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 עיקרים

 :בארץ

o  נכנסה לתוקף רפורמת המיסוי הירוק, שנועדה לתמרץ רכישה של כלי רכב  2009באוגוסט

ש"ח לכלי רכב, בהתאם לכמות  16,000ירוקים על ידי הענקת זיכוי ממס קנייה של עד 

תועלת של המהלך ועונה על השאלה -מציג ניתוח עלות השבועימיקוד ה פליטת המזהמים.

 האם ובאיזה היקף הופחתו פליטות המזהמים מכלי רכב כתוצאה מהרפורמה. 

o כתוצאה משריפת הדלקים להנעת כלי הרכב, נפלטים לאוויר חמישה מזהמים עיקריים .

הודות לשיפורים טכנולוגיים, בעידודה של החמרת הרגולציה הממשלתית והבינלאומית, 

. ההנחה הסבירה 2009גם לפני השקת הרפורמה בשנת כל סוגי הפליטות נרשמה ירידה ב

הייתה נמשכת באותו קצב שאפיין  2016-2009בשנים היא שלולא הרפורמה, מגמת הירידה 

דמו לרפורמה. לכן יש לייחס לרפורמה רק את ההאצה בשיעור הירידה את שבע השנים שק

 בפליטות מעל לקצב ששרר ערב הרפורמה.

o  מול התועלת של הפחתת פליטות המזהמים עומדת העלות של הזיכוי הירוק שהתבטא

 .  60%-לכ 67.5%-שיעור מס הקנייה האפקטיבי על כלי רכב מבבירידה הדרגתית 

o  על עלותה. אולם עלות זו תפחה במהירות ועלתה על תועלת הרפורמה עלתה  2010בשנת

  .2016-2011התועלת בכל אחת מהשנים 

o  לסיכום, מהניתוח המתעלם מהשפעת הרפורמה על כמות כלי הרכב, עולה שאכן ניתן ליחס

כך , לרפורמה הפחתת מזהמים, אולם "הצלחה" זו עלתה באובדן הכנסות ממסים

כל שקל של חיסכון בפליטות  –הירוק לא עמדה במבחן עלות תועלת שרפורמת המיסוי 

 שקלים של אובדן הכנסות. 4עד  2"נקנה" בכ  2016-2011בשנים  מזהמים

o  בחישוב חלופי, הלוקח בחשבון השפעת הרפורמה על כמות כלי הרכב, נראה שהתועלת נטו

וותה לרפורמה, הירידה בשיעור המס האפקטיבי, שהתל יותר.מהרפורמה הייתה זניחה 

וכתוצאה מכך חל גידול בזיהום, בגודש  ם,הוזילה את מחיר כלי הרכב והגדילה את כמות

 ובתאונות דרכים.

  מהאומדן הראשון של הלמ"ס לנתוני החשבונות הלאומיים, עולה כי ברבעון הראשון של

 .אחוזים ביחס לרבעון הקודם 4.2נרשמה צמיחה של  2018שנת 

 בהוצאות צריכה הפרטית, ן הושפעה לחיוב מהגידול המהיר בהצמיחה ברבעוון הראשו

 , בהשקעה בנכסים קבועים וביצוא.הממשלה לצריכה ציבורית

  יחד עם זאת, העלייה בצריכה הפרטית ובהשקעה בנכסים קבועים הושפעה, באופן

, השפעה אשר משמעותי, מעלייה חריגה ברכישת כלי רכב וברכישה של מכוניות נוסעים

על ירידה  יםמצביע. כמו כן, הנתונים הראשוניים לקזז מהצמיחה בהמשך השנהצפויה 

 נוספת בהשקעה בבנייה למגורים.
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  במרץאחוז, המשך לעלייה שנרשמה  0.4 -ב 2018מרץ  אפרילמדד המחירים לצרכן עלה . 

  מרץ, ועמד  רשם אף הוא עלייה, בהשוואה לחודשקצב האינפלציה של מדד המחירים לצרכן

 אחוז. 0.4על שיעור של 

 ירידה של מחירי המוצרים הסחיריםנמשכת מגמת ההתמתנות בקצב ה. 

  למעשה, לראשונה זה ברציפות.  שישינמשכת מגמת הירידה במחירי הדירות, זה חודש

 אחוז. 0.1ירידה של  –למעלה מעשור, נרשמה ירידה שנתית במחירי הדירות 

  אחוזים, בגירעון בסחר החוץ  9.5, של תמשמעותי יהמה עלינרש 2018 אפרילבחודש

ביצוא הסחורות במקביל לעלייה ירידה ל המיוחסהישראלי בהשוואה לחודש הקודם, 

 ביבוא.

 נרשם בסחר החוץ גירעון מצטבר הגבוה ב 2018של שנת  בארבעת החודשים הראשונים- 

  .אחוזים מהגירעון המצטבר בתקופה המקבילה אשתקד 85.0

 בכל ענפי הטכנולגיה, למעט בענפי הטכנולוגיה יצוא התעשייתי נבעה מירידה הירידה ב

 מעורבת. –העילית 

  יצוא התרופות מוסיף להיות תנודתי במיוחד, בעוד יצוא השבבים מאיץ נוכח סיום השיפוץ

 במפעל אינטל.

 המיוחסת לעלייה ביבוא  ביבוא הסחורות נרשמה בחודש אפריל עלייה ביחס לחודש מרץ

 .מוצרי אנרגיה וביבוא חומרי גלם

  :בערך התפוקה החקלאית  קלנרשם גידול  2017מנתוני הלמ"ס עולה כי בשנת לרגל שבועות

מחיר התפוקה החקלאית חס לגידול בכמות התפוקה החקלאית. מיו, ה)במחירים שוטפים(

 וקיזז, באופן חלקי, את הגידול. רשם ירידה

 מצביעים על ירידה בערך  2017ת בענף החקלאות, נתוני הלמ"ס לשנת ביחס לתשומו

)במחירים שוטפים, לא כולל שכר לעובדים(, המיוחסת לירידה במחירי כולל ההתשומה 

 המים לענף החקלאות ובמחירי האנרגיה.

 2017היתרה של החקלאים נשחקה מעט בשנת הכנסה שמקורה בחקלאות, ב על אף הגידול ,

 , נוכח העלייה שנרשמה בתמורה למשרות השכיר. 2016בהשוואה לשנת 

 נרשמה עלייה במחיר החלב המפוסטר. 2017 מהלך שנתב 
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 בעולם:

  רשם ברבעון הראשון של , קצב הצמיחה של התוצר במדינות גוש האירו השניעל פי האומדן

 אחוזים בקצב שנתי, נמוך במעט מהאומדן הקודם. 1.6ועמד על האטה,  2018שנת 

  ,בתוך כך רשמו קצבי הצמיחה בגרמניה ובצרפת, הכלכלות הגדולות מבין מדינות גוש האירו

 האטה משמעותית.

 וכי הכלכלה , אנליסטים מעריכים כי מדובר בהאטה שהושפעה מגורמים זמניים ועונתיים

הערכה זו קיבלה חיזוק  ברבעונים הבאים של השנה.צפויה לשוב ולהתרחב בקצב מהיר 

 ללא שינוי.  2018מהנציבות האירופאית, אשר הותירה את תחזיות הצמיחה לשנת 

 בחודש מו רש ומדד הליבה שלו קצב האינפלציה של מדד המחירים לצרכן במדינות גוש האירו

 . ירידה 2018אפריל 

  נתוני מדד הסנטימנט הכלכלי שלZEW כלכלת גרמניה מצביעים על לש האירו ולמדינות גו

חשש ממשי מפני "מלחמת סחר" עם ארה"ב, מפני המתיחות בין ארה"ב לרוסיה על רקע 

 המשבר בסוריה, ומפני פרישתה של ארה"ב מהסכם הגרעין עם איראן.

  עלייה לאחר חודשיים של ירידות. 2018 מרץהייצור התעשייתי  בגוש האירו רשם בחודש 

 ברמת שפל, במקביל לעלייה בשיעור התעסוקה  מרץבחודש  נותרבטלה בבריטניה שיעור הא

  לכדי רמת שיא.

 נה מאופקת יותר שמקרין שאר המשקנתוני שוק העבודה החזקים בבריטניה מנוגדים לתמו. 

 .מצבו הטוב של שוק העבודה אינו בא לידי ביטוי בקצב הגידול של השכר, שרשם האטה 

 ידול של השכר בבריטניה במקביל לקצב האינפלציה הגבוה, חלה כתוצאה מההאטה בקצב הג

 שחיקה בשכר הריאלי. 

  תומכים בהערכת האנליסטים כי  אפרילנתוני הפעילות הריאלית של המשק הסיני בחודש

 בגודלה בעולם, צפויה להאט.  הצמיחה בסין, הכלכלה השנייה

  לכדי רמה  בסין ההשקעה בנכסים קבועיםבלטה במיוחד ההאטה שנרשמה בקצב הגידול של

 . נמוכה בקנה מידה היסטורי

  צפויות  בסין וההוצאות לצריכה מקומיות ,ההשקעה בנכסים קבועיםאנליסטים סבורים כי

החוב היקף שורת הצעדים שנוקט הממשל הסיני על מנת להתמודד עם נוכח  ,מתןלהתלהמשיך 

 המאמיר.

  תחזיות אלה אינן אחוזים 6.5צפויה להאט השנה לכדי כלכלנים מעריכים כי הצמיחה בסין .

 לוקחות בחשבון זעזועים בסחר החוץ של סין, במידה ויתרחשו.
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 ברבעון הראשון של שנת ביפן עולה כי לנתוני החשבונות הלאומיים ן מנתוני האומדן הראשו

 . התכווצות בכלכלה היפנית ,2015, לראשונה מאז הרבעון האחרון של שנת נרשמה 2018

  מיוחסת לירידה בצריכה הפרטית ובהשקעות המגזר הפרטי,  ברבעון הראשון התוצרהתכווצות

 שנועדה לעודד צריכה והשקעה. זאת על אף המדיניות המוניטארית המרחיבה

  אחוזים 1.2תאט הצמיחה ביפן לכדי  2018אנליסטים מעריכים כי בשנת. 

 שכן יפן מהווה משבר הסחר בין ארה"ב לבין סין עשוי להוביל לפגיעה עקיפה ביצוא היפני ,

 מקור טכנולוגיה עבור מוצרים סינים רבים.
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בלבד, נחשב את שיעור השינוי של ממוצע  2018ינואר ופברואר לדוגמה, אם קיימים נתונים לחודשים  1

 .2017של  הרביעיחודשים אלו לעומת ממוצע החודשים ברבעון 
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המיקוד השבועי 
המיסוי הירוק – תועלת נמוכה ועלות גבוהה 

: י ע ו ב ש ה ד  ו ק י מ ק  ה ו ר י ה י  ו ס י מ ה –ה ה ו ב ג ת  ו ל ע ו ה  כ ו מ נ ת  ל ע ו  ת

 עיקרי הדברים

  שנועדה לתמרץ רכישה של כלי רכב ירוקים ,נכנסה לתוקף רפורמת המיסוי הירוק 2009באוגוסט 

 כמות פליטת המזהמים.בהתאם לש"ח לכלי רכב,  16,000של עד ממס קנייה זיכוי על ידי הענקת 

 אם ובאיזה היקף הופחתו פליטות התועלת של המהלך ועונה על השאלה -מיקוד זה מציג ניתוח עלות

 המזהמים מכלי רכב כתוצאה מהרפורמה. 

 דלקים להנעת כלי הרכב, נפלטים לאוויר חמישה מזהמים עיקריים: פחמן כתוצאה משריפת ה

(. COחמצני )-( ופחמן חדNOx(, תחמוצות חנקן )PM(, חלקיקים )HC(, פחמימנים )2COחמצני )-דו

, הוא גז חממה אשר משפיע על התחממות כדור הארץ. לעומתו, ארבעת 2COהמזהם הראשון, 

 .ישיר על הבריאות וגורמים לנזקים רביםהמזהמים האחרונים משפיעים באופן 

  ,נרשמה הודות לשיפורים טכנולוגיים, בעידודה של החמרת הרגולציה הממשלתית והבינלאומית

. ההנחה הסבירה היא שלולא 2009גם לפני השקת הרפורמה בשנת כל סוגי הפליטות היו ירידה ב

הייתה נמשכת באותו קצב שאפיין את שבע השנים  2009-2016הרפורמה, מגמת הירידה בשבע שנים 

שקדמו לרפורמה. לכן יש לייחס לרפורמה רק את ההאצה בשיעור הירידה בפליטות מעל לקצב 

 ששרר ערב הרפורמה.

 השנה הראשונה 2010בשנת בחישוב המתעלם מהשפעת הרפורמה על כמות כלי הרכב, נראה ש ,

בלבד  10%-כהושפעו מהרפורמה ן ש"ח. בשנה זו מיליו 70-התועלת המשקית בהסתכמה לרפורמה, 

בשנת , גדלה התועלת והגיעה2009כלי הרכב. ככל שצי הרכב כלל יותר מכוניות שנקנו אחרי שנת מ

  .2016מיליון ש"ח בשנת  350-מנקודה זו ירדה התועלת ל .מיליון ש"ח 460לשיא של   2014

 עומדת העלות של הזיכוי הירוק שהתבטא בירידה  מול התועלת של הפחתת פליטות המזהמים

 .  60%-לכ 67.5%-הדרגתית של שיעור מס הקנייה האפקטיבי על כלי רכב מ

  זו תועלת הרפורמה מיליון ש"ח. בשנה  10זניח ולכן מתקבלת עלות של עדיין  ערהפהיה , 2010בשנת

. 2011-2016אחת מהשנים  אולם עלות זו תפחה במהירות ועלתה על התועלת בכלעלתה על עלותה. 

 .  .מיליון ש"ח 280מיליון ש"ח מול תועלת של  510עלות של נרשמה , 2011כבר בשנת 

  2016. בשנת 2012-2015בשנים  2.1-ל 1.6, נע בין 2011בשנת  1.8היחס של עלות תועלת שעמד על ,

תועלת  - עלות מיליון ש"ח ויחס 1,380-השנה האחרונה של הניתוח, נרשמה עלות חריגה של עד ל

 .3.9-אף עלה ל

 תועלת דומה מתקבל גם ברמה של רכב בודד. כדי לעודד רכישה של כלי רכב ירוק יחסית, -יחס עלות

ש"ח  13,107ניתן זיכוי ירוק של סיטרואן ברלינגו, דוגמת טויוטה קורולה   על פני רכב מזהם, כמו  

 . 3.7ל דהיינו יחס ש –ש"ח  3,570תמורה הפחתת עלות הזיהום של 

  ,עולה שאכן ניתן ליחס המתעלם מהשפעת הרפורמה על כמות כלי הרכב, מהניתוח לסיכום

. אולם "הצלחה" זו 2016מיליון ש"ח בשנת  350לרפורמה הפחתת מזהמים, שהביאה לתועלת של 
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 המיקוד השבועי
 תועלת נמוכה ועלות גבוהה –המיסוי הירוק 

מיליון ש"ח, כך שרפורמת המיסוי הירוק לא עמדה במבחן  1,380עלתה באובדן הכנסות ממסים של 

 שקלים של אובדן הכנסות. 4עד  2-כל שקל של חיסכון בפליטות מזהמים "נקנה" בכ –עלת עלות תו

  בחישוב חלופי, הלוקח בחשבון השפעת הרפורמה על כמות כלי הרכב, נראה שהתועלת נטו

מהרפורמה הייתה זניחה ואף יתכן שלא הייתה תועלת כלל. הירידה בשיעור המס האפקטיבי, 

ה את מחיר כלי הרכב והגדילה את כמות כלי וכתוצאה מכך חל גידול שהתלוותה לרפורמה, הוזיל

 בזיהום, בגודש ובתאונות דרכים.

 

מבוא 

. שיעור מס הקנייה 95%, הוטל על כלי רכב פרטיים מס קנייה סטטוטורי בשיעור של 2005עד שנת 

כוי בגין , בהתחשב בזי84.5% –האפקטיבי )שהוא סך הגבייה ביחס לערך היבוא( היה נמוך יותר 

אביזרי בטיחות, במיסוי נוסף על רכבי יוקרה, בשיעור מס סטטוטורי נמוך יותר על כלי רכב 

 מסחריים ובהקלות לכלי רכב היברידיים. 

 2009בחודש דצמבר של אותה שנה החל מהלך של הפחתה הדרגתית של שיעור מס הקנייה. בינואר 

הייתה אמורה להתבצע  2010ובינואר  ,75%-בוצעה הפעימה הרביעית, כאשר השיעור הופחת ל

. במקביל, שיעור המס האפקטיבי צפוי היה 72%-הפעימה החמישית והאחרונה עם הפחתה נוספת ל

 .67.5%-לרדת ל

נכנסה לתוקף רפורמת המיסוי הירוק שנועדה  2009אולם הפעימה האחרונה לא בוצעה, ובאוגוסט 

אך מהמס  83%2-הסטטוטורי הועלה אומנם לירוקים. שיעור המס כלי רכב  לתמרץ רכישה של

 לפי כמות פליטת המזהמים. , ש"ח לכלי רכב 16,000הופחת זיכוי של עד 

תועלת של המהלך ועונה על השאלה האם ובאיזה היקף הופחתו פליטות -מיקוד זה מציג ניתוח עלות

הפחתת המזהמים מכלי רכב כתוצאה מהרפורמה. מהניתוח עולה שאכן ניתן ליחס לרפורמה 

. אולם "הצלחה" זו עלתה באובדן 2016מיליון ש"ח בשנת  350מזהמים, שהביאה לתועלת של 

מיליון ש"ח באותה שנה , כך שרפורמת המיסוי הירוק לא עמדה במבחן  1,380הכנסות ממסים של 

 שקלים של אובדן הכנסות. 4-כל שקל של חיסכון בפליטות מזהמים "נקנה" בכ –עלות תועלת 

 

רקע - נוסחת הציון הירוק 

כתוצאה משריפת הדלקים להנעת כלי הרכב, נפלטים לאוויר חמישה מזהמים עיקריים: פחמן 

(. COחמצני )-( ופחמן חדxNO(, תחמוצות חנקן )PM(, חלקיקים )HC(, פחמימנים )2COחמצני )-דו

 , הוא גז חממה אשר משפיע על התחממות כדור הארץ. לעומתו, ארבעת2COהמזהם הראשון, 

המזהמים האחרונים משפיעים באופן ישיר על הבריאות וגורמים לנזקים רבים )תמותה מוקדמת, 

                                                 
. החל מחודש נובמבר הופחת 90%, הוטל מס בשיעור של 2009אוגוסט ועד לחודש אוקטובר בתקופת ביניים, מחודש  2

 ובתמורה צומצם הזיכוי בגין אביזרי בטיחות. 83%-השיעור ל
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בעיות נשימה, מחלות לב, סרטן, אסטמה ועוד(. כמות המזהמים הנפלטים תלויה בסוג הדלק 

 ובתצרוכת הדלק.

מ נסיעה, לכל ק" 2COגרם של  129שמונע על בנזין, פולט  20163לדוגמה, רכב טויוטה קורולה משנת 

המציג גם את כמות שאר פליטות המזהמים. המשרד להגנת הסביבה מפרסם  1כפי שעולה מלוח 

מדי שנה אומדנים מעודכנים של העלויות החיצוניות לטון של כל אחד מהמזהמים, אשר כוללים 

את ההשפעות הבריאותיות ואת נזקי גזי החממה. מהמכפלה של הכמויות בעלויות, מתברר שעלות 

ש"ח  166-אלף ש"ח למיליון ק"מ או לכ 16.6-ת המזהמים לרכב טויוטה קורולה מסתכמת בכפליט

דרגות זיהום.  15-ק"מ. נתון אחרון זה נקרא "ציון ירוק", שעל פיו חולקו כלי הרכב ל 10,000-ל

ש"ח בדרגת  0-ל 2-ו 1ש"ח בדרגות זיהום  16,384-בהתאם לדרגת הזיהום ניתן זיכוי ממס הקנייה, מ

, זכאי אפוא 4. רוכש כלי רכב מסוג טויוטה קורולה, המדורג בדרגת זיהום 2016, בשנת 15ום זיה

 (. 2ש"ח  )ראה לוח  13,107להטבת מס של 

כוללות בעיקר כלי רכב היברידיים, פלאג אין וחשמליים, אך קיימים בתוכן גם  1-2דרגות הזיהום 

ולכן הוא  130על  2016-ציונו הירוק עמד בכלי רכב עם מנוע בעירה פנימית דוגמת הונדה ג'אז, ש

, 15. בדרגת הזיהום העליונה, 16,384וקיבל את הטבת המס המקסימלית של  2היה בדרגת זיהום 

 , והוא לא קיבל הטבת312על  2016-ניתן למצוא כלי רכב כמו סיטרואן ברלינגו, שציונו הירוק עמד ב

 מס כלל.

ק"מ נסועה. הנסועה השנתית של כלי רכב עומדת  10,000-כאמור, הציון הירוק הוא עלות הפליטות ל

שנה, כך שהעלות המצטברת של הפליטות  15-ק"מ ואורך חייו של כלי רכב הוא כ 16,300בממוצע על 

 ש"ח לכלי רכב מסוג  סיטרואן 7,630ש"ח, לעומת  4,060של כלי רכב מסוג טויוטה קורולה היא 

ש"ח, ניתן תמריץ  3,570-ברלינגו. מההשוואה של שני כלי רכב אלו, מתברר שעל הפחתת הפליטות ב

מהתועלת. כמו כן, כדי לתמרץ את ציבור רוכשי כלי  4ש"ח, דהיינו העלות גבוהה פי  13,107של 

ה ש"ח, הגבו 3,280הרכב להעדיף את ההונדה ג'אז על פני הטויוטה קורולה, ניתן תמריץ נוסף של 

 ש"ח. 980-מהפחתת הפליטות ב 3.3פי 

משקי בפליטות שהושג הודות לרפורמת המיסוי הירוק -בסעיפים הבאים, יוצגו החיסכון הכלל

ועלות המהלך. מההשוואה, יתברר שהדוגמאות שהובאו לעיל תקפות לכל המשק ושהרפורמה לא 

 תועלת.-עמדה במבחן עלות

  

                                                 
 ו. ולכן הניתוח יתייחס בעיקר לשנה ז 2016בשעת כתיבת שורות אלה, נתוני פליטות המזהמים היו זמינים עד לשנת  3
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 2016מסוג טויוטה קורולה, בשנת חישוב עלות פליטת המזהמים ברכב : 1לוח 

 

 
 2016סכום ההפחתה במס קניה לפי דרגת זיהום אויר בשנת : 2לוח 

 

 



 
  

10 
  

 המיקוד השבועי
 תועלת נמוכה ועלות גבוהה –המיסוי הירוק 

התועלת- החיסכון בעלויות הזיהום 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים שנתיים על כמויות הפליטות משריפת דלק 

 תחבורה, תעשייה, ושימוש ביתי ומסחרי. –במשק, לכל סוג מזהם, על פי חלוקה  לפי סוג שימוש 

רק על כלי רכב במשקל נמוך בתוך כך הטבת המיסוי הירוק חלה רק על הפליטות מתחבורה ו

הלמ"ס להציג חלוקה משנית של הפליטות נהגה בעבר,  .4פרטיים בק"ג, בעיקר כלי רכ 3,500-מ

 יות, אוטובוסים, אופנועיםבתחום התחבורה לפי סוגי כלי רכב )כלי רכב פרטיים, מוניות, משא

. היום, נתוני הפליטות בתחום התחבורה זמינים על פי 2009וקטנועים(, אך פרסום זה פסק בשנת 

כדי לעמוד על השפעת הרפורמה על התפתחות  ושאר סוגי הדלקים(.חלוקה לפי סוג דלק )בנזין 

חשב במגבלת זמינות נתוני פליטות מכלי רכב המונעים על בנזין. בהת  3הפליטות, מציג לוח 

הנתונים, קיימת הלימה מיטבית בין כלי רכב אלו לכלי רכב הנהנים מהרפורמה. ישנם אומנם רכבי 

שמקבלים את ההטבה ולעומת זאת רכבי בנזין במשקל העולה על  ק"ג 3,500-במשקל נמוך מסולר 

 זניח. שלא מקבלים את ההטבה )כגון משאיות ואוטובוסים שונים(, אך מספרם ק"ג 3,500

. מהלוח עולה 2000-2016מציג את ממוצע הפליטות לרכב בשנים  3בנוסף לסך הפליטות, לוח 

שהודות לשיפורים טכנולוגיים, בעידודה של החמרת הרגולציה הממשלתית והבינלאומית, כל סוגי 

. ההנחה הסבירה היא שלולא 2009הפליטות היו במגמת ירידה גם לפני השקת הרפורמה בשנת 

הייתה נמשכת באותו קצב שאפיין את שבע השנים  2009-2016ה, מגמת הירידה בשבע שנים הרפורמ

שקדמו לרפורמה. לכן יש לייחס לרפורמה רק את ההאצה בשיעור הירידה בפליטות מעל לקצב 

 , אומדן התועלת שנייחס לרפורמה יהיה מוטה.תככל שהנחה זו מוטעיששרר ערב הרפורמה. 

 4,120-מ - 1.1%בקצב שנתי של  2COמו לרפורמה, ירדו הפליטות של שנים שקדהלדוגמה, בשבע 

באותו   2CO-. המשך הפחתת פליטות ה2009ק"ג לכלי רכב בשנת  3,800-ל 2002ק"ג לכלי רכב בשנת 

ק"ג לכלי רכב. בפועל הפליטות ירדו בשנים  3,505-ל 2016מביא את רמתן בשנת  קצב, היה

(. 1ש)ראה תרשים  2016ק"ג לכלי רכב בשנת  3,309-לשנה והגיעו ל 2.0%בקצב מואץ של  2009-2016

ק"ג לכלי רכב, ניתן לייחס לרפורמת המיסוי הירוק. בהתחשב בעלות החיצונית  196את ההפרש, 

מיליון כלי  2.7-מיליון ש"ח לכ 64או  2016ש"ח לכלי רכב בשנת  23-, זוהי תועלת של כ2CO-של ה

 רכב.

ורמה אפיינה את שאר סוגי הפליטות. במיוחד יש לציין את התפתחות הירידה המואצת לאחר הרפ

, לעומת ירידה 19.3%בשבע השנים שלאחר הרפורמה הן ירדו בקצב שנתי של  – NOx-פליטות ה

בשבע השנים שקדמו לרפורמה. מכאן ניתן לאמוד את החיסכון שיש לייחס  13.8%בקצב שנתי של 

ן הכמותי נראה זעום אך בהתחשב בעלות חיצונית גבוהה ק"ג לכלי רכב. החיסכו 0.8-לרפורמה ב

מיליון ש"ח  183או  2016ש"ח לכלי רכב בשנת  67-, מתקבלת תועלת של כNOx -במיוחד מנזקי ה

 לכלל כלי הרכב.

                                                 
גם  יכוי הירוק, אך עקב אי זמינות נתונים לא כללנו אותן בחישוב העלות ולכן הורדנו אותןגם מוניות נכללות בז 4

 מחישוב התועלת. עם זאת, מדובר בתוספת זניחה.
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)במונחי  2016על פי אותה מתודולוגיה, ניתן לאמוד את התועלת המשקית של הרפורמה בשנת 

מיליון ש"ח כאמור  183מיליון ש"ח, לפי הפירוט הבא:  350-צמצום פליטות כל המזהמים( ב

מיליון ש"ח מצמצום פליטות  HC ,63-מיליון ש"ח מצמצום פליטות ה NOx ,88-מצמצום פליטות ה

 (.2שיחד )ראה תרשים  PM-וה CO-מיליון ש"ח מצמצום פליטות ה 16-, ו2CO -ה

 2016-2002פליטות מזהמים מרכבי בנזין, בשנים : 3לוח 
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 2016-2000הפרש בין הפליטות בפועל לפליטות ללא המיסוי הירוק בשנים : 1תרשים ש
 (בק"ג לרכב לשנה)
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 2016: תרומתו של כל מזהם לחסכון בעלות הזיהום, בשנת 2תרשים ש
 באחוזים

 
 , המשרד להגנת הסביבה ועיבודי אגף הכלכלן הראשי.מקור: למ"ס

 

מיליון ש"ח. בשנה זו  70-הראשונה לרפורמה, התועלת המשקית הסתכמה ב, השנה 2010בשנת 

בלבד מצי כלי הרכב הושפעו מהרפורמה. ככל שצי הרכב כלל יותר מכוניות שנקנו אחרי שנת  10%-כ

. מנקודה זו ירדה התועלת, 2014מיליון ש"ח בשנת  460, גדלה התועלת והגיעה לשיא של 2009

(. יתכן שירידה זו מקורה בעדכון נוסחת 3ש)ראה תרשים  2016מיליון ש"ח בשנת  350-כאמור, ל

. אפשרות נוספת היא שההנחה של המשך צמצום 20155ובינואר  2013הירוק באוגוסט  המיסוי

 לא מתקיימת עוד. 2002-2009הפליטות בקצב שאפיין את השנים 

 2016-2010: החסכון בעלויות הזיהום, בשנים 3תרשים ש
 במיליוני שקלים

 

  

                                                 
 .2017נוסחת המיסוי הירוק שונתה שוב בינואר  5
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 הפסד הכנסות מגביית המסים -העלות

ושיעור מס  95%, הוטל על כלי רכב פרטיים מס קנייה סטטוטורי בשיעור של 2005כאמור, עד שנת 

. בחודש דצמבר של אותה שנה החל מהלך של הפחתה הדרגתית בשיעור מס 84.5%אפקטיבי  של 

. מכאן ואילך, שיעור המס הסטטוטורי היה עומד על 2010הקנייה שהיה אמור להסתיים בינואר 

 (.4ש)ראה תרשים  67.5%לכך שיעור המס האפקטיבי היה עומד על  ובהתאם 72%

נכנסה לתוקף רפורמת המיסוי הירוק.  שיעור  2009אולם הפעימה האחרונה לא בוצעה, ובאוגוסט 

כך , ש"ח לכלי רכב 16,000אך מהמס הופחת זיכוי של עד  83%-המס הסטטוטורי הועלה אומנם ל

.  עם מעבר לרכבים ירוקים יותר המזכים את 67.4%-ל 2001ששיעור המס האפקטיבי ירד בשנת 

. עדכון 2013בשנת  59.6%-בזיכוי גבוה יותר, המשיך שיעור המס האפקטיבי לרדת עד ל םבעליה

( מנעה ירידה נוספת 2017ובינואר  2015, בינואר 2013תקופתי של נוסחת המיסוי הירוק )באוגוסט 

 בשיעור המס האפקטיבי.  

, נובעת כולה מהרפורמה, ניתן לאמוד את עלות 2009יעור המס האפקטיבי אחרי בהנחה שהפחתת ש

כמכפלה של ערך יבוא כלי רכב באותה שנה להפרש בין  2010-2016הרפורמה בכל אחת מהשנים 

 , שהיה מתקיים לולא הרפורמה. 67.5%שיעור המס האפקטיבי בפועל לשיעור של 

מיליון ש"ח. בשנה זו תועלת הרפורמה  10ת עלות של , הפרש זה היה זניח ולכן מתקבל2010בשנת 

(. אולם עלות זו תפחה במהירות ועלתה על התועלת בכל אחת 5שעלתה על עלותה )ראה תרשים 

מיליון  510מיליון ש"ח, נרשמה עלות של  280, מול תועלת של 2011. כבר בשנת 2011-2016מהשנים 

. בשנת 2012-2015בשנים  2.1-ל 1.6, נע בין 2011בשנת  1.8ש"ח. היחס של עלות תועלת שעמד על 

 -מיליון ש"ח ויחס עלות 1,380-, השנה האחרונה של הניתוח, נרשמה עלות חריגה של עד ל2016

 .3.9-תועלת אף עלה ל

 

עלות-תועלת - חישוב חלופי 

עד כאן הונח שההשפעה היחידה של רפורמת המיסוי הירוק היא ירידה מואצת בפליטות מזהמים 

לי רכב בעוד שמספר כלי רכב הונח כנתון אקסוגני. אולם, כפי שיוצג לעיל, שיעור המס האפקטיבי לכ

על כלי רכב ירד כתוצאה מהרפורמה, דבר שעשוי להסביר את הגידול ברכישות כלי רכב ואת 

ההתרחבות של מצבת כלי הרכב. כפי שחושב החיסכון בפליטות מכלי רכב שניתן לזקוף לזכות 

יתן לחשב את ההאצה בגידול המצבת שיש לזקוף לחובת הרפורמה. בשבע השנים הרפורמה, נ

בשבע השנים שקדמו  3.8%, לעומת 4.9%שלאחר הרפורמה, גדלה המצבת בשיעור שנתי של 

מיליון,  2.5על  2016(. לולא הרפורמה, הייתה מצבת כלי הרכב עומדת בשנת 3לרפורמה )ראה לוח 

אלף רכבים שניתן לזקוף לחובת הרפורמה  200יון. התוספת של מיל 2.7לעומת הנתון בפועל של 

מיליון ש"ח ועוד לגידול בגודש ויתכן אף לגידול בתאונות  180 -אחראית לתוספת זיהום המוערכת ב

דרכים, שאת עלותם לא עלה בידנו לאמוד. תוספת הזיהום בלבד הקטינה את תועלת הרפורמה 
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 המיקוד השבועי
 תועלת נמוכה ועלות גבוהה –המיסוי הירוק 

בעלייה בגודש  . בהתחשב6מיליון ש"ח בלבד 170-כאמור למיליון ש"ח  350-בכחצי, מ 2016בשנת 

 כלשהי. נטו תועלתדרכים, ספק אם הרפורמה הניבה  בכבישים ובתאונות

מאידך, הפחתת שיעור המס האפקטיבי, במידה שהיא התגלגלה לצרכן, הוזילה את המחיר והגדילה 

רפורמה הייתה נמוכה יותר את הביקוש. בהנחות שונות על גמישות הביקוש למחיר, ניראה שעלות ה

. לסיכום, החישוב האלטרנטיבי,  2016מיליון ש"ח בשנת  900-והתבטאה באובדן הכנסות של כ

הרפורמה לא עמדה  –הלוקח בחשבון השפעת הרפורמה על כמות כלי הרכב, מצביע על אות מסקנה 

 תועלת. -במבחן עלות

: הפער בין שיעור המס האפקטיבי בפועל לשיעור המס האפקטיבי ללא רפורמת המיסוי הירוק 4תרשים ש
 באחוזים, 2017-2005שנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ב בשנים זהו ההפרש בין עלות הפליטות בפועל לעלותן בהנחה שכמות הפליטות פר כלי רכב ומספר כלי הרכ 6

 .2002-2009היו מתפתחים בהתאם למגמות ששררו בשנים  2009-2016
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 המיקוד השבועי
 תועלת נמוכה ועלות גבוהה –המיסוי הירוק 

 

 2016-2010: המיסוי הירוק: עלות מול תועלת, בשנים 5תרשים ש
 במיליוני שקלים

 

 

סיכום: 

בחישוב שמתעלם מהשפעת תועלת של רפורמת המיסוי הירוק.  -במיקוד זה הוצג ניתוח עלות

 נראה כי ניתן לייחס לרפורמה ירידה בפליטת מזהמים מכלי רכב,הרפורמה על כמות כלי הרכב, 

עם זאת, עלותה של . 2016-מיליון ש"ח ב 350-שהובילה לתועלת של כ בעיקר בשנותיה הראשונות,

מהתועלת בין  2מעלות של פי  –היתה גבוהה מאוד במונחי אובדן הכנסות ממסים "הצלחה" זו 

 .2016מהתועלת בשנת  4, לעלות של קרוב לפי 2011-2015השנים 

בחישוב חלופי, הלוקח בחשבון השפעת הרפורמה על כמות כלי הרכב, נראה שהתועלת הייתה זניחה 

 ואף לא הייתה תועלת נטו כלל.

ידה בפליטת המזהמים הייתה קיימת עוד טרם הרפורמה, הודות לשיפורים כי היריש לציין גם 

 הרפורמה האיצה את התהליך. . תובינלאומי תממשלתי לרגולציהטכנולוגיים ו

תועלת, והטבת המס שניתנה עבור רכישת רכבים  -ניכר, אם כן, כי הרפורמה לא עמדה במבחן עלות

 לפחות. 50%-צמצם הטבת המיסוי הירוק בפחות מזהמים היתה מוגזמת. לפיכך, יש לשקול 
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ץב ר  א

 7חשבונות לאומיים

  ברבעון הראשון של שנת עולה כי  ,של הלמ"ס לנתוני החשבונות הלאומיים הראשוןמהאומדן

האטה מינורית ביחס לצמיחה , ביחס לרבעון הקודםאחוזים  4.2נרשמה צמיחה של  2018

. קצב אחוזים בהתאמה( 4.4 -ו 4.3) 2017הרבעונית שנרשמה בשני הרבעונים האחרונים של 

)בדומה לנתון הרבעוני שנרשם ברבעון  אחוזים בתוצר לנפש 2.3הצמיחה הנוכחי מייצג גידול של 

 .אחוזים( 1.3 – 2017הקודם ומהיר מהגידול בתוצר לנפש שנרשם בשנת 

 : שיעור הצמיחה השנתית והרבעונית בתוצר1תרשים א
 שיעורי שינוי בקצב שנתי

 
 מקור: למ"ס

 

 ממנועי הצמיחה העיקריים של המשק, רשמה ברבעון הראשון האצה, לאחר הצריכה הפרטית ,

במקביל, גם בהוצאות הממשלה אחוזים(.  10.0ההאטה שנרשמה ברבעון הקודם )גידול של 

בנכסים קבועים קעה בדומה לנתוני הצריכה, גם בהיקף ההש ציבורית נרשם גידול חד. לצריכה

 אחוזים( לאחר שברבעון הקודם הצטמצמה מעט השקעה.  20.3נרשם גידול חד )

  ,הושפעה, באופן משמעותי, בנכסים קבועים  בהשקעהבצריכה הפרטית והעלייה יחד עם זאת

השפעה זו צפויה להתקזז  מכוניות נוסעים.של ברכישת כלי רכב וברכישה  יה חריגהיעלמ

כמו כן, הנתונים  אחוזים. 3.0 -בהמשך השנה ובתוך כך לצמצם את הצמיחה לאיזור ה

 נוספת בהשקעה בבנייה למגורים. הראשוניים מצביעה על ירידה 

  ההתאוששות בצמיחת יצוא הסחורות  2018גם ברבעון הראשון של שנת בתוך כך, נמשכה

השיפור ביצוא (. 2017-2016אחוזים )המשך לעלייה שנרשמה בשנים  7.2עלייה של  –ים והשירות

)ללא אך גם ביצוא הסחורות  ,אחוזים( 27 -)גידול של כ לגידול ביצוא השירותים ברובו מיוחס

                                                 
 ריאליים.הינם  שיעורי השינויכל  7
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ההתאוששות ביצוא הסחורות מגיעה בהמשך אחוזים(.  6.1נרשם גידול נאה )יהלומים( 

, והיא מיוחסת בין היתר לגידול ביצוא אורך השנה האחרונהלהתרחבות בסחר העולמי ל

יבוא הסחורות רשם הרכיבים האלקטרוניים כתוצאה מסיום עבודות השיפוץ במפעל "אינטל". 

 בשימושים )יצוא, צריכה פרטית והשקעות(.גידול מהיר אף הוא והוא משקף את הגידול 

 הרבעוני בתוצר וברכיביו שיעור הצמיחה : 2תרשים א
 

 
 מקור: למ"ס

 אינפלציה

  אחוז, המשך לעלייה שנרשמה בחודשיים  0.4 -ב 2018מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אפריל

אחוז. הסעיפים העיקריים  0.2האחרונים. בניכוי העונתיות נרשמה עלייה מתונה במעט של 

)שהושפע ברובו מעלייה במחירי הירקות  'ירקות והפירות'הסעיף שתרמו לעליית המדד היו 

)שהושפע מעליית מחירי  ''התחבורה והתקשורתסעיף ו, אחוזים(.  6.6עלייה של  –הטריים 

 אחוז. 0.2בניכוי עונתיות נרשמה עלייה מתונה יותר של  .האנרגיה(
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 : קצב האינפלציה של מדד המחירים לצרכן3אתרשים 
 אשתקדשיעור שינוי לעומת החודש המקביל 

 
 מקור: למ"ס

 

  )עלייה ביחס  אפרילבחודש  רשםקצב האינפלציה )שיעור השינוי ביחס לחודש המקביל אשתקד

בקצב האינפלציה  עלייהה אחוז במרץ(. 0.2 -)בהשוואה ל אחוז 0.4על לחודש מרץ, ועמד על 

נבעה מהמשך מגמת ההאצה באינפלציה של מחירי המוצרים הסחירים )על אף  אפרילבחודש 

קצב האינפלציה של מחירי המוצרים הלא ב בטריטוריה שלילית(, במקביל לעלייהשזה נותר 

 סחירים.

  במקביל לפרסום נתוני מדד המחירים לצרכן, התפרסמו גם נתוני מדד מחירי הדירות )אשר

ירידה  20188 פברואראינם נכללים במדד המחירים לצרכן(. מדד מחירי הדירות רשם בחודש 

. בכך, נמשכת 2017ם הנרשמות מאז חודש ספטמבר אחוז, המשך לירידות המחירי 0.2של 

חודשים רצופים. סך הירידה שנרשמה  שישהירות במשך במדד מחירי הד מגמת ההאטה

  אחוזים. 2.7 -הסתכמה ב 2018 פברואר - 2017בחודשים ספטמבר 

  ההאטה בקצב הגידול השנתי  פברוארעל רקע ירידת המדד בחודשים האחרונים נמשכה בחודש

ד קצב עמ פברואר)כל חודש לעומת החודש המקביל לו אשתקד( של מחירי הדירות. כך, בחודש 

נרשמה ירידה  (2017)אוגוסט  עשורמ למעלה הלראשונה זאחוז, ומעשה,  -0.1הגידול השנתי על 

 שנתית במחירי הדיור.

  

                                                 
נתוני מחירי הדירות של הלמ"ס מתייחסים לתקופה הכוללת את המחצית השנייה של החודש המדובר  8

מתייחסים למחצית השנייה של  2018 פברוארוהמחצית הראשונה של החודש העוקב. כך, נתוני חודש 
 . 2018 מרץולמחצית הראשונה של  2018פברואר 
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 מחירי הדירותקצב האינפלציה של מדד  :4אתרשים 
 שיעור שינוי לעומת החודש המקביל אשתקד

 
 מקור: למ"ס, עיבודי אגף הכלכלן הראשי

 

 9סחר חוץ

  בגירעון בסחר החוץ הישראלי  אחוזים, 9.5, של משמעותי גידולנרשם  2018 אפרילבחודש

במקביל אחוזים(  1.8ירידה של הסחורות ) ביצוא ירידהבהשוואה לחודש הקודם, וזאת בשל 

נרשם בסחר  2018אפריל של שנת -בין החודשים ינואראחוזים(.  2.1הסחורות ) לעלייה ביבוא

אחוזים מהגירעון  84.7 -ילארדי דולרים, נתון הגבוה במ 7.5 -החוץ גירעון מצטבר של כ

המצטבר בתקופה המקבילה אשתקד, המיוחס למגמת הגידול המהיר ביבוא הסחורות ביחס 

 לגידול ביצוא הסחורות.

 : יצוא ויבוא הסחורות 5אתרשים 
 ללא אניות, מטוסים ויהלומים, מיליארדי דולרים

 
 מקור: למ"ס

                                                 
 ., יבוא בטחוני ויבוא מהרשות הפלסטיניתללא יהלומים 9
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  כאשר היצוא התעשייתי )ללא אחוזים( 1.8) אפרילכאמור, יצוא הסחורות רשם ירידה בחודש ,

הירידה ביצוא ( רשם ירידה בשיעור דומה. אניות ומטוסיםיהלומים מעובדים, אך כולל 

 מעורבת-למעט בענפי הטכנולוגיה העילית הטכנולוגיה בכל ענפידה התעשייתי נבעה מירי

אחוזים  12.1אחוזים( כתוצאה מעלייה ביצוא הכימקלים )עלייה של  3.6שרשמה עלייה מהירה )

ענף שיצוא מוסיף להיות תנודתי במיוחד בעוד ענף התרופות . ביצוא כימקלים ומוצריהם(

 נוכח השלמת השיפוץ במפעל אינטל וחזרה לפעילות מלאה.  האיץהשבבים 

 : יצוא ענפים מרכזיים6תרשים א 
 שוטפיםמיליוני דולרים 

 
 מקור: למ"ס

 

  ,לא אחוזים, כאשר בניכוי יבוא חומרי אנרגיה  2.1של  עלייהביבוא הסחורות נרשמה, כאמור

, כאמור, בעלייה חדה ביבוא חומרי אנרגיה ביטוי באה לידיביבוא  נרשמה כל עלייה. העלייה

 . נרשמה ירידה ביתר קבוצות הסחרות .ביבוא חומרי גלםובעלייה  אחוזים( 26.9)עלייה של 

לרגל שבועות 

  אחוז בערך התפוקה החקלאית  0.4נרשם גידול של  2017מנתוני הלמ"ס עולה כי בשנת

אחוזים בכמות התפוקה  2.3 )במחירים שוטפים(. הגידול בערך התפוקה מיוחס לגידול של של

אחוזים( קיזזה  1.3החקלאית, בעוד הירידה במחיר התפוקה החקלאית )ירידת מחירים של 

אחוזים מערך התפוקה החקלאית מקורם  60 -קרוב לבאופן חלקי את ערך התפוקה הכולל. 

 בגידולים הצמחיים, ואילו היתר מקורם בבעלי החיים ותוצרתם.

  ובמחירי  נרשמה ירידה חדה במחירם של פירות ההדר 2017כי בשנת עוד עולה מנתוני הלמ"ס

 (.10הבשר )כתוצאה מפתיחת שוק הבשר ליבוא

                                                 
 . 03.12.2017אודות הירידה במחירי הבשר ראה/ראי סקירה שבועית מתאריך  10
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  אחוזים  1.4מצביעים על ירידה של  2017ביחס לתשומות בענף החקלאות, נתוני הלמ"ס לשנת

לא כולל שכר לעובדים(, המיוחסת לירידה במחירי במחירים שוטפים, בערך התשומה בכולל )

כתוצאה מהגידול המתון בערך התפוקה החקלאית מים לענף החקלאות ובמחירי האנרגיה. ה

אחוזים בהכנסה שמקורה  2.2גידול של  2017במקביל לירידה בערך התשומות נרשם בשנת 

, 2016, בהשוואה לשנת 2017בחקלאות. יחד עם זאת היתרה של החקלאים נשחקה מעט בשנת 

 שרות השכיר.   נוכח העלייה שנרשמה בתמורה למ

  השוואה לשנת באחוזים בתפוקת החלב  4.4נרשם גידול של  2017מנתוני הלמ"ס עולה כי בשנת

יחד עם  תנובת החלב לפרה בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם.. עוד עולה מהנתונים כי 2016

 2017אחוזים )דצמבר  3.5 -זאת, על אף הגידול בהיצע החלב, עלה מחיר החלב המפוסטר ב

 (. 2016השוואה לדצמבר ב

 
 



 
  

23 
  

בעולם 

לב ו  םע

 ארה"ב

 עלייה, מהירה במעט מהצפוי, של  2018רשם בחודש אפריל  11האמריקני מדד הייצור התעשייתי

נתונים אלו מצביעים על המשך . אחוז. בכך רשם המדד עלייה זה חודש שלישי ברציפות 0.7

 .2017מאמצע מגמת הגידול המהיר הנרשמת 

  ,צל על אומדן  מה שמטיל, לרבעון הראשון של השנה עודכנו כלפי מטה הנתוניםיחד עם זאת

 .12שפורסם בסוף חודש אפריל ני, לרבעון הראשון של כלכלת ארה"ב,הצמיחה הראשו

 : מדד הייצור התעשייתי בארה"ב1תרשים ע
 100=  2012ממוצע 

 
 FREDמקור: 

 ירופהא

  על פי האומדן השני, קצב הצמיחה של התוצר במדינות גוש האירו עמד, ברבעון הראשון של

. נתון זה מייצג אחוזים( 1.7נמוך במעט מהאומדן המוקדם )אחוזים בקצב שנתי,  1.6, על 2018

, ולמעשה מצביע על  קצב הצמיחה 2017האטה של נקודת אחוז בהשוואה לרבעון האחרון של 

 .2016הרבעון השלישי של  הנמוך ביותר מאז

   בתוך כך, בגרמניה ובצרפת, הכלכלות הגדולות מבין מדינות הגוש, נרשמה האטה משמעותית

אחוזים בקצב  1.2האטה לכדי  2018בצמיחה. הצמיחה בגרמניה רשמה ברבעון הראשון של 

בסחר החוץ , המיוחסת להאטה (2017אחוזים ברבעון האחרון של שנת  2.5שנתי )מצמיחה של 

אחוזים  2.8 -אחוז בקצב שנתי )בהשוואה ל 1.0, ואילו בצרפת נרשמה צמיחה של של המדינה

 ברבעון הקודם(.

                                                 
 כולל ענפי הכרייה והחציבה והבינוי. 11
 

 .29.04.2018ראה/ראי סקירה שבועית מתאריך  12
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  מזג אנליסטים מעריכים כי מדובר בהאטה שהושפעה מגורמים זמניים ועונתיים )בין הגורמים

צפויה לשוב וכי כלכלת גוש האירו קיצוני; שביתות והתפרצות נרחבת של שפעת(, אוויר 

  ולהתרחב בקצב מהיר ברבעונים הבאים של השנה.

  בכלכלת גוש האירו, אולם, שינוי מגמה מעידה על ברבעון הראשון יש הסבורים כי ההאטה

הותירה את תחזיות הצמיחה שלה לכלכלת גוש האירו ללא שינוי, ברמה הנציבות האירופית 

, מה שהפחית את החששות 2017)מזה עשור( שנרשם בשנת חה הצמיהקרובה מאד לשיא בקצב 

 לכך. 

 במדינות גוש האירוקצב צמיחת התוצר  :2עתרשים 
 שיעור שינוי שנתי ושיעור שינוי רבעוני בקצב שנתי

 
 Eurostatמקור: 

 

  קצב האינפלציה )שיעור השינוי ביחס לחודש המקביל אשתקד( של מדד המחירים לצרכן

, בדומה לאומדן אחוזים 1.2 לכדי ,ירידה קלה 2018 אפרילבמדינות גוש האירו רשם בחודש 

המוקדם. הירידה בקצב האינפלציה נרשמה חרף העלייה במחירי המזון והאנרגיה. כתוצאה 

 רשם, , המזון, האלכוהול והטבק(13)המדד בניכוי מחירי האנרגיהאינפלציית הליבה מכך, קצב 

האינפלציה בגוש האירו רמתו הנמוכה זה למעלה משנה.  –אחוז  0.7אפריל ירידה לכדי בחודש 

 .ECB -משמעותית מיעד האינפלציה של ה הנמוכ

  

                                                 
על יציבות בשיעור של  2018קצב האינפלציה של מחירי האנרגיה שמר בשלושת החודשים הראשונים של  13
 אחוזים. 2 -כ
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 קצב האינפלציה ואינפלציית הליבה בגוש האירו :3עתרשים 
 המחירים לצרכן, כל חודש לעומת החודש המקביל לו אשתקדשיעור השינוי במדד 

 
 Eurostatמקור: 

  נתוני מדדי הסנטימנט הכלכלי שלZEW14  מצביעים על  מאילמדינות האיחוד האירופי לחודש

האווירה את לאחר חודשיים של ירידה חדה מאד אשר קטעה בסנטימנט,  עלייה קלה

 ,מדדי הסנטימנט הכלכלי הרמה הנמוכה שלששררה בשנה האחרונה באירופה.  האופטימית 

מיוחסת לחשש מפני "מלחמת סחר" עם ארה"ב נוכח ההצהרות בגוש האירו ובגרמניה, 

על רקע המשבר בסוריה,  והמדיניות שנוקט בפועל ממשל טראמפ, למתיחות בין ארה"ב לרוסיה

החשש מקבל ביטוי יראן ולעליית מחירי הנפט. וכן לפרישתה של ארה"ב מהסכם הגרעין עם א

חריף יותר בגרמניה שכלכלתה מבוססת על יצוא. כתוצאה מכך הסנטימנט הכלכלי בגרמניה 

שלילית, המצביעה על פסימיות  בטריטוריה, לראשונה מזה שנתיים, מצוי מאז חודש אפריל

 ביחס להתפתחיות הכלכליות הצפויות.

 ZEWלי של : מדד הסנטימנט הכלכ4עתרשים 
 נקודות

 
 ZEWמקור: 

                                                 
 המדד סוקר גופים מוסדיים ואנליסטים, ובוחן את ציפיותיהם למצב הכלכלי בעוד שישה חודשים. 14
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 של מתונה במעט מהתחזיות, עלייה 2018מרץ בגוש האירו רשם בחודש  15הייצור התעשייתי ,

בהשוואה לפברואר, לאחר חודשיים של ירידות. העלייה בייצור התעשייתי בחודש  אחוז 0.5

ומוצרים ברי קיימא. בהשוואה למרץ  מוצרי אנרגיהמרץ מיוחסת ברובה לעלייה בייצור 

 אחוזים בייצור התעשייתי. 3.0אשתקד, נרשם גידול של 

 בהתאם , אחוזים 4.2ללא שינוי, ברמה של  16שיעור האבטלה בבריטניה נותר בחודש מרץ

. במקביל, שיעור 1975הנמוכה ביותר מאז שנת  ברמתושיעור האבטלה נותר בכך, לתחזיות. 

, ואילו שיעור הלא (64-16אחוזים )בגילאי  75.6התעסוקה בבריטניה רשם עלייה לכדי רמת שיא 

משתתפים בשוק העבודה בגילאים אלו מצוי ברמתו הנמוכה ביותר מאז החל התיעוד בשנת 

לתמונה מאופקת יותר שמקרין  נתוני שוק העבודה החזקים בבריטניה מנוגדים. עם זאת, 1971

 .שאר המשק

  אחוזים )בהשוואה  2.6יחד עם זאת, קצב הגידול בשכר הואט בחודש מרץ לכדי גידול שנתי של

מקצב הגידול  , לאחרונה,קצבי האינפלציה בבריטניה גבוהיםאחוזים בחודש פברואר(.  2.8 -ל

 . ממלכהב כביד על משקי הביתהשהוביל לשחיקת השכר הריאלי, ו בשכר, מה

 קצב הגידול הריאלי של השכר :5תרשים ע
 שיעור השינוי בשכר הריאלי, כל חודש לעומת החודש המקביל אשתקד

 
 ONSמקור: 

 אסיה

  נתוני הפעילות הריאלית של המשק הסיני בחודש אפריל תומכים בהערכת האנליסטים כי

הצמיחה בסין, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, צפויה להאט. אמנם, קצב הגידול של הייצור 

)המיוחס ברובו לעלייה בפעילות  אחוזים 7.0התעשייתי רשם עלייה, מהירה מהתחזיות, לכדי 

. אך מאידך, קצב הגידול של השקעה בנכסים קבועים ר בענף הרכב ובתעשיית הפלדה(הייצו

                                                 
 כולל ענפי הכרייה והחציבה וייצור האנרגיה, אך לא כולל ענף הבינוי. 15
 
נתוני שוק העבודה מתייחסים לממוצע שלושת החודשים המסתיימים בחודש האמור. כך לדוגמא, נתון  16

  .2018מרץ -ינוארמתייחס לממוצע שנרשם בחודשים  מרץ
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אחוזים, רמתו הנמוכה ביותר בקנה מידה היסטורי.  7.0התמתן, והוא מצביע כעת על גידול של 

בנוסף, קצב הגידול של המכירות הקמעונאיות רשם ירידה, אף היא, מהירה מהתחזיות, והוא 

 אחוזים. 9.4ל מצביע כעת על גידול ש

  מגמת ההאטה בקצב הגידול של ההשקעות בנכסים קבועים עלולה לפגוע בפעילות הריאלית של

בנוסף ההאטה בקצב הגידול של המכירות הקמעונאיות עשויה להצביע על התקררות  .סין

הצריכה הפרטית בסין. אנליסטים סבורים כי נתונים אלה מעיבים על תחזיות הצמיחה של סין, 

ה מתמודדת כעת עם שני משברים מרכזיים )משבר חוב מאמיר ומשבר סחר עם שכלכלת

 ארה"ב(.

 מקומיות צפויות  לצריכה ההוצאותעוד מציינים האנליסטים כי ההשקעה בנכסים קבועים ו

החמרת הרגולציה למתן אשראי )כחלק מהצעדים להפחתת החוב של נוכח להמשיך להתרכך 

התעשייתי נובעת משיקום המלאים שהתרוקנו, ומכאן  סין(, וכי יתכן שההתאוששות בייצור

 שהיא עשויה להיות זמנית בלבד.

  אחוזים, כלכלנים מעריכים  6.9-6.8נרשמה בסין צמיחה כלכלית יציבה של  2017לאחר שבשנת

 7.0-6.5אחוזים )יעד הצמיחה של הממשל הסיני  6.5כי הצמיחה בסין צפויה להאט השנה לכדי 

דה ויתרחשו. זעזועים בסחר החוץ של סין, במי אלו אינן לוקחות בחשבוןתחזיות אחוזים(. 

תאט בצורה עמוקה  2018מעריכים שצמיחת הכלכלה הסינית בשנת מיעוט בקרב הכלכלנים 

 .אחוזים 6.0 -יותר, לכדי שיעור צמיחה הנמוך מ

 הגידול של המדדים הריאליים העיקריים בסין: קצב 6עתרשים 
 ש לעומת החודש המקביל אשתקדשיעור שינוי, כל חוד

 
 CNBS ,Forex Factoryמקור: 

 

  2018מנתוני האומדן הראשוני לנתוני החשבונות הלאומיים עולה כי ברבעון הראשון של שנת 

כך, עמד קצב . 2015לראשונה מאז הרבעון האחרון של שנת  ,נרשמה התכווצות בכלכלה היפנית
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אחוז בקצב שנתי, בניגוד  -0.6של השנה, על הצמיחה של התוצר היפני, ברבעון הראשון 

 . 80 -בכך הסתיים רצף הצמיחה הארוך ביותר ביפן מאז שנות ה לתחזיות לסטגנציה.

  בצריכה מיוחסת לירידה  ,בהשוואה לרבעון הקודםברבעון הראשון, בצמיחה ההתכווצות

בה נוקט הפרטית ובהשקעות המגזר הפרטי, זאת על אף המדיניות המוניטארית המרחיבה 

להאיץ את צמיחת הכלכלה היפנית באמצעות אשראי זול שיעודד  במטרההבנק המרכזי של יפן, 

 צריכה והשקעה. 

  אחוזים  1.2תאט הצמיחה ביפן לכדי  2018כתוצאה מכך, אנליסטים מעריכים כי בשנת

אנליסטים כי משבר הסחר בין ארה"ב (. עוד מציינים ה2017אחוזים בשנת  1.7 -)בהשוואה ל

להוביל לפגיעה עקיפה ביצוא היפני )ממנועי הצמיחה העיקריים של הכלכלה  לסין, עשוי

טכנולוגיה עבור מוצרים רבים המיוצרים בסין. כתוצאה מכך, היפנית(, שכן יפן מהווה מקור של 

 העלו אנליסטים את אי הודאות ביחס לתחזיות. 

 יפןהתוצר בקצב צמיחת : 7עתרשים 
 שיעור שינוי שנתי ושיעור שינוי רבעוני בקצב שנתי

 
 JCOמקור: 
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