתא לדרגות העוני
והפערי החברתיי מלמד כי עלפי כל מדד ,מדינת ישראל הייתה תופסת מקו גבוה
של איכבוד בדירוג72.
 .3מבנה המאמר
הפרק הראשו מציג את התובנות המקובלות במדע הכלכלה ,ועומד על כמה מהפגמי
המאפייני אות כגו זניחת מטרתו המקורית של מדד התוצר המקומי הגולמי והתעלמות
ממדדי חלופיי המתחקי אחר אושר ורווחה; היקפ הראוי ומרכיביה של ההו
האנושי וההו החברתי כגורמי ייצור.

 American Enterprise Institute for Public Policy Research 69הוא מכו המחקר המייצג את
החשיבה הימנית הקונסרבטיבית בוושינגטו.
Peter J. Wallison, Cause and Effect: Government Policies and the Financial Crisis, 70
 ,FINANCIAL SERVICES OUTLOOK AEI ONLINE, Nov. 25, 2008ראו www.aei.org/
.publications/pubID.29015/pub_detail.asp
 71ראו )) Internal Revenue Code, 26 U.S.C. §163(h) (2009להל :קוד המסי האמריקני(.
 72ראו ,למשל ,המוסד לביטוח לאומי – מינהל המחקר והתכנו ÁÂ„ – ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ¯ÚÙ‰Â ÈÂÚ‰ È„ÓÓ
˘˙ ,www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2008.pdf (2008) 3 2007 Èוכ
ראו המוסד לביטוח לאומי – מינהל המחקר והתכנו „www.btl.gov.il/ (2009) 2007/8 ÌÈÈÈ· ÁÂ
 .Publications/oni_report/Documents/oni0708.pdfראו ג Economic Miracles and Mirages,
THE ECONOMIST, Apr. 3, 2008, www.economist.com/surveys/displaystory.cfm?story_id
.=10909908
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בפרק השני נעמוד במיוחד על החינו וההשכלה כמרכיבי בהו האנושי והחברתי
ועל הקשר שלה לצמיחה כלכלית ולמדדי חלופיי לרווחה האישית והמצרפית.
בפרק השלישי נפרט מקצת המאפייני של אחריות הממשלה בפיתוח של גורמי
הייצור ואת הקשר בינ לבי מערכת המסי.
בפרק הרביעי נעמוד על הסכנות שבשימוש במערכת המסי להשגת מטרת כלכליות
וחברתיות .נזכיר כי בניגוד לטענות רווחות אי ממצאי אמפיריי המצביעי על כ
שהורדת מסי תעודד בהכרח צמיחה כלכלית; ג בהתא למודל הקייניסיאני וג עלפי
ממצאי אמפיריי יש מצבי שבה הורדת מסי תביא דווקא לירידה בצמיחה
הכלכלית ,לפגיעה ברווחה המצרפית ולאיו על קיומה של מדינת הרווחה .עוד נפרט
בפרק הרביעי את הדרכי המקובלות בישראל לעידוד השקעות הו ואת הביקורת על
יעילותו של חוק עידוד השקעות הו .סיומו של הפרק הרביעי יציג את גישת המסתמנת
של המחוקק הישראלי וה ִמנהל הציבורי להו האנושי .נצביע ,באמצעות מספר לא קט
של דוגמאות ,על נטייתו של הממשל להכביד את נטל המס על ההו האנושי )שכירי
ועצמאיי( ולהקל על ההו הפיננסי ועל בעליו.
הפרק החמישי יסכ את עיקר הממצאי שנסקרו בפרקי הקודמי לו ויפרט את
המחיר הכבד שהחברה הישראלית משלמת בגינ .בהמש נציג ניתוח כלכלי פשוט
המחזק את הטענה שהשקעות בחינו אינ רק מועילות ,אלא נובעות מכ שלעובדי
החינו יש  ˙Â‡ÎÊלהשתת ,באמצעות תגמול כספי ,בגידול בצמיחה הכלכלית
המקומית .סיומו של הפרק יעסוק בהצעה לשקול לשנות את חוק עידוד השקעות הו
לחוק עידוד השקעות הו אנושי.

א .בעיות בתפיסות כלכליות מקובלות
 .1תוצר מקומי גולמי ,אושר ומדדי חלופיי
מטרתה של המדיניות הכלכלית היא הגדלת  ˙ÈÙ¯ˆÓ‰Â ˙È˘È‡‰ ‰ÁÂÂ¯‰של חברי
הקהילה 73.אול ,עקב קוצר יד של הכלכלני ה המירו את המושג המופשט "רווחה"
במונחי כספיי הניתני לכימות בפשטות וביעילות רבה )מדי( 74.אטאט החלו
כלכלני לעסוק בעיקר בחיפוש אחר הדרכי האופטימליות להשגת האמצעי החומריי
הדרושי לאד לצור קיומו ורווחתו .הדר הפשוטה והקלה למדידות אלה היא מדד
 73רות גביזו ˙‡‰È˙Â¯Ê‚Â Ï‡¯˘ÈÏ ÏÚ˙¯ËÓ :ÌÚ Ú¯ÙÈ ÔÂÊÁ ÔÈ‡· :Ï‡¯˘È ˙È„Ó Ï˘ ‰‚Â˘‚˘Ï ÌÈ
) www.vanleer.org.il/Data/UploadedFiles/Files/gavison_vision.pdfנבדק לאחרונה ב.(2.9.2009
 74ראו ,למשל ,את ביקורתו של יצחק אנגלרד Izhak Englard, The Failure of Economic Justice, 95
) ,HARV. L. REV. 1162 (1982וכ הלפמ לעיל ה"ש  ,21בעמ' .17
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כספי 75,ומכא – למעבר מ"רווחה" לרמת העושר וההכנסה בערכי כספיי .במילי
אחרות ,בהיעדר מדדי מדויקי ואובייקטיביי למדידת הרווחה – והאושר – 76התפתחה
נטייה להסתפק בסכומי כס )מקומי או "בילאומי"( כדי למדוד את ההכנסה הלאומית
והתוצר; בזמנו עסקו במדידת התוצר הלאומי הגולמי )תל"ג( א מאז תחילת שנות
התשעי עברו למדידת התוצר המקומי הגולמי )תמ"ג( ,המתרכזת בפעילות המקומית
בגבולות המדינה ,בהתעל מזהות ומלאומיות של היצרני .מכא ההתמקדות הרבה
ב"הכנסה הלאומית" ,ב"צמיחה כלכלית" וב"פריו"77.
78
אי צרי לומר שהמרת ה"רווחה" למדדי כספי אינה מספקת והיא מטעה
ומתסכלת 79.התמ"ג מתעל מהגירעונות שהפעילות הכלכלית יוצרת; מהעובדה שבצד
החיובי של פעילות כלכלית באוצרות טבע – כגו נפט ומוצריו – יש ג גורמי שליליי
כמו ריקו ) (depletionמאגרי הטבע מחד גיסא וזיהו אוויר מאיד גיסא .יתרה מזו:
כאשר הורי עובדי יותר ,קרוב לוודאי שיש גידול בתפוקה הלאומית ובתוצר ,אבל
כמות הפנאי שלה פוחתת וה מבלי פחות זמ איכות ע ילדיה .כאשר נמכרי יותר
מכשירי טלוויזיה ומופצי ערוצי כבלי רבי יותר ,התמ"ג עולה ,הג שכתוצאה מכ
ההשקעה בהו האנושי יורדת :ילדי צופי בטלוויזיה זמ רב מהזמ שה מקדישי
ללימודי ולפעולות חברתיות .התוצאה לטווח הארו תביא ,קרוב לוודאי ,לירידה
באיכות החיי וא בתוצר הלאומי .כאשר נמכרי יותר משקאות חריפי ,הפעילות

 75לביקורות על גישה טכנית ושטחית זו ראו במקורות המפורטי לעיל ,בה"ש .1815
 76כידוע ,האבות המייסדי של האומה האמריקנית לא נרתעו מלכלול בהכרזת העצמאות של
ארצותהברית את הזכות הטבעית לחפש ג אושר ,נוס על חיי וחירות ) “We hold these Truths
to be self-evident, that all Men are created equal, that they are endowed by their Creator
with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of
” .(Happinessתחילה נטה בית המשפט העליו האמריקני להעניק פרשנות מצומצמת לביטוי זה

וקבע כי הוא בעל משמעות כלכלית הנובעת מהזכות לחופש העיסוק ולא להגשמת אושר אמוציונלי:
) .Butchers’ Union Co. v. Crescent City Co., 111 U.S. 746 (1884בשנות השישי של המאה
הקודמת הסתמ בית המשפט העליו האמריקני על הביטוי הזה כשביטל חוק שמנע נישואי תערובת
).Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967
 77להסבר קצר וממצה של מונחי כלכליי אלה ואחרי ראו ,בי היתר ,ב"מונחו" בספרו של הלפמ,
לעיל ה"ש  ,21בעמ'  ,173וכ ג בלקסיקו באדרעי ˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âלעיל ה"ש .23
 78ע זאת ,התפתחה לאחרונה ספרות ענפה בתחו  applied information economicsלמדידת סחורות
לאמוחשיות ושירותי .ראו ,בי היתרDOUGLAS W. HUBBARD, HOW TO MEASURE ,
).ANYTHING: FINDING THE VALUE OF “INTANGIBLES” IN BUSINESS (2007
 ,Englard 79לעיל ה"ש  .74ראו ג אריה נחמיאס ,גליה עופר ויעקב רוזנברג  ‰ÏÎÏÎÂ¯˜ÓÏ ‡Â·Óחלק
א'  140ואיל )) (2005להל.(‰ÏÎÏÎÂ¯˜ÓÏ ‡Â·Ó :
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הכלכלית עולה א כי חלק מהשפעותיה ודאי שליליות .כל הגורמי השליליי הללו לא
באי לידי ביטוי בתמ"ג80.
81
לא בכדי נמתחת ביקורת רבה על השימוש במדדי המקובלי .לאחרונה החלו
הקדמה
ארגוני וכלכלני להציע מדדי אלטרנטיביי .נזכיר כא בקיצור את "מדד ִ
האמיתית" )מק"א או  ,GPIדהיינו (“Genuine Progress Indicator” :השוא למדוד באופ
מדויק יותר את הכלכלה "האמיתית" ואת הרווחה שרוב בני האד חווי ,ואת השינויי
– החיוביי א ג השליליי – ברווחת; לאמור :מדד המביא בחשבו ג פחת ,ריקו
מצבורי טבע ואת הנזקי הישירי והעקיפי הנלווי לתהלי הייצור ,את חלוקת
ההכנסה בי חברי הקהילה ,את בריאות הציבור והישגי מערכות החינו מחד גיסא ,ואת
נזקיה הישירי והעקיפי של העבריינות מאיד גיסא82.
מדד נוס הוא זה שהאו" מפרס מאז שנת  .1994זהו מדד חלופי לצמיחה" ,מדד
ההתפתחות האנושית" – מה"א ) ,(HDI – Human Development Indexהמשקלל מגוו
רכיבי וגורמי נוספי על המדדי הכספיי המקובלי .המה"א מכמת את היכולת של
תושבי המדינה הנסקרת לנהל חיי ארוכי ובריאי ,תו קיו רמת השכלה סבירה וע
גישה למקורות כלכליי המאפשרי רמת חיי סבירה .המדד נועד לשק את מצב
הרווחה בכל מדינות העול כדי לאפשר מעקב אחר התפתחות והשוואה ביניה83.

80

Clifford Cobb, Ted Halstead & Jonathan Rowe, If the GDP is Up, Why is America Down?,
) ,THE ATLANTIC MONTHLY (Oct. 1995מצוי ג באתרwww.theatlantic.com/politics/ :
.ecbig/gdp.htm

 81כ ,לדוגמה ,אפילו מי שנחשב לאביו מולידו של התל"ג ומאוחר יותר התמ"ג ,חת פרס נובל
לכלכלה ,האמריקני  ,Simon Kuznetsלא רווה נחת מהשימוש הנרחב שנעשה במודל שפיתח .זאת,
מכיוו שהמודל שהוא פיתח בשנות השלושי של המאה הקודמת נועד לשמש רק מדד אחיד של די
וחשבו לאומי של הממשל האמריקני ,זאת ותו לא .מאוחר יותר הבחי קוזנט בפגמי של המדד,
בליקוייו ,בחשיבות היתר שייחסו לו כלכלני ולשימושי שעשה בו הממשל; כ כבר בהרצאתו
לרגל קבלת פרס נובל Simon Kuznets, Modern Economic Growth: Findings and Reflections,
) .63 AM. ECON. REV. 247 (1973כ ג במאמרו החשוב Simon Kuznets, Economic Growth
).and Income Inequality, 45 AM. ECON. REV. 1 (1955
 82אלה ה עיקרי משנתו של ארגו הידוע בש  ,Redefining Progressשהוק בשנת  ;1994ראו קוב,
האלסטד ורואו ,לעיל ה"ש  .80ראו ג את משנתו של ארגו נוס ,GPIAtlantic ,שהוק בקנדה
בשנת  ,1997באתר.www.gpiatlantic.org :
 83להרחבה על המדד ועל מקומה של ישראל בו ראו דניאל גוטליב „„Ó· Ï‡¯˘È Ï˘ ‚Â¯È„‰
www.bankisrael.gov.il/press/heb/021015/ (2002) Ì"Â‡‰ Ï˘ (HDI) ˙È˘Â‡‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰‰
) 021015a.htmנבדק לאחרונה.(5.2.2008 :
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המספר המתקבל עבור כל מדינה עלפי מדד זה הוא ממוצע משוקלל של שלושה
מדדי :תמ"ג לנפש ,תוחלת חיי בעת הלידה 84ורמת החינו85.
לסיו סקירה קצרה זו נזכיר ג תפיסה מעניינת שהציע בשנת  1973המל היורש של
ממלכת בוט ,הנמצאת בי הודו לטיבט .במקו למדוד את התל"ג )התוצר הלאומי
הגולמי( הוא הציע למדוד דווקא את האל"ג )האושר הלאומי הגולמי – Gross – GNH
 86,(National Happinessהכולל ארבעה ממדי) :א( פיתוח מדיניות כלכליתחברתית
צודקת ובתקיימא; )ב( שימור ופיתוח ערכי תרבותיי; )ג( שימור של איכות הסביבה;
)ד( יצירתו של ממשל "טוב" .ייתכ כי פיתוחה של תובנה אקדמית חדשה בנושא כלכלה
ופסיכולוגיה 87הושפע מההצעה הנאיבית הזאת .מעניי לציי כי שבועו אמריקני החל
במדידת האושר הלאומי הגולמי ואיתור מאפייניו העיקריי בכמה מדינות והוא מפרס
את תוצאות הסקר ,ע ממצאי ומגווני ,במדינות רבות88.
הנה כי כ ,מעבר למדד הטכנימכני של התוצר הגולמי )המקומי או הלאומי( הולכי
ומתגבשי מדדי חלופיי החייבי לעמוד לנגד עיניה של קובעי המדיניות :מדד
הקדמה האמיתית; 89מדד ההתפתחות האנושית 90ומדד האושר הגולמי) 91להל ברשימה
ִ
זו" :המדדי החלופיי"(92.
84
85
86

87
88
89
90
91
92

ש .תוחלת החיי בעת לידה היא מספר השני הממוצע שילוד צפוי לחיות על בסיס שיעורי
התמותה בתקופת ההתייחסות .שיעורי תמותה ה מספר הפטירות בגיל מסוי חלקי האוכלוסייה
הממוצעת באותו גיל.
ש .מדד החינו מחושב כממוצע משוקלל של שני מדדי :מדד של ידיעת קרוא וכתוב בקרב
מבוגרי )בני  15ומעלה ,במשקל של  (2/3ומדד משולב של שיעורי הלמידה במערכת החינו
הבסיסית ,הבינונית והגבוהה )במשקל של .(1/3
ראו GROSS NATIONAL HAPPINESS AND DEVELOPMENT (Karma Ura & Karma Galay eds.,
) .2004את הספר שדיווח על הכנס הראשו בנושא ,אפשר להוריד באתר www.grossinternatio
 .nalhappiness.org/index.htmlראו ג ARTHUR C. BROOKS, GROSS NATIONAL HAPPINESS:
).WHY HAPPINESS MATTERS FOR AMERICA – AND HOW WE CAN GET MORE OF IT (2008
על הפעילות של המרכז לחקר בוט ראו באתר.www.bhutanstudies.org.bt/main/index.php :
וראו פרוקצ'יה ,לעיל ה"ש  ,14וכ ה"ש  15ו 16והאסמכתאות ש.
ראו למשל,Matt Mabe, Survey Says: People Are Happier, BUSINESSWEEK Aug. 20, 2008 ,
ומאמרי נוספי מגיליו זהwww.businessweek.com/globalbiz/content/aug2008/ :
.gb20080820_874593.htm
לעיל ה"ש .82
לעיל ה"ש .83
לעיל ה"ש .86
מעניי לציי כי חשיבות של מדדי חלופיי אלה באה כבר לידי ביטוי בחוקות של מדינות
ובהצעות לחוקות ,שכללו ברשימת זכויות האד שלה ג זכויות מ"הדור השני" ומ"הדור
השלישי" .ראו בי היתר אצל Marius Olivier, Constitutional Perspectives on the Enforcement
of Socio-Economic Rights: Recent South African Experiences, 33 VICTORIA U.

) ;WELLINGTON L. REV. 11 (2002ראו ג את האמנה הבילאומית בדבר הזכויות הכלכליות,
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ג בישראל תחושת התסכול מבצבצת בדוחות רשמיי של גופי ממלכתיי
העוסקי בייעו למדיניות כלכלית .כ ,לדוגמה ,נמצאות בהמלצותיה של מחלקת
המחקר בבנק ישראל למדיניות כלכלית  20082003המלצות לתכנית כלכלית
שהמרכיבי המרכזיי בה אינ רק החזרת המשק לצמיחה בתקיימא אלא ג עידוד
התעסוקה תו בלימת הגידול בממדי העוני93.
ברוח דומה ממלי ראש המועצה הלאומית לכלכלה שבמשרד הראש הממשלה
להשתחרר מהמגמות הכלכליות המסורתיות המתרכזות ביעדי מקרוכלכליי מובהקי
כגו הבטחת צמיחה בתקיימא ,יעד אינפלציה ויעד גירעו ,ולהציב בצד ג "יעדי
כלכלייחברתיי  ÌÈ„È„Óהאמורי לשק את מחויבותה של הממשלה לטיפול בבעיות
החברתיותכלכליות ככלל ,ובבעיית העוני בפרט" .זאת תו הצבת יעדי ברורי בעידוד
התעסוקה94.
ע זאת אי להמעיט מחשיבותה של הצמיחה הכלכלית ,ג א הגורמי המשמשי
למדידתה אינה מדויקי או אינ מוסכמי על כול .הרווחה קשורה לצמיחה כלכלית
בקשר ישיר; כפי שנראה בהמש ,כאשר מתרכזי במדידה מקובלת של הצמיחה ,הבאה
לידי ביטוי בתוצר המקומי הגולמי )תמ"ג( ,הצמיחה הרצויה היא צמיחה מתמשכת,
עקבית ובתקיימא  95.על כ נמשי את מסענו מכא ואיל במדידה המקובלת של
הצמיחה הכלכלית על א פגמיה .המדדי החלופיי ישמשו לנו מדי פע אורות הכוונה
נוספי.
 .2גורמי ייצור המבטיחי צמיחה בתקיימא
על א ההסתייגויות שפורטו לעיל ביחס לתמ"ג ולמדידה המכניסטית של הצמיחה
הכלכלית ,ברור ששני אלה ה עדיי הכלי הכלכליי המקובלי )א לא הבלעדיי(
החברתיות והתרבותיות שאימצה העצרת הכללית של האו" ב 1966ונכנסה לתוק בינואר :1976
93

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Dec. 16, 1966
.www2.ohchr.org/english/law/pdf/cescr.pdf
בנק ישראל – מחלקת המחקר www.bankisrael. (2003) 2008-2003 ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈÈ„ÓÏ ˙ÂˆÏÓ‰
.gov.il/deptdata/neumim/neum115h.pdf

 94ראו המועצה הלאומית לכלכלה – משרד ראש הממשלה ‡‚'„Ï‡¯˘ÈÏ ˙È˙¯·Á ˙ÈÏÎÏÎ ‰

www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/7C6D75ED-28A1-41B7-8CDE-E67 (2007) 2008-2010
 .C9245CC0E/0/Agenda1.pdfהדוח מפנה בי השאר למקורות הבאי :דניאל גוטליב וניצה קסיר

;(2004) ‰ÁÂÂ¯‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÈÂÈ˘Â ‰˜ÂÒÚ˙ ˙·Á¯‰ :ÂÓÂˆÓˆÏ ˙ÚˆÂÓ ‰È‚Ë¯ËÒ‡Â Ï‡¯˘È· ÈÂÚ‰
דוד קליי  ,(2003) Ï‡¯˘È· ˙È˙¯·Á ˙ÂÈÈ„Ó ÏÂ‰ÈÏ ÌÈ¯‚˙‡ :‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚‰ È˜Â˘ÈÁהתאחדות
התעשייני „ ,(2006) È˙¯·Á ÔÒÂÁ ˙‚˘‰Ï ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈÈ„ÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ Á"Âולמגוו רחב –  36במספר
– של עמותות וארגוני חברתיי שקראו לאימו יעדי חברתיי .פניית הארגוני החברתיי לחברי
הכנסת ולחברי הממשלה מצויה באתר.www.achoti.org.il/hebrew/ecronot.html :
 95ראו הלפמ ,לעיל ה"ש .21
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למדידת הפעילות הכלכלית .כיוו שכ ,ראוי לעמוד עליה ועל חשיבותה של צמיחה
כלכלית בתקיימא .כ הבהיר בזמנו אלחנ הלפמ:
תוספת של עשירית האחוז לשיעור הצמיחה בתוצר לנפש שקולה לעיתי,
במושגי רווחה ,לתוספת של עשרות אחוזי לתוצר הריאלי96.
בהתא לתפיסה המסורתית ,המונח "צמיחה" בכלכלה מתייחס לאותה מגמה חיובית
המסתמנת עלידי רצ הביצועי של מחזורי העסקי .ההבדל בי "גידול" )(growth
לבי "צמיחה )בתקיימא(" ) (long-term growth, sustainable economic growthהוא
משמעותי" 97.גידול" פירושו עלייה של מחזור העסקי – קרי :התוצר – מעבר למגמה
הקיימת .כ ,למשל ,משק המתבסס על חקלאות צפוי לחוות צמיחה )תרתימשמע(
בשנה ברוכת גשמי ,ושפל )ירידה של מחזור העסקי ,קרי התוצר מתחת למגמה( בשנה
שחונה .התנודות הלא יציבות במחזורי העסקי ,אעלפי שה יכולות להביא לגידול
מקרי ומתמש ,אינ מעידות על חוס כלכלי .השאיפה היא להשיג מגמה מתמשכת של
צמיחה בתקיימא .מגמה כזאת מושגת ,א נמשי בדוגמה החקלאית ,במשק המשקיע
בטכנולוגיות )כגו מתקני להתפלת מיי במדינות שוכנות י( ובידע אישי וציבורי
המשחרר את החקלאות המקומית מתלותה בכמות הממטרי השנתית .רק כשהמשק
נמצא במגמת עלייה לאור זמ נאמר כי הוא נמצא במצב של צמיחה בתקיימא.
במצב של צמיחה בתקיימא נמצא ג גידול ריאלי )סטטיסטי( בתפוקתו של כל חבר
בקהילה ,לאמור :גידול בתוצר לנפש )תמ"ג מחולק במספר התושבי( .גידול בתוצר
יביא עלפי רוב ג לעלייה ברמת החיי .זאת מכיוו שגידול בתוצר לנפש – על א
מגבלותיו הסטטיסטיות – מעיד לעתי קרובות על עלייה בצריכה ובהשקעות ,וההנחה
היא שככל שתושבי המדינה צורכי ומשקיעי יותר ,כ רמת חייה ועושר עולי.
לאור הדברי הללו יעסוק המש דיוננו בצמיחה האמיתית והמתמשכת ,בתהקיימא,
ובגידול בתוצר לנפש הנמדדי בערכי כספיי .בשולי הדברי נפזול מדי פע ג
להשפעות המדדי החלופיי שהזכרנו :המק"א ,המה"א והאל"ג.

 96אלחנ הלפמ "צמיחה וסחר חו" .(1989) 9 ,7 ‰ÏÎÏÎ· ÌÈÂÈÚ
 97לספרות כלכלית ישראלית בנושא תהלי הצמיחה בישראל והשפעת הפריו של הו ועבודה ראו ,בי
היתר ,אריה ליב געתו ) Ï‡¯˘È· ÈÏÎÏÎ ÔÂÈ¯Ùבנק ישראל  ;(1971אריאל הלפרי "בני הכוח הצבאי
וצמיחה כלכלית" ¯· ‰ÏÎÏÎÏ ÔÂÚלג  ;(1987) 990דוד מורב "נצילות הו בתעשיה בישראל" ¯·ÔÂÚ
 ;(1976) 182 ‰ÏÎÏÎÏיעקוב מצר "האטת הצמיחה הכלכלית בישראל :תופעה חולפת או עיד
חדש?" ) 74 ‰ÁÈÓˆ ÈÏ·Á – ÈÏ‡¯˘È‰ ˜˘Ó‰יור בפורת עור ;(1989 ,הלפמ "צמיחה וסחר
חו" ,ש; הלפמ ,לעיל ה"ש .21
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 .3גורמי הייצור :הו פיננסי ,הו חברתי והו אנושי
)‡( È˘Â‡ ÔÂ‰Â È‚ÂÏÂÎË Ú„È
החל באמצע המאה הקודמת הלכה והתגבשה ההכרה – בעיקר בזכות של הכלכלני
האמריקני חתני פרס נובל רוברט סולו וגרי בקר – כי בצד של ההו והעבודה יש גור
ייצור נוס ורבחשיבות :הידע הטכנולוגי המושקע בתהלי הייצור98.
אחת התעלומות שביקש רוברט סולו לפענח נובעת מתופעה שאותה כינה "העוד
הלא מוסבר" 99.אפשר להמחיש את הדבר בדוגמה פשוטה מאוד :נניח כי משק מייצר
שתי יחידות מוצר באמצעות שתי יחידות תשומה :יחידת  ‰„Â·Úאחת ויחידת ÈÒÈÙ ÔÂ‰
אחת ,תו שימוש בטכנולוגיה נתונה .א נוסי יחידה אחת לכל אחד מגורמי הייצור
האמורי סביר להניח שנקבל עוד שתי יחידות מוצר ,אול א מתברר שבעקבות
התוספת האמורה התקבלו  ¯˙ÂÈמשתי יחידות מוצר ,לאמור :הייצור גדל בשיעור גבוה
יותר מהגידול בתשומות ,נגיע לתעלומה שביקש סולו לפענח.
השערתו של סולו הייתה שעוד הייצור שנוצר עלפני הגידול בתשומות ,מקורו
בשינוי בגור הטכנולוגי ,המאגד בתוכו את השפעות האיכות של גורמי הייצור ,מידת
נצילות ,מרכיב התשתית וכושר הניהול ,וכל אות גורמי טכנולוגיי נוספי שמקורו
של מרבית בגידול ב ,È‚ÂÏÂÎË‰ Ú„Èבי בידע אישי של כל עובד ועובדת ובי בידע
הציבורי שבו משתמשי כלל העובדי.
סולו פיתח מודל כלכלי שעסק ג בהגדרות מושגיות וג בשיטות אמפיריות ,וסיפק
מסגרת חישובית למדידת הגורמי העיקריי לצמיחה הכלכלית במשק נתו .ההסבר
המקובל עד אז לתופעת הגידול והצמיחה התרכז כאמור בתשומות גדלות והולכות של
שני גורמי הייצור – הו פיננסי ועבודה .אול ,חקר תעלומת "העוד הלא מוסבר" עזר
לסולו לעמוד על כ שגידול בהו פיננסי המושקע לעובד מביא אמנ לגידול ,א רק
בטווח הקצר .התברר ג כי גידול בהו פיננסי לעובד שאינו מלווה בגידול או בקידו
טכנולוגי אינו מספק ,כיוו שבטווח הארו הגידול נעצר 100.מכא קצרה הדר למסקנה
שהגידול בצמיחה המשוי לגידול בהשקעות הו פיננסי הוא בעל אופי ארעי ,ואילו
הגידול המיוחס להתקדמות טכנולוגית מביא לצמיחה מתמשכת ועקבית ,בתקיימא.
הידע הטכנולוגי מביא לעלייה בתפוקה השולית של גורמי הייצור הפועלי במפעל .יש
לו השפעה מיידית וישירה על התפוקה במפעל ,וברמה המצרפית – על התפוקה במשק –
שעלפיה נמדדת הצמיחה .משמעות הדבר שאותה כמות של עובדי או מכונות כמו
98

ראו ,לדוגמהJEFFREY D. SACHS & FELIPE LARRAIN, MACROECONOMICS IN THE GLOBAL ,
).ECONOMY 547-587 (1993

 99סולו "תיאוריה של צמיחה כלכלית" ,לעיל ה"ש  ;21סולו "שינויי טכנולוגיי" ,לעיל ה"ש .21
 100ברור שגידול בהו ובעבודה מביא לגידול ·˙ ¯ˆÂא לא בהכרח לגידול ·ˆ ;‰ÁÈÓהלפמ "צמיחה
וסחר חו" ,לעיל ה"ש  ,96בעמ' .9
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במצב ההתחלתי תייצר כעת ,לאחר השיפור בידע הטכנולוגי 101,יותר תפוקה בזמ נתו
)במונחי כלכליי המשמעות היא תזוזה אקסוגנית ]חיצונית[ של עקומת ההיצע
המצרפי כלפי חו(.

הידע אינו מושג חד ממדי .הוא מורכב משני גורמי עיקריי :האחד מכונה "הו ידע
ציבורי" .זה הידע שיש בקהילה נתונה; הידע המפותח בעיקר במוסדות של חינו ומחקר
וג במחקר ופיתוח מסחרי .כמו כל מוצר ציבורי ,כל חבר וחברה בקהילה יכולי
להשתמש בו באופ חופשי ולא בלעדי ,בלא שהכמות הקיימת נפגעת 102.יש מי שרואי
בהו זה רכיב בקניי ציבורי  103,והוא ללא ספק רכיב בגור ייצור נוס – ההו
החברתי – 104שחשיבותו הולכת ומתבררת ונעסוק בו בהמש.
הגור האחר ,הידע האנושי ,הוא הידע הגלו בכל אד ואד .הידע האנושי הוא
אישי ,נתו לשימוש בלעדי ונעל ע הפסקת פעילותו של בעליו 105.הוא חלק מקניינו
של אד .זהו גור ייצור שהוא נוס על העבודה והזמ שאד משקיע בעבודתו .זהו
הידע )ובעיקר הידע הטכנולוגי( ,היכולת וההכשרה שבידי העובד – שה מרכיבי
חיוניי בהו האנושי שלו – ה גורמי המשפיעי באופ ישיר על התפוקה השולית
שלו; ה נדבכי מרכזיי בשרשרת הגורמי המבטיחי צמיחה בתקיימא106.

101

102

103
104
105
106
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א כי יש להדגיש :א משמעות הדבר ששיפור זה יגדיל את יעילות ההו בעתיד ,אזי שיפור זה לא
יביא בהכרח לתזוזה של עקומת ההיצע אלא של עקומת הביקוש המצרפי .תזוזה כזו תביא בסופו של
דבר לשיפור שיגדיל את יעילות ההו בעתיד ויגרו לעלייה בביקושי להשקעה ) .(Iמאיד גיסא,
עלייה בתפוקה השולית של העובדי ) (MPLאכ מביאה לתזוזה של עקומת ההיצע המצרפי כלפי
חו .במילי אחרות ,שיפור טכנולוגי וגידול בהו פיננסי אמורי לגרו לעלייה בתפוקה השולית
של העובדי –  ,MPLוכפועל יוצא ג לתזוזה של עקומת ההיצע המצרפי; לעומת זאת ,שיפור
טכנולוגי שיגדיל את יעילות ההו בעתיד משפיע א ורק על עקומת הביקוש ) .(ADכפי שנראה
בהמש ,אנו עורכי הבחנה בי הו אנושי שמקורו בידע אנושי של העובד לבי הו ידע ציבורי; ראו
להל ,בטקסט הנלווה לה"ש .106102
מבחינה מושגית כלכלית ,מוצר ציבורי מתאפיי כידוע בשניי :היותו של מוצר נצר לא באופ
בלעדי ) (non excludableוהיותו נצר ללא יריבות בי צרכני שוני זה מזה ) ,(non rivalלאמור:
הצריכה של תושב אחד אינה באה על חשבו אפשרויות הצריכה של תושבי אחרי ,לדוגמה:
ביטחו ,תאורת רחוב ,מגדלור ועוד .ראו בי היתר אצל רוז ,לעיל ה"ש  ,27בעמ' JOSEPH ;5855
)) E. STIGLITZ, ECONOMICS OF THE PUBLIC SECTOR 127-136 (3rd ed. 2000להל :שטיגלי
.(È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó‰ Ï˘ ‰ÏÎÏÎ
אדרעי "על חוקה דקלרטיבית" ,לעיל ה"ש  ,18בעיקר בעמ' .526524
ראו ,למשל ,דו"ח שחובר עלידי צוות מומחי של ארגו OECD, The Well-Being of :OECD
).Nations: The Role of Human and Social Capital (2001
הלפמ "צמיחה וסחר חו" ,לעיל ה"ש  ,96בעמ' .11
ראו בי היתר לעיל ה"ש .9796
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נקודת המפתח להבנה של מלוא הגורמי לגידול בצמיחה היא כמוב היחס בי כלל
גורמי הייצור שהוזכרו 107.בבחינות אמפיריות נמצא תימוכי להשערותיו של סולו :רוב
רובו של הגידול בתפוקה של העובד האמריקני בי השני  19491909נבע מההתקדמות
הטכנולוגית ) ,(88%ורק מיעוטו ) (12%יוחס לגידול בהשקעות בהו הפיננסי108.
עוד ראוי לציי את הכלכל האמריקני גרי בקר ,א הוא חת פרס נובל לכלכלה ,ואת
תרומתו לפיתוח התפיסה של הידע כמרכיב בהו האנושי:
לרוב בני האד הו פירושו חשבו בנק ,מאה מניות של  ,IBMקווי יצור
או מפעלי פלדה באזור שיקגו .כל אלה ה צורות של הו במוב זה שה
נכסי שמפיקי הכנסה ותשואות מועילות אחרות עלפני תקופת זמ
ארוכה .אבל צורות אלה של הו מוחשי אינ הביטויי היחידי של ההו.
השכלה ,הכשרה מקצועית במחשבי ,הוצאות לטיפול רפואי ,הרצאות
על מעלותיה הטובות של דייקנות ויושר אישי א ה בבחינת הו .זאת
מכיוו שה מגדילות את ההשתכרות וההכנסות ,משפרות את הבריאות,
ומוסיפות למנהגיו הטובי של אד במהל מרבית חייו .על כ כלכלני
מחשיבי הוצאות לחינו ,השתלמויות ,טיפול רפואי וכיוצא באלה
כהשקעות בהו האנושי .מרכיבי אלה מכוני הו אנושי כיוו שלא נית
להפריד בי בני אנוש לבי הידע ,הכישרו ,הבריאות והערכי שלה
באותה דר שבה נית להפריד בי בני אד לבי הנכסי הפיננסי
והפיסיי שלה109.
עוד הזכרנו את גישתו של ג'ו ק' גלברייט ,שהטי כבר שנות החמישי של המאה
הקודמת להשקיע בתשתיות פיזיות – בעיקר ברשת תובלה מהירה – בחינו ,ובצמצו
פערי חברתיי כדי להבטיח את שגשוגה וצמיחתה של החברה האמריקנית110.

 107גור נוס הוא המבנה של עקומת התשואה להו ,בהנחה שהתשואה השולית פוחתת .זהו נושא
חשוב א לא חיוני לענייננו; ראו אצל הלפמ "צמיחה וסחר חו" ,לעיל ה"ש  ,96בעמ' 109
והאסמכתאות ש.
 108ראו לעיל ה"ש .21
 109גרי בקר ,חת פרס נובל לכלכלה ,פרס כבר בשנת  1964את ספרו הראשו על ההו האנושיGARY :
S. BECKER, HUMAN CAPITAL: A THEORETICAL AND EMPIRICAL ANALYSIS, WITH SPECIAL

)) REFERENCE TO EDUCATION (1964להל :בקר  .(‰Â˘‡¯ ‰¯Â„‰Óהקטע המצוטט בטקסט לקוח
מסיכומו של בקר ב Gary S. Becker, Human Capital, in LIBRARY OF ECONOMICS AND
 ,LIBERTY, THE CONCISE ENCYCLOPEDIA OF ECONOMICSראו באתרwww.econlib.org/ :
.library/Enc/HumanCapital.html
 110לעיל ה"ש .14
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גור נוס המסביר את הצמיחה ,שאינו קשור במישרי לנושא הנדו כא א ראוי
להזכירו ,הוא ˘111.‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂ„È‚‰ ¯ÂÚÈ
נמצאנו למדי כי התוצר עצמו הוא תוצאה ישירה לא רק של מלאי ההו הפיננסי ושל
העבודה ,אלא ג של הידע הטכנולוגי המושקע בתהלי הייצור .בשוק משוכלל ,עלייה
בתוצר מביאה לגידול ברווח של הפירמה .גידול ברווח יאפשר לפירמה לשתפו ג ע
עובדיה )באמצעות העלאות שכר וחלוקת בונוסי( וג ע לקוחותיה )באמצעות הורדת
מחירי שגודלה ייקבע בהתא לעקומת הביקוש למוצריה( .גידול הכנסות העובדי
והפחתת מחיר המוצרי ללקוחות יביאו לגידול בהכנסה הפנויה ומכא ג לגידול
בכמות הצריכה הפרטית  112.יתרה מזו :גידול ברווחיה של הפירמה מגדיל ג את
הכנסות המדינה ממסי – ומ הסת יביא ג לגידול בצריכה הציבורית ולגידול ולשיפור
בסחורות ובשירותי הציבוריי ובהו החברתי .כל אלה ה גורמי צמיחה מובהקי.
התוצאה המתבקשת היא הגדלת הרווחה של כלל הקהילה!
)·( È˙¯·Á‰ ÔÂ‰‰
) (1מרכיביו וביטויו של ההו החברתי
בדברנו על ההו החברתי אי אנו מדברי על המונח המקובל בענ הסוציולוגיה,
שעלפיו  È˙¯·Á‰ ÔÂ‰‰מתאר את ס המשאבי הלא חומריי העומדי לרשות החברי
ברשת חברתית מסוימת מכוח שיתו הפעולה ,האמו ההדדי וסוגי ההתקשרויות בי

 111פירושו של גור זה ,עלפי הנחה מקובלת ,זהה לשיעור הגידול במספר עובדי .כאשר המשק יציב
)שיווי משקל עמיד לאור זמ( יש לשיעור של צמיחת האוכלוסייה שתי השפעות מכריעות :ראשית,
ככל ששיעור צמיחת האוכלוסייה גבוה יותר כ גדל שיעור הצמיחה )התוצר ,העבודה והידע
הטכנולוגי( .שנית ,ככל ששיעור צמיחת האוכלוסייה גבוה יותר ,נוצר הצור להפנות יותר חיסכו או
השקעה לצור הגדלת ההו הפיננסי כדי לקלוט את העובדי המצטרפי .יתרה מזו :קליטה של
עובדי חדשי לשוק העבודה מתבצעת בשוק החופשי כתגובה לירידת השכר במשק .המשמעות
המתבקשת היא שללא גידול בפריו ,גידול במספר העובדי יביא לירידה בהכנסה לנפש ,ומכא
לירידה ברמת החיי הנמדדת כאמור בערכי כספיי .במילי אחרות :הג שגידול האוכלוסייה
מביא לצמיחה מצרפית במשק ,נמצאה ירידה בשיעור  .˘ÙÏ ‰ÁÈÓˆ‰רק השיפור בידע הטכנולוגי
מביא לגידול בפריו העבודה ,ובכ גדל שיעור הצמיחה המצרפי במשק המפצה את הירידה בשיעור
הצמיחה לנפש – ומביא שוב לגידול בהכנסה לנפש .על משמעותו וחשיבותו של הפיריו והגידול בו
ראו הלפמ ,לעיל ה"ש .21
 112א כי יש לזכור כי לא כל הגידול בהכנסה הפנויה מביא לגידול בצריכה .זאת עקב העובדה שיש
במשקי בית נטייה קבועה לחיסכו .על כ גידול הצריכה שווה לגידול בהכנסה הפנויה פחות
החיסכו; ראו  ,‰ÏÎÏÎÂ¯˜ÓÏ ‡Â·Óלעיל ה"ש  ,79בעמ'  .197161כ ראו להל בטקסט הנלווה
לה"ש .237
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חבריה 113.ההו החברתי שאנו מדברי עליו 114הוא אמצעי ייצור הנוצר עלידי הקהילה
וכלל רכיביה .אי הוא נמצא בבעלות פרטית בלעדית אלא שיי קולקטיבית לכלל חברי
הקהילה .הוא כולל ג משאבי חומריי וג לא חומריי; הוא כולל מוסדות וארגוני
המיועדי לשרת את כלל הציבור ואת חברי הקהילה 115.רכיביו ומאפייניו של ההו
החברתי ה מגווני .חלק נובע מעצ הפעילות וההתארגנות של כל קבוצת אנשי
המבקשת לפעול בצוותא; חלק האחר נובע מהשקעות הממשלה ומהספקתה סחורות
ושירותי ציבוריי שהשוק החופשי מתקשה לספק ביעילות או בהתא לעקרונות יסוד
המקובלי בקהילה נתונה .המאפייני העיקריי של ההו החברתי ה קיומה של מערכת
משפטית ,הכרה בזכויות משפטיות ,הגנה עליה ואכיפת באמצעות מערכת המשפט; וכ
מערכות ציבוריות מתפקדות כגו מערכת סניטציה ,מערכת בריאות ,מערכות חינו,
מערכת כבישי נגישה לכול ,מערכות המספקות ביטחו פני וחו ,לרבות צבא
ומשטרה יעילה והוגנת .כמו כ אפשר לזהות במערכות המרכיבות את ההו החברתי
מערכות פיקוח ובקרה על מוסדות פרטיי שנועדו להבטיח שאלה יפעלו ביעילות
ולטובת אינטרס הציבור .אפשר לכלול בהו החברתי ג תוצרי של ההו החברתי כגו
תחושות ביטחו ,נורמות התנהגותיות ותרבותיות ,איכות פעילות של מערכות פרטיות
כגו מערכת בנקאות ושוק משוכלל .במדינות בעלות גוו חברתי אפשר לאתר בהו
החברתי ג מערכות סעד ורווחה ,וכ מערכות תמיכה במפעלי תקשורת ,תרבות וספורט.
) (2יחיד וקהילה :יחסי סינרגטיי
ג חסידיו של ג'ו לוק החלו לראות כי לא רק עבודתו של אד יוצרת נכסי ,עושר
וקניי ,אלא ג הידע והמומחיות המשמשי אותו בעבודתו 116.ואול ג עבודה ,ידע
 113ראו ,בי היתרROBERT D. PUTNAM, BOWLING ALONE: THE COLLAPSE AND REVIVAL OF ,
).AMERICAN COMMUNITY (2001
 114תפיסה דומה מתפתחת ג בתחו הכלכלה .תפיסה זו מכונה ” ,“Economics of Trustראו Michael
– Perelman, The neglected economics of trust: the Bentham paradox and its implications
Special Invited Issue: Money, Trust, Speculation and Social Justice – Part 1: Trust,
) ;Confidence, and Crime, 57 AM. J. ECON. & SOC. 381 (1998על הסבר בסיסי של תובנה
מתפתחת זו ראו בי היתר באתרchangingminds.org/explanations/trust/economics_ :
.of_trust.htm

 115על תרומתו וחשיבותו של ההו החברתי – בעיקר ממשל חזק ,יציב ומערכת של שלטו חוק – וא
על הסכנות בהליכי הפרטה מהירי ולא מבוקרי ראו ,בי היתר ,אצל Joseph E. Stiglitz & Sergio
Godoy, Growth, Initial Conditions, Law and Speed of Privatization in Transition
Countries: 11 Years Later (NBER Working Paper Series, Paper No. 11992 2006),
.works.bepress.com/joseph_stiglitz/11

 116על התיאור הקלסי של התהוותו של הכס ראו לדוגמה אצל אד סמית ) 112108 ÌÈÓÚ‰ ¯˘ÂÚיריב
עיט ושמשו ענבל מתרגמי.(1996 ,
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אישי והו פיננסי אינ מספקי .אד זקוק לתנאי שיתמכו בו ויאפשרו לו לפעול .איכות
עבודתו נרכשת ג בזכות קיומה של מערכת חינו ,הכשרה ומחקר ופיתוח 117.יצירתו
של אד לא תוכל להיות שלו ללא מערכת חוקי שתכיר בזכות הקניי שלו; הוא לא יוכל
לסחור בפרי עמלו ללא הכרה בחופש החוזי ,ובהיעדר חוקי המסדירי ואוכפי את
ההסכמי שהוא עור; הוא ג לא יוכל לממש את מרב הפוטנציאל הטמו בפרי עמלו
בהיעדר שוק משוכלל שהתחרות בו מפוקחת ונאכפת עלידי הממשל ,ושבאמצעותו
יוכל להפו את פרי עבודתו למוצרי או לשירותי בעלי ער כלכלי ,למוכר ולהופכ
להכנסה ממומשת .דומה שאפשר להסתפק בשתי דוגמאות:
אחת מופיעה אצל הכלכל ארתור אוקו:
תעשיית הרכב ההמוני של הנרי פורד הפכה להצלחה גדולה במדינה ע
הכנסה ממוצעת גבוהה ,שלושת אלפי של מיילי המאפשרי נהיגה
ללא הפרעות ,כוח עבודה ערני ושאפתני וממשל שמסוגל להג על נוסעי
ולאכו את חוקי התנועה .תעשייה זו הייתה הופכת לכישלו מוחלט אילו
הייתה מוקמת ]לדוגמה[ בלוב118.
החרה אחריו ריצ'רד פוזנר 119,שהדגיש כי לדעתו זכויות כלכליות ה "מותרות המתאפשרי
עלידי ארגו חברתי" .לחיי בצוותא ולאיכות הקהילה שבה אד חי ופועל יש חשיבות
מכרעת ג לרמת הכנסתו 120.לדוגמה ,א נניח שיש שני מייקל ג'ורד זהי לחלוטי –
האחד חי ופועל בשיקגו שבארצותהברית והאחר – באתיופיה; האחד משתכר כ40
מיליו דולר בשנה והאחר – אולי  100דולר .א כ ,עושרו וכושרו להשתכר של האחד
אינו נובע רק מכישרונו ומאיכות ביצועיו :ללא הקהילה שבה הוא פועל לא היה יכול
לממש את הפוטנציאל הזהה לו ולעמיתו האתיופי .הוא חב א כ לקהילה שבה הוא
פועל ,למוריו בבית הספר שאיתרו את כישרונו ,למכללה שבה המשי להתפתח ,לקהל
האוהדי של ה"שיקגו בולס" ולכלל התרבות האמריקנית הקונה בשקיקה את המוצר
שהוא יכול לספק .בלעדי כל אלה הוא היה משתכר כמו עמיתו האתיופי –  100דולר.
 117שימוש בתפיסת ההו החברתי בא לידי ביטוי בתפיסה שכיניתי "הפרויקט המשות" ,ראו בי היתר
אדרעי "מכשולי קונסטיטוציוניי" ,לעיל ה"ש  ;23יוס מ' אדרעי "זכויות אד וזכויות חברתיות"
 ÔÂÊ¯· ¯ÙÒכר שני :בני סברה  ;(2000) 45אדרעי "על חוקה דקלרטיבית" ,לעיל ה"ש  ;18אדרעי
"דיני מסי" ,לעיל ה"ש  ;23אדרעי ˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âלעיל ה"ש .23
) ARTHUR M. OKUN, EQUALITY AND EFFICIENCY – THE BIG TRADEOFF 46 (1975) 118התרגו
שלי; י'מ'א'(.
Richard A. Posner, Hegel and Employment at Will: A Comment, 10 CARDOZO L. REV. 119
)) 1625, 1626 (1989להל :פוזנר "הגל ותעסוקה"( .על הצדקות נוספות ,תועלתניות ,לקניי הפרטי,
ראו בי היתר ג בפרק השלישי בספרו RICHARD A. POSNER, ECONOMIC ANALYSIS OF LAW
).(4th ed. 1992
 120פוזנר "הגל ותעסוקה" ,לעיל ה"ש .119
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יכולתו הכלכלית של אד תלויה א כ לא רק בכישוריו ובעבודתו ,אלא ג בתרומת
של שאר החברי בקהילה וג בממשל שבה ובאיכות משילותו.
אפשר לאתר כא יחסי הדדיי :היחיד פועל למע רווחתו ותועלתו ,ובכ הוא תור
ג לקהילה שבה הוא פועל ,מייצר )ומספק סחורות ושירותי לעמיתיו בקהילה( ,צור
)רוכש סחורות ושירותי מעמיתיו ומעמיד לה הכנסה ממומשת( וחוס )מעמיד הו
פיננסי לפירמות ומאפשר למשקי בית להקדי צריכת( .מנגד ,הקהילה – כאוס מאורג
של יחידי – פועלת ,משקיעה בתשתיות פיזיות ,מוסדיות וארגוניות ,ומספקת ליחידי
סחורות ושירותי ציבוריי המאפשרי לה לפעול כאמור וחוזר חלילה .תרומת הציבור
המאורג כמדינה לתהלי של ייצור ההכנסה אינה מוטלת א כ בספק :הציבור משקיע
בתשתיות ,בפיתוח ובתחזוקה של משק משוכלל ויציב ,של מערכת משפטית ופוליטית
המאפשרת יציבות ותנאי לייצור ולצריכה ,של מערכת שלטונית המבטיחה קיומ של
צרכני בעלי כוח קנייה ,של מערכות בנקאיות ושל מערכות פיקוח ובקרה ,ושל מערכת
חינו והכשרה המאפשרת את קיומ של עובדי מיומני121.
ג היחיד פועל לטובת הקהילה .הנרי פורד ומייקל ג'ורד ,בדוגמאות דלעיל ,אכ לא
היו יכולי למצות את הפוטנציאל הכלכלי הטמו בה אילו פעלו בחברות שההו
הציבורי בה נמו ,א ה בעצמ תורמי בפעילות להו הציבורי .ה מייצרי את
המכונית או את הבילוי ומעשירי את הקהילה שבה ה חיי וחוזר חלילה .הוא
שאמרנו :יחסי הדדיי ,וא תמצי לומר :יחסי סינרגטיי122.
) (3נאמנות כלכלית
דר נוספת המלמדת על הקשר בי תהלי הייצור של ההכנסה לבי השירותי שהמדינה
מספקת הוצגה עלידי מלומד אמריקני ,אדווי זליגמ 123,כבר בסו המאה התשעעשרה,
ואומצה עלידי ועדה של חבר הלאומי )שהוא היה אחד מחבריה( בשנת 124.1923
גישתו מדגישה את הנאמנות הכלכלית ) (economic allegianceשבי יצר ההכנסה לבי
המדינה המאפשרת את יצירת ההכנסה ואת השימוש בה .בבסיס התפיסה נמצא ניתוח
 121הכלכל ג'וז שטיגלי מצא כי ההבדל בי כלכלות מוצלחות וחזקות בעלות צמיחה כלכלית ארוכת
טווח ובשיעור גבוה לבי כלכלות של מדינות מפותחות בעלות שיעורי צמיחה נמוכי ולא יציבי
נעו באיכות של מערכת הפיקוח והבקרה שהמדינה מפעילה .ראו שטיגלי ,‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚‰ ˙‡ Ô˜˙Ï
לעיל ה"ש  ,64בעמ' .6239
 122ההגדרה המקובלת למונח  synergyהיא "פעולה משותפת או משולבת של שני גורמי או יותר
הנותנת תוצאה חזקה יותר מאשר הצירו של פעולות כל הגורמי בנפרד; שיתו פעולה בי שתי
קבוצות ,פעולה משולבת".
.EDWIN R. A. SELIGMAN, ESSAYS IN TAXATION (8th ed. 1913) 123
Report on Double Taxation, League of Nations Economic and Financial Commission Doc. 124
).E.F.S.73F.19 (1923
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כלכלי פשוט ,מדויק והגיוני ,המתאר את תהלי ייצור ההכנסה והעושר בשלושה שלבי
עיקריי :תהלי הייצור הפיזי של ההכנסה ,התהלי שבו הופ הייצור הפיזי לסחורות
ולשירותי בעלי ער כלכליכספי ,והתהלי שבו נעשה שימוש בעושר שנוצר בשני
התהליכי הראשוני – בי כצריכה עכשווית או צריכה עתידית )קרי :חיסכו( ובי
כהשקעה שנועדה להכי את הקרקע לשני התהליכי הראשוני .בחינה מדוקדקת של
שלושת השלבי הללו מלמדת כי כול קשורי קשר הדוק לקהילה – או למדינה – שבה
ה מתרחשי.
) (4חשיבותו הכלכלית של ההו החברתי125

ממצא חשוב ביותר ,שיש לו השפעה חשובה על שאלת השתתפותה של מדינת ישראל
בתחרות המסי הבילאומית 126,הוא שההו החברתי הוא גור חשוב בשיקוליה של
חברות רבלאומיות היכ להשקיע 127.בסקר שער ארגו היצרני האמריקני בקרב יותר
ממאה חברות רבלאומיות נמצא כי השיקולי העיקריי שהנחו את הנהלותיה בבחירת
מיקו השקעותיה הישירות היו בסופו של דבר הספקת של סחורות ושירותי עלידי
הממשלה שכללו ,בי היתר :יציבות כלכלית וחברתית ,תפיסה ממשית של עקרו שלטו
החוק ,מערכת שלטונית המכירה בזכויות קנייניות ומאפשרת תחרות חופשית ,תשתית
תעבורתית שאפשר לסמו עליה ומערכת חינו והכשרה איכותיות128.
ברוח זו קובעת ג ועדה מייעצת של המסחר והתעשייה של  OECDבשנת :2001
על מנת לסחור ולהשקיע בשוקי פתוחי ,חברות מחפשות סביבה
עסקית המאופיינת ביציבות סוציאלית ומקרוכלכלית ,בשלטו חוק
ממוסד ,במסגרות פיקוח שמקדמות תחרות ומאפשרות תשתיות ,בחינו
משובח ובהזדמנויות להכשרה מקצועית ,בהכרה בקניי רוחני ובהגנה

 125על עיקר המרכיבי בהו החברתי ראו לעיל בטקסט הנלווה לה"ש .113
 126לעיל ה"ש  ,10ולהל ,בי היתר ,ה"ש  249246והטקסט הנלווה.
 127כ ,למשל ,ציי סואל ,לעיל ה"ש  ,51בעמ' " :418הרוב הגדול של ההשקעות האמריקניות בארצות
אחרות מושקע במדינות עשירות יחסית ולא במדינות עניות .רק אחוז אחד הושקע במדינות מועטות
הכנסה".
MANUFACTURERS ALLIANCE/MAPI AND THE NATIONAL ASSOCIATION OF 128
MANUFACTURERS, U.S. MANUFACTURING INDUSTRY’S IMPACT ON ETHICAL, LABOR, AND
ENVIRONMENTAL STANDARDS IN DEVELOPING COUNTRIES: A SURVEY OF CURRENT
)) PRACTICES (2001להל .(˙È¯·‰˙Âˆ¯‡· ÌÈ¯ˆÈ‰ ÈÂ‚¯‡ ¯˜Ò :ג מרבית דוחות המומחי של
ארגו  OECDמאוחדי בדעה זו; ראו ,בי היתרKoji Miyamoto, Human Capital Formation ,
and Foreign Direct Investments in Developing Countries (OECD Development Centre,
) ,Working Paper No. 211, 2003וההפניות ש.
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עליו ובהעדר שחיתות .יישו של מדיניות תחרותית באופ קפדני
ובשקיפות מהוה ג הוא מכשיר שלטוני הכרחי129.
באופ דומה הציג שטיגלי ניתוח מקי של הרבה מערכות כלכליות בעול – במדינות
המפותחות והמתפתחות – בספרו  ,‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚‰ ˙‡ Ô˜˙Ïשהוזכר כבר  130.אחד
ההבדלי המשמעותיי שמצא שטיגלי בי מדינות שבה הצמיחה הכלכלית המסתמנת
היא גבוהה וארוכתטווח לבי מדינות בעלות צמיחה כלכלית נמוכה מקורו בפיתוח ההו
החברתי בראשונות ,בדאגה להשקעות לצורכי ייצור ,בפיקוח ממשלתי על הפעילות
הכלכלית ,ובקיומה של מערכת בנקאות אמינה המשרתת בעיקר את הפירמות המשקיעות
ופחות את משקי הבית המבקשי להקדי את צריכת131.

ב .חינו והשכלה :גורמי של צמיחה כלכלית בתקיימא
 .1הקשר בי חינו והשכלה לצמיחה כלכלית
כאמור לעיל 132,הכלכל סולו בדק ומצא כי רוב רובו של הגידול בתפוקה של העובד
האמריקני בי השני  19491909נבע מההתקדמות הטכנולוגית ,ורק מיעוטו יוחס
לגידול בהשקעות בהו פיננסי .כיוו שכ ,ולאור הממצאי שעלפיה יש חשיבות
גבוהה לגורמי הטכנולוגיי ולתרומת לכלכלה הלאומית ג עלפי המדדי
המסורתיי ,ביקשו חוקרי הכלכלה לזהות ולבודד את הגורמי להתקדמות הטכנולוגית.
התוצאות לא צריכות להפתיע :נמצא שהחינו ממלא תפקיד כמותי חשוב בעליית התוצר
לעובד 133.נמצא כי ההשכלה מגדילה את יכולת של העובדי לייצר יותר ולהרוויח
יותר; כי השכלה פורמלית – חינו והכשרה – מגדילה את התפוקה יותר משנות ותק
Business and Industry Advisory Committee to the OECD, Trade and Sustainable Growth – 129
BIAC Statement to the OECD Trade Committee (Oct. 23, 2001), available at
 .www.biac.org/statements/trade/FINTrade_and_Sustainble_Growth102301.pdfוראו עוד
לדוגמה נוספתJonathan Temple, Growth Effects of Education and Social Capital in the ,
OECD Countries (OECD Economics Department, Working Papers No. 263 2000),
) www.oecd.org/dataoecd/15/20/1885700.pdfלהלÔÂ‰Â ÍÂÈÁ ÏÚ OECD ˙ÂÈ„Ó ÁÂ„ :

.(È˙¯·Á
 130לעיל ה"ש  64והטקסט הנלווה.
 131ש ,בעיקר בעמ' .5450
 132לעיל ה"ש  ,108107והטקסט הנלווה.
GROWTH IN THE UNITED STATES 133

EDWARD F. DENISON, THE SOURCES OF ECONOMICS

) .AND THE ALTERNATIVES BEFORE US (1962וראו ג את ספרו של בקר ,לעיל ה"ש .109
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וניסיו; כי עובדי טובי ממשיכי להשקיע בחינו ומנציחי בצורה זו את עליונות
על עמיתי יצרניי פחות שאינ משקיעי בתכניות לימוד והשכלה .מחקר שער
דניסו 134גילה שמש הימי שבילה העובד בבית הספר הוא פונקציה חיובית ישירה
להצלחתו בעבודה ולתפוקתו .א כ ביחס למדדי הכלכלה המסורתיי המתרכזי
כאמור רק בתפוקה מדידה בכס ,על אחת כמה וכמה כשמדובר במדדי החלופיי.
לחינו יש ג השפעות חיצוניות חיוביות מרחיקותלכת .יש קשר בי רמת ההשכלה
של הפרט לבי רווחתו הכלכלית ,וההשקעה הלאומית במערכת החינו משפיעה ג על
מערכת הבריאות והבטיחות ומכא ג על התוצר ועל הפריו :פחות עובדי חולי או
נפגעי ,יותר שעות עבודה ועבודה יעילה יותר .מחקרי רבי מצביעי 135על קשר
חיובי בי רמת השכלתו של הפרט לבי רמת בריאותו ,תוחלת חייו ורווחת משפחתו .ככל
שהפרט משכיל יותר כ המידע בדבר ההשפעות של פעילויות על בריאותו נגיש לו יותר;
אנשי משכילי יותר נוטי פחות לעסוק בעבודות מסוכנות ונוטי יותר לנקוט אמצעי
מגבירי בטיחות; השכלה גבוהה יותר ,המביאה להכנסה גבוהה יותר ,מאפשרת צריכה
של שירותי בריאות איכותיי יותר באופ יעיל יותר; השכלה גבוהה יותר מרחיבה את
מודעות הפרט לתזונה מאוזנת ובריאה יותר .בריאות משופרת של הפרט משפיעה באופ
חיובי על רמת בריאות של צאצאיו .לרמת בריאות גבוהה יותר יש השפעות חיצוניות
חיוביות )רפואיות וכלכליות( על כלל הקהילה .ככל שרמת השכלת של הפרטי עולה,
ה נוטי לתכנו משפחתי אופטימלי יותר מבחינת גודל המשפחה ומבנה הוצאותיה.
היעילות בהקצאת משאביה של המשפחה עולה ע עליית רמת ההשכלה של ההורי.
נוס על כ יש קשר חיובי בי רמת השכלת של ההורי לבי רמת ההתפתחות הפיזית
והאינטלקטואלית של ילדיה :ככל שההורי משכילי יותר ההתפתחות הפיזית
והאינטלקטואלית של ילדיה טובה יותר ,עובדה המשפיעה באופ חיובי על הישגיה
הלימודיי ויוצרת ג השפעות חיצוניות חיוביות על כלל הקהילה  136.הממצאי
העיקריי של מחקרי שנערכו בתחומי אלו מלמדי ג על קשר חיובי בי רמת
השכלתו של הפרט )מספר שנות הלימוד שלו( לבי תזרי הכנסותיו מעבודה במש
חייו :ככל שרמת השכלתו גבוהה יותר ,כ הכנסותיו הצפויות מעבודה גבוהות יותר137.
הער הנוכחי הנקי של תוספת השכלתו )הער הנוכחי של תוספת הכנסותיו העתידיות
 134דניסו ,ש.
 135ראו בעיקר את המחקרי של  ,OECDלהל ה"ש  144141והאסמכתאות ש.
.ELCHANAN COHN & TERRY G. GESKE, THE ECONOMICS OF EDUCATION (3rd ed. 1990) 136
 137כ ,למשל ,יש ממצאי ברורי המעידי על כ שהפערי החברתיי המשמעותיי ביותר שנפערו
בתחילת שנות השבעי של המאה הקודמת מקור במהפכה הטכנולוגית .מי שטרח והשקיע בחינו
ובהכשרות מקצועיות זכה לתשואות גבוהות בהרבה מאלה שהזניחו השקעה כזאת .ראו ,בי היתר,
מוריה אבנימל ויוסי תמיר ¯ .(2002) Ï‡¯˘È· ‰ÁÂÂ¯‰ Ï˘ ‰˜ÈËÈÏÂÙ‰Â ‰ÏÎÏÎ‰ :˙˜˙˜˙Ó ‰ÁÂÂעל
התנודות בממצאי בארצותהברית בתקופות שונות זו מזו ראו בקר ,לעיל ה"ש  .109ראו ג הזהרתו
של סואל ,לעיל ה"ש  ,51בעמ'  238235על כ שהשכלה לא הולמת עלולה ג לפגוע בתפוקה.
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בניכוי עלותה של תוספת ההשכלה ,שהיא שכר לימוד וויתור על הכנסות חלופיות
בתקופת הלימודי( הוא חיובי ,והוא הול וגדל ע העלייה ברמת ההשכלה .הסיבה
העיקרית לכ היא שהפריו של הפרט עולה בדר כלל ככל שרמת ההשכלה שלו עולה:
הגור המעסיק אותו מפיק ממנו תועלת גבוהה יותר ולפיכ מוכ לשל לו שכר גבוה
יותר 138.העלייה בפריו מסבירה ג את הקשר המקרוכלכלי :ככל שרמת ההשכלה
הממוצעת בקהילה גבוהה יותר ,ההכנסה לנפש גדולה יותר בתנאי מסוימי 139.נדגיש,
כי א השפעתו של החינו על המדדי המסורתיי היא טובה וחיובית ,קל וחומר על
המדדי החלופיי.
מחקרי מאוחרי ביקשו לבדוק א יש לגישות שהוזכרו עד כה ביטוי מעשי :ה
ביקשו לבדוק אמפירית את הקשרי בי ההשקעה בחינו לצמיחה וא הטילו ספק
בקיומו של קשר פוזיטיבי חדמשמעי 140.אול ,המחלוקות הקיימות נעות סביב ‚ Ï„Âאו
 Û˜È‰ההשפעה ולא סביב עצ קיומה141.
נכו הוא שמאז מחקריה של דניסו וסולו התרבו מחקרי נוספי התומכי
בהשקפה שתרומתו של החיסכו הלאומי – ובעקבותיו הגידול במלאי ההו הפיננסי
המושקע – גדולי יותר משהראו ממצאיה הראשוני של סולו ודניסו; 142אול אי
 138אבנימל ותמיר ,לעיל ה"ש  ;137וכ הלפמ ,לעיל ה"ש .21
 139בקר ,לעיל ה"ש .109
Jess Benhabib & Mark M. Spiegel, The Role of Human Capital in Economic Development: 140
Evidence from Aggregate Cross-country Data, 34 J. MONETARY ECON. 143, 143-173
(1994); Robert E. Lucas, Jr., On the Mechanics of Economic Development, 22 J.
MONETARY ECON. 3 (1988); Robert E. Lucas, Jr., Why Doesn't Capital Flow from Rich to
)) Poor Countries?, 80 AM. ECON. REV. 92 (1990להל :לוקאס "זרימת הו"( .ראו ג להל

ה"ש  144ואיל.

 141ראו בי היתר Hans-Jurgen Engelbrecht, Human Capital and Economic Growth:
Cross-Section Evidence for OECD Countries, 79 ECON. REC. 40 (2003); N. Gregory
Mankiw, David Romer & David N. Weil, A Contribution to the Empirics of Economic
) ;Growth, 107 Q.J. ECON. 407 (1992לוקאס "זרימת הו" ,לעיל ה"ש .140
 142מחקרי רבי ,מגווני ולעתי סותרי ,פורסמו בעניי זה; ראו GARY S. BECKER, HUMAN
CAPITAL: A THEORETICAL AND EMPIRICAL ANALYSIS, WITH SPECIAL REFERENCE TO
EDUCATION (2nd ed. 1975); RICHARD FREEMAN, THE OVEREDUCATED AMERICAN
) ,È˙¯·Á ÔÂ‰Â ÍÂÈÁ ÏÚ OECD ˙ÂÈ„Ó ÁÂ„ ;(1976לעיל ה"ש  ;129ראו ג DANIELE CHECCHI,
THE ECONOMICS OF EDUCATION: HUMAN CAPITAL, FAMILY BACKGROUND AND
) ,INEQUALITY (2006המזהיר מהשקעות יתר בחינו ומפני האמונה שכל השקעה בחינו מביאה

לעלייה ישירה בהו האנושי ומפחיתה ביחס ישר את רמת האישוויו בקהילה .ראו ג נתוני גרפיי
שהוצגו ב ,(2003) ÍÂÈÁÂ ‰˜ÂÒÚ˙ ·˘ÂÓ ,˙Â¯„˘ ÒÎנית להורדה בכתובת:
d73432390.dsites.co.il/media/uploads/·˘ÂÓ%20‰˜ÂÒÚ˙%20ÍÂÈÁÂ.doc
)נצפה לאחרונה ב.(2.11.2010
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מי שיחלוק על כ שלהו האנושי ,לידע האישי ,למערכות החינו וההכשרה ולהו
החברתי יש חשיבות רבה ביותר143.
מחקר של  144OECDסיכ את המחקרי התאורטיי והאמפיריי .המחקר מצביע
על ממצאי אמפיריי בדבר קיומו של קשר חזק בי השקעות בחינו לבי צמיחה
כלכלית ,א כי ממצאיו אינ גורפי והמחבר מזהיר מפני התייחסות לחינו כאל פתרו
כולל 145היכול לרפא את כל בעיות הצמיחה במדינות  .OECDהמחקר סוקר מצד אחד
את המודלי הכלכליי שעלפיה ברור שיש קשר ישיר חיובי בי השקעה בחינו
לגידול ולצמיחה בתקיימא; מנגד הוא מזכיר כמה מחקרי אמפיריי שלא מצאו קשר
ישיר בי חינו לבי צמיחה כלכלית ומציי כי ייתכ מצב של עוד השקעות בחינו –
בעיקר בחינו גבוה – המביא לבזבוז משאבי הבא על חשבו הכשרה מקצועית ברמה
נמוכה יותר146.
אכ ,לא כל השקעה בחינו מניבה בהכרח גידול בתפוקה  147.ההחלטות בדבר
השקעה בחינו חייבות להביא בחשבו את סוג החינו :חינו גבוה ,הכשרה מקצועית
טכנית ,חינו תיכו ,הביקוש למקצועות מסוימי במדינה וכדומה 148וכמוב את מצב
המשק .לדוגמה ,עוד השקעות בחינו גבוה יכול להביא לבזבוז משאבי ,לסיכו מוסרי
) 149,(moral hazardלמחסור בפועלי ייצור ועוד 150.יתרה מזו :לא כל חינו מביא לאותה
תשואה .שיעורי התשואה תלויי בנסיבות רבות ומגוונות כגו היותה של מדינה מפותחת
או מתפתחת ,הרכב כוח האד ואיכותו בכל מדינה ורמתה הטכנולוגית של התעשייה
143
144
145
146

147
148

לסקירה ממצה של הנושא ראו בקר  ,‰Â˘‡¯ ‰¯Â„‰Óלעיל ה"ש .109
„ ,È˙¯·Á ÔÂ‰Â ÍÂÈÁ ÏÚ OECD ˙ÂÈ„Ó ÁÂלעיל ה"ש .129
וראו ג הזהרתו של סואל ,לעיל ה"ש  ,51בעמ' .238235
„ ,È˙¯·Á ÔÂ‰Â ÍÂÈÁ ÏÚ OECD ˙ÂÈ„Ó ÁÂלעיל ה"ש  .129ראוי לציי כי בישראל גוברת תחושת
האינוחות ממהל שהתרחש לפני יותר משני עשורי והביא לסגירת של בתי הספר התיכוני
המקצועיי .על מדיניותו של משרד החינו בעניי סגירת בתי ספר טכנולוגיי קיימי ואיפתיחה
של חדשי ראו ,לדוגמה ,עת"מ )י(  ,ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ' ÌÂ¯„ ‰ÂÂ ˙ÏÏÎÓ 487/07פס'  6לפסק
הדי )פורס בנבו.(11.2.2008 ,
ע זאת יש הסכמה כללית שלמרות הספקות יש סיבות משכנעות שהנתוני האמפיריי אינ
מדויקי ושיש לחינו השפעה גדולה על הצמיחה; ראו „,È˙¯·Á ÔÂ‰Â ÍÂÈÁ ÏÚ OECD ˙ÂÈ„Ó ÁÂ
לעיל ה"ש  ,129בעמ'  ;21בקר  ,‰Â˘‡¯ ‰¯Â„‰Óלעיל ה"ש .109
ראו סקירת  OECDבנושאOECD – CENTRE FOR EDUCATIONAL RESEARCH AND :
INNOVATION: HUMAN CAPITAL INVESTMENT: AN INTERNATIONAL COMPARISON 17-20,
70-73 (1998), available at browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/9698021E.PDF
)להל.(È˘Â‡ ÔÂ‰· ‰Ú˜˘‰ ‡˘Â· OECD ˙¯È˜Ò :

 149על תופעת הסיכו המוסרי בתחו הכלכלה הציבורית ,ובעיקר בתחו הביטוח הרפואי ,ראו למשל
שטיגלי  ,È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó‰ Ï˘ ‰ÏÎÏÎלעיל ה"ש  ,102בעמ' .316314
 150ראו  ,È˘Â‡ ÔÂ‰· ‰Ú˜˘‰ ‡˘Â· OECD ˙¯È˜Òלעיל ה"ש  ,148בעיקר בעמ' .93 ,53 ,3329
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המקומית .שיקולי אלה ונוספי צריכי להדרי את קובעי המדיניות בעת שה נדרשי
להחליט על דר ההשקעה בחינו ועל הדרכי שיש לנקוט כדי לעודד השקעה פרטית
וציבורית בהו האנושי.
אי צרי לומר כי לחינו )הטוב( יש גור חיובי נוס ,מעבר לגידול בתפוקה
הנמדדת בהכנסה כספית :ההשכלה משפיעה ג על האושר האישי – סיפוק והגשמה
עצמית גבוהה – ומשפרת את יכולת של חברי הקהילה להשתת בהחלטות חברתיות
ולאומיות ,גורמי התורמי רבות ג למדדי החלופיי .יתרה מזו :מי שמאמי
בדמוקרטיה ובהחלטות ציבוריות משותפות ,המגדילות את הסיכויי להחלטות נכונות
יותר ,ומי שחושש ממודלי בתחו תורת הבחירה הציבורית ) ,(public choiceהמצביעי
על כ שמשקל של קבוצות עניי עולה ככל שרוב הציבור אדיש ומשתת פחות
בתהליכי קבלת החלטות קולקטיביות – 151ודאי יראה את החינו ,שהוא גור המדרב
פעילות ומעורבות חברתית ,כיתרו חברתי נוס וכתרומה נוספת לאושר ולרווחה
החברתיי 152,ג בהתא למדדי החלופיי שהוזכרו.
א נתרכז רק בהיבטי הכלכליי נוכל להציג שלוש מסקנות ברורות:
) (1ככלל ,הצמיחה הכלכלית בקהילה המשקיעה בחינו ובהשכלה גבוהה יותר
מבקהילה שאינה משקיעה בחינו.
) (2ככלל ,השקעה בחינו ובהשכלה מניבה תשואה גבוהה153.
) (3לא כל השקעה בחינו ובהשכלה מניבה תשואה גבוהה יותר מהשקעה בהו פיננסי.
במילי אחרות :השקעה בחינו היא השקעה מתגמלת ,אלא שהיא חייבת להיות
מותאמת למבנה החברתי ,הכלכלי והתרבותי של כל קהילה154.
 151ראו לדוגמה רוז ,לעיל ה"ש .27

SAMUEL SHYE, FACETS OF DISTRIBUTIVE JUSTICE: A SYSTEMIC THEORY WITH 152
).APPLICATION TO EDUCATIONAL RESOURCE ALLOCATION (1995

 153תשואה גבוהה יכול שתהא ישירה ,קרי :באמצעות גידול בתוצר הלאומי ,ויכול שתבוא לידי ביטוי
באופ עקי; כ ,למשל ,ירידה בפעילות הפלילית מקטינה הוצאות כגו עלויות הלחימה בפשע,
צמצו התקציבי של המשטרה ,בתי הסוהר ושירותי הרווחה ,הקטנת ההוצאות הציבוריות
והפרטיות לשמירה על רכוש ,ומוב שירידה בפעילות פלילית מגדילה את הרווחה ואיכות החיי.
 154אגב :נראה כי הטענה העיקרית אינה דווקא שמדינת ישראל לא מוציאה די על חינו .כלכלני
שמדדו את ההוצאה לנפש בישראל מצאו כי ישראל מוציאה אחוז גדול יותר מהתוצר על חינו מכל
מדינה אחרת במערב וג ההוצאה הלאומית על החינו בישראל גבוהה במידה ניכרת מזו של שאר
המדינות .ראו ד בדוד "מערכת החינו של ישראל בראי כלכליחברתי בעיד הגלובליזציה" ¯·ÔÂÚ
) (2003) 57 ,40 ‰ÏÎÏÎÏלהל :בדוד "מערכת החינו של ישראל"(; אבנימל ותמיר ,לעיל ה"ש
 ,137בעמ'  .116114במחקר שפורס עלידי  OECDהתברר שישראל מוציאה  9.2%מהתמ"ג שלה
על חינו – במקו השני ארצותהברית ע  ,7.2%וקוריאה ודנמרק במקו השלישי – ע  .7.1%ראו
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה www1.cbs.gov.il/ (2005) 813 56 Ï‡¯˘ÈÏ ÈËÒÈËËÒ‰ ÔÂ˙˘‰
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עינינו הרואות כי החינו וההשכלה ה אמצעי חיוביי ומשמעותיי להגדלת
התוצר הלאומי ,לגידול בתוצר לנפש ולהגדלת רמת החיי במדינה 155.ה משפרי את
האושר האישי ובהכרח את המדדי החלופיי שהזכרנו .אי תמה ,א כ ,שחלק בלתי
נפרד מצבר הסחורות והשירותי הציבוריי שכל מדינה מודרנית מחויבת בה הוא
תמיכה ,פיתוח ועידוד של מערכות חינו והכשרה ברמה המרבית האופטימלית .כ ,לא
רק כהשקעה בער תרבותי של "לימוד לשמו" אלא כתפיסה תועלתנית שתכליתה
להגדיל את התוצר הגולמי )בי המקומי ובי הלאומי( ואת המדדי החלופיי – את מדד
הקדמה האמיתית 156,את מדד ההתפתחות האנושית 157ואת מדד האושר הגולמי158.
ִ
הזנחת הטיפול והפיקוח הציבורי של מערכת החינו מביאה ה לפערי חברתיי 159וה
לאבד הזדמנויות בקרב ילדי ובנינוער שגורל לא מאפשר למשפחותיה להשתלב
במערכות החינו הפרטיות .ביטוי תועלתני למשמעותו של אבד הזדמנויות כזה בא לידי
ביטוי באמרת של חז"ל" :היזהרו בבני עניי ,כי מה תצא תורה".
 .2אחריות הממשל
אמרנו כי "היזהרו בבני עניי ,כי מה תצא תורה" אינו רק ביטוי ערכי כי א ג ביטוי
היכול לבטא תפיסה כלכלית תועלתנית 160.מדינה לא יכולה לוותר על מיצוי מלוא
 .shnaton56/st28_13.pdfע זאת יש כנראה בעיות מבניות במערכת החינו ,וראו להל ה"ש
 463460והטקסט הנלווה.
 155ראו בי היתר  ,È˘Â‡ ÔÂ‰· ‰Ú˜˘‰ ‡˘Â· OECD ˙¯È˜Òלעיל ה"ש  ,148בעיקר בעמ' ;92

156
157
158
159
160

Jonathan Temple, Equipment Investment and the Solow Model, 50 OXFORD ECON. PAPERS
39 (1998); Jonathan Temple & Hans-Joachim Voth, Human Capital, Equipment
Investment, and Industrialization, 42 EUR. ECON. REV. 1343 (1998); Jonathan Temple, A
).Positive Effect of Human Capital on Growth, 65 ECON. LETTERS 131 (1999

לעיל ה"ש .82
לעיל ה"ש .83
לעיל ה"ש .86
ראו בי היתר ,אבנימל ותמיר ,לעיל ה"ש .137
על גישה תועלתנית כלכלית התומכת בחלוקה הוגנת של העושר וההכנסה הלאומית נית למצוא
אפילו בדבריו של חת פרס נובל בכלכלה ג'ימס בוקיני ,הנתפש כנאוליברל ,המסביר בפשטות“If :
vast inequalities of possessions exist in the state of nature, those with few possessions may
not find it desirable to agree to a property rights system with no redistribution, and hence
the wealthy must either “buy them off” or risk returning to the war of all against all” David
Gordon, Justice and Redistributive Taxation: James Buchanan versus Ludwig von Mises, 8
) ;REV. AUSTRIAN. ECON. 117, 120 (1994תפישה דומה ראו ג בספר של F.F. PIVEN, R.A.
) ,CLOWARD, REGULATING THE POOR: THE FUNCTIONS OF PUBLIC WELFARE (1971בעיקר

בעמ'  227226 ,6761וכ בפרקי  8ו.9
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הפוטנציאל של בעלי ההו האנושי שלה .כל "ב עניי" שאינו מקבל הזדמנות לפתח את
הונו האנושי הוא הפסד כלכלי טהור לחברה שבה הוא חי .הזנחה של ב עניי פוגעת
ממילא ה בתוצר הגולמי וה במדדי החלופיי .נמצאנו למדי כי ממשל נבו ואחראי
לא רק חייב מבחינת תפקידו לשרת את כלל תושבי המדינה בנאמנות ובהתא לחוקת
המדינה ,לחוקיה ולתרבות השלטונית המקובלת ,אלא ג "כדאי" לו להעניק הזדמנות
לכל חברי הקהילה בחינו ובהשכלה ולטפח הו אנושי על שני מרכיביו העיקריי :הו
ידע אנושי אישי והו ידע ציבורי161.
ממשל במדינה דמוקרטית משקיע ,מכוח הגדרתו ,בהו החברתי :בתשתיות ,במשטר
הכלכלי ,במערכת החוקי ובדרכי אכיפת וביתר המרכיבי שפורטו לעיל 162,באמצעות
המדיניות הפיסקלית שלו ואי טע להרחיב בדברי .מבחינה כלכלית הממשל צרי
לבחו השקעות בהו החברתי ובהו האנושי בכמה רבדי :עידוד המחקר והחינו
הגבוה ועידוד המחקר והפיתוח הציבורי והעסקי – לצור הגדלת הו ידע ציבורי;
השקעות בחינו – לצור הגדלת הו הידע האנושי; טיפוח הכשרה מקצועית בתכניות
שונות שמטרת התאמת רמת הידע של העובדי לדרישות השוק ,הגדלת התעסוקה
ושילוב עובדי במעגל העבודה 163,בי היתר באמצעות הספקת שירותי רפואה וסניטציה.
תעסוקה מלאה פירושה בי היתר אוכלוסייה זמינה לעבודה ,לאמור :אוכלוסייה בריאה,
שמשמעותה – בהתא לכל מודל כלכלי – 164יותר שעות עבודה )ועלפי המדדי
החלופיי ,יותר אפשרויות בחירה בי שעות עבודה לשעות פנאי( .על הממשל לדאוג א
כ להקטי את סכסוכי העבודה וא להשתדל למונע ,וליצור תנאי עבודה הולמי שיש
בה כדי להגדיל את כמות העובדי ולהביא לגידול בפריו ,ה בערכי מוחלטי וה
בפריו לנפש 165.כל הגורמי הללו מתנקזי להשקעות – בי פרטיות ובי ציבוריות –
161
162
163

164
165

לעיל ה"ש  106102והטקסט הנלווה.
לעיל פרק א' ,חלק  3ב) ,(1בעמ' .464
שהרי אחת התובנות המקובלות על כל כלכל ,בי קונסרבטיבי ובי ליברלי ,היא שתפקיד הממשלה
הוא לשאו להגיע לתעסוקה מלאה .אי בכוונתי להיכנס להגדרה מדויקת של המונח "תעסוקה
מלאה" .רוב הכלכלני מסכימי כי אי מדובר באבטלה אפסית ,כיוו שב"שוק משוכלל" קיימת
"אבטלה חיכוכית" קבועה בשיעור של כ .5%ראו ,בי היתר ,גדעו יניב Â¯˜ÈÓ‰ÏÎÏÎÏ ‡Â·Ó
) ;(1982יצחק אורו ,נילי מארק וגליה עופר) ‰ÏÎÏÎ Â¯˜ÈÓ – ‰ÏÎÏÎÏ ‡Â·Ó ,מהדורה שנייה
מורחבתKARL E. CASE & RAY C . FAIR, PRINCIPLES OF MICROECONOMICS (8th ed. ;(1995 ,
) ,2008וכ ראו אצל שטיגלי  ,È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó‰ Ï˘ ‰ÏÎÏÎלעיל ה"ש  ,102בעמ'  ,10וכ את הרצאתו
המאלפת של אוקו ,לעיל ה"ש .118
ואי צרי לומר שאני מבקש להציג א ורק גישה כלכלית תועלתנית; המטרות הערכיות מקובלות
עלי א אי ה משמשות אותי בחיבור זה .ראו לעניי זה אבנימל ותמיר ,לעיל ה"ש  ,137בעמ'
.178153
על ניתוח מדויק של "עצימות ההו" )היחס בי הו לעובד( ורכיבי צבירת ההו ראו בי היתר אצל
הלפמ ,לעיל ה"ש  ,21בעמ' .3326
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בחינו ,בהשכלה ובמחקר; בחינו יסודי ,תיכוני ,מקצועי ,חברתי וגבוה ,בבריאות,
בשלטו החוק ,בפיקוח ובהבטחתה של כלכלה חופשית.
ממשל נבחר ,יעיל ,נקי כפיי ,שהציבור מפקח עליו במישרי ובאמצעות שליחיו
במוסד מבקר המדינה ובמערכת אגרסיבית של ביקורת שיפוטית על מעשי ה ִמנהל ,הוא
ממשל המגייס מסי באופ יעיל לצור מימו הסחורות והשירותי שהממשלה
התחייבה לספק לבוחריה 166.אכ ,במדינה דמוקרטית "מס אינו עונש .מס אינו פגע רע
שיש לדכאו .מס הוא צור חיוני שיש לקיימו" ,כפי שקבע בית המשפט העליו שלנו לפני
יותר משלושי שנה 167.כ ג אמרתו המפורסמת של השופט הולמס בארצותהברית על
חיבתו לשל מסי כיוו שבאמצעות הוא רוכש חברה מתורבתת168.
רמת המסי וקביעת שיעוריה אינה רק שאלה כלכלית .כפי שנראה בהמש ,הטענה
שלפיה הורדת מסי מביאה ˙ „ÈÓלגידול בצמיחה אינה מבוססת דיה 169,כש שג אי
ודאות שכל הורדת מסי תביא לגידול בהיצע העבודה 170.בסופו של דבר ,לשאלה בדבר
רמת המסי – במסגרת תחו סביר – אי תשובה כלכלית אחת ברורה וקבועה .תומכי
הגישה בדבר ממשל קט נוהגי לטעו כי הורדת שיעורי המס – ומ הסת צמצו גודלו
של הממשל ושל השירותי שהוא מציע – היא מפתח לצמיחה כלכלית .חביבי
הממשלי הגדולי ,המצדדי בהתערבות ממשלתית בשאלות של צדק חלוקתי ובפיקוח
על הפעילות הכלכלית ,מצדדי ג במסי ברמה גבוהה יחסית ,המיועדי לממ את
פעילות הממשל ואת השגת יעדיו הכלכליי והחברתיי .המחלוקת הזו חוצה את המחנה
לשניי ג בתקופת משבר :יש המבטיחי כי קיצו מסי יביא ליציאה מהמשבר
הכלכלי ומנגד יש הגורסי כי תאוריות וממצאי אמפיריי ברורי מצביעי על כ
שהשקעות בהו האנושי ובהו החברתי מביאות לצמיחה כלכלית מתמשכת ,ומכא
שהיציאה מהמשבר תיעשה רק באמצעות הזרמות ממשלתיות ה למערכת הבנקאות וה
להשקעות בתשתיות ,בהו האנושי ובהו החברתי ,ובשמירה על שיעור נמו של הגירעו
התקציבי והחוב הלאומי 171.השקעות אלה דורשות כספי .כיוו שגירעו ממשלתי גבוה
 166על ארבעת העקרונות למס טוב שטווה אד סמית ועל האפשרות להשתמש בה כקווי מנחי
לחקיקת מס ראויה וא כקנימידה חוקתיי ראו אדרעי ˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âלעיל ה"ש  ,23בעמ'  32ואיל.
 167עניי ˜ ,¯ÂˆÁ ıÂ·Èלעיל ה"ש  ,50בעמ' .76
Compania General De Tabacos De Filipinas v. Collector of Internal Revenue, 275 U.S. 87, 168
)) 100 (1927להל :עניי  .(Compania Generalעלפי גרסה נוספת ,החרותה על הכניסה לבנייני
רשות המסי בארצותהברית.“I like to pay taxes. With them I buy civilization” :
 169וראו להל בפרק זה ,חלק )3א( הטקסט הנלווה לה"ש .240235
 170על השפעות ההכנסה והתחלופה ראו ש.
 171כידוע ,יש סכנה מוחשית במצב שבו חוב לאומי גבוה עלול להביא לפגיעה קשה בכלכלת המדינה
ובמקרי קיצוניי א לקריסת כל המערכות הכלכליות והחברתיות ,כפי שקרה לדוגמה במקסיקו
בשנות השמוני ובארגנטינה בתחילת המאה .ראו ,בי היתרRaphael Bergoeing, Patrick J. ,
Kehoe, Timothy J. Kehoe & Raimundo Soto, A Decade Lost and Found: Mexico and Chile
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מדי מסוכ ועלול לסכל את היציאה מהמשבר ,פתרו אפשרי הוא דווקא העלאה מתונה
של נטל המס ולא הפחתתו .מכל מקו ,מטרתנו ברשימה זו היא להתריע על כ
שהפחתת מסי ניכרת רק להו הפיננסי והשארת שיעורי מס לעבודה ברמה גבוהה היא
מדיניות מסוכנת העלולה לפגוע ה ביציבות הכלכלית )כתוצאה מגירעו גבוה מדי( ,ה
בהו החברתי )עקב קיצו בסחורות ובשירותי הציבוריי( וה בהו האנושי )ג עקב
הפגיעה בידע הטכנולוגי וג בגלל הפגיעה בתחושת של בעלי ההו האנושי בדבר
הפגיעה המתמשכת בה ,בהכנסת ,בהערכת תרומת לכלכלה הלאומית ובסולידריות
החברתית( 172.ההו האנושי וההו החברתי אינ נופלי מחשיבותו של ההו הפיננסי;
ייתכ ג שבמקרי מסוימי חשיבות עולה עליו 173.כ באשר למדדי המקובלי של
צמיחה ותוצר כלכליי ,קל וחומר כשמדובר במדדי החלופיי.

ג .שימוש במערכת המסי להשגת יעדי
עמדנו לעיל על כ שאעלפי שהדעה המקובלת בקרב מלומדי היא שהשימוש
בתמריצי מס אינו ראוי ,הרי הסיכויי לסלק מספר החוקי שלנו קלושי .אמרנו ג
שעיקר הנימוקי לכ שהשימוש בתמריצי המס אינו ראוי מקורו בשקיפות הנדרשת
in the 1980s, 1 REV. ECON. DYNAMICS 166 (2002); Gary S. Becker, Deficit Spending Got
Argentina into This Mess, BUSINESS WEEK, Feb. 11, 2002, at 26; Martin Feldstein,
Argentina's fall: Lessons from the Latest Financial Crisis, FOREIGN AFFAIRS, Mar.-Apr.
 .2002, at 8על חשיבותו של הקשר בי הגירעו הלאומי לבי גובהו של החוב הלאומי אפשר ללמוד

ג מהחלטות ועדת מאסטריכט .ש נקבע ,בי היתר ,כי תנאי להצטרפות של מדינות לאיחוד
האירופי הוא שהגירעו התקציבי של המדינה המבקשת להצטר לא יעלה על  3%מהתמ"ג ושחובה
הלאומי לא יעלה על  60%מהתמ"ג; ראו ,בי היתר ,דלידה עיני וזלמ שיפר ÈÏÎÏÎ‰ „ÂÁÈ‡‰
) Ï‡¯˘È ÏÚ ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ Â˙ÚÙ˘‰ ÈÂÂÈÎÂ (EMU) ÈÙÂ¯È‡‰ È¯ËÈÂÓ‰Âסדרת מאמרי לדיו – חטיבת
המחקר של בנק ישראלRICHARD CORBETT, THE TREATY OF MAASTRICHT: FROM ;(1999 ,
) .CONCEPTION TO RATIFICATION: A COMPREHENSIVE GUIDE 43 (1993ראו אצלנו את חוק
הפחתת הגרעו והגבלת ההוצאה התקציבית ,התשנ"ב ,1992ס"ח  ,45שלא הצליח להשיג את
המטרה; וראו בארצותהברית ).The Deficit Reduction Act of 1984, Pub. L. No. 98-369 (1984
על השקפות אחרות ,שאינ רואות בגירעו תקציבי תופעה שלילית שיש להילח בה באמצעות חוקי
רגילי או משורייני ,ראו למשל אצל יצחק אורו ,נילי מארק וגליה עופר Â¯˜‡Ó – ‰ÏÎÏÎÏ ‡Â·Ó
.ROBERT E. HALL & JOHN B. TAYLOR, MACROECONOMICS (5th ed. 1997) ;(1997) ‰ÏÎÏÎ
 172על חשיבותה של התחושה הסובייקטיבית של אד כ"יצור כלכלי" ראו לעיל ה"ש  .1615על הטענה
שהנשאי המשמעותיי של תועלת אינ מצבי עושר או רווחה אלא שינויי ברווחה יחסית לנקודת
התייחסות ניטרלית ראו כהנמ ,לעיל ה"ש .15
 173ראו לעיל הטקסט הנלווה לה"ש  ,128125ולהל בטקסט הנלווה לה"ש .445 ,428 ,321313
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מהממשל ומפעילותו ,מדרישת ההוגנות ומהצור לכבד זכויות חוקתיות כגו זכות
הקניי ,חופש העיסוק ועקרו השוויו .ועוד הצבענו על החשש שמא הטבות המס
מאפשרות לממשל להתנער מאחריותו להספקת שירותי וסחורות ציבוריות .יתרה מזו:
יש כאמור ג טענה שהשימוש בה אינו יעיל 174.ע זאת ,לאחרונה נשמעה הטענה
ששימוש בהטבות ובתמריצי מס מסוימי יכול דווקא להיות יעיל 175.א כ ,ראוי לבחו
את היעילות הנדרשת בהתא לשני מדדי :האחד ,א המטרה שלשמה נועדו הטבות
ותמריצי המס מושגת; האחר ,הא עלות האמצעי היא הנמוכה ביותר ,לאמור :א ויתור
על הטבת המס ,גביית מלוא המס והשגת המטרה באמצעות מדיניות פיסקלית ישירה לא
יהיו זולי יותר למשל המס.
דומה כי הדוגמאות שייבחנו בהמש מטילות צל כבד על היעילות שבכמה מהטבות
המס העיקריות בישראל.
 .1מנפלאותיה של מערכת המס בישראל
חקיקת המסי בישראל היא דוגמה מובהקת לסממני לא דמוקרטיי המלווי את הליכי
החקיקה .מרבית הציבור הישראלי ,כמו ג חלק גדול מחברי הכנסת ואולי ג חלק
מאנשי האוצר ,אינ ערי לכ שנוס על המע"מ ,הנחשב מס עקי רגרסיבי 176,ג
שיטת מס ההכנסה בישראל נהפכה לשיטת מס רגרסיבית – קרי :מטילה נטל קל על בעלי
יכולת גבוהה ונטל כבד על בעלי יכולות נמוכות .היא מטילה שיעורי מס גבוהי על
העבודה ועל הצריכה ושיעורי מס נמוכי על ההו 177.כתוצאה היא אינה מס על הכנסה
אלא בעיקר מס על צריכה 178.כ בישראל ,כ ג בארצותהברית179.
174
175
176
177
178

179
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ראו לעיל ה"ש .34
ראו לעיל ה"ש .35
ראו להל בטקסט הנלווה לה"ש .182
ראו להל ה"ש .205183
מאחר שמס הכנסה הוא מס על צריכה בתוספת חיסכו או השקעה ,הרי שמס על הצריכה הוא מס על
הכנסה בהפחתת החיסכו או ההשקעה .מאחר שניכוי מיידי של הוצאות לחיסכו או השקעה שווה
לפטור על התשואה על ההשקעה ,הרי שא פירות ההשקעה פטורי ממס – או חייבי במס נמו
מאוד )א שיעור המס המרבי על הכנסה רגילה הוא  ,50%ושיעור המס על הכנסה מהו הוא ,20%
הרי שנית לומר ש 60%מהכנסה מהו פטורי ממס( ,המשמעות היא מעבר למס על צריכה; א
 60%מהתשואה פטורי ממס ,משמעותו של דבר ש 60%מההשקעה מנוכי כנגד ההכנסה של
הנישו .ניכוי מיידי של  60%מההשקעה פירושו  60%מס צריכה! ובמקרי שבה ההכנסה מהו
פטורה ממס זהו מס צריכה ממש .ראו להל ה"ש  209וכ אדרעי ˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âלעיל ה"ש  ,23בעמ'
 203ואיל.
כ ראו  ,McCafferyלעיל ה"ש  ,60המסביר א הוא כיצד מס הכנסה בארצותהברית נהפ "בלי
משי" למס צריכה עקב הקלות המס להכנסות מהו ולרווחי הו.
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מערכת המס העיקרית בישראל בנויה משלושה רבדי :מס הכנסה )לרבות מס שבח
מקרקעי( ,מס על שירותי חברתיי )ביטוח לאומי ומס בריאות( ומע"מ.
קיומ של כמה מערכות מס עיקריות ושילוב ביניה נועד להשיג שתי מטרות
מרכזיות :הראשונה היא הפחתת האייעילות ) (deadweight loss/ excess burdenשיוצר
מס אחד בשיעורי גבוהי בהשוואה לכמה מסי ששיעור נמו ,המשיגי אותה כמות
של מס הנגבה מ הציבור; 180המטרה השנייה נועדה להשיג שילוב בי עקרונות של
חלוקה צודקת של ההכנסה הלאומית ע יעילות הגבייה .מס הכנסה )המכונה מס ישיר(
פרוגרסיבי נחשב למס מורכב שנועד לממ את הוצאות הממשל הנבחר תו חלוקה
צודקת של ההכנסה הלאומית .מע"מ )ומסי קנייה או מכירה אחרי ,המכוני מסי
עקיפי( הוא מס יעיל מאוד 181,א ללא ייעוד חברתי .מע"מ נחשב מס רגרסיבי א
הבסיס הוא היכולת הכלכלית הנמדדת בהכנסה .זאת ,מכיוו שהוא מוטל בשיעור קבוע
על משקי בית ללא כל קשר ליכולת הכלכלית182.
מס הכנסה אמור לעד את הרגרסיביות הקשה של מע"מ .לא כ בישראל .שיעור
המס השולי הגבוה ביותר בישראל מגיע בשנת המס  2010ל 183.45%על כ יש להוסי
נטל של יותר מ 8.4%מסי לביטוח שירותי חברתיי – 184בס הכול שיעור מצטבר
העולה על  185,57%שיעור זה אינו חל על הכנסות מהו פיננסי ועל רווחי הו .להכנסות
180
181
182

183
184

185

אנשי המימו הציבורי הוכיחו כי בנסיבות מקובלות ,הכפלת שיעור המס מביאה לגידול בריבוע של
עוד נטל המס; ראו בי היתר אדרעי ˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âלעיל ה"ש  ,23בעמ'  ;55רוז ,לעיל ה"ש ,27
בעמ' .290
נוס על יעילות הגבייה שיש במע"מ הוא ג מבוסס על עקרו היעד ,המונע מעצ השיטה כפל מס
על פעילות בילאומית; ראו בי היתר יוס מ' אדרעי  285 ˙ÈÓÂ‡ÏÈ· ˙ÂÏÈÚÙ ÈÂÒÈÓואיל ).(1992
לדוגמה :משפחה המשתכרת מיליו שקל ומוציאה  16,500ש"ח לצריכה פרטית ,ומשפחה
המשתכרת  16,500ש"ח בחודש ומוציאה אות לצריכה משלמות אות סכומי מע"מ :כ2,722.5
ש"ח בחודש .במילי אחרות ,המשפחה הראשונה ,בעלת היכולת הכלכלית הגבוהה ,משלמת כ2.7
פרומיל מהכנסתה ,בעוד שהמשפחה השנייה ,בעלת ההכנסות הנמוכות ,משלמת שיעור מס שהוא
גבוה פי  ,60דהיינו  16.5%מהכנסתה! משפחה שלישית המשתכרת  5,000ש"ח בחודש ומוציאה את
כל הכנסתה על צריכה פרטית תשל כ 825ש"ח מע"מ ,דהיינו  16.5%מהכנסתה.
ס' )121א() (3לפקודת מס הכנסה ,כפי שתוק בחוק ההתייעלות הכלכלית לשני  ,20102009לעיל
ה"ש .6
לנטל הכולל של דמי הביטוח הלאומי ראו ס'  337לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשנ"ה ,1995ס"ח  ,205ולוח י' שבו תוספת של כ 5%דמי ביטוח בריאות ממלכתי; ראו ס' )14ב(
ו)ג( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד ,1994ס"ח  .156סכומי אלה מנוכי בחלק בחישוב
ההכנסה החייבת במס הכנסה.
החישוב הוא כדלהל :ביטוח לאומי ומס בריאות מוטלי בשיעור של כ 12.23%על הכנסה עד פי
חמישה מהשכר הממוצע במשק ,שה בער כ 441,000ש"ח בשנה .על הכנסות מעל  413,000ש"ח
שיעור המס השולי הוא  ,45%ועל כ על חלק מההכנסה עד  441,000ש"ח מוטל המס החברתי
האמור נוס על מס הכנסה .כאמור לעיל ,בה"ש  ,6תקרת ההכנסה החייבת במס חברתי הוכפלה
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אלה ייעד המחוקק הישראלי שיעורי מס נמוכי .על רווח הו – דהיינו :מימוש השקעות
הו ברווח – מוטל מס בשיעור מרבי של  186,20%ואי כל חשיבות לגובה הרווח; 187על
רווח ממכירה של דירת מגורי בכל סכו שהוא לא מוטל מס; 188דמי שכירות על דירת
מגורי בישראל עד תקרה מסוימת פטורי ממס 189,וא ה מעל לתקרה – חייבי במס
מרבי של  190.10%א ההכנסה היא מהשכרה של דירה ,בניי או כל מקרקעי הנמצאי
בחו"ל)!( ,המס המרבי הוא  191.15%דיבידנד שמקבל תושב ישראל מחברה ישראלית
חייב במס מרבי של  192,20%וא הוא בעל שליטה בחברה –  193.25%על זאת יש
להוסי את מס החברות שחברה משלמת בשיעור של  ,25%כ שבסופו של חשבו,
רווחי חברה מחולקי חייבי במס מצטבר של כ 40%או כ .43.75%שיעורי מס דומי
נקבעו ג לריבית ,דהיינו 20% :מס מרבי 194,אלא א מקבל הריבית הוא בעל מניות
מהותי בחברה המשלמת את הריבית 195.זהו שיעור מס נמו לאור העובדה שהריבית
מתחייבת רק פע אחת במס כיוו שהיא מותרת בניכוי עלידי מי שמשל אותה ,בעוד
הדיבידנד אינו מותר בניכוי לחברה המשלמת .עוד נזכיר את שיעור המס המרבי של 25%
המוטל על הכנסה מהימורי ,מהגרלות או מפעילות נושאת פרסי196.
אחת המסקנות העגומות העולה מסקירה לא ממצה זו היא שאד המשקיע את הונו
האנושי בעבודה ,או את הונו האנושי והונו הפיננסי בעסק שבו הוא עובד ושממנו הוא
מתפרנס ,מתחייב במס בשיעור מרבי הגבוה מ .50%א הוא משקיע את הכס בהשקעה
הונית ,תשואתו תתחייב במס מרבי של כ .20%א ימכור את השקעתו ברווח – הער

186
187
188
189
190
191
192
193
194
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מאוגוסט  2009ועד תו שנת המס  2010להכנסה שנתית מיגיעה אישית בסכו הקרוב ל960,000
ש"ח .ראו ג בג" ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ' ÌÈ˜ÒÚ‰Â ÌÈ‡ÓˆÚ‰ ÈÂ‚¯‡ ˙Î˘Ï – ·"‰Ï 6304/09
) ‰Ï˘ÓÓÏפורס בנבו ,(2.9.2010 ,ש דחה בית המשפט העליו את העתירה כנגד העלאה של תקרת
ההכנסה המחויבת בשיעורי המס החברתי .פסק הדי אינו נקי מספיקות והוא ראוי לדיו רחב ונפרד.
ס' )91ב() (1לפקודה .על רווח הו ממכירת מניות של בעל שליטה בחברה חל שיעור מס של .25%
א כי יש לזכור שא רווח ההו נצבר בתקופה שקדמה לתחילת שנת  ,2003שיעור המס על רווח הו
יעמוד על שיעורי המס שהוטלו על הכנסה חייבת; ראו ס' )91ב (1)(1לפקודה; ע"א Ï‰Ó 8569/06
) ÈËÈÏÂÙ ' ‰ÙÈÁ ÔÈÚ˜¯˜Ó ÈÂÒÈÓפורס בנבו.(28.05.2008 ,
ס' )49א( לחוק מיסוי מקרקעי )שבח ורכישה( ,התשכ"ג ,1963ס"ח .156
חוק מס הכנסה )פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורי( ,התש" ,1990ס"ח .148
ס'  122לפקודה.
ס' 122א לפקודה.
ס' 125ב) (1לפקודה.
ס' 125ב) (2לפקודה .יתרה מזו :בס'  168לחוק ההתייעלות נקבעה הוראת שעה ,שלפיה שיעור המס
על הכנסה מדיבידנד בידי יחיד )או חברה משפחתית( ,שמקורו ב"רווחי ראויי לחלוקה" שנצברו
המחלקת( עד יו  ,31.12.2002יהיה ) 12%במקו .(25%
)בידי החברה ַ
ס' 125ג)ב( לפקודה.
במקרה כזה יחולו שיעורי המס הרגילי; ראו ס' 125ג)ד() (3לפקודה.
ס' 124ב לפקודה.
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הנוכחי של זר ההכנסות הצפוי ממנה פחות עלותה – הוא שוב ישל מס בשיעור מרבי
של  197.20%עוד ראוי להזכיר את הפחת למוניטי 198,שהוא נדיב ביחס להתחשבותו
הצנועה של המחוקק ביחס להוצאות לימוד; 199את הפחת המוא המוענק מדי פע200,
וכ הטבות מיוחדות ,בעיקר להכנסות פסיביות ,לעולי חדשי ולתושבי חוזרי201.
מעניינת במיוחד התוצאה המתקבלת לנוכח שיעורי המס שפורטו לעיל .א אד –
או קבוצת אנשי – מפתחי רעיו ,פטנט וכדומה ומגיעי לתוצאות מבטיחות :שיטת
המס הישראלית ,לרבות שיעור המס הנדיב המוטל על רווחי הו ,מעודדת את המפתחי
למכור את פירות המחקר – תופעה המכונה אצלנו ” – “exitולהתחייב במס רווח הו202
בשיעור מרבי של  ,20%במקו להקי מפעל יצרני ולהתחייב במס בשיעורי גבוהי
בהרבה ,יותר מפי שניי!
בכ לא תמו ההטבות לבעלי ההו הפיננסי :חוקי העידוד 203,ובעיקר החוק לעידוד
השקעות הו ,התשי"ט 2041959על תיקוניו הרבי ,מעניקי הטבות מס או מענקי
ניכרי לחברות ולבעלי ההו הפיננסי על השקעות בישראל ,ועוד נחזור ונפרט בהמש.
אי צרי להרבות במילי כדי להראות מדוע שיטת מס כזאת לא רק שאינה
פרוגרסיבית כי א רגרסיבית ממש ,לאמור :מס בשיעור גבוה על בעלי הכנסות ממוצעות
ומס הכנסה נמו לבעלי הכנסות גבוהות .זאת לנוכח העובדה הפשוטה שלבעלי הכנסות
נמוכות אי די הכנסות כדי להשקיע בהו פיננסי .לא מפתיע לגלות שיותר מ80%
מהנישומי הזוכי לרווחי הו נמני ע שני העשירוני העליוני בישראל 205,וכי נטל
המס הישיר )האמור להיות פרוגרסיבי( בישראל הוא נמו בהשוואה למדינות המערביות,
ואילו שיעורי המס העקי )הרגרסיביי( ה גבוהי ביחס לשאר המדינות המערביות206.
יש לזכור כי ˘ È¯ÂÚÈהמס אינ חזות הכול .לצור שלמות התמונה נסקור כמה הטבות
שמה נהני בעיקר יחידי .הבולטת שבה היא מס הכנסה שלילי ,שהונהג בישראל החל
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

ס' )91א( לפקודה.
תקנות מס הכנסה )שיעור פחת למוניטי( ,התשס"ג ,2003ק"ת .1003
ראו להל הטקסט הנלווה לה"ש .415
כהוראת שעה ,וכ ס'  41לחוק העידוד.
ראו הדיו בתיקו מס'  168לפקודה ,להל בה"ש  360ואיל והטקסט הנלווה.
לעיל ה"ש  .197במאמר מוסגר נעיר כי המסקנה שמכירת הפיתוח אכ מתחייבת רק במס רווח הו
אינה נקייה מספקות א לא זה המקו לעסוק בה.
לעיל ה"ש  2והטקסט הנלווה.
ש.
ראו ,בי היתר ,הוועדה הציבורית לרפורמה במס הכנסה „www.finance.gov. (2000) ‰„ÚÂÂ‰ Á"Â
.il/reform/Basat_report.htm
ראו מינהל הכנסות המדינה „ozar.mof.gov.il/ (2007) 451 56 'ÒÓ ,2007 ˙˘Ï È˙˘ ÁÂ
.hachnasot/doch07/docs/perek22.pdf
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בשנת המס  207,2008המעניק ליחידי שכירי בעלי הכנסות נמוכות במיוחד מענקי
שנועדו להשלי את הכנסת עד לשכר הממוצע במשק .נישומי עצמאיי בעלי הכנסות
נמוכות כאמור זכאי לזיכויי מס המועברי לשני הבאות208.
הטבה נוספת ומרחיקתלכת ,שמשמעותה מס שלילי ,טמונה בהטבה הכפולה
לחוסכי בקרנות השתלמות :ניכוי סכומי ההפקדות ,במגבלות מסוימות ,מחד גיסא,
ופטור על התשואה שלה בעת משיכת הכספי מאיד גיסא ,יוצרי למעשה מס שלילי
לבעלי הכנסות גבוהות209.
הטבות ניכרות פחות מוענקות ליחידי עבור חיסכו בקרנות פנסיה ובקופת גמל
לתמלוגי 210.עוד נזכיר את הפטור המיוחד המוענק לעובדי המקבלי פיצויי בגי
פרישה או מוות 211,את הפטור להכנסות מיגיעה אישית של נכי ועיוורי 212,את שיעור
המס המרבי שנקבע להכנסות מיגיעה אישית שהגיע ליורשיו של אד שהגיעו אחרי
פטירתו 213ואת הזכאויות לקצבאות ליחידי 214.עוד נזכיר את הנחות המס – ולא כול
נחשבות בהכרח תמריצי מס – 215המוענקות להכנסה מיגיעה אישית לתושבי אזורי
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208
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213
214
215
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תיקו מס'  161לפקודת מס הכנסה ,בס'  24לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה
ולצמצו פערי חברתיי )מס הכנסה שלילי( ,התשס"ח ,2007ס"ח .84
ש ,ס' )17ב() .(3במאמר מוסגר אציי כי מקבלי ההטבה נדונו לעוני בעיקר לאחר פרישת ,כיוו
ששכר נמו והמס השלילי אינו נחשב כמרכיב במשכורת ,סכומי פיצויי הפיטורי והפנסיה
שיקבלו ע פרישת יהיו נמוכי מאוד.
ס' )3ה()ה (3וס' 16)9א()16ב( לפקודה .עצ הניכוי ממס של סכומי הפיקדו בקרנות שווה,
בהתקיי כמה תנאי מקובלי ,לפטור ממס על התשואה מהחיסכו .נמחיש :נניח שנישו משקיע
 1,000ש"ח .נמשי ונניח כי שיעור המס שלו הוא  .49%ניכוי מיידי של ההשקעה יביא לו חיסכו
במס של  450ש"ח )=  (0.45 x 1000ומכא שהעלות הכלכלית של הנישו היא  550ש"ח .כל שקל
שיופק מההשקעה המקורית יחויב במס של  45%וישאיר תשואה נקייה אחרי מס של  0.55ש"ח .יחס
התשואה הנקייה של כל שקל הוא ,א כ ;0.55/550 ,יחס השווה לתשואה של שקל אחד שאינו חייב
במס המופק מהשקעה של  1,000ש"ח ,שאינה מותרת בניכוי ) .(1/1,000מאחר שג התשואה פטורה
ממס בעת המשיכה א התקיימו תנאי מסוימי )ס' 16)9א( ו16)9ב( לפקודה( ,לפנינו כפל פטור או
מס שלילי .ראו הסבר מפורט יותר באדרעי ˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âלעיל ה"ש  ,23בעמ' .204203
כללית ראו ס' )3ה)3 ,(3ה (4ו)3ה (5המסווגי הכנסות שמקבל יחיד מקופות גמל כהכנסות מריבית
או כהפרשי הצמדה; ס'  9ו9א9ג לפקודה .ס' 9ד קובע שיעור מס מוגבל – עד  35%לדמי שכירות
שה הכנסת שכירות מוטבת ,לאמור דמי שכירות שמקבל בעל עסק שהגיע לגיל פרישה מהשכרתו
של נכס שהיה בעסקו.
ס' 7)9א( לפקודה.
ס'  (5)9לפקודה.
ס' 125א לפקודה.
ס' 6) 9א()6ח( לפקודה.
לעיל ה"ש  28ו.31
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מסוימי  216,וא לחיילי ,לשוטרי ,לסוהרי ולעובדי שירות הביטחו והמוסד
המשרתי במער הלוח217.
218
חיסכו המס הנובע מהטבות אלה גבוה יותר לבעלי הכנסות גבוהות  .ראוי
להדגיש כי הטבות המס שפורטו כא מיועדות בדר כלל לכל נישו ,בי שעבודתו
נעשית במסגרת פעילות "מאושרת" שנועדה לקד פרויקטי לאומיי ובי שלא; בי
שהיא נחשבת מיטיבה ע כלל המשק ובי שלא .כ ,לדוגמה ,עובד בשירותי ועובד
במפעל מאושר בעלי הכנסה שווה ייהנו באותה מידה מהטבות המס האמורות.
 .2מרב ההטבות להו פיננסי ,להו אנושי או להשקעות בהו חברתי?
שיטת המס בישראל משופעת בהטבות ובתמריצי מס .קשה לאמוד את גודל ולהערי מי
נהנה מה יותר ,בעלי ההו הפיננסי או בעלי ההו האנושי .עיו בחוקי התקציב השנתיי
חוש הערכות מעניינות ,א כי לא חדמשמעיות .כאמור ,הממשלה מחויבת להציג
בהצעת חוק התקציב השנתי שהיא מגישה לכנסת ג תחזית של סכומי שלא ייגבו בשל
הטבות במסי 219,תחזית המכונה "תקציב הוצאות מס" ) 220.(tax expenditure budgetעל
א הקשיי המעשיי 221והקונספטואליי 222שיש בהכנת תחזית כזאת ,אפשר לקבל
ממנה רוש כללי .כ נמצא בחוק התקציב לשנות הכספי  22320102009פירוט של כל
תחזית הטבות המס לשנת  224.2009עלפי התחזית של משרד האוצר יסתכמו ס כל
הטבות המס במס הכנסה ובמיסוי מקרקעי בכ 35.1מיליארד ש"ח 225בהתא לחלוקה
216
217
218
219
220
221

222
223
224
225

ש.
ס' )11ג( לפקודה.
אדרעי ˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âלעיל ה"ש  ,23בעמ'  195ואיל.
לעיל ה"ש . 49
ראו  ,SURREYלעיל ה"ש .33
ראו בי היתר ‡ ,2009 ÒÓ ˙Â·Ë‰ Ô„Óלעיל ה"ש  ,47בעמ' " :229אומדני הטבות המס סובלי מאי
ודאות גדולה ,שכ בהיעדר בסיס נתוני מפורט ועדכני על ניצול הטבות המס ,אומדני אלה
מחושבי על פי נתוני חלקיי ,בפיגור של מספר שני .הנתוני מקודמי לערכי שנת התחזית
בהנחה שאי שינויי התנהגות".
ש; אדרעי  ,‰È„Ó‰ ˜˘Ó :„ÂÒÈ ˜ÂÁלעיל ה"ש  ,30בעמ' .400
התש"ע ,2009ס"ח .4
‡ ,2009 ÒÓ ˙Â·Ë‰ Ô„Óלעיל ה"ש  ,47בעמ' .235
סכו ניכר לכל הדעות .מגיש ההצעה מציי כי "חישוב פשוט מלמד כי אילו בוטלו כל הטבות המס,
נית היה להפחית את שיעורי מס ההכנסה על יחידי בכל אחת מהמדרגות בשיעור של עד  ;15%את
שיעור מס החברות בכ ;6%ואת שיעור המע"מ בכ) "1%ש ,בעמ'  .(229דעתו של מגיש ההצעה
אינה נוחה מהטבות אלה ,א הוא מודה" :למרות השינוי לטובה שחל בשנת  ,2002הניסיו
הבילאומי והישראלי מלמד שקשה לבצע ביטול הטבות ולהתמיד בו ,זאת כיוו שקבוצות לח
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הבאה :לשוק ההו הפיננסי – 226כ 17.6מיליארד ש"ח ) ;(50%להשקעות הו ותעשייה
–  6.1מיליארד ש"ח ) ;(17%למסי נדל" –  3.5מיליארד ש"ח ) ;(10%לרווחה ולפיזור
אוכלוסי 3.4 – 227מיליארד ש"ח ) ;(10%לתחו המשפחה –  2.0מיליארד ש"ח );(6%
לטובות הנאה –  1.6מיליארד ש"ח ) ;(4%ולהטבות אחרות –  0.9מיליארד ש"ח ).(3%
קשה להערי מה מרכיב הטבות המס המיועדות להו ומהו החלק המיועד לעבודה .כ,
למשל ,מתו ההטבות לשוק ההו ,האמד הוא ש 3.7מיליארד מיועד לקרנות
השתלמות ,שה מיועדות בעיקר לעבודה; 228אמד הטבות המס לכל החוסכי בקופות
גמל עומד על כ 9.7מיליארד ש"ח ,בי שכירי ובי עצמאי שהכנסת מעבודה או
מהו 229.עוד ראוי לציי כי האמד האמור אינו כולל את הטבת המס הנובעת משיעור
המס המועד המוטל על רווחי חברה ודיבידנדי  230,ולא את ההטבות הנובעות
מהפטור על הריבית על פיקדונות של תושבי חו בבנקי ישראליי ואת הפטור על
פיקדונות במט"ח של עולי חדשי  231.כמו כ נציי שההטבות לעבודה – בעיקר
באמצעות ההטבות להפרשות לקופות גמל וקרנות השתלמות – ה כלליות ומוענקות
לכלל החוסכי בלא כל קשר לסוג עיסוק ומיקומ.
המסקנה העיקרית העולה היא פשוטה :חלק גדול יותר מהטבות המס מוענק להו
ולהשקעות הו 232.הטבות אלה ה בבחינת תמריצי מס שה חלק ניכר מתחרות המסי

226
227
228
229
230
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העלולות להפסיד ממהל זה חזקות דיי כדי לצמצ את ההפסד וא להחזיר לעצמ את ההטבה
שאבדה .לעומת זאת ,לכלל הציבור הנפגע מההטבות המסוימות אי בדר כלל שדולה או אמצעי
לח" )ש ,בעמ' .(234
ההצעה אינה מפרטת מה אחוז ההטבות המוענקות לקופות גמל ,לקרנות השתלמות ולקרנות פנסיה.
הטבות אלה מיועדות ברוב לעבודה.
אי באמד ציו א מדובר בהטבות המוענקות לעבודה או לבעלי ההו.
קרנות ההשתלמות מעניקות הטבות מס כפולות לעובדי שכירי ולעצמאי בעלי הכנסה מעסק
ומשלח יד )לעיל ה"ש  .(209קשה לכמת מה מרכיב התשואה להו בהכנסותיה של העצמאי.
ראו ס' 3)3ה(5)17 ,א(45 ,א ו 47לפקודה .מרבית ההפקדה לעצמאי אינה מותנית בכ שההכנסה
נובעת מעבודה )או מיגיעה אישית(.
כאמור ,המס הכולל על הכנסתו של משקיע בחברה מגיע רק עד ל) 40%מס חברות בשיעור של
 ,25%ועוד  20%מס על הדיבידנד המשתל מיתרת ההכנסה של החברה ובס הכל =60% x 20%
 ,(15%ואי חבות בדמי ביטוח לאומי ובמס בריאות ,ואילו המס המצטבר על הכנסה מעבודה יכול
להגיע בשנת  2010ל) 57%לעיל ה"ש .(185
‡ ,2009 ÒÓ ˙Â·Ë‰ Ô„Óלעיל ה"ש  ,47בעמ' .238
ש .האמד לא מגלה תמונה ברורה לחלוטי :ס כל הטבות המס הצפויות לשנת  2009לשוק ההו
הפיננסי ,להשקעות הו פיננסי ותעשייה ולמסי נדל" יסתכ בסכו של  27.2מיליארדי שקלי,
דהיינו 77% :מכלל הטבות המס .לעומת זאת ,ס כל ההטבות המוענקות במישרי להו אנושי ולהו
חברתי נמו במידה ניכרת :הטבות המס לרווחה ולפיזור אוכלוסייה מסתכמות ב 3.4מיליארד ש"ח,
ובאחוזי – כ 10%מס כל הטבות המס; לתחו המשפחה – ב 2.0מיליארד ש"ח ,ובאחוזי
כ ;6%טובות הנאה נוספות )שהמציע לא מפרט א ה מוענקות להו פיננסי ,להו אנושי או להו
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ומהניסיו למשו הו זר לישראל .לעומת זאת ,ההטבות המוענקות לעבודה ה כלליות
ואינ ממוקדות לסוג מסוי של עיסוק או עבודה 233.במילי אחרות :מדינת ישראל
משתתפת בתחרות המסי הבילאומית על השקעות הו פיננסי ,לרבות השקעות זרות.
המדינה מעדיפה – לפחות באספקלריה של ˘ ÒÓ‰ ˙ËÈשלה – את ההו הפיננסי עלפני
ההו האנושי וההו החברתי.
 .3צמיחה כלכלית ,היצע העבודה ואיכותה ושיעורי מס
טענה רווחת היא שיש קשר הדוק בי שיעורי המס לקצב הצמיחה הכלכלית במשק נתו.
יש להבחי למעשה בי שתי טענות :האחת היא שהורדת מסי מביאה להגברת הצמיחה
והאחרת נוגעת לנטל המס על העבודה ולהשפעתו ה על היצע העבודה וה על פריו
העובדי234.
)‡( ˙ÈÏÎÏÎ ‰ÁÈÓˆÂ ÒÓ ˙˙ÁÙ‰
הקושי ע הטענה הראשונה ,הגורפת ,שעלפיה  ÏÎהקטנת מס מביאה לצמיחה כלכלית,
הוא שאי לה תימוכי בממצאי אמפיריי והיא ג לא נתמכת חדמשמעית בתאוריות
חברתי( מסתכמות ב 2.5מיליארד ש"ח ובאחוזי –  .7%ע זאת יש לזכור כי בהטבות המוענקות
לשוק ההו נכללות ג ההטבות המוענקות לקופות הגמל 7.9 ,מיליארד ש"ח ,ולקרנות השתלמות –
 3.7מיליארד ש"ח .ברור אמנ שמרבית ההטבה לקרנות השתלמות מוענקת עבור הכנסה מעבודה –
בי שכיר ובי עצמאי ,א באשר להפקדות לקופות גמל – שאמדנ הכולל נטו הוא  7.9מיליארד ש"ח
– התמונה פחות ברורה :ה אינ מוגבלות היו רק להפקדות של נישומי שהכנסת מעבודה; ראו
ס' 45א ו 47לפקודה .מכל מקו ,הטבות אלה מוענקות לכלל הנישומי במשק ,בי שכירי ובי
עצמאי ,ואי חשיבות לעיסוק .עוד יש להדגיש כי האמד אינו מביא בחשבו את הקלות המס
במסגרת הביטוח הלאומי – ואיחיוב הכנסות מהו בדמי ביטוח לאומי ובמס בריאות מלמד כי עיקר
ההטבות ש מיועדות להו ולא לעבודה .עוד יש לזכור את שיעור המס המצטבר הנמו לרווחי חברה
– המחולקי וקל וחומר אלה שאינ מחולקי – שלא הובאו בחשבו .כמו כ לא הובאו בחשבו
ההטבות להו הנובעות מכ שנכסי הו נהני מניכויי פחת – רגילי או מואצי – בעוד שמרבית
ההשקעות בהו האנושי אינ מותרות בניכוי ,למעט חלקי נקודות זיכוי עבור לימודי אקדמיי; ראו
להל ה"ש  418והטקסט הנלווה.
 233היוצאי מ הכלל ה מעטי ואי בה עלות גבוהה :כ מגבלת ההפרשות של המעביד לקר
השתלמות של עובדי הוראה גבוהה יותר ) (8.4%מאשר לנישומי אחרי ) ,(7.5%ראו ס' )3ה(
לפקודה .כמו כ נקבע זיכוי מס מיוחד ומוגבל לעובדי במשמרת שנייה ושלישית ,ראו תקנות מס
הכנסה )שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות( ,התשמ"ז ,1986ק"ת .98
 234נימוק אחר התומ בהפחתת שיעורי מס ,כבדמשקל ורציני יותר ,מצביע על כ שככל ששיעור המס
גבוה יותר כ גבוה יותר הפיתוי להעלי הכנסות .לא נעסוק בכ ברשימה זו .על שיקולי
"עלותתועלת" המשמשי את הנישומי בשוקל אפשרות להעלי הכנסות ראו בי היתר אצל רוז,
לעיל ה"ש  ,27בעמ' .328325
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כלכליות .אנשי המימו הציבורי מצביעי דווקא על ממצאי אמפיריי הפוכי.
בשני שבה היו שיעורי המס השולי גבוהי במיוחד ,שיעורי הצמיחה
בארצותהבריתָ ,
235
היו גבוהי ולהפ .ג בחינת ההישגי הכלכליי של המשטרי בארצותהברית
בתקופות של הנשיאי בוש מחד גיסא ושל קלינטו מאיד גיסא תומכת במסקנה
המפתיעה האמורה .כ מציגי שני מלומדי אמריקניי את סיכומ:
No clear relationship emerges. More sophisticated statistical analyses of
the relationship between economic growth and the level of taxation,
which attempt to hold constant the impact of other determinants of
growth to isolate the tax effect, have come to no consensus.236

ייתכ שחלק מההסבר לתופעה שזוהתה בארצותהברית – שיעורי צמיחה גבוהי
בתקופה שבה היו שיעורי מס גבוהי – נמצא בתורתו של חת פרס נובל לכלכלה ,ג'ו
מיינרד קיינס .קיינס ,שיש הרואי בו את אבי תורת המקרוכלכלה ,סבר כי כדי לעודד
צמיחה כלכלית ויציאה ממצבי משבריי יש לעודד את הצריכה המצרפית .הצריכה
המצרפית מורכבת משלושה ביקושי È˙Ï˘ÓÓ ˘Â˜È· ,ÈË¯Ù ˘Â˜È· :ו·˘Â˜È
 237.˙ÂÚ˜˘‰Ïהביקוש הפרטי תלוי בהכנסה הפנויה .הורדת מס ההכנסה אכ מגדילה את
ההכנסה הפנויה .אמנ ככל שההכנסה הפנויה גדלה )ולענייננו ,עקב הפחתת המס( גדל
הביקוש הפרטי; אול מחקרי מגלי שההתאמה בי הגידול בהכנסה הפנויה לגידול
בביקוש הפרטי אינה מלאה .כיוו שהנטייה הממוצעת לצרו תמיד קטנה מהגידול
בהכנסה הפנויה )עקב הנטייה לחסו( ,וכיוו שבעיד הגלובליזציה לא כל הצריכה
הפרטית ,ההשקעה והחיסכו מתבצעי במשק המקומי – נמצא שהגידול בביקוש הפרטי
ובהשקעות יכול שיהיה קט מ 100%מסכו הקטנת המס .לעומת זאת ,העלאת מס
ושימוש מושכל בו להשקעות ממשלתיות בהו החברתי והאנושי ובתשתיות מגדיל את
הביקוש המצרפי ב 100%מס המסי הנגבי .נכו ג שהמיסוי מקטי את התוצר
בהיותו גור לנטל עוד ) 238,(deadweight lossאול הוא ג מגדיל את התוצר עלידי
הגדלת השירותי הציבוריי .התשובה לשאלה איזה גור גובר )הקטנת התוצר עקב
 235ראו ,בי היתרJOEL SLEMROD & JON BAKIJA, TAXING OURSELVES: A CITIZEN'S GUIDE TO ,
) ,THE DEBATE OVER TAXES 119-120 (3rd ed. 2004ש ה מצייני ממצא מפתיע :דווקא

בתקופה שבה היו שיעורי מס ההכנסה הפדרלי בארצותהברית הגבוהי ביותר נהנתה הכלכלה
האמריקנית משיעורי הצמיחה הגבוהי ביותר בעת החדשה.
 236ש.
 237ראו ,בי היתר ,‰ÏÎÏÎÂ¯˜ÓÏ ‡Â·Ó ,לעיל ה"ש  ,79בעמ'  163ואיל.
 238תורת המימו הציבורי מספקת הוכחה ברורה לכ שכל מס – זולת מס גולגולת – יוצר עיוותי ולכ
מקטי את הרווחה של משל המס בכמות הגבוהה מסכו המס שהממשלה גובה .כדי שהמס יהיה
מוצדק ,מידת הרווחה שהנישו מפיק מהסחורות ומהשירותי הציבוריי צריכה להיות גבוהה או
לפחות שווה לעוד של נטל המס .ראו אדרעי ˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âלעיל ה"ש  ,23בעמ'  52ואיל.
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עוד נטל או הגדלת הביקוש המצרפי עקב הגידול בסחורות והשירותי הציבוריי
שהמס מממ( תלויה ביעילותה של הממשלה בהספקת שירותי ובאיזו שבי ההסדרי
לתפקודו של הסקטור הפרטי .מכל מקו ברור כי בנסיבות מסוימות דווקא
החברתיי ִ
הגדלת מסי ,ולא הפחתת ,תביא לגידול בצמיחה וליציאה ממשברי כלכליי.
)·( ˘ÌÈ„·ÂÚ‰ ÔÂÈ¯ÙÂ ‰„Â·Ú‰ ÚˆÈ‰ ÏÚ ÒÓ‰ È¯ÂÚÈ
טענה אינטואיטיבית ידועה היא שכל העלאת מס על עבודה מביאה להקטנת היצע
העבודה ולכ הפחתת נטל המס תגדיל את היצע העבודה .תאורטית מסקנה זו אינה
בהכרח נכונה .למס יש שתי השפעות נוגדות על היצע העבודה" :השפעת התחלופה"
) (substitutionשל מס הכנסה מקטינה את הרצו לעבוד ומגבירה את הרצו לרכוש
פנאי 239,ואילו "השפעת ההכנסה" של המס מגדילה את היצע העבודה כיוו שהיא
מקטינה את היכולת לרכוש פנאי 240.לשאלה איזו משתי ההשפעות הללו גוברת אי
תשובה אחת .התשובה תלויה בגורמי כגו צורכי המפרנס ,גודל משפחתו ,טעמיו,
נטייתו לצרו והיותו רוד סיכו או שונא סיכו .בקרב המלומדי א יש נטייה לקבוע כי
ברמה המצרפית קשה לזהות השפעה של המס על היצע העבודה הכולל במשק .ג
מחקרי אמפיריי נטו לתמו במסקנה האמורה ,למעט שני חריגי :למס השפעה ישירה

 239השפעת התחלופה של המס גורמת להקטנת כמות העבודה המוצעת עלידי סוג מסוי של עובדי:
העבודה ומספר השעות שאנו מוכני להקצות לה היא גור חלופי לפנאי .ככל שנעבוד יותר נאל
לוותר על פנאי; ככל שנצרו יותר פנאי נאל לוותר על שעות עבודה .מכא ששווייה של שעת
עבודה שווה למחירו של המוצר האלטרנטיבי שלה ,קרי :שווייה של שעת פנאי .ככל שהכנסתנו
גבוהה יותר )ככל שהשכר לשעת עבודה גבוה יותר( ,כ ג עולה מחיר הפנאי .ככל שההכנסה
הנקייה מעבודה פוחתת ,פוחת ג מחיר הפנאי .הפנאי הוא מוצר צריכה רגיל .כידוע ,ככל שמחירו
של מוצר צריכה נמו יותר ,כ אנו נוטי לצרו אותו במידה מוגברת יותר .מכא שהמס מוריד
בהכרח את מחיר הפנאי וגור לצריכה גבוהה יותר של הפנאי הזול ,וממילא – לוויתור מוגבר על
התחלופה שלו ,היא העבודה .אפשר להציג את הדברי ג עלפי תחושה של :‰ÙÂÏÁ˙‰ ˙ÚÙ˘‰
"בגלל המס לא משתל לי לעבוד בכמות השעות שהייתי מסוגל לעבוד" )"משתל לי לעבוד שעה
נוספת בעבור  50ש"ח ,לא משתל לי בעבור  40ש"ח"(.
 ‰ÒÎ‰‰ ˙ÚÙ˘‰ 240גורמת לנו להגביר את היצע העבודה שלנו :כלל ידוע הוא שככל שהכנסתנו הפנויה
נמוכה יותר ,כ צריכתנו קטנה יותר .הפנאי הוא כאמור מוצר צריכה רגיל .מאחר שהמס מקטי את
הכנסתנו הפנויה אנו נאלצי לצרו פחות מוצרי רגילי ,לרבות פנאי .הקטנה של צריכת הפנאי
גורמת לגידול באלטרנטיבה – בעבודה .את השפעת ההכנסה אפשר להמחיש אינטואיטיבית" :בגלל
המס ,אי לי די הכנסה פנויה שמספיקה לממ את כל צרכיי ,ועל כ עליי להגדיל את שעות עבודתי".
ראו ,בי היתר ,אדרעי ˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âלעיל ה"ש  ,23בעמ'  ;50סלמרוד ובקיג'ה ,לעיל ה"ש  ,235בעמ'
.123119
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על היצע עבודה של אמהות לילדי קטני ושל גברי שעברו את גיל הפרישה וזכאי
לפנסיה241.
לאחרונה התפרס מחקר חדש של חת פרס נובל לכלכלה ,האמריקני אדוארד
פרסקוט ,שבו הגיע למסקנות מעניינות  242.פרסקוט השווה את שיעור המס השולי
האפקטיבי על עבודה )נוסחה המורכבת ג משיעורי מס ההכנסה וג מהמס על הצריכה(
בארצותהברית )גילאי  (6415ע שיעורי המס הדומי ביתר המדינות המתועשות
) (G-7עלפני שתי תקופות ) 19741970ו .(19961993הוא הסיק כי גמישות היצע
העבודה היא גבוהה ממה שמקובל לחשוב ,וכי היצע העבודה רגיש יותר לשיעורי המס
השולי האפקטיבי על עבודה; היצע העבודה )א לא הפריו לשעת עבודה(
בארצותהברית גדל בי שתי התקופות הללו בעוד שבאירופה הוא ירד ,כ שהיצע
העבודה בתקופה השנייה בארצותהברית היה גדול ב 50%מבכמה ממדינות אירופה.
את השינויי הללו ייחס פרסקוט לשינויי ולהבדלי בשיעורי המס האמורי בי
אירופה לארצותהברית .היצע עבודה מביא לגידול בהכנסה וממילא מגדיל – עלפי
שיטות מדידה מקובלות – ג את הרווחה .מכא המשי פרסקוט והערי כי הורדת
שיעור המס השולי האפקטיבי על עבודה תביא לגידול ברווחה .לדוגמה ,להערכתו ,אילו
הורידה צרפת את שיעור המס השולי האפקטיבי שלה על עבודה מ 60%לשיעור המס
השולי המקובל בארצותהברית –  ,40%הרווחה של הע הצרפתי הייתה עולה בכ19%
– גידול ניכר מאוד .גידול זה מביא בחשבו את אבד שעות הפנאי שיבוא בעקבות
הגידול בשעות העבודה 243ואת המחיר של צבירת ההו הקשורה לגידול בצמיחה.
הורדת שיעור המס השולי האפקטיבי לא תביא לפי חישוביו של פרסקוט לירידה
מהכנסות המדינה במסי ,וייתכ שבמקרי מסוימי א תביא לעלייה בה244.
ככל מחקר כלכלי המושתת על הנחות רבות ,אי לראות במחקרו של פרסקוט הוכחה
ניצחת לטענה שכל הורדת שיעורי המס על העבודה תביא לגידול בהיצע העבודה ,ושהיא
אכ תביא בהכרח ג לגידול ברווחה 245,א יש במחקר זה סממ מובהק למגמה כללית.
ראוי ג להזכיר בקיצור כי ניתוחי תאורטיי וממצאי אמפיריי תומכי במסקנה
שהורדת מס על חברות יכולה להביא השקעות זרות ,א רק בטווח הקצר והבינוני .בטווח
הארו ,הורדה ממושכת ועקבית של מסי חברה עלולה להביא לתוצאות הרותאסו.
הספרות המקצועית מלאה בניתוחי שעלפיה תחרות המסי הבילאומית היא
 241ש ,בעמ'  52 ,50ואיל.

 242ראו Edward C. Prescott, Why Do Americans Work So Much More Than Europeans?, 28
).FED. RES. BANK OF MINNEAPOLIS Q. REV. 2 (2004

 243ש .הירידה הצפויה בפנאי תהא מ 81.2שעות בשבוע ל 75.8שעות –  6.6%ירידה בפנאי.
 244על עקומת לאפר ועל הסכנות בשימוש בה ראו ,בי היתר ,אדרעי ˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âלעיל ה"ש  ,23בעמ'
.6058
 245ראו לעיל ה"ש  8380והטקסט הנלווה.
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למעשה "מרו לתחתית" ,המסכנת את הישגיה של מדינת הרווחה וא עלולה להביא
ִ
לקצה 246.בחינת הישגיה של אירלנד – שהחלה בתחרות מסי בילאומית אגרסיבית
ביותר – מעידה שהתאוריה הפסימית נתמכת בממצאי .הורדת המסי באירלנד אכ
הביאה בתחילת הדר להשקעות רבות ולצמיחה כלכלית מרשימה ,אול אטאט החל
להסתמ המחיר החברתי הקשה של התהלי .פערי חברתיי העמיקו ,והאלימות,
בעיקר בקרב בני נוער ,גברה עד שנהפכה לתופעה ממשית 247.במילי אחרות :נראה כי
ההתמקדות בתמ"ג ,ההתעלמות מהמדדי האלטרנטיביי והזנחת ההו החברתי על
חשבו עידוד ההו הפיננסי לא הגדילו את הרווחה לתושבי אירלנד ולא הגדילו את
אושר .לא זו בלבד ,אלא שג שיעורי הצמיחה החלו לרדת .כבר מתחילת שנת – 2008
לפני התפרצותו של המשבר העולמי – נרשמו באירלנד שיעורי צמיחה שליליי248.
כיוו שכמה משרי האוצר שלנו הציבו את אירלנד כמודל לחיקוי 249,עולה השאלה
המטרידה א מדינת ישראל לא עלתה על מסלול ריסוק דומה .דומה כי את השלב
הראשו בתהלי – גידול בפערי החברתיי ואלימות גוברת והולכת – אנו מגשימי
בישראל בצורה מרשימה250.
 .4עידוד השקעות הו בישראל באמצעות תמריצי מס
)‡( ÈÏÏÎ
כאמור לעיל ,הנטייה לעודד ולהטיב ע ההו הפיננסי ובעליו אינה חדשה בישראל.
הביטוי העיקרי לגישה זו נמצא בחוק לעידוד השקעות הו ,התשי"ט) 1959להל :חוק

 246ראו ,בי היתרReuven S. Avi-Yonah, Globalization, Tax Competition and the Fiscal Crisis ,
).of the Welfare State, 113 HARV. L. REV. 1573 (2000
 247כבר בשנת  1998החלו להישמע ספקות רבי; ראו ,למשלDENIS O'HEARN, INSIDE THE CELTIC ,
) ,TIGER: THE IRISH ECONOMY AND THE ASIAN MODEL (1998בעיקר בעמ'  117ואיל.

 248כבר במחצית הראשונה של שנת  ,2008עוד לפני פרו המשבר הכלכלי העולמי ,נצפתה ש ירידה
בצמיחה בשיעור של  ,0.8%ובשיעור שנתי של  ,2%ואילו לשנת  2009התחזית היא צמיחה שלילית
של כ ,5%הרבה מעבר לתחזיות הקודרות ביחס ליתר המדינות האירופיות .ראו דיווח על תחזיות
נציבות האיחוד האירופי European Commission, Directorate General for Economic and
) ,Financial Affairs, Interim Forecast (Jan. 2009בעיקר בעמ' ec.europa.eu/economy_ 23
.finance/articles/eu_economic_situation/article13727_en.htm
 249עד כדי כ שמסלול הטבות מס שנקבע בחוק עידוד השקעות הו קרוי "מסלול אירלנד" ,למשל
עלידי משרד המסחר והתעשייה בפרסו רשמי שלו ,תחת הכותרת ˜ÊÎ¯Ó – Ï‡¯˘È· ˙ÂÚ˜˘‰ ÌÂ„È
(2010) ÚÂÈÒ ÈÏÂÏÒÓ – ÌÈÈÂÈ·Â ÌÈË˜ ÌÈ˜ÒÚÂ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÂÙÈ„ÚÂ ÁÂ˙ÈÙ È¯ÂÊ‡ ,˙ÂÚ˜˘‰‰
.www.moital.gov.il/NR/exeres/B6EDA8C8-A975-4B99-961A-2C8707713971.htm
 250לעיל ה"ש .72
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העידוד( ,ובחוקי עידוד דומי שנוסחו אחריו 251.רק תמריצי המס שחוק העידוד מעניק
ה כ 17%מס כל הטבות המס בישראל 252.על כ יש להוסי ג את עלות המענקי
שחוק זה מעניק למפעלי מאושרי253.
המטרות הנראות למחוקק הישראלי כראויות מפורטות בסעיפי המטרה של חוק
העידוד:
) (1פיתוח כושר הייצור של משק המדינה ,ניצול יעיל של אוצרותיה ויכולתה הכלכלית
וניצול מלא של כושר הייצור של מפעלי פעילי;
) (2שיפור מאז התשלומי של המדינה ,הקטנת הייבוא והגדלת הייצוא;
) (3קליטת עלייה ,חלוקה מתוכננת של האוכלוסייה על פני שטח המדינה ויצירת
מקורות עבודה חדשי254.
הדר שבחר המחוקק הישראלי כדי לנסות ולהשיג יעדי אלה ג היא מפורטת בחוק
העידוד:
משיכת הו לישראל ועידוד יזמה כלכלית והשקעות הוחו והו
מקומי255.
גישה זו הייתה ועודנה משותפת לכל ממשלות ישראל ,לאמור :כדי להשיג את היעדי
הלאומיי העיקריי של מדינת ישראל יש לעודד השקעות הו פיננסי .א יבוא הו
פיננסי – זר ומקומי – תיפתרנה בעיות הכלכלה של ישראל ,תבוא צמיחה כלכלית
והאבטלה במשק תצומצ.
שתי שאלות מתעוררות :האחת ,א אכ ראוי לראות במשיכת הו פיננסי לישראל
מטרה כלכלית עליונה; האחרת ,א מימוש המטרה מחייב שימוש בשיטת המס
ובתמריצי מס.
דומה כי אי מי שחולק על כ שהשקעות הו זר ומקומי ה תנאי בסיסי לצמיחה
כלכלית 256.ע זאת ברור ג שהשקעות רבות מדי וסבסוד הו עלולי להביא לחוסר
יעילות ולצמצו הצמיחה 257.יתרה מזו :עידוד הו פיננסי תו פגיעה בהו האנושי
ובהו החברתי יוציא את שכרנו בהפסדנו .כפי שראינו ,שיקוליה של חברות רבלאומיות
251
252
253
254
255
256
257
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לעיל ה"ש .52
לעיל ה"ש  227224והטקסט הנלווה.
ראו להל ה"ש  276ואיל.
ס'  1לחוק העידוד.
ש.
ראו ,בי היתר ,סולו "תיאוריה של צמיחה כלכלית" ,לעיל ה"ש  ;21הלפמ ,לעיל ה"ש .21
ראו ,בי היתר ,בנק ישראל „www.bankisrael.gov.il/ (2007) 7566 ,2006 ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ
) deptdata/mehkar/doch06/heb/p2.pdfלהל .(2006 Ï‡¯˘È ˜· ÁÂ„ :על היחס האופטימלי בי
הו ,ידע והו אנושי ראו אצל הלפמ ,לעיל ה"ש .21
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היכ להשקיע אינ מושפעי בראש וראשונה מתמריצי ומהטבות מס שהממשל
במדינה המארחת מציע ,כי א מאיכות ההו החברתי וההו האנושי במדינה258.
התשובה המקובלת לשאלה השנייה אינה חיובית .כאמור ,מומחי למדיניות מסי
מאוחדי בדעת כי השימוש בהטבות מס אינו ראוי ובמרבית המקרי אינו יעיל259.
אעלפיכ ,כל עיקריה של חוקי העידוד נועדו להעניק הקלות והטבות ניכרות
לבעלי ההו הפיננסי 260.מסלולי הטבות מרחיקילכת נקבעו לחברות בעלות "מפעלי
מאושרי"" 261,נכסי מאושרי"" 262,השקעות מאושרות"" 263,הלוואות מאושרות"264
ו"מפעלי מוטבי" 265וכ לבעלי המניות של חברות אלה266.
ע זאת ,אפשר לאתר ניצני של מגמה נוספת .תחילה נקבעה בחוק הטבה ג
לעבודה :שיעור מס מרבי של  25%אבל רק לעובד תושבחו שמעמדו נקבע – אי לא
– כ"מומחה מאושר" 267.הקלה נוספת להו האנושי הוענקה בעקיפי :במסגרת הנכסי
של החברה הזכאי לעידוד נמצאי ג ציוד או מבני בבעלות החברות המשמשי
למעונות יו לילדי העובדי 268.בהמש נקבע מסלול הטבות מיוחד – מסלול תעסוקה
– לבעלי מפעלי מאושרי או מוטבי .מלכתחילה כוו מסלול זה לעודד העסקת
עובדי בפריפריה ונועד להעניק הטבות למעבידי השוכרי מספר מסוי של עובדי.
דא עקא ,נראה שיש בעיות לא פשוטות ביישו .במכתב שנשלח לשר הממונה על
הפעלתו של חוק העידוד 269הצביע הפורו לאכיפת זכויות עובדי על כשליו של החוק,
של דרכי ביצועו ושל יישו מטרותיו בכל הנוגע לעובדי ולזכויותיה .נקודת הביקורת
258
259
260
261
262
263
264
265

266
267
268
269

לעיל ה"ש  129127והטקסט הנלווה.
לעיל ה"ש  4636והטקסט הנלווה.
לפירוט ההטבות ראו להל ה"ש  311277והטקסט הנלווה.
ס'  47לחוק העידוד.
ש ,בס' .23
ש ,בס' 40ב ו40ג.
ש ,בס' .24
עד שנת  2004הייתה ִמנהלת מרכז ההשקעות אחראית לתפעול של מסלול המענקי ושל מסלול
הטבות המס .החל בשנת  ,2005משהתקבל ס'  49לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספי 2005
)תיקוני חקיקה( ,התשס"ה ,2005ס"ח  ,346ומשנכנס לתוק תיקו  60לחוק לעידוד השקעות הו
)להל :תיקו  ,(60וע הפיכת מסלול הטבות המס ל"מסלול ירוק" שאינו מצרי הגשת תכנית
מראש ,הועברה הסמכות להפעלת מסלול זה ממרכז ההשקעות )במשרד התמ"ת( לרשות המסי
במשרד האוצר .הסמכות להפעיל את מסלול המענקי נותרה בידי מרכז ההשקעות.
ס' 45א))47 ,(2א (2ו51ב)ג() (3לחוק העידוד.
קרי :מי שהוזמ בהיותו תושבחו עלידי מפעל ,בהסכמת המנהל ,לעבוד במפעל כמומחה
שעבודתו עשויה לסייע להשגתה של מטרת חוק זה ,ולא היה לפני כ תושב ישראל .ש ,בס' .50
ש ,ס' 40א.
מכתב הפורו לאכיפת זכויות עובדי ,לאלי ישי ,שר התמ"ת )www.kavlaoved.org.il/ (22.6.2008
.UserFiles/news1806_file.doc
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המעניינת ביותר מופיעה בטענה הבאה :אעלפי שהממשלה וועדות שרי מטעמה
חזרו וקבעו ) (1כי משרד התמ"ת יפעל לסייע להקמת ,להרחבת או להעתקת של
מפעלי ממרכז האר לפריפריה הרחוקה ,עלידי סיוע למעסיקי עבור העסקת עובדי
חדשי לתקופה של חמש שני לפחות; ) (2כי הסיוע יינת עלפי קריטריוני מוגדרי;
) (3וכי התחייבות של הזוכי לעמוד בדרישות אלו היא תנאי בסיסי לקבלת התמיכה –
נמצא ,לטענת הפורו ,שלא זו בלבד שהחלטות אלה טר יושמו אלא שמפעלי רבי
קיבלו הטבות רבות בלי שנדרשו Ô‚Ó‰ È˜ÂÁ ˙‡Â ÏÏÎ· ‰„Â·Ú‰ È˜ÂÁ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï
· 270.Ë¯Ùכפי שנראה בהמש ,ג מחלקת המחקר של בנק ישראל מצביעה על ספק גדול
מאוד א עידוד השקעות הו תור תרומה כלשהי להגברת התעסוקה בפריפריה271.
)·( ÔÂ‰ ˙ÂÚ˜˘‰ „Â„ÈÚÏ ˜ÂÁ‰ :ÈÒÈÙ ÔÂ‰ „Â„ÈÚ
) (1הרקע ,המטרות והאמצעי
חוק עידוד השקעות הו הראשו חוקק בישראל מעט אחרי הקמת המדינה ,כבר בשנת
 272.1950הנוסח השני ,שהתקבל בשנת  ,1959עבר עד היו עשרות שינויי ותיקוני
אול התפיסה הבסיסית שבו נשארה ,קרי :עידוד השקעות הו פיננסי לצור קידו
מטרות כלכליות 273.כאמור ,לא נמצא בחוק זה ניסיו ממשי ומוצלח לעודד את ההו
האנושי בישראל274.
תקצר היריעה מלפרט את כל הפרטי המרכיבי את המער שהוק מכוח חוק
העידוד בישראל; נסתפק בעיקרי הדברי .לש הגשמה של מטרות החוק מדינת ישראל
מעניקה ארבעה סוגי של הטבות למשקיעי בהו פיננסי :מענקי ,פטורי ממס ,הנחות
ממס והיתרי מיוחדי275.
כאמור ,החוק קובע היו שני מסלולי עיקריי :מסלול המיועד לבעלי מפעלי
המבקשי לקבל מ המדינה סיוע ישיר במענקי ומסלול המיועד לבעלי מפעלי
270
271
272
273
274

275
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טענות דומות בדבר חוסר יעילותו של החוק עלו במחקרי שבחנו אותו ,ראו להל ה"ש  313ואיל
והטקסט הנלווה.
להל ה"ש  319313והטקסט הנלווה.
ראו לעיל ה"ש .2
ראו לעיל ה"ש  255254והטקסט הנלווה.
הדבר לא היה מוזר אילו אימ המחוקק הישראלי את התפיסה שעלפיה תמריצי מס לא משפיעי
ולא משיגי את מטרותיה )להל ה"ש  313ואיל( .לא זו תפיסתו של המחוקק כפי שהיא באה לידי
ביטוי בחוק העידוד ,למשל בס' ) 50לעיל ה"ש  ,(267וכ בקביעת שיעורי מס נמוכי לתושבי ערי
ויישובי מסוימי )ראו תקנות מס הכנסה )הנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה
ובשטחי פיתוח( ,התשל"ו ,1975ק"ת .(44
לסקירת החוק ,מטרותיו וביקורת עליו ראו דפנה שוור ÔÂ‰ ˙ÂÚ˜˘‰ „Â„ÈÚ ˜ÂÁ – ˙Â¯ÙÒ ˙¯È˜Ò
) ÌÂ˜ÈÓ ÈˆÈ¯Ó˙Âנייר עבודה מס'  20של מרכז הנגב לפיתוח אזוריwww.bgu.ac.il/NCRD/ (2002 ,
.publications/working/working20-1.doc
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המוותרי על המענקי ומעונייני רק בהטבות מס .המסלול הראשו מיועד ל"מפעלי
מאושרי"; 276המסלול השני מיועד למפעלי המכוני "מפעלי מוטבי".
) (2מסלול המענקי277

ההוראות המרכזיות בחוק עידוד השקעות הו מתייחסות ל"מפעל מאושר" .ה חלות ג
על "נכס מאושר" ועל "הלוואה מאושרת" 278.לצור הכרה בפרויקטי כאלה על
המשקיע לפנות למרכז ההשקעות הפועל במסגרת משרד המסחר והתעשייהִ .מנהלת
המרכז 279בודקת את התכניות המוגשות לה .תכנית להקמת מפעל המאושרת עלידי
המנהלה מעניקה לאותו מפעל את המעמד של "מפעל מאושר" 280.מפעל מאושר יכול
ִ
להיות מפעל תעשייתי בתחומי של תעשייה ,לרבות ביוטכנולוגיה וננוטכנולוגיה,
ומפעל תיירות 281.הבעלות במפעל מאושר צריכה להיות בידי גופי מאוגדי א כי
שהמנהלה הסכימה לו"282.
למנהלה יש שיקול דעת להעניק הכרה ג למי " ִ
ִ
מרכיב חשוב בקבלת ההכרה כמפעל מאושר )כמו ג מפעל מוטב( הוא מיקומו של
המפעל בהתא למפת אזורי עדיפות לאומית שנקבעת עלידי שר האוצר ,שר המסחר
והתעשייה )וא מדובר במפעל תיירות – בהתייעצות ע שר התיירות( ,באישור ועדת
הכספי של הכנסת 283.מיקומו של המפעל משפיע על גובה ההטבות ולעתי על עצ
הזכאות לה .העדיפות הראשונה ניתנת ל"אזור פיתוח א'" 284.שיקול נוס הוא מקור
ההשקעה הכספית והיקפה; ככל שהשקעתהחו גדולה יותר כ ייטב285.
ג מי שבוחר במסלול המענקי זכאי להקלות מס :שיעורי המס המוטלי על חברה
בעלת מפעל מאושר – דהיינו :הנהנית ממענקי – ה  286,25%וא המפעל ממוק
באזור פיתוח א' תהיה החברה פטורה ממס הכנסה על הכנסותיה מהפרויקט המאושר
276
277
278
279
280
281
282
283
284

285
286

ס' 40א40יא לחוק העידוד.
ש.
ש ,בס'  23ו.24
ש ,בס' .9
ש ,בס'  9ו.21
ש ,בס' 18א ,שהוס לחוק בתיקו .60
ש ,בס' .22
ש ,בס' 40ד.
כ ,למשל ,מגבלות המוטלות על גובה מענק לא יחולו בהכרח על מפעלי הממוקמי באזור פיתוח
א'; ש ,בס' 40ג)א()40 ,(3ג)ב( .הטבות במס נדיבות יותר למפעלי באזור פיתוח א'; ש ,בס'
)47א() 47 ,(4סיפא51 ,א51 ,ג ,ו55ב ,המעניק פטורי ממס עסקי בהתא למיקומו של המפעל.
גובהו של מענק הרחבה נקבע ג הוא בהתא למיקומו ,ראו ש ,בס' )74ה(.
ראו בי היתר ס' )47א.(1
ש ,בס'  .47יש לזכור כי בעבר שיעור זה היה נמו משיעור מס חברות שהיה נהוג בישראל .שיעור
זה יהיה זהה לשיעור מס החברות שיונהג בישראל החל בשנת  ;2010ראו ס'  126לפקודה.

493

יוס מ' אדרעי

משפטי מ תשע"א

במש השנתיי הראשונות לתקופת ההטבות 287.עוד ראוי להזכיר כי מפעל מאושר זכאי
לפחת בשיעור גבוה 288ולפטור ממס על מענקי289.
שיעורי המס על מפעל מאושר של "חברה בהשקעתחו" הולכי ופוחתי ככל
שהשיעור של השקעת החו הול וגדל 290.א שיעור החזקת החו הוא בי 50%
ל ,74%יעמוד מס החברות על  ;20%שיעור השקעת חו שבי  75%ל 90%מזכה
בשיעור מס חברות של  ,15%וא שיעור השקעת החו עלה על  ,90%יעמוד מס
החברות על  .10%א המפעל ממוק באזור פיתוח א' ,במש השנתיי הראשונות
לתקופת ההטבות תהא הכנסת החברה פטורה ממס 291.הפטורי ושיעורי המס הנמוכי
הללו מוענקי לחברות האמורות כל עוד אי ה מחלקות את רווחיה לבעלי המניות
שלה292.
המס המרבי המוטל על הדיבידנד המתקבל עלידי יחיד מחברה בעלת מפעל מאושר
הוא בשיעור  – 29315%שיעור הנמו ב 5%או  10%מהמס המוטל על דיבידנד
המשתל לבעל מניות רגיל או "מהותי" של חברה שאינה זכאית להטבות עלפי חוק
העידוד294.
) (3מסלול הטבות המס :המסלול החלופי או המסלול הירוק
המסלול השני עוסק כאמור בהטבות מס ל"חברה מוטבת" )תושבת ישראל שאינה
"חברה משפחתית" או "חברה שקופה"( 295,בעלת "מפעלי מוטבי" 296.מסלול חלופי
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
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ס' )47א() (5ו)47ג() (5לחוק העידוד.
ש ,בס' .4342
ש ,בס' 43א.
ש ,בס' )47א.(1
ש.
ש ,בס' )47א.(2
ש ,בס' )47ב().(2
ס' 125ב) (1ו) (2לפקודה.
ש ,ס' 64א .1ההסדר שבסעי זה )שנועד להחלי את ס' 64א ,העוסק בחברות משפחתיות( ייכנס
לתוק מיו כניסת לתוק של כל התקנות עלפי ס' 64א 1שעל שר האוצר ,באישור ועדת הכספי
של הכנסת ,להתקינ בהתא להסמכה שניתנה לו עלפי אותו סעי.
פרק שביעי לחוק העידוד ,בעיקר ס'  ;5041ראו ג ש ,ס' 53ח .מפעל מוטב הוא מפעל תעשייתי
התור לעצמאות הכלכלית של משק המדינה ומפעל ברתחרות התור לתוצר המקומי הגולמי
בהתא לקביעה מפורשת בחוק ,או בית מלו ,שלצור הקמת או הרחבת בוצעה "השקעה
מזערית מזכה" .בהתא לס'  51לחוק העידוד ,מפעל תעשייתי הוא מפעל הממוק בישראל שעיקר
פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית .המחוקק קבע כי הפעילויות הבאות ייחשבו א ה
ייצוריות :ייצור מוצרי תכנה ופיתוח; מחקר ופיתוח תעשייתי עבור תושבחו ובלבד שנית על כ
אישור מאת המדע הראשי; וכ פעילויות נוספות שייקבעו עלידי שר האוצר ושר התמ"ת .החוק ג
מונה שורה של פעולות שלא נחשבות כפעילות ייצורית :אריזה ,בנייה ,מסחר ,תחבורה ,החסנה,
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זה מעניק הטבות מס ניכרות ,א הבוחר בו מוותר על קבלת מענקי מהמדינה 297.כדי
ליהנות ממסלול זה אי צור לפנות מראש למרכז ההשקעות .ההחלטה על הזכאות
להטבות נקבעת עלידי פקיד השומה298.
ככלל קובע החוק שלושה מסלולי להטבות מס :המסלול הרגיל "החלופי"; המסלול
המכונה "מסלול אירלנד" 299,שחברה המבקשת ליהנות ממנו חייבת להודיע על בחירתה
מראש לפקיד השומה ואי היא יכולה לשנות בחירתה במש תקופת ההטבות ;300
והמסלול המכונה "מסלול אסטרטגי" ,המתנה את הזכאות לו בתנאי מפליגי301,
שלמיטב ידיעתי עד היו לא זכתה א חברה לעמוד בה.

297
298
299
300

301

שירותי תקשורת ,שירותי סניטריי ,שירותי אישיי ו/או כל פעילות אחרת שיקבעו השרי .על
המסלול "האסטרטגי" המעניק לחברה תנאי מרחיקי לכת של פטור מלא ממס למש עשר שני ראו
ש ,בס' 51א)א().(4
ש ,ס' .51
ראו ,בי היתר ש ,ס' 51ד; ס' 51ט לעניי סמכותו של מנהל רשות המסי להעניק אישור מראש
שהחברה אכ זכאית להטבות המס עלפי חוק העידוד.
ש ,בס' 51א)א(; שיעור מס של  ;11.5%וראו לעיל ה"ש .249
ס' 51א)א( לחוק העידוד .עלפי המסלול החלופי החברה פטורה ממס חברות כל עוד אי היא
מחלקת את הכנסותיה כדיבידנד; א החברה מחלקת את הכנסותיה כדיבידנד לבעלי המניות ,היא
חייבת במס חברות בשיעורי שבי  25%10%בהתא לשיעור השקעתהחו שבה .ראו להל ה"ש
 .311306חברה הבוחרת במסלול אירלנד חייבת במס חברות ששיעורו  ,11.5%ואי היא חייבת במס
חברות נוס א היא מחלקת דיבידנדי .הדיבידנדי חייבי במס בידי בעל המניות בשיעור של
 ,15%וא מדובר במסלול אירלנד ובעל המניות הוא תושבחו – בשיעור מס מרבי של  .4%לפיכ
ס המס המצרפי על רווחיה של חברה מוטבת במסלול החלופי הוא  36.25%א שיעור
השקעתהחו שלה אינו ניכר ו 23.5%א שיעור השקעותהחו שלה הוא מרבי .במסלול אירלנד
השיעור המצרפי כשבעל המניות הוא תושב ישראל –  ,24.775%ואילו א בעל המניות הוא
תושבחו – .15.4%
ס' 51א) (4לחוק העידוד קובע את התנאי הבאי :המפעל המוטב הוא מפעל תעשייתי הנמצא
באזור פיתוח א'; ההשקעה המזערית המזכה לגבי המפעל המוטב היא  900מיליו ש"ח ,וא המפעל
המוטב נמצא ב"פריפריה" )דהיינו באזור מזכה – "אזור המצוי מדרו לקו רוחב  075או מצפו לקו
רוחב  ,"258ש ,בס' 51א)ג(( – לא פחתה מ 600מיליו ש"ח; וכ שס ההכנסות של החברה היה
 20מיליארד ש"ח או יותר בשנת המס שקדמה לשנת המס שבה החלה ההשקעה המזערית המזכה או
לפי הממוצע השנתי של שלוש שנות המס שקדמו לשנה זו; א המפעל נמצא ב"אזור מזכה" די
בהכנסה כאמור בסכו של  13מיליארד ש"ח .בחוק הוספה הסמכה מיוחדת לשרי )שר האוצר ושר
התמ"ת( ,שלפיה בהתקיי תנאי מסוימי השרי רשאי לאשר את המסלול האסטרטגי ג
לחברות שמפעליה אינ ממוקמי באזור פיתוח א' או באזור מזכה ,א צריכי להתקיי תנאי
ההשקעה המינימלית והמחזור המאוחד .כ ,לדוגמה ,השרי רשאי לאשר למפעל שבאזור פיתוח
א' ,א לא באזור מזכה ,כי יחולו עליו הוראות המסלול האסטרטגי א נתקיימו לגבי המפעל המוטב
התנאי שנקבעו לגבי מפעל מוטב הממוק באזור מזכה.
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˙˜ :˙Â·Ë‰‰ ˙ÙÂההטבות במסלול החלופי ה בעלות אופי ארעי .ערכ של כלל
ההטבות נקבע ג בהתא למש תקופת ההטבות ,הנקבעת בי היתר בהתא למיקומו
של המפעל באזור עדיפות לאומי ובשיעור השקעת החו 302.תקופות ההטבות מגוונות:
ה מתחילות בשנת המס שבה יש לנישו המאושר "הכנסה חייבת" מהמפעל המוטב
ויכולות להגיע עד  12שני מהשנה שבה נוסד המפעל המוטב303.
ההטבות במס לחברה מוטבת נועדו ג לעודדה לחזור ולהשקיע את רווחיה
בפעילותה .חברה מוטבת במסלול החלופי )למעט במסלול האסטרטגי( 304המחלקת
דיבידנד מהכנסתה המוטבת תהא חייבת בתשלו מס חברות על סכו הדיבידנד
המחולק 305בשיעורי שבי  25%ל ,10%בהתא לשיעור השקעת החו שבה306.
נוס על כ חברה מוטבת זכאית לפחת מוא בשל הנכסי היצרניי המשמשי את
המפעל המוטב307.
הדיבידנד המחולק מהכנסותיה המוטבות של החברה חייב בידי מקבל הדיבידנד במס
מרבי של  15%למש  12שנה מתו תקופת ההטבות  308.א הדיבידנד משתל
לתושבחו ב"מסלול אירלנד" 309,יחויב הדיבידנד במס בשיעור של  310;4%דיבידנד
המשתל עלידי חברה הזכאית למסלול האסטרטגי פטור לחלוטי ממס311.
עד כה תיאור קצר של עיקר ההטבות המוענקות בחוק עידוד השקעות הו להו פיננסי.
)‚( ?ÂÈ„ÚÈ ˙‡ ‚È˘Ó ˜ÂÁ‰ Ì‡‰
אמרנו שלהטבות ולתמריצי המס המוענקי באמצעות חוקי העידוד ,לרבות חוק עידוד
השקעות הו ,יש מחיר כבד :ה מפלי את ההו האנושי לרעה ומצמצמי את היקפו
של ההו החברתי בישראל .ה פוגעי בסולידריות החברתית ואפשר שג בדימוי
302
303
304
305
306

307
308
309
310
311
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על תקופות ההטבות השונות ראו בי היתר ס' )47 ,45א)(1ב()(5) ,א() (1לחוק העידוד; לעניי תקופת
ההטבות למסלול החילופי ראו ס' 51ג.
ראו למשל ש ,בס' 51ב)ג(51 ,ג)א().(1
ש ,בס' 51א)א().(4
ש ,בס' 51ב .ראו ג לעיל הטקסט הנלווה לה"ש .292
דהיינו :שיעורי המס המפורטי בס'  47לחוק העידוד .ראו ג לעיל ה"ש  .300בהערת אגב נדגיש כי
יש ספק בתבונה של הטבה זו שיש בה מנגנו מובנה לאיבו השקעות וא לאיבו פעילותה של
החברה ,כיוו שהיא מעודדת את החברה ובעלי המניות שלה להימנע מחלוקת רווחי החברה .בהיעדר
תמרי זה החברה הייתה שומרת בידיה רק את ההו הדרוש לה לפעילות ומחלקת את היתרה לבעלי
המניות ,ואלה היו חוזרי ומשקיעי את סכומי הדיבידנד בהשקעות ע תשואה מרבית לפי בחירת
החופשית.
ס' 51א)ב( ו 42לחוק העידוד.
ש ,בס' 51ב)ג(; ראו ג ההסדר ש ,בס' 51ב)ד( ,כשהדיבידנד מחולק לחברה אחרת והיא מחלקת
אותו לבעלי מניותיה.
לעיל ה"ש .299
ס' 51ב)ג() (2לחוק העידוד.
ש ,בס' 51ב)ג().(3
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העצמי של העובדי ביחס לבעלי ההו .מבחינה חוקתית ה פוגעי בעקרו השוויו,
בזכות הקניי ובחופש העיסוק 312.לפיכ ההצדקה האפשרית לקיומ תיבח בהתא
למידת יעילות ולהשגת המטרות שלשמ נועדו.
למרבה המבוכה ,מחקרי שנערכו בשנות קיומו של החוק מצביעי על כ שהחוק
לא משיג את יעדיו .כ ,למשל ,קבעו חוקרי של מכו של:
מחקר זה לא מוצא קשר בי היק ההשקעות בישובי באזורי הפיתוח
לבי שיעור האבטלה ביישובי אלו .ממצאי אלו עקביי ע ממצאי
קיימי :תחזיות התעסוקה של המפעלי אינ מדויקות ,ולעיתי א „¯ÂÈ
 .‰Ú˜˘‰‰ ÈÙÏ Â˙Ó¯Ï ˙Á˙Ó Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓבנוס ,העובדי
במפעלי באי רק בחלק מ היישוב בו ממוק המפעל .כמו כ מרכז
השקעות אינו מקיי בקרה מספקת על המפעלי הזוכי בהטבות ,כ
שלא נית לדעת כמה זמ קיי כל מפעל .ישנו חשש ,שמצא את דרכו ג
אל דו"חות מבקר המדינה ,שהמפעלי קיימי לכל אור תקופת
ההטבות ,א נסגרי לאחריה ,או דורשי הטבות נוספות רק כדי להמשי
לפעול.
המחקר ש בספק רב את יעילותו של החוק ואת עמידתו ביעדיו .בא
אכ אי לחוק השפעה על מספר מקבלי הקצבאות באזורי הפיתוח ,הרי
שהחוק כשל בהשגת מספר יעדי:
– פיזור של האוכלוסייה.
– קליטת העלייה )שהרי רבי מעולי שנות ה 90הינ תושבי אזורי
הפיתוח(.
– עידוד התעסוקה.
לגבי יעדיו הנוספי של החוק ,כפי שעולה מסקירת הספרות:
– החוק אינו תור ליעילות המשק הישראלי.
– היעד של שיפור מאז התשלומי כבר אינו רלוונטי313.
לפי המחקר ,להשקעה הכספית של ממשלת ישראל דר החוק אי השפעה חיובית על
התעסוקה .הממצאי מרמזי לכ שמוטב לבטל את החוק ולבחו דרכי חלופיות
לשיפור מצב של אזורי הפיתוח ,כדוגמת השקעה בתשתיות ובחינו.
 312ראו עניי ˜ ,Ï‡Èלעיל ה"ש  ;45עניי ˜ ,Ï.‡.לעיל ה"ש .46
 313עומר מואב ויניב ריינגוור ÌÈ˘· ÁÂ˙ÈÙ‰ È¯ÂÊ‡· ‰˜ÂÒÚ˙‰ :Ï‡¯˘È· ÔÂ‰ ˙ÂÚ˜˘‰ „Â„ÈÚ ˜ÂÁ
www.shalem.org.il/FileServer/8c28e7aa9820b7e7607c19afaf0b (2006) 1816 1984-2004
) 108e.docההדגשה הוספה( .כ ראו הכנסת ,מרכז המחקר והמידע,ÔÂ‰ ˙ÂÚ˜˘‰ „Â„ÈÚ ˜ÂÁ ,
.www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01863.pdf (2007) ÁÂ˙ÈÂ ¯Â‡È˙ – 1959-Ë"È˘˙‰
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עיקר הביקורת היא על כ שסבסוד ההו יוצר עוד הו פיננסי ומביא לניצול נמו
ולבזבוז משאבי .המחקר מגלה ג כי החוק פועל לטווח קצר ולא לטווח ארו ,כי
המשקיעי נוטי לסגת מהשקעותיה בתו תקופת ההטבות וכי יש ממצאי המרמזי
על כ שהבעיה באזורי הפיתוח אינה דווקא מחסור בהו ולכ סביר שסבסוד ההו לא
יסייע לתעסוקה .כאשר אי מחסור בהו ,סבסוד להו מפחית את התמרי להתייעל
בניצול ההו .אכ ,המחקר מצא כי נצילות ההו באזורי הפיתוח היא נמוכה יחסית לשאר
אזורי האר.
ג מחלקת המחקר של בנק ישראל ,בדי וחשבו השנתי שלה לשנת  ,2006לא
חוסכת שבטה:
מחקרי רבי מורי כי החוק לעידוד השקעות הו ,˜˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÈ· Ì‚ÂÙ
וכי יש לו השפעה מעוותת או מעטה ולאמובהקת על התעסוקה .סבסוד
ההו יוצר שימוש יתר בהו על פני עבודה ,ולכ אינו מגדיל את הביקוש
לעובדי במידה הרצויה .נוס על כ ,שרידות של המפעלי שקיבלו
מענק נמוכה משרידות של מפעלי שקמו במימו פרטי מלא ,ולכ
ההשקעות המסובסדות מצליחות לספק בעיקר תעסוקה זמנית ולא יציבה.
מבקר המדינה התייחס מספר פעמי בעבר לפגמי בביצוע החוק ובפרט
לאי עמידה של מפעלי ביעד התעסוקה שהציגו ] [...ג א יש להשקעות
המבוצעות בעידוד החוק השפעה חיובית כלשהי על התעסוקה ייתכ
שהשקעות אלה היו מבוצעות ג ללא העידוד ,או שה דחקו השקעות
אחרות ] [...יש להמשי ולהפחית את התקציב למסלול המענקי ,להגביל
את הסכו הכולל של הטבות המס ולהתנות בעמידה ביעדי התעסוקה
ושכר – ולא בעמידה ביעדי השקעה כנהוג היו314.
במחקר נוס שנער בבנק ישראל 315,שבו נאמדה תרומת ההו האנושי לפריו ולצמיחת
המשק הישראלי בי השני  ,19991970עולה כי ג בישראל יש ממצאי דומי לאלה
שמצאו סולו ודניסו בארצותהברית 316:להשקעות בהו האנושי יש שיעור תשואה
גבוה יותר מאשר להשקעות בהו פיזי .תוספת של שנת לימוד לעובד הביאה לגידול של
 7%בפריו ובתוצר .מהאמדני עולה כי להו האנושי ולהו המחקר והפיתוח )המייצג
את הגור הטכנולוגי( יש שיעור תשואה גבוה מאלו של ההו הפיזי והתשואה הריאלית
של מניות.
 ,2006 Ï‡¯˘È ˜· ÁÂ„ 314לעיל ה"ש  ,257בעמ' ) 66ההדגשה הוספה(.
 315בנק ישראל – מחלקת המחקר ˙¯1970 ,Ï‡¯˘È· È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚Ó· ÔÂÈ¯ÙÏÂ ‰ÁÈÓˆÏ È˘Â‡‰ ÔÂ‰‰ ˙ÓÂ
.www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/papers/dp0514h.pdf (2005) 18 1999 „Ú
 316דניסו ,לעיל ה"ש  ;133סולו "תיאוריה של צמיחה כלכלית" ,לעיל ה"ש  ;21סולו "שינויי
טכנולוגיי" ,לעיל ה"ש  ;21ראו לעיל הטקסט הנלווה לה"ש .134133 ,10099
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דוח מאוחר יותר של בנק ישראל 317,שבח את השפעות החוק במש עשר שני,
הביא ניתוחי ומסקנות מדהימות .ג לדעת מחבריו החוק לעידוד השקעות הו נכשל
במרבית המטרות העיקריות שלו :הוא אינו מעודד תעסוקה במפעלי גדולי ,אינו מקד
השקעות של החברות שמקבלות את המענקי ואת הטבות המס ואינו תור לעידוד
התעשייה בפריפריה .במקרי היחידי שבה נרשמה תרומה לתעסוקה נדרשה השקעת
מדינה ניכרת הנאמדת בעשרות אלפי דולרי לעובד .יתרה מזו :לדברי החוקרי ,מטרתו
העיקרית של החוק – פיתוח כלכלי והגברת התעסוקה בפריפריה – לא הושגה .עולה מ
הדוח כי החוק נהפ 318.ÌÈÈÈ˘Ú˙ „Â„ÈÚÏ ÈÏÎÏ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ „Â„ÈÚÏ ÈÏÎÓ
לטענת מחברי הדוח ,למענק של המדינה ולהטבות המס אי השפעה מובהקת על
החלטת ההשקעה של הפירמות ,והמענקי והטבות המס אינ מעודדי גידול בהשקעות
הפרטיות של החברות שקיבלו את המענק ולכ ג אי לה תרומה ניכרת לפיתוח של
אזורי התעשייה או הפריפריה .לא נמצאה מובהקות בטווח הקצר להשפעת מענקי ההו
והטבות המס על ההשקעות .ג בבחינה ארוכתטווח יותר )שש עד עשר שני( לא
נמצאה לה השפעה על ההשקעות הפרטיות של המפעל.
הערכת החוקרי היא שהחוק במתכונתו הנוכחית לא יקד באמת את הפריפריה ,לא
יגביר את התעסוקה במפעלי גדולי ולא יביא להגדלת השקעות ההו הפרטיות של
המפעלי319.

 317בנק ישראל – חטיבת המחקר ‰˜ÂÒÚ˙‰ ,¯ˆÂ˙‰ ÏÚ ‰ÈÈ˘Ú˙· ÔÂ‰ ˙ÂÚ˜˘‰ „Â„ÈÚÏ ˜ÂÁ‰ ˙ÚÙ˘‰

www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/ (2009) Â¯˜ÈÓ ÈÂ˙· È¯ÈÙÓ‡ ÁÂ˙È :‰Ú˜˘‰‰Â
.papers/dp0912h.pdf

 318וראו ירד גזית "תרומת הממשלה לריכוזיות במגזר הפרטי" )מכו ירושלי לחקר שווקי(2010 ,
.www.jims-israel.org/pdf/PPconcentration.pdf
 319ראו בי היתר ש ,בעמ' " :3ההצדקה לסבסוד השקעות הו מחייבת סטייה מההנחות בדבר תחרות
משוכללת ,שכ בהנחות אלו יגרו הסבסוד לאחת משתי תוצאות לארצויות :ביצוע של פרויקטי
שאינ רווחיי לפירמה )ולמשק( וסבסוד פרויקטי שהיו רווחיי ג ללא סבסוד )אשר יבוצעו ג
בלעדיו( .מלבד זאת ,גביית המס מהציבור ,לש מימו התמיכה ,כרוכה בנטל עוד ,וכ ג מימונו
של המנגנו העוסק בחלוקת הסובסידיה .סבסוד הו באזור הפריפריה בלבד יביא ,על פי אותה גישה,
להשקעה עודפת של הו בפריפריה ,הו שהתשואה עליו נמוכה מאשר באזורי האר האחרי .נית
להצדיק סבסוד הו אזורי א להשקעות אמורות להיות השפעות חיצוניות חיוביות ברמת האזור –
כלומר א חלק מפירות ההשקעה אינ נופלי לידי היז ,אלא גולשי אל יתר הפעילי באזור
)פירמות ,עובדי ,רשויות מקומיות וכו'( .ההשפעות החיצוניות עשויות לנבוע בעיקר מיתרונות
למיגוו ומיתרונות לגודל באזור גיאוגרפי :הקמת מפעל באזור גיאוגרפי מרוחק ודלילאוכלוסייה
תגדיל את הרווחה של כלל המתגוררי באזור ,ג של אלה שאינ מועסקי בו ,בשל תרומתה לגיוו
אפשרויות התעסוקה ,הצריכה והבילוי באזור .לפיכ מפעל מרוחק תור למשק יותר ממפעל
שרווחיותו דומה השוכ במרכז האר ,ש אפשרויות תעסוקה רבות ומגונות" )האזכורי הושמטו(.
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כאמור 320,ג מבקר המדינה לא חס את שבט ביקורתו מהישגיו של החוק321.

ד .מגמות בדי הישראלי למיסוי ההו האנושי
קשה להערי א יש למשרד האוצר ולרשות המסי עמדה ברורה ועקבית ביחס לשאלות
הנדונות במאמר זה .סקירה של יֹזמות חקיקה שהאוצר יז או תמ בה ושל כמה
מהפרשות שנדונו בבתי המשפט לאחרונה מגלה ,כ נראה ,נטייה להחמיר ע ההו
האנושי ולהיטיב ע ההו הפיננסי.
 .1הו אנושי ותמריצי לאילת
בעניי  322ÔÂÈˆ ÈÏ·Îנדו פירושו של סעי  12לחוק אזור סחר חפשי באילת שהעניק
הטבות מס לעבודה באילת323.
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322
323
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כ ראו ש ,בעמ' " :34נמצא כי להטבות אי השפעה על התעסוקה בטווח של  5שני .בחינה של
השפעת ההטבות שניתנו במסלול המענקי ובמסלול הטבות המס כל אחת בנפרד העלתה שלשניה
אי השפעה חיובית מובהקת על התעסוקה".
בסיכו ,ש ,בעמ'  ,3635מצאנו" :נמצא כי הסבסוד מביא למלאי הו עוד במפעלי ,כי הניצולת
של ההו המסובסד נמוכה ,כי החוק מעודד הקמת מפעלי שסיכויי הישרדות נמוכי ,כי הוא אינו
מעודד השקעות בענפי עתירי טכנולוגיה ואינו מגוו את אפשרויות התעסוקה בערי הפיתוח;
תרומת החוק להקטנת שיעור המקבלי דמי אבטלה וגמלה להבטחת הכנסה בערי הפיתוח נמצאה
זניחה ] [...באמידה בשני שלבי נמצא שלמענקי ההו אי השפעה מובהקת על הפריו של הפירמה
] [...מצאנו שגידול של ההסתברות לקבלת הטבות להרחבה – מענקי הו והטבות מס – אינו מגדיל
את ההשקעות ואת התעסוקה של המפעלי".
ראו מואב וריינגוור ,לעיל ה"ש  ,2006 Ï‡¯˘È ˜· ÁÂ„ ;313לעיל ה"ש .257
ראו מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור „˙˘ ˙ÂÂ·˘ÁÏÂ 1995 ÌÈÙÒÎ‰ ˙˘Ï 46 È˙˘ ÁÂ
 ;(1996) 591585 1994 ÌÈÙÒÎ‰מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור „2001 ˙˘Ï ·52 È˙˘ ÁÂ
 ;(2002) 876875 2000 ÌÈÙÒÎ‰ ˙˘ ˙ÂÂ·˘ÁÏÂמבקר המדינה ונציב תלונות הציבור „È˙˘ ÁÂ
.(2000) 3534 1998 ÌÈÙÒÎ‰ ˙˘ ˙ÂÂ·˘ÁÏÂ 1999 ˙˘Ï ·50
ע"א ) ˙ÏÈ‡ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù ' Ó"Ú· ÌÈ„ÁÂ‡Ó ÌÈÏÚÙÓ ÔÂÈˆ ÈÏ·Î 128/06פורס בנבו(26.04.2007 ,
)להל :עניי .(ÔÂÈˆ ÈÏ·Î
חוק אזור סחר חפשי באילת )פטורי והנחות ממסי( ,התשמ"ה ,1985ס"ח ) 204להל :חוק סחר
חופשי( .בס'  12לחוק נאמר)" :א( מעסיק תושב אזור אילת המשל הכנסת עבודה בעד עבודה
המתבצעת באזור אילת ,זכאי להטבה לש הקטנת עלויות השכר ,בשיעור של  20%מהכנסת העבודה
האמורה ,א לא יותר מסכו המס שעליו לנכות במקור מאותה הכנסת עבודה; ]) [...ב( הזכאי
להטבה על פי סעי קט )א( ,יקבל אותה על ידי הפחתת סכו ההטבה מהסכו שהוא חייב לנכות
במקור על פי סעי  164לפקודה".
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מטרת הסעי ותכליתו היו ברורי לכול:
מדובר בחוק שמטרתו ליצור תמרי למשקיעי ,למעסיקי ולעובדי
לעבור לעיר אילת ולהקי בה מקורות תעסוקה324.
המעסיקה סגרה את מפעלה ושילמה לעובדיה פיצויי פיטורי .באופ מפתיע החליטה
רשות המסי שלא להעניק את ההטבה ,בטענה שפיצויי פיטורי אינ "הכנסת עבודה".
עמדה זו מפתיעה ,למרות שהתקבלה ,ע כל הכבוד ,עלידי בית המשפט העליו.
מבחינת תכלית החוק ,אי ספק שכל תשלו שמקבל עובד ממעבידו ·˙ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰¯ÂÓ
˘ ˜ÙÒÓ ‡Â‰לו הרי הוא הכנסה מעבודה 325.כ א מדובר במענק שנית עקב פרישה,
מוות ,תשלומי פנסיה או פדיו חופשה )להל :תשלומי נלווי( .בכל אלה ,א ה
נכללי בהסכ העבודה ,הרי ה בבחינת ˙.Â˙„Â·Ú ¯Â·Ú „·ÂÚÏ ‰ÁË·Â‰˘ ‰¯ÂÓ
משכורת משולמת מדי חודש בחודשו ,ואילו התשלומי הנלווי נדחי עד התרחשותו
של האירוע שבגינו ה משתלמי .אי צרי לומר שג מבחינה לשונית כולל המונח
"הכנסת עבודה" כל תשלו שמקבל הנישו תמורת עבודתו ,בי כשכר ובי כתשלומי
נדחי.
על כ ברור ש"תמרי למשקיעי ,למעסיקי ולעובדי לעבור לאילת ולהקי בה
מקורות תעסוקה" היה צרי לחול ג על התשלומי הנלווי .יש להניח שה המעביד
וה העובדי נוטי לכלכל את מעשיה לטווח רחוק ומביאי בחשבו את העלות
הכוללת של העבודה.
במקו גישה כזאת נקטו שלטונות המס פרשנויות סבוכות ומורכבות ,תו הסתמכות
על הלכות ישנות שאינ נקיות מספק 326,וטענו כי מענק פרישה אינו בבחינת הכנסת
עבודה כמשמעותה בסעי  (2)2לפקודה .בית המשפט העליו קיבל את העמדה של
רשות המסי וקבע – ע כל הכבוד ,ללא נימוק משכנע ובאופ מנוגד לניתוח כלכלי

 324עניי  ,ÔÂÈˆ ÈÏ·Îלעיל ה"ש  ,322בעמ' .2
 325ראו לדוגמה עמ"ה )מחוזי ת"א(  ,5 ‡"˙ ‰ÓÂ˘‰ „È˜Ù ' ˙ÈÏÏÎ‰ ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜ 152/97פ"מ
התשנ"ח) ,(1999) 1 (2ש נקבע שדמי חופשה לרבות דמי פדיו חופשה ה חלק מהכנסת העבודה
של העובד .ראו ג ע"א  ,(Ï‚¯ ˙ËÈ˘Ù·) ÔÈÈ˘ËÎÈÏ ÔÂ·ÊÚ ' ¯˘‡ 254/59פ"ד יג);(1959) 1579 (2
ע"א  ,˙¯ˆ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù ' ‡„ÂÚ È˘¯ÂÈ 833/87פ"ד מד).(1990) 579 (3
 326ע"א  ,‰ÙÈÁ ‰ÓÂ˘‰ „È˜Ù ' Ó"Ú· Ï‡¯˘È Ù¯˘ ‰Ó¯Ù 604/73פ"ד כח)) (1974) 342 (2להל:
הלכת  ,(Ù¯˘ ‰Ó¯Ùש נקבע שפיצויי פיטורי לא נחשבי להכנסת עבודה לצור חובת ניכוי במקור.
בינתיי שונו התקנות והלכת  Ù¯˘ ‰Ó¯Ùלא חלה .ראו ע"א ,‰ÙÈÁ ‰ÓÂ˘‰ „È˜Ù ' ıÙÁ 506/71
פ"ד כז) ,(2002) 212 (1וביקורת של אהר יור וגדעו קריב "תוצאות המס של תשלומי פרישה"
 ËÙ˘Ó ÈÂÈÚג .(1973) 190
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אפשרי – 327כי החוק האמור לא נועד לית הטבות בגי מענקי פרישה המשולמי
במהל חיסולו של עסק בעיר אילת .מנקודת מבט רחבה ומקיפה עולה הרוש שהגישה
של רשות המסי מעידה על רתיעה מעידוד ההו האנושי.
 .2הו אנושי וחישוב נפרד
גישה דומה אפשר למצוא בעניי סוגיית החישוב הנפרד או המאוחד של בני זוג .בלי
להרבות במילי נזכיר את החלטתו של בית המשפט העליו בעניינ של ‡ÔÂ¯Â ¯˙Ò
˜ 328.ÒÏכידוע קבע המחוקק בסעי  65לפקודה כלל שעלפיו יש למסות את הכנסת
של בני זוג בהתא לשיטת החישוב המאוחד .החישוב המאוחד עשוי להגדיל ,בשיטת
מס פרוגרסיבית ,את נטל המס המוטל על בני זוג כיוו שצירו הכנסותיה יוצר הכנסה
משותפת הכפופה למדרגת מס גבוהה יותר .בסעי  66לפקודה נקבעה ג זכאות של בני
זוג לחישוב נפרד – וממילא למדרגות מס נמוכות – א הכנסותיה מהו אנושי
)"מיגיעה אישית"( אינ תלויות בב הזוג האחר .סעי  66קבע ג חזקות אימתי
מתקיימת התלות .בית המשפט העליו קבע כי תכלית החקיקה של ההסדר היא כפולה:
למנוע הפחתות מס לא לגיטימיות של בני זוג עלידי ייחוס לא נכו של הכנסות הבאות
ההדיינות המשפטית בשאלת התלות
ממקור משות למקורות נפרדי ,ולצמצ את ִ
במקורות ההכנסה .עוד קבע בית המשפט העליו ,בהתא לתכלית החקיקה ,כי החזקות
שבסעי )66ד( לפקודה ,לעניי התלות בי בני זוג בחישוב המס ,ניתנות לסתירה עלידי
הנישו .הצליח הנישו להרי את נטל ההוכחה )הכבד( ,זכאי בני הזוג לחישוב נפרד.
ההחלטה לא מצאה ח בעיני האוצר .בעניי ˘˜ 329È¯Âהעלה בא כוח פקיד השומה
טענה נוספת ,חדשה ,שעלפיה סעי )66ה( מונע את יישומה של הלכת ˜ 330.ÒÏבית
327

328
329
330

502

כיצד ימשו החוק עובדי ומעבידי לאילת )כשנקודת המוצא של החוק הוא שהשקעה באילת
מסוכנת יותר מהשקעה בערי אחרות ,שא לא כ לא היה טורח ליצור באמצעות החוק מערכת
תמריצי מורכבת ומסועפת( א אלה ידעו כי א המהל לא יצלח ,יאבדו את ההטבות שהחוק
הבטיח לעובדי בגי עבודת ש?
ע"א ) 4 ·È·‡Ï˙ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù ' ÒÏ˜ 900/01פורס בנבו.(12.05.2003 ,
עמ"ה )מחוזי ת"א( ) ‡·Ò ¯ÙÎ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù ' È¯Â˜˘ 1250/05פורס בנבו.(11.6.2009 ,
וכ קובע ס' )66ה() (2לפקודה" :על א הוראות סעי קט )ד( ,רשאי בני זוג לתבוע כי ייעשה
חישוב נפרד של המס על הכנסת כמפורט בסעי קט )א( ,עד סכו של  42,000שקלי חדשי ,א
התקיימו כל אלה) :א( לצור השגת ההכנסה שלגביה נדרש החישוב הנפרד ,עבד כל אחד מבני הזוג
במקו העיסוק הקבוע  36שעות בשבוע לפחות ,במש תקופה של עשרה חודשי או יותר בשנת
המס; נדרש החישוב הנפרד לגבי חלק משנת מס – בתנאי שכל אחד מבני הזוג עבד כאמור במש
תקופה ,שהיחס בינה לבי אותו חלק משנת המס שלגביו נדרש החישוב הנפרד הוא כיחס שבי עשרת
החודשי האמורי לשנת מס מלאה; לעני זה ,היעדרות מהעבודה על פי די תיחשב כעבודה; )ב(
לבני הזוג אי הכנסה אחרת לפי סעי  (1)2או ) ,(2למעט הכנסה כאמור שקבע שר האוצר בתקנות,
באישור ועדת הכספי של הכנסת; )ג( הודעה על התביעה נמסרה לפקיד השומה חודש לפחות לפני
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המשפט המחוזי דחה טענה זו וקבע כי סעי )66ה( 331מקי מסלול מקביל )ונוס(
לסעי )66ד( ע דרכי הוכחה אחרות .כיוו שבני הזוג עמדו בנטל ההוכחה הנדרש מה
בהתא להלכת ˜ ÒÏה זכאי לחישוב נפרד ,אעלפי שאינ עומדי בתנאיו של
סעי )66ה(.
רשות המסי לא ויתרה .בעניי  332ÒÏובעניי  333ÈÏ‡ÈÎÏÓדחה פקיד השומה את
בקשות בני הזוג לחישוב נפרד .בית המשפט המחוזי בבארשבע דחה את ערעוריה של
בני הזוג ומצא כי ה לא הפריכו את החזקה הראייתית שבסעי )66ד() (2לפקודה .בעניי
 ÈÏ‡ÈÎÏÓהעניק בית המשפט המחוזי בבארשבע משקל מיוחד – ע כל הכבוד בצדק –
לעובדה ששכרה של המערערת שעבדה כשכירה בחברה שבשליטת ב זוגה זינק בתקופה
קצרה  ,‰˘È˘ ÈÙבעוד ששכרו של המערער  „¯Èבמקצת! לפיכ נמצא עובדתית שיש
תלות במקורות ההכנסה ושחישוב נפרד במקרה הנדו יביא להימנעות לא נאותה ממס.
בית המשפט המשי והתייחס לפסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניי ˘˜ È¯Âוהוסי
שתי הערות אגב" :לדעתי הנחת המוצא של כב' השופט אלטוביה לפיה פסק הדי
שבעניי ˜ ÒÏהביא]ה[ לשינוי משמעותי ודרסטי בפרשנות הנדרשת לסעי )66ד( רישא
לפקודה אינה נקייה מספק" ,וכ" :שינוי מ היסוד של אותה נקודת איזו חקיקתית דורש
לטעמי התערבות של המחוקק עצמו".
לאור הערות אלה החליטה רשות המסי לערער על ההחלטה בעניי ˘˜ 334.È¯Âא
ננסה להתבונ בהתפתחות זו בזווית ראייה רחבה נגלה שוב שכאשר מדובר בהכנסה

331
332
333
334

תחילתה של התקופה שבעדה נתבע החישוב הנפרד של המס; שוכנע פקיד השומה שלא היה נית
למסור את ההודעה עד למועד האמור ,נית למסרה במועד אחר".
הסעי הוס לפקודה בחוק לתיקו פקודת מס הכנסה )הוראת שעה( ,התשס"א ,2000ס"ח  ;89על
הנסיבות המוזרות של חקיקתו של סעי )66ה( ושינוי התנאי בו ראו בעניי ˘˜ ,È¯Âלעיל ה"ש ,329
בעמ' .2322
עמ"ה )מחוזי ב"ש( ) ˙ÏÈ‡ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù ' ÒÏ 542/06פורס בנבו.(2.3.2009 ,
עמ"ה )מחוזי ב"ש( ) ÔÂÏ˜˘‡ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù ' ÈÏ‡ÈÎÏÓ 540/08פורס בנבו .(27.7.2009
עידו באו "רשות המסי נגד אלטוביה :נערער על פסק הדי שמקל על חישוב מס נפרד" – ı¯‡‰
„ .39 ,12.8.2009 ¯˜¯Ó ‰שני נימוקי מרכזיי להחלטה לערער נמצאו באותה כתבה :האחד הוא כי
שתי הגישות – בפרשות  ÒÏו ÈÏ‡ÏÈÎÏÓובפרשת ˘˜ – È¯Âאינ יכולות לדור יחד" :חקיקת המסי
דורשת ודאות .מאוד קשה לעבוד ככה ולכ החלטנו לערער" .ע כל הכבוד ,שתי  ˙Â‡ˆÂ˙‰שאליה
הגיעו השופטי בבארשבע ובתלאביב ודאי שה דרות ביחד :בשתיה נקבע שנטל ההוכחה מוטל
על הנישומי ,בשני המקרי בבארשבע נמצא שבני הזוג לא הצליחו להרי הנטל א בתלאביב
נמצא שהצליחו במשימה .רשות המסי יכולה הייתה כמוב לאמ את גישתו של בית המשפט
המחוזי בתלאביב בלי לשנות את התוצאות בענייניה של  ÒÏו .ÈÏ‡ÈÎÏÓהנימוק השני המוזכר
בכתבה הוא כי "חישוב מס נפרד שכזה יכול להגדיל את הכנסת הפנויה של בני הזוג עד כדי 9080
אל שקל בשנה .בישראל ישנ עשרות אלפי בני זוג העובדי יחד בעסק משות וברשות מעריכי
את אובד ההכנסה ממסי למדינה מפסק הדי של אלטוביה בכמה מאות מיליוני שקלי מדי שנה".
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שמקורה בהו אנושי ,רשות המסי מנסה למנוע התפתחויות בדיני המס בישראל
ההולמות את העקרונות החוקתיי והפרשניי של מדינת ישראל .עולה החשש
שהתייחסותה להו האנושי היא כאל גור ייצור שאינו שווה דרגה להו הפיננסי .א
הפגיעה בתקציב המדינה היא ִ
שהנחתה את ההחלטה להגשת הערעור 335,הרי את החסר
שהיה נוצר כתוצאה מיישומו של פסק הדי בעניי ˘˜ È¯Âאפשר למלא באמצעות ביטול
של פחות מאחוז אחד מכלל הטבות המס שחוקי המס מעניקי  336,או באמצעות
מאמצי קלי של העמקת הגבייה .כל זאת ,ללא פגיעה בזכותה של אשה למימוש עצמי
ולפעילות כלכלית ,בזכויות הקניי של בני הזוג ובעקרו השוויו החוקתי .יש לשאול את
רשות המסי :מה אמורי לעשות בני זוג כשה מגיעי למסקנה שה יכולי לפעול
בתו לב בעסק משלה ,כשבת הזוג מסוגלת לתרו לפרנסת הבית ,לפתח קריירה
ולממש את אישיותה? הא כדי להשיג את הזכות לחישוב נפרד ה חייבי להפריד את
עיסוק באופ מלאכותי? לדחו את אחד מבני הזוג לזרועותיו של עסק אחר ,מתחרה?
לרקו מזימה בי שני חברי שהאחד יעסיק את בת זוגו של השני ולהפ?
 .3רווח הו לעובדי המוכרי זכות
במקרי רבי מתעורר מצב שבו חברה בע"מ נמכרת עלידי בעליה )בי כמכירת עסק חי
ובי כשתאגיד ממשלתי עובר תהלי של הפרטה( .רווח ההו שבעלי החברה זכאי לו
יחויב במס מרבי של  25%א ה בעלי מניות מהותיי ,וא אינ כאלה – במס מרבי של
 .20%עובדי החברה ,הנדרשי להעניק את הסכמת למהל כדי להבטיח את קיומ של
הליכי הייצור של החברה ,את הידע ואת המוניטי של העסק הנמכר ,מקבלי בתמורה
להסכמת מענק הסכמה .נקודת מוצא פשוטה תוביל למסקנה שכש שבעלי החברה
מממשי רווח הו כ ג העובדי .ה תרמו מעוצ יד; 337ה יצרו את המוניטי,
הידע שלה משמש מרכיב חשוב בתהלי הייצור .ג ה מכרו נכס הו .זכות הקניינית
של העובדי במקו עבודת הוכרה זה מכבר בדי הישראלי ולעובדי יש חלק ונחלה
בעסק החי 338.זכות להתנגד לעסקה מבחינה ארגונית ומבחינה כלכלית מקורה בחופש
העיסוק שלה )זכות חוקתית מוכרת בישראל( ובדיני העבודה339.
335
336
337

338

ש.
לעיל ה"ש .232
ע"א  ,ıÈ¯ÂÓÔÈÒ ' ÔÓËÂ‰ 403/62פ"ד יז  ;(1963) 1255 ,1251ע"א ÌÈÁ‡‰ ' ¯·Â˜Ë¯Ë 389/60
·¯ ,Ó"Ú· „¯ÎÂ· ˙‡ Ëפ"ד טז  ;(1962) 980 ,969כ ג בבית הדי הארצי לעבודה ,ראו לדוגמה
עס"ק )ארצי( ˙¯·Á ÌÈˆ – ÌÈ ÈÈˆ˜Ï Èˆ¯‡‰ „Â‚È‡‰ ,‰˘„Á‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰ 400024/98
 ,Ó"Ú· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ËÈ˘‰פד"ע לו  ;(2000) 97עס"ק )ארצי( ˙ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰ 400005/98
ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ˜˘ÓÂ Ï‰ÈÓ È„·ÂÚ Ï˘ Èˆ¯‡‰ „ÚÂÂ‰ ,‰È„Ó‰ È„·ÂÚ ˙Â¯„˙Ò‰ ,‰˘„Á‰
 ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó – ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰פד"ע לה .(2000) 103
ש .כ ג בהתא לתורת המימו ,שלפיה העובד הוא חלק מהפירמה המעסיקה אותוMichael C. :
Jensen & William H. Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs
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עמדתה של רשות המסי אחרת .לגישתה ,כל סכו שמקבל עובד ממעבידו הרי הוא
בבחינת "הכנסת עבודה".
נראה לי כי הפסיקה בישראל דוחה את עמדתה הגורפת של רשות המסי .נקבע כי
כאשר עובד מקבל סכו במסגרת הסדר עלפי סעי  102לפקודה הרי שכוונת המחוקק
"הייתה לראות בהכנסה כהכנסה הונית" 340.עוד נקבע כי כשעובד מקבל ממעבידו פיצוי
על פגיעת המעביד בשמו הטוב ,הפיצוי אינו הכנסה החייבת במס 341.ג באנגליה נקבע
שמענק שקיבל עובד )נג בכנסיה( עקב הסכמתו לוותר על עיסוק מסוי )משחק כדורגל(
אינו בבחינת הכנסת עבודה; 342ראו ג את דוגמתו הפיקנטית של המלומד הבריטי ג'ו
טילי343.
ג בית הדי לעבודה בעניי ·˜  344ÈÁ¯ÊÓ‰פסק כי הטבה שקיבלו עובדי הבנק
בתמורה להסכמת למכירת הבנק לא נחשבה כהכנסת עבודה אלא כרווח הו ,ועל כ ה
לא חויבו בדמי ביטוח לאומי345.

339

340
341

342
343

and Ownership Structure, 3 J. FIN. ECON. 305 (1976); Ronald H. Coase, The Nature of
Firm, 4 ECONOMICA 386 (1937); Yoseph M. Edrey, Taxation of International Activity:
FDAP, ECI and the Dual Capacity of an Employee as a Taxpayer, 15 VA. TAX REV. 653
) ;(1996אדרעי ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Â˙ ,לעיל ה"ש  ,23בעמ' .231

בג"  ,Ó"Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ˙È¯ÈÂÂ‡‰ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ' ‰˘„Á‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ 8111/96פ"ד נח)481 (6
) .(2004במקרה זה קבעה דעת הרוב כי העברת עובד למעביד אחר דורשת את הסכמתו המפורשת או
המשתמעת של העובד ,א מראש ,בעת כריתת חוזה ההעסקה או קשירת יחסי העבודה ,וא בעת
חילופי המעבידי )פס'  24לפסק דינו של השופט אור( .נראה שג לדעת המיעוט ,כאשר העובדי
מתנגדי מראש ובאופ מופג להחלפת מעביד ,חילופי כאלה מחייבי את הסכמת .בכל מקרה
זכאי העובדי להתפטר ולזכות בפיצויי פיטורי; ראו ג ב"ל )אזורי י( ÈÁ¯ÊÓ‰ ˜· 10133/06
– ·) ÌÈÏ˘Â¯È ÛÈÒ ,ÈÓÂ‡Ï ÁÂËפורס בנבו ,(11.5.2008 ,והדיו להל בטקסט הנלווה לה"ש .344
ע"א  ,„ÈÙÏ ' 3 ·È·‡ Ï˙ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù 6159/05פס'  11לפסק הדי )פורס בנבו.(31.12.2008 ,
עמ"ה )מחוזי ת"א( ) ‰È˙ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù ' ıÈ·Â„ÈÂ„ 1146/03פורס בנבו .(26.1.2005 ,ש ,בעמ' 7
קבע השופט מג אלטוביה" :אי אני נכו לקבל את עמדת המשיב ]פקיד השומה[ כאילו כל הסכו
כולו ,השנוי במחלוקת מבחינת חבותו במס נובע א ורק מיחסי העבודה שבי המערער והחברה .אי
ספק כי הסדר הפשרה סת את הגולל על מכלול הטענות שהיו למערער כלפי החברה ובכלל זה
טענות בקשר ע פגיעה בשמו הטוב ועגמת נפש מרובה" .ראו ג עמ"ה )מחוזי ת"א( Ô¯˜ 1109/04
' ) 10 ,Ô„ ˘Â‚ ‰ÓÂ˘ „È˜Ùפורס בנבו.(19.11.2006 ,
ראו ;Jarrold (Inspector of Taxes) v. Boustead; McInnes (Inspector of Taxes) v. Large
.McInnes (Inspector of Taxes) v. Simms, [1964] 3 Eng. Rep. 76
) .JOHN TILEY, REVENUE LAW (3rd ed. 1981ראו ש ,בעמ' “Under this rule a secretary :137
who fills the more personal role of mistress to her employer is able to escape tax on the flat
”.which he provides for her

 344לעיל ה"ש .339
 345ש ,בפס'  1817לפסק הדי.
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כל הדברי הללו לא משכנעי כנראה את רשות המסי .עמדתה ,כפי שהיא באה
לידי ביטוי ,בי היתר ,בהלי משפטי המתנהל בימי אלה בבית המשפט המחוזי
בתלאביב ,היא שמענק הסכמה כאמור הוא בבחינת הכנסת עבודה החייבת בשיעורי מס
רגילי346.
 .4תמרי שלילי לעבודה של הורי ושל בני זוג
דומה שאפשר ללמוד מיחסו השלילי של מחוקק המסי – ושל רשות המסי – להו
האנושי ג מפרשת .È¯Ù „¯Â
השאלה א ראוי לעודד נשי לצאת לעבודה באמצעות מערכת המסי אינה פשוטה.
קרוב לוודאי שהפתרו לבעיה נמצא מחו למערכת המסי347.
השאלה שהתעוררה לאחרונה הייתה היש להתיר לא עובדת את הוצאות ההשגחה
והטיפול בילדיה הקטני .בעניינה של  È¯Ù „¯Âבית המשפט המחוזי בתלאביב ענה
לשאלה זו בחיוב 348וגישתו אושרה עלידי בית המשפט העליו 349:לא כתמרי מס
אלא כהוצאה שה*צאה בייצור הכנסתה של ֵא – למעשה כל הורה – החייבי ,בהתא

346
347

348
349
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עמ"ה )מחוזי ת"א(  .·È·‡ Ï˙ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù ' ÍÏÓÈÏ‡ 1122/06הדיו המשפטי מתנהל בימי אלה
בבית המשפט המחוזי בתלאביב.
אי בכוונתי להציע פתרו מושל ומוכ ליישו .ראשית ,לא ברור כלל ועיקר א בטווח הארו טוב
ורצוי ששני ההורי יצאו לעבודה לשעות ממושכות וימסרו לטיפול ולהשגחה את ילדיה הקטני
עד גיל מסוי .שנית ,ייתכ שהפתרו העדי הוא בניית מער של מעונות יו משובחי ,מפוקחי
כיאות וצמודי למקומות העבודה ,במימו ממשלתי ישיר או עקי )לניכוי הוצאות ההקמה של
מעונות כאלה כהוצאה מותרת למעביד עלפי חוק העידוד ראו לעיל ה"ש  (268בגובה עלות ניכוי
ההוצאות .פתרו אחר אפשרי שיש לשקול הוא מת מענקי ישירי פרוגרסיביי לצור מימו
הטיפול .דר נוספת מושתתת על הרעיו בדבר שינוי מער הכוחות המסורתי )מעבידמדינהעובד(
באופ כזה שייצור שיתו פעולה פורה ויעיל בי המעביד ,רשויות המס והעובד )ראו אדרעי ˙˙¯Â
 ,ÌÈÒÓ‰לעיל ה"ש  ,23בעמ'  302ואיל( .כ ,למשל ,אפשר לשקול מת ניכוי הול וגדל „È·ÚÓÏ
עבור מימו ישיר להוצאות הטיפול בילדי ,לרבות הקמת מעונות במקומות העבודה ועבור קביעת
שעות עבודה גמישות להורי ,לצור מניעת ניתוק ממוש בינ לבי ילדיה .בכל מקרה נקודת
המוצא ברורה :המדינה אינה יכולה להתחמק מחלקה באחריות ובחובה לטפח את ההו החברתי
וההו האנושי בישראל ,ויותר מכול – משפחות שבתחתית מדרגות המס השולי .הפתרו הראוי חייב
לצאת מתו נקודת מוצא זו .על רעיונות לפתרונות מערכתיי ראו ,בי היתר ,אדרעי,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Â˙ ,
לעיל ה"ש  ,23בעמ' .223
עמ"ה )מחוזי ת"א( ) Ô„ ˘Â‚ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù ' È¯Ù 1213/04פורס בנבו.(3.4.2008 ,
ע"א ) È¯Ù ' Ô„ ˘Â‚ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù 4243/08פורס בנבו ) (30.4.2009להל :ערעור .(È¯Ù
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לחוק בישראל ,להבטיח השגחה וטיפול בילדיה הקטיני .תגובתה של רשות המסי
לפסיקתו של בית המשפט העליו הייתה בעיני קשה ביותר350.
שני נימוקי העלתה רשות המסי נגד פסיקתו של בית המשפט העליו :האחד,
העומס התקציבי שיוטל על המדינה בעקבות יישומו של פסק הדי; האחר ,המשמעות
הרגרסיבית של ההחלטה.
אשר לנימוק הראשו :יש להצטער עליו .אמרנו כבר כי אמד ההטבות ותמריצי המס
לשנת  2009להו ולשוק ההו עמד על כמעט  28מיליארד ש"ח .קשה להבי מדוע סכו
שהוער בכ 10%מכלל הטבות המס הללו נראה בעיני רשות המסי כלא ראוי לעידוד
ההו האנושי ,לשמירה על עקרו השוויו החוקתי של אמהות ועל חופש העיסוק שלה
ואשה ,ולהתאמתה של שיטת המס הישראלי למאה העשרי ואחת.
ושל כל הורה – גבר ִ
להערכתי המדינה לא הספיקה לבחו ,במחקר ראוי ויסודי ,כיצד ישפיע הניכוי שאישרו
בתי המשפט על הצמיחה במשק ,על עידוד התעסוקה ,על קידו שכר שווה לנשי ועל
שוויו הזדמנויות.
מהאמהות אינו מגיע לס
ג הנימוק השני אינו נקי מספקות .אמנ נכו שחלק ניכר ִ
המס ועל כ ניכוי כאמור לא יעניק לה חיסכו מס 351.זהו נימוק שובה עי; דא עקא
שיש בו ,ובתחלי שהציעה רשות המסי ,פגמי לא מעטי .ראשית ,מדוע הניכוי )או
הזיכוי הנוס שהוענק בתיקו לחוק( צרי להינת רק לאמהות? ברור שיש לייחס את
מחצית מהוצאות הטיפול וההשגחה לאב ואת המחצית האחרת לא .שנית ,הנימוק
מתעל מהתמרי המובנה שיש בניכוי הוצאה כאמור כנגד הכנסה חייבת .כאשר נישו
בעל הכנסה נמוכה זוכה לניכוי מסוי ,חיסכו המס שלו קט ,א בכלל .א יתאמ
ויגדיל את הכנסתו ,חיסכו המס שלו יל ויגדל .במילי אחרות :ניכוי הוצאות כאמור
הוא תמרי לגידול בהיצע העבודה .ככל שההכנסה תהא גבוהה יותר ,כ חיסכו המס
מהניכוי יגדל .שוב קשה להבי מדוע תמרי כזה לא נית לנישומי שהכנסת מיגיעה
אישית ושה הורי לילדי ,בעוד שתמריצי של ממש מוענקי לבעלי הכנסות מהו.
מנגד ,ברור ששלילת הניכוי היא תמרי שלילי לכל האמהות שהכנסותיה בינוניות
וגבוהות.
התיקו שהציע האוצר והתקבל בכנסת שולל לכאורה את ניכוי ההוצאות
האמורות 352.בד בבד הוס "תחלי" שהציעה רשות המסי למחוקק :הגדלת נקודת
 350על הנימוקי הערכיי והחברתיי שעמדו ביסוד החלטותיה של בתי המשפט ראו ש ,הנמקותיה
של השופטי ריבלי ורובינשטיי בפסק דינ; עניי  ,È¯Ùלעיל ה"ש  ,348בפסק דינו של השופט
אלטוביה ,ונראה שאי מקו להוסי עליה בבחינת כל המוסי גורע.
 351על חיסכו המס ההול ועולה ככל ששיעור המס השולי עולה במקביל להכנסה של הנישו ראו
לעיל ,הטקסט הנלווה לה"ש .177
 352ראו ס'  1לחוק לתיקו פקודת מס הכנסה )מס'  170והוראת שעה( ,התשס"ט ,2009ס"ח ) 152להל:
תיקו מס'  ,(170המתק את ס'  (1)32לפקודה ,כ שבבירור הכנסתו החייבת של אד לא יותרו
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לאשה נשואה שהיא ֵא לילדי קטני עבור כל ילד עד גיל חמש 353.תחלי
זיכוי נוספת ִ
זה אינו מוסי כבוד למנסחו; הוא מאחז עיניי .מבחינת חיסכו המס אי הבדל בי ניכוי
לזיכוי :לא זו בלבד שנישו שאינו מגיע לס המס אינו נהנה מהזיכוי כפי שאינו נהנה
מהניכוי ,אלא ג שנישו בשיעור מס גבוה יותר  ¯˙ÂÈ ÈÂÎÈÊ ˙„Â˜Ó ‰‰מנישו
במדרגת מס נמוכה 354.על כ ,כל עוד לא נקבע כי הזיכוי אינו מס שלילי – "זיכוי מס
משתל" ) – (refundableשסכומו הול וקט ככל שהכנסת הנישו גדלה 355,הזיכוי לא
משיג את המטרה החברתית והפרוגרסיבית שרשות המסי נשאה ,לשווא 356.עמדת של
האוצר ושל רשות המסי בתיקו הסטטוטורי שיזמו שוב מתבררת ,בראייה מפוכחת,
כמובילה למסקנה שבעוד שהאוצר וקברניטיה הכלכליי של המדינה מוכני להעניק
הטבות הו מפליגות להו הפיננסי 357,ה ממשיכי לראות בהו האנושי ובהו החברתי
אמצעי ייצור )א בכלל( נחותי ושבויי.
 .5הוצאות שהוצאו לש הגעה למקו ההשתכרות ולש חזרה ממנו
במסגרת ביטול ההלכה שקבע בית המשפט העליו בערעור " È¯Ùהוגנב" תיקו
סטטוטורי העוסק בשלילת "הוצאות שהוצאו לש הגעה למקו ההשתכרות ולש חזרה
ממנו" .תיקו זה ראוי לרשימה נפרדת .לענייננו נעיר בקיצור כי קשה להבי אי הוא
משתלב ,למשל ,ע סעי  (20)9לפקודה ,הפוטר ממס את טובת ההנאה שעובד מפיק
מהסעה מאורגנת שהמעביד מספק לו .הייתכ שהוצאות אלו לא יותרו למעביד? ג קשה
להבי אי הוא משתלב ע ההסדר הקשה שיצר המחוקק ביחס לניכוי הוצאות החזקת

353
354
355
356
357
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ניכויי בשל "הוצאות שאינ הוצאות כרוכות ושלובות בתהלי הפקת ההכנסה ,לרבות הוצאות
הבית ,הוצאות פרטיות ,הוצאות שהוצאו לש הגעה למקו ההשתכרות ולש חזרה ממנו ,והוצאות
שהוצאו לש טיפול בילד או השגחה עליו או לש טיפול באד אחר או השגחה עליו; בפסקה זו,
'הוצאות כרוכות ושלובות בתהלי הפקת ההכנסה' – הוצאות המשתלבות בתהלי הטבעי של הפקת
ההכנסה ובמבנהו הטבעי של מקור ההכנסה ,והמהוות חלק בלתי נפרד מה" .קשה להבי פתרו
גור זה ,את הגיונו ואת המהירות שבה הוא נדו ,וא קשה לדעת כיצד יפורש הסעי החדש עלידי
בתי המשפט.
ש ,ס'  ,3שהוסי את ס' )66ג( לפקודה.
ניתוח מדויק מלמד שזיכוי פירושו מענק נטו מהמדינה .כדי לדעת מהו השווי הכלכלי הריאלי של
הזיכוי יש לגלמו; ראו אדרעי ואברמס ,לעיל ה"ש  ;36להל ה"ש .418
דוגמת השיטה שאומצה בארצותהברית ביחס ל ,earned income tax creditוראו אדרעי ˙˙¯Â
 ,ÌÈÒÓ‰לעיל ה"ש  ,23בעמ'  .302295על מס הכנסה שלילי בישראל ראו לעיל ה"ש  207והטקסט
הנלווה.
אדרעי ואברמס ,לעיל ה"ש .36
לעיל ה"ש  222219והטקסט הנלווה.
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רכב ושווי ההכנסה שיש ליחס לעובד מרכב שהועמד לרשותו 358.לצור רשימה זו
נסתפק ונקבע :ההגבלה האמורה חלה ¯˜ על מי שהכנסתו .È˘Â‡‰ ÂÂ‰Ó ,Â˙„Â·ÚÓ
נישו שהכנסתו מהו אינו מוציא הוצאות הגעה למקו ההשתכרות ולש חזרה ממנו,
א כי הוא נהנה בפועל ,כמו כל תושב ישראל ,מרבע נקודת זיכוי כזיכוי נסיעה359.
 .6קליטת עלייה ,השבת יורדי או עידוד ירידה?
מאז ומתמיד נקטו ממשלות ישראל מדיניות המעודדת קליטת עלייה .ע ההתרחבות של
תופעת הירידה מהאר ניסו הממשלות להתמודד ע הבעיה ,א לא בדר של מניעת
ירידה – באמצעות יצירת תנאי הולמי לתושבי האר – כי א במדיניות של עידוד
השבת לאר .לצור כ רת המחוקק הישראלי את מערכת מס ההכנסה בתיקו מס'
 168לפקודה.
התיקו כולל שורה של הטבות מס לעולי חדשי ולתושבי חוזרי שירדו מהאר
ושהו מחוצה לה יותר מעשר שני )להל" :יורדיחוזרי"( 360.ג תיקו זה ראוי
לרשימה נפרדת ועל כ נסתפק כא בעיקרי הביקורת הנוגעת לרשימה זו.
הצור בתיקו נבע בעיקר מההחלטה שהתקבלה ויושמה החל בשנת 361, 2003
להחיל את שיטת המס הישראלית על כל תושב ישראל )"זיקה פרסונלית"( ללא נפקא
מינא היכ מקור ההכנסה.
עד ליו קבלת התיקו קבעה הפקודה שורה של הקלות מס מוגבלות לעולי חדשי
וכ לתושבי חוזרי ששהו בחולאר שלוש שני או יותר 362:פטור ממס להכנסה
מהו )הכנסה פסיבית :דיבידנד ,ריבית ,דמי שכירות( ,שמקורה בנכסי שנרכשו בעת
שהנישו שהה בחולאר ונשארו ש .רווחי הו ממכירת הנכסי האמורי היו
358

359
360
361
362

עלפי ההסדר הקבוע כיו בתקנות רק  45%מהוצאות החזקת רכב פרטי מותרות בניכוי .יתרת
ההוצאות אסורות בניכוי .בהתא לכ מתחייב העובד במס על שווי השימוש ברכב שהועמד
לשימושו עלידי המעביד ,לרבות רכב "ליסינג" :העובד מתחייב בסכו נמו וקבוע יחסית ללא כל
חשיבות כמה נסיעות ביצע ולאיזה צור ,וכל הוצאות ההחזקה בפועל מותרות למעביד .ראו תקנות
מס הכנסה )ניכוי הוצאות רכב( ,התשנ"ה ,1995ק"ת  586על תיקוניה ,ובעיקר התיקו משנת
התשס"ז ,ק"ת  ;395תקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברכב( ,התשמ"ז ,1987ק"ת  336ותיקונ
בשנת התשס"ח ,ק"ת  .283כללי אלה חלי לדעת רשויות המס ג כאשר הנישו – בי שכיר ובי
עצמאי שמעבידו העמיד לשימושו רכב – יוכיח שמרבית הוצאות הנסיעה שלו היו לצורכי העבודה.
לדעתי גישה זו שגויה ,א היא ראויה לרשימה נפרדת.
ס'  36לפקודה.
נסח ההצעה ניח בחוש הומור עדי או שהושפע מג'ורג' אורוול :הכינוי שהודבק לחוזרי כאלה הוא
"תושב חוזר ."˜È˙Â
ראו נוסחו של ס'  2רישא לפקודה ,שהתקבל בחוק לתיקו פקודת מס הכנסה )מס' ,(132
התשס"ב ,2002ס"ח ) 530להל :תיקו מס' .(132
ס'  14לפקודה.
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פטורי ממס א הנכס נמכר במש עשר שני מיו העלייה או החזרה לישראל363.

הטבות נוספות הוענקו לעולה חדש ולתושב חוזר על דיבידנד שהתקבל מחברת החזקות
ישראלית ורווח הו ממכירת מניותיה .הכנסות מעסק בחולאר היו פטורות ממס
הכנסה במש ארבע שני מיו העלייה לאר 364.תושב חוזר לא היה זכאי לזיכוי
ולפטור על הכנסות אקטיביות מעסק .עוד יש לזכור כי עולה וב זוגו ג זכאי לנקודות
זיכוי נוספות365 .
התיקו משווה את מצב של יורדיחוזרי לזה של "יחיד שהיה לתושב ישראל
לראשונה" )שני הסוגי של נישומי אלה מכוני בפסקה זו" :תושבי חדשי"( ומעניק
לה פטור – עלפי בקשת – ממס הכנסה על כל הכנסה החייבת ברגיל במס הכנסה
ישראלי ,לרבות מפעילות עסקית בחולאר )עסק ,משלח יד ועבודה( ,הכנסה אקראית
מחולאר )עסק אקראי או עסקה בעלת אופי מסחרי( ,תמלוגי ,הכנסה פסיבית
)ריבית ,דמי שכירות ,דיבידנד( ופיצויי פיטורי המתקבלי מחולאר 366.עוד נקבע כי
סכו המס הישראלי על קצבאות מחולאר שמקבל תושב חדש בשל עבודתו
במדינתחו לא יעלה על סכו המס שהיה משל על אותה קצבה במדינה שבה
משולמת הקצבה א היה נשאר תושב אותה מדינה ,ללא כל הגבלת זמ 367.רווחי הו
של תושבי חדשי ממכירת נכסי בחולאר פטורי א ה ממס במש עשר שני
מיו ההגעה לאר 368ואי חשיבות למועד רכישת של הנכסי הנמכרי369.
יתרה מזו :תושב חדש אינו חייב בהגשת דוחות לרשויות המס על הכנסותיו שמקור
בחולאר ,על נכסיו ועל הונו שמחו לישראל במש עשר שני מיו חזרתו
לישראל370.
עוד נקבע בתיקו כי תושב חדש לא ייחשב כתושב ישראל לצור כמה סעיפי
בפקודת מס הכנסה שנועדו להילח בתכנוני מס בפעילות בילאומית371.
363
364
365
366
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ש ,בס' )97ב().(1
ש ,בס' )14ב( בנוסחו לפני תיקו מס' .168
ש ,בס'  35לפקודה.
א כי ייתכ שכא החטיא הנסח .בהתא להלכה עתיקת יומי ,פיצויי פיטורי המשתלמי לעובד
מעבר לתקרת הפטור הסטטוטורית הקבועה בס' 7)9א( לפקודה חייבי במס הכנסה מכוח הוראת
הפטור שבו ,ולא מכוח הוראות ס'  2או  3לפקודה; ראו עניי  ,ıÙÁלעיל ה"ש  .326א ראו לעיל
ה"ש  322והטקסט הנלווה.
ס' 9ג לפקודה.
במסגרת תכנו ההטבות הנישו זכאי לתכנ ג את מועד ההתחלה של מניי השני שבה ייחשב
כתושב ישראל ,והוא יכול להתחיל את מניי השני בתו השנה הראשונה לחזרתו לאר .ראו ש,
בס' )14ב(.
ש ,בס' )97ב().(1
ש ,בס' 134ב)(1)135ב(.
ראו בי היתר הגדרת המונחי "חברה זרה נשלטת" ו"הכנסה של בעלי המניות תושבי ישראל"
בסעיפי הפקודה הבאי)(5)5 :ה(67 ,ח)75 ,(1ב)א())75 ,(15ז()ה(75 ,יא)א( ו75יב)ה(75יב)ח(.
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תקופת הפטורי הוארכה לעשרי שנה במקרי מסוימי ובהתקיי תנאי
מסוימי372.
עוד קובעת הפקודה כי תושב חוזר )לאמור יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר
שהיה תושבחו במש שש שני רצופות לפחות( יהיה פטור ממס במש חמש שני
מהמועד שהיה לתושב ישראל ,על הכנסות מהו שהופקו או שנצמחו מחו לישראל או
שמקור בנכסי מחו לישראל373.
למרות שמבחינת לשו התיקו הוא נועד להיטיב ג ע בעלי הכנסות מעבודה ,נראה
בהמש כי מבחינה מעשית עיקר ההטבות יוענקו בסופו של דבר להו.
התיקו מעורר בעיות קשות .נמנה אות בקיצור:
) (1התיקו פוגע בעקרונות חוקתיי .הוא יוצר הפליה לא פשוטה בי תושבי ישראל
"רגילי" לבי תושבי חדשי .יורדיחוזרי כפופי לשיטת מס מיוחדת,
טריטוריאלית טהורה .ה מקבלי חסינות לא רק באשר למיסוי הכנסותיה בחולאר
אלא ג ביחס לחובות הדיווח עליה לשלטונות המס 374.פגיעות אלה בעקרו השוויו
החוקתי עלולות להביא ג לפגיעה בזכות החוקתית לחופש העיסוק375.
376
) (2כלל בסיסי הוא שהכול שווי בפני החוק ,לרבות בפני חוקי המס .לעניי תורת
המסי אומצו ג אצלנו כללי היושר והשוויו האנכי )תושבי בעלי יכולת שונה
משלמי מס שונה( וכללי היושר האופקי )משלמי מס בעלי יכולת שווה ישלמו מס
שווה( .בית המשפט העליו שלנו התווה כבר את תחילת הדר שעלפיה כללי אלה ה
בעלי משמעות חוקתית377.
) (3ההטבות ניתנות רק להכנסות שמקור מחו לישראל ,לאמור :הכנסות כאמור
המופקות בישראל אינ זכאיות להטבות .משמעות הדבר שהתיקו מעודד למעשה את
הנישומיהתושבי שלא להביא את השקעותיה לישראל .ע זאת המחוקק אינו נח.
תיקו נוס קובע כי שר האוצר ,באישור ועדת הכספי של הכנסת ,רשאי להארי את
תקופות ההטבות האמורות לתקופה שלא תעלה על עשר שנות מס ,ובלבד שהנישו
372
373
374
375
376

377

ראו ס'  (4)165לחוק ההתייעלות הכלכלית ,שהחלי את ס' )14ד( לפקודה )להל :תיקו מס' 171
לפקודה(.
ס' )14ג( לפקודה.
כתוצאה מכ ,ג אחד המכשירי המשמשי את רשויות המס במלחמת בהו השחור – "הצהרת
הו" – אינו יכול לשמש ביחס אליה; ראו ש ,ס' 134 ,131ב ,ו)(1)135א( ו )ב(.
ראו פסקי הדי המאוזכרי לעיל בה"ש .46
על תוקפו החוקתי של כלל זה ראו ,בי היתר ,אדרעי ˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âלעיל ה"ש  ,23בעמ'  32ואיל .על
השימוש האפשרי במדד היכולת הכלכלית לצור בחינת עקרונות היושר החוקתי בדיני מסי ראו
עניי ˜ ,Ï‡Èלעיל ה"ש  .45וראו ג Yoseph Edrey, Constitutional Review and Tax Law: An
)) Analytical Framework, 56 AM. U.L. REV. 1187 (2007להל :אדרעי "ביקורת חוקתית"(.
עניי ˜ ,Ï‡Èלעיל ה"ש .45
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ביצע בישראל השקעה ניכרת שיש בה כדי לקד יעדי לאומיי הנוגעי למשק המדינה,
בתו שנתיי מהמועד שהיה לתושב ישראל )או בתו שנתיי מיו כניסת לתוק של
תקנות שיותקנו ,לפי המאוחר מביניה( .התיקו ג מסמי את שר האוצר לקבוע תקופות
הארכה אחרות בהתחשב ,בי השאר ,בסוג ההשקעה ,בהיקפה ובמיקומה הגאוגרפי378.
) (4להערכתי ,האיתות שהמחוקק משגר הוא חמור מבחינה ערכית ומבחינה של
מושכלות ראשוני של שלטו חוק ומחויבות האזרח .כבר למדנו כי "מס אינו עונש .מס
אינו פגע רע שיש לדכאו .מס הוא צור חיוני שיש לקיימו" 379.המס הוא המחיר שכל
אד תרבותי צרי לשל בחיבה ובהערכה עבור הזכות לחיות בחברה תרבותית 380.המס
מבוסס על הסכמה קולקטיבית .המס הוא הביטוי הכלכלי לאמנה החברתית ,לסולידריות
החברתית 381.מי שמוציאי אותו מכלל הזכויות והחובות הללו אינו שות מלא באמנה
החברתית .הדר שהמחוקק הישראלי בחר לקד את פניה של העולי החדשי
והיורדי החוזרי – בשחרור מהחובה ומהזכות לנשיאה משותפת של מימו התקציב
הלאומי ובהפיכת ל"רוכבי חופשיי" החיי על חשבונ של אחרי – נראית מוזרה
ביותר.
) (5המחיר החברתי והשפעתו האפשרית של התיקו על כלל תושבי ישראל עלולי
להיות חמורי .דומני כי מציע התיקו לא שקל את הסכנה שבפגיעה בסולידריות
החברתית כא; 382את תחושת העלבו הצורב של התושב הישראלי הממוצע ,זה שרואה
במדינת ישראל את ביתו ,הרואה את אלה שיצאו לחפש את מקומ מחו לישראל
מקבלי מעמדעל כשה חוזרי לאר.
) (6תקצר היריעה למנות את תכנוני המס המרובי שפתח התיקו בפני יורדי חוזרי
ותושבי חדשי.
) (7ההטבות שהתיקו קבע ניתנות רק לתושב ישראל .מבח התושבות בישראל הוא
מבח מעשי של מרכז חייו של הנישו 383.עלפי רוב מקו עבודתו או ביצוע שירותיו
של הנישו הוא במקו מושבו .מכא שעיקר ההטבות האמורות יחולו מבחינה מעשית
על הכנסות  ÔÂ‰שמקור בחולאר ולא על הכנסות מעבודה ,שהרי א עיקר פעילותו
האקטיבית של הנישו היא מחו לישראל ספק א הוא עונה בכלל על הגדרת המונח
378
379
380
381
382
383
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תיקו מס'  171לפקודה ,לעיל ה"ש .372
ראו דברי השופט ברק בעניי ˜ ,¯ÂˆÁ ıÂ·Èלעיל ה"ש  ,50בעמ' .76
כדברי השופט האמריקני הולמס בעניי  ,Comapnia Generalלעיל ה"ש  ,168בעמ' .100
ס'  1ו 3לחוק יסוד :משק המדינה ,ס"ח התשל"ה  ;206ס' 36א)א( לחוק יסודות התקציב; חוק יסוד:
הכנסת ,ס"ח התשי"ח  .69ראו פירוט הנושא אצל אדרעי  ,‰È„Ó‰ ˜˘Ó :„ÂÒÈ ˜ÂÁלעיל ה"ש ;30
אדרעי ˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âלעיל ה"ש  ,23בפרק הראשו.
על השפעת של גורמי פסיכולוגי על החלטות כלכליות ראו לעיל ה"ש .1615
ראו הגדרת המונח תושב ישראל בס'  1לפקודה ,וכ ע"א  ,¯„ ' ‡·Ò ¯ÙÎ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù 7034/99פ"ד
נח).(2004) 913 (4
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"תושב ישראל" .לשו אחר ,שוב נמצא כי החלק הניכר של ההטבות שנקבעו בתיקו
מיועד לבעלי הכנסות הו ולא לבעלי הכנסות מעבודה.
 .7פחת מוא וביטול השיבוב
בשנת  2003הוטל בישראל לראשונה מס רווח הו על רווחי הו ממכירת ניירות ער
בבורסה 384.במקביל הורדו במידה ניכרת מאוד שיעורי מס רווח הו על מכירת נכסי
אחרי .שיעור המס המרבי על רווח הו היו הוא  385.20%קשה לדעת מה היה הנימוק
המכריע להורדה כזו .הנימוק העיקרי שהמדינה טענה לו היה תחרות המסי 386.יש
מחלוקת עמוקה בנושא ההצדקות להקלות מס לרווחי הו .דומה כי הספרות המקצועית
בנושא זה מעידה כי רוב הטענות בעד העדפות למס רווח הו הופרכו 387.מרתקת
384

385

386

387

כידוע הוטל מס רווח הו על רווחי מניירות ער במסגרת חוק מס הכנסה )תיאומי בשל
אינפלציה( ,התשמ"ה ,1985ס"ח ) 172להל :חוק התיאומי( .עד שנת  ,1991נישומי שפרק ב'
לחוק התיאומי חל עליה )בעיקר חברות ויחידי החייבי לנהל פנקסי לפי שיטת החשבונאות
הכפולה( היו חייבי רק במס חלקי על רווחיה הריאליי בבורסה .החל בשנת  1992חויבו נישומי
אלה ,שאינ בעלי שליטה ,במס מלא .החל בשנת  1999ג בעלי שליטה חויבו במס על רווח ההו.
תחילה הוטל מס בשיעור נמו של  10%על רווחי הו שנבעו ממכירת ניירות ער בבורסה .היו
שיעור המס על רווח הו שנבע לנישו שאינו בעל שליטה בחברה שבה נמכרו המניות הוא ,20%
וא הוא בעל שליטה –  .25%ראו ס'  91לפקודה .על השתלשלות הדברי ראו בי היתר בעניי
˜ ,Ï‡Èלעיל ה"ש .45
בעניי ˜ Ï‡Èהביאה המדינה שני נימוקי עיקריי להצדקתו של השיעור הנמו" :האחת ,שמירה על
תחרותיות מדינת ישראל על השקעות הו בינלאומיות .הטענה היא ,כי ההו בעיד הגלובליזציה
והליברליזציה במטבע חו זוכה בניידות רבה .המדינות השונות מתחרות על השקעות הו בתחומ
ומורידות שיעורי המס על ההו כדי למשו אותו לתחומ .מדינת ישראל איננה יכולה לשבת בחיבוק
ידיי בתחרות זו ,והיא צריכה להתאי את שיעורי המס שלה על השקעות הוניות לשיעורי הקיימי
בעול ,שאחרת ,תיפגע מדינת ישראל בתחרות האמורה ,וייפגע המשק הישראלי מכ .התכלית
השנייה הינה מניעת זעזועי בשוק ההו בכלל ובבורסה בפרט .הטענה היא ,כי שוק ההו בכלל
והבורסה בפרט זכו לפטור ממס שני ארוכות ,ושינויי בעניי זה יש לעשות בהדרגה כדי למנוע
התמוטטות שוק ההו והבורסה" )עניי ˜ ,Ï‡Èלעיל ה"ש  ,45בפס'  12לפסק דינו של הנשיא ברק(.
וראו לעיל הטקסט הנלווה לה"ש  128 ,127ו.233
ראו ,בי היתרWalter J. Blum, A Handy Summary of the Capital Gains Arguments, 35 ,
TAXES 247 (1957); THE CAPITAL GAINS CONTROVERSY: A TAX ANALYSTS READER (J.
) .Andrew Hoerner ed., 2nd ed. rev. & updated 1992לדיו כולל בנושא ראו בי היתרRoger E. :
Brinner, Comments on James W. Wetzler, Capital Gain and Losses, in COMPREHENSIVE
INCOME TAXATION 154 (Joseph A. Pechman ed., 1977); George R. Zodorox, Colloquium
on Capital Gains: Economic Analyses of Capital Gains Taxation: Realizations, Revenues,
Efficiency and Equity, 48 TAX L. REV. 419 (1993); Alvin C. Warren, Jr., Comments on

513

יוס מ' אדרעי

משפטי מ תשע"א

במיוחד הדעה שלפיה ראוי דווקא להטיל מס גבוה על רווח הו כדי למנוע מימוש
רווחי מהירי לצורכי צריכה 388.מכל מקו ברור שע הורדת שיעורי המס על רווח הו
וקביעת פער כה גדול בי שיעורי המס המוטלי על הכנסתו האקטיבית של יחיד לבי
שיעור המס על רווח ההו ,נוצר הצור לקבוע הוראת שיבוב 389.בלעדיה ,נישו הנהנה
מניכוי פחת גבוה מדי יצליח להפו הכנסה החייבת בשיעורי המס הרגילי לרווח החייב
בשיעורי המס הנמוכי 390.המחוקק הישראלי הבי זאת וקבע את הוראת השיבוב 391א
לא לאור זמ; תו שנה היה מי שביטל את הוראת השיבוב 392.עובר לביטול ההוראה
קבע שר האוצר פחת מוא של  100%לאותה שנת מס לנכסי ולנישומי רבי 393.כלל
הוא שבתנאי מקובלי ניכוי פחת בשיעור של  100%הוא שווה ער לפטור ממס של
ההכנסה הנובעת מאותה השקעה 394.התוצאה המצטברת הייתה מדהימה :היא העניקה

James W. Wetzler, Capital Gain and Losses, in COMPREHENSIVE INCOME TAXATION 158
(Joseph A. Pechman ed., 1977); James W. Wetzler, Capital Gain and Losses, in
).COMPREHENSIVE INCOME TAXATION 115 (Joseph A. Pechman ed., 1977

 388כ ,לדוגמה ,ויליא ויקרי ,חת פרס נובל לכלכלה ,הציע דווקא להגדיל את שיעור מס רווח ההו
ככל שתקופת ההחזקה בנכס ארוכה יותר ,והטע פשוט :הפחתת מס רווח הו מעודדת מימוש
השקעות הו .כל עוד השיעור המופחת לא מותנה ברכישת נכסי הו חלופיי ,אי כל ערובה
שהמשקיע מממש השקעתו ומפנה אותה לצריכה; לדעתו מיסוי כזה יביא למס ניטרלי יותר .ראו
389

390
391
392

William Vickrey, The Corporate Income Tax In the U.S. Tax System, 73 TAX NOTES 597,
).598 (1996

כידוע ניכוי הפחת מקטי את ההכנסה החייבת במס בשיעורי הרגילי .א נכס ברפחת נמכר
ברווח ,פשיטא שהפחת שנוכה "חס" לנישו מס בשיעורי הרגילי .א נחייב את רווח ההו
בשיעור הנמו של  ,20%נמצא כא מפלט מס משמעותי מאוד .על כ הוראת השיבוב )(recapture
קובעת שיש לחייב את רווח ההו שנובע מעוד ניכוי הפחת בשיעורי מס הכנסה רגילי.
לדיו במשמעות הוראת הפחת והשיבוב ראו אצל יוס מ' אדרעי ‡(?ÌÂ·È‡Â) Ì˙ÈÈÏÚ :ÒÓ ÈÚÂ¯È
˘ Ï‡¯˘È· ÌÈÒÈÓ ÈÈ„ Ïבפרק השלישי )) (2007להל :אדרעי ‡.(ÒÓ ÈÚÂ¯È
ראו ס' )91א( ו)ב( לפקודה לאחר תיקו מס' .132
ראו ס'  91בנוסחו לאחר תיקו  147לפקודה )חוק לתיקו פקודת מס הכנסה )מס' ,(147
התשס"ה ,2005ס"ח ) 766להל :תיקו מס'  ;((147לא נית היה למצוא הסבר לביטול הוראת
השיבוב בדברי ההסבר לתיקו :הצעת חוק לתיקו פקודת מס הכנסה )מס'  ,(147התשס"ה,2005
ה"ח .914
ראו תקנות מס הכנסה )פחת מוא לציוד שנרכש בתקופה הקובעת( ,התשס"ו ,2005ק"ת .60

393
Evsey D. Domar & Richard A. Musgrave, Proportional Income Taxation and Risk-Taking, 394
) .58 Q.J. ECON. 388 (1944וראו את עיבוד הגישה לזירה המשפטיתWilliam D. Andrews, A :
Consumption-Type or Cash Flow Personal Income Tax, 87 HARV. L. REV. 1113,
).1123-1128 (1974
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עידוד להשקעות הו מיותרות ולא יעילות 395.כתוצאה נמצאנו למדי כי לא עידוד
הייצור ולא עידוד החלפת ציוד יש כא ,אלא הטבת מס לא מובנת להו ולבעליו.
 .8הטבות לבעלי זכויות נפט
מדינת ישראל מבקשת לעודד ג את משקיעי ההו בחיפושי נפט וגז טבעי באמצעות
מערכת המס .היא מעניקה לבעלי זכויות נפט 396הקלות מס מרחיקות לכת בתקנות מס
הכנסה )ניכויי מהכנסת בעלי זכויות נפט( ,התשט"ז) 1956להל בפסקה זו:
התקנות(397.
)‡( ÁÂ˙ÈÙÂ ˘ÂÙÈÁ ˙Â‡ˆÂ‰ Ï˘ È„ÈÈÓ ÈÂÎÈ
ההטבה הראשונה מאפשרת לבעלי זכות הנפט לנכות באופ מיידי ‡˙ ˘ÂÙÈÁ‰ ˙Â‡ˆÂ‰
 ÁÂ˙ÈÙ‰Âשהוציאו כהוצאה שוטפת כנגד הכנסת השוטפת ממקורות אחרי 398.עוד
ההוצאות שלא נוכו באותה שנת מס מועבר לשני הבאות ,ללא ההגבלות הקבועות

395

396

397
398

נמחיש :לחקלאי יש הכנסה החייבת בסכו ) 1,000,000מיליו( ש"ח בסו שנת המס  .2005הוא
רוכש מכונה חקלאית בסכו של  500,000ש"ח .הוא צופה שהמכונה תייצר לו זר הכנסות של
 100,000ש"ח בשנה .נניח שהמס השולי שלו הוא בשיעור של  .50%המכונה משרתת את המשק
החקלאי ולאחר שנה הנישו מוכר אותה במחיר השוק שלה –  400,000ש"ח .עקב הוראת הפחת
המוא רכישת המכונה העניקה לנישו ניכוי מיידי של  500,000ש"ח וחיסכו מס של 250,000
ש"ח .בגלל ביטול הוראת השיבוב הרווח שייווצר ממכירת המכונה הישנה הוא  400,000ש"ח )יתרת
המחיר המקורי של המכונה הוא אפס והתמורה היא  ,(400,000נחשב כרווח הו לכל דבר ועניי,
והוא חייב במס בשיעור מרבי של  ,20%לאמור בסכו של  80,000ש"ח .עינינו הרואות :הענקת פחת
מוא וביטול השיבוב העניקו לנישו מתנה בסכו של  170,000ש"ח )= .(250,00080,000יתרה
מזו :חישוב פשוט מגלה שרכישת המכונה החקלאית בתנאי הללו כדאית לנישו ג במקרה שבו
המכונה לא תצליח לייצר כל הכנסות בשנת החזקתה.
חוק הנפט ,התשי"ב ,1952ס"ח ) 322להל :חוק הנפט( מגדיר "זכות נפט" בלשו זו" :רישיו או
חזקה"; ס'  13לחוק מפרט את הזכויות המוקנות לבעל הרישיו :זכות לחפש נפט בשטח הרשוי;
זכות לערו ,במידה ובתנאי שיקבע המנהל ,פעולות חיפוש מחו לשטח הרשוי; זכות ייחודית
לקדוח קדיחות נסיו וקדיחות פיתוח בשטח הרשוי ולהפיק ממנו נפט; והזכות לקבל חזקה לאחר
שהגיע לתגלית בשטח הרשוי .ס'  25לחוק קובע את זכותו הייחודית של בעל החזקה לחפש ולהפיק
נפט בשטח החזקה כל ימי תקפה של החזקה .החוק מגדיר ג את המונח נפט באופ רחב ביותר:
"נפט ניגר ,בי נוזלי ובי אדי ,לרבות שמ ,גז טבעי ,גזולי טבעי ,קונדנסאטי ופחמימני
)הידרוקרבוני( ניגרי קרובי לה ,וכ אספלט ופחמימני של נפט מוצקי אחרי כשה מומסי
בתו נפט ניגר וניתני להפקה יחד אתו".
ק"ת .1097 ,625
ש ,בת' .4
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בסעי )28ב( לפקודת מס הכנסה 399.ניכוי מיידי זה עומד בניגוד לעקרו ההקבלה ,החל
על כלל ציבור הנישומי )למעט מחפשי נפט ,מפיקי סרטי 400ומבצעי מחקר ופיתוח(401.
בהתא לעיקרו זה ,הוצאות הו ,הוצאות טרועסקיות והוצאות מלאי מותרות בניכוי רק
כנגד הכנסות ממומשות שמקור בהוצאות אלה 402.ניכוי מיידי של הוצאות הו מעניק
הטבה משמעותית מאוד 403.בתנאי מסוימי ,ההטבה הנובעת מהניכוי המיידי שווה
לפטור ממס על התשואה הנוצרת 404.נניח שנישו משקיע השקעה הונית בסכו של
 1,000ש"ח .נמשי ונניח כי שיעור המס שלו הוא  .45%ניכוי מיידי של ההשקעה יביא
לו חיסכו במס של  450ש"ח )= (1,000*0.45ומכא שהעלות הכלכלית של ההשקעה
לנישו היא  550ש"ח .כל שקל שיופק מההשקעה המקורית יחויב במס של  45%וישאיר
תשואה נקייה אחרי מס של  0.55ש"ח .א כ ,יחס התשואה הנקייה של כל שקל הוא
 ;0.55/550יחס השווה לתשואה של שקל אחד שאינו חייב במס המופק מהשקעה של
 1,000ש"ח ,שאינה מותרת בניכוי ) .(1/1,000אעלפיכ נית להצדיק את הניכוי
המיידי של הוצאות החיפוש והפיתוח .מחד גיסא מדובר בהוצאות גבוהות במיוחד,
מאיד גיסא ,גילוי הנפט מקד את מטרות הממשלה ומייצר החצנות חיוביות החוסכות
ממו ציבורי .ניכוי הוצאות אלה מאיי את המס הכפול העלול ליפול על כתפי
הנישו405.
)·( Ú˜¯˜ ÏÚ ˙ÁÙ ÈÂÎÈÂ ‰ÏÈÊ‡ ÈÂÎÈ

הקושי הוא שהמחוקק לא הסתפק בניכוי המיידי והעניק תמרי נוס :ניכויי אזילה406.

התקנות מונות שתי שיטות עיקריות לחישוב ניכוי אזילה ומאפשרות לנישו את הגבוהה
מביניה .כא נסתפק בשיטת האחוזי :ניכוי בגובה של  27%מההכנסה הגולמית
הנובעת מהבאר בשנת המס ,אול לא יותר מ 50%מההכנסה החייבת.
התוצאה העולה מניכוי האזילה היא שהנישו חייב במס רק על  63%מההכנסה
הגולמית א לא פחות ממחצית מ"הכנסתו החייבת" מהנפט שהוא מפיק .במילי
אחרות ,ניכוי האזילה מעניק בתנאי מסוימי פטור של  50%מההכנסה החייבת! ניכוי
האזילה ,שאינו מוגבל בשני או לסכומי שהוציא בעל זכות הנפט בפועל הוא ניכוי
השוחק לחלוטי את בסיס המס של בעלי זכות הנפט ,יוצר הפליה לא מוצדקת והוא
399
400
401
402
403
404
405
406
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ש ,בת' .7
תקנות מס הכנסה )ניכויי מהכנסות משקיעי בסרט ישראלי( )הוראת שעה( ,התש"ע ,2009ק"ת
.103
ס' 20א לפקודה.
ראו אדרעי ˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âלעיל ה"ש  ,23בעמ' .236233
ש ,וג ראו הטקסט בה"ש .178
ראו לעיל הערה  ;209לדוגמאות נוספות ראו אצל אדרעי ˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âלעיל ה"ש  23בעמ' .203
ראו לעיל ה"ש  2624והטקסט הנלווה.
ת'  3לתקנות.
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עומד בניגוד גמור לעקרונות בסיסיי של תורת המסי .כאמור ÏÎ ,הוצאות החיפוש,
הפיתוח ,השאיבה וההפקה מותרות · :È„ÈÈÓ ÈÂÎÈהנפט בבאר אינו בבעלותו של בעל
זכות הנפט אלא של הציבור – של המדינה; בעלי זכות הנפט אינ משלמי למדינה
סכומי עבור הנפט אלא רק תמלוגי על הנפט המופק והנמכר ,המותרי בניכוי שוט
כנגד הכנסת החייבת .כיוו שכ ,המחיר המקורי של בעל זכות הנפט במצבורי הנפט
והגז הוא אפס ) – (0ועל כ אי מקו להעניק לבעלי זכות הנפט ניכוי נוס ,לא
באמצעות פחת ולא באמצעות ניכוי אזילה .המשמעות הפשוטה היא שהדי מעניק ÈÂÎÈ
 ‰‡ˆÂ‰ ‰˙Â‡ ÏÚ ÏÂÙÎוא יותר מכ .במקרי מסוימי ,המס המוטל על בעלי הכנסות
נפט הוא מס שלילי!407
נוס על כל אלה ,התקנות מעניקות הטבה נוספת מיוחדת שאינה מוכרת לא סוג
אחר של נישו :ניכוי עלות הקרקע למש מספר שנות החזקתה408.
התקנות מחילות את הוראת השיבוב השלילי – דוגמת הוראתו של סעי  27לפקודת
מס הכנסה – על כלל הנכסי בריהפחת של מחפשי הנפט 409,לאמור :בעלי זכות הנפט
 407נניח לדוגמה כי מדובר ביחיד )שיעור מס שולי  (50%שיש לו הכנסה שנתית מכמה עסקי בסכו של
עשרה מליו ש"ח .אילולא נכנס לעסקי נפט היה משל מס הכנסה בסכו של חמשה מליו ש"ח.
נמשי ונניח כי הוא משקיע באותה שנה סכו זהה בחיפושי נפט .כתוצאה מהניכוי המיידי "הכנסתו
החייבת" באותה שנה מהעסקי למיניה היא אפס ) (0ולכ ג תשלו המס שלו לאותה שנה יורד
לאפס ) .(0נמשי ונניח כי באותה שנה חיפושיו נושאי פרי .הוא מגלה באר נפט בעלת פוטנציאל
להפיק במש עשר שני הכנסה גולמית של כשמונה עשר מליו ושש מאות אל ש"ח וה"הכנסה
החייבת" מהנפט לשנה היא עשרה מליו ש"ח .אעלפי שהכנסתו הכלכלית בשנה הראשונה עמדה
על עשרי מליו ש"ח )בהתעל מהער הנוכחי של ההכנסות הצפויות מהבאר בתשע השני
הבאות( ,ישל הנישו מס הכנסה בסכו של שניי וחצי מליו ש"ח :על הכנסתו הרגילה ישל אפס
) ;(0על ההכנסה החייבת מנפט ,לאחר ניכוי האזילה ,ידווח רק על חמשה מליו ש"ח וישל  50%מס
הכנסה ,לאמור :שניי וחצי מליו ש"ח .ההשפעה של כפל הניכויי ניתנת להמחשה א נתייחס רק
לניכוי האזילה ונניח שהניכוי המיידי מותר .במקרה כזה ,הכנסתו החייבת מנפט הייתה עומדת על
עשרה מליו ש"ח ,הכנסתו החייבת מעסקי אחרי היא אפס ) ,(0והמס שהיה צרי לשל היה
חמשה מליו ש"ח )ולא רק שניי וחצי מליו ש"ח( – סכו שהיה צרי לשל אילולא נכנס בכלל
לעסקי הנפט .במילי אחרות ,הכניסה לעסקי הנפט  ‰˙ÈÁÙ‰את תשלומי המס שלו למרות הגידול
בהכנסתו .הוא שאמרנו :המשקל המצטבר של הניכוי המיידי וניכוי האזילה פירושו מס שלילי,
בדוגמה זו – בסכו של שניי וחצי מליו ש"ח .כדי להערי את ההשפעה של שני הניכויי נחשב
את הכנסתו החייבת מכל עסקיו באותה שנה בהתא לכללי הנוהגי על כל נישו :בהתא
לעקרונות ההקבלה המקובלי לא יוכל הנישו לנכות מיידית את הוצאות החיפוש ,אלא רק 10%
)פריסה עלפני עשר שני( מהוצאות החיפוש וכ לא יוכל לנכות ניכוי אזילה נוס .הכנסתו החייבת
מעסקי אחרי הייתה עשרה מליו ש"ח ,הכנסתו החייבת מנפט – תשעה מליו ש"ח ,והמס )(50%
שהיה חייב בו היה מגיע לסכו של תשעה וחצי מליו ש"ח במקו שניי וחצי מליו ש"ח .א כ,
חיסכו המס שלו משני הניכויי האמורי מגיע בדוגמה זו לסכו של שבעה מליו ש"ח!
 408ת'  5לתקנות.
 409ש ,בת' .6
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זכאי לנכות כהפסד שוט את יתרת המחיר המקורי של נכסי הו בריפחת בשנה שבה
החיפושי נפסקי ללא הצלחה ,אעלפי שהתנאי הקבועי בסעי  27לא מתקיימי.
מנגד נקבעה ג הוראת שיבוב כשנישו מוכר זכות נפט ברווח .הרווח ,עד גובה
הסכומי שניכה הנישו כהוצאות חיפוש ,יחויב במס הכנסה ולא ברווח הו410.
כמו כ נקבע פטור גור לבעל זכות נפט לייבא לישראל – בעצמו או באמצעות סוכ,
ללא תשלו מכס ומס יבוא אחר – את כל המכונות ,הציוד ,המתקני ,הדלק ,הבתי,
מערכת ההובלה וכיוצא באלה הדרושי לו למטרות נפט411.
 .9מיסוי וסבסוד של החינו
אי בכוונתי להיכנס לתחו מימו החינו ,לרבות חינו חינ החל בג חובה ועד בית
ספר תיכו 412,הכשרה מקצועית 413,חינו מיוחד 414ותקצובה של מערכת ההשכלה
הגבוהההאקדמית .תרומתו של מחוקק המסי 415הישראלי לעידוד הו אנושי באמצעות
השכלה אקדמית אינה ניכרת 416.המחוקק העניק ,בתיקו מס'  ,147מחצית נקודת זיכוי
410
411
412
413

414
415

416
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ת'  4לתקנות מס הכנסה )כללי לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות
לחיפושי נפט( ,התשמ"ט , 1988ק"ת .291
ס' )46א( לחוק הנפט .הפטור לא חל על ייבוא של רכב מנועי פרטי שאינו מסוג ג'יפ או של רכב שדה
דומה לו ,וא לא על "טובי תצרוכת".
ס'  6לחוק לימוד חובה ,התש"ט ,1949ס"ח .287
על הכשרה מקצועית שנועדה למובטלי בגירי ראו מרכז אדוה ¯ÈÈ ?OUT – ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰
 ;www.adva.org/view.asp?lang=he&catID=4&articleID=304 (2006) ‰„ÓÚעוד יש לזכור כי
עובדי מדינה רבי זוכי לעידוד לימודי והשתלמויות באמצעות גמולי השתלמויות המוסיפי
סכומי כס למשכורותיה ולתקבולי הפנסיה שלה .לא ניכנס לבחינת יעילות ותרומת של תכניות
אלה.
בשנת  1988נחקק חוק החינו המיוחד שהרחיב את החוק הקיי וקבע כי תלמידי החינו המיוחד עד
גיל  21זכאי לחינו מיוחד בחינ )חוק חינו מיוחד ,התשמ"ח ,1988ס"ח .(114
למע שלמות התמונה יש לזכור כי חלק מהסטודנטי בישראל )אלה הלומדי במוסדות מתוקצבי(
נהני מסבסוד ישיר של שכר הלימוד שלה .נמצא שבהיעדר הכרה בהוצאות הלימוד של סטודנטי
במוסדות אקדמיי לא מתוקצבי ,המדינה לא משתתפת בטיפוח ובעידוד ההו האנושי שלה מעבר
להקלות המפורטות בהמש.
שאלת הניכוי של הוצאות לימוד אקדמי טר נענתה במלואה בדי הישראלי .הכלל כפי שהתפתח
בארצותהברית הוא ששכר לימוד לתואר ראשו אינו מותר בניכוי ,א הוצאות ללימודי תואר שני
שנועדו לקד את הידע המקצועי של הנישומה באותו תחו שבו היא כבר עוסקת ה הוצאות
לשמירה על הקיי ומותרות בניכוי שוט .ראו ,לדוגמהRuehmann v. Comm’r, 30 T.C.M. ,
) ,(CCH) 675 (1971ש הותרו לעורדי הוצאות לימוד לתואר שני במשפטי .ייתכ שבתי
המשפט בישראל היו מאמצי פסיקה כזאת )א ראו ע"א ˜· ' 1 ÌÈÏ˘Â¯È ‰ÓÂ˘ „È˜Ù 3501/05
) Ó"Ú· ‰È„Ó‰ È„·ÂÚÏ ·‰Èפורס בנבו  ,(28.11.2007ש סירב בית המשפט העליו לנכות הוצאות
לימוד תואר ראשו במשפטי לרואי חשבו; ראו ג עמ"ה )מחוזי ת"א( Ó"Ú· ÈÏ‡¯˘È ·Î¯ 233/81
'  ,5 ‡"˙ ‰ÓÂ˘ „È˜Ùפד"א לו) ,(1981) 164 (1ש הותרו הוצאות לימוד להכשרת מנהלי ללא
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לבוגרי מוסדות להשכלה גבוהה ולהכשרת מורי למש כמה שני ,בהתא לתואר
האקדמי הנרכש .ס כל ההטבה לתלמיד עבור שנת לימודי אחת מגיעה לחיסכו שנתי
במס הכנסה של  1,068ש"ח 417.א נניח ששיעור המס השולי של יחיד הוא  ,25%אפשר
לומר ששווי ההטבה )חיסכו המס( הוא שווה ער לניכוי סכו של  4,272ש"ח לשנה418
)מסי לביטוח לשירותי חברתיי 419לא הובאו כא בחשבו( .א הנישו נמצא
בשיעור מס שולי של  ,45%אזי היה נוצר לו חיסכו מס של  1,068ש"ח כאילו ניכה סכו
של  2,373ש"ח 420.אי צרי לומר שסכומי אלה רחוקי מהסכומי המוצאי על
רכישת השכלה אקדמית באר ,כשרק שכר הלימוד השנתי במוסדות מתוקצבי עולה על
 10,000ש"ח .הענקת הזיכויי הללו עבור שנות לימוד אקדמי מסכלת כנראה 421אפשרות
לנכות את מלוא הוצאות הלימוד – לרבות שכר דירה בעיר אחרת והוצאות ספרי
וכדומה – ה כניכוי שוט 422וה כניכוי של פחת שנתי בשיעור של  ,10%הנית בישראל
עבור מוניטי שנרכש 423.ע זאת יש לזכור כי במקרי מסוימי הסטודנטי מקבלי
סיוע עקי באמצעות השתתפות המדינה במימו תקציב של האוניברסיטאות ושל
המכללות המתוקצבות .ברור מאליו שכאשר באי להערי את השקעתה של המדינה
בהו האנושי חייבי לכלול את העלות הגבוהה של המערכות הללו ,את מטרותיה ואת
יעילות 424,ולא לבחו רק את מערכת ההטבות במס המוענקות עבור השקעות בחינו.

417
418

419
420
421
422
423
424

תואר אקדמי( .האפשרות לנכות פחת על הוצאות הלימוד כהוצאות לרכישת מוניטי )הזכאי היו
ל 10%פחת שנתי ,ראו תקנות מס הכנסה )שיעור פחת למוניטי(( לא נדונה עדיי בישראל.
נקודת זיכוי שנתית בשנת  2009שווה ל 2,364ש"ח )בחישוב חודשי –  197ש"ח(.
זיכוי מס של  1,068ש"ח שווה לנישו בשיעור מס של  25%לחיסכו המס הנוצר לנישו אילו היה
מנכה סכו של  4,272ש"ח ) ;(0.25/1068א הנישו נמצא בשיעור מס של  ,45%שווי הזיכוי שווה
לחיסכו מס הנובע מניכוי של  2,373ש"ח .יש לזכור כי תיתכ מסקנה הפוכה! א אנו רואי בסכו
הזיכוי מענק ממשלתי שאינו חייב במס ,הרי שככל ששיעור המס השולי של הנישו גבוה יותר,
גילו המענק שהוא מקבל בשיעור המס השולי שלו גבוה יותר מגילו אותו סכו בידיו של נישו
ששיעור המס השולי שלו נמו :א נניח שסכו הזיכוי הוא  1,000ש"ח ושיעור המס הוא  ,40%הרי
שסכו זה שווה להכנסה לפני מס של  1,666ש"ח ) ,(1000/0.6בעוד שסכו זה לאחר גילו עבור מי
שהכנסתו מתחייבת בשיעור מס שולי של אפס יהיה "רק"  1,000ש"ח .ראו לעניי זה אדרעי ואברמס,
לעיל ה"ש .36
ראו לעיל ה"ש  184והטקסט הנלווה.
.1068/0.47
א ראו את הסברו של בית המשפט העליו עלפיו קיומ של נקודות זיכוי עבור ילדי אינו מונע את
ניכוי הוצאות הטיפול וההשגחה בילדי; ערעור  ,È¯Ùלעיל ה"ש .349
לעיל ה"ש .416
ש.
למידע רב ,מפורט וביקורתי ראו באתר "מרכז אדווה – מידע על שוויו וצדק חברתי בישראל"
.www.adva.org/default.asp?lang=he

519

יוס מ' אדרעי

משפטי מ תשע"א

 .10המגמה המסתמנת :שיטת המס מכבידה על ההו האנושי ,מעודדת הו
פיננסי ומקצצת בהו החברתי
דומה כי חוט אחד מקשר בי כל המקרי שסקרנו לעיל :עמדת האוצר מתעלמת מרווחתו
של הנישו ,של בני זוג ,של נשי המבקשות לממש את הפוטנציאל האישי שלה ושל
כלל תושבי ישראל בעלי הכנסה מיגיעת האישית ,ומזלזלת בתמורה של ההו האנושי
לכלכלה הלאומית .מנגד נית לאתר בישראל סימני מדאיגי של פגיעה במאפייניה של
מדינת רווחה ,קיצו מטריד בכמות השירותי הציבוריי והחברתיי ובאיכות ,המש
מגמת הגידול בשיעורי העוני במדינה ובפערי החברתיי 425,כרסו מתמיד בסולידריות
החברתית 426וגידול מתמיד בתופעת בריחת המוחות427.
ראינו כי התפיסה השלטת מאז ומתמיד בישראל ,ג כשמפלגות השמאל הרכיבו את
הממשלות ,היא שהדר הראויה לעודד את הצמיחה במשק הישראלי ,לפזר אוכלוסי
ולצמצ את האבטלה היא עידוד בעלי ההו לצור משיכת הו פיננסי להשקעות
בישראל .ראינו ג שמחקרי ממכוני מחקר ,מבנק ישראל וממבקר המדינה מטילי ספק
רב בתפיסה זו 428.נוכחנו כי מחקרי רבי מעידי על סבירות גבוהה למדי לכ שהחוק
לעידוד השקעות הו נכשל בהשגת יעדיו הלאומיי ,כי הוא מסבסד לשווא את ההו
למשקיעי ומביא לחוסר יעילות ולניצולת נמוכה של ההו429.
עוד ראינו כי עמדת האוצר ורשות המסי היא התנגדות למצב שבו ניתנת הקלה להו
האנושי .כ ביחס לשאלת מיסוי מענקי שמקבלי עובדי ,להענקת תמריצי לפיצויי
פרישה ,לנושאי החישוב הנפרד לבני זוג ,לניכוי הוצאות טיפול והשגחה בילדי
ולהוצאות הגעה למקו העבודה וממנו – כול סוגיות העוסקות רק בהכנסות הנובעות
מגור ייצור שכינינו "הו אנושי".
שלמנהל
ייתכ שהכבדת נטל המס על העבודה וההטבות הניתנות להו נובעות מכ ִ
המס קל יותר ) ִארגוניתִ ,מנהלית ופוליטית( למסות את העבודה ולנקוט הליכי גבייה430
נגד שכירי ובעלי עסקי מסודרי מאשר להתמודד ע בעיות של העמקת גבייה,
מלחמה בהו השחור ועמידה של הממשל הנבחר בלחצי המופעלי עלידי השדולות
של בעלי הו431.

425
426
427
428
429
430
431
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לעיל ה"ש  72ו 93והטקסט הנלווה לה.
ראו לעיל ,בי היתר ה"ש  83ו 137והטקסט הנלווה לה.
ראו להל ה"ש .436
לעיל ה"ש  321313והטקסט הנלווה.
ש.
כידוע עיקר מלאכת הגבייה מוטל על כתפי המעביד; ראו ס'  164 ,141ו 166לפקודה.
ראו ‡ ,2009 ÒÓ ˙Â·Ë‰ Ô„Óלעיל ה"ש  ,47בעמ' .234
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ה .עידוד השקעות בהו אנושי ובהו חברתי כתחלי לעידוד הו
פיננסי או להשלמתו
 .1עידוד השקעות הו פיננסי ,הו אנושי ובריחת מוחות
באוקטובר  2004ביקר בישראל פול אוטליני ,נשיא חברת ייצור השבבי אינטל .בריאיו
לכלי התקשורת הוא ביטל את האפשרות לצמצ את פעילות חברתו בישראל כיוו
שעובדי טובי מייצרי בישראל כ $350,000לשנה .באפריל  2005ביקר בישראל
המנכ"ל של אותה חברה ,קרייג בארט ,ושיבח את מדינת ישראל על גילוי מחויבות
לחינו ולטכנולוגיה 432.נראה כי המש נוכחותה של אינטל באר מותנה בקיומ של
עובדי כאלה בישראל; עזיבת את ישראל תביא לעזיבת אינטל .עוד מייחסי למנכ"ל
גוגל את האמרה שהוא יעדי לקחת כל ישראלי ב  25מאד מלאו אחר באותו גיל433.
כמו כ ראינו שסקר בי מאה חברות רבלאומיות גילה שרוב מייחסות להו החברתי
ולהו האנושי את המשקל המכריע בשיקוליה היכ למק את השקעותיה העסקיות434.
הרוש העולה מהדברי שפורטו לעיל הוא שלמקבלי ההחלטות בישראל חשיבה
אחרת 435.נראה כי ההנחה העומדת לנגד עיניה פשוטה מדי ומסוכנת מאוד :ההו
הפיננסי נייד וחמקמק ,וא לא נחזר אחריו הוא לא יגיע לכא וא יברח מכא; לעומתו,
ההו האנושי הוא קבוע ונתו .תושבי ישראל אינ ניידי .ה לא יברחו; ה בבחינת
"קהל שבוי" שאי חשש שיעזוב או שלא יגיע ועל כ אי צור לחזר אחריו ולהרעי
עליו הטבות כגו אלה המורעפות על ההו פיננסי .תפיסה זו ממשיכה כנראה לשמש
בידיה של מקבלי ההחלטות למרות ממצאי ומחקרי הטופחי עלפניה .ההו
האנושי בישראל נייד והוא בורח מהאר  436,וחוקי העידוד אינ מביאי להגברת
432
433

434
435
436

"בארט משבח את ישראל על גילוי מחויבות לחינו ולטכנולוגיה" (2005) 470 ˙Â˘„Á‰ ¯˜ÈÚ
.www.ikarnews.com/haikar/clientarch.asp?id=29&vol=445
גיא גרימלנד "כ נהפכה ישראל לאומה של סטארטאפי" .22 ,9.12.2009 ¯˜¯Ó ‰„ – ı¯‡‰
בראיו ע סול סינגר ,מחברו של הספר  ,Start up Nationאמר המחבר ,בהתייחסותו לאיומי
שניצבי לפני ישראל כאומת סטארטאפי" :בעיקר מדובר במצב החינו באר .יש שתי בעיות
גדולות ע החינו .ראשית ,החוקרי הישראלי באקדמיה עוזבי את ישראל – בעניי זה אנחנו
פחות מודאגי ,כי לא תמיד זה מעבר חד כיווני [...] .הבעיה השניה היא מצב החינו הכללי" )ש,
בעמ' .(23
 ,˙È¯·‰˙Âˆ¯‡· ÌÈ¯ˆÈ‰ ÈÂ‚¯‡ ¯˜Òלעיל ה"ש .128
האפשרות האחרת ,עלפיה מאחרי תהלי קבלת ההחלטות לא מסתתרת צורת חשיבה מסודרת אלא
רק היענות לדרישות ובקשות של קבוצות לח ובעלי הו ,אינה עולה על הדעת.
) .ERIC GOULD & OMER MOAV, THE ISRAELI BRAIN DRAIN (2006ראו ג מחקרו של ד
בדודDan Ben-David, Soaring Minds: The Flight of Israel’s Economists (CEPR, :
.Discussion Paper No. 6338 (updated), 2007) ideas.repec.org/p/cpr/ceprdp/6338.html
ממחקר זה עולה כי הגירת אקדמאי מישראל לארצותהברית גבוהה פי ארבעה עד שישה מההגירה
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התעסוקה ולהשגת היעדי הלאומיי  437.אעלפיכ ממשי המחוקק הישראלי
לזלזל בעובד הישראלי )שכיר או עצמאי ,כל עוד אינו יורד מהאר( וממשי להתייחס
אליו כעובדה נתונה ,כ שאפשר להתעל ממנו ומצרכיו ,ליטול את כספו ולהשתמש בו
למימו תשלומי העברה שמטרותיה אינ מקובלות על מרבית תושבי המדינה.
התייחסות כזו עלולה להתגלות בטווח בינוני וארו כהרת אסו 438.ראוי ללמוד מהניסיו
הקשה של תעשיית המחשבי באנגליה בשנות החמישי של המאה הקודמת439.
א כ ,התמונה המתבהרת אינה מאוזנת .המחוקק הישראלי עדיי שקוע בתפיסות
שאינ הולמות מדינה הנחשבת למעצמה טכנולוגית ומדעית ,בעלת הו חברתי טוב,
שכוח האד שלה מוש ,שההו האנושי והידע האישי והציבורי נהפכי לבעלי חשיבות
עליונה  440,שיש בה מוסדות שלטו ומשפט טובי וביטחו ברמה סבירה ,שמאז
התשלומי שלה בשני האחרונות חיובי – 441ואעלפיכ היא מידפקת על דלתותיה
של בעלי הו ומבקשת לפתות אות להשקיע כא את ממונ או להשיב לאר ,כאילו
ההו החברתי וההו האנושי אינ מושכי דיי 442.נראה כי ראוי לבחו מחדש את
נקודת האיזו שבה נתונה כרגע השיטה הישראלית.
הבחינה המחודשת יכול שתציע שתי דרכי .האחת – פשוטה ,סבירה ועלפניה
נראית נכונה :ביטול כל הטבות המס המוקנות להו 443,הפחתת שיעורי המס על העבודה
וקביעת מדרגות מס זהות או פרוגרסיביות לכל סוגי ההכנסות ,יהיה מקור אשר יהיה .זהו
הפתרו המונח על דר המל .הוא הגיוני ,חוקתי ,ימנע בזבוז וניצול לא יעיל של הו,
ישפר את הלימות ההו בישראל ,יחזק את תחושת הסולידריות החברתית והלאומית
במדינה ויאותת לכלל שוק ההו הבילאומי כי מדובר במדינה ראויה ובכלכלה איתנה.
יתרה מזו :יישומה של דר זו פשוט ואינו מצרי יותר כתיבה ומחקר .דר זו נחקרה,
נלמדה והומלצה בכל העול העיוני .המלצות ליישומה של "שיטת מס כולל"
ממדינות מערביות לארצותהברית .ייתכ שאחד ההסברי לתופעה זו מופיע במחקרו של פרסקוט,
לעיל ה"ש .242
 437לעיל הטקסט הנלווה לה"ש .314313
 438ייתכ שאחת הסיבות האפשריות לבריחת המוחות מישראל מופיעה במחקרו של פרסקוט ,לעיל ה"ש
.242
Mario Cervantes & Dominique Guellec, The Brain Drain: Old Myths, New Realities, 230 439
440
441
442
443
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_OECD Observer (2002), www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/673/The_brain
.drain:_Old_myths,_new_realities.html

בדוד "מערכת החינו של ישראל" ,לעיל ה"ש  ;154רוני הירשפרונג "הו פיננסי להו האנושי"
.(2004) 34 ,159 ÒÂËËÒ
ראו את הודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מיו  ,10.9.2010זמינה בwww.cbs.gov.il/
.reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201009216
ראו בי היתר את מחקר של גולד ומואב ,לעיל ה"ש  ,436וכ את ביקורותיו החמורות של מבקר
המדינה ,לעיל ה"ש .321
לעיל ה"ש  5755והטקסט הנלווה.
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) ,(comprehensive tax baseשבה אי תמריצי מס ושיעורי המס בה נמוכי ולא מפלי
תידחה עלידי קובעי
נכתבו ופורסמו למכביר 444.חוששני שהניסיו מלמד שדר זו ָ
המדיניות בישראל .עול כמנהגו ינהג :פוליטיקאי ,קובעי מדיניות ושדולות עתירות
כוח וממו לא יוותרו בקלות על האפשרות לחלק את מעותינו ולחזק את מעמד; ה
לא ימהרו להיפטר מתמריצי המס  445.ג בתי המשפט נרתעי – כ באר  446,כ
בארצותהברית  447,א לא באירופה ובמיוחד לא בגרמניה – 448מביקורת שיפוטית
מואצת המושתתת בעיקר על עקרונות השוויו החוקתי.
בכל מקרה ראוי להמשי מכא את עבודתנו .א אתבדה והמחוקק יאות לבטל את
תמריצי המס ,העבודה תשמש לחיזוק וליצירת שיטת מס מאוזנת ,הוגנת ,ניטרלית
ויעילה .א ההערכות בדבר הסיכוי הנמו לביטול הטבות מס תתבררנה כנכונות ,יש
 444ראו בי היתר את קריאתו של קלווי ג'והנסו בארצותהברית ,לעיל ה"ש  ,56ובאר יוס מ' אדרעי
"בסיס מס כולל בישראל"  ÌÈËÙ˘Óיב  (1982) 431והאסמכתאות ש.
 445מאלפי הדברי שכתבו אנשי האוצר במסמ הטבות המס לשנת  2009ושצוטטו כבר לעיל )‡Ô„Ó
 ,2009 ÒÓ ˙Â·Ë‰לעיל ה"ש  (47בדבר כוח של שדולות וקבוצות לח למנוע את הטבות המס להו.
ראו ג Daniel N. Shaviro, Rethinking Tax Expenditures and Fiscal Language, 57 TAX L.
) REV. 187 (2004ולאחרונהJ. Clifton Fleming Jr. & Robert J. Peroni, Can Tax :
Expenditure Analysis Be Divorced from a Normative Tax Base?: A Critique of the “New
).Paradigm” and its Denouement, 30 VA. TAX. REV. 135 (2010

 446עניי ˜ ,Ï‡Èלעיל ה"ש  ,45ש הסתפק בג" רק בהוצאת "כרטיס צהוב" למחוקק על ההפליה
הקשה שנמצאה בפקודת המס הישראלי ,המטילה מס כבד על העבודה ומס נמו על רווחי הו .ראו
אצל אדרעי ‡ ,ÒÓ ÈÚÂ¯Èלעיל ה"ש  ,390בעמ'  21ואיל .ראו ג לאחרונה את פסק דינו של בית
המשפט העליו בעניי  ,·"‰Ïלעיל ה"ש  ,185בו אישר בית המשפט העליו את מדיניות האוצר,
עלפיה יש להטיל את מלוא המחיר הנדרש ליציאה מהמשבר "הקשה" בו שרוי המשק והביטוח
הלאומי רק על נישומי שהכנסת מיגיעה אישית ולא על בעלי הכנסות הו ,למרות שג אלה נהני
מחלק מענפי הביטוח החברתי בישראל.
 447ראו רק לאחרונה את ההתפתחות המוזרה בעניי Murphy v. Internal Revenue Serv., 460 F.3d
) ,79 (2006ש קבע בית המשפט לערעורי של מחוז קולומביה כי הוראת חוק מס מסוימת לא
עמדה בביקורת שיפוטית .ביקורת קשה נמתחה על ההחלטה ואותו הרכב החליט להחזיר את הדיו
וביטל את החלטתו );Murphy v. Internal Revenue Service, 493 F.3d 170 (D.C. Cir. 2007
בקשה לדיו בפני בית המשפט העליו נדחתה שOrder List, Monday, April 21, 2008, :
 .Certiorari Denied, Murphy, Marrita v. IRS, et al. no. 07-802על רתיעתה של הרשות השופטת
בארצותהברית מפני ביקורת שיפוטית על דיני מסי ראוMichael J. Graetz & Alvin C. Warren :
Jr, Income Tax Discrimination and the Political and Economic Integration of Europe, 115
) ;YALE L.J. 1186 (2006אדרעי "ביקורת חוקתית" ,לעיל ה"ש .376
 ,Graetz & Warren 448ש .וראו ג Henry Ordower, Horizontal and Vertical Equity in Taxation
as Constitutional Principles: Germany and the United States Contrasted, 7 FLA. TAX REV.
).259 (2006
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לפנות לדר השנייה ,האלטרנטיבית :ראוי להציע לחובבי ההטבות ותמריצי המס דר
שנייה שנועדה לשפר את המצב הקיי ולאזנו ,דר שתבקש לנטרל את הטבות היתר
שמקבל ההו באמצעות הענקת הטבות להו האנושי והחברתי.
שתי הדרכי מבוססות על ההנחה שלפיה עובדי מצויני בישראל )בי שכירי ובי
עצמאיי( וקיומו של הו חברתי משובח ה שימשכו משקיעי לישראל .משקיעי –
מקומיי או זרי – שיגלו שג ללא הטבות ממשלתיות ייחודיות להו פיננסי449,
התשואה על השקעת תהיה אטרקטיבית.
מכא ואיל יתמקד דיוננו בניסיו להראות כי אי זה נכו להשאיר את ההוראות בדי
הישראלי המפלות לטובה את ההו ובעליו ,ואי זה משנה א תאומ הדר האחת או
האחרת .חשוב שההכרה והתובנות שיפורטו להל יחלחלו לתודעתו של הציבור
ולתודעת של מקבלי ההחלטות שלנו :יש צור בקידומו של ההו האנושי; יש לדעת
שהוא ראוי ו È‡ÎÊלטיפוח ולתשואה הולמת על תשומותיו 450,ויש להבי שטיפוחו של
 È¯Â·Èˆ‰ ÔÂ‰‰חיוני לנו כלכלית ,ערכית וחוקתית .כיוו שכ ,וכיוו שהנחנו שהסיכוי
לבטל את השימוש בהטבות המס הוא קט ,נבח את האפשרות לשת את עובדי
המפעלי המאושרי והמוטבי בתמריצי המס ואולי א להעביר אליה חלק מההטבות
המוקנות היו בלעדית להו הפיננסי .במילי אחרות ,לדעתי אפשר להציע מודל כמותי
שעלפיו רווחיה של חברות רבלאומיות לא רק שלא ייפגעו ,אלא אפילו יגדלו א
· ÌÂ˜Óההטבות הניתנות לה במישרי תשקיע מדינת ישראל אות סכומי בעידוד
ובפיתוח ההו האנושי והחברתי המקומיי  451.לצור פיתוח ההו האנושי וההו
החברתי נציע את הרחבתה של הגדרת המונח "מפעל מאושר" או "מפעל מוטב" ג
למוסדות חינו באזורי עדיפות לאומית.
ראוי להדגיש :כאמור ,הואיל וקשה לדעת בוודאות על מי מוטל המס בפועל ועל מי
הוא מגולגל 452,קרוב לוודאי שחלק מ ההטבות שיציע המחוקק הישראלי להו האנושי
ולהו החברתי יביאו להקטנת עלויות של המשקיעי ולגידול נוס ברווחיה .א כ,
נימצא מעודדי ג את ההו החברתי ,ג את ההו האנושי ,ג את תחושת הסולידריות
ֵ
החברתית וג את ההו הפיננסי.
תחילה נבח אפשרות להעניק הטבות דווקא  È„·ÂÚÏהמפעל המאושרי או
המוטבי; בהמש נעמוד על האפשרות להעניק עידוד לעובדי חינו.
449
450
451
452

524

וראו את דברי הביקורת על חוק העידוד ,לעיל ה"ש  .321313על היתרונות הכלכליי בהשבחתו של
ההו האנושי וההו החברתי ראו לעיל הטקסט הנלווה לה"ש  128ו ,432וכ לעיל בפרק ג' בעיקר
פס' .4
ראו לעיל ,בי היתר ,פרק המבוא ,בפס' )2ב(; הטקסט הנלווה לה"ש  ;18פרק א' בעיקר פס'  ,3ליד
ה"ש  98ואיל.
לעיל בפרק א' ובעיקר ה"ש  128והטקסט הנלווה.
לעיל ה"ש .42
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 .2הטבות לעובדי במפעל מאושר או במפעל מוטב
נניח שחברה בעלת מפעל מאושר או מוטב מעסיקה  100עובדי ששכר החודשי
הממוצע הוא  30,000ש"ח .שיעור המס הממוצע על העובדי הוא כ .40%שכר לאחר
מס )"שכר נטו"( יהיה א כ  18,000ש"ח .נניח כי המדינה מחליטה לראות בעובדי
"עובדי מאושרי" ,ששיעור המס המרבי המוטל על הכנסת לא יעלה על 453.25%
שיעור המס הממוצע שלה יהיה  .20%במקרה כזה שכרו נטו של העובד יהיה 24,000
ש"ח 454.נית להניח שתי אפשרויות עיקריות :עלפי האחת ,עובדי מעולי יימשכו
למפעלי מאושרי ,יגדילו את התפוקה בה ויביאו לגידול ברווחיה; האפשרות
האחרת מבוססת על ההנחה שחלק מ ההטבות לעובדי יזלגו ג למעבידי :בסופו של
דבר מה שמעניי את העובדי הוא בעיקר שכר נטו 455.בד בבד יתרחש התהלי הכלכלי
הבא :כיוו שההטבות במס לעובדי במפעלי מאושרי יביאו לגידול בהיצע העבודה
במקומות אלה ,עוד ההיצע יביא להורדת עלויות השכר לבעלי המפעל .נמצא כי
כתוצאה מהטבת השכר לעובדי יגדל השכר נטו לעובדי ,יקטנו עלויות השכר למפעל
ורווחיות המפעל תעלה.
א אכ כ יקרה – לאמור :הטבות המס יגיעו בסופו של תהלי ג לבעלי ההו –
מה הועילו חכמי בתקנת? מה טע לשינוי המוצע? נראה לי שאפשר להציג את
היתרונות האפשריי באמצעות כמה נקודות עיקריות:
) (1תחושות אישיות וחברתיות :תיחלש התחושה 456שהמדינה מתעניינת רק בבעלי
ההו ובבעלי השררה ומזניחה את רווחתו של עמוד השדרה של החברה הישראלי,
העובדי והעובדות ,בי שכירי בי עצמאיי.
) (2יקט החשש מהתהלי של בריחת מוחות וירידה מהאר :עובד ישראלי שיבקש
לעבור לעבוד במפעל זהה בחולאר יאבד את הטבת המס וידרש לשל ש מס
בשיעורי רגילי.
) (3איכות העובדי בישראל תגדל.
) (4הרווחיות "הנקייה" )לאחר מס( של ההשקעה במפעל מאושר או במפעל מוטב
בישראל לא תקט ,ואולי א תגדל ,ולפיכ כדאיות ההשקעה בישראל לא תפחת
אלא תגדל.
) (5בעלי ההו הזר לא ימהרו לעזוב את האר כשתסתיימנה הטבות המס
המקובלות 457,כל עוד העובדי הישראלי יהיו זמיני כא.
453
454
455
456
457

ראו לעיל ה"ש .267

וא נמצא כי ראוי להעניק פטור ,ממילא שיעור המס יהיה אפס ,והשכר נטו יגיע ל  15,000ש"ח.
אפשר כמוב לכמת ג את שווי ההטבות הנלוות כגו הפרשות לפנסיה ולפיטורי.
על חשיבות של תחושות ג בהיבט הכלכלי ראו לעיל ה"ש .1614
בניגוד למצב היו ,כמתואר בי היתר במחקר של מואב וריינגוור ,לעיל ה"ש .313
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) (6סביר להניח כי תתחזקנה הלכידות החברתית ותחושת הסולידריות 458בחברה
הישראלית.
כל הגורמי הללו ה בעלי חשיבות לחיזוקו של ההו החברתי וג להבטחת צמיחה
בתקיימא בהתא למדד התמ"ג המקובל .אלה גורמי חיוביי מובהקי ג לפי
המדדי החלופיי459.
 .3עידוד עובדי מאושרי בחינו460

נסיי את דיוננו בכ שנבח את האפשרות לעידוד של עובדי חינו מסוימי .רוצה
לומר :א המחוקק מבקש לעודד השקעות הו לצור קידו מטרות כלכליות ,ראוי לו
שיבח ג את ההצעה להעניק עידוד השקעות בהו חברתי ובהו אנושי באמצעות
מערכת החינו.
)‡( Ï‡¯˘È· ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÚ˜˘‰
אי ספק שנושא ההוצאה הלאומית לחינו הוא מורכב ומסוב ויש בו בעיות לא
פשוטות .לדוגמה ,עלפי הנתוני שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ההוצאה
הלאומית לחינו כאחוז מהתמ"ג עומדת בישראל על כ ,8.5%השיעור הגבוה ביותר
במדינות  !OECDע זאת ,שכר המורי בישראל הוא דווקא מ הנמוכי בהשוואה
למדינות זרות .בשנת  2007עמד השכר הממוצע של מורה בישראל על כ 6,000ש"ח,
הרבה מתחת לשכר הממוצע בענפי אחרי )חשמל ומי – פי שלושה; פיננסי – פי
שניי וחצי(; כשמתחתיו מופיע רק שכר של עובדי האירוח והאוכל! 461ג כשמודדי
את שכר המורי ביחס לתוצר הלאומי לנפש מתבררת עובדה עגומה :שכר המורי נמצא
נמו מאוד – רק  73%מהתוצר לנפש462.
 458על הקשר בי פערי חברתיי ,לכידות חברתית ופשע ראו ,למשלGabriel Demombynes & Berk ,
Özler, Crime and Local Inequality in South Africa (World Bank Policy Research, Working
).Paper No. 2925, 2002

459
460

461
462
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לעיל ה"ש  9281והטקסט הנלווה.
אחד הממצאי המענייני בישראל – א כי הנתוני שנויי במחלוקת – הוא שישראל מוציאה אחוז
גדול יותר מהתוצר על חינו מכל מדינה אחרת במערב .ג ההוצאה הלאומית על החינו בישראל
גבוהה במידה ניכרת מבשאר המדינות .ראו בדוד "מערכת החינו של ישראל" ,לעיל ה"ש ;154
אבנימל ותמיר ,לעיל ה"ש  ,137בעמ'  .114א ראו להל ה"ש  463461ואיל.
ראו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ˘˙(2008) 564 59 ¯ÙÒÓ – 2008 Ï‡¯˘ÈÏ ÈËÒÈËËÒ ÔÂ
) www1.cbs.gov.il/shnaton59/st12_36x.pdfלהל.(2008 ÈËÒÈËËÒ ÔÂ˙˘ :
משרד החינו ˙˙ÂÎÈ‡ ˙ÁË·‰ :„ÚÈ‰ ÌÂ„È˜Ï ‰ÏÂÚÙÏ ˙ÂˆÏÓ‰Â ÌÈÂÂ˙Ó ˙‚ˆ‰ 2009 È‚Ë¯ËÒ‡ ÔÂÎ
) (2009) 36 ÌÎÒÓ ÚÂ¯È‡ ,ÌÙ˜È‰Â ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙˘¯„‰ ÌÈ¯ÂÓ‰להל :משרד החינו ˙ÔÂÎ
‡ .(2009 È‚Ë¯ËÒראו ג מסמ שהכינה הסתדרות המורי בשנת  ,2007מיכל ניסנסו "סדר יו
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ג ההוצאה לתלמיד היא מהנמוכות מהממוצע של מדינות זרות בכל דרגי החינו:
קדיסודי ,יסודי ,תיכו כולל חטיבת ביניי ואקדמי :מתחת לישראל נמצא רק את
מקסיקו ,סלובניה וצ'כיה 463.ייתכ שנתוני אלה מעידי על כשל ניהולי מתמש ועל
כ שהיקפי ההשקעה הלאומית במערכת החינו וההקצאות האופטימליות דורשי ליבו
יסודי ומעמיק שהוא מעבר להיקפה של רשימה זו 464.מטרתנו ברשימה זו צנועה:
להצביע על כ שיש להתייחס להשקעות בחינו כאל השקעות בהו האנושי ובהו
החברתי .כש שהמחוקק מבקש לעודד את התעסוקה ולפזר אוכלוסי באמצעות עידוד
השקעות הו פיננסי ,ראוי לשקול לקד מטרות אלה ג באמצעות עידוד ההו האנושי
וההו החברתי באזורי מועדפי.
ההצדקות המקובלות לעידוד ולטיפוח של איכות ההוראה מסתמכות בעיקר על כ
שחלק ניכר מהצלחת עבודתו של מורה הוא איכותו .הדר להבטחת איכות מורי גבוהה
מקורה ה בהבטחת גמול הול 465,ה בהבטחת מעמדו של המורה .מעבר לכ אני
מבקש להציג בקיצור ג הצדקה כלכלית המעידה מדוע יש למורה טענה טובה בדבר
 Â˙Â‡ÎÊלהשתת בצמיחה הכלכלית הנובעת ה מגידול בהו הידע האנושי של העובדי
היצרניי במשק וה מהגידול בהו הידע הציבורי.
נבח תחילה את ההצדקות להכרה בזכאות של עובדי חינו לגידול בשכר; בהמש
נעלה את האפשרות לרתו את החוק לעידוד השקעות הו ומטרותיו לעידוד של עובדי
חינו מסוימי.
)·( ¯Î˘· ‰ÈÈÏÚÏÂ ‰„Â·Ú ¯Â·Ú ¯Î˘Ï ˙Â‡ÎÊ‰
אי צרי להרחיב בנושא זכאות של עובדי לקבל שכר עבור עבודת .זכות אלמנטרית
זו מקורה כבר בספר הספרי 466,והיא באה לידי ביטוי ג בהצדקת העבודה של ג'ו לוק
לקניי הפרטי 467.אפשר ג לטעו כי הזכות לשכר הול היא זכות חוקתית בישראל

463
464

465
466

חברתימשפטי" www.omedia.co.il/Show_Article.asp?Dynamic 27.1.2007 OMEDIA
.ContentID=2534&MenuID=733&ThreadID=1014018

ראו ˘˙ ,2008 ÈËÒÈËËÒ ÔÂלעיל ה"ש  ,461בעמ' .909
ג משרד החינו ער לפרדוקס העולה מהנתוני האמורי; ראו משרד החינו ˙,2009 È‚Ë¯ËÒ‡ ÔÂÎ
לעיל ה"ש  ,462בעמ'  .38ראו ג דיווח על כנס "פרספקטיבה חדשה על החינו – כנס העיר לחינו"
)חולו  ,(26.8.2009ליאור דטל "משבר החינו :המנכ"לי הבכירי מייעצי" ¯˜¯Ó ‰„ – ı¯‡‰
.10 ,28.8.2009
ראו הנתוני לעיל בטקסט הנלווה לה"ש  ,461וכ ראו ה"ש  8לעיל.
"ביומו ִתת שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את נפשו ולא יקרא עלי אל ה'
והיה ב חטא" )דברי כד .(15

JOHN LOCKE, TWO TREATISES OF GOVERNMENT (Peter Laslett ed., 2nd ed. 1970); JAMES 467
;)TULLY, A DISCOURSE ON PROPERTY – JOHN LOCKE AND HIS ADVERSARIES (1980
).JEREMY WALDRON, THE RIGHT TO PRIVATE PROPERTY 137 (1988
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הנגזרת ה מהזכות לקניי וה מהזכות לחופש העיסוק 468.לטענתי ,שתפורט להל,
הזכות לשכר הול כוללת את הזכות לגידול בשכר של עובד שהגדיל את תפוקתו .ממילא
ראוי להכיר בזכות של כל מי שתרמו לגידול בתפוקה להשתת בפירות הגידול .בפועל
מתבררת בישראל מגמה הפוכה :האפשרות לפגוע בשכר של עובדי ההוראה בשעות
משבר כלכלי469.
) (1גידול שכר במגזר היצרני
הביקוש לגורמי הייצור )הו פיננסי ,הו אנושי והו חברתי( הוא תוצאה ישירה של
הביקוש למוצרי במשק .גור הייצור שבו אנו מתרכזי כא הוא הו אנושי – העובדי
והידע האישי שלה .עלפי תורת הכלכלה המקובלת ,השכר במשק נקבע בהתא
לכוחות השוק הפועלי במסגרת השוק של גורמי הייצור .כוחות אלו מושפעי
מהביקוש לעובדי מצד הפירמות ומהיצע העובדי עצמ ,המוכני לעבוד תמורת שכר
הול  470.ככלל ,שכר העבודה ייקבע בהתא לנקודת המפגש בי עקומת היצע
העבודה 471לעקומת הביקוש לעבודה .מפגש זה מושתת על כמה הנחות שלא זה המקו
לפרט 472.נסתפק בכלל פשוט :פירמה תעסיק עובדי כל עוד התפוקה השולית של
468
469

470
471

472
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אדרעי "זכויות אד וזכויות חברתיות" ,לעיל ה"ש .117
אכ ,השאלה היא מה קורה כשהמשק נכנס למשבר ויש ירידה בפריו העבודה של הסקטור היצרני –
הא במקרה כזה ראוי ג לפגוע בשכר של עובדי השירותי ובעיקר ג בשכר של עובדי החינו?
דומה שהממשל הישראלי נת לכ תשובה חיובית .משנכנס המשק למשבר ,חוקק הסדר מיוחד
שעלפיו הופחת שכר של אנשי הסקטור הציבורי וא נדחה מועד תשלו תוספת יוקר .ראו חוק
התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות
הכספי  2003ו ,(2004התשס"ג ,2003ס"ח  ,386פרק ט"ו ,שכותרתו "הפחתת משכורת של
העובדי ונושאי המשרה בשירות הציבורי )הוראת שעה(" ,ובעיקר ס' )76א(.
בניתוח פשטני זה נתעל מחוקי שכר המינימו התקפי במשק ,נתרכז בניתוח כלכלי של שוק גורמי
הייצור הפועל בתנאי תחרות משוכללת ונניח כי תנאי כאלה שוררי במציאות.
יש לזכור שיש מתח בי שעות העבודה לשעות הפנאי .ככל שהעובד מבלה יותר בעבודה הוא מוותר
על שעות פנאי .צריכת שעות הפנאי עולה ככל שההכנסה גבוהה ,אול ככל שכמות הפנאי עולה,
כמות שעות העבודה יורדת וההכנסה יורדת וחוזר חלילה .זהו אחד הביטויי למתח שבי עקרו
ההכנסה לעקרו התחלופה )לעיל ה"ש  .(240239על כ יש נקודה שבה גידול בשכר העבודה לא
יהווה תמרי להגדיל את שעות העבודה ,כיוו שהתועלת שהעובדת מפיקה מהפנאי גדולה מאבד
התועלת של ההכנסה מהעבודה .נראה שאנו רחוקי מנקודת ההיפו )בי עבודה לבי פנאי( ,כ
שעידוד ההו האנושי אכ יגדיל את העבודה )ולא את הפנאי( .ראו ,למשל ,אצל אורו ,מארק ועופר
 ,‰ÏÎÏÎ Â¯˜ÈÓ – ‰ÏÎÏÎÏ ‡Â·Óלעיל ה"ש  ,163בעמ' .211

כאשר פירמה שוקלת א לשכור עובד נוס היא בוחנת ,משיקולי עלות תועלת ,את תפוקתו של
העובד בנקודת הזמ באמצעות הער של התפוקה השולית של העובד ) .(VMPLא נתמקד
בפירמה ,המסקנה המתבקשת היא שפירמה תמשי לשכור עובדי כל עוד ער התפוקה השולית של
העובד הנוס יהיה גבוה או שווה לשכר העבודה שלו .כיוו שההנחה המקובלת היא שהתפוקה

משפטי מ תשע"א

מיסוי ועידוד השקעות הו פיננסי ,הו חברתי והו אנושי

העובד הנוס גדולה או שווה לשכרו .כיוו שהנחה מקובלת היא שהתפוקה השולית של
כל עובד נוס פוחתת ,נית להסיק ג כי גידול בתפוקה השולית יגרו לגידול בשכר.
עוד נציי כי גידול בתפוקתו השולית של העובד יגרו לגידול בשכר העובדי או לעלייה
בביקוש לעובדי ,או לשניה ,הכול בהתא למצב התעסוקה במשק .אנו נניח כי מצב
התעסוקה במשק קרוב לתעסוקה מלאה )בהתעל מאבטלה חיכוכית( 473,וכי עקומת
היצע העובדי אינה קשוחה א אינה גמישה לחלוטי; על כ העלייה בתפוקתו של
העובד אכ תביא ג לעלייה בביקוש לעובדי וג לגידול בשכר474.
נסכ :זכאותה של העובדת לגידול בשכרה עקב העלייה בתפוקתה טמונה בשניי:
בתהליכי השוק החופשי 475ובהצדקת העבודה לקניי הפרטי ,ובהכרתו של המכונ
הישראלי בזכות החוקתית לקניי ,בחופש העיסוק ובכבוד האד 476.כשמדובר בעובד
במגזר היצרניתעשייתי ובשירותי העסקיי ,ההסבר פשוט ומקובל477.
) (2גידול שכר במגזר השירותי ובחינו
ההצדקות לגידול בשכר של עובדי השירותי בכלל ושל עובדי הוראה בפרט ,שרוב
עובדי בסקטור הציבורי ,אינ ברורות .במיוחד קשה לקשור את העלייה בתפוקה במגזר
היצרני בשכר של מי שנמני במגזר השירותי הציבוריי )עובדה המסבירה את
התדירות הגבוהה יותר של השביתות וסכסוכי העבודה בסקטור זה( .לכאורה אי הצדקות
להעלאת שכר של אלה ,ג כשיש עלייה בתוצר המקומי או הלאומי .בעוד שבמגזר
היצרניתעשייתי יש עלייה מתמדת בתפוקה התעשייתית )הקשורה כמוב ג לידע
הטכנולוגי ,כפי שהובהר לעיל( ,בדר כלל אי עלייה בכמות השירותי האישיי
שמספק סקטור השירותי )רופאי ,מורי ,עובדי ממשלה בשירותי( .זאת ,קרוב

473

474
475

476

השולית של כל עובד נוס פוחתת ,פשיטא שהתפוקה השולית של העובדי שנשכרו עלידי הפירמה
לפני העובד האחרו גבוהה יותר ,ועל כ מובטח לפירמה שהיא תהיה רווחית )"עוד יצרני"(.
אבטלה חיכוכית נובעת מהתהליכי הטבעיי של שוק העבודה; היא אינה בעיה תעסוקתית .זו
אבטלה ארעית שמקורה בגורמי זמניי המפריעי לזרימה של היצע העבודה להגיע למקומות שיש
בה ביקוש לעבודה .שינוי בביקוש לעבודה נובע משינויי מגווני כגו שינוי בטעמי הצרכני,
מחסור לא מתוכנ וזמני של חומרי גל ,העתקת מפעלי או מגורי ,ולעתי הוא נובע מחקיקה
חדשה .ראו  ,‰ÏÎÏÎÂ¯˜ÓÏ ‡Â·Óלעיל ה"ש  ,79בעמ'  236ואיל.
ש ,בעמ' .238
על התפיסה שהעובד נחשב לחלק מ המשקיעי בפירמה ועל כ זכאי לתשואה ראו ,בי היתר ,יוס
מ' אדרעי "התשתית העיונית למגמות חדשות בפסיקה :הגדרת הכנסה; כללי הקבלה וניכוי הוצאות
וריבית; עסקה בודדת וקיזוז הפסדי; על מעמדו של הנישו השכיר"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכ ,292291 ,283
.(1996) 325321
ראו לעיל הטקסט הנלווה לה"ש .468466

WILLIAM J. BAUMOL & ALAN S. BLINDER, ECONOMICS: PRINCIPLES AND POLICY 477
).136-137, 393 (6th ed. 1994
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לוודאי בשל מגבלות אנוש והצור החיוני בקשר ישיר בי נות השירותי למקבל.
בטווח הרחוק ,כמות השירותי שמציע עובד שירותי תישאר קבועה :פקיד הדואר
ימשי למכור אותו מספר בולי; השופטת תמשי לשפוט אותו מספר של מקרי;
המורה ימשי ללמד אותו מספר תלמידי .לפיכ – כ הטענה ,לכאורה – אי הצדקה
להעלאת השכר בשירותי הציבוריי כיוו שאי עלייה בתפוקת 478.יש לדחות טענה
זו .היא מתעלמת מעליית  ÈÂÂ˘‰ Â‡ ¯ÈÁÓ‰של המוצר "המיוצר" עלידי עובד הוראה.
נבהיר :מורה מלמד  40תלמידי היו ,כפי שעשה לפני דור )וא ננסה לשפר את מערכת
החינו באמצעות הקטנת מספר התלמידי בכיתות 479,נמצא אפילו "ירידה" בתפוקה
של המורה( ,דהיינו :מספר התלמידי לא השתנה במקרה הטוב .אול ערכו הכלכלי של
השירות השתנה :הידע שמורה מעביר לתלמידיו היו שווה יותר .בי שיעבדו תלמידיו
בסקטור היצרני ויקיימו את ההנחה שתפוקת תעלה ,ובי שכתוצאה מעבודתו יגדל הו
ידע ציבורי .בוגרת מוסד חינוכי ע ידע רב מייצרת יותר מעובד נבער מדעת 480.על כ,
שהקנה לה את הידע.
חלק מהגידול בתפוקתה של הראשונה מקורו בעובד ההוראה ִ
במילי אחרות :את תפוקתו של עובד הוראה יש לכמת לא רק עלפי מספר הראשי
העוברי תחת ידיו במש השנה אלא ג באיכות ובכושר של תלמידיו לייצר זר
הכנסות גבוה בעתיד ,בשוויי הכלכלי של בוגרי המוסד שבו הוא מלמד .כידוע ,שוויו
של כל נכס ,לרבות עובד ,שווה להיוו זר ההכנסות שהוא עתיד לייצר במש שנות
עבודתו 481.מכא שכל אימת שחלה עלייה בתפוקה של הסקטור היצרני והעסקי עקב
שיפור או עלייה בהו האנושי ובהו הידע הציבורי ,גדל באופ ישיר ג המחיר או השווי
של שירותי ההוראה שייצרו את מרכיבי ההו האנושי והידע .מכא ,שעלייה בתוצר
המקומי מזכה לא רק את העובדי היצרניי ואת נותני השירותיי העסקיי במשק
לעלייה מתאימה בשכר ,אלא ג את עובדי ההוראה.
 .4חוק לעידוד השקעות הו או שמא חוק לעידוד ההו החברתי והאנושי?
אחת הטענות המכאיבות ,המקובלות והמאיימות עלינו בישראל היא שאיכות ההוראה
ביישובי הפריפריה נמוכה מאיכות ההוראה במרכז 482.ניסיונות למשו מורי טובי
לפריפריה באמצעות מערכת שכר דיפרנציאלי לא צלחו ,בי היתר בגלל התנגדות של
478
479
480
481
482
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ש ,בעמ' .391
לדיו וניתוח כלכלי בשאלות אלו ועל הספק בהנחה שגודל הכיתה משפיע על איכות ההישגי ראו
למשל רוז ,לעיל ה"ש  ,27בעמ'  ;7469שטיגלי  ,È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó‰ Ï˘ ‰ÏÎÏÎלעיל ה"ש  ,102בעמ'
.447446
ראו לעיל ,בי היתר ,בפרק המבוא ,הטקסט הנלווה לה"ש  ;18פרק א' ,בעיקר ליד ה"ש  98ואיל.
ראו אדרעי ˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âלעיל ה"ש  ,23בעמ' .101 ,62
אבנימל ותמיר ,לעיל ,ה"ש  ,137בעמ'  ;116114בדוד "מערכת החינו של ישראל" ,לעיל ה"ש
 .154ראו אור קשתי "לראשונה :יפורסמו נתוני ההצלחה בבגרות לפי בתי ספר" 11.8.2009 ı¯‡‰
א.1
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ארגוני המורי למיניה .אמנ לאחרונה הוענקו כמה תמריצי לעובדי הוראה העובדי
ומלמדי באזורי פיתוח לאומי ,אול אלה מוגבלי בתנאי לא פשוטי ואי ה תלויי
בהישגי כלשה483.
כל עוד חוק העידוד בתוק והוא מעניק הטבות להו הפיננסי ,ראוי לשקול שימוש בו
ובמונחי של "מפעל מוטב" ו"מפעל מאושר" ג ביחס לבתי ספר הממוקמי באזורי
עדיפות לאומית .המפעל – קרי :בית הספר – יקבל מעמד של מפעל מאושר א יעמוד
בקריטריוני מסוימי )כגו מספר מינימלי של תלמידי העוברי מבחני ממשלתיי;
שיעור המורי בעלי תואר אקדמאי שני ושלישי; רמת ההכנסה הממוצעת של הורי
התלמידי של אותו מוסד וקריטריוני נוספי המשמשי את הממשל לצור קביעת
קריטריוני לתלמידי הזכאי לעידוד ולטיפוח( 484.קבלת מעמד כזה תביא למענקי,
להקלות מס ולתמריצי לעובדי המפעל החינוכי.
 .5מסי אינ חזות הכול
תיתכ טענה נגד הדברי המוצעי ברשימה זו ,שלפיה התמקדות במדיניות הפיסקלית
הבאה לידי ביטוי במדיניות המסי של הממשל בישראל היא חדצדדית ושגויה ,משו
 483משנת  2006ואיל נמצא מספר מצומצ של הטבות מוגבלות לעובדי הוראה וחינו המדורגי
בדירוג עובדי הוראה )מפקחי ,מנהלי בתי ספר ,מורי ,גננות ,מדריכי( ופסיכולוגי חינוכיי
המדורגי בדירוג האקדמי :כל אלה זכאי לתמריצי בתנאי מסוימי ,א ה עובדי באזורי
פיתוח לאומי בעדיפות א' .עלפי חוזר מנכ"ל משרד החינו "תמריצי לעובדי הוראה וחינו
בהתשס"ז" cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/ (2006) 1/ÊÒ Ï"ÎÓ ¯ÊÂÁ
 :mankal/arc//sg1h8_5_1.htmקידו ותק )תמרי שווה קידו בשווי כספי של שנות ותק( מעל
מספר שנות ותק גבוה; החזר  75%מהוצאות לימוד לתואר אקדמי במוסד אקדמי ישראלי מוכר
בתנאי שנושא הלימוד חופ לנושאי ההוראה וששעות הלימוד בשבוע לא יפחתו משש שעות
בשבוע; השתתפות בשיעור של  80%מגובה שכר הדירה בדירות עמידר ועמיגור וכ בדירות
השייכות לרשויות מקומיות ע חריגי מסוימי ,וכ תשלו חלקו של העובד בקר השתלמות
עלידי המעביד .א עזב העובד את מקו מגוריו או את מקו עבודתו ביישוב לפני תו חמש שני
מתחילת החיסכו הראשו במסגרת התמריצי מכל סיבה שהיא ,יופסקו התשלומי ומשרד החינו
יגבה מ הקר את כל התשלומי ששיל בגי חברותו של העובד בקר ההשתלמות .כל התמריצי
הללו חייבי במס כמו כל תוספת שכר.
 484ברור שהצעה כזו כוללת ג סיכוני רבי .העיקרי שבה הוא שא מוסד חינוכי אינו מצליח להשיג
את המעמד המאושר ,תלמידיו עלולי לצלול לתהו הנשייה .מורי טובי שיאבדו את ההטבות
הכרוכות ב"מפעל חינוכי מאושר" יעזבו ,מורי בעלי השכלה אקדמית גבוהה לא יצטרפו ,ועלול
להתפתח מצב קשה של מדרו חלקלק דוכיווני :בתי הספר הטובי "יברחו למעלה" ובתי הספר
הגרועי "יידרדרו למטה" .עלולה להתפתח תופעה דומה לתופעה הידועה כ"בחירה הפוכה"
) ,(adverse selectionהמקובלת בעיקר בתחו ביטוח בריאות והלוואות לסטודנטי .מצבי כאלה
מוגדרי כיוצרי כשלי שוק וקוראי להתערבות הממשלה .ראו ,למשל ,אצל שטיגלי Ï˘ ‰ÏÎÏÎ
 ,È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó‰לעיל ה"ש  ,102בעמ' .318316
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שמדיניות פיסקלית באה לידי ביטוי ג בהוצאות הממשלה .השקעות הממשל בהו
האנושי ובהו החברתי באות לידי ביטוי בהוצאות הממשלה הנועדות לחינו ,להבטחת
שלטו החוק ,לביטחו וליתר המרכיבי שהזכרנו ברשימה זו.
אול השקעות אלה נועדו לכול :ג להו האנושי א ג להו הפיננסי ,הנהנה
משלטו החוק ,מההו האנושי הזמי ,מהביטחו ומהשיטה הכלכלית שממשל תקי
מבטיח את תפקודה .ג בעלי ההו הפיננסי ,המצליחי לממש את פירות השקעת
הודות להשקעות הממשלתיות נהני מהשקעות הממשלה .במילי אחרות :המס הוא
המחיר שכולנו חייבי לשל עבור הסחורות והשירותי הציבוריי שהממשל מספק.
כאשר בעלי ההו הפיננסי מצליחי בהשקעת וזוכי לתשואה ולרווחי גבוהי ,מידת
הנאת מהשירותי הציבוריי גבוהה ועל כ ה חייבי לשל מסי גבוהי ,ה בהתא
לעקרו ההנאה וה בהתא לעקרו היכולת הכלכלית 485.כ חזרנו לנקודת המוצא
ברשימה זו :אי מקו להעניק רק להו הפיננסי הנחות במחיר שאנו משלמי עבור
השירותי הציבוריי – המס – כיוו שמידת הנאתו מהשירותי הללו אינה נופלת – וא
עולה – ממידת ההנאה של הנישומי המפיקי את הכנסת מההו האנושי.

סו דבר
המשבר הכלכלי העולמי שפקד את מרבית מדינות העול עדיי בעיצומו .ג א שככה
עצמתו ונחלשה השפעתו בטווח הקצר ,נראה שתהלי הפקת הלקחי טר הסתיי .אחד
הלקחי שאני מציע להפיק הוא בדברי שבה פתחתי :אי לבלבל בי מדיניות של שוק
חופשי לבי משטר קפיטליסטי .משטר קפיטליסטי מנסה לשמר את כוחו ואת כוח של
בעלי ההו ולהעניק לה זכויות יתר .כוחו הפוליטי תלוי ,בסופו של דבר ,בדרגת ההבנה
שיגלה הציבור הרחב בשאלות בסיסיות של מדיניות חברתית וכלכלית כמו ג בשאלות
של מדיניות מסי נבונה ומאוזנת .אחת התובנות החשובות שעליה ביקשתי לעמוד
ברשימה זו עוסקת בזיהוי של גורמי הייצור ושל חשיבות היחסית :לא רק ההו הפיננסי
ולא רק עבודה כי א הו אנושי והו חברתי .ביקשתי להראות שג ההו האנושי וג
ההו החברתי על מרכיביה – עבודה וידע אישי ,תשתיות וידע ציבורי – אינ נופלי
בחשיבות מההו הפיננסי .ההו החברתי מקי לציבור ולממשל את הזכאות לקבל את

 485בכמה הזדמנויות העליתי את הטענה שמקורה כבר ב ÌÈÓÚ‰ ¯˘ÂÚשל אד סמית ,שעלפיה ככל
שהיכולת הכלכלית של אד גבוהה יותר כ מידת הנאתו מהממשל גבוהה יותר .ראו ,בי היתר,
אדרעי ˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙¯Âלעיל ה"ש  ,23בעמ'  ;99אדרעי "ביקורת חוקתית" ,לעיל ה"ש  .376ראו ג
Yoseph Edrey, Constitutional Limitations on Tax Legislation, in BRIDGING A SEA:
CONSTITUTIONAL AND SUPRANATIONAL LIMITATIONS TO TAXING POWERS OF THE
).STATES ACROSS THE MEDITERRANEAN SEA (Yoseph Edrey & Marco Greggi eds., 2010
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מיסוי ועידוד השקעות הו פיננסי ,הו חברתי והו אנושי

חלקנו בפרויקט המשות 486.חיזוקו של ההו החברתי בעתות משבר באמצעות גביית
מסי יכול להניב תוצאות כלכליות עדיפות ממצב של הורדת מסי ושחיקה ברמת
השירותי הציבוריי ,העלולי ליצור גירעו מסוכ לכלכלה הלאומית ולהביא להורדה
ניכרת של הוצאות הממשלה ,שתוביל לערעורה או לחיסולה של מדינת הרווחה .טיפוחו
של ההו האנושי במדינת ישראל יחזק ג את גורמי הייצור וג את הסולידריות
החברתית .השקעות בשני גורמי ייצור אלה – הו אנושי והו חברתי – ה בעלות משקל
רב ג לצור הצמיחה הכלכלית עלפי מדד התמ"ג וודאי בהתא למדדי החלופיי.
ביקשתי ג להצביע על החששות הכבדי לחוסנה הכלכלי והחברתי של המדינה,
כתוצאה מהצטרפותה של מדינת ישראל ל"תחרות המסי" שהנהיגו מדינות רבות,
בעיקר מדינות מתפתחות ,תחרות שחיזרה אחרי ההו הפיננסי וגרמה להזנחתו של ההו
האנושי וההו החברתי בישראל .בכ התעלמו קובעי המדיניות שלנו מהסכנות הרבות –
הכלכליות ובעיקר חברתיות – שבתחרות זו ,והפגינו חוסר ביטחו בעצמתה ובחוסנה
הכלכלי של המדינה ובכושר של ההו החברתי וההו האנושי למשו את ההו הפיננסי.
אני מצטר להערכות שעלפיה מקורו של המשבר שפר בארצותהברית הוא
כלכלת הביקושי )המוגזמי( ,במשטר קפיטליסטי שמטי להקטנת מעורבותה של
הממשלה ולצמצו הפיקוח של הממשל המרכזי על תעשיית הבנקאות והשירותי
הפיננסיי ,ובה בעת מתערב בכלכלת השוק כדי לקד את האינטרסי של ההו הפיננסי
ובעליו  487.זהו משטר שמזניח את ההו האנושי ומזלזל בסולידריות החברתית
ובעקרונות השוויו; משטר הבוחר בפתרונות קלי של מדידת הרווחה הלאומית
במדדי טכניי של כס ומתעל מהרווחה האישית והאושר הפרטי; משטר המתערב
בכלכלת השוק החופשי כדי להעניק הטבות וזכויות יתר לבעלי עניי; 488משטר המעדי
טכניקה כלכלית שהפכה אמצעי – שימוש במדדי כספיי – למטרותיה של הפעילות
הכלכלית; משטר המבכר את הצמיחה הכלכלית הנמדדת א ורק בערכי כספיי
חיוביי ומתעל מפגעיה וממפגעיה של הפעילות הכלכלית ,במקו להתרכז ברווחתו

 486ראו לעיל ה"ש  117 ,23והטקסט הנלווה.
 487ווליסו ,לעיל ה"ש  .70ש מתוארת השיטה שעלפיה הטבות המס המוענקות לתשלומי ריבית על
משכנתאות נועדו לכאורה לעזור למעוטי יכולת לרכישת דירות ,ובפועל עיקר ההטבות זורמות
לבנקי ,לנותני השירותי – עורכידי ומתווכי פיננסיי ,לקבלני ולבעלי דירות יוקרה .ראו ,בי
היתרWilliam F. Hellmuth, Homeowner Preferences, in COMPREHENSIVE INCOME ,
) .TAXATION 163 (Joseph A. Pechman ed., 1977ראו ש ג את הערותיו של ,Melvin I. White
בעמ' .201

 488הדוגמה המובהקת לכ היא הוראת המס בארצות הברית שהיא סמל ומופת למדיניות מסי מעוותת:
הטבות מס לבעלי בתי באמצעות ניכוי הוצאות ריבית על משכנתה ראשונה ושנייה ופטור עד
 $500,000לרווח שנוצר ממכירת דירת מגורי ,ללא כל מגבלה על מספר העסקאות שהנישו מבצע.
ראו ס' ) 163(hלקוד המס האמריקני; ווליסו ,לעיל ה"ש .70

533

יוס מ' אדרעי

משפטי מ תשע"א

של אד ובאושרו ,בזכויותיו ,באיכות החיי ובגורמי התורמי למרכיבי אלה; משטר
המפריט את חובתו להשקעות בתשתיות וממיר אות בהטבות ובתמריצי מס לבעלי ההו.
ביקשתי ג לעורר את השאלה א אי זה ראוי שמדינת ישראל ,המשופעת הו אנושי
משובח ,תוותר על מלוא העידוד בהשקעות הו פיננסי ,תחייב במס בשיעורי רגילי את
כל ההכנסות מהו ואת רווחי ההו ,ובכ תאפשר הורדה של שיעורי המס על עבודה489.
נקודת המוצא ברורה :יש לשאו לביטול ההפליה הקיימת בי מיסוי ההו למיסוי
העבודה .כ רצוי מבחינה כלכלית וכ נכו מבחינה חברתית ,משפטית וחוקתית.
בהכירי את חיבת העזה של כלל משרתי הציבור לתמריצי מס ואת רתיעת מוויתור
על כוח הפוליטי ומביטול של תמריצי המס ,הצעתי כדר חלופית ,שאינה אלא דר
הטוב השני ,לשקול להשתמש במודל שבבסיס החוק לעידוד השקעות הו לצור עידוד
הו אנושי וחברתי .עמדתי על חשיבות של החינו ושל הידע האישי והציבורי בקידו
כל המדדי האמורי ,הצבעתי על זכאות של עובדי ההוראה להשתת בשיעורי
הצמיחה במשק באמצעות גידול מקביל בשכר ,והצעתי לשקול את עידוד כהשלמה
ואיזו לעידוד ההו הפיננסי.
אי צרי לומר שהוספה ניכרת של הטבות מס ג להו האנושי ,ללא ביטול או
צמצו ההטבות הקיימות להו הפיננסי ,א היא מסוכנת .הדגש הרב ששמנו על
חשיבותו של ההו החברתי נועד להדגיש את הצור במערכת מסי טובה שנועדה לממ
את ההו החברתי .ביקשתי להצביע על כ שהטענה – הנראית על פניה הולמת ומתאימה
לכל מצב ,דהיינו :ש ÏÎהורדת מסי משמשת מנוע צמיחה – אינה מדויקת וא מסוכנת.
הורדת מסי הפוגעת ברמת הכנסות המדינה עד שאי היא מסוגלת לספק את המרכיבי
הדרושי להו חברתי ,ובכלל אלה מערכת שיטור ואכיפת חוק ,מערכת חינו ומחקר,
מערכות סניטציה ובריאות ,משטר אית ויציב ומערכת תשתיות טובה – לא רק עלולה
להביא להתפרקותה החברתית והערכית של המדינה ,אלא ג לפגוע אנושות במערכותיה
הכלכליות ,בצמיחה הכלכלית וברווחת תושביה .מנגד מערכת מסי הוגנת ויעילה,
המספקת מימו לסחורות ולשירותי ציבוריי ,מונעת גירעו תקציבי מסוכ ומעלה את
ההשקעות ,את הצריכה ואת הביקושי המצרפיי ,יכולה לשמש מנוע צמיחה יעיל
ולספק מתכו נכו ליציאה ממשברי490.

 489ראו את הערכותיו של משרד האוצר ‡ ,2009 ÒÓ ˙Â·Ë‰ Ô„Óלעיל ה"ש  ,47בעמ' " :229חישוב
פשוט מלמד כי אילו בוטלו כל הטבות המס ,נית היה להפחית את שיעורי מס ההכנסה על יחידי
בכל אחת מהמדרגות בשיעור של עד  ;15%את שיעור מס החברות בכ ;6%ואת שיעור המע"מ
בכ."1%
 ,‰ÏÎÏÎÂ¯˜ÓÏ ‡Â·Ó 490לעיל ה"ש  ,79בעמ' .305
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