
שחיתות ברשויות המקומיות
השפעת השחיתות על ביצועיהן הכלכליים של העיריות

2020דצמבר 



?האם שחיתות מזיקה לעבודת הרשויות

האם השחיתות  , מדדים אמפירייםבעזרת , להראות: מטרת הניתוח•
פוגעת בביצועים הכלכליים של רשויות מקומיות בישראל

בטובת ההנאה האסורה  " רק"האם הנזק בשחיתות מתבטא : השאלה•
שקיבל המושחת או שיש לה השלכות כלכליות מעבר לכך

נצפה לראות הבדלים בביצועים , קייםרוחביבהנחה שאפקט כלכלי •
הכלכליים של עיריות לאחר שאירעו בהן מקרי שחיתות

ועל מאגר הנתונים  , (ס"למ)הניתוח מתבסס על נתונים כלכליים של הרשויות •
(בשיתוף התנועה לאיכות השלטון)שנבנה במכון הישראלי לתכנון כלכלי 



הגדרות

:לצורך זה•
,  נבחר ציבור בכיר ברשות מקומית/עבירה של פקיד-" שחיתות"–

שקיבל טובת הנאה אישית בתמורה למעשיו ושהסתיימה בהרשעה

בין  , מקרים שהתגלו והסתיימו בהרשעה–מקרי השחיתות הנחקרים –
2016-ל1996השנים 

ביצועים כלכליים יימדדו באמצעות רמת הגרעון של הרשות בשנה  –
Proxy-כ, נתונה

נתייחס לעיריות שהתגלה בהן מקרה  , לצורכי נוחות וקיצור:הגדרה–
".עירייה מושחתת"שחיתות שהסתיים בהרשעה בביטוי 



מנגנון סיבתי

אנו מניחים כי הקשר בין שחיתות לבין נזק כלכלי נוצר באחד או  •
:אפשרייםמנגנוניםשלושהיותר מבין 

מקרה השחיתות או ההתנהלות המושחתת מביאים לגריעה  : קשר ישיר–
ישירה של כספים מקופת העירייה או מהכנסותיה

החלטות שהן פרי השחיתות מגלמות בהכרח סטייה מסדרי : קשר עקיף–
-שיבוש שמוביל לנזקים כלכליים ארוכי;העדיפויות הציבוריים התקינים

היתרי בנייה שלא , הקצאות קרקע, כבישים, דרך השפעה על תשתיות)טווח 
(Dreher and Herzfeld 2005( )ועוד, משקפים אינטרס ציבורי

רשות שבה אותר מקרה שחיתות שהסתיים בהרשעה לוקה  : קשר רוחבי–
,  גם במקרים נוספים שלא בהכרח התגלו, במנהל התקין שלהנ"ככה

סדרים או בחוסר מקצועיות-והתנהלותה הפיננסית הכללית מאופיינת באי



גירעונות העיריות המושחתות גבוהים יותר : על-במבט
אקונומיים-פני אשכולות סוציו-באופן שיטתי ועל
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עיריות מושחתות מול רשויות לא מושחתות  -גירעון 
( אלפי שקלים)אקונומי -לפי אשכול סוציו

עיריות שלא נמצאה בהן שחיתות עיריות שבהן הייתה הרשעה בשחיתות



מתודולוגיה

פני  -על–הניתוח מתבסס על שני אפיקי השוואה עיקריים •
:פני זמן-מקרים ועל

נשווה בין רמות הגרעון הממוצעות של  , בהשוואה בין מקרים•
אקונומי של העירייה  -רשויות מאותו אשכול סוציו

פני חמש שנים לאחר תחילתו של מקרה -על, המושחתת
השחיתות 

חמש השנים שלאחר מקרה שחיתות בעירייה יכונו להלן •
"שנות השחיתות"בקיצור 



(המשך)מתודולוגיה 

נשווה את ממוצע גירעונות העירייה המושחתת  , פני זמן-בהשוואה על•
בשלוש  לעומת ממוצע גירעונותיה , השנים שקדמו לשחיתותבשלוש 

(כולל שנת השחיתות עצמה)השחיתות השנים שלאחר תחילת 

יוצגו רמות הגירעון של העירייה המושחתת בהשוואה בהשוואה זו •
באותו פרק , לרמות הגירעון הממוצעות של העיריות מאותו אשכול

זמן

2016עד 2000הנתונים הכלכליים מבוססים על ממוצע השנים •

נובע ממגבלות של זמינות נתונים  , שנים כיחידת זמן3-הדיון ב•
ומקרים שחייבו בחירה זו



בדיקה ראשונה

:השוואה בין מקרים

-האם עיריות מושחתות גירעוניות יותר מרשויות לא•
?ביצוע מעשה השחיתותשלאחרמושחתות בשנים 



גירעונות  –הממוצעת " שנת השחיתות"סביב 
העיריות המושחתות מזנקים
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מקריהתרחשות
שבמאגרהשחיתות
סביבבממוצעמתרכזת

לראותניתן.2002שנת
ישנם,זושנהשסביב

ממוצעיםגירעונות
בעיריותיותרגבוהים

הרשעהבהןשהייתה
לעומתהן,בשחיתות

בשניםעצמן
והן,יותרהמרוחקות

שלאלרשויותביחס
.שחיתותבהןנמצאה



העיריות  כלכמעט –בחמש השנים שלאחר המקרה 
המושחתות גירעוניות יותר מקבוצת הייחוס



עד " תורמת"השחיתות ? ומה גודל האפקט
מאות אחוזים לגובה הגירעון

נגזרתמהווההתרשים
.הקודםהתרשיםשל

עירייהכלעבור
,הרשעהבהשהייתה

(באחוזים)החלקמוצג
שלההגירעוןסךמתוך

,השחיתותבשנות
ביןהפעראתשמהווה
הגירעוןלביןגירעונה

לרשויותהממוצע
באותןשלהבאשכול

.שנים



כר פורה לשחיתות  : עבירות תכנון ובנייה
מזיקה
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מחיר כלכלי כבד בכל אשכול: עבירות מכרזים
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בדיקה שנייה

:פני זמן-השוואת אותה עירייה ביחס לעצמה על

שאירע  לפניהאם עיריות מושחתות גירעוניות יותר משהיו •
?בהן מקרה השחיתות



"  סל"העיריות שלאחר שחיתות גירעוני מ" סל"
(סביב שנות העבירות)העיריות שטרום שחיתות 
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ש"רמה: מקרה מבחן
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אך ניתן  ( עודף תקציבי)טוב ביחס לאשכול ש"רמהמצבה של 
לראות שלאחר אירוע השחיתות הוא מצטמצם בחדות

-מקריארבעת*
,המוצגיםהמבחן

שלהמקרהכולל
נבחרו,ש"רמה

לשיקולבהתאם
זמינותשל

.נתונים



קלנסווה: מקרה מבחן

(  עודף תקציבי)גם הוא טוב ביחס לאשכול קלנסווהמצבה של 
אך ניתן לראות ביטול של הפער לקראת ולאחר השחיתות
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נשר: מקרה מבחן

( לטובת נשר)גם כאן ניתן לראות את צמצום פער הגרעון 
לאחר שנת השחיתות
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נצרת עילית: מקרה מבחן

חל שיפור בביצועיה הגרעוניים של , דווקא בנצרת עילית
הרשות לאחר שנת השחיתות
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השחיתות פוגעת בכלכלת העיריות: לסיכום

.השחיתות משפיעה לרעה על הביצועים הכלכליים של העיריותניכר כי •

בין עיריות שלא אירע בהן מקרה שחיתות לבין עיריות שכן  ( 1: )הדבר עולה משתי ההשוואות•
בין הביצועים שלהן בשנים שלפני מקרה –בעיריות שבהן אירע ( 2)-ו, אירע בהן מקרה כזה

השחיתות לבין הביצועים בשנים שאחריו

פי תחומים שבהם ניתן לצפות  -קיים אפקט דומה גם כאשר מפלחים את מקרי השחיתות על•
תכנון ובנייה ומכרזים–לנזקים רבים יותר 

:  הדגשה)הפער לאחר פילוח לפי תחומי העבירות גדול במעט בהשוואה לפער ללא הפילוח •
,  כלומר(. לא כבחינה ממוקדת בשנות השחיתות בלבד, פני כלל השנים-הפילוח נעשה על

הגירעון לאחר עבירות מכרזים ותכנון ובנייה גדול יותר מאשר הגירעון לאחר סוגי עבירות  
שחיתות אחרות

מנת לוודא -על, שנים7ושל 3גם על טווחי זמן של המשוות בין עיריות בוצעו הבדיקות •
.דומהבבדיקות החלופיות נמצא אפקט . שנים5פני -שהתוצאות דומות לאלה של הבדיקה על



(המשך)סיכום התוצאות ודיון 

חוזרות רמות הגירעון של  , ככל שחולף זמן מרגע עבירת השחיתות•
מה –העיריות המושחתות לכיוון הרמות הממוצעות עבור האשכול שלהן 

(חשבון אפקטים אחרים-על)שמחזק את הטענה לאפקט האמור 
אינן תמיד  בשנים שלפני השחיתות הרשויות המושחתות כי ניכר •

המחזקת ממצאים  אינדיקציה –מושחתות -גרעוניות יותר מהלא
אקונומי או ביצועים כלכליים  -לפיהם מעמד סוציו, קודמים של הפרויקט

איכותיים של רשות מקומית אינם מסוגלים לנבא בהכרח שהיא חסינה 
את  , כמובן, הדבר מחזק. מפני מקרי שחיתות העלולים להתרחש בה

הסברה שהשחיתות היא אכן חלק מהגורמים המשפיעים לרעה על  
.את השערת המחקר המרכזית, דהיינו–ביצועיה הכלכליים של הרשות 



רגרסיית עיריות מושחתות ביחס : 'נספח א
בתקופת השחיתות–לרשויות לא מושחתות 

אלפי  )ביחס לרשויות לא מושחתות -עיריות מושחתות 
(שקלים

סטיות תקן גירעון משתנים

(1,162) *** 9,024 השחיתות

(38.76) 384.6-*** שנים

(84.08) 309.7-*** אקונומי-אשכול סוציו

(77,829) 777,265*** קבוע

3,384 מספר תצפיות

0.050 בריבוע Rמקדם מתאם 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1



לפני  –רגרסיית עיריות מושחתות : 'נספח ב
ואחרי השחיתות

לפני ואחרי מקרה שחיתות-עיריות מושחתות 

סטיות תקן גירעון משתנים

(3,043) 12,930*** השחיתות

(408.9) 3,046-*** שנים

(791.6) 2,275-*** אקונומי-אשכול סוציו

(819,327) ** 6,124,637 קבוע

150 מספר תצפיות

0.298 בריבוע Rמקדם מתאם 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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