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התפלגות העושר לפי עשירונים – תוצאות מלאות
עשירוני ומאיוני עושר
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מאיון עליון

התפלגות העושר ללא תיקון זנב ההתפלגות
במחקר זה אימצנו את שיטתם של דיוויס ושורוקס ( )2011לתיקון זנב התפלגות כדי שתתאים
להתפלגות פארטו .להלן הממצאים המרכזיים של התחלקות העושר בישראל לפני תיקון זה,
6
כלומר רק על בסיס נתוני הסקר בתוספת רשימת  500העשירים של דה מרקר:
עושר ממוצע
ג'יני

כפי שניתן לראות ,ללא תיקון הזנב העושר מתפלג באופן שוויוני יותר ,אך לא בפער משמעותי .העשירון העליון מחזיק
כ 46%-והאחוזון העליון מחזיק כ 18%-מהעושר .כפי שציינו ,לדעתנו ההשוואה הנכונה היא לאחר תיקון הזנב ,שכן
מרבית המחקרים המקבילים בעולם נוקטים בשיטות שונות לתיקון חוסר הייצוג של העשירים בסקרי העושר.
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עשירוני עושר (ללא תיקון זנב ההתפלגות)

עשירון עושר

עושר ממוצע

נתח מסך העושר

מאיון עליון
אלפיון עליון

ממוצעי הכנסה ,נכסים ריאלים ופיננסים לפי עשירוני עושר
(ללא תיקון זנב ההתפלגות)

עשירון עושר

נכסים ריאלים

הכנסה שנתית

הכנסה שנתית ברוטו למשק בית ,ללא קצבאות והעברות ממשלתיות.
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שיוך משקי בית למוצא אתני או לאומי
ראשית נבהיר כיצד מוגדר מוצאו של הפרט ,ולאחר מכן נסביר כיצד נקבעת זהותו של משק הבית.
פרט יוגדר כעולה אם הוא יהודי או חסר דת ,שעלה לישראל משנת  1980ואילך .פרט מוגדר
כאשכנזי אם הוא יהודי ונולד באירופה או באמריקה (ואינו עולה חדש) ,או אם הוא יהודי ,נולד
בישראל ואביו נולד באחת מיבשות מאלה .פרט יוגדר כמזרחי אם הוא יהודי ונולד באפריקה או
באסיה (ואינו עולה חדש) ,או אם הוא יהודי ונולד בישראל ואביו נולד באחת מיבשות מאלה .השיוך
האתני או הלאומי של משק הבית נקבע לפי המוצא של חבר משק הבית המבוגר ביותר .במקרים
בהם במשק בית שני הפרטים המבוגרים ביותר נמצאים באותה קבוצת גיל ,הבחירה בפרט שלפיו
יקבע מוצא משק הבית נעשתה לפי הקריטריונים הבאים :בעלי מוצא אתני או לאומי מזוהה
(כלומר שאינו 'חסר דת' או חסר מוצא אתני) ,בעלי הכנסה גבוהה יותר וגברים.

השלמת הנכסים הפיננסים ,ללא נכסים פנסיונים
להלן מוצג שיעור הכיסוי של סקר הבנק האירופאי ( )HFCSלפי סוגי הנכסים .כפי שנאמר בגוף
המסמך ,ממוצע הכיסוי הפיננסי בקרב מדינות אלה עומד על .36%
שיעור הכיסוי בסקר ביחס לנתוני החשבונאות הלאומית במדינה

מדינה

שיעור הכיסוי בסקר
ריאלי

פיננסי

אוסטריה
איטליה
בלגיה
גרמניה
הולנד
יוון
לוקסמבורג
מלטה
סלובניה
סלובקיה
ספרד
פורטוגל
פינלנד
צרפת
קפריסין

שיטת יחס "הכנסה-נכסים פיננסיים"
ניתן להציג את האמידה באופן פורמאלי כך:
אם  jהוא אינדקס מדינה k ,הוא אינדקס לקבוצה באוכלוסייה 𝑖𝑛𝑐𝑖 ,הוא ההכנסה של פרט  iו𝑓𝑖𝑛𝑖 -
הוא ערך הנכסים הפיננסיים של פרט  ,iאזי יש לנו עבור כל מדינה את היחס 𝑗𝑘𝑟:
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𝑗𝑘𝑐𝑛𝑖
}, 𝑘 ∈ {1,2, … ,21}, 𝑗 ∈ {1,2, … ,15
𝑗𝑘𝑛𝑖𝑓

= 𝑗𝑘𝑟

𝑖𝑛𝑖𝑓 ∑𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒, 𝑖𝑛𝑐𝑘 = ∑ 𝑖𝑛𝑐𝑖 ⁄∑ 𝑖𝑛𝑐𝑖 ; 𝑓𝑖𝑛𝑘 = ∑ 𝑓𝑖𝑛𝑖 ⁄
𝑛∈𝑖

𝑘∈𝑖

𝑘∈𝑖

𝑛∈𝑖

בהמשך חישבנו את היחס הממוצע בכל קבוצה באוכלוסייה על פני כלל המדינות באופן הבא:
𝑗𝑘𝑟 𝑗∑
15

= 𝑘̂𝑟

מכיוון שהתפלגות ההכנסות בישראל ידועה לנו ,בשלב זה יכולנו לאמוד את הנתח מתוך הנכסים
הפיננסיים שמחזיקה כל קבוצת הכנסה:
𝐿𝐼𝑘𝑐𝑛𝑖 ⋅ 𝑘̂𝑟 = 𝐿𝐼𝑘𝑛𝑖𝑓
התוצאה מוצגת להלן בטבלה:
מאיוני הכנסה

𝒌̂𝒓

רגרסיית ג'יני
מתודה זו מתבססת בעיקרה על יצחקי ( )2015ומאפשרת ניתוח של מקטעים שונים של המשתנים
המסבירים .כפי שמראה יצחקי ,ניתן לזהות קשרים שונים בין המשתנים המסבירים למשתנה
המוסבר כאשר מפלחים את המשתנים המסבירים לתחומים .קביעת התחומים נעשה על ידי
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ניתוח עקומת  )Yitzhaki and Schechtman 2012b( LMAומקדמי הרגרסיה בכל תחום נקבעים
על ידי "תיקון" השגיאה בהתאם לנתונים בתחום .באופן פורמאלי ,אנו מניחים כי הקשר בין
המשתנים המסבירים למשתנה התלוי בא לידי ביטוי בשגיאה באופן הבא:
( )1

𝑢 𝑦 = 𝒙𝛽 +
𝑐 ≤ 𝑖𝑥
𝑐 > 𝑖𝑥

𝒙𝛾 + 𝑣1 ,
𝑢={ 1
𝒙𝛾2 + 𝑣2 ,

( )2

כאשר במקרה שלנו המשתנה המוסבר ( )yהינו שווי הנכסים הפיננסיים והמשתנים המסבירים הם
ההכנסה (בניכוי הכנסה מנכסים פיננסים) ,שווי הנכסים הריאלים ,גיל ראש משק הבית ומספר
הנפשות במשק הבית .החלוקה למקטעים שונים נעשית כל פעם על אחד המסבירים ( 𝑖𝒙).
בשלב ראשון אנו אומדים את משוואה ( )1באמצעות רגרסיית ג'יני ( Yitzhaki and Schechtman
 .)2012aבשלב השני ,אנו אומדים את משוואה ( )2באמצעות רגרסיית ג'יני ,כאשר המשתנה
המוסבר הינו השגיאות שהתקבלו מהשלב הראשון 8.אמידה זו נעשית פעם אחת בכל תחום ,כאשר
נקודת החיתוך ( )cנקבעת בהתאם לניתוח עקומת ה LMA-של המשתנה המוסבר ( 𝑖𝒙) מול
השגיאה מהרגרסיה.
לבסוף אנו מקבלים ערך חזוי משתנה לפי תחום ,כפונקציה של המקדמים השונים:

𝑐 ≤ 𝑖𝑥
𝑐 > 𝑖𝑥

𝒙(𝛽̂ + 𝛾̂1 ) = 𝑦̂ + 𝑢̂1 ,
{ = ̃𝑦
𝒙(𝛽̂ + 𝛾̂2 ) = 𝑦̂ + 𝑢̂2 ,

אם נרצה להמשיך לשלב נוסף ,נאמוד את 𝑖𝑣 ממשוואה ( )2באותו אופן תוך הגדלת מספר
המקטעים.
שיטה זו הינה חדשה ועומדת בחזית המחקר העכשווי .על מנת ליישם אותה לצרכינו ,היינו צריכים
לבחור מדינה אחת מהסקר האירופאי שעליה תיעשה האמידה 9.על מנת לבחור את המדינה מבין
 15המדינות האירופאיות המשתתפות בסקר ,בחנו היכן מתפלג משתנה ההכנסה באופן הדומה
ביותר לישראל .את הבדיקה הזו ערכנו על ידי שימוש במבחן  Kolmogorov-Smirnovלהשוואה
בין עקומות לורנץ של הכנסה בישראל וכל אחת ממדינות הסקר .תוצאות המבחן מוצגות בטבלה
הבאה:

על מנת שקו הרגרסיה יהיה רציף ,מריצים רגרסיה זו ללא חותך.
 ,המציגות בציר ה -התפלגות מצטברת של המשתנה המוסבר,
מאחר ושיטה זו מתבססת על ניתוח עקומות
של המשתנה המוסבר (למשל הכנסה) .מאחר ואנו מעוניינים לתפוס את האי-שוויון בתוך
לא ניתן להימנע מ-
כל מדינה ,חשוב לנו להימנע מקיבוץ זה ,ולכן הגבלנו את האמידה למדינה בודדת.
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בהתאם לממצאי הטבלה ,בחרנו לבצע את האמידה על נתוני גרמניה.
תוצאות הרגרסיה לפני תהליך הפילוח לתחומים מוצגות להלן:

t statistics in parentheses
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

על פי ניתוח הנתונים ,החלטנו לחלק את משתנה ההכנסה לשישה תחומים ואת משתנה הנכסים
הריאלים לשני תחומים נוספים .מטריצת המקדמים שקיבלנו בסוף התהליך הינה:
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בטבלה הבאה ניתן להיווכח כי בשתי השיטות סך הנכסים הפיננסים שנאמדים ,וכן השווי הממוצע
למשק בית ,הם דומים מאוד .מנגד ,מתקבלת התפלגות שונה בנכסים ,בעיקר בחציון התחתון ,בו
שווי הנכסים הפיננסים גבוה יותר בשיטת רגרסיית ג'יני.
נכסים פיננסים

שיטת "יחס הכנסה-
נכסים פיננסיים"
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תיקון זנב ההתפלגות
בהתאם לשיטתם של דיוויס ושורוקס ( ,)2011, 2008אנו משתמשים בנתוני רשימת  500העשירים
של דה -מרקר כדי לתקן את זנב ההתפלגות כך שתתפלג פארטו .לשם התיקון ,אנו משתמשים
בתכונה של התפלגות פארטו ,לפיה לוג פונקציית ההצטברות המשלימה ( )CCDFהיא פונקציה
לינארית יורדת של לוג המשתנה המתפלג (במקרה שלנו ,עושר) .שיפוע עקומה זו שווה בהגדרה
לפרמטר ההתפלגות אלפא .בשרטוט של דיוויס ושות' 10אנו רואים דוגמא לתיקון זנב התפלגות
העושר (בגרף לוג-לוג) עבור נתוני סין .הקו הרציף מייצג את זנב ההתפלגות שמתקבל מנתוני סקר
נכסים .הקו המקווקו מתאר את הזנב המתוקן :קו לינארי ,המחבר בין תחילת זנב ההתפלגות לנק'
 11,Aהמייצגת את העושר ברשימת המיליארדים של סין על פי נתוני פורבס.

A

ביצענו את אותו ההליך על נתוני התפלגות העושר מסקר הנכסים בישראל ורשימת  500העשירים
של דה-מרקר (ראו גרף להלן) 12.בשלב ראשון אפיינו את זנב ההתפלגות כמתחיל ברמת עושר
השווה ל 2.54-מיליון  ,₪והגדרנו את קצה הזנב על בסיס רשימת העשירים של דה-מרקר .מחיבור
 .αעל פי הסקר ,יש באוכלוסייה כ-
שתי הקורדינטות מתקבל אומד לפרמטר ההתפלגות̂ = 0.71 :
 ,αהרצנו סימולציות Monte
 440,000משקי בית אשר נכנסים לזנב ההתפלגות ,ויחד עם הפרמטר ̂
 Carloעל מנת לאמוד את הזנב המתוקן – כך שתצפיות אלו יתפלגו פארטו.
מאחר ותהליך זה מגדיל את רמת העושר בזנב ,השלב האחרון הוא התאמת רמת העושר של סך
התצפיות במדגם באופן פרופורציונאלי ,כך שסך העושר המתקבל ישתווה לנתוני החשבונאות
13
הלאומית.

מקור:

 .ראו:

סימון נק' נוסף על ידינו על מנת להקל על ההסבר.
אנו מודים לפרופ' דיוויס וד"ר שורוקס על עזרתם בהבהרת טכניקה זו.
אם ההתאמה גו רמת לסטייה מהתפלגות פארטו בזנב ,תהליך זה מבוצע באופן חוזר עד להתכנסות.
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