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 תשואהוב משכיליםה עובדיםה תיובמיומנוהמגזרים הציבורי והפרטי  בין הבדליםה

  PIAACעדויות מסקרי  :המשתנים והקשר בין שני ,משיאות לשכר תיומיומנושה

  

  מזר יובל

 

  תקציר

  

 ן שלהציבורי בהתפלגותמנבדל  המגזר הפרטיכיצד בוחן מתייחס לשורת מדינות ומחקר זה 

. עם הבדלים אלו לו משתנים מתואמיםיאו ,משכיליםהעובדים האת  המאפיינות היסוד מיומנויות

יש בין המדינות , אך יותר במגזר הפרטי גבוהה מיומנויותל כמעט בכל המדינות התשואהכי  נמצא

גברים וגבוה הדומה לממוצע של שאר המדינות בקרב בישראל פער התשואות  ;גדולהת נּושוֹ 

יחסית  יפרטבמגזר המיומנותם של העובדים  עולה כך גדל פערהככל ש נשים.היחסית בקרב 

 עולהכך תוצר לנפש במדינה השגדל ככל עוד נמצא כי למיומנותם של המועסקים במגזר הציבורי. 

   . במגזר הפרטי המשכילים יחסית למיומנות במגזר הציבורישל הגברים המשכילים  םמיומנות

  

  

  

The differences between the public and the private sectors in educated 

workers 'skills and in the return on skills and the connection between the 

two variables :evidence from PIAAC surveys 
 

Abstract  
 

This study relates to a series of countries, and examines how the private sector differs 

from the public sector in the distribution of cognitive skills that characterize educated 

workers, and what variables are correlated with these differences.  We find that in 

almost all countries, the return on skills is higher in the private sector, but there is a 

high level of variance between countries.  The gap in returns in Israel is similar to the 

average of the other countries among men, and relatively high among women.  The 

wider the gap is, the higher the skills of workers in the private sector are relative to 

the skills of those employed in the public sector.  It was also found that the higher the 

country’s per capita GDP is, the higher the skills of educated men in the public sector 

are relative to the skills of educated men in the private sector. 
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   הדיוןומבנה  המסגרת התיאורטיתהמחקר,  תהשערו .1

  

  המחקר השערות

במגזר הציבורי  .מגזר הפרטיבמהמנגנונים נבדלים מגזר הציבורי בקביעת השכר ל םנימנגנוה

 ליים של העובדיםפורמהם המאפיינישמתמקדות בנקבע על פי טבלאות השכר הבסיסי 

פריון על פי בעיקר  נקבע הוא במגזר הפרטי, ואילו הסכמי שכר בעקבותמתעדכנות בעיקר ו

יסוד) ישפיעו ה(מיומנויות  של העובדים בלתי פורמלייםה םהמאפייניכי סביר לצפות  לכן .1העובד

במילים אחרות, סביר לשער שבמגזר הפרטי המיומנויות משיאות  .על האחרון במידה רבה יותר

 םאומדניהפני הדברים בעזרת אכן הם אפשר לבחון אם אלה תשואה גבוהה יותר לשכר. 

לאומית של מיומנויות היסוד בקרב -הסקר להערכה בין – PIAAC שהניבהיסוד ת יומיומנול

  מבוגרים. 

  

ם עם איכות מימתוא בין המגזריםמנגנונים ה הבדליאם  האומדנים בעזרת לבחוןאפשר כן 

משיאות תשואה גבוהה יותר לשכר, סביר לשער מיומנויות אם במגזר הפרטי ה: בהם העובדים

מרתיעה  שוויוניתהתפלגות שכר שההשערה  .גבוהות יותר מיומנויותהעובדים בו מתאפיינים בש

עובדים בעלי אותם משתנים נצפים (למשל  שאם נבחןעל ההנחה מבוססת בעלי יכולת גבוהה 

המציעה שכר בהתאם למיומנות  למשרה נמשכיםגבוהה היכולת הבעלי כי  נמצאהשכלה וניסיון), 

)Pay for Skills ,(אחיד על סולם ברובו לשכר המבוסס  נמשכיםנמוכה היכולת הבעלי בשעה ש

  .פורמליים- נצפיםהמאפיינים השנקבע על פי 

   

  המסגרת התיאורטית

עוסק זה מודל  .Roy (1951)של  מודל ההגירה הקלסימ המסגרת התיאורטית למחקר לקוחה

 על התמיינות אותומחילים אנו ו ,יחסית שוויונית-לחברה אייחסית מחברה שוויונית  בהגירה

כלומר  – תוואי התמורה למיומנותבמבחינה זו הבדלים  ביניהםשיש  מקומות עבודהלעובדים 

מגזר הציבורי בוחרים לעבוד בנניח שעובדים  .יחסית שוויוני-בהם שוויוני/ אימקומות שהתוואי 

עוד  .הםשל היסוד מיומנות ןיודעים מהוהם  ,)תתחתי bמגזר הפרטי (או ב) תתחתי g-מסומן ב(

  :Roy למודל של דומה במשוואהמשתקף  הפרטיוהציבורי  יםקביעת השכר במגזרלמנגנון השנניח 

 ]1[  
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ijw  לוג השכר של העובד המייצגת את-i  במגזרj. iS הבלתי פורמלית רמת המיומנות את  מייצגת

 ,החותך בשני המגזריםמייצגת את  ja .לא למשל ההשכלה)הכישרון או היכולת, ושל העובד (

                                                 
  .)2015מזר ( מופיעה אצלהרחבה  1
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לרבות של העובדים,  פורמליות- כולל גם את התשואה לתכונות הנצפות הואלצורך הפשטות ו

  . jמיומנות במגזר להתשואה הכספית מייצגת את  jδ .וכדומההשכלה, ניסיון 

נצפים, -שהמגזר הציבורי משלם יותר עבור כישורים פורמליים נובע ]1[מהשורה השלישית של 

 טעות מקרית מייצג ijεת. ופורמלי בלתית יוואילו המגזר הפרטי משלם יותר עבור מיומנו

 .1. המודל מתואר בפשטות באיור )"רעש"(

  
  1איור 

 ,מיומנויותיהם הבלתי פורמליותכפונקציה של בעלי תכונות נצפות דומות לוג השכר של עובדים  
  הציבוריוהפרטי  יםמגזרה

 
  

 מעדיפים *S-מ (נמוכה) גבוהה םיכולתשיתר התכונות קבועות, עובדים כאשר  ממחיש כיאיור זה 

תלול יותר, ולכן אפשר לצפות פרופיל השכר במגזר הפרטי  ):הציבורי(לעבוד במגזר הפרטי 

 . זוהירמת המיומנות של העובדתעלה עם העלייה באליו  להצטרף )השולית הנטייהשההסתברות (

     . השערת ההתמיינות

  

 )Quantiles Regressionבעזרת רגרסיית אחוזונים ( בדרך כללנבדקה  ההתמיינותהשערת 

 הגדלכך  עולהשכר הככל שכי הראו אלה  מחקרים. השעלשכר ה בה הואמוסבר המשתנה הש

התשואה של עבודה הנמוכים  השכר בעשירוניוכי , משיאה לשכר מגזר הפרטיהתשואה שעבודה ב

 Mazar.2,3תלחיובי כתפוה היאהגבוהים  םשבעשירוניבשעה  תשליליבדרך כלל במגזר הפרטי 

את המגזר עובדים שעזבו והראה כי  1995-ל 1983גזרים בין מל ההתמיינותבדק את  (2011)

, ועובדים שעזבו בו ושנשאר לעובדיםבמיומנות נמוכה יחסית  התאפיינוהפרטי לטובת הציבורי 

 .שנשארו בולעובדים  יחסיתבמיומנות גבוהה  התאפיינואת המגזר הציבורי לטובת הפרטי 

לכל שנערכה על פי שארית השכר של רגרסיה מינצריאנית ים מיומנות העובדבמחקר זה חושבה 

                                                 
. Poterba and Rueben (2004), Lucifora and Meurs (1994),  ,Bargian and Melly (2008) הראו לדוגמ 2

Mazar (2011) מציג תוצאות דומות בישראל.  
 מתמקדיםאנו שכר נמוך במגזר הציבורי. במחקר הנוכחי משתכרים נצפים חלשים יחסית הם המאפיינישעובדים  3
 . בלבדתעודת בגרות והם מחזיקים בשנות לימוד  12-שיש להם למעלה מים דעובב

 המגזר
  הפרטי

 המגזר
 הציבורי

S* 
 המיומנויות

 השכר  לוג
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 סקריאולם אפשר לבחון את ההשערה בדרך אחרת, אולי אף נכונה יותר, בעזרת מגזר בנפרד. 

PIAACקירוב של  –ד של העובד , שכן הם כוללים נתוני שכר ואומדנים למיומנויות היסוS.  

 
  מבנה המחקר

 בודק 3סעיף מחקר הנוכחי. י לייחודערכם הואת  PIAACאת סקרי בקצרה הסעיף הבא מתאר 

 שכרהפרופיל את רטט סמ 4 סעיף. הפרטי והציבורי בין המגזריםמתפלגות היסוד מיומנויות כיצד 

הפרטי התשואה למיומנות ומראה שבמגזר ת העובדים יוכפונקציה של מיומנו בשני המגזרים

מיומנויות העובדים לבין האופן שבו פרופיל הבדלי האם יש קשר בין  בוחן 5סעיף . גבוהה יותר

גבוהה מיומנות  מתואמת עם במגזר הפרטי גבוהההתשואה ההאם  :בין שני המגזריםמתפלגות 

בעיות כמה  מתאר 7ציג מבחני עמידות. סעיף מ 6סעיף  .ובאיזו מידה ,מגזר הציבורימהמיומנות ב

  מסכם. 8וסעיף  ,אפשריות בזיהוי

  

 PIAACעל סקר  .2

 – PIAAC( בקרב מבוגרים מנויותוימלאומית של ה-כנית להערכה ביןומפעיל ת OECD-ה

Program for International Assessment of Adult Competencies .( הסקר נערך עד כה

 אינדונזיה ורוסיה. בכל מדינה נסקר –ובשתי מדינות מתפתחות  OECD-במרבית החברות ב

  . 65―16 בני מדגם מייצג של

  

 בשוק העבודה הפרטיםהקוגניטיביות של  יהםאת מיומנויות שבודקסקר כנית עורכת והת

  באמצעות מבחן עיוני בשלושה תחומי ידע:

  ולהשתמש בו.): היכולת להבין טקסט כתוב, להעריכו Literacyאוריינות קריאה ( .1

): היכולת לגשת למידע ולרעיונות מתמטיים, להשתמש Numeracyיכולות מתמטיות ( .2

  בהם, לפרש אותם ולמסור אותם לאחרים.

 Problem solving in technology-richפתרון בעיות בסביבה מתוקשבת ( .3

environments היכולת להשתמש בטכנולוגיה דיגיטלית, בכלים תקשורתיים וברשתות :(

 ל מנת לפתור בעיות ולבצע משימות בסביבה טכנולוגית.ע

  

על  עומדתוקנן ו נקודות. ממוצע הציונים 500- ל 0בין  בסולם שערכיו נעיםנאמדות המיומנויות 

  .50 עלעומדת  סטיית התקןבכל המדינות, ו 250

  

 תםעל מקום עבודשל הנסקרים ו האישיות יהםכולל שאלון על תכונות נוסף לאלה הסקר

השכלה ל בנוגעלרבות  מפורטות, שאלות רקעלמשיבים  הנסקריםבמסגרת זו  .ועיסוקם

מגזר השתייכות להו שעות העבודה ,השכרכולל  –מקום העבודה ומגדר הגיל, הפורמלית, ה

, נשאלים אותן שאלות ונבחנים באותם מבחניםבכל המדינות כל הנסקרים  הפרטי. /הציבורי

  והתהליך מתנהל בשפת אמם.
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  הציבוריוהפרטי  יםמגזרבשל העובדים המשכילים  יהםמיומנויות .3
  

ההשכלה הפורמלית של העובדים גבוהה יותר במגזר  PIAACבמרבית המדינות שנבחנו בסקר 

המטלות. מאחר שיש מתאם חיובי בתמהיל הציבורי, בין השאר מפני שהוא נבדל מהמגזר הפרטי 

ינות ממוצע המיומנויות במגזר הציבורי גבוה בין ההשכלה הפורמלית למיומנות, במרבית המד

עובדים שהשכלתם גבוהה  –מהממוצע במגזר הפרטי. לכן התמקדנו בעובדים המשכילים 

  מתיכונית. לאורך כל הדרך ערכנו אמידות נפרדות לנשים ולגברים.

  

 , והוא מציגמדינות שנסקרוב העובדים המשכיליםהעובדות ושל  יהםמיומנויותלמתייחס  2איור 

  של שלוש המיומנויות: ניםהחציוהקיים בין המגזרים הציבורי והפרטי בממוצעי  את הפער

  

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
3

3
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i העובד,  מייצגת אתj המדינה, את  מייצגתn, l, it שלוש המיומנויות, ו מייצגות את-g, b  מייצגות

  , בהתאמה.הפרטי והציבורי יםהמגזראת 

  

גבוהה בין שֹונּות  נהיש, אולם מגזר הפרטימעט ב היסוד גבוהה מיומנותכי  מראה 2 איור

: פערבכיוון ה) 57%מתאם די גבוה (בין המגדרים קיים שֹונֹות במדינות הזאת ועוד, המדינות. 

עוד  נשים. גם בקרבזהו המצב  במגזר הפרטיגבוהה יותר של גברים  חציוניתהמיומנות הכאשר 

  .4דומהת נּושוֹ מיומנויות רמת הבשני המגזרים יש לנו כי מצא

 
   

                                                 
4

 הראו לדוגמ( יותר במרבית המדינות המפותחות צרההתפלגות השכר במגזר הציבורי שמרמז כי העובדה זה ממצא  

Mazar 2011( אלא מכך מגזר הפרטיב בו מתאפיינות בפיזור אחר מהפיזורהמיומנויות אינה נובעת מכך ש ,
  . שהתשואה למיומנויות בו נמוכה יותר
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  2איור 
  החציוניתמיומנות רמת הבין המגזרים הפרטי והציבורי בהפער 

  המשכילים העובדיםשל  
  

  גברים  

)(SSTD

SS jgjb −
  

 
 

   
   נשים 

)(SSTD

SS jgjb −
  

  

  

 בין המדינות הציבורי והפרטי ונשווה מגזריםבכאמור את פרופיל השכר  נסרטט בסעיף הבא

  .מבחינה זו
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   הפרטיוהציבורי  יםפרופיל השכר במגזר .4

אמדנו בכל מדינה משיאה לשכר העובדים המשכילים, מיומנות שכדי לאמוד את התשואה 

  :תמשוואת שכר מינצריאני

]2[  

ijijijgjijjijijjijjijjjij SPubSXPubPubXCW εδδλγβ +⋅⋅+⋅+⋅⋅+⋅+⋅+=  

ijSשל העובד הממוצע של שלוש המיומנויות ה מייצגת את-i  במדינהj בניגוד ל)-jS  שחושבה

j(;ijWהציבורי במדינה במגזר הממוצע של כל העובדים במגזר הפרטי או את  ; זו מייצגתלעיל

 ,סיון בריבועיהנאת ון של העובד, סייאת הנ המכילijXלוג השכר לשעה של העובד;את  מייצגת

משתנה דמי למגזר  מייצג Pub-ו האחרונה; ליתהפורמ תוהשכלהמעידה על  התעודהואת 

 י היאציבורובמגזר ה, jδשווה מיומנויות במגזר הפרטילהתשואה ], 2על פי משוואה [ הציבורי.

gjj שווה δδ  1-לוח נ'( גברים ונשים.בין  תוך הפרדה הפרמטרים הללו מפרט את תוצאות 1. לוח +

  ).ישראל לגבי – רגרסיההלתוצאות המלאות של  הדוגמ[בנספח] מציג 
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  1לוח 

  המשכילים סטיית תקן אחת במיומנות העובדיםשל הגידול בלוג השכר לשעה כתוצאה מגידול 
  

 *גברים
  

  
   

פער התשואות התשואה במגזר הפרטיהתשואה במגזר הציבורי

                                9.6-                              5.7                             15.4צ'ילה

                                7.5-                             15.6                             23.1רוסיה

                                7.5-                              6.8                             14.3בריטניה

                                  1.6                              4.9                               3.3בלגיה

                                  1.6                             11.0                               9.4סלובקיה

                                  2.5                              7.3                               4.7דרום קוריאה

                                  3.6                             11.9                               8.3יוון

                                  4.2                              8.8                               4.6צרפת

                                  5.4                             14.6                               9.2פולין

                                  5.6                              5.7                               0.2אינדונזיה

                                  5.8                             19.9                             14.1ישראל

                                  5.9                             12.0                               6.0דנמרק

                                  6.0                              8.7                               2.7ספרד

                                  6.4                              6.7                               0.3פינלנד

                                  6.5                              7.9                               1.4צ'כיה

                                  6.5                              9.7                               3.1הולנד

                                  6.7                             11.5                               4.9איטליה

                                12.3                              7.6                             4.7-יפן

                                13.9                             11.3                             2.6-נורווגיה

                                14.7                              7.4                             7.4-אירלנד

                                19.0                             12.5                             6.5-ליטא

                                  4.0                              8.0                               4.0ממוצע
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  *נשים

  
  .מוצגים במונחי סטיות תקןהם  1משום שבלוח  1- שונים מאלה המובאים בלוח נ' 1*המקדמים בלוח 

 
מיומנויות להעובדים המשכילים התשואה  שבקרבמצא גם מחקר זה  ,5מחקרים קודמיםלבדומה 

האמידות כלומר יותר בקרב נשים. מעט והיא גבוהה במגזר הפרטי,  תגבוהה משמעותי

גבוה יותר במגזר זוכות לתגמול פורמליות הבלתי מיומנויות שההשערה הסטטיסטיות תומכות ב

תשואה חיובית ומובהקת למיומנות  כי במגזר הפרטי יש מדגם נמצאההפרטי. בכל מדינות 

לפערים בקרב נשים הפערים בקרב בין גדולה. מקדם המתאם  ביניהן שונות, אך הסטטיסטית

גבוהה מאוד, בפרט  יסודהבישראל התשואה למיומנויות  .23%-כ ,בינוניעומד על ערך  גברים

  . 6גבוהות יהםמיומנויותשעובדים המיעוט , עקב ר הפרטיבמגז

  

 1- איור נ' בתשואה למיומנויות.הקיימים בין המגזרים ממחיש את משמעות הפערים  1נספח 

של העובדים המשכילים בשני המגזרים כפונקציה של  מתאר את פרופיל השכרמתמקד בישראל ו

כדי  הרגרסיות תוצאותומשתמש במתייחס לכלל המדינות במדגם  2-'איור נ. מיומנות העובד

לפי אחוזוני  ,שיעור המדינות שבהן השכר במגזר הפרטי גבוה מהשכר במגזר הציבוריאת לתאר 

   .המיומנויות

                                                 
5 Hanushek et al. 2013  
ראו בנק שכר (משיאות למיומנויות שהבמדינה לבין התשואה  היסודמיומנויות  ן שליש מתאם שלילי בין רמת 6

 ).141מס'  מחקריים ניתוחים ולקט התקופתית הפיסקלית הסקירה], 2016ישראל [

פער התשואות התשואה במגזר הפרטיהתשואה במגזר הציבורי

                                3.1-                              4.1                               7.2דרום קוריאה

                                1.6-                             16.4                             18.0אינדונזיה

                                  1.6                             10.1                               8.5פולין

                                  1.8                             11.3                               9.5צ'ילה

                                  2.8                             11.9                               9.1יוון

                                  3.4                             12.6                               9.1סלובקיה

                                  4.6                              8.3                               3.7ליטא

                                  4.9                              9.7                               4.8רוסיה

                                  5.1                              7.0                               1.9בלגיה

                                  5.9                              9.5                               3.6נורווגיה

                                  6.2                              7.0                               0.8אירלנד

                                  6.6                              8.8                               2.2דנמרק

                                  7.0                              7.3                               0.3פינלנד

                                  7.5                             10.9                               3.4איטליה

                                  8.6                              9.6                               0.9הולנד

                                  9.8                              9.7                             0.1-יפן

                                11.1                             16.8                               5.7אנגליה

                                11.3                              9.8                             1.5-צרפת

                                12.5                             12.8                               0.3ספרד

                                13.1                             17.2                               4.1ישראל

                                18.9                             16.9                             2.0-צ'כיה

                                  5.3                              8.8                               3.4ממוצע
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התוצר לנפש  לבין הפרטיוהציבורי  יםהקשר בין מיומנות העובדים במגזר .5
 ופרופיל השכר בשני המגזרים

 
הציבורי והפרטי לבין פערי המיומנויות הקיימים בין המגזרים ) 1(בין  קשר ישבסעיף זה נבחן אם 

  זאת באמצעות המשוואה הבאה:, וביניהם פערי התשואה למיומנויות) 2(

]3[  

jjjj
jg

jgjb turnGapsharePublicGDPCC
S

SS
εδγβ +⋅+⋅+⋅+=









 −
⋅ Re__100 1  

  

j איכותבין המגזרים ב(במונחי אחוזים) פער ההמשתנה המוסבר הוא  המדינה.את  מייצגת 

שני המשתנים המסבירים הראשונים הם התוצר לנפש ושיעור העובדים  .)3סעיף (ראו  החציונית

j7,8 .jturnGap הוא התוצר לנפש במדינה jGDPC במגזר הציבורי. Re_  בין פער ההוא

אנו שהמשתנה  וזהו, )4סעיף (ראו  של העובדים המשכיליםלמיומנויות  התשואהמגזרים ב

  גברים ונשים.בין  תוך הפרדה נאמדוהרגרסיות  .בו מתמקדים

  

 יםבמגזר ותהתשוא תבחנו גם את השפע )1מימין בלוח  שלישי(הטור ה פער התשואותלנוסף 

  :להלן מפורטכ ,ויחד בנפרד, הציבוריוהפרטי 

]4[  

jjjj
jg

jgjb SectorPublicturnsharePublicGDPCC
S

SS
εδγβ +⋅+⋅+⋅+=









 −
⋅ __Re_100 2

  

]5[  

jjjj
jg

jgjb SectorivateturnsharePublicGDPCC
S

SS
εδγβ +⋅+⋅+⋅+=









 −
⋅ _Pr_Re_100 3

  

 ]6[  

jj

jjj
jg

jgjb

Sectorivateturn

SectorPublicturnsharePublicGDPCC
S

SS

εδ

δγβ

+⋅+

+⋅+⋅+⋅+=








 −
⋅

_Pr_Re

__Re_100

5

4  

  

  בהתאם לחלק התיאורטי נצפה כי:

,0,0

0,0,0

42

531

<<

>>>

δδ

δδδ
  

                                                 
  .PPPבמונחי ובדולרים  ,2014לשנת  7
, ונוסף ל והןבמקום התוצר לנפש  הןבחנו גם את רמת המיומנות הממוצעת של כל העובדים המשכילים בכל מדינה,  8

 מובהקת סטטיסטית.  אינהמגזרים ההתמיינות להשפעתה על ומצאנו כי 
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 פער התשואותככל שאו  עולה,שואה למיומנויות במגזר הפרטי (במגזר הציבורי) כלומר ככל שהת

מספר ( 2צגות בלוח ומ ותתוצאות האמיד. המגזריםבין המיומנויות פער גדל (קטן) כך , (קטן) גדל

  .)שהשתמשנו בה האקונומטריתהטור מייצג את המשוואה 

  

  2לוח 
  המשכילים מיומנויות העובדיםהמגזרים הפרטי והציבורי בפער בין האמידת 

  )t ערך הסטטיסטי – (בסוגריים
  

  גברים
  

  

  
  נשים 

  

  

   

[6][5][4][3]מספר המשוואה

0.101-0.092-0.073-0.090-התוצר לנפש (אלפי דולרים)

(-2.46)(-2.05)(-1.89)(-2.36)

פער התשואה בשכר בין  

4.897המגזרים הפרטי והציבורי

(1.97)

2.238-3.926-התשואה במגזר הציבורי

(-0.84)(-1.67)

11.83014.040התשואה  במגזר הפרטי

(2.30)(2.76)

4.1404.8680.4410.953קבוע

21212121מספר התצפיות

R-squared0.3090.1920.3510.442

P. Value of F Test0.0360.1460.0210.017

[6][5][4][3]מספר המשוואה

0.056-0.046-0.064-0.031-התוצר לנפש (אלפי דולרים)

(-1.28)(-0.97)(-1.37)(-0.67)

0.1510.1520.140.114שיעור העובדים במגזר הציבורי

(2.49)(2.35)(1.83)(1.56)

בין   פער התשואה בשכר 

2.210-המגזרים הפרטי והציבורי

(-0.65)

3.6010.056התשואה בשכר במגזר הציבורי

(0.89)(0.88)

0.7953.701התשואה בשכר במגזר הפרטי

(0.15)(0.91)

0.227-1.0240.103-2.338קבוע

21212121מספר התצפיות

R-squared0.2840.2990.2670.332

P. Value of F Test0.1200.1020.1420.145
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גברים מרבית הפרמטרים הבקרב  .יש הבדלים בולטים בין גברים לנשיםמהתוצאות עולה כי 

-ואי מובהקיםאינם  םנשים מרביתהבקרב ש , בשעהכיוון הצפויבומצויים מובהקים  )המעניינים(

ככל בקרב הגברים מצאנו כי בפירוט,  .9יםמגזרהאת פער האיכות בין  םאמצעותבלהסביר  אפשר

 יתיחסמגזר הפרטי המשכילים בדים של העוב םמנותמיו פוחתתמדינה כך בהתוצר לנפש שגדל 

דולר  1,000כל גידול של  ,גמישותבמונחי . הציבורישל העובדים המשכילים במגזר למיומנותם 

מאחר  .תקן תיסטי 0.8%―0.7%-בכאו , נקודת אחוז 0.1-בכ פער האיכותאת ן יקטמבתוצר לנפש 

 אותו, השמטנו מובהקאינו  "שיעור העובדים במגזר הציבורי"המשתנה בקרב גברים שמצאנו כי 

  ומהאמידות בכלל. 2מלוח 

  

התיאוריה שכיוון ב מצוייםבקרב גברים כל הפרמטרים שנאמדו  ים,המגזרפער התשואות בין לגבי 

בפער של נקודת אחוז גידול כל . 10%של מובהקות  תברמ ורובם מובהקים סטטיסטיתמנבאת, 

-כל והן שקולות ,לטובת המגזר הפרטיפער המיומנויות את  נקודות אחוז 5- כבמגדיל התשואות 

בעיקר נובעת ההשפעה כי  עולה] 5[- ו ]4ממשוואות [ .סטיות תקן ברמת המיומנויות 0.14

קרב גברים גודלו של בהתשואה במגזר הציבורי. ופחות ממגזר הפרטי מהתשואה למיומנויות ב

  הושמט מהרגרסיות.הוא משפיע על פער המיומנויות ולכן  אינוהמגזר הציבורי 

  

 אפשר-ואי ,קיםמובהאינם המשתנים שנאמדו מצאנו כי למעט משתנה אחד, בקרב הנשים 

התוצאה ות בשני המגזרים. להסביר באמצעותם את פער המיומנויות בין העובדות המשכיל

לטובת  מיומנויותהמתרחב פער  עולה שהואככל  ת נוגעת לגודלו של המגזר הציבורי:מובהקה

   מגזר הפרטי.ה

  

 להעניק ותנוט נשים ,לגבריםכי בהשוואה  שהראוחקרים מ עם בקנה אחד יםעול אלה יםממצא

להטבות שאינן  גבוה משקל להעניק ותנוט ובמקביל, משרה ותבוחר ןכאשר ה נמוךמשקל לשכר 

 )Pecuniary Incentives( כספיים מתמריצים פחותמּונעֹות  הן );Fringe Benefitsכספיות (

נשים במגזר הציבורי כי גם יתכן שממצאים אלו מלמדים י .10מסביבה תחרותיתונרתעות יותר 

  .דיוננומסגרת מ חורגאך נושא זה יהן, מיומנויותשמנצלות את במטלות יותר עוסקות 

   

                                                 
אומדן שלו ), משתנה שהEPL  )Employment Protection Legislationביניהם – בחנו גם משתני מקרו נוספים 9

 מתואם עם פערי האיכות בין העובדים.מצאנו כי הוא אולם לא  – OECD Statistics-פרסם בתמ
 10
 Bertrand  (2010) מתנהגים/ גברים ונשים לכך ש. דוגמאות המגדריםתכונות בין ההבדלי על ספרות ה סוקר את

 ;Brender and Gallo (2008), Cotton et al. (2010); Gill and Prowse (2010) :אחרת אפשר למצוא אצל מגיבים
Gneezy et al. (2009); Gneezy et al. (2003); Lavy (2008); Gunther et al. (2010). 



13  
 

  

 עמידותמבחני  .6
  

 ראשית. 11גבריםה בקרב משתנים מוסברים כמהעוד  בדקנונוסף למודלים שנבחנו בסעיף הקודם 

תוצאות קיבלנו  .הציבורי והפרטי מגזריםב בין המיומנויות(ולא החציוני) ו את הפער הממוצע בחנ

  , בפרט בכיוונים, אך מעט פחות מובהקות. מאוד דומות

  

קיבלנו גות המיומנויות. התפלכל לאחר מכן בחנו את הפערים במיומנויות העובדים לאורך 

. )75-עד האחוזון ה 25-(האחוזון ה התפלגותהבמרכז שהאחוזונים  לגביהקות רק תוצאות מוב

התפלגות ולא ה שני המגזרים טמון בעיקר במרכזלעובדים ה התמיינותהשפעה על להמקור כלומר 

בפער  שינויש הניבוי – 1שמוצג באיור בקצוות. ממצא זה עולה בקנה אחד עם הניבוי התיאורטי 

 ., ופחות על הקצוותbreakeven point-על הכלומר , *Sשפיע על צפוי לה בין המגזרים התשואות

ולכן כמעט בכולן  ,עודפת למיומנויות במגזר העסקיבמרבית המדינות יש תשואה ש מכיווןזאת 

ובקצה  ,לטובת המגזר העסקיבשכר יש פער  המיומנויותהתפלגות בקצה העליון של שאנו רואים 

   .)2-איור נ'גם (ראו  פער לטובת המגזר הציבורי – התחתון

  

כלל לקנו את יח :" וחישבנו אותו כךלטובת המגזר הפרטי התמיינות"משתנה את ההגדרנו  לבסוף

העובדים במגזר  ת שכיחותאחישבנו כל עשירון בו ,לעשירוני מיומנויות(בשני המגזרים) העובדים 

של שיפוע ה ;כפונקציה של עשירון המיומנותהשכיחות הזו את ברגרסיה לאחר מכן אמדנו  .הפרטי

 את הפער מציגמתייחס לכל המדינות במדגם ו 3איור  .12הנידוןמשתנה ההנאמד הוא קו הרגרסיה 

שיעורם הממוצע של  נתון לביןבין שיעור העובדים במגזר הפרטי בעשירון מיומנויות  הממוצע

השיפוע שבשני המגדרים מאחר  .13מפער זהאת השיפועים הנגזרים  וכן ,העובדים במגזר הפרטי

מגזר ב םשיעורעולה יותר כך גבוהה המשכילים העובדים מיומנות ככל שכי  אפשר להסיק ,חיובי

חצי העליון של בהנטייה לעבוד במגזר הפרטי גבוהה יותר בעיקר  כי מראה 3איור . הפרטי

בה העובדים שבמידה  יש שונותבין המדינות מצאנו כי  ךהתפלגות המיומנויות. נוסף על כ

  .)4(איור  המיומנים נוטים לעבוד במגזר הפרטי

   

                                                 
 התוצאות אינן מובהקות.אך נשים ה בדקנו אותם גם בקרב 11
 .אפשר לקבלן מהמחברהרגרסיות אינן מוצגות אך  12
  מדגם.הכל מדינות במציגים את הנתונים  )בנספח( 3- 'ונ 2- 'לוחות נ 13
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   3איור 
לבין שיעור העובדים הממוצע נתון הפער בין שיעור העובדים במגזר הפרטי בעשירון מיומנות 

   1במגזר הפרטי
  

  
  

  .הממוצע הרגרסיהקו  –מדגם. הקו המרוסק ההממוצע במדינות  הפער 1

  
  4איור 

  בסקרשמדינות ב(שיפוע קו הרגרסיה)  "מגזר הפרטיה לטובת התמיינות"
  

  גברים
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  נשים
  

  

  

הסימן שאף כי  עולה. מהלוח 14השיפוע שחושב לגברים לגביהאמידה תוצאות מציג את  3לוח 

עצמו  יהסטטיסטוהמודל  , מובהקות התוצאות חלשה יותר2לוח לתוצאות בלצפוי ודומה  מתאים

  .מודל הקודםמה פחות) מתאים לחיזוי F(מבחן 

  

  3לוח 
  המשכיליםהגברים מיומנויות המגזרים הפרטי והציבורי בפער בין אמידת ה

  )הרגרסיה קו עושיפ( 
   )tערך הסטטיסטי  – (בסוגריים

  

  

                                                 
14
 נשים התוצאות אינן מובהקות.בקרב , 5בדומה לאמידה בסעיף  

[6][5][4][3]מספר המשוואה

0.0003-0.0002-0.0002-0.0002-התוצר לנפש (אלפי שקלים)

(-1.00)(-0.77)(-0.53)(-0.81)

פער התשואה בשכר בין המגזרים  

2.593הפרטי והציבורי

(1.40)

1.002-1.993התשואה במגזר הציבורי

(0.53)(-1.10)

7.1238.246התשואה במגזר הפרטי

(1.87)(2.11)

0.0140.017-0.008-0.006קבוע

21212121מספר תצפיות

R-squared0.1190.0370.1820.237

P. Value of F Test0.3200.7120.1640.193
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 הטיות אפשריות בזיהוי .7
  

אומדים את התשואה למיומנויות  מתייחסים לכל מדינה בנפרד ובשלב הראשון של המחקר אנו 

מדינות בין  חוצה כל מגזר באמצעות רגרסיות על פרטים. בשלב השני אנו בוחנים אם יש קשרב

 פשראאולם פער התשואות הנאמד במשוואה הראשונה לבין פער המיומנויות בין שני המגזרים. 

ולכן  ,התשואה בכל מגזר (השלב הראשון) תאמידשפער המיומנויות בין המגזרים משפיע על  לטעון

 פער המיומנויות משפיע על פעראם (בשלב השני) בכדי לבדוק  יהאפשר להשתמש בתוצאות-אי

המיומנויות בין המגזרים יכול להשפיע על פער התשואות  פערכיצד אפוא עלינו לבחון . התשואות

  .לשכרמשיאות  שהן

מחסור יחסי בה יש  , ולכןיחסית ותנמוכ מיומנויות העובדיםבמדינה מסוימת כי נניח  .1

למיומנויות תשואה בכך שבאותה מדינה המחסור בא לידי ביטוי הבעובדים מיומנים. 

נמצא במדינה בעיקר במגזר העסקי. כתוצאה מכך  נראה זאתגבוהה יותר, וסביר כי 

מגזר הציבורי. דומה כי לתשואות במגזר העסקי בהתשואות גבוה יחסית בין פער הנידונה 

בוחנים את רמת איננו מחקר שלנו משום שבשלב השני למהווה בעיה אינה תמסורת זו 

מהפער בין  מושפעהמיומנויות בין המגזרים  אלא איך פער ,המיומנויות בכל מדינה

 התשואות.

המגזר הציבורי מעניק לעובד תועלת גבוהה יותר מאשר המגזר ברמת שכר זהה נניח כי  .2

נניח שכתוצאה מכך עוד יותר.  רבה), ובפרט יציבות תעסוקתית Fringe Benefitsהפרטי (

רמת מיומנות  בעלידים המגזר הציבורי שומר על סלקטיביות גבוהה ומצליח לגייס עוב

יש בה המגזר העסקי להגדיל את התשואה למיומנות כי כתוצאה מכך ישאף גבוהה יותר. 

הוא שכן  ,אנו אומדים ברגרסיהשמנגנון ל מנוגדהוא  אולם זהו תיאור מציאותימחסור. 

נמוכה יחסית דווקא המיומנות  תפער תשואה גדול יחסית רמ בעלותכי במדינות  גורס

במגזר העסקי. במובן זה הפרמטר שאנו אומדים ברגרסיה מהווה אומד חסר להשפעה של 

 לעבוד במגזר הציבורי או במגזר הפרטי. אםפערי התשואות על ההחלטה 

זיהוי המקדמים בנוגע ל עלול להיקלע לקושי אמידה סטטיסטית שכוללכל מחקר אמפירי  .3

ושמטים. במקרה שלנו בעיה כזו יכולה להיווצר אם כתוצאה ממשתנים מולמהימנותם 

עליהם אנחנו ש , משתניםסיון והמגדריקיים משתנה מושמט (מלבד ההשכלה, הנ

באיזה מגזר לעבוד וכן מתואם עם מיומנות  ההחלטהוהוא משפיע על  ,מפקחים)

מידת ההעדפה (קרי, עוצמת  כאשררק ? במצב כזהכיצד יכולה להיווצר הטיה . 15העובדים

) משפיעה על התשואה למיומנות. כלומר העדפה ההתמיינותמיומנויות על הההשפעה של 

משפיע הן על המשתנה המוסבר (פער המיומנויות בין שה מושמט נמעין משת מהווהזו 

מגזרים). אם מידת ההעדפה ההמשתנה המסביר (פער התשואות בין והן על מגזרים) ה

אזי אומדני הרגרסיה בשלב השני מוטים  ,התשואה למיומנות במגזר הפרטיאת  מעלה

מעדיפים לעבוד יותר מיומנים העובדים השאם לשער סביר יותר  אולםכלפי מעלה. 

את התשואה למיומנות כלפי מטה ידחוף  הדבר ,במגזר הפרטי (מסיבות שאינן שכר)

                                                 
בעיר הבירה  , וכיותר לגור בעיר הבירה של המדינהיעובדים במגזר הציבורי נוטים הכי  נניחלשם המחשה  15

  . הכללית אוכלוסייהמהמיומנות בנמוכה יותר  /מיומנות העובדים גבוהה
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יהיו  במקרה זה אומדני השלב השני שלנויצור מתאם שלילי. יכלומר  –במגזר הפרטי 

שבה המיומנים מעדיפים  המידהאם  .ינושמחזק את תוצאות מאפיין ,ם כלפי מטהמוטי

לא נוצרת הטיה באמידת  ,על התשואה למיומנויות המשפיע המגזר הפרטי אינאת ה

הקשר בין פער התשואות לפער המיומנויות שבשלב בהערכת התשואה בשלב הראשון או 

   השני.

  

 

 סיכום .8
 

הפרטי, את והציבורי  יםהמיומנויות של עובדים משכילים במגזרבמחקר זה בחנו את התפלגות 

ואת הקשר בין שניהם. מצאנו כי במרבית  ,כפונקציה של מיומנויות העובדים בהםפרופיל השכר 

קיימת  וכי ,גבוהה יותר במגזר הפרטי היסודהתשואה למיומנויות  PIAAC-בהמדינות שנסקרו 

גברים בקרב תפלגות של הפער השראל נמצאת במרכז הי. מבחינה זושונות גבוהה בין המדינות 

. בין המגזרים המיומנויות פער שלנמצאת במרכז ההתפלגות כן היא נשים.  בקרבובשליש העליון 

 התוצר ובהינתןקטן יותר,  באיכות העובדיםבין המגזרים מצאנו כי במדינות עשירות הפער עוד 

כי בקרב גברים מצאנו ככל שהמגזר הציבורי גדל. הוא מצטמצם בקרב נשים  המדינה שללנפש 

ת של יוהמיומנו הפער בין גדלכך  ,לטובת המגזר הפרטימיומנות תשואה לבפער השגדל ככל 

ראיות בקרב נשים לא מצאנו הציבורי.  ביחס למגזרמגזר הפרטי ה לטובתהעובדים המשכילים 

  לכך. 
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  נספח

   1- 'לוח נ

  )לוג השכר לשעה :המשתנה התלוי(עובדים משכילים בישראל  לגבישכר הרגרסיית 

   

  

   

(1)(2)

נשיםגברים

0.0164-0.487המגזר הציבורי

(1.438)(1.110)

***0.00401***0.00466מיומנות

(0.00113)(0.00112)

**0.00141-0.00306-מיומנות*המגזר הציבורי

(0.00180)(0.00144)

*0.0346***0.0811ניסיון

(0.0263)(0.0184)

0.000666-**0.00127-ניסיון בריבוע

(0.000594)(0.000444)

0.0423-0.0239-ניסיון*המגזר הציבורי

(0.0441)(0.0271)

0.0009420.000921ניסיון בריבוע*המגזר הציבורי

(0.00104)(0.000652)

0.02440.0262השכלה

(0.0991)(0.0932)

0.06830.155השכלה*המגזר הציבורי

(0.142)(0.117)

0.3950.934קבוע

(0.944)(0.881)

267341מספר התצפיות

R-squared0.2100.144

סטיות התקן בסוגריים

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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בהשוואה לשכר החציוני בכל מגזר  16מציג את פרופיל השכרמתייחס לישראל ו 1- 'נאיור 

בין הקיימים ם פעריהאת . האיור ממחיש משכיליםהעובדים הבקרב  מיומנותכפונקציה של ה

במגזר משתכרים שכר נמוך יותר נמוכה  םמיומנותשעובדים : מיומנויותלתשואות ב המגזרים

 במגזר הפרטי. גבוה יותרמשתכרים שכר  25- מעל האחוזון ה תם נמצאתמיומנושעובדים ו, הפרטי

  יות.ושל המיומנ 80-עד האחוזון הגבוה יותר נשים התמונה דומה, אך השכר במגזר הציבורי בקרב 

  

   1- 'נאיור 
אחוזון בישראל כפונקציה של הציבורי והפרטי ים במגזרמשכילים  עובדיםפרופיל השכר של 

  המיומנות
   

  גברים
  

  
  

  נשים
  

  

                                                 
16
 .]2לפי משוואה [ 
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תשואה עליונות המגזר הפרטי בבדרך אחרת את מציג ו מתייחס לכלל המדינות במדגם 2-'נאיור 

השכר במגזר הציבורי של המיומנויות  5-באחוזון ה יתר התכונות קבועות,בהנחה ש .מיומנותל

 95-של העובדים, ובאחוזון ה םקטן עם הגידול במיומנויותיהזה שיעור  .המדינות גבוה יותר ברוב

  ת.מהמדינו 60%-בהשכר במגזר הפרטי גבוה יותר 

  

  2- 'נאיור 
  השכר במגזר הציבורי מבהן השכר במגזר הפרטי גבוה ששיעור המדינות 

  כפונקציה של אחוזון המיומנויות
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  2- 'לוח נ
  לבין שיעורם הכללי נתון הפער בין שיעור העובדים במגזר הפרטי בעשירון מיומנות 

  של העובדים במגזר הפרטי 

  
   

שיפוע קו הרגרסיה125910

                                 2.3-             9.2-           19.3-             5.9-              5.0          10.6-אנגליה

                                 1.4-             5.2-             4.2-             1.1-              1.9            18.3ארה"ב

                                 1.0-             0.1-             6.1-             3.0-          10.3-            13.9ספרד

                                 0.6-             1.3-               1.2             8.2-              6.5              8.3צ'ילה

                                 0.5-           10.8-             4.8-             1.1-            5.1-            19.4אינדונזיה

                                 0.4-             6.0-             0.3-              2.5              6.8            7.3-פינלנד

                                 0.4-               8.1             8.9-             11.5            4.6-              2.0הולנד

                                 0.3-             4.9-               7.1             2.5-              5.0            1.1-יפן

                                 0.2-             26.8           30.5-             3.1-              1.3            7.5-טורקיה

                                 0.1-             5.5-             13.6             3.8-            3.2-            10.4רוסיה

                                 0.1-               4.9             3.1-             5.5-              7.0              1.6צרפת

                                 0.1-               2.6             4.8-              0.3              3.8            0.5-שוודיה

                                   0.2               4.3               2.7              2.1              4.2              7.9בלגיה

                                   0.2               1.6             1.4-              2.4          11.9-            5.0-דנמרק

                                   0.3               5.6             4.1-             1.9-              1.0              5.9ליטא

                                   0.3               8.5             8.6-              6.3              6.8            1.1-גרמניה

                                   0.4               0.7             0.0-              4.5              0.8            4.1-דרום קוריאה

                                   0.6               8.0               1.8              5.5            3.9-            4.0-ישראל

                                   0.8               5.5             2.6-             11.0            5.9-            1.1-נורווגיה

                                   1.1             10.7             14.0             7.7-            6.1-              3.7אוסטריה

                                   2.0             19.8             3.0-             11.9          11.5-              2.8יוון

                                   2.6               5.1               2.8              8.5            3.1-          20.6-אירלנד

                                   2.7             16.7               7.8           12.1-          15.3-            5.5-פולין

                                   2.8             12.8               1.9           18.5-              9.2          10.6-איטליה

                                   3.4             13.6             22.6             6.8-          38.0-              1.0צ'כיה

                                   4.5             15.9             24.7             0.1-            9.6-          15.8-סלובקיה
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   3- 'לוח נ
  הכללי ןלבין שיעורנתון במגזר הפרטי בעשירון מיומנות  ותהפער בין שיעור העובד

  במגזר הפרטי  ותשל העובד 

  

 

שיפוע קו הרגרסיה125910

                                      2.5-             9.0-           11.6-            1.1-              5.6            20.9ספרד

                                      1.8-           12.9-             3.8-            1.2-              5.5            15.6צרפת

                                      1.1-               0.2             5.1-              3.0              7.8              6.0בלגיה

                                      1.0-               1.7             5.8-              1.8            11.8            1.0-יפן

                                      1.0-             4.7-             2.4-            6.5-            12.6            0.8-דרום קוריאה

                                      0.6-               0.8               0.9          16.0-            12.8              8.0ארה"ב

                                      0.5-               8.0           11.5-          23.4-            11.1            3.4-צ'ילה

                                      0.3-             27.6           10.9-              3.0            7.2-            11.5יוון

                                      0.1-               7.7             8.5-            8.2-              4.9          14.3-אנגליה

                                      0.0-             14.5           16.7-              2.8            8.2-              9.4טורקיה

                                       0.4             1.2-               1.6              3.4              0.8              0.1ליטא

                                       0.5             2.3-               6.6            7.0-              7.9            8.3-פולין

                                       0.5               1.3             4.3-              6.8            6.7-              2.8אינדונזיה

                                       0.7               3.8             4.9-              1.1          17.8-              2.9פינלנד

                                       0.9               4.4             16.3          15.6-              6.6            6.0-אירלנד

                                       1.1             10.7             14.0            7.7-            6.1-              3.7אוסטריה

                                       1.2               7.7               5.6              2.1            5.1-              0.6גרמניה

                                       1.3             6.3-               6.7              8.8          15.6-          10.9-סלובקיה

                                       1.6             0.9-             16.9          13.3-            0.4-            0.6-איטליה

                                       1.7               7.2             5.0-            2.4-          14.5-            4.9-הולנד

                                       1.8             5.2-             11.0              1.1            5.8-            8.0-ישראל

                                       1.9               5.5               8.8              6.4            2.5-          19.0-נורווגיה

                                       2.6             5.4-             28.2              3.9            6.8-          20.5-צ'כיה

                                       2.6               9.0               8.9            2.8-            2.9-          17.9-דנמרק

                                       3.7             24.7             17.9          14.9-          23.3-            4.3-רוסיה

                                       3.9             27.3             24.0              4.1          10.7-          13.2-שוודיה

                                       0.7               4.4               3.0            2.8-            1.8-            2.0-ממוצע


