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 2016אוגוסט 

 

כלכליות והכנסות המדינה ממסים ומהכנסות אחרות -תחזית ההתפתחויות המקרו

 2018-2017בשנים 

 

 עיקרים
המסמך מפרט את התחזיות לצמיחת התוצר בישראל ורכיביו, מצרפי שוק העבודה, מחירים וצפי להכנסות 

כלכלית היא המשך התאוששות בקצב איטי -המקרותחזית ההממשלה. הנחת הבסיס ששימשה לעריכת 

 של המשקים המפותחים, העדר משבר משמעותי במדינות מפותחות או בשווקי ההון והנחה כי התפתחות

נמוך צופה קצב צמיחה  2018-2017הגלובאליות. התחזית לשנים  המגמות את לשקף תשוב הישראלי היצוא

החולשה העדכון כלפי מטה משקף את . וזים בהתאמה(אח 2.8-ו 2.7) פוטנציאל בטווח הקצרמה במעט

 בסחר לגידול תחזיותהבשחיקה המתמשכת הן של ביטוי בסביבת הצמיחה הגלובלית, אשר באה לידי 

המשקים המובילים. במקביל, התממשות הסיכונים הגלובליים  קצבי הצמיחה החזויים שלשל הן ו העולמי

ועל הפעילות הריאלית אות המשפיע על השווקים הפיננסיים ( תורמים להמשך חוסר הווד"ברקזיט")כגון 

בדומה לשנים האחרונות, הצמיחה תובל בעיקר על ידי גידול השקעות בנכסים קבועים(. )בעיקר על 

הגידול בצריכה הפרטית לצד התאוששות הדרגתית בהשקעות )כולל השקעות בעלות אופי חד פעמי(. 

עם זאת, שכר לצמיחת התוצר לעובד. הסות בין קצב גידול תחול התכנהמואץ בשכר יתמתן בהדרגה ו

, קצב גידול השכר יהיה גבוה משיעור הצמיחה של התוצר 2019התהליך שצפוי להסתיים בשנת  במהלך

 לעובד והפער יצטמצם בהדרגה. 

מעט מעבר בקצב נורמטיבי, שהוא  2018-2017בצד ההכנסות, היקף גביית המסים צפוי לצמוח בשנים 

גדל היקף הכנסות המדינה ממסים בשיעור גבוה  2015בשנת לאחר שלקצב ההתרחבות של התוצר. זאת 

 לאור הגידול 2016 של הראשונה מקצב הצמיחה במשק. הגמישות החריגה נמשכה גם במחצית 2יותר מפי 

 היו עקיף יסויממ ההכנסות גם, במקביל .שכר ובניכויי החברות במס בעיקר, ישירים ממסים בהכנסות

תחזית הגבייה ממסים משקפת  .רכב כלי רכישתב הזינוקובפרט , הפרטית בצריכה הגידול לאור גבוהות

והמשך רמת תעסוקה הקרובה  תיר מיסוי )בעיקר ברכיב הצריכה הפרטית(את הרכב הצמיחה שהינו ע

בקצב דומה לשנים הקודמות, לאחר  2018-2017אחרות צפויות להמשיך לצמוח בשנים ההכנסות ה. למלאה

שמקורה בשינוי בשיטת הרישום של הכנסות המוסד לביטוח לאומי. ההכנסות  2016 -עלייה משמעותית ב

לשמור על נטל הכנסות הממשלה צפוי . האחרות צפויות להתרחב בקצב נמוך מקצב הצמיחה של התוצר

 . ך שנות התחזיתיציבות לאור

תרחישים  3-אופק התחזית הארוך מחייב בחינה של נקודות מפנה מהתרחיש המרכזי. המסמך מתייחס ל

, חולשה בשוק העבודה ונסיגה בשווקי ההון, ומציג את השפעתם על הסחורות חליפיים: קיפאון ביצוא

ייחודיות: האחת מנתחת את תחזית הצמיחה והכנסות הממשלה. כמו כן, המסמך כולל שתי תיבות 

השפעת הירידה במחירי הנפט על הצמיחה, האינפלציה והכנסות המדינה, בעוד התיבה השנייה מציגה את 

 . בנושא תמצית נוהל הכנת התחזיות שגובש באוצר בעקבות דוח מבקר המדינה
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 רקע

, שוק העבודה, כלכליים, כגון: צמיחת התוצר-חלק זה מפרט את תחזיות משרד האוצר למשתנים מקרו

 השינוי במחירים, הכנסות המדינה ממסים וההכנסות האחרות, המשמשות לבניית התקציב לשנים 

 ובוחןפרקים: פרק א' מתאר בקצרה את המתודולוגיה לבניית התחזיות  חמישה. המסמך מכיל 2018-2017

 את מציג' ב פרק; בפועל להתפתחויות בהשוואה 2016-2015 לשנים התקציב בבסיס שעמדו התחזיות את

 מציג' ג פרק; 2018-2017 לשנים התקציב בבסיס העומדות כלכליות-המקרו לתחזיות המרכזיות ההנחות

 התפתחות תרחישי ומציב לתחזיות הסיכונים את מפרט' ד פרק; כלכליות המקרו התחזיות את

 .2018-2017 לשנים ממסים המדינה להכנסות התחזיות את מציג'  ה פרק; אלטרנטיביים

פרק א': המתודולוגיה לבניית התחזיות והשוואה של התחזיות בבסיס התקציב 

 להתפתחויות בפועל ולתחזיות עדכניות 2016-2015יםלשנ

 כדלהלן:  ,אגף הכלכלן הראשי פיתח ארבעה מודלים אקונומטריים ,תחזיותהלצורך בניית 

 מודל חיזוי למדד המחירים לצרכן .1

 רכיביו ומצרפי שוק העבודהמודל חיזוי לתוצר,  .2

 מודל לחיזוי הכנסות הממשלה ממסים ואגרות  .3

 מודל לחיזוי הכנסות אחרות של הממשלה .4

התחזיות  .לגבי משתנים אקסוגניים דומותמניחים הנחות והמודלים משתמשים בבסיס נתונים משותף, 

, תוך ההכנסות האחרות לחיזוי( משמשות לחיזוי ההכנסות ממסים ואגרות ו2)-( ו1המתקבלות ממודלים )

שינויים משמעותיים במצב הביטחוני, אירועים כלכליים שאינם נכללים  שלהתאמות במקרים ביצוע 

 . לישמשפיעים על הפעילות הכלכלית וכו חקיקהבמודל החיזוי, שינויי 

 2015, לבין הנתונים בפועל בשנת 2016-2015משווה בין התחזיות שעמדו בבסיס התקציב לשנים  1לוח 

תחזיות מרבית ה. הדיוק ב2015הוכנו בספטמבר  2016-2015. התחזיות לתקציב 2016ותחזית עדכנית לשנת 

חשבות בשינוי מגמה שחל בשנה זו, בהקשר משקף את אופק התחזית הקצר יחסית וכן הת 2015לגבי שנת 

האצה בגידול בשכר, מעבר לגידול בפריון העבודה משקפת את התיקון לשנים הלהתפתחות השכר במשק. 

השפעת הגדלת שכר המינימום וכן את רמת התעסוקה הגבוהה.  את בהם נרשמה מגמה הפוכה, 2011-2008

על הכנסות המדינה )מסים ישירים, עקיפים והגידול בשכר, כצפוי, השפיע חיובית על הצריכה הפרטית 

 והכנסות בטל"א(. 

 

 2016-2015, דומה לתחזית התקציב לשנים 1אחוזים 2.5עמד על  2015בתוך כך, קצב הצמיחה בשנת 

ורי הגידול בתעסוקה ובשכר היו דומים אף הם, ויחד תרמו לכך שהכנסות המדינה ממסים שיע(. 2.6%)

(. היקף ההכנסות ₪2מיליארד  267.7לעומת ₪ מיליארד  268.2ואגרות היו קרובות מאוד לתחזית התקציב )

ממסים רשם בשנה זו גידול חריג ביחס לקצב צמיחת התוצר. הגידול נבע במידה רבה מעליית השכר 

שק, שתרמה לגידול בהכנסות ממסים ישירים וכן ממסים עקיפים )באמצעות הגדלת הצריכה הפרטית(. במ

                                                           
1
וכן לעדכן את התוצר בשנים  2016באוגוסט הלמ"ס צפויה לפרסם עדכון הצמיחה לגבי הרבעון השני של  16-ב 

שינויים משמעותיים בשל שינוי הגדרת התוצר )לדוגמה על ידי הכללת  צפוייםקודמות. בהתאם לפרסום המוקדם, 
 ייתכן עדכון משמעותי בגובה התוצר ובשיעורי הצמיחה.בשל שינוי ההגדרות, פעילות רמ"י(. 

 
2
בגין הקדמת ₪ מיליארד  1.5מתוך כך הופרשו ₪, מיליארד  270.2עמדה תחזית ההכנסות על  2015לגבי שנת  

 267.7-. לפיכך, התחזית בפועל הסתכמה בבגין הורדת שיעור המע"מ₪ מיליארד  0.85-ו ההפרשות לקרן מס רכוש
-2016בספר עיקרי התקציב לשנים  103יות זו, שימשה לצורך חישוב גרעון בפועל, כפי שמוצג בעמוד תחז₪. מיליארד 

2015 . 
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( היה גבוה מהחזוי 2.6%מנגד, פער מסוים נרשם בקצב הגידול של מחירי התוצר, כאשר הגידול בפועל )

. 3רי הנפט(. הגידול המהיר במחירי התוצר הוא תוצאה של הוזלת תשומות מיובאות, בדגש על מחי1.7%)

מיליארד מעל תחזית התקציב. הגידול בהכנסות  ₪1.8, מיליארד  31.7 -אחרות הסתכמו בהכנסות 

למוסד לביטוח לאומי )בגין ₪ האחרות ביחס לתחזית מקורו בעיקר בפיצוי חד פעמי בהיקף של כמיליארד 

  ף זה.הגרעון בסעיף דמי אבטלה( ובטעות הנובעת מהתנודתיות המשמעותית בהכנסות בסעי

 

. העדכון משקף חולשה בסביבת 2.5%-כלפי מטה ל 0.4%-בעודכן,  2016לשנת  הצמיחה החזויקצב 

הצמיחה הגלובלית ובפרט בסחר העולמי, שתרם להמשך ההתכווצות ביצוא הסחורות הישראלי )אשר 

בעיקר בשל שינוי  ,מטהכלפי  ןמחירי תוצר עודכנבעה גם מגורמים מקומיים(. במקביל, גם הגידול הצפוי ב

במקביל, תחזית לשינוי במצרפי שוק העבודה . 2016מגמה במחירי הנפט שהחלו לעלות ברבעון השני של 

)תעסוקה ושכר( נותרה דומה. עדכון משמעותי יותר חל לגבי תחזית האינפלציה, שהושפעה משורת צעדים 

 . 2016להוזלת יוקר המחייה שיושמו בחודשים הראשונים של שנת 

 

מיליארד ש"ח, גידול ריאלי  142.3-ב 2016נסות המדינה ממסים ואגרות הסתכמו במחצית הראשונה של הכ

לעומת המחצית הראשונה אשתקד )יש לזכור כי במהלך תקופה זו בוצעו הורדות שיעורי המס,  6.4%של 

מסים ישירים (. בתוך כך, ההכנסות מ11ולכן בניכוי ההורדות הגידול בהכנסות גבוה אף יותר, ראה לוח 

. עודף הגביה, לעומת פריסת התחזית הקודמת 4.4%-, וההכנסות ממסים עקיפים עלו ב8.4%-עלו ב

 , ברובו בגביית מסים ישירים.4מיליארד ש"ח 2.4-(, הסתכם ב2016)שפורסמה במרץ 

 

ה , בשל הגידול בגבייעודכנה כלפי מעלה 2016הכנסות המדינה ממסים ואגרות לשנת בתוך כך, תחזית 

וכן עדכון כלפי מעלה של התחזית לגידול מצרפי שוק העבודה  2016בפועל במחצית הראשונה של שנת 

 . נותרה כמעט ללא שינויהעדכנית אחרות ההכנסות ה. במקביל, תחזית והצריכה הפרטית

 

 ,כלכליות וצפי להכנסות המדינה כבר בשלב מוקדם-תהליך הכנת התקציב מחייב גיבוש תחזיות מקרו

כאשר יכולת העדכון של התחזית לאינדיקטורים המרכזיים במהלך חודשי העבודה על התקציב היא 

 . 2016 אוגוסטנערכה בהתקציב לקביעת מסגרות מוגבלת. התחזית אשר מוצגת במסמך זה ומשמשת 

  

                                                           
3
זאת מכיוון שהתוצר מייצג את הערך המוסף במשק )פער בין תפוקות ותשומות(. הוזלה של תשומות מגדילה את  

 הערך המוסף )התוצר הנומינלי( באמצעות גידול במחירי התוצר. 
 
4
  2016בנוסף נרשם עודף בחודש ינואר  
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 2016-2015: תחזיות התקציב לשנים  1לוח 
 (2016ותחזיות מעודכנות לשנת  2015בי שנת )בהשוואה לנתונים שפורסמו לג

 2015 2016 

תחזית  
 התקציב

 בפועל
תחזית 

 התקציב        
תחזית 
 מעודכנת

 2.5 2.9 2.5 2.6 (%-צמיחה )ב

 0.9 1.2 2.6 1.7 (%-השינוי במחירי התוצר )ב

 1,190  1,188 1,150  1,141 תוצר נומינלי )מיליארדי ש"ח(

 -0.4 0.7 -0.6 -0.5 (%-)במדד מחירים לצרכן 

 3.0 1.8 2.9 2.9 (%-הגידול בשכר )ב

 2.2 1.7 2.5 2.2 (%-הגידול במועסקים )ב

 4.8 5.1 5.3 5.1 ממשתפים( %-בלתי מועסקים )ב

  282.5 277.3 268.2 267.7 גביית מסים )במיליארדי ש"ח(

 35.1 35.0 31.7 29.9 הכנסות אחרות )במיליארדי ש"ח(

 

 הנחות המודלים ונושאים רלוונטיים לתחזיתפרק ב': 

 הן והמשפיעות הבולטות, הגלובלית בזירה מההתפתחויות מושפעת ישראל, ופתוח קטן משק בהיותה

 על רבה במידה מבוססות אלו להתפתחויות תחזיות. העולמי בסחר וההתפתחויות ב"בארה הצמיחה

. מטה כלפי מוטים לתחזיותיהם הסיכונים כי מדגישים רובם אשר, מובילים כלכליים גופים של פרסומים

 מתממשות אינן הכלכלית בפעילות להתאוששות הגלובליות התחזיות בו תרחיש מציג' ד פרק, זאת לאור

 .זה בתרחיש בתחזית שתיווצרוההכנסות  ת הצמיחהוהסטייה מתחזי ואת

 אינדיקאטורים עולמיים רלוונטיים 

מתבססות על תחזיות קרן המטבע הבינלאומית, תוך התאמות. ההנחות במודל לגבי הסביבה העולמית 

. 2016 ביוליפורסמה המוצגת במסמך זה,  תחזיתהששימשה להערכת  ,התחזית העדכנית של הקרן

במסגרת התחזית חל עדכון כלפי מטה בסחר העולמי, זאת בהמשך לעדכון המתמשך של תחזיות הסחר 

להלן(. העדכונים המשמעותיים והתדירים בתחזית,  1ים העולמי כלפי מטה בשנים האחרונות )ראה תרש

שרובם ככולם הם כלפי מטה, מחייבים לקיחת מרווח בטחון לעומת תחזיות אלו, במיוחד לגבי הטווח 

ימשיך להתרחב בקצב  2016הבינוני. בהתאם לכך, ההנחה במודל היא כי היקף הסחר העולמי במהלך שנת 

ת מניחה כי הסחר העולמי יצמח התחזי 2017אחוזים(.  בשנת  1.5 ר שלביחס לשנים האחרונות )בשיעונמוך 

 3.0היא גידול של  2018אחוזים( וההנחה לגבי שנת  3.9חוזים )לעומת תחזית הקרן להתרחבות של א 2.8-ב

 אחוזים(. 4.1אחוזים )בהשוואה לתחזית קרן המטבע של 
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 2017-2014: תחזיות הגידול בסחר העולמי, 1תרשים 

 

 2018-2017 ובשנים אחוזים 1.8-ב 2016 בשנים תצמח ב"ארה כלכלת כי היא במודל ההנחה, כך בתוך

 הגופים של עדכניות לתחזיותביחס  נמוכות במעט אלו הנחות. בהתאמה אחוזים 2.1-ו 2.0 של בשיעור

 הנפט מחירי רמות כי היא במודל ההנחה, בנוסף(. OECD-ה וארגון המטבע קרן) המובילים הבינלאומיים

התאוששות שנרשמה במהלך הרבעון השני )על רקע האטה בקצב ההפקה וצמצום בהמשך ל בהדרגה יעלו

 . בעודפי ההיצע(

 : צמיחה בארה"ב ומחירי הנפט2תרשים 
 )שיעורי שינוי שנתיים ודולרים לחבית(

 
 .BEAמקור: קרן המטבע, 

 גורמים מקומיים

מודל התחזיות משתמש בשלושה אינדיקטורים מרכזיים המשפיעים על הביקושים המקומיים: )א( מדדי 

)ג( שערי הריבית. על פי הנחת המודל יעלו  מדדי המניות -ונאסד"ק[, )ב( שערי החליפין ו 100המניות ]ת"א 

ודשים האחרונים; (; שערי החליפין ינועו סביב רמתם בחאוגוסטאחוזים )החל מחודש  5בקצב שנתי של 

 .2017ותחל לעלות במהלך שנת  2016וריבית בנק ישראל תישאר ללא שינוי במהלך שנת 
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 שוק העבודה

בשוק העבודה, התחזית נסמכת על  התחזיות הדמוגרפיות של הלמ"ס לחיזוי כוח העבודה )אוכלוסייה בגיל 

, מכיוון שאלה לא כוללות זרמי עלייה, שתורמים בהכנת התחזית בוצע תיקון לתחזיות הלמ"ס +(.15

 לגידול באוכלוסייה. 

 הפקת הגז ממאגר "תמר"

, כאשר היקף ההפקה עלה בשנת BCM 6.5-החלה הפקת גז ממאגר "תמר" בהיקף שנתי של כ 2013במרץ 

 . הלמ"ס טרם2016-2015, וצפוי להתרחב עוד )בקצב מעט איטי יותר( במהלך השנים BCM 7.6-ל 2014

לחישוב תרומת הגז לתוצר. על פי ההערכה העומדת בבסיס התחזית, ההפקה תרמה  הפרסמה מתודולוגי

-2016נקודת אחוז לצמיחה בשנים  0.1-והייתה צפויה לתרום כ 2014נקודת אחוז לצמיחה בשנת  0.3-כ

 דולמגי ותושפע 5זניחה תהיה 2018-2017התקציב  בשנות התוצר לצמיחת התרומה, מכן לאחר. 2015

 ".לוויתן" בשדה הגז הפקת תחילת למועד עד וזאת, הגז בהפקת

השפעת הפקת הגז על הכנסות המדינה באה לידי ביטוי בשלושה ערוצים: מס ייסף )שהוטל בעקבות ועדת 

ששינסקי(, מס חברות "רגיל" )שחל על השותפות בהפקה( ותמלוגים. ניתוח של עלויות הקמת התשתית 

צפויות הכנסות בהיקף משמעותי ממס ייסף במהלך תקופת התקציב. בהמשך לבדיקה העלה כי למדינה לא 

שנערכה ברשות המסים, הפקת הגז צפויה להניב הכנסות של מספר מאות מיליוני ש"ח מידי שנה, ועל פי 

 אומדן האוצר היקף תמלוגים יהיה מעט נמוך ממיליארד ש"ח לשנה.

 פער תוצר

 (באחוזים) 2016בשנת  התוצר פער של בינלאומית השוואה: 3תרשים 

 

 .OECD-מקור: תחזית ה

לאחר המשבר הגלובלי מרבית המשקים המפותחים נמצאים עדיין בפער תוצר משמעותי המשתקף 

כלומר, רמת התוצר הנוכחית בהם נמוכה מהפוטנציאל. במהלך תקופת  –בשיעורי אבטלה גבוהים 

כך שהרמה החזויה בשנת  ,נוספים את פער התוצרמשקים מפותחים מספר ארה"ב ו וההתאוששות, צמצמ

, אך שיעורי שונה באופן ניכרהיה אינה רחוקה )כבעבר( מרמת פעילות נורמטיבית. בישראל, המצב  2016

-הצמיחה המתונים בשנים האחרונות הובילו ליצירת פער תוצר שמתקרב לרמה הממוצעת במדינות ה

                                                           
5
 אחוזי תוצר.  0.7-1על  2016מדובר בתרומה לצמיחה בלבד. תרומת מגזר הגז לתוצר תעמוד בשנת  
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OECD .ו עולה בקנה אחד עם נתוני התעסוקה, לפיהם המשק קרוב חשוב לציין כי נתון פער תוצר זה אינ

לתעסוקה מלאה. הדבר מעורר חשש בדבר התאמה אפשרית בשוק העבודה, כפי שמוצג בפירוט בפרק 

 ניתוח הסיכונים. 

  כלכליות בישראל-מקרו מגמות

. 2016-2015אחוזים, בדומה לקצב הצמיחה החזוי לשנה זו בתקציב  2.5צמח המשק בקצב של  2015בשנת 

קצב הצמיחה הושפע מנסיגה בהיקף היצוא וחולשה בהשקעות, כאשר מנגד הצריכה הפרטית והציבורית 

אחוזים, וסך התוצר הנומינלי  2.6-תמכו בהגדלת השימושים. יצוין כי מחירי התוצר גדלו בשנה זו ב

הנפט הוזילה עלויות (, ירידת מחירי 1אחוזים. כפי שיוצג בהמשך הפרק )ראה תיבה  5-התרחב בלמעלה מ

של המגזר העסקי וחלק מרכיבי הצריכה הפרטית, בכך תרמה לרווחיות חברות )שנהנו גם מעלויות מימון 

 יכולת הצרכנים להגדיל כמותית את הצריכה מבלי לפגוע בשיעור החיסכון. לנמוכות( ו

 והתאוששות, הפרטית בצריכה המהיר הגידול מהמשך הושפע 2016 של הראשונה במחצית הצמיחה קצב

 וקצב נמוכה ריבית, במשק והתעסוקה השכר עליית בהמשך נתמך הפרטית בצריכה הגידול. בהשקעות

 בלטה) צריכה מוצרי וביבוא אשראי בכרטיסי ברכישות עלייה חלה, כך בתוך. שלילי שנותר האינפלציה

 .עקיפים מסים בגביית הגידול לצד( בהמשך 15ראה תרשים מכוניות,  ביבוא העלייה

בנכסים קבועים, בעיקר בשל צמיחה  בהשקעותהתאוששות  6נרשמה 2016בנוסף, במחצית הראשונה של 

 מכונות ביבוא מסוים וגידול, לליסינג מכוניות ביבוא גידול חל בקצב מהיר יחסית ברבעון השני במהלכו

 בניה.  בהתחלות הירידה הנמשכ, מנגד. וציוד

 הצריכה הגדלת , אולם זו שיקפה אתבצריכה הציבוריתברבעון הראשון של השנה נרשמה התכווצות 

 , וברבעון השני כבר נרשמה חזרה לקצב צמיחה נורמטיבי. 2015 שנת של הרביעי ברבעון הציבורית

 : שיעור הצמיחה של התוצר4תרשים 
 נתיותושיעורי שינוי בקצב שנתי, מנוכה ע

 
 מקור: למ"ס.

, הממוקדת במספר ענפים מרכזיים הסחורות ביצוא במחצית הראשונה של השנה חולשה נמשכה, מנגד

יצוא וכימיקלים(, שהשפיעה שלילית על קצב הצמיחה. נתונים חלקיים לגבי  אלקטרוניים רכיבים, )בפרט

                                                           
6
 טרם פורסמו ומבוססים על אומדן מוקדם של אגף הכלכלן הראשי.  2016הנתונים לרבעון השני של  
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ענפי  עלייה חדה ביצוא שירותים עסקיים אחרים )לרוב שלבמחצית הראשונה, מצביעים על  השירותים

, 2015 בשנת השירותים יצוא נתוניב עדכון . בעקבותהתאוששות הדרגתית בתיירות הנכנסת, לצד טק( -ההי

(. הקודם בפרסום אחוזים 3-כ של להתכווצות בהשוואה זאת) בתחום קיפאון על מצביע המעודכן הנתון

 העדכון, דומה באופן .7מעלה כלפי להתעדכן עשוי 2015 בשנת התוצר של הצמיחה שקצב היא המשמעות

. כמו כן, עליית מחירי הנפט וסחורות נוספות 2016השירותים צפוי לתרום לצמיחה גם בשנת  יצוא לגבי

, 2015מייקרת את יבוא התשומות של המשק וצפויה לצמצם את עודף היצוא נטו שהגיע לשיאו בשנת 

 ולצמצם את העלייה במדד מחירי התוצר. 

, כאשר מספר המועסקים צמח מעבר לגידול בכוח בשוק העבודהמשמעותי בשנים האחרונות חל שיפור 

 העבודה במשק. כתוצאה מכך, חלה ירידה משמעותית בשיעור האבטלה ושיפור ניכר בשיעור ההשתתפות

נמוך בהשוואה לזה של הגידול גידול – 2012-2010. מנגד, השכר עלה בקצב איטי בשנים 2015עד שנת 

חל היפוך מגמה והשכר החל לגדול בקצב מהיר וגבוה ביחס לגידול של  2014בתוצר לנפש. החל משנת 

צעדי מדיניות )שכר מינימום, הסכמי שכר במגזר יישום  של תוצאה ,היתר בין ,היא זו האצההתוצר לעובד. 

(. בתוך כך, בשנת 5)ראה תרשים  2008-2011תיקון לשנים מהווה ו שיא בתעסוקההרמת של  ,הציבורי(

)הן  לא נרשם גידול בפריון העבודה ,אחוזים )במחירים קבועים(. מנגד 3.0-השכר למשרת שכיר ב גדל 2015

 אחוזים(. 2.5-התוצר והן מספר המועסקים צמחו ב

 : הגידול בשכר ותוצר לשעת העבודה5 תרשים

 

 מקור: למ"ס

 

 ואינפלציהפרק ג': תחזיות צמיחה, תעסוקה 

אחוזים. בתוך כך, אומדן הצמיחה לרבעון הראשון  2.5-עודכנה כלפי מטה ל 2016תחזית הצמיחה לשנת 

היה  הראשון הרכב הצמיחה ברבעון)שפורסם לאחר מועד גיבוש התחזית( הצביע על חולשה. עם זאת, 

הציבורית משקפת חזרה חיובי יחסית: המשך עלייה בהשקעות והגידול בצריכה הפרטית. הירידה בהוצאה 

. החולשה המתמשכת ביצוא 2015לאחר השיא שנרשם ברבעון הרביעי של שנת  לתוואי הוצאה נורמטיבי

משק, בפרט בסביבה גלובלית המאופיינת בקצב צמיחה איטי יחסית. במחייבת צעדים להגברת תחרותיות 

התוצר לנפש  .זים בהתאמהאחו 2.8-2.7יעמוד על  2018-2017בשנים קצב הצמיחה התחזית צופה כי 

 יתרחב בכאחוז מידי שנה.

                                                           
7
 )השפעת קצה(. 2016השפיע על קצב הצמיחה בשנת , במידה ויבוצע, עשוי ל2015העדכון בתוצר של שנת  
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המשך הגידול בצריכה הפרטית, שצפויה להוביל את הצמיחה קצבי צמיחה אלו משקפים את הצפי ל 

בתקופת התקציב המתגבש. הצריכה הציבורית צפויה להתאושש בהדרגה לאחר תיקון שחל ברבעון 

ות תרחיש בסיס לגבי ההתפתחויות בכלכלה המוצגות מבוססות על הנח. התחזיות 2016הראשון של 

לפיהן תמשך ההתאוששות הגלובלית, שתוביל להתאוששות היצוא הישראלי.  הגלובאלית ובמשק הישראלי

שווקי ההון ימשיכו לצמוח בקצב מתון, ללא משבר משמעותי. לבסוף, בתרחיש המרכזי, צעדי המדיניות 

הציבורי. אופק התחזית הארוך מחייב בחינה של בשוק העבודה לא יובילו לפגיעה בתעסוקה במגזר 

תרחישים אלטרנטיביים, והשלכותיהם על צמיחה, תעסוקה והכנסות ממסים. ניתוח התרחישים 

 לגבי תרחיש הבסיס הם לשלילה.  ממחיש כי רוב הסיכונים ד' האלטרנטיביים המוצג בפרק

 פירוט התחזית לגבי רכיבי התוצר

 הצריכה הפרטית

(. הגידול בצריכה 3)ראה לוח  2018-2017צפויה להמשיך ולתרום לקצב הצמיחה בשנים   הפרטית הצריכה

בנוסף, במידה ומחירי הפרטית נתמך בגידול בנפח השכר, קצבי אינפלציה נמוכים יחסית והריבית הנמוכה. 

ן לשפל שנרשם ברבעון הראשוביחס  העלמחירן הסחורות העולמיות יישארו ברמה נמוכה יחסית )גם אם 

ניתוח של המציגה  1ראו תיבה בכוח הקנייה של הצרכנים. להרחבה  לשימור(, הדבר יתרום 2016של שנת 

 2016אחוזים בשנת  4.8 -לגדול בהשפעת מחירי הנפט על הכלכלה.  בתוך כך, הצריכה הפרטית צפויה 

 .2018אחוזים בשנת  3.1-וב 2017אחוזים בשנת  3.3-להתרחב בו

 הצריכה הציבורית

במגזר  (8ובשכר)צפויה להמשיך ולהתרחב על רקע המשך מגמת הגידול בתעסוקה הציבורית  כההצרי

-וב 2017-אחוזים ב 2.9-ב, 2016אחוזים בשנת  3.1-כך, הצריכה הציבורית צפויה לצמוח בהציבורי. בתוך 

 2.7-שיעורי צמיחה אלו תואמים את הגידול המותר לפי כלל ההוצאה, העומד על כ. 2018-אחוזים ב 2.8

 אחוזים בכל אחת משנות התקציב. 

 ההשקעות

חל גידול  2012-2010במשק נגזר ממלאי ההון הקיים וקצבי הצמיחה הצפויים. בשנים  בהשקעותהצורך 

במלאי ההון  מהיר בהשקעות )כולל פרויקטים בעלי אופי חד פעמי כגון הקמת תשתית הגז( שהוביל לגידול

 לממוצעמשקלן בתוצר נותר דומה , אך חלה התכווצות בהשקעות 2015-2014. בשנים ושחק את פריון ההון

, וההנחה במודל כי 2012ארוך הטווח. בתוך כך, ההשקעות בבניה הושפעו מחוסר הוודאות בענף מאז שנת 

תחזית הגידול בהשקעות  .2018ההשקעות בבניה יתאוששו בהדרגה ויתרמו לקצב הצמיחה בעיקר בשנת 

שקעות בנכסים הה 2018-2017הושפעה במידה רבה מגידול ביבוא כלי תחבורה לליסינג. בשנים  2016בשנת 

 מפעל אינטל בקרית גת.  קבועים צפויות להיות מושפעות משדרוג

                                                           
8
התפתחויות בשכר ובשער החליפין משפיעות בעיקר על מחירי הצריכה הציבורית )ומחירי התוצר( ולא על הצמיחה  

 הריאלית. 
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 (תוצר אחוזי) קבועים בנכסים ההשקעה :6תרשים 

 

הערה: יחס מינימלי, המסומן בתרשים כקו אדום מייצג את רמת ההשקעות שמובילה לירידה ביחס מלאי הון גולמי 
 לתוצר. 

 ייצוא וייבוא

היקף היצוא אף  2015כאשר בשנת  2012הציג חולשה משמעותית מאז שנת  והשירותיםייצוא הסחורות 

אחוזים. החולשה נרשמה הן ביצוא סחורות והן ביצוא השירותים. בתוך כך, ביחס ליצוא  3.3-התכווץ ב

, היצוא הישראלי הושפע מהעדר התאוששות בסחר העולמי, משחיקה בתחרותיות של המגזר הסחורות

 התפתחויות פרטניות בשני ענפי היצוא העיקריים. העסקי והן מ

. לאור באופן עקבי לעיל, תחזיות הסחר העולמי עודכנו בשנים האחרונות כלפי מטה 1שמוצג בתרשים כפי 

לגבי  של קרן המטבעהישראלי נלקח מקדם בטחון על תחזיות  זאת, בגיבוש התחזיות ליצוא הסחורות

ההתרחבות של הסחר העולמי. התחרותיות של המגזר העסקי בישראל מושפעת שלילית מצעדים בשוק 

שכר של עובדי המדינה( שתרמו לכך שהגידול בשכר בשנת ההעלאת שכר המינימום, העלאת בהם העבודה )

ואט קצב ההיה גבוה משמעותית מהגידול בפריון. זאת, בתקופה בה  2016ובמחצית הראשונה של  2015

. בשקלול המגמות, יצוא הסחורות האחרות OECD-מדינות העלות העבודה )ליחידת תוצר( בקרב הגידול ב

 -ו 2.0בשיעורים מתונים של  2018-2017אחוזים ולשוב לצמוח בשנים  2.3 -בכ 2016צפוי להתכווץ בשנת 

 אחוזים, בהתאמה.  2.4

)יצוא תוכנה, שירותי מחקר ופיתוח ואקזיטים של טק -כולל נתח משמעותי של מגזר ההי יצוא השירותים

מיצוע של  התחזית לגבי גידול של יצוא השירותים משקפת חברות הזנק(, לצד תיירות ושירותים פיננסיים. 

טק ומאידך היקף השקעות גבוה, -שני תהליכים: מחד גידול איטי בכוח אדם איכותי הנדרש לענפי הי

 ות הון סיכון. שבלט במיוחד בהשקעות בתעשיית קרנ

 הפקה לאור אנרגיה בייבוא החיסכון את זאת ובכלל, במשק יקושהגידול בב את משקף בייבוא הגידול

 דולר מיליארד 5-מ למעלה של חסכון) נפט של היבוא מהוזלת נהנה הישראלי המשק. טבעי גז של מקומית

 את מייקרת השני מהרבעון החל נוספות וסחורות הנפט במחירי המגמה היפוך, זאת עם(. 2015 בשנת

 ציוד של ובהשקעות בצריכה הגידול לאור מעלה כלפי עודכנה 2018-2017 לשנים היבוא תחזית. היבוא

 (.  רכב כלי כגון) מיובא

18.6% 
20.0% 

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

  19.5% –ממוצע לתקופה 

 17.2%מינימלי יחס 



11 

 

 אינפלציה

אחוזים, בהתאמה. זאת לאחר  1.4-ו  1.0צפויה לעמוד  2018-2017בשנים  האינפלציהעל פי התחזית, 

ששיקפה ירידה במחירי הסחורות המיובאות והשפעת  9נרשמה אינפלציה שלילית ן( בה2016-2015שנתיים )

 צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחייה. 

 תעסוקה ושכר 

בשנים האחרונות חל שיפור משמעותי בשוק העבודה, כאשר מספר המועסקים צמח מעבר לגידול בכוח 

ושיפור ניכר בשיעור ההשתתפות.  העבודה במשק. כתוצאה מכך, חלה ירידה משמעותית בשיעור האבטלה

נמוך בהשוואה לזה של הגידול בתוצר לנפש. החל משנת – 2012-2010מנגד, השכר עלה בקצב איטי בשנים 

 היא, זו האצהחל היפוך מגמה והשכר החל לגדול בקצב מהיר וגבוה ביחס לגידול של התוצר לעובד.  2014

שיא הרמת של  ינימום, הסכמי שכר במגזר הציבורי(צעדי מדיניות )שכר מיישום  של תוצאה היתר, בין

 3.0-גדל השכר למשרת שכיר ב 2015בתוך כך, בשנת  (.5)ראה תרשים  2008-2011תיקון לשנים ו בתעסוקה

אחוזים )במחירים קבועים(. מנגד לא נרשם גידול בפריון העבודה )הן התוצר והן מספר המועסקים צמחו 

 אחוזים(.  2.5-ב

התרחבות בפריון השיעור שכר להקצב גידול ב הדרגתית בתקופת התקציב תחול התכנסות על פי התחזית,

בתקופת התחזית השכר ימשיך להיות מושפע מיישום הפריסה של העלאת . 2017, שתחל בשנת העבודה

שכר המינימום והגידול בשכר של עובדי המגזר הציבורי. התחזית מניחה כי לצעדים אלו לא תהיה השפעה 

 (. 4על התעסוקה בתקופת התחזית, )ראה ניתוח סיכונים בפרק  מהותית

 תחזיות של גופים אחרים

 התוצר לצמיחתבנק ישראל תחזית  פרסם 2016 ביוני. 2016 ביולינערכה  התחזית המפורטת במסמך זה

אחוז ביחס לשנת  0.2-וגבוהה ב 2016לתחזית האוצר לגבי שנת בהשוואה  אחוז 0.1-שנמוכה ב, 2ראה לוח 

. מוקדם יותר 2017תחזית צמיחה אופטימיות יותר לשנת  OECD-יוני פרסם ה חודש במהלךבנוסף, . 2017

 מתחזית התקציב הגבוה לישראל צמיחה תחזית"ל הבינ המטבע קרן פרסמה

 אחרים מובילים לגופים בהשוואה האוצר תחזיות :2לוח 

 2016 2017 עדכון תאריך
 

 האוצר משרד 2.5 2.7 2016 יולי

 ישראל בנק 2.4 2.9 2016 יוני

 המטבע קרן 2.8 3.0 2016אפריל 

 OECD 2.4 3.1 2016 יוני

 

  

                                                           
  אחוזים. -0.4עומדת על  2016התחזית לגבי קצב האינפלציה הממוצע בשנת  9
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 2018-2016פירוט התחזיות לשנים 

 : שיעורי הצמיחה של התוצר הריאלי ומרכיביו3 לוח

 שיעורי צמיחה ריאליים )באחוזים(

 קצב הצמיחה של:
  ממוצע

2004–2013 
2015 2016 2017 2018 

 תחזית תחזית תחזית בפועל בפועל 

 2.8% 2.7% 2.5% 2.5% 4.3% תמ"ג

 3.1% 3.3% 4.8% 4.9% 3.9% צריכה פרטית

 2.8% 2.9% 3.1% 2.9% 2.4% צריכה ציבורית

 5.2% 3.8% 1.4% 1.7% 5.5% השקעה גולמית

השקעה בנכסים 
 קבועים

5.6% 1.0%- 5.2% 3.1% 5.8% 

 3.3% 2.7% 1.9% -3.3% 5.7% יצוא

יצוא סחורות ללא 
 יהלומים

7.4% 1.2%- -2.3% 2.0% 2.4% 

 3.9% 3.8% 7.0% 2.7%- 8.2% יצוא שירותים

 5.2% 4.5% 6.2% 0.6% 4.6% יבוא

 2.8% 2.9% 3.1% 2.2% 4.8% התוצר העסקי

 . 2016 ביוליהתחזית נערכה 

 2018-2015: תחזית מדד המחירים,  4 לוח

 במדד שינוי
2015 2016 2017 2018 

 תחזית תחזית תחזית בפועל

 1.4 1.1 -0.4 -0.6 ממוצע לעומת ממוצע השנה הקודמת

 1.8 0.9 0.5 -1.0 סוף שנה לעומת סוף השנה הקודמת

 1.7 0.9 0.3 -0.9 נובמבר לעומת נובמבר אשתקד

 . 2016התחזית נערכה ביולי 

  2018-2015: תחזיות שוק העבודה, 5 לוח 

 2015 2016 2017 2018 

 תחזית תחזית תחזית בפועל 

     שכר

 10,049 9,889 9,587 9,347 שכר ממוצע במחירים שוטפים

 3.1 3.1 2.6 2.2 שינוי שנתי במחירים שוטפים )באחוזים(
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 1.7 2.1 3.0 2.9 )באחוזים( קבועים במחיריםשינוי שנתי 

     מועסקים

 3,861 3,797 3,726 3,644 מספר מועסקים )אלפים(

 1.7 1.9 2.2 2.5 שינוי שנתי )באחוזים(

 196 189 187 202 )אלפים( מובטלים

 4.8 4.8 4.8 5.2 (חוזיםאב) אבטלה שיעור

 64.0 64.0 64.0 64.1 אחוזים(ב) שיעור ההשתתפות

 . 2016התחזית נערכה ביולי 

 2015-2018: התוצר הריאלי והתוצר הנומינלי, 6 לוח

 
2015 2016 2017 2018 

 תחזית תחזית תחזית בפועל 

 2.8 2.7 2.5 2.5 )באחוזים( הריאלי"ג בתמ שינוי שיעור

)מיליארדי  שוטפים במחירים"ג תמ
 (ח"ש

1150.3 1189.6 1235.2 1291.7 

 הנומינלי"ג בתמ שינוי שיעור
 )באחוזים(

5.2 3.4 3.8 4.6 

 . 2016התחזית נערכה ביולי 

 מעקב אחר טיב תחזיות הצמיחה

כחלק מעבודת הגיבוש של תחזיות, מתבצע מעקב שוטף אחר התממשות התחזיות שנתנו במועד הפרסום 

(. הסעיף הזה מציג ניתוח 1האחרון ובמידה ונרשמה סטייה נערך דיון בסיבות לכך )ראה פרק א', לוח 

מציג  7בפרספקטיבה ארוכה יותר, מאז הקמת צוות שאמון על הכנת תחזיות התקציב. בתוך כך, תרשים 

 10את תחזית הצמיחה בבסיס התקציב בהשוואה לתחזית שפורסמה על ידי בנק ישראל בסמוך לאותו מועד

ולצמיחה בפועל. התחזיות מוצגות לפי השנה לגביה ניתנה התחזית ולפי מועד עריכתה. על פי ההשוואה, 

 ל ידי בנק ישראל.  תחזיות התקציב היו בעלי הטיה חיובית קלה, הנמוכה מההטיה בתחזיות שפורסמו ע

  

                                                           
כי ההשוואה מחמירה עם תחזית התקציב, שכן לאור אופי העבודה על התקציב התחזיות נערכות  יןיצוי 10

  . לפני הפרסוםפרק זמן משמעותי 
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  : השוואת קצב הצמיחה בפועל לתחזיות התקציב ובנק ישראל7 תרשים

   תאריכי פרסום התחזית

 בנק ישראל משרד האוצר
05/2013 03/2013 

08/2014 09/2014 

09/2015 09/2015 

 

 

 
סכום 
ריבועי 
 הסטיות

סטייה 
ממוצע

 ת
תחזית משרד 

 0.28 0.93 האוצר

תחזית בנק 
 ישראל

2.63 0.44 

 וניתוח תרחישים חלופיים הסיכונים שבתחזיתפרק ד': 

כלכליות המוצגות בחלק זה מבוססות על מערכת מקיפה של הנחות. ההנחות המשפיעות -התחזיות המקרו

(, אם כי גם ההנחות לגבי הפעילות הצמיחה והגידול בסחר העולמי)נוגעות לסביבה הגלובלית  ביותר

התממשותן של ההנחות עלולה -איאי לכך, . המקומית בעלות השפעה משמעותית על התחזיותהכלכלית 

( בחודש Brexitלצאת מהאיחוד )בריטניה של  ההחלטה המפתיעהלהוביל לסטייה מהתחזית המקורית. 

את הצורך בבחינת השפעותיהם על וחידדה להתממשותם של הסיכונים לתחזית,  הדוגמ היוותהיוני השנה, 

 אומדן להשפעה של אי התממשותן של מספר הנחות מרכזיות, על התחזיות שהוצגו.  יוצגבהמשך יות. התחז

 חוסר ודאות משמעותי: קיים לגביהםתחומים בהיבט הגלובאלי, ניתן לזהות מספר 

 זאת על רקע:סביבת הצמיחה העולמית נמוכה יחסית ועלולה להאט אף מעבר למגמה הנוכחית , 

o ירי הסחורות ובפרט במחירי הנפט, המגבירה חשש למשבר הירידה המתמשכת במח

 סחורות. שמסתמכות על יצואבקרב מדינות 

o המשקים המתעוררים תהגידול בחוב הפרטי והירידות החדות בהשקעות במרבי . 

o  .ירידות מתמשכות בהיקף תנועות ההון הנכנסות למשקים המתפתחים והמתעוררים

המט"ח של מדינות אלו, המשך מגמת הירידה לאור המינוף הגבוה והשחיקה ברזרבות 

 בתנועות ההון עלול להוביל למשבר פיננסי.

o  מאז  ,צמיחה איטית ואינפלציה נמוכהמהאטה בארה"ב, על רקע הנתונים לגבי חשש

במקביל, סביר כי שלב ההתאוששות במחזור  הנסיגה ממדיניות מוניטרית מרחיבה.

העסקים הנוכחי בארה"ב לקראת סיום וכלי המדיניות האנטי מחזוריים )הן הפיסקליים 

 והן המוניטריים( מוצו ברובם.

o יוצרת אתגרים לשוק העבודה ה ,ירידה בפוטנציאל הצמיחה במשקים המפותחים

  .וליציבות פיסקאלית

o בייחוד בתרחיש ןיציבותאת נות המפותחות מסכנות רמות שיא בחוב הציבורי של המדי ,

  .של עליית תשואות

o .בחודשים האחרונים גובר העיסוק ביציבות של מערכת הבנקאות באירופה 



15 

 

 בין היתר על רקע שינוי מודל הצמיחה בסין והמעבר חשש לגבי האטה נוספת בסחר העולמי ,

בחלק מהענפים במדינה, בעיקר  . במקביל קיים חשש למשברמקומיים לצמיחה מוטת ביקושים

 בשל כושר ייצור עודף.

  והתפשטותם לאזורים נוספים.  אירועי הטרורהחמרה אפשרית בתדירותם ובעוצמתם של 

 במדינות המפותחות. בועה" בתמחור נכסים פיננסיים"חשש ל 

בחינת כאמור, הקשר ההדוק בין הסביבה המאקרו כלכלית הגלובאלית לביצועי המשק הישראלי, מחייב 

בכלכלה העולמית, על התחזיות המקומיות. בפרט, רצוי לכמת את נקודות מפנה אפשריות ההשפעות של 

 המשמעויות של התממשותם של תרחישי קיצון, ככל שניתן, על התחזיות. 

על ובמשק שלושה תרחישים בעלי התכנות ממשית על הפעילות הכלכלית חישבנו אומדן של ההשפעה של 

 הכנסות ממסים:ה

 העדר התאוששות ביצואתרחיש  4.1

-2015בין  אחוז 1.8בשנים האחרונות נרשמת חולשה ביצוא הישראלי שהתכווץ בשיעור שנתי ממוצע של 

החולשה ביצוא מקורה אחוזים.  3.6 -לשיא כאשר היצוא התכווץ בכ 2015. מגמה זו הגיעה בשנת 201211

תחזית הבסיס  חר העולמי ותיסוף שע"ח.בין היתר, בשחיקה בתחרותיות של המשק הישראלי, ההאטה בס

התאוששות בסחר העולמי  ותמניחבישראל, והתחזיות להכנסות המדינה הנגזרות ממנה, לצמיחה 

העדכון המתמיד כלפי מטה של תחזיות הסחר העולמי אולם,  ובהתאם התאוששות גם ביצוא הישראלי.

קרן המטבע ובשל כך מציב סיכון  עלול להתממש גם לגבי התחזיות הנוכחיות של, בשנים האחרונות

 .לתחזית

העדר התאוששות ביצוא הישראלי בעל השפעות רוחב משמעותיות על הכלכלה הישראלית ובעיקרן: הרעה 

בשוק העבודה, האטה בקצב הצמיחה וירידה בהכנסות ממסים. ערכנו סימולציה לאמידת השפעת הפגיעה 

. ההנחה בבסיס הסימולציה הינה כי הכנסות ממסיםוה ביצוא )ביחס לתרחיש הבסיס( על תחזית הצמיחה

השנים האחרונות.  4 -אחוז, בדומה לשיעור הממוצע ב 1.8בשיעור שנתי של היצוא הסחורות יתכווץ 

 להלן: 7תוצאות הסימולציה מובאות בלוח 

 12וההכנסות ממסים להשפעת תרחיש העדר התאוששות ביצוא על תחזיות הצמיחה : סימולציה7 לוח

 2018 2017 2016 התחזיתשנת 

שיעור צמיחת 
 יצוא הסחורות

 2.4% 2.0% -2.3% תרחיש הבסיס

 -1.8% -1.8%  העדר התאוששות ביצואתרחיש 

 -0.7% -0.7%  13השפעת הפגיעה ביצוא על תחזית הצמיחה

 השפעה על הכנסות המדינה ממסים 
 )מיליארדי ש"ח(

  2.1- 
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 יים.ריאליצוא סחורות. שיעורי השינוי  
 

12
ערך המוסף של היצוא בתוצר מחושב באמצעות שימוש בהאומדן להשפעת הפגיעה ביצוא על תחזית הצמיחה  
 )בכדי לתרגם את השינוי ביצוא למונחי תוצר(. 2010מאז שנת משקלו הממוצע של היצוא בתוצר בו
 

13
 .השינוי בקצב צמיחת התוצר במעבר מתרחיש הבסיס לתרחיש הפגיעה 
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 סיום הגאות בשוק העבודה  4.2

התפתחויות ההאחרונות ביצועי שוק העבודה )בפרט בכל הקשור בשכר( היו טובים יותר מבשנתיים 

אחוזים והגיע לרמת שיא של כל  3.0בשיעור של  2015כך למשל, השכר צמח בשנת בצמיחת המשק. 

רמת שפל וגם שיעור ב נמצא . שיעור האבטלה הגיע לעובד נותר ללא שינויהזמנים, בעוד שהתוצר 

ה בקנה מידה היסטורי. לאור זאת, ערכנו סימולציה לאמידת ההשפעה של תרחיש סיום ההשתתפות גבו

לפי תרחיש הבסיס . וההכנסות הגאות בשוק העבודה )שוב, ביחס לתרחיש הבסיס( על תחזית הצמיחה

. 2019-2017יתרחש בהדרגה בין השנים  הנחותתהליך ההתכנסות לקראת סיום הגאות בשוק העבודה 

התעסוקה כי בנוסף ו 2017בשנת כבר תתרחש התאמה בין התחומים כי ימולציה הינה מנגד, הנחת הס

. תוצאות הסימולציה מובאות (וחקיקה פרטית רגולציה ,ייקור עלות העבודה )שכר המינימוםמתושפע 

 להלן: 8בלוח 

 14וההכנסות ממסים על תחזיות הצמיחהסיום הגאות בשוק העבודה להשפעת תרחיש  : סימולציה8 לוח

 2018 2017 2016 שנת התחזית
הגידול שיעור 

במחירים )בשכר 
 (קבועים

 1.7% 2.1% 3.0% תרחיש הבסיס

 1.2% 1.2% אין שינוי תרחיש סיום הגאות

שיעור הגידול 
 בתעסוקה

 1.7% 1.9% 2.2% תרחיש הבסיס
 0.7% 1.1% אין שינוי תרחיש סיום הגאות

 0.9% 0.5%  השפעה על שיעור האבטלה
 השפעה על הכנסות המדינה ממסים 

 -4.5 -5.1  )מיליארדי ש"ח(

 בשווקי ההון ובמחירי הנכסיםירידות  5

 בארץ המניות במדדי האחרון לנתון ביחס אחוזים 5 -כ של שנתי בקצב גידול מניח בתחזית הבסיס תרחיש

 מצומצם אפילו, ההון בשווקי משברי אירוע של להתרחשותו, אולם(.   NASDAQ) ובעולם( 100 א"ת)

 מניחה להלן הסימולציה. ממסים וההכנסות הצמיחה תחזיות על מהותית השפעה להיות עלולה, 15בגודלו

 המניות ומדדי) ביוון פיסקאלי משבר חל בה, 2012 לשנת בדומה ההון בשווקי מצומצם משברי אירוע

 המשברי האירוע השפעת במסגרתה, הסימולציה תוצאות(. אחוזים 6.5 של ממוצעת ירידה רשמו בישראל

 מופיעות, הבסיס לתרחיש ביחס, 2018-2017 בשנים אחוזים 6.5 של שנתיות לירידות מובילה ההון בשוק

 :להלן 9 בלוח

 16ממסים וההכנסות הצמיחה תחזיות על ההון בשוק פגיעה תרחיש להשפעת : סימולציה9 לוח

 2018 2017 2016 התחזית שנת
 במדד שינוי שיעור
 100 א"ת

 5.0% 4.8% -9.4% הבסיס תרחיש

 -1.5% -1.7% אין שינוי ההון בשוק פגיעה תרחיש

  ממסים המדינה הכנסות על השפעה
 -1.2 -1.2  (ח"ש מיליארדי)
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ערך המוסף של היצוא בתוצר מחושב באמצעות שימוש בהאומדן להשפעת הפגיעה ביצוא על תחזית הצמיחה  
 )בכדי לתרגם את השינוי ביצוא למונחי תוצר(. 2010מאז שנת צוא בתוצר משקלו הממוצע של היבו
 

15
החמרה בתדירותם ובעוצמת של אירועי הטרור והתפשטותם לאזורים יכולה להיות  המסוג ז ידוגמא לאירוע משבר 

 .נוספים
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 הפגיעה בהכנסות ממסים בתרחיש זה באה לידי ביטוי בעיקר בירידה בהכנסות ממסים ישירים. 
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 . השפעת הירידה במחירי הנפט על כלכלת ישראל1תיבה 

 התפתחות במחירי הנפט בשנים האחרונות

ירידה  -דולר לחבית  30-דולר לחבית ל 110-חלה ירידה חדה במחירי הנפט: מ 2016לתחילת  2014בין המחצית השנייה של שנת 

נרחיב על כך  -דולר לחבית  50-45 -. לקראת סוף הרבעון הראשון של השנה החל שינוי במגמה, והמחיר החל לעלות ל72%של 

 בצד ההיצע, כושר ייצור .אליו ולביקוש הנפט להיצע הקשורים גורמים מספר 2014מאמצע שנת  המחירים בהמשך. לירידת

ב(, הגברת יצוא הנפט מעירק והסרת הסנקציות "מפצלים )בעיקר בארה נפט הפקת טכנולוגיות של כניסתן התרחב לאור הנפט

על איראן, לצד הגדלת כושר הייצור במקומות בהם עלות הייצור גבוהה יחסית )כגון חולות זפת בקנדה(. למול הרחבת היצע 

 ופ"ק לא נקט במדיניות של צמצום מכסות ההפקה )כפי שעשה בעבר( לצורך שימור מחירי הנפט. הנפט, ארגון א

 האיטית מההתאוששות גם כמו, בסין ובפרט הביקושים הצמיחה העולמית הושפעה במידה רבה גם מהאטת הנפט מחירי ירידת

המגמות, מסבירים את השינויים החדים  שילוב של ירידת הביקושים לצד הרחבת ההיצע וציפיות להמשך. באירופה מהצפוי

 הירידה עם יחד במחירי הנפט בתקופה קצרה יחסית. הירידה בביקושים העולמיים ובפרט שינוי מודל הצמיחה בסין הובילו

 מחירי ירידת אולם ,האנרגיה בשוק נרשמה ביותר החדה הירידה. סחורות אחרות במחירי רוחבית להוזלה הנפט במחירי

 . ומתכות מחצבים ועד בסיסי ממזון, שווקים של מגוון על מתפרשת הסחורות

 : התפתחות מחירי הנפט לאורך השנים9תרשים      (קבועות עלויות כולל) ההפקה וגודל הנפט הפקת עלות  :8 תרשים

 

 

הנפט צפויים להיות נמוכים לאורך זמן? ברמת מחירי הנפט הנוכחיים פיתוח שדות חדשים )למעט מזרח התיכון( האם מחירי 

אינו כדאי. עם זאת קיימת גם "עלות יציאה" במסגרתה החברות נמנעות מצמצום ההפקה בשדות הקיימים גם לנוכח הפסדים, 

ת הן להמשך מחירי נפט נמוכים בטווח הקצר והתאוששות . כתוצאה מכך, ההערכו17תוך ציפייה להתאוששות במחירי הנפט

-ברמת המחירים בטווח הבינוני. מחירי הנפט הנמוכים יוצרים סיכונים למשבר בקרב המפיקות )כדוגמת המשבר ברוסיה ב

1998 .) 

 השפעת מחירי הנפט על האינפלציה בישראל

ועקיפה. ההשפעה הישירה נובעת מהעובדה שעלות  לשינויים במחיר הנפט שתי השפעות על מדד המחירים לצרכן, ישירה

. אי לכך, ירידה במחירי הנפט גוררת ירידה במדד, וזאת בהתאם למשקלות הסעיפים. בנוסף להשפעה זו, 18הדלקים נכללת במדד

 היות והנפט מהווה חומר גלם בענפים השונים, שינוי במחירו משפיע על עלויות הייצור ובהתאם, על היצע המוצרים ועל

מחיריהם לצרכנים )השפעה עקיפה(. הדבר נכון הן לגבי מחיריהם של מוצרים בייצור מקומי, והן לגבי מוצרים מיובאים, אם כי 

 המכניזם של השפעת מחירי הנפט על שניהם )ובעיקר, מידת ההשפעה של השינויים במחירי הנפט על שער החליפין(, שונה במעט.  
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 מיליון חביות ביום מופקים בעלות משתנה גבוהה ממחירם בשוק.  3.4-להערכת גופי מחקר עולמיים כ 
 

18
אחוזים. העדכון האחרון למשקולות נערך בתחילת  7.2משקלם של חומרי האנרגיה במדד הכללי עומד כיום על  

 ועתיד להתעדכן שוב בעוד כשנה. 2015
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. האומדן להשפעה של שינוי של 19של קשר חיובי ומובהק בין מחירי הנפט לאינפלציה הספרות האמפירית מצביעה על קיומו

בארה"ב.  0.04 -ל 0.001בגוש האירו ובין  0.03-ל 0.004אחוז אחד במחירי הנפט על מדד המחירים לצרכן )גמישות( נע בין 

אחוזים במחירי הנפט, תוביל  10רידה של , שפירושה כי י0.00720בבחינה שביצענו לגבי ישראל, אמדנו את הגמישות בגובה של 

אחוזים במחיר  48 -ו 7נרשמו ירידות שנתיות ממוצעות של  2015-2014אחוז במדד המחירים לצרכן. בשנים  0.07לירידה של 

תחול ירידה  2016דולר לחבית במהלך המחצית השנייה של  48 -הנפט, בהתאמה. במידה ומחירי הנפט יישארו ברמה הקרובה ל

 2015-2014.  ההשפעות של ירידות אלו על מדד המחירים לצרכן עמדו השנים 2015 -אחוזים במחיר הממוצע ביחס ל 8ת של נוספ

הינה בשיעור  2016אחוז, בהתאמה וההשפעה הצפויה לשנת  -0.4 -ו -0.1על 

 (. 21אחוז )ראה תרשים ג' -0.1של 

בתוך כך, נמצא כי הרכיב העיקרי במדד המושפע מהשינויים במחירי הנפט 

 17 -הוא רכיב התחבורה, אשר משקלו במדד המחירים הכללי הינו כ

, 2015 -ו 2014אחוזים בשנים  3.3 -ו 0.6אחוזים ורשם ירידות של 

בהתאמה. השפעה משמעותית של מחירי הנפט על רכיבי המדד ניכרת גם 

ם וגז )מתוך הוצאות לאחזקת דירה(, אולם זו מתרחשת ברכיב חשמל, מי

 בפיגור ככל הנראה לאור מנגנון העדכון של מחירי החשמל.  

 השפעת מחירי הנפט על הצמיחה 

הספרות הכלכלית האמפירית מצאה כי בקרב המדינות המפותחות יבואניות הנפט, מחירי הנפט משפיעים שלילית על הפעילות 

הכלכלית. ממצא זה תקף גם לגבי המשק הישראלי, אשר קצב הצמיחה בו מגיב למחירי הנפט בדומה למדינות גוש האירו, כפי 

 להלן. 11שמוצג בתרשים 

. עם 2014פט החלה במחצית השנייה של שנת הירידה החדה במחירי הנ

זאת, לנוכח ההשפעה ההדרגתית של מחירי הנפט על הפעילות 

 2015הכלכלית, תרומת ירידת מחירי הנפט באה לידי ביטוי בשנת 

. בהתבסס על הניתוח 2016וצפויה להשפיע על הצמיחה גם בשנת 

שנת הכמותי שהוצג לעיל, התרומה של ירידת מחירי הנפט לצמיחה ב

 לתרום צפויה הירידה, 2016 ובשנת נקודות האחוז 0.2עומדת על  2015

למעשה, הירידה במחירי הנפט מאז המחצית  .נוספות אחוז נקודות 0.3

ותרומתה החיובית לתוצר, מסבירה במידה רבה את  2014השנייה של 

, וצפויה לתרום להכנסות ממסים גם 2015גביית המסים החריגה בשנת 

נסביר בהמשך מהו המכניזם של השפעת מחירי הנפט על ) 2016בשנת 

 הכנסות המדינה(.  

ניכר שינוי מגמה, מחירי הנפט  2016עם זאת, כאמור, החל מחודש מרץ 

דולר לחבית בתחילת המחצית  50-45 -החלו לעלות והם עומדים על כ
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כי הגידול בתצרוכת דלקים והעלייה בחלקם בסל התצרוכת של משקי הבית ממצא נוסף שעולה מן הספרות הינו  

לאורך זמן, מובילים לכך שההשפעה הישירה של מחירי הנפט על מדד המחירים לצרכן עולה עם הזמן, על חשבון 
  ההשפעה העקיפה, אשר נחלשת.

 
20
ים. ההשפעה זוהתה בפיגור של על בסיס נתונים חודשי 2015 -ל 1990הגמישות הממוצעת חושבה לתקופה שבין  

חודש אחד, לאור העובדה שמחיר הדלקים המפוקחים נקבע חודש מראש, ומשפיע על מדד המחירים במהלך החודש 
 .לאחר עדכון המחיר
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  אחוזים במחיר הנפט. 13.5נרשמה עלייה שנתית ממוצעת של  2010-2013בין השנים  
 

0.1% 

-0.1% 

-0.4% 

-0.1% 

2010-2013 2014 2015 2016* 

: השפעת השינוי במחירי הנפט על 10תרשים 
 לצרכן )ממוצע שנתי(מדד המחירים 

 מקור: עיבודי אגף הכלכלן הראשי. 
 מניחה מחיר נפט דומה לרמה הנוכחית.  2016-*התחזית ל

0.38 

0.18 0.17 
0.15 0.13 0.12 

0.08 
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0.2

0.3

0.4

 and Marcelo Sánchez Jiménez-Rodríguez מקור:
(. מקדם ההשפעה של מחירי הנפט על הצמיחה 2004)

בישראל חושב באגף הכלכלן הראשי תוך שימוש 
 במתודולוגיה דומה. 

 10%: השפעת ירידה של 11תרשים 
 במחירי הנפט על הצמיחה

 רבעונים 6תגובה מצטברת לאחר 
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ר )בדומה להערכת גופי מחקר בינלאומיים(, דול 50 -השנייה של השנה. המשך מגמת העלייה והתכנסות המחירים לרמה קרובה ל

 . 2017יאפשרו את המשך הצמיחה והיקף הכנסות המדינה, כפי שאלו באים לידי ביטוי בתחזית 

התרומה של ירידת מחירי הנפט לצמיחה עשויה לנבוע ממספר מקורות. הורדת מחירי הנפט, מצמצמת את ההוצאה של 

ממחירי הנפט )כגון תחבורה ואחזקת דירה( ומעלה את ההכנסה הזמינה לרכישת האזרחים על סעיפים אשר מושפעים ישירות 

. בנוסף, מחירי הנפט הנמוכים מוזילים את התשומות עבור המגזר העסקי ומעודדים גידול בפעילות 22מוצרים ושירותים אחרים

 של מגזר זה, ובפרט תומכים בהשקעות במלאי הון פיזי. 

 השפעה על מחירי התוצר ורמת החיים 

לנוכח היותה של ישראל יבואנית אנרגיה, הירידה במחירי 

הנפט משפיעה באופן חיובי על מאזן הסחר, מחירי התוצר 

וההכנסה הפנויה במשק. ההשפעה של מחירי הנפט על מחירי 

, שכן היא מתורגמת ישירות לגידול 23התוצר היא מהותית

 העריכה הלמ"ס כי "ההכנסה 2015נת בתוצר לנפש. כך, לגבי ש

 השפעת את בחשבון המביאה הריאלית הגולמית המקומית

 עלתה בשנת – ההכנסה על הבינלאומי הסחר בתנאי השינויים

 בתנאי שיפור עקב, בתוצר מהעלייה יותר 2.2%-ב 2015

". במקביל, על פי סימולציה המבוססת על מודל המקרו 24הסחר

 היא התוצר במחירי לגידול הנפט מחירי האגפי, תרומת

 זו תרומה, כך או כך. 2015 בשנת אחוז 1.2-כ – מכך כמחצית

 הנפט ומחירי , במידה25האגף הערכות פי על. 2015 בשנת בלבד אחוז 0.6-כ על שעמדה לנפש הריאלית לצמיחה ביחס גדולה

 זו.  בשנה התוצר למחירי אחוז 0.3 יתרום הדבר, לנוכחית דומה ברמה 2016 שנת במהלך יישארו

בכדי להמחיש את השפעת מחירי הנפט על ההכנסה 

 2015יבוא נפט ירדה בשנת הפנויה, נציין, כי עלות 

מיליארד  7.4-)ועמדה על כ מיליארד דולר 5-בלמעלה מ

דולר, כאשר כחצי מיליארד דולר מהירידה הם בזכות 

גידול בהפקת הגז משדה תמר(. ירידה זו, מתורגמת 

 באופן ישיר לגידול בהכנסה הפנויה. 

 השפעה על המצרפים הפיסקאליים 

 ההשפעה על הכנסות המדינ

מחירי הנפט משפיעים על הכנסות המדינה במספר 

ת נציג את ההשפעה על מיסוי על צריכת ראשיערוצים. 

 דלקים, כדלהלן: 
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 בהנחה כי הנטייה השולית לצרוך נשארת קבועה, חסכון הפרטים לא משתנה.  
 
23
ירידה במחירי הנפט מוזילה את התשומות המשמשות לייצור ומובילה לגידול בערך המוסף במשק, גם בהעדר שינוי  

 כמותי. 
24
 . במשק היבוא למחירי בהשוואה היצוא מחירי את משקפים הסחר תנאי 
 
25
אחוזים במחירי  10הראשי. עפ"י המודל ירידה של  הכלכלן אגף של כלכלי-המקרו מודל על מבוסס ל"הנ החישוב 

 אחוז במחירי התוצר. 0.25הנפט גוררת עלייה של 
 

 .EIAמקור: למ"ס,      

מדד תנאי 
הסחר  

(2014=100, 
 (ציר שמאל

מחירי הנפט  
,  דולר לחבית)
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,  גמישות הביקוש לדלק ביחס למחירו: 13תרשים 
 OECD-במדינות ה

 טווח ארוך טווח קצר

 Daniel J. Graham and Stephen Glaister (2002) מקור:     
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 26מחיר הנפט הינו רכיב במחירי דלקים, ולכן, באופן ישיר, שינוי במחיר הנפט ישפיע על הכנסות המדינה ממע"מ על דלק. 

  מחיר הדלק משפיע על צריכתו ובעקבות כך על הכנסות ממע"מ והן הכנסות מבלו דלק. על פי הספרות הכלכלית, גמישות

בטווח קצר, כאשר הנתון בישראל נמוך מעט מהממוצע )ודומה לספרד, ראה  0.57-ל 0הביקוש לדלק ביחס למחירו נע בין 

-במחיר נפט תתבטא בעליה של כ 1%מע"מ, ובסך הכל ירידה של (. הגידול בצריכה מפצה על הירידה בהכנסות ה14תרשים 

 . 27מיליון ש"ח בהכנסות ממע"מ ובלו דלק 7

בנוסף, על פי בחינה אקונומטרית במשק הישראלי נמצא כי הירידה במחירי הנפט משפיעה חיובית על רווחי החברות וכתוצאה 

במחיר  1%מכך על ההכנסות ממס החברות. כך, ירידה של 

 בהכנסות ממס חברות. ₪ מיליון  18-תוביל לעליה של כהנפט 

 7-כ של לעליה תוביל הנפט במחיר 1% של ירידה, לסיכום

 18-כ של ולעליה עקיפים ממסים בהכנסות בשנה ₪ מיליון

 הנפט במחירי הירידה. ישירים ממסים בהכנסות ₪ מיליון

 ממסים המדינה בהכנסות ₪ מיליארד 0.3-כ גידול של מסבירה

 .2016 -ב נוספים ח"ש מיליארד 0.3 לתרום וצפויה 2015-ב

 תגרע 2017-ב הנפט במחירי הצפויה ההערכה הינה כי העלייה

 השינויים במצטבר,. ח"ש מיליארד 0.4-כ המדינה מהכנסות

  . 2015-2017 בשנים ממסים המדינה להכנסות ח"ש מיליארד 0.2-כ לתרום צפויים הנפט במחירי

 המדינההשפעה על הוצאות 

הכלל הפיסקאלי למסגרת ההוצאה צמוד למדד המחירים לצרכן, כך שהירידה במדד )שנובעת מהוזלת מחירי הנפט( מצמצמת 

 את הגידול בהוצאה המותרת. 

צמצם משרד הביטחון את  2015בפועל, החיסכון הישיר הנובע מהוזלת מחיר הנפט מתמקד בתחבורה הציבורית. בנוסף, בשנת 

 לקים במספר מאות מיליוני ש"ח לעומת השנה הקודמת. הוצאותיו על הד
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  .הדלק ממחיר ישירות מושפע ואינו קצוב הוא( דלק בלו) הדלק על הקנייה מס גובה 
 

27
 . רבעונים מספר על להתפרס צפויה ההכנסות תוספת, הדרגתית היא הדלק צריכת על שההשפעה מכיוון 
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תוספת להכנסות המדינה ממסים : 14תרשים 
 2014-2016, בעקבות ירידה במחירי הנפט

 (₪מיליארדי )

 מסים ישירים

 מסים עקיפים
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 2018-2017 והכנסות אחרות לשניםאגרות  ,': תחזית הכנסות המדינה ממסיםהפרק 

 עיקרים

. בתוך ₪28מיליארדי  325.4 -ממסים, אגרות והכנסות אחרות בכהכנסות המדינה  תסתכמנה 2017בשנת 

ח, לפי הפירוט "שמיליארד  290.7-, בכהעדכנית על פי התחזית להסתכם 29ממסיםכך, צפויות ההכנסות 

ח "מיליארד ש 7.2-ח ממסים עקיפים ו"מיליארד ש 133.9 30ח מסים ישירים,"מיליארד ש 149.5הבא: 

₪. מיליארדי  334.7 -ממסים, אגרות והכנסות אחרות בכהכנסות המדינה תסתכמנה  2018מאגרות. בשנת 

ח, לפי הפירוט "מיליארד ש 299.5-בכ 2018צפויות להסתכם בשנת הכנסות המדינה ממסים בתוך כך, 

ח "מיליארד ש 7.3-ח ממסים עקיפים ו"מיליארד ש 138.4ח ממסים ישירים, "מיליארד ש 153.7 הבא:

 3.0-ו 2.9-ב 2018-ו 2017(. לפיכך, הכנסות המדינה ממסים ואגרות יעלו בשנים 14מאגרות )ראה לוח 

צפויה יציבות בהיקף ההכנסות  2018-2017השנים במהלך  .בהתאמה ,לעומת השנה הקודמתזים, אחו

, שהוא היחס בין מסעל פי התחזית, נטל  .בהתאמה₪, מיליארד  35.2 -ו 34.7-בכהאחרות, אשר יסתכמו 

 (. 27תרשים ראה ) 2018-2017לתמ"ג, לא צפוי להשתנות בשנים גביית המסים ואגרות סך 

. במועד זה היו ידועים נתוני הגבייה 2016 אוגוסטהוכנה בחודש  2018-2017ים לשנ המדינההכנסות חזית ת

. התחזית מבוססת על מודל אקונומטרי, שלוקח בחשבון את תחזית הצמיחה, 2016 יוניבפועל עד חודש 

ים על מצרפי שוק העבודה ומחירים בתקופת התחזית. בנוסף, התחזית מתייחסת להשפעת גורמים נוספ

 שינויי חקיקה, אירועים חד פעמיים והגברת האכיפה.  -הגבייה 

  תחזיותה טיב אחר מעקבו המדינה הכנסותל . נוהל הכנת תחזיות2תיבה 

, גובש נוהל הכנת תחזיות והוקם צוות באגף הכלכלן הראשי אשר מרכז את הליך הכנת 2012בעקבות דוח מבקר המדינה משנת 

התחזיות עבור המנהל הכללי של משרד האוצר. הצוות אמון על בנייה ושיפור מודלים המשמשים לחיזוי, על עריכת התחזיות 

 משרד האוצר ובממשלה, ועל הצגת התחזיות. בפועל, על שיתוף הפעולה מול גורמים נוספים ב

  הצוות פועל בשיתוף פעולה עם צוותים רלוונטיים באגף הכלכלן הראשי ובאגף התקציבים . כמו כן, מקיים הצוות

מנכ"ל משרד  יכריעהצורך,  התייעצויות עם עמיתים בבנק ישראל ועם גופים כלכליים נוספים שעוסקים בתחזיות. בעת

 .בעקבות ההליכים האמורים התחזיות בעדכון לצורך בנוגע ותדע בחילוקיהאוצר 

 במהלך שעלו ולהסתייגויות סותרות לדעות התייחסות גם הכוללמבואר ומנומק,  במסמך, התחזיותאת  מפרסם הצוות 

  .התחזיות הכנת

  ובמנותק מהדרג הנבחר הכנת התחזיות היא תהליך שצריך להיבחן בעיניים מקצועיות בלבד, בידי הדרג המופקד על כך- 

עליו חלה המגבלה הנובעת מתחזיות אלה. בשל כך, התחזיות יוצגו בפני כל הגורמים הרלוונטיים בעבודת הכנת התקציב 

הערות ולבקש שינויים, אך הסמכות הסופית בקביעת התחזית תהיה בידי הדרג המקצועי  וכל הגורמים יוכלו להעיר

 )מנכ"ל המשרד(. 

 בהתאם לנוהל שהוצג לעיל. בתוך כך, בשנים  2013נערכות מאז שנת והכנסות אחרות ל מסים ואגרות תחזיות הגבייה ש

נרשם עודף  2013ובשנת  ,היה קרוב מאוד לתחזית הגבייה בתקציבשל מסים ואגרות היקף הגבייה בפועל  2014-2015
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 , אלא אם צוין אחרת. 2016בפרק נקובים במחירי כל הנתונים  
 
29
וכן הכנסות מַאגרות, שגובים משרדי הממשלה. ההכנסות  ה רשות המסיםשגוב המדינה ממסיםאלה הן הכנסות  

ם של גופים אחרים במגזר הציבורי, הגובים הכנסותיה את ן כוללותאינו יהביטחונאינן כוללות מע"מ על היבוא כאן 
 רשויות המקומיות.והותשלומי חובה: המוסד לביטוח לאומי  גם הם מסים

 
30
אוחדו אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ואגף המכס ומע"מ לרשות המסים בישראל. בפרק זה נתייחס  2004בשנת  

 עקיפים", בהתאמה. לשני אגפי המס לשעבר כ"מסים ישירים" וכ"מסים
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גבייה  2015ף ההכנסות נרשמה בשנת בסעי .כתוצאה מהכנסות חד פעמיות וגבייה בגין רווחים כלואים מעבר למתוכנן

 לאומי לביטוח למוסד ₪ כמיליארד של בהיקף פעמי חד פיצויהתקציב, כתוצאה מ לתחזית גבוהה יחסית בהשוואה 

 .זה בסעיף בהכנסות המשמעותית מהתנודתיות הנובעת טעותמו

 2015-2013הכנסות ממסים ואגרות וגבייה בפועל בשנים תקציב ל: תחזית 10לוח 

 2013 2014 2015 
 267.7 253.3 234.5 תחזית

 268.2 254.7 240.6 גבייה בפועל
 

 , אגרות והכנסות אחרותמגמות בגביית המסים 5.1

ל ריאלי ומיליארד ש"ח, גיד 142.3-ב 2016הכנסות המדינה ממסים ואגרות הסתכמו במחצית הראשונה של 

במהלך תקופה זו בוצעו הורדות שיעורי המס, לעומת המחצית הראשונה אשתקד )יש לזכור כי  6.4%של 

(. בתוך כך, ההכנסות ממסים ישירים 11, ראה לוח ולכן בניכוי ההורדות הגידול בהכנסות גבוה אף יותר

הקודמת . עודף הגביה, לעומת פריסת התחזית 4.4%-, וההכנסות ממסים עקיפים עלו ב8.4%-עלו ב

 , ברובו בגביית מסים ישירים. 31ש"ח מיליארד 2.4-(, הסתכם ב2016)שפורסמה במרץ 

, בה גדל היקף הכנסות המדינה ממסים ואגרות 2015הגידול בגבייה ממשיך את המגמה שהחלה בשנת 

אחוזים )במחירים קבועים, המשלבים את מדד מחירי התוצר ומדד המחירים לצרכן  5.6בשיעור של 

 צב הצמיחה במשק.מק 2ובהתאמה לשינויי מדיניות(, קצב שהיה גבוה יותר מפי 

 (₪מיליארדי ב) 2016השפעתם של שינויי חקיקה וצעדי מדיניות על ההכנסות ממסים בשנת : 11לוח 

 0.55 הפחתת הטבת המס על הפקדת המעביד לקרן פנסיה

 -3.7 אחוזים 17-ל 18-מע"מ מההורדת שיעור 

 -1.2 אחוזים 25-ל 26.5-חברות מהשיעור מס  תהפחת

 1.5 2015-ל 2016-מס רכוש מפרשה לקרן ההקדמת ה

 -0.35 בהעברת כספים לרש"פ )התחשבנות( שינוי

 -3.2 סה"כ השפעה 

 מסים ישירים

הושפעו מהמשך השיפור בשוק העבודה. השכר  2016ההכנסות ממסים ישירים במחצית הראשונה של שנת 

במחצית הראשונה של השנה הוסיף לעלות 

גידול של בקצב מהיר, מעל הצפי בתחזית )

תחזית לכל שנת לעומת עד חודש אפריל  2.6%

של הראשונה  המחציתבמהלך (. 2.5% - 2016

מספר ( גדל 2015)בהשוואה לשנת  2016שנת 

תחזית  לעומתאחוזים,  1.8-המועסקים ב

. כמו לכל השנה בבסיס התחזית 1.7% לגידול

כן, במסגרת מבצע גילוי מרצון התקבלו 

                                                           
31
  2016בנוסף נרשם עודף בחודש ינואר  

 71.9 תחזית הגבייה למחצית הראשונה

 1.2 ביצועים מעל התחזית בשוק העבודה

 -0.2 עדכון במדדי שוק ההון 

 0.4 שארית לא מוסברת

 73.3 2016גביה בפועל במחצית הראשונה של 

מקורות לעודף הגבייה במסים ישירים  :12לוח 
 ₪()מיליארדי  2016במחצית הראשונה של 
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ירידה  .סכומים אלו נכללים בשארית לא מוסברת בטבלה לעיל() ₪הכנסות בהיקף של מספר מאות מיליוני 

₪ מיליון  200-מסוימת במדדי שוק ההון )מעבר לתוואי ששימש לתחזית קודמת( מסבירה ירידה של כ

 בהכנסות. 

 מסים עקיפים

הושפעו מהגידול בצריכה הפרטית אשר  2016ההכנסות ממסים עקיפים במחצית הראשונה של שנת 

בקצב מהיר. בתוך כך, חלה עליה חדה ביבוא ומסירת כלי רכב. ההכנסות ממס קניה בגין ממשיכה לצמוח 

אחוזים, בהתאם  26-ייבוא עלו במחצית הראשונה של השנה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בכ

 למספר מסירות הרכב.

 מסירות רכבים פרטיים, שיעור שינוי שנתי: 15תרשים 

 

 בישראלמקור: איגוד יבואני הרכב 

 הכנסות אחרות

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

 28.0-ירד ממוצע זה ל 2014-2009מיליארד ש"ח, בשנים  33.2עמד על  2008-2005ההכנסות האחרות בשנים 

סעיף ההכנסות האחרות  בשנים האחרונות ניכרת התייצבות בהכנסות האחרות. .בלבדמיליארד ש"ח 

בשנים האחרונות מושפע משמעותית מיישום צעדי מדיניות ובשנים הקרובות צפויים צעדים נוספים 

 31.7 -הסתכמו בכואחוזים מסך הכנסות המדינה  10 -ההכנסות האחרות כהיוו  2015. בשנת להשפיע עליו

צפוי גידול  2016. בשנת 2016-201532מיליארד מעל התחזית שעמדה בבסיס תקציב  1.8, ₪מיליארד 

פרמננטי ומשמעותי בהיקף ההכנסות האחרות, מעבר למגמת הצמיחה בסעיף זה, וזאת בעיקר בשל 

, ובראשם החלת שינוי משמעותי בשיטת הרישום של הכנסות 13יישומם של צעדי מדיניות כמפורט בלוח 

 המוסד לביטוח לאומי. 

  

                                                           
32
 למוסד ₪ כמיליארד של בהיקף פעמי חד בפיצוי בעיקר מקורוהתקציב  לתחזית ביחס האחרות בהכנסות הגידול 

 .זה בסעיף בהכנסות המשמעותית מהתנודתיות הנובעת ובטעות( אבטלה דמי בסעיף הגרעון בגין) לאומי לביטוח

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

 16-יונ 16-מאי 16-אפר 16-מרץ 16-פבר 16-ינו 2015 2014 2013 2012 2011

 :חודשים-12שיעורי שינוי 

 אלף מסירות 165-כ
 לעומת   15%-עלייה של כ)

 (התקופה המקבילה אשתקד
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 (ש"ח)מיליארדי * 2016תם של שינויי חקיקה וצעדי מדיניות על ההכנסות האחרות בשנת : השפע13 לוח

 0.5 רשות שדות התעופה –משיכת תמלוגים 

 0.2 שיבוב מחברות הביטוח  –תוספת הכנסות 

 0.2 משיכת עודפים מקרן ניקיון 

 0.45 העלאת שיעור ההפרשה של המעסיקים לביטוח הלאומי

 3.85 של הכנסות המוסד לביטוח הלאומי שינוי בשיטת הרישום

 5.2 2016סה"כ השפעה על ההכנסות האחרות בשנת 

, במסגרתה נלקחה בחשבון גם 2016-2015* כלל התוספות בלוח הובאו בחשבון בתחזית בבסיס התקציב לשנים 
יושמה ולכן לא מופיעה אשר לא ₪( מיליון  75הכנסה נוספת בגין הארכת תקופת האכשרה לדמי אבטלה, )בהיקף של 

 בתחשיב הנוכחי.

 ברכיבי ההכנסות האחרות : ההתפתחות16 תרשים

 )באחוזי תוצר(

 

מיליארד  0.8 -כ₪, מיליארד  16.4התקבלו הכנסות אחרות בהיקף של  2016במהלך המחצית הראשונה של 

הסטייה מקורה . בתוך כך, עיקר 2016הקודמת, שנערכה בחודש מרץ הנגזר מהתחזית  33מתחת לאומדן₪ 

. ייתכן כי השונות במהלך השנה לאומי בביצוע נמוך )ביחס לתחזית( בסעיף מלוות מהמוסד לביטוח

בהכנסות בסעיף זה ביחס לתחזית, נרשמה על רקע השינוי המתודולוגי שייושם השנה באופן רישום 

תר הכנסות אחרות, . במקביל, ביצוע נמוך ביחס לתחזית נרשם גם בסעיף י, שצוין לעילהכנסות המוסד

המורכב כאמור, בעיקר מהכנסות בגין דיבידנדים מחברות ממשלתיות ותמלוגים על אוצרות טבע. הגבייה 

 ברכיבי הכנסות אלה תלויה בעיתוי העברת הכספים שמשתנה משמעותית בין השנים.

 2018-2017לשנות הכספים  אגרותו הכנסות ממסיםהתחזיות להיקף  5.2

מיליארד  290.7-, בהמעודכנת , על פי התחזיתומאגרות הכנסות המדינה ממסים תסתכמנה 2017בשנת 

 34ח ממסים עקיפים"מיליארד ש 133.9ח ממסים ישירים, "מיליארד ש 149.5ח, לפי הפירוט הבא: "ש

 2016שנת התחזית להכנסות בלעומת  אחוזים 2.9של  עלייה המהווח מאגרות. סכום זה "מיליארד ש 7.2-ו

                                                           
33
לציין כי התחזית נערכת ברזולוציה שנתית שכן תנודתיות גבוהה בפריסה השנתית של התקבולים בסעיפי  יש 

 ההכנסה השונים, מקשה על ביצוע תחזית מפורטת יותר.

34
אוחדו אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ואגף המכס ומע"מ לרשות המסים בישראל. בפרק זה נתייחס  2004בשנת  

 כ"מסים ישירים" וכ"מסים עקיפים", בהתאמה.לשני אגפי המס לשעבר 

 

מלוות מהמוסד  
 א"לבטל

 סיוע בטחוני

 גביית חובות ריבית מ סיוע ביטחוני"מע

 יתר הכנסות אחרות

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

1.8%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
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בתוצר המקומי  אחוזים 2.7בשיעור של ריאלית מניחה עלייה  2017תחזית ההכנסות לשנת  (.14ראה לוח )

אחוזים במחירי התוצר )לפירוט מלא של ההנחות המקרו כלכליות, ראה פרקים ב'  1.1ועלייה של הגולמי 

ח, "שמיליארד  299.5-, על פי התחזית, בכומאגרות הכנסות המדינה ממסים תסתכמנה 2018בשנת  ג'(.-ו

ח ממסים עקיפים "מיליארד ש 138.4ח ממסים ישירים, "מיליארד ש 153.7לפי הפירוט הבא: 

 2017שנת התחזית להכנסות בלעומת  אחוזים 3.0של  עלייה המהווח מאגרות. סכום זה "מיליארד ש 7.3-ו

 (.)בניכוי מדד המחירים

למרות הירידה בתחזיות הצמיחה, הרכב התוצר נותר עתיר מיסוי, והצפי להמשך השיפור באינדיקטורים 

פחותה יותר גם של מיסי תצרוכת.  מידהבבשוק העבודה תומך בהגדלת תחזית ההכנסות ממסים ישירים, ו

 . את רכיבי הגבייה המרכזיים מציג 14לוח 

 והכנסות אחרות יםמסהכנסות המדינה מעיקרי התחזית ל: 14לוח 

 2016מחירי ₪, במיליארדי 

 2015  2016 2017 2018 

 
בפועל, במחירים ))

 שוטפים(
 2016תחזית, במחירי 

 334.7 325.4 317.6 299.9 תחזית הכנסות המדינה*

     מזה:

 299.5 290.7  282.5 268.2 תחזית הגביה ממסים ואגרות( 1)

 153.7 149.5 143.8 135.1 מסים ישירים

 138.4 133.9 131.5 126.4 מסים עקיפים

 7.3 7.2 7.1 6.7 אגרות

 35.2 34.7 35.1 31.7 הכנסות אחרות( 2)

 הערה: פערים בסיכומים נובעים מעיגולים. 

 תחזית הגבייה של המסים הישירים 

 35אחוזים 7-כגידול ריאלי של ₪, מיליארד  143.8-צפויות ההכנסות ממסים ישירים להסתכם ב 2016בשנת 

שכר, בשיעור של הבצפי להיקף התעסוקה ולעומת השנה הקודמת. הגידול משקף את העדכון כלפי מעלה 

. צפוי כי קצב עליית השכר 2018-2017הגידול בתחזיות לשכר ותעסוקה נמשך גם בשנים כמחצית אחוז. 

מצם. טן העבודה( יצפריואת תוצר לעובד )המשקף ההשכר לבין צמיחת  עלייתיתמתן בהדרגה, והפער בין 

עדין קצב גידול השכר יהיה  2018-2017, ובמהלך השנים 2019תהליך ההתכנסות צפוי להסתיים בשנת 

 2018-2017גבוה משיעור הצמיחה של התוצר לעובד. כתוצאה מכך, ההכנסות ממסים הישירים יעלו בשנים 

 .אחוזים, בהתאמה 2.8-אחוזים ובכ 4.0-בכ

 
 

                                                           
35
 ללא התאמות לשינוי חקיקה וצעדים.  
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  העקיפיםתחזית הגבייה של המסים 

תובל על ידי גידול בצריכה הפרטית אשר ישפיע על  2018-2016בדומה לשנים האחרונות, הצמיחה בשנים 

אחוזים )במחירים  2.7-ב 2016ההכנסות ממסים עקיפים. היקף גביית המסים העקיפים צפוי לגדול בשנת 

הגידול בגביית המסים ₪. מיליארדי  131.5על  קבועים, ללא התאמות להורדת שיעור המע"מ( ולעמוד

של  הובל בין השאר על ידי רכישהמשקף כאמור את הגידול החד בצריכה הפרטית, ש 2016העקיפים בשנת 

כלי רכב. בהנחה כי חלק מהגידול בסעיף זה הנו בעל אופי חד פעמי, ההכנסות ממסים עקיפים, על פי 

יעלו ההכנסות ממסים  2018. בשנת 2016אחוזים, לעומת  1.8בשיעור של  2017התחזית, יעלו בשנת 

 צריכה.  גידול הצפוי באחוזים, בהתאם ל 3.4עקיפים, על התחזית, בשיעור של 

 תחזית הכנסות אחרות

נתוני הגבייה לגבי המחצית הראשונה של השנה כמו גם ההתפתחויות המאקרו כלכליות הובילו לעדכון 

היקף ₪, מיליארד  35.1צפויות לעמוד על  2016הכנסות האחרות בשנת . כך, ה2018-2016התחזית לשנים 

. כאמור, עלייה זו נובעת 2015אחוזים בהשוואה להכנסות שהתקבלו בשנת  11.2המשקף  גידול ריאלי של 

בעיקר מעלייה משמעותית )ופרמננטית( בסעיף מלוות מהביטוח הלאומי, שמקורה בשינוי בשיטת הרישום 

מחד, היקף הגבייה הגבוה ביחס לתחזית בסעיף לעיל(.  13לביטוח לאומי )כמצוין בלוח  של הכנסות המוסד

, אולם עדכון מתודולוגיית החיזוי 2016העלה את התחזית להכנסות אלו בשנת  2015הכנסות אחרות בשנת 

בבסיס, קיזזו את העלייה  ,2016במהלך וההתפתחויות שצוינו לעיל  2018-2017 תקציב על העבודה לקראת

 .2016-2015נותרה כמעט ללא שינוי ביחס לתחזית בבסיס תקציב  2016כך שהתחזית העדכנית לשנת 

-2018צפויות להסתכם בשנים אשר במהלך השנתיים הבאות צפויה יציבות בהיקף ההכנסות , בסעיף זה

 (.15בהתאמה )ראה לוח ₪, מיליארד  35.2 -ו 34.7-בכ 2017

 2018-2015ות בשנים אחר : תקבולי הכנסות15 לוח
 ₪במיליארדי 

  

מלוות 
מביטוח 

 לאומי

סיוע 
 בטחוני

מע"מ 
סיוע 

 בטחוני

גביית 
חובות 
 ריבית

יתר 
ההכנסות 

 אחרות

סה"כ 
הכנסות 
 אחרות

2015 
בפועל 

)במחירים 
 שוטפים(

16.4* 8.7 1.6 1.0 4.0 31.7 

2016 
תחזית 
)במחירי 
2016) 

20.1** 8.8 1.5 0.9 3.8*** 35.1 

2017 20.4 8.8 1.5 0.8 3.3 34.7 

2018 20.6 8.7 1.4 0.7 3.7 35.2 

 . 2016באוגוסט התחזית נערכה 
 ₪.מיליארד  0.9 -*  כולל הכנסה חד פעמית בהיקף של כ

 מיליארד ש"ח.  4.5 -** כולל יישום צעדי מדיניות פרמננטיים המוערכים בכ
 מיליארד ש"ח. 0.7 -** כולל הכנסות חד פעמיות בהיקף חזוי של כ

 -מ (,27מתוך התוצר )ראה תרשים לאורך שנות התחזית צפויה ירידה קלה בחלקן של ההכנסות האחרות 

. בתוך כך, עיקר הירידה מקורה בשחיקה של חלקן של 2018אחוזים בשנת  2.8 -ל 2016אחוזים בשנת  3.0

מהשכר, הצפוי לעלות בקצב  מלוות המוסד לביטוח לאומי מהתוצר, בשל העובדה שרכיב זה מושפע בעיקר

איטי יותר מהעלייה הצפויה בתוצר. שחיקה צפויה גם בחלקם של הסיוע הביטחוני והמע"מ בגינו מתוך 

התוצר, שכן במסגרת התחזית אין צפי לשינוי בהיקף ההכנסות ברכיבים אלו. במקביל, הירידה הצפויה 
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מתמשך של יתרת הקרן, מובילה גם היא בהיקף ההכנסות בגין גביית חובות ריבית, שמקורה בצמצום ה

 לירידה בחלקו של סעיף זה בהכנסה, מתוך התוצר. 

 תחזית ההכנסות העדכניתלבדיקת סבירות  5.3

 כלכליות:-לעומת תחזיות מקרולבחינת סבירות תחזית הגבייה ים מרכזיים אינדיקטורקיימים שני 

 36ערכי הגמישות של הכנסות ממסים ואגרות ביחס לתוצר  

 המס כאחוז מהתוצר נטל 

 

אחוזים )במחירים קבועים, המשלבים את  5.6גדל היקף הכנסות המדינה ממסים בשיעור של  2015בשנת 

מקצב  2מדד מחירי התוצר ומדד המחירים לצרכן ובהתאמה לשינויי מדיניות(, קצב שהיה גבוה יותר מפי 

וצפויה לבוא לידי ביטוי גם  2016 של הראשונה במחציתהצמיחה במשק. הגמישות החריגה נמשכה גם 

  .2016לשנת בתחזית 

 משלושה גורמים עיקריים: נבעה  2016-2015הגבוה יחסית בשנים הגמישות 

 בתעסוקה ושכר.המהיר הגידול  .1

פער משמעותי בין מחירי תוצר לבין מדד מחירים לצרכן. הגמישות חושבה על סמך שיעור שינוי  .2

 ופורציה שווה.  במחירים אשר מורכב משני המדדים, בפר

מיסוי. הירידה בקצב הצמיחה חלה ברכיבים אשר השפעתם בטווח הקצר על  עתירהרכב הצמיחה  .3

 הכנסות המדינה היא מוגבלת )יצוא, השקעות(.

 .[1.2-1.0]מעלה כי הגמישות צפויה לחזור לטווח הנורמטיבי  2018-2017בחינת תחזיות הגבייה לשנים 

 לקצב צמיחה ביחס במסים הריאלי הגידול גמישות :17תרשים 

 

 .2016 לאוגוסט*תחזית עדכנית 
**לאור הפער בין השינוי במדד מחירים לצרכן ומדד מחירי התוצר, בחישוב הגמישות נלקח מדד המשלב את השינויים 

 בשני מדדי המחירים במשקל שווה. 

ל בשנים האחרונות התפתחות הנטנטל הכנסות הממשלה מורכב מנטל המס ונטל ההכנסות האחרות. 

 2010ומשנת  2009–2003שיעורי המס היו במגמת ירידה בשנים  –הושפעה משינויים במדיניות המיסוי 

פעמי )הנובעות -הושפעה מהכנסות בעלות אופי חד 2015–2012התהפכה המגמה. כמו כן, הגבייה בשנים 

משינויי התנהגות בעקבות צעדי מדיניות(, לצד הכנסות שהתקבלו בגין רווחי הון עקב מכירת חברות 

גדולות. בנוסף, בשנים האחרונות נטל הכנסות הממשלה מושפע מגאות בשוק העבודה, שיעורי אינפלציה 

כאמור, הצמיחה המהירה של הכנסות ( והרכב צמיחה תומך מיסוי. נמוכים )בפרט בהשוואה למחירי תוצר

                                                           
36
 הגמישות משקפת את אחוז הגידול הריאלי בהכנסות המדינה בהשוואה לקצב הצמיחה.  
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, גוררת עלייה בנטל 2016שנת ב, אשר אמורה להמשך גם 2015המדינה ביחס לצמיחת התוצר בשנת 

 ומאגרות משקל סך הכנסות המדינה ממסים המייצג אתנטל המס, בתוך כך, מהתוצר. הכנסות המדינה 

ולהיוותר ברמה דומה  2016בשנת  23.7-ל עלות, צפוי ל2015ר בשנת אחוזי תוצ 23.3-על כ עמד, בתוצר

ממצרפי שוק העבודה, המצביעים נובעת  2016העלייה בשנת להלן(.  18בינוני )ראה תרשים -בטווח הקצר

נטל המס צפוי לשמור על כה פרטית(. על רמת התעסוקה הקרובה למלאה ומהרכב תוצר עתיר מיסוי )צרי

 )בהתאם לגמישות שקרובה ליחידתית(.  2018-2017הרמתו בשנים 

בע מעדכון כלפי מעלה )רישומי( של ונ 2016בשנת בנטל הצפוי בהקשר לנטל ההכנסות האחרות, הגידול 

 2018-2017. אולם, לאורך השנים זו האחוזי תוצר, החל משנ 0.3הכנסות המוסד לביטוח לאומי בהיקף של 

צפויה ירידה קלה בחלקן של ההכנסות האחרות מתוך התוצר. הירידה משקפת את השחיקה של חלקן של 

מלוות מהמוסד לביטוח לאומי כאחוז מהתוצר, בשל העובדה שרכיב זה מושפע בעיקר מהשכר, הצפוי 

מהתוצר( צפויה גם  ברכיבי הסיוע  לעלות בקצב איטי יותר מהעלייה החזויה בתוצר. שחיקה )כאחוז

הביטחוני והמע"מ בגינו. התחזית מניחה כי לא יחול שינוי בהיקף ההכנסות לאחר תום הסכם הסיוע 

(. במקביל, הירידה הצפויה בהיקף ההכנסות בגין גביית חובות ריבית, 2017סוף שנת הנוכחי )שתוקפו עד 

היא לירידה בחלקו של סעיף זה בהכנסה, מתוך  שמקורה בצמצום המתמשך של יתרת הקרן, מובילה גם

 התוצר. 

 (תוצר אחוזי) הממשלה הכנסות נטל: 18 תרשים  

 

 .*תחזית

חושבו באמצעות מודל אקונומטרי. תחזית המודל לגידול בהכנסות  2018-2017תחזיות המסים לשנים 

ומתחשבת בשינויי החקיקה ממסים מתבססת תחזיות למשתני המקרו )כגון צמיחה, תעסוקה ומחירים( 

שצפויים להשפיע על הכנסות ממסים. התחזית לגביית המסים המופקת מהמודל משקפת את התרחיש 

הסטטיסטי הסביר ביותר. עם זאת, תחזית הגבייה, כמו כל תחזית סטטיסטית אחרת, איננה ודאית. 

 VAR (Value at-שיטת ה הניתוח לעיל מציג את חוסר הוודאות הגלום בתחזית לגביית המסים באמצעות

Risk .)VAR  הינו מושג מעולם ניהול סיכונים, שמבטא את ההפסד המקסימלי )במקרה שלנו במונחי גביית

לכך שהגבייה בפועל  10%-המסים( שייתכן בהסתברות נתונה. על פי ניתוח זה קיימת הסתברות קטנה מ

-הגבייה ב 90%אחרות, בהסתברות של  מיליארד ש"ח. במילים 20.1-תהיה נמוכה מהתחזית ב 2017בשנת 

 תהיה בהתאם לתחזית(.  2016מיליארד ש"ח )בהינתן שהגבייה בשנת  270.6 -תהיה גבוהה מ 2017
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 לתחזית גביית המסים במספר רמות וודאות  VARניתוח :19 תרשים
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