
כלכליות והכנסות המדינה ממסים ומהכנסות אחרות -תחזית ההתפתחויות המקרו

2020-2017 

בודה, מחירים וצפי מפרט את התחזיות לצמיחת התוצר בישראל ורכיביו, מצרפי שוק הע הדף

 2020-2018שנים הלגבי  2016 טבאוגוסשפורסמו משווה את התחזיות הדף . הלהכנסות הממשל

המסמך המלא מהווה פרק במסמך עדכון התכנית  .2017אפריל לתחזיות עדכניות אשר נערכו ב

 , אותו ניתן למצוא בקישור:2020-2018 -הרב שנתית

 2020עד  2018 -נים עדכון תכנית התקציב הרב שנתית לש

תומכים  ,וכתוצאה מכך בצריכה הפרטיתבשכר  ,צפי להמשך גידול בתעסוקההרכב הצמיחה וה

 2018בשנת . 2019עד שנת  בהכנסות ממסים ואגרות, מעבר לקצב צמיחת התוצר בעלייה

היקף חריג של למעלה בעלה שכר המינימום יבמסגרתה מסתיימת תוכנית העלאת שכר המינימום 

במגזר העסקי( יצמח בשיעורים  בעיקר. בהמשך, צפוי כי השכר )שנים( 3)במהלך  במצטבר 20%-מ

 מניח כי 2020-2019שנים ל המרכזיתרחיש ה .מתונים יותר, המשקפים את הגידול בתוצר לעובד

  .והרכבו יהיה דומה לפוטנציאל קצב הצמיחה

 התוצר הריאלי ומרכיביו:

הצמיחה קצב  

 של 

2016 

 בפועל

2017 

 תקציב

2017 

 תחזית עדכנית

2018 

 תקציב

2018 

תחזית 

 עדכנית

 3.1% 2.8% 2.9% 2.7% 4.0% תמ"ג

 צריכה פרטית
6.3% 3.3% 2.9% 3.1% 3.7% 

 צריכה ציבורית
3.6% 2.9% 3.5% 2.8% 3.5% 

 השקעה גולמית
6.0% 3.8% 2.2% 5.2% 3.9% 

 יצוא
3.9% 2.7% 2.9% 3.3% 3.4% 

 יבוא
9.7% 4.5% 2.4% 5.2% 5.3% 

 

 מדד המחירים: 

 שינוי במדד

2016 

 בפועל

2017 

 תקציב

2017 

 תחזית עדכנית

2018 

 תקציב

2018 

 תחזית עדכנית

ממוצע לעומת 
ממוצע השנה 

 הקודמת
0.5%- 1.1% 0.7% 1.4% 1.3% 

 

  

http://mof.gov.il/budgetsite/statebudget/documents/budgetplanupdate_2018-2020b.pdf


 שוק העבודה:

 

2016 

 בפועל

2017 

 תקציב

2017 

 תחזית עדכנית

2018 

 תקציב

2018 

 תחזית עדכנית

 שכר

שינוי שנתי 
במחירים 

קבועים 
 )באחוזים(

2.9% 2.1% 2.0% 1.7% 1.7% 

 מועסקים

שינוי שנתי 
במספר 

המועסקים 
 )באחוזים(

2.6% 1.9% 2.0% 1.7% 1.8% 

שיעור אבטלה 
 ()באחוזים

4.8% 4.8% 4.4% 4.8% 4.5% 

שיעור 
ההשתתפות 

 )באחוזים(

64.1% 64.0% 64.0% 64.0% 64.0% 

 

 בתחזית המקרו לטווח הבינוני:  מרכזיותהנחות 

שינוי שנתי 

 ריאלי

 אינפלציה מחירי התוצר צמיחה

2019 3.0% 1.3% 1.4% 

2020 2.9% 1.4% 1.4% 

 

דומה נורמטיבי, ל 2018-2017בשנים  התכנסגביית המסים צפוי לב גידולהקצב , בצד ההכנסות

גדל היקף הכנסות המדינה ממסים  2015-2016 יםההתרחבות של התוצר. זאת לאחר שבשנ לקצב

השיפור מבעיקר נבעה בתקופה זו הגביה הגבוהה  מקצב הצמיחה במשק. משמעותיתבשיעור גבוה 

. תחזית לעליה בצריכה הפרטיתבתורם שכר במשק, אשר תרמו מעליית התעסוקה וברמת ה

הפרטית( הגבייה ממסים משקפת את הרכב הצמיחה שהינו עתיר מיסוי )בעיקר ברכיב הצריכה 

משקף בעיקר  2017גביית המסים בשנת להעדכון בתחזית והמשך רמת תעסוקה הקרובה למלאה. 

בשנת ₪ את השקת תוכנית לעידוד תשלום דיוודנד על ידי רשות המסים שצפויה להניב כמיליארד 

שיפור משקף  2018וכן הכנסה בעלת אופי חד פעמי בחודש ינואר השנה.  העדכון לגבי שנת  2017

  נוסף בשוק העבודה וכן עדכון לגבי הנחה לגודל היקף הכנסות בעלות אופי חד פעמי. קל

ההכנסות האחרות יים בשיטת הרישום ויישום צעדי מדיניות פרמננטיים וחד פעמיים בתחום שינו

. הובילו לתנודות רבות בהיקפן בשנים האחרונות. תנודתיות זו צפויה להמשך גם בטווח הבינוני

 תביחס לתחזית הוביל לעדכון של מתודלוגיי 2016שנרשם בהכנסות האחרות בשנת עודף גבייה 



מיליארד  1.3 -ו₪ מיליארד  0.4 -בהיקף של כ 2018-2017התחזית לשנים  לעדכון ובמקביל ,החיזוי

   , בהתאמה.2018 -ו 2017בשנים ₪ 

משקל  המייצג אתנטל המס, מורכב מנטל המס ונטל ההכנסות האחרות.  נטל הכנסות המדינה

צפוי לעלות , 2016אחוזי תוצר בשנת  23.1-על כ עמד, בתוצר ומאגרות סך הכנסות המדינה ממסים

 .בינוני-ולהיוותר ברמה דומה בטווח הקצר 2017אחוזי תוצר בשנת  23.5-ל

 :I₪() מיליארדי  2017-2018תחזית הכנסות המדינה ממסים ואגרות לשנים 

  2017 

 תקציב

2017 

 עדכנית*תחזית 

2018 

 תקציב

2018 

 תחזית עדכנית

  325.6II 322.7 סך הכנסות המדינה
(2.9)+ 

337.8 4341.II  
(3.6)+ 

     מזה:

 294.5 הכנסות ממסים ואגרות
(1.0)+III  

297.0 
(2.5)+ 

307.2 309.5 
(2.3)+ 

         :מזה

 151.9 מסים ישירים
(1.0)+ III  

154.9 
 (3.0)+ 

157.8 160.0 
(2.2)+  

 134.9 135.3 מסים עקיפים
( 0.3-) 

41.9 142.2 
 (0.1)+ 

 7.1 7.3 אגרות
(0.2-) 

7.2 7.2 

  28.6IV 28.2 הכנסות אחרות

(0.4)+ 

30.6 

  

931.VI 

(1.3)+ 

II  הנובע ההכנסות אובדן ואת  מובילייבגין עסקת נסות הכהאינה לוקחת בחשבון את  2018תחזית ההכנסות בשנת
מיליארד ש"ח בגין הורדת  0.7-מיליארד ש"ח בגין נקודות זיכוי להורים ו 1.8-כ "נטו משפחה": מיישום תכנית

  .מכסים
III התקציב בספר לתחזית מעבר ,₪ מיליארד 1.0-כב שמוערך דיבידנד מבצע בגין תוספת. 
IV  2018-2017התחזית כוללת את כלל צעדי המדיניות שאושרו בהחלטות הממשלה ובחוק ההסדרים לשנים, 

 ,2018 -ו 2017מיליארד ש"ח בשנים  0.2 -ו 6.0גביית דיבידנד מאחת החברות הממשלתית בהיקף של  ובכללם
 , לגביה ישנה מידה מסוימת של אי וודאות.בהתאמה

 :*(₪מיליארדי תרחיש מרכזי, בינוני )היה הצפויה בטווח יהגב

 2019 2020 

 338.2 324.0 הכנסות ממסים

 28.3 28.4 הכנסות אחרות

 366.5 352.5 סך ההכנסות

 נטל הכנסות המדינה 
 % מהתוצר(-)כ

25.5% 25.4% 

 * פערים בסיכומים נובעים מעיגולים



 

סיכונים בעלי  , קרינקודות מפנה מהתרחיש המרכזיופק התחזית הארוך מחייב בחינה של א

 בצד השלילי:, הסיכונים המקומיים כוללים התממשותו.האפשרות לעל השפעה משמעותית 

התכנסות מהירה והיעדר התאוששות בסחר החוץ הישראלי, היעדר עמידה ביעד האינפלציה 

בין היתר, את האפשרות להקדמת  . מנגד, סיכונים בצד החיובי כולליםמהצפוי בשוק העבודה

, האטה בצמיחה העולמית :בסביבה הגלובאלית, הסיכונים לתחזית כוללים תחילת יצוא הגז.

החרפת מגמת הבדלנות בכלכלות  כלכלה האמריקאית,של הההתאוששות קצב האטת 

 או החמרה בהיקף או תדירות אירועי הטרור. תפוליטי-, הרעה ביציבות הגיאוהמפותחות

סיכונים  .תחזית ההכנסותגם מסטייה התממשותה של תחזית המאקרו עשויה להוביל ל-אי

צעדי ויישומם של  יםנהגות משמעותינוספים לתחזית ההכנסות קשורים לאפשרות לשינויי הת

 עריכת התחזית.   מועדמדיניות אשר אינם ידועים ב


