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  הקדמה

על השפעת הרגולציה של מימון פעילות פוליטית על בן בסט אבי פרופ' עם יחד מחקר שאני עורך ה
  .הוא העילה הראשית מדוע המארגנים בחרו להזמין אותי שחיתות

לבחור למהותית יש הכרח שהמתמודדים יספקו מידע לציבור הבוחרים על כדי להפוך את הזכות 
עמדותיהם ביחס לסוגיות המרכזיות שעל סדר היום. העברת מידע זו כרוכה בעלות לא זניחה. כדי 
לממן עלות זו אפשר לבחור במימון ציבורי לפעילות הפוליטית או בגיוס תרומות פרטיות. ואולם גיוס 

גיוס  חשש מפני ייצוג יתר של האינטרסים והשקפות העולם של בעלי הון. תרומות פרטיות מעורר
  תרומות פרטיות מעורר גם את החשש מפני תרומות מותנות טובת הנאה.

בהרצאה זו אני אתמקד בקשרי הגומלין בין כלכלה לשחיתות פוליטית. המחקר עם פרופ' אבי בן בסט 
ל שחיתות עדיין בשלבי הכנה, ולכן  לא אתייחס על השפעת הרגולציה של מימון פעילות פוליטית ע

  לממצאיו. 

  

  קשרי גומלין בין כלכלה לשחיתות 

שחיתות וגם מושפעת ממנה, ולכן יש אתגר בניתוח הקשר בין  לעההתפתחות הכלכלית משפיעה 
שחיתות לכלכלה. לפני שנגש לברר את הקשר הדו כיווני הזה בין התפתחות כלכלית לשחיתות יש 

להסבר הפרות חוק. המודל הכלכלי הקלאסי רואה בהפרת חוק עוד בסיסי כלכלי מודל ת טעם בהצג
תועלת. אדם, ובכלל זה פוליטיקאי, ישקול להפר את החוק -פעילות כלכלית שנבחנת בגישה של עלות

אם פעולה זו משתלמת עבורו. שלושה גורמים מרכזים משפיעים על האדם: הרווח הצפוי מהפרת 
בנוסף לכך, ההחלטה מושפעת מערכים  להיתפס והעונש הצפוי במקרה שנתפס. החוק, ההסתברות

ונורמות של אותו אדם. מבחינת הכלכלן, רשימת המאפיינים האישיים שמשפיעים על ההחלטה אם 
  להפר את החוק כוללת גם את רמת ההכנסה. ההשפעה של רמת ההכנסה היא מעניינת במיוחד.

  שחיתותההשפעה של התפתחות כלכלית על 

אחת השאלות המעניינות היא כיצד משתנה רמת השחיתות כאשר עולה רמת ההכנסה? לכאורה, 
עליית רמת ההכנסה מגדילה את גודל הרווח הכספי הצפוי מפעולת השוחד. ואולם עליית רמת 

התרחבות ההשכלה. ככל שמתרחבת מלווה בההכנסה עושה שני דברים חשובים: היא בדרך כלל 
ל המאגר האפקטיבי של אזרחים המתפקדים כבקרים של שחיתות. במונחי המודל רמת ההשכלה גד

  להחרפת העונשים על שחיתות. גדלה ההסתברות להיתפס וגדל הלובי –שהצגתי 

הממצאים של המחקר האמפירי בשאלה זו הם חדים. ככל שרמת ההתפתחות הכלכלית גבוהה יותר 
את ההשפעה המצננת של דמוקרטיה (רציפות כך קטנה השחיתות, וזאת לאחר שלוקחים בחשבון 

וכן את דמוקרטית), ההשפעה המרסנת שיש לאוכלוסייה פרוטסטנטית (יחסית לקתולית ומוסלמית), 
  ההשפעה המגבירה של אי יציבות פוליטית ושל היסטוריה קולוניאלית צרפתית (לעומת אנגלית).

ים המבוססים על הערכת הנשאלים : מדדי השחיתות הם בדרך מדדים סובייקטיבימדידת השחיתות
  בסקרים הכוללים מומחים, אנשי עסקים והציבור הרחב. 

הנקודה הישראלית: רמת השחיתות בישראל אינה חריגה יחסית למדינות המפותחות אם לוקחים 
  )1 בחשבון את רמת ההכנסה לנפש (תרשים



  המעבר של ישראל לכלכלת שוק

-א השפעת המעבר לכלכלת שוק שעשתה ישראל החל מאחת הסוגיות המרכזיות שנדונות בספר הי
כפי פחות שחיתות עשויה להוביל להניתוח בספר אינו נותן מספיק ביטוי לכך שפחות רגולציה . 1985

 על שחיתות, מסחר בינלאומישניתן ללמוד מן הממצאים הבינלאומיים על ההשפעה המצננת של ל
  ות.ולקשר הברור בין עליית רמת ההכנסה לצמצום שחית

לא היה רק כלכלי אלא גם בעל אופי תרבותי. באופן טבעי, מעבר זה כזה נשען על זה מעבר 
התגברות חשיבות האינטרס האישי על חשבון האינטרס הקולקטיבי. מבחינת המודל שהוצג למעלה, 

  הנורמות והערכים של טובת הכלל בולמים פחות מאשר קודם.

חופשית. חלק מן המעבר היה הפרטה של חברות למעשה, המעבר היה רק בחלקו לכלכלת שוק 
וענפים מונופוליסטים שרווחיהם תלויים באופן הדוק בהחלטות של הדרג המקצועי והפוליטי. חלק זה 
שהיה מלווה גם בהתרחבות אי השוויון מגדיל גם כן את הפוטנציאל לשחיתות. במונחי המודל, הרווח 

  רגולציה.הצפוי מהפרת החוק גדלה באותם ענפים תלויי 

, עשו אותם בעלי הון שימוש בהונם להעסיק רגולטורים ולשמור על רווחיהם כדי להקל על פעולתם
לשעבר וחלקם הרחיקו לכת ורכשו עיתון שמטרתו לעודד רגולטורים לקבל את ההחלטות "הנכונות". 

  החלטות אלו הן כמובן בעלות השפעה שלילית על הפעילות הכלכלית.

  על התפתחות כלכליתההשפעה של שחיתות 

באופן מפתיע, יש הסבורים ששחיתות מסייעת לפעילות הכלכלית דרך שני ערוצים. האחד, שחיתות 
 לשחד פירושו לשמן. פותחת סתימות או מתגברת על הבירוקרטיה וכך תורמת לפעילות הכלכלית.

ן תמורת הפועלת כמו שכר עידוד: השוחד ניתלעובדי ציבור השני, השוחד משמש כתוספת שכר 
המושחתים ומקורביהם כך באמצעות השוחד עובדי הציבור הופכים יעילים יותר. ביצוע פעולות. 

  משתמשים בשני התירוצים.

  אולם מנגד השחיתות פוגעת בפעילות הכלכלית באופן יסודי דרך שלושה האפיקים הבאים:

סתימות כדי  לייצרדרג המקצועי והפוליטי מתן שוחד תמורת פתיחת סתימות מעודד את ה .1
 לקבל שוחד

יותר מתן רישיונות/זיכיונות למקורבים מוביל לכך שהיצור לא נעשה על היחידות היעילות ב .2
 טק.-אלא על ידי המקורבים ביותר. תעשיית מקורבים במקום תעשיית היי

 פגיעה באמון הציבור במוסדות השלטון. .3

  

העבודה  משמעיים.-ם חדלגבי השפעת שחיתות על התפתחות כלכלית ה הממצאים האמפיריים
המשמעותית ביותר נעשתה על ידי הכלכלן פאולו מאורו ופורסמה באחד מטובי כתבי העת בכלכלה 

  . עבודה זו מראה כי שחיתות מדכאת צמיחה כלכלית דרך הפגיעה בהשקעות.1995בשנת 

   



  ושחיתות (נתפסת) התוצר לנפשרמת : 1תרשים 
  )PPP-והתוצר לנפש בדולרים מותאמים ל העולמי(מדד השחיתות מבוסס על נתוני הבנק 
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