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 מסמךנספח תוצאות ל

 "האם קיים פער במחיר מוצרי מזון בין המרכז והפריפריה?"

 

 מחירי המזון בפריפריה נמוכים יותר ביחס למרכז .1

בחינת פער המחירים לצרכן של מוצרי מזון בין הפריפריה למרכז הארץ נבחנה באמצעות מודל 

הפריפריאליות של היישוב בו ממוקם רגרסיה לינארית שמסביר את מחירי המוצרים ביחס לרמת 

 :היא כדלקמן הפער בין מחירי הפריפריה לבין מחירי המרכזלאמידת  הרגרסיה תמשווא הסניף.

(1)   ln (𝑃𝑖𝑠𝑡) = 𝛼 + 𝛽 × 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑝ℎ𝑒𝑟𝑦𝑠 +  𝛿𝑖 + 𝜗𝑡𝑐 + ℰ𝑖𝑠𝑡 

 בסניףונמכר  𝑐, המשתייך לקטגוריה 𝑖הממוצע של מוצר  קמעונאימייצג את המחיר ה 𝑃𝑖𝑠𝑡כאשר 

מקומו של סניף המצביע על  בינרימשתנה זהו  .𝑃𝑒𝑟𝑖𝑝ℎ𝑒𝑟𝑦𝑠משתנה המטרה שלנו הוא  .𝑡 בחודש

𝑠,  כאשר חנות  1מקבל את הערך𝑠   כאשר חנות  0 את הערך , ובפריפריהממוקמת𝑠    ממוקמת

   .מחירי המרכזהפער בין מחירי הפריפריה לבין  על מלמד 𝛽לכן, הפרמטר  במרכז. תהממוקמ

(, מוצר)משתני דמי לכל  מוצר( לfixed-effectsהנאמד וקטור של אפקטים קבועים ) למודל ףוסנ

העובדה שלמוצרים השונים ישנם מחירים אפקטים אלה מאפשרים לשלוט על  .𝛿𝑖-המסומנים ב

 יםקבוע יםאפקטבין  אינטראקציהבנוסף, המודל כולל  .(המוצר מאפיינישונים )הנובעים בין היתר מ

לשלוט על דפוסי , המאפשרת 𝜗𝑡𝑐-המסומנת ב, קטגוריית המוצריםל אפקטים קבועיםו לחודש

 .הקטגוריות השונות המשתנים ביןעונתיות 

המוצר הרלוונטי  כל אחת מהתצפיות במדגם מקבלת משקולת בהתאם לסך המכירות שלכמו כן, 

גבוהה יותר למוצרים  "חשיבות" לתתוזאת במטרה אליו מתייחסת התצפית,  סניףב חודש מסויםב

לבסוף, המשתנה המוסבר . יחסית ירה שלהם נמוכהכשנמכרים יותר ביחס למוצרים ששכיחות המ

משקף  𝛽עובר טרנספורמציה לוגריתמית, כך שערך המקדם ( קמעונאילעיל )המחיר ה (1)במשוואה 

 באחוזים. רכזהפער בין מחירי הפריפריה לבין מחירי המ)בקירוב( את 

מלמדת כי בממוצע,  הלהלן. התוצא 1טבלה ( של 1עמודה )מוצגת ב לעיל( 1) התוצאת אמידת משווא

 אחוזים ביחס למחירים במרכז. 2.5 -המחירים בפריפריה נמוכים ב

משקולות שונים למוצרים כך שהרכבו של סל הקנייה הממוצע מתן  יםכולל שנאמדו נוספים יםמודל

תוצאות האמידה של מודל בו בכל האזור יהיה זהה לסל הקניות הממוצע שנרכש באזור השני. 

, להלן( 1( בטבלה 2המרכז )עמודה ) באזורסך הרכישות  שניתנו לתצפיות מבוססים עלהמשקולות 

ביחס למחירי הסניפים אחוזים  3.3 -ביפריה נמוכים מחירי המזון בסניפים הממוקמים בפרהעלו כי 
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סך הרכישות של הפריפריה )עמודה מבוססים על המשקולות . תוצאות האמידה של מודל בו במרכז

המחירים בחנויות הפריפריה נמוכים ביחס למחירים בחנויות המרכז העלו כי להלן(,  1( בטבלה 3)

 .אחוזים 2.7 -ב

 לפי משוואההנאמד  למודל ףוסנ, בין האזורים יםחירמה פעריחלופיים לעל מנת לשלוט על הסברים 

אפקטים אלה מאפשרים לשלוט על הבדלים בין קמעונאי. ל וקטור של אפקטים קבועים( 1)

, ומצביעה על כך להלן 1טבלה ( ב4עמודה )מוצגת ב האמידה של המודלתוצאת . קמעונאיםה

 אחוזים ביחס למחירים במרכז. 1.2 -ממוצע, המחירים בפריפריה נמוכים בשב

אליו משתייכים  "פורמט"ל וקטור של אפקטים קבועים( 1) לפי משוואההנאמד  למודל ףוסלבסוף, נ

"בעיר", "בשכונה",  עבור הרשתות המפעילות חנויות בפורמטים שונים דוגמת)כל אחד מהסניפים 

 תמטים השונים מתוך כל אחפוראפקטים אלה מאפשרים לשלוט על הבדלים בין ה. (דומה"דיל", וכ

מלמדת כי בממוצע, , ולהלן 1טבלה ( ב5עמודה )מוצגת ב ה של מודל זהאמידהתוצאת מן הרשתות. 

 אחוזים ביחס למחירים במרכז. 1.4 -המחירים בפריפריה נמוכים ב

 

 בין הפריפריה למרכז מזון ממוצע מחירי פער :1טבלה 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Dependent Variable: ln(price) ln(price) ln(price) ln(price) ln(price) 

            

Periphery -0.0253*** -0.0335*** -0.0265*** -0.0118*** -0.0139*** 

 (0.00019) (0.00014) (0.00015) (0.00019) (0.00019) 

      

Observations 29,243,483 29,237,167 28,787,062 29,243,483 29,243,483 

Adj. R-squared 0.933 0.931 0.928 0.936 0.936 

No of stores in peripheral area 61 61 61 61 61 

No of stores in central area 403 403 403 403 403 

Item FE Yes Yes Yes Yes Yes 

Time X Category FE Yes Yes Yes Yes Yes 

Chain FE No No No Yes No 

Store format FE No No No No Yes 

Weighted by Total sales Center sales Periphery sales Total sales Total sales 

Standard errors in parentheses      

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1      
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 מחירי המזון נמוכים יותר ככל שמתרחקים מהמרכז .2

יותר נערכה בחינה נוספת של שונות מחירי מוצרי המזון בין האזורים השונים לפי חלוקה מפורטת 

מבוססת על משוואה ה לאמיד הרגרסיה תמשווא .רמות( 5)סולם בן  ת פריפריאליותורמהאזורים לשל 

 היא כדלקמן:( לעיל ו1)

(2)   ln (𝑃𝑖𝑠𝑡) = 𝛼 + 𝛽 × 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑝ℎ𝑒𝑟𝑦_𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠 + 𝛿𝑖 +  𝜗𝑡𝑐 + ℰ𝑖𝑠𝑡 

המצביע על  נומינלי-מולטי, שהוא משתנה 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑝ℎ𝑒𝑟𝑦_𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠משתנה המטרה הוא משתנה כאשר, 

, בהתאם לרמת הפריפריאליות 5עד  1כים מקבל את הער 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑝ℎ𝑒𝑟𝑦_𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠מיקום הסניפים. משתנה 

(, ומרכזי 4(, מרכזי )3(, בינוני )2(, פריפריאלי )1: פריפריאלי מאוד )מוצרהשל הסניף שנמכר 

מלמדת כי בממוצע, ככל , ולהלן 2 מוצגת בטבלה לעיל( 2) התוצאת אמידת משווא(. 5מאוד )

 שמתרחקים מהמרכז, המחירים נמוכים יותר.

 : פער מחירי המזון הממוצע בין האזור "מרכזי מאד" ליתר אזורי הארץ2 טבלה

  (1) 

Dependent Variable: ln(price) 

    

Periphery level = Very peripheral -0.0338*** 

 (0.00056) 

Periphery level = Peripheral -0.0288*** 

 (0.00021) 

Periphery level = Neutral -0.0164*** 

 (0.00015) 

Periphery level = Central -0.0034*** 

 (0.00015) 

Periphery level = Very central (omitted) 

  

Observations 36,903,912 

Adj. R-squared 0.932 

  

Number of stores in very periphery area 7 

Number of stores in peripheral area 54 

Number of stores in neutral area 117 

Number of stores in central area 147 

Number of stores in very central area 256 

Item FE Yes 

Time X Category FE Yes 

Weighted by Total sales 

Standard errors in parentheses  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
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שונים סטטיסטית זה  ,השונותת הפריפריאליות ורמלבמטרת לבחון האם האומדים בוצעו  tמבחני 

שכל אחד מזוגות האומדים לרמות  ההשערה ניתן לדחות אתכי המבחנים שבצענו מלמדים מזה. 

 הפריפריאליות השונות זהים זה לזה.

 הסברים אפשריים לשונות המחירים בין המרכז והפריפריה .3

 נמוך בפריפריה כוח הקנייה .א

יות במדגם סווגו החנו, בין הפריפריה למרכזלצורך בחינת השפעתו של כוח הקניה על פערי המחירים 

משוואת . (4(, גבוה )3גבוה )-(, בינוני2נמוך )-(, בינוני1: נמוך )חברתיים-אשכולות כלכליים 4 -ל

 :היא כדלקמן רמת המחירים בקרב כל אחד מהאשכולות הכלכלייםת הרגרסיה לאמיד

(3)   ln (𝑃𝑖𝑠𝑡) = 𝛼 + 𝛽 × 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐_𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠 +  𝛿𝑖 + 𝜗𝑡𝑐 + ℰ𝑖𝑠𝑡 

המצביע על  נומינלי-מולטי, שהוא משתנה 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐_𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠משתנה המטרה הוא כאשר, 

( מוצגת 3) המשוואה של אמידהתוצאת חברתי של הסניף שבו נמכר המוצר. -האשכול הכלכלי

הצרכנים לשלם גבוהות יותר, מחירי ככל שהרמה הכלכלית ומוכנות מלמדת כי , ולהלן 3 בטבלה

 .המזון בממוצע, גבוהים יותר גם הם

 חברתיים-המזון הממוצע בין האשכולות הכלכליים: פער מחירי 3טבלה 

  (1) 

Dependent Variable: ln(price) 

    

Socio-Economic level = Low -0.0359*** 

 (0.00023) 

Socio-Economic level = Medium-low -0.0066*** 

 (0.00020) 

Socio-Economic level = Medium-high -0.0044*** 

 (0.00019) 

Socio-Economic level = High (omitted) 

  

Observations 37,051,464 

Adj. R-squared 0.932 

Number of stores in low socio-economic area 71 

Number of stores in medium-low socio-economic area 180 

Number of stores in medium-high socio-economic area 200 

Number of stores in high socio-economic area 130 

Item FE Yes 

Time X Category FE Yes 

Weighted by Total sales 

Standard errors in parentheses  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
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שונים סטטיסטית זה  ,לבחון האם האומדים לרמות הפריפריאליות השונות הבמטרבוצעו  tמבחני 

הבדלי ל, שכל אחד מזוגות האומדים ההשערה ניתן לדחות אתכי מלמדים  וצעוהמבחנים שבמזה. 

 זהים זה לזה.שונות, רמות פריפריאליות מחירים בין חנויות הנמצאות ב

לאמידת פערי מחירי המזון בין הפריפריה למרכז, כאשר שולטים על הרמה משוואת הרגרסיה 

 היא כדלקמן: הכלכלית של הלקוחות,

(4)   ln (𝑃𝑖𝑠𝑡) = 𝛼 + 𝛽 × 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑝ℎ𝑒𝑟𝑦𝑠 +  𝛾 × 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑠  +  𝛿𝑖 +  𝜗𝑡𝑐 + ℰ𝑖𝑠𝑡 

חברתית של -הרמה הכלכליתהמצביע על  בינריהוא משתנה  𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑠משתנה כאשר, ה

עבור תצפיות של מוצרים שנמכרו  1מקבל את הערך  𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑠משתנה הסניפים. לקוחות 

עבור תצפיות של  0 -, וחברתית נמוכה-סניפים שלקוחותיהם מאופיינים ברמה כלכליתעל ידי 

תוצאת חברתית גבוהה. -ם ברמה כלכליתמוצרים שנמכרו על ידי סניפים שלקוחותיהם מאופייני

מחירי המזון בפריפריה מלמדת כי , ולהלן 4 טבלה( של 1עמודה )ב( מוצגת 4) המשוואה של אמידה

 .נמוכים ביחס למחירים במרכז, גם בהינתן ההבדלים ברמה הכלכלית בין הלקוחות באזורים השונים

 תחרות גבוהה יותר במרכזרמת  .ב

פערי מחירי המזון בין הפריפריה למרכז, כאשר שולטים על הרמה משוואת הרגרסיה לאמידת 

 היא כדלקמן: ,זוריםאשל ה תחרותה

(5)   ln (𝑃𝑖𝑠𝑡) = 𝛼 + 𝛽 × 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑝ℎ𝑒𝑟𝑦𝑠 +  𝜃 × 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠  + 𝛿𝑖 +  𝜗𝑡𝑐 + ℰ𝑖𝑠𝑡 

של הסניפים. משתנה  התחרות רמתהמצביע על  רציףהוא משתנה  𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠משתנה כאשר, ה

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠  נתח השוק של כל חנות ביחס לאזור הביקוש פחות  1, ומקבל את ערך 1עד  0נע בין

( יםגדול םקמעונאימוגדרים של משתנה זה משמעו שאין לחנות מתחרים )ה 0באופן זה, ערך . שלה

, להלן 4 בטבלה( של 2עמודה )ב( מוצגת 5) המשווא ה שלאמידהתוצאת  .באזור הביקוש שלה

בהינתן רמת התחרות של כל אזור, המחירים בחנויות בפריפריה נמוכים מהמחירים מלמדת כי ו

 .בחנויות במרכז, ואף בפער גבוה יותר מזה הנאמד במודל המקורי

על הרמה הן משוואת הרגרסיה לאמידת פערי מחירי המזון בין הפריפריה למרכז, כאשר שולטים 

 היא כדלקמן: ,אזוריםשל ה תחרותהרמה ה, והן על של הלקוחותהכלכלית 

(6)  ln (𝑃𝑖𝑠𝑡) = 𝛼 + 𝛽 × 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑝ℎ𝑒𝑟𝑦𝑠 + 𝛾 × 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑠 +  𝜃 × 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠  +  𝛿𝑖 +

 𝜗𝑡𝑐 + ℰ𝑖𝑠𝑡 
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תן רמת מלמדת כי בהינ, ולהלן 4 בטבלה( של 3עמודה )ב( מוצגת 6) המשווא ה שלאמידהתוצאת 

התחרות של כל אזור, המחירים בחנויות בפריפריה נמוכים מהמחירים בחנויות במרכז, ואף בפער 

 גבוה יותר מזה הנאמד במודל המקורי.

הרמה הכלכלית של הפריפריה למרכז כאשר שולטים על : פער מחירי המזון הממוצע בין 4טבלה 

 אזוריםשל ה תחרותהרמה הועל  הלקוחות

  (1) (2) (3) 

Dependent Variable: ln(price) ln(price) ln(price) 

        

Periphery -0.0202*** -0.0419*** -0.0377*** 

 (0.00020) (0.00021) (0.00022) 

Socio-economic level (High) -0.0110***  -0.0085*** 

 (0.00015)  (0.00015) 

Competition index  -0.0988*** -0.0967*** 

  (0.00045) (0.00045) 

    

Observations 29,243,483 28,697,605 28,697,605 

Adj. R-squared 0.933 0.933 0.933 

Item FE Yes Yes Yes 

Time X Category FE Yes Yes Yes 

Weighted by Total sales Total sales Total sales 

Standard errors in parentheses    

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

 

 האשכולות הכלכליים, בנפרד לכל אזור גיאוגרפי בין ממוצעהמחירי המזון  פער .4

אמידת רגרסיה ניסיון "לפרק" את פער המחיר הממוצע בין חנויות הפריפריה למרכז נעשה באמצעות 

המאפשרת לפער המחירים בין המרכז לפריפריה להיות תלוי ברמה הכלכלית של אזור הביקוש של 

 :כדלקמן שנאמדה היאמשוואת הרגרסיה כל חנות. 

(7)   ln (𝑃𝑖𝑠𝑡) = 𝛼 + 𝛽 × 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑝ℎ𝑒𝑟𝑦𝑠 × 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐_𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠  +  𝛿𝑖 + 𝜗𝑡𝑐 + ℰ𝑖𝑠𝑡 

המצביע על  כזכור משתנה בינרי, שהוא 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑝ℎ𝑒𝑟𝑦𝑠 הוא משתנה אינטראקציה ביןמשתנה המטרה 

 נומינלי-מולטימשתנה  שהוא כזכור, 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐_𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠 , לבין משתנהמיקום הסניפים

מוצגת  (7) התוצאת אמידת משווא .חברתי של הסניף שבו נמכר המוצר-המצביע על האשכול הכלכלי

 להלן. 5 בטבלה
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 : פער מחירי המזון הממוצע בין האשכולות הכלכליים, בנפרד לכל אזור גיאוגרפי5 טבלה

  (1) 

Dependent Variable: ln(price) 

    

Periphery 0.0065*** 

 (0.00134) 

Socio-Economic level = Low -0.0534*** 

 (0.00029) 

Socio-Economic level = Medium-low 0.0000 

 (0.00023) 

Socio-Economic level = Medium-high -0.0001 

 (0.00019) 

Socio-Economic level = High (omitted) 

  

Periphery X Socio-Economic level = Low 0.0526*** 

 (0.00139) 

Periphery X Socio-Economic level = Medium-low -0.0561*** 

 (0.00137) 

Periphery X Socio-Economic level = Medium-high -0.0777*** 

 (0.00144) 

Periphery X Socio-Economic level = High (omitted) 

  

Observations 29,243,483 

Adj. R-squared 0.933 

Item FE Yes 

Time X Category FE Yes 

Weighted by Total sales 

Standard errors in parentheses  

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

 

התרשים הבא מפרט את פערי המחירים הממוצעים בין החנויות בפריפריה ובמרכז בחלוקה 

 כלכלי אשכולכל נקודה בתרשים מתארת את פער המחירים הממוצע ביחס ללאשכולות כלכליים. 

הערכים מתבססים על )ולכן, מסיבות טכניות, אשכול זה מקבל את הערך אפס(.  המרכז באזור גבוה

לעיל. האומדים לאזור הפריפריה חושבו באמצעות קומבינציה  5האומדים שהתקבלו בטבלה 

 לבין משתנה 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑝ℎ𝑒𝑟𝑦𝑠 ביןלינארית בין האומדים ממשתנה אינטראקציה 

𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐_𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠. 
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 האשכולות הכלכליים, בנפרד לכל אזור גיאוגרפי, בין ממוצעהמחירי המזון  פער: 1 תרשים

 באזור מרכז "גבוה" לאשכול כלכליביחס 

 

 

מהתבוננות בנקודות הכחולות, המייצגות את אזור המרכז, עולה כי בתוך אזור זה המחירים נמוכים 

כלכלית נמוכה )לדוגמא: ירושלים ואלעד(, ביחס יחסית רק בחנויות שלקוחותיהם מאופיינים ברמה 

 לחנויות עם לקוחות מרמה כלכלית גבוהה יותר ממנה באזור זה )ביניהם אין שונות מחירים מובהקת(.

מהתבוננות בנקודות הכתומות ניכר כי בקצוות הסקאלה הכלכלית באזורי הפריפריה, אין פער 

ברמה כלכלית גבוהה. למעשה, עולה מהתרשים מחירים מהותי ביחס לחנויות המרכז שלקוחותיהם 

אחוזים במחירי הפריפריה )ממוצע משוקלל הנקודות הכתומות בתרשים לעיל(  2.5כי הפער של 

ביחס למחירי המרכז )ממוצע משוקלל של הנקודות הכחולות(, מוסבר בעיקר על ידי מחירים נמוכים 

אשכולות הכלכליים הבינוניים, לדוגמת בפריפריה בחנויות שלקוחותיהם מגיעים מיישובים מתוך ה

נמוך(; וקריית שמונה ונהרייה )אשכול כלכלי -טבריה, בית שאן, עכו ושדרות )אשכול כלכלי בינוני

 1.גבוה(-בינוני

שונים סטטיסטית זה  ,במטרת לבחון האם האומדים לרמות הפריפריאליות השונותבוצעו  tמבחני 

שכל אחד מזוגות  ההשערה ניתן לדחות אתבמרבית המקרים כי מלמדים  וצעוהמבחנים שב. מזה

הם לא ניתן לדחות את בהיחידים מקרים ה האומדים לרמות הפריפריאליות השונות זהים זה לזה.

המקדמים באזור המרכז לאשכולות  נמצאו במקרים של ,השערת האפס בדבר זהות בין המקדמים

 גבוה וגבוה. -נמוך, בינוני-הכלכליים בינוני

                                                           
, שם לא ניכר הבדל מחירים המחירים הגבוהים בחנויות באשכול הכלכלי הגבוה בפריפריהחשוב לציין כי  1

 .חנויותמבוססים על מספר נמוך יחסית של  ביחס לחנויות האשכול הכלכלי הגבוה במרכז,

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

נמוך נמוך-בינוני גבוה-בינוני גבוה

אשכול כלכלי

מרכז פריפריה


