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 2016מרץ 

 

 2016מגמות כלכליות ועדכון תחזיות התקציב לשנת 

 

 עיקרים

תחזיות המקרו ופרסום חוק בדבר הצורך בעדכון ה הוראותל התאםבהמסמך נערך ופורסם 

המסמך נכתב באגף הכלכלן . 2016המדינה במהלך הרבעון הראשון של שנת והוצאות והכנסות 

 הראשי בשיתוף עם אגף התקציבים. 

 

, ובמבט לאחור היו קרובות מאוד 2015בחודש ספטמבר נערכו  2016-2015תקציב התחזיות 

אחוזים, ירידה קלה  2.5עמד על בשנה זו קצב הצמיחה  .2015להתפתחויות בפועל בשנת 

הרכב הצמיחה, בדומה לשנים האחרונות, התמקד בגידול בצריכה  לשנה החולפת.בהשוואה 

הפרטית והציבורית, כאשר שאר רכיבי התוצר הציגו חולשה. קצב הצמיחה בפועל היה דומה 

אחוזים(. מנגד, שוק העבודה,  2.6) 2016-2015מאוד לקצב הצמיחה החזוי בתקציב לשנים 

 5.1אחוזים )תחזית התקציב עמדה על  5.2-האבטלה ירד לכצפוי, הציג ביצועים נאים: שיעור 

בפריון העבודה במשק )תחזית שיעור הגבוה משיעור הגידול אחוזים,  3.0-אחוזים( והשכר עלה ב

אחוז, קרוב  -0.6עמד על  2015הממוצע בשנת  האינפלציהאחוזים(. קצב  2.9התקציב עמדה על 

הסתכמו הכנסות  2015אחוז. בשנת  0.5-מאוד לתחזית שצפתה כי מדד המחירים לצרכן ירד ב

הכנסות אחרות מיליארד ש"ח, בדומה לתחזית שבבסיס התקציב.  268.2-המדינה ממסים ב

ב. עיקר הפער מקורו מיליארד מעל התחזית בבסיס התקצי 1.8מיליארד ש"ח,  31.7-הסתכמו ב

בהכנסה גבוהה מהצפי ובעלת אופי חד פעמי בסעיף השקעות המוסד לביטוח לאומי ובסעיף יתר 

 הכנסות אחרות.

 

. לתחזיות העומדות בבסיס התקציבנותרו ברובן ברמה דומה  2016לשנת המעודכנות התחזיות 

רפי שוק העבודה תחזית הצמיחה עודכנה מעט כלפי מטה, בעיקר נוכח החולשה ביצוא. מצ

ועלייה קלה בשיעור  השכרעליית , למעט עדכון כלפי מעלה בתחזית ברובםנותרו דומים 

אחוזים,  -0.3. עדכון משמעותי יותר חל בתחזית האינפלציה שכעת עומדת על האבטלה

תשומות מיובאות וצעדי הממשלה להוזלת יוקר המחייה. הכנסות ירידה במחירי ומשקפת 

הנובע במסים העקיפים, החזוי גידול צאה מהכתוהמדינה ממסים ואגרות צפויות לעלות במעט 

הכנסות בעלות אופי חד פעמי  בגללהפרטית ושל תחזית הצריכה העדכון כלפי מעלה מ

דכן כלפי מטה לאור וישירים עבחודש ינואר השנה. מנגד, הצפי להכנסות ממסים שהתקבלו 

 2016שנת ההכנסות האחרות ב, המשפיעה על הכנסות ממס החברות. הוןההחולשה בשווקי 

מעל התחזית בבסיס התקציב הנוכחי. ₪ מיליארד  0.8מיליארד ש"ח,  35.8לעמוד על צפויות 

. שילוב העדכונים בתחזית להכנסות השקעות המוסד לביטוח לאומיבסעיף מתמקד הגידול 
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 1.4-צפוי לגדול ב 2016תחזית להכנסות אחרות מעלה כי סך ההכנסות בשנת הממסים ואגרות ו

 ח לעומת התחזית בבסיס התקציב. מיליארד ש"

מימוש מלא של מגבלת בהנחת הכנסות המדינה וולגבי צמיחה  התחזיות העדכניותבהינתן 

, זאת בהשוואה רתוצאחוזי  2.8 -עומדת על כ 2016ההוצאה, תחזית הגרעון המעודכנת לשנת 

  .אחוזי תוצר 2.9לתקרת הגרעון לשנה זו שנקבעה על 

 

הסיכונים  התממשותן. -הן סטטיסטיות וקיימים סיכונים לאי המוצגות במסמךהתחזיות 

מתמקדים בסביבה העולמית, בתחרותיות המשק הישראלי, התעסוקה במגזר הפרטי, תנודתיות 

 פוליטי. -במחירי הנכסים ובמצב הגיאו

 

 תחזיות התקציב בהשוואה לנתונים בפועל והתחזית המעודכנת – 1לוח 

 2015 2016 

תחזית  
 תקציבה

 בפועל
תחזית 

 תקציב        ה
תחזית מרץ 

2016 

 2.8 2.9 2.5 2.6 (%-צמיחה )ב

 2.5 1.8 3.0 2.9 (%-)בהריאלי שכר הגידול ב

 1.8 1.7 2.5 2.2 (%-מועסקים )בהגידול ב

 בלתי מועסקים

 ממשתפים( %-כ)
5.1 5.2 5.1 5.3 

)ממוצע לעומת מדד מחירים לצרכן 
 (%-ממוצע ב

0.5- 0.6- 0.7 0.3- 

 277.9 277.3 268.2 267.7 גביית מסים )במיליארדי ש"ח(

 35.8 35.0 31.7 29.9 הכנסות אחרות )במיליארדי ש"ח(

 
 

כלכליות ועמידה בתחזיות המקרו המגמות פרק הבא מציג את ההפרקים.  6המסמך כולל 

דן  3 , פרק2016מקרו כלכליות לשנת ה תחזיות העדכון מפרט את  2, פרק 2015כלכליות בשנת 

תחזיות הלגבי עדכון כולל את ה 4. בהמשך, פרק תחזיות להכנסות ממסים ואגרותהעדכון ב

מציג את  6משלב את העדכונים בתחזיות הכנסות המדינה. פרק  5ופרק  להכנסות אחרות

  . 2016השלכות של העדכונים בהכנסות, הוצאות והתוצר על אומדן הגרעון התקציבי בשנת ה
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 2015 בשנת כלכליות המקרו בתחזיות ידהועמ כלכליות מגמות .1

אחוזים, ירידה קלה בהשוואה לשנה החולפת. קצב  2.5עמד על  2015קצב הצמיחה בשנת 

, בה הושפעה הפעילות הכלכלית במשק מהמשבר 2009צמיחה זה הוא הנמוך ביותר מאז שנת 

ול בצריכה (. הרכב הצמיחה, בדומה לשנים האחרונות, התמקד בגיד1הגלובלי )ראה תרשים 

הפרטית והציבורית, כאשר שאר רכיבי התוצר הציגו חולשה. קצב הצמיחה בפועל היה דומה 

אחוזים(. כמו כן, התחזית להתפתחות ברכיבי התוצר  2.6מאוד לקצב הצמיחה החזוי בתקציב )

 תאמה במידה רבה את הנתונים בפועל.  

 

 2015-1995: קצב הצמיחה, 1תרשים 

 
 

 

היקפי התעסוקה, כאשר בשנה ב על ידי העלייההגידול בצריכה הפרטית נתמך בשנים האחרונות 

החולפת החלה גם עליה משמעותית בשכר. הגידול בשכר בשנה החולפת מהווה תיקון למגמה 

, בהן קצב הגידול של השכר היה נמוך מהגידול בתוצר לשעת העבודה 2011-2009בשנים שרווחה 

. עם 2016כי המגמה תמשך גם במהלך שנת  ההערכה היאבהמשך,  יוצגשכפי ב(. 2)ראה תרשים 

על הגידול בתוצר לשעת  עלותלהגידול בשכר אינו יכול שזאת, בהסתכלות לטווח הבינוני, ברור 

עבודה לאורך זמן מבלי שתהיינה לכך השלכות שליליות על התעסוקה. בתוך כך, תחזית 

אחוזים לעומת  2.9ה קרובה מאוד להתפתחות בפועל )תיהי 2015התקציב לגידול בשכר בשנת 

 יתה נמוכה במעט לעומת הגידול בפועל.יאחוזים(, והתחזית לגבי הגידול בתעסוקה ה 3.0
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 : הפערים בין הצמיחה, השכר והצריכה הפרטית2תרשים 
 ב2 א2

  
 

. על פי של כוח העבודה אתגר נוסף העומד בפני שוק העבודה הוא השינוי בתמהיל הדמוגרפי

תחזיות הלמ"ס, הגידול בכוח העבודה בשנים הקרובות יובל על ידי אוכלוסייה חרדית וערבית, 

עבור קושי גם  המאופיינות בשיעורי השתתפות וכישורים רלוונטיים נמוכים יחסית. הדבר יוצר

התעסוקה  ק, אשר מתמודד עם מחסור בכוח אדם מיומן ומתקשה להרחיב את נתחט-מגזר ההי

 (.    3ראה תרשים בו )

 טק-מצבת השכירים בענפי ההי: 3תרשים 
 )באלפים וכאחוז מסך השכירים במגזר העסקי(

 
 

יחסית. ניתן לייחס  ותתנודתיוהן נותרו  בהיקף ההשקעות היריד הנרשמבשנתיים האחרונות 

פעמיים בהיקפים משמעותיים, וחלק נוסף לחוסר -חלק מהתנודתיות לביצוע פרויקטים חד

חלה . במסגרת זו, בשנתיים האחרונות ולגבי הרגולציה במשק סביבה הגלובאליתבהוודאות 

בנכסים לא מוחשיים, ליסינג השקעות השקעות בנכסים קבועים, בדגש על היקף ההתכווצות ב

התחלות אך , למגורים רשמו התאוששות קלה ההשקעות בבנייהובניה שלא למגורים. בנוסף, 

 2017-2016בשנים . מנגד, היקף ההשקעות צפוי להתאושש בניה נותרו בהיקף נמוך יחסיתה
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ב , אם כי זו צפויה להכיל רכיבמפעל תעשייתי מתוכננתהפעמית גדולה -לאור השקעה חד

 גדולה.   צפויה להיות לתוצר בשלב ההשקעה אינה  התרומהשכך משמעותי של יבוא, 

  

רשם ירידה  יצוא הסחורותנמשכה החולשה ביצוא סחורות והשירותים. בחודשים האחרונים 

אחוזים, אם כי היקף היצוא התעשייתי נפגע בשיעור מתון יותר. עם זאת, העלייה  3.1חדה של 

ניתוח יצוא הסחורות לפי , מהווה סימן חיובי עבור היצואנים. 2015במחירי היצוא בשנת 

ומנגד חל גידול  ,מעלה כי עיקר הירידה חלה בשני רכיבים: יצוא כימיקלים ויהלומים 1ענפים

מנוגדים למגמת ביצוא הסחורות מישראל היו השינויים ניכר ביצוא רכיבים אלקטרוניים. 

יצוא , התכווץ 2015בסיכום שנת  .2אחוזים 2.0של  איטיבקצב שעלה גידול בסחר העולמי, ה

אחוזים. עם זאת, לאור העלייה החדה במחירי היצוא ברכיב זה, חברות  2.3-ב השירותים

המייצאות שירותים, נהנו בממוצע מגידול בפדיון. זאת מכיוון שחלק ניכר מיצוא השירותים 

אחוזים של השקל מול המטבע  8-כ)תוכנה ומו"פ( מופנה לארה"ב, ובשנה החולפת חל פיחות של 

עקב האירועים הביטחוניים.  2015 תיירות נפגע ברבעון הרביעי שלהיצוא שירותי  האמריקני.

 -1.1אחוזים לעומת  -3.1יתה חזקה יותר מתחזית התקציב )יה 2015הירידה ביצוא בשנת 

 אחוזים(.  

 

העולמי ופגיעה בביקוש ול : האטה בגידגורמיםרחב יותר, החולשה ביצוא נובעת משני במבט 

גידול בשכר לצד  תיסוף שער החליפיןמ נובעתהפגיעה בתחרותיות המשק. של בתחרותיות 

 . ותחרות גוברת מחו"ל מחסור בכוח אדם מיומןפריון העבודה(, בבמשק )מעבר לגידול 

 

אחוז, מעט מעל תחזית התקציב. השינוי הריאלי המתון,  0.6-ב 2015היקף היבוא גדל בשנת 

שהקטינה את היקף היבוא  מחירי התשומות )כגון נפט(ההוזלה המשמעותית באת מבטא אינו 

הייתה השפעה משמעותית על המשק הישראלי בשנת  במחירי הנפט ירידהל. במונחים דולריים

 :3. להלן הממצאים העיקריים2016ה נוספת בשנת השפעלה וצפויה  ,2015

  וצפויה  ,אחוז 0.4בשיעור של  2015הירידה במחירי הנפט תרמה לירידת מחירים בשנת

 .2016אחוז נוספים בשנת  0.2-בלתרום להורדת האינפלציה 

 )ירידה  ,בישראל, כבמרבית המדינות המפותחות האחרות )שאינן יצואניות הנפט

אחוז  0.2לצמיחה. ההערכה היא שהתרומה לצמיחה עמדה על  במחירי הנפט תורמת

 . 2016אחוז בשנת  0.3וצפויה לעמוד על  2015בשנת 

 הירידה במחירי הנפט על התוצר לנפש )או ההכנסה הפנויה( גדולה ביחס  תהשפע

שם ונובעת משיפור בתנאי הסחר ועלייה במחירי התוצר. ל ,ה על קצב הצמיחהתלהשפע

  .4מיליארד דולר 5-בלמעלה מ 2015יבוא נפט ירדה בשנת המחשה, עלות 

                                                 
 דולריים שוטפים.  במונחים 1
 לסחר בסחורות.  CPB-מדד ה 2
ההערכות המוצגות לעיל מבוססות על ניתוח אקונומטרי בשילוב סימולציות וממצאים מהספרות  3

הכלכלית בעולם. הניתוח מתייחס להשפעת מחירי הנפט ואינו כולל התייחסות לגורמים שתרמו לירידה 
 )כגון ההאטה בסחר העולמי(.

 חלק קטן יחסית מהירידה ניתן לייחס לגידול הפקת הגז בשדה תמר.  4
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  תקציב המדינה נהנה אף הוא מירידת מחירי הנפט. הכנסות המדינה צפויות לגדול

קיים גידול בצריכת דלקים. במקביל, הלאור העלייה ההדרגתית ברווחיות החברות ו

 משרדי התחבורה והביטחון., במיוחד בחיסכון ישיר

 

אחוזים(.  2.8אחוזים לעומת  3.1יבורית היה גבוה במעט מתחזית התקציב )הגידול בצריכה הצ

 2015בקצב מהיר גם בשנת לגדול בתוך כך מצבת המועסקים בשירותים הציבוריים המשיכה 

 . 2016גם בשנת ולעלות אחוזים(, אשר צפוי להמשיך  2.9) בשכרעלייה  הוחל

 

חוז, קרוב מאוד לתחזית התקציב שצפתה א -0.6עמד על  2015הממוצע בשנת  האינפלציהקצב 

  אחוז. 0.5-כי מדד המחירים לצרכן ירד ב

 

 

 : מצרפי התוצר, תחזית והנתונים בפועל2לוח 

 ממוצע האינדיקאטור
2004-2013 

2014 2015 

 בפועל תחזית תקציב בפועל

 2.5% 2.6% 2.6% 4.3% *תמ"ג

 4.9% %4.0 3.7% 3.9% צריכה פרטית

 3.1% 2.8% 3.3% 2.4% צריכה ציבורית

 1.2% 0.2% 1.0% 6.0% השקעה גולמית

 -1.4% 1.2%- -2.0% 5.5% השקעה בנכסים קבועים

 -3.1% 1.1%- 1.5% 5.6% יצוא

 1.1%- 0.2% 3.3% **4.8% יצוא סחורות ללא יהלומים

 2.3%- 1.3%- 1.4% **6.6% שירותים

 0.6% 0.3% 3.0% 4.6% יבוא

 5.2% 5.1% 5.9% 8.5% אבטלה

 מקור: למ"ס, משרד האוצר

 

ישנן מספר סיבות מבניות.  , בהשוואה לעשור החולףלירידה בקצב הצמיחהבמבט רחב יותר, 

מיצוי של תהליך הגידול בהשתתפות בשוק העבודה משמעו כי המשך הצמיחה תלוי ראשית, 

ובעיקר אלו  - בגידול בפריון העבודה של העובדים שנכנסו למעגל התעסוקה בשנים האחרונות

היצע של כוח אדם משכיל רלוונטי במיוחד עבור ה מגבלות על בעתיד. אליו שצפויים להצטרף 

בשכר במשק העלייה , שנית. מעכב את המשך צמיחתובולט במיוחד והמחסור בו טק, -מגזר ההי

מעבר לקצב הצמיחה של פריון העבודה פוגע בתחרותיות של המגזר העסקי בשווקים 

טחוניים והחברתיים העומדים בפני ישראל הביאו יית, האתגרים הבלישש .הבינלאומיים

 .ובנטל המס הוצאה הציבוריתב לעצירת מגמת הירידה
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 2016 לשנת כלכליות מקרו תחזיות עדכון .2

הצמיחה ורכיביה  בפרט התקציב נותרו בעינן, ווו בסיס לתחזית יהכלכליות שהמרבית המגמות 

כלכליות לשנת -היו דומות במידה רבה לתחזית. העדכונים לגבי התחזיות המקרו 2015בשנת 

לידי ביטוי מתמקדים בשני תחומים. ראשית, העדר ההתאוששות בסחר העולמי, כפי שבא  2016

משמעו כי  ,(CPBכלפי מטה של תחזיות הגופים המובילים )קרן המטבע, מתמשכים  בעדכונים

בנוסף, האירועים בשנה החולפת. מזה שנחזה יותר נמוך יקוש לייצוא הישראלי צפוי להיות הב

 העדכוןמשפיעים על התיירות הזרה.  2015שהתגברו ברבעון האחרון של שנת  םהביטחוניי

לעדכון כלפי מטה של תחזיות , והחולשה המתמשכת בנתוני היצוא הובילו בתחזיות הגלובליות

המשך  העדכנית, שכןהיצוא קיימים סיכונים גם בהקשר לתחזית עם זאת, עדיין היצוא. 

עלולים לפגוע בהתאוששות משק של התחרותיות רמת הההאטה בעולם או ירידה נוספת ב

   היצוא הישראלי.

 

 הנחות מרכזיות בבסיס המודל המקרו כלכלי: 3לוח 

 הנחות המודל 2015נתון  תרחיש הבסיס האינדיקאטור

 2016-ל

תחזיות גופים 
 בינלאומיים

האטה בקצב הצמיחה  תוצר ארה"ב
 ביחס לשנים האחרונות

 2.2% –הפד )ארה"ב(  2.0% 2.4%

OECD – 2.5% 

CPB – 2.0% 

לאור העדכון המתמשך  הסחר העולמי
של תחזיות קרן המטבע 
כלפי מטה, נלקח מקדם 

 בטחון

2.0% 

(CPB) 

 4.1% –קרן המטבע  3.0%

 9.4% – 100ת"א   התייצבות מדדי מניות

NASDAQ – 13.1% 

גידול בקצב 
 5%שנתי של 

ביחס לנתון 
 האחרון

 

שלילית ונשארת מתחת  אינפלציה
לגבול התחתון של טווח 

 (2%יעד האינפלציה )

0.6%- 0.3%-  

 

עודכן כלפי מעלה, בעיקר לאור היקף הצריכה הגבוה מנגד, הצפי לגידול בצריכה הפרטית 

. כפי 2016עדכון כלפי מטה של תחזית האינפלציה לשנת לאור ה, וכן 2015ברבעון הרביעי של 

ונמשכה  ,2014 שהחלה במחצית השנייה של שנת ,מחירי הנפטבשצוין לעיל, הירידה החדה 

בנוסף, מדד המחירים לצרכן מושפע . 2016גם בשנת צפויה להשפיע על האינפלציה  2015בשנת 

מים ההציבורית, התחבורה ביניהם הוזלת תעריפי  ,מצעדי הממשלה להוזלת יוקר המחייה

 2016תחזית לאינפלציה הממוצעת לשנת הוחלק מהמצרכים הנמצאים בפיקוח. בתוך כך, 

 . (3)ראה לוח  אחוז -0.3עומדת על 

 

בכיוונים  2016ו על תחזית הצמיחה לשנת שני העדכונים )היצוא והצריכה הפרטית( השפיע

 2.9אחוזים לעומת תחזית תקציב  2.8מנוגדים והובילו לכך שהתחזית עודכנה בשיעור קל בלבד )
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תקציב המציג פירוט של התחזיות העדכניות בהשוואה לאלו ששימשו לבניית  4אחוזים(. לוח 

 . 2016-2015לשנים 

 

 2016לשנת כלכליות -עדכון תחזיות מקרו: 4לוח 

 2016 2015 האינדיקאטור

תחזית  בפועל
 תקציב

 תחזית מרץ

 2.8% 2.9% 2.5% *תמ"ג

 3.4% 3.0% 4.9% צריכה פרטית

 3.2% 2.9% 3.1% צריכה ציבורית

 1.2% 1.8% 1.2% השקעה גולמית

 4.1% 3.8% -1.4% השקעה בנכסים קבועים

 2.6% 4.2% -3.1% יצוא

 2.6% 3.7% 1.1%- יצוא סחורות ללא יהלומים

 3.5% 5.0% 2.3%- שירותים

 3.2% 3.9% 0.6% יבוא

 5.3% 5.1% 5.2% אבטלה

 

 
בבסיס התקציב. העומדת דומה לתחזית כאמור  נותרה 2016לשנת תחזית הצמיחה העדכנית 

לשנת  הצמיחה כי בנק ישראל הוריד את התחזיתעולה בהשוואה לתחזיות של גופים אחרים 

קרן המטבע אחוזים.  2.8-)מועד עריכת תחזיות תקציב( ל 2015אחוזים בספטמבר  3.3-מ 2016

 רסמו תחזיות צמיחה עדכניות לישראל. טרם פ OECD-וארגון ה

 השוואת תחזיות צמיחה: 5לוח 

 תחזית התקציב תחזית עדכנית
 

2016 2016 2015 

 נתון בפועל 2.5  

 משרד האוצר 2.6 2.9 2.8
 (2015)ספטמבר  (2016)מרץ 

 בנק ישראל 2.6 3.3 2.8
 (2015)ספטמבר  (2016)מרץ 

 קרן המטבע 2.5 3.3 
 (2015)ספטמבר  

3.2 3.5 3.4 OECD 
 (2015)אוקטובר  (2015)נובמבר   
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 מועסקיםהשינוי במספר ה :5 תרשים

 

 ואגרות ממסים להכנסות תחזיות עדכון .3

מיליארד ש"ח, קרוב לתחזית שבבסיס  268.2-ממסים בהסתכמו הכנסות המדינה  2015בשנת 

הכנסות מוכן  ,הכנסות המדינה מורכבות ממסים שגובה רשות המסים. 2016-2015 תקציב

כאן אינן כוללות מע"מ על הייבוא המוצגות מַאגרות שגובים משרדי הממשלה. ההכנסות 

 2015-גביית מסים ב ואינן כוללות את הכנסותיהם של גופים אחרים במגזר הציבורי. ,הביטחוני

פעמיות, חקיקה ומחירים(, מה שמוביל -)בניכוי הכנסות חד 2014לעומת  5.2%-עלתה ב

שהינה גבוהה ביחס לשנים גמישות הכנסות ממסים ביחס לתוצר, השל   1.95לגמישות של 

 האחרונות . 

 

 9.9%מיליארד ש"ח, עליה ריאלית של  135.1-ב 2015ההכנסות ממסים ישירים הסתכמו בשנת 

פעמיות ושינויי חקיקה(. הגידול החד בהכנסות ממסים ישירים במהלך -)בניכוי הכנסות חד

 1.5-של כבהיקף התקבלו הכנסות חד פעמיות  בשנה זו בשכר במשק. הושפע מעליה חדה 2015

מיליארד ש"ח, עליה ריאלית של  126.4-ת ממסים עקיפים הסתכמו בהכנסוה. ש"חמיליארד 

, כאשר בהמשך 2015הכנסות חל בתחילת שנת המציג כי עיקר הגידול בתוואי  6. תרשים 3.6%

 השנה נעו היקפי הגבייה סביב רף הממוצע השנתי. 

 

  

                                                 
5

 והכנסות חד פעמיות. בניכוי שינויי חקיקה 

3.9% 

1.3% 

3.6% 

4.9% 

4.0% 
4.3% 

3.7% 
3.5% 

2.0% 

3.3% 

-0.2% 

3.3% 

1.9% 

2.9% 

1.9% 

2.7% 

1.9% 
1.6% 

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

 סקטור עסקי שירותים ציבוריים
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 ועקיפים גביית  מסים ישירים: 6 תרשים       

 : גביית  מסים ישירים א6תרשים 

, חריגה גבייה ללא, 2014 מחירי"ח, ש)מיליארדי 
 (עונתיות מנוכה

 

 : גביית מסים עקיפים ב6תרשים 

, חריגה גבייה ללא, 2014 מחירי"ח, ש)מיליארדי 
 (עונתיות מנוכה

 

 הראשי הכלכלן אגף עיבודי, כלליה חשבה: מקור

 

לגידול בצריכה הפרטית ברבעון הרביעי של ותרם , 17%-ל 18%-באוקטובר ירד שיעור המע"מ מ

 .2016שנת  בתחילתו ,2015

 

היה דומה מאוד לתחזית שבבסיס תקציב  2015אגרות בשנת מהיקף הכנסות המדינה ממסים ו

2016-20156 . 

 

 הכנסות ממסים ואגרות לפי סוגי מס, תחזית מול גבייה בפועל :6 לוח

 2015  

 תקציבהתחזית 

2015  

 בפועל

 פער

-0.5 135.1 135.6 מסים ישירים  

 1.1 126.4 125.3 מסים עקיפים

-0.1 6.7 6.8 אגרות  

 0.5 268.2 267.7 סך הכנסות ממסים ואגרות

 

 2016התחזית לשנת הכספים 

מיליארד  277.9-תסתכמנה הכנסות המדינה ממסים, על פי התחזית המעודכנת, בכ 2016בשנת 

ה בשכר אשר ישבבסיס התקציב. עיקר הגידול נובע מעלי ש"חמיליארד  277.3ש"ח, לעומת 

 2.8מניחה עלייה ראלית בשיעור של  2016תחזית ההכנסות לשנת  . 2016צפויה להמשך בשנת 

 אחוזים במחירי התוצר. 1.7אחוזים בתוצר המקומי הגולמי ועלייה של 

  

                                                 
 1.0מיליארד ש"ח. בניכוי שינויי חקיקה ) 270.2תחזית הגבייה בבסיס התקציב, לפני הצעדים עמדה על  6

 מיליארד ש"ח. 267.7על התחזית עמדה ₪(, מיליארד  1.5מיליארד ש"ח( והפרשה לקרן פיצויים )

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

ם
פי

ל
א
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 (במיליארדי ש"ח) : עיקרי התחזית לגביית המסים7לוח 

 
2015 

 )בפועל( 

2016 
)תחזית 
 תקציב(

2016 
)תחזית 
 מעודכנת(

 277.9 277.3 268.2 תחזית הגבייה ממסים ומאגרות*

   מזה:
 

 142.1 143.7 135.1 מסים ישירים

 128.8 126.7 126.4 מסים עקיפים

 7.1 6.9 6.7 אגרות

 
  .מעיגולים נובע ההכנסות סך לבין הרכיבים סכום בין הפער*

 
 

ההכנסות ממסים ומאגרות ביחס לתוצר מהווים אינדיקטור חשוב לבחינת ערכי הגמישות של 

גמישות הכנסות ממסים ומאגרות ביחס לתוצר עמדה על  2015בשנת  סבירות תחזית הגבייה.

, רמה חריגה ביחס לשנים האחרונות ולמקובל בספרות הכלכלית. הגמישות הגבוהה נובעת 1.9

 משלושה גורמים עיקריים:

 בשוק העבודה אשר רשם גידול בהיקף השכר ומצבת המועסקים. ביצועים נאים  .1

הירידה בקצב הצמיחה חלה ברכיבים אשר השפעתם  תומך מיסוי. צמיחהההרכב  .2

. מנגד, הצריכה הפרטית בטווח הקצר על הכנסות המדינה היא מוגבלת )יצוא, השקעות(

 )המהווה בסיס למיסוי עקיף( גדלה משמעותית.

השפעת התחשב בל תוצר לבין מדד מחירים לצרכן בשנה זו. הפער משמעותי בין מחירי  .3

הגמישות חושבה על סמך שיעור שינוי במחירים אשר מורכב משני המדדים, הפער, 

 בפרופורציה שווה.  

 

, מעט מעל הגמישות 1.3גמישות ההכנסות ממסים ביחס לתוצר צפויה לעמוד על  2016בשנת 

  .הכלכלית המקובלת בספרות
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 לתוצרגמישות ההכנסות ממסים ביחס . 7תרשים 

 )בהתחשב בשינויי חקיקה, הגברת אכיפה וחד פעמי(

 

 

 

 אחרות להכנסות תחזיות עדכון .4

תחזית ההכנסות האחרות מושפעת בעיקר מההתפתחויות הכלכליות בארץ ובעולם ומשינויים 

ביטוח לאומי, סיוע ל השקעות המוסדדמוגרפיים. תחזית זו כוללת חמישה סעיפי תקבולים: 

בטחוני, מע"מ על יבוא בטחוני, הכנסות מריבית ויתר ההכנסות )הכוללות בעיקר הכנסות בגין 

התחזית עדכון דיבידנדים מחברות ממשלתיות ותמלוגים על אוצרות טבע(. פרק זה מציג את 

ת צעדי המדיניות השפע שעומדת בבסיס התקציב וכוללת את  תחזית ההכנסות האחרותלעומת 

 .2016- 2015 יםהמדינה לשנתקציב מסגרת שאושרו ב

בשלהי העשור האחרון, חלה ירידה משמעותית בהכנסות האחרות של הממשלה. כך, בעוד 

 2014- 2009מיליארד ש"ח, בשנים  33.2עמד על  2008- 2005שממוצע ההכנסות האחרות בשנים 

ונחי תוצר, הירידות של סוף העשור הקודם רד ש"ח בלבד. בממיליא 28.0-ירד ממוצע זה ל

(. בשנים 8במרבית רכיבי ההכנסות האחרות )ראה תרשים  ונרשמ ותחילת העשור הנוכחי

  בהכנסות האחרות. התייצבותהאחרונות ניכרת 

 

  

1.1 

-0.7 

1.1 1.2 

1.9 

1.3 

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
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 (תוצר)באחוזי  התפתחות רכיבי ההכנסות האחרות: 8תרשים 

 

 

מיליארד מעל התחזית  1.8מיליארד ש"ח,  31.7-הסתכמו ההכנסות האחרות ב 2015בשנת 

בבסיס התקציב הנוכחי. עיקר הפער בין התחזית להיקף ההכנסות בפועל מקורו בהכנסה גבוהה 

מהצפי בסעיף השקעות המוסד לביטוח לאומי בעיקר בשל פיצוי חד פעמי למוסד בגין הגרעון 

אחרות. במקביל,  ובסעיף יתר הכנסות, מיליארד ש"ח 0.9בסעיף דמי אבטלה בהיקף של 

הקדמת פירעונות תחזית בשל מההכנסות בסעיף גביית חובות ריבית היו נמוכות במעט ה

וכך גם בסעיף הסיוע , הכנסות מריביתב , המובילים לקיטוןיתרת הקרןמשמעותי של צמצום ו

 (. 9הביטחוני )ראה תרשים 

 בהשוואה לתחזית התקציב 2015בשנת  : ההכנסות האחרות9תרשים 

    

מיליארד ש"ח מעל  0.8ש"ח, מיליארד  35.8לעמוד על צפויות  2016ההכנסות האחרות בשנת 

מקורו בסעיף בתחזית ביחס לתחזית בבסיס התקציב השינוי העיקרי התחזית בבסיס התקציב. 

עדכון מודל התחזית ומ 2015נתוני הגבייה בפועל בשנת השקעות המוסד לביטוח לאומי ונבע מ

ביתר הסעיפים לא צפויים שינויים משמעותיים בשנת  סד לביטוח לאומי.לרכיב השקעות המו

 (.10 תרשים)ראה  2016
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2016עדכון תחזית הכנסות אחרות לשנת : 10תרשים 

 

 

 בתחזית ההכנסות הכוללת  העדכון .5

מעלה כי  ,תחזית להכנסות אחרותבשילוב העדכונים בתחזית להכנסות ממסים ואגרות וכן 

 מיליארד ש"ח לעומת התחזית בבסיס התקציב.  1.4-צפוי לגדול ב 2016סך ההכנסות בשנת 

 

 ("חש במיליארדי) 2016עדכון תחזית הגבייה לשנת : 8לוח 

 2015 2016 

 
 עדכנית תחזית תקציב תחזית בפועל תקציב תחזית

 277.9 277.3 268.2 267.7 מסים  גביית

 35.8 35.0 31.7 29.9 אחרות הכנסות

 313.7 312.3 299.9 297.6 "כסה

 

אחוזי תוצר. על פי  26.1על  2015נטל המס )כולל נטל ההכנסות האחרות( עמד בשנת 

 (.11)ראה תרשים  2016התחזית, נטל המס לא צפוי להשתנות בשנת 
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 . נטל המס )שיעור מתמ"ג, %(11תרשים 

 

 

 התקציבית ההוצאה להתפתחות הצפי עדכון .6

 

 

מיליארד ש"ח. בחודשיים הראשונים של  347.7מגבלת ההוצאה לשנת הכספים עומדת על 

 12.4%מיליארד ש"ח, עלייה של  41-הממשלה בכ יהסתכמו סך הוצאות משרד 2016שנת 

במגבלת ההוצאה  6.8%-וזאת בהשוואה לגידול של כ ,לעומת התקופה המקבילה אשתקד

ת, בשלב זה אין וודאות מלאה לגבי סך הוצאות . לצד זא2016 -ו 2015המותרת בין השנים 

זאת לאור השונות הגבוהה הנוגעת לקצבי ביצוע של ו הממשלה בשנת התקציב הנוכחית

אפשריים במדדים מקרו כלכליים בעלי השפעה על ההוצאה  יםפרויקטי תשתיות, שינוי

 לתקציב. חיצונייםומימושן של הוצאות התלויות בתנאים  התקציבית

כי נכון לעת זאת אין נתונים התומכים בשינוי הנחת הבסיס לפיה מגבלת  ,להמהאמור עו

 תנוצל במלואה. 2016ההוצאה לשנת הכספים 

 1.4הכנסות של הגידול בתחזית הבהינתן עדכון תחזית צמיחת התוצר כאמור במסמך זה, 

 ומימוש מלא של מגבלת 2016מיליארד לעומת התחזית שהונחה בעת בניית התקציב לשנת 

 תוצר.     2.8%-עומדת על כ 2016ההוצאה, תחזית הגרעון המעודכנת לשנת 
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