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 2018בינואר  8

כלכליות והכנסות המדינה ממסים ומהכנסות אחרות -תחזית ההתפתחויות המקרו

 2019בשנת 

 

 עיקרים

מחירים ההמסמך מפרט את התחזיות לצמיחת התוצר בישראל ורכיביו, מצרפי שוק העבודה, 

ששימשה לעריכת  הנחת הבסיס. 2019תקציב לשנת הבבניית המשמשות  ,המדינהצפי להכנסות הו

, העדר משבר משמעותי השיפור בסביבה הכלכלית הגלובליתכלכלית היא המשך -תחזית המקרוה

פגע בהתרחבות תבשכר לא עלייה העולמיים וההנחה כי בתקופת התקציב הבשווקי ההון 

 פוטנציאל בטווח הקצרמה במעט גבוהצופה קצב צמיחה  2019-2018התחזית לשנים התעסוקה. 

  .בהתאמה( 3.1%-ו 3.2%)

 

לצד  והציבורית בדומה לשנים האחרונות, הצמיחה תובל בעיקר על ידי גידול בצריכה הפרטית

צוא הסחורות צפוי להתאושש בהדרגה. טק(. י-שירותים )בעיקר היההמשך עלייה מהירה ביצוא 

. ריון העבודהפהשכר לצמיחת  עלייתל התכנסות בין קצב דול המואץ בשכר יתמתן בהדרגה ותחהגי

בגיל העבודה )באופן  ההאוכלוסייהיה קרוב לקצב גידול יבמקביל, הגידול בתעסוקה יתמתן ו

 שישמור על רמת תעסוקה מלאה במשק(. 

 

בקצב  2019-2018צפוי לצמוח בשנים )לאחר ניכוי גבייה חריגה( בצד ההכנסות, היקף גביית המסים 

היקף בשיא נרשם  2017שנת בשלאחר צר. זאת התרחבות התומעט מעבר לקצב נורמטיבי, שהוא 

ממס על משיכת דיבידנד בעקבות ההפחתה הזמנית בשיעור המס וממס ) פעמיות-ההכנסות החד

הכנסות  שאחראיות לרוב המוחלט של העודף בהכנסות המדינה.מכירת חברות( רווחי הון שנבע מ

והקדמת משיכות דיבידנדים כתוצאה  אלו אינן תורמות לתחזית הגבייה בשנתיים הקרובות

לשחוק את ההכנסות העתידיות. המסים אף צפויה  2017מהפחתה הזמנית בשיעור המס בשנת 

גאות בשווקי ההון. בגביית הוהמשך ת בשוק העבודה יוהישירים צפויים לצמוח בהתאם להתפתחו

מדיניות להוזלת בשנה החולפת, שנובעת בחלקה מצעדי  מסוימת מסים העקיפים ניכרת חולשהה

תחזית הגבייה במסים העקיפים משקפת במידה רבה את הגידול הצפוי בצריכה יוקר המחייה. 

  הפרטית. 

, לאחר בקצב דומה לשנים הקודמות 2019-2018אחרות צפויות להמשיך לצמוח בשנים ההכנסות ה

בקצב  גדול. ההכנסות האחרות צפויות לתחזיתמה הסתיימה עם הכנסות מעט גבוהות 2017ששנת 

ומושפעות בשנים הקרובות באופן משמעותי מיישומם של צעדי  נמוך מקצב הצמיחה של התוצר

  מדיניות.

מתאר סיכונים אופק התחזית הארוך מחייב בחינה של נקודות מפנה מהתרחיש המרכזי. המסמך 

 עצירת הגאות בשווקי ההוןאשר עלולים להוביל להתממשות תרחישים אלטרנטיביים, בראשם 

 בעולם, האטה בגידול בסחר העולמי ונסיגה מתעסוקה מלאה במשק. 
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 רקע

כלכליים, כגון: צמיחת התוצר, שוק -מפרט את תחזיות משרד האוצר למשתנים מקרו המסמך

העבודה, השינוי במחירים, הכנסות המדינה ממסים וההכנסות האחרות, המשמשות לבניית 

פרקים: פרק א' מתאר בקצרה את המתודולוגיה לבניית  חמישההמסמך מכיל  .2019לשנת התקציב 

 להתפתחויות בהשוואה 2018-2017 לשנים התקציב בבסיס שעמדו התחזיות את ובוחןהתחזיות 

 התקציב בבסיס העומדות כלכליות-המקרו לתחזיות המרכזיות ההנחות את מציג' ב פרק; בפועל

 לתחזיות הסיכונים את מפרט' ד פרק ;כלכליות המקרו התחזיות את מציג' ג פרק; 2019לשנת 

 .2019לשנת  המדינה להכנסות התחזיות את מציג'  ה פרק; אלטרנטיביים התפתחות תרחישי ומציב

 יםפרק א': המתודולוגיה לבניית התחזיות והשוואה של התחזיות בבסיס התקציב לשנ

 להתפתחויות בפועל ולתחזיות עדכניות 2018-2017

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

 מודל חיזוי למדד המחירים לצרכן .1

 מודל חיזוי לתוצר, רכיביו ומצרפי שוק העבודה .2

 מודל לחיזוי הכנסות הממשלה ממסים ואגרות  .3

 מודל לחיזוי הכנסות אחרות של הממשלה .4

 .לגבי משתנים אקסוגניים דומותניחים הנחות מוהמודלים משתמשים בבסיס נתונים משותף, 

 לחיזוי( משמשות לחיזוי ההכנסות ממסים ואגרות ו2)-( ו1התחזיות המתקבלות ממודלים )

שינויים משמעותיים במצב הביטחוני,  שלהתאמות במקרים , תוך ביצוע ההכנסות האחרות

שמשפיעים על הפעילות הכלכלית  חקיקהאירועים כלכליים שאינם נכללים במודל החיזוי, שינויי 

 . ליוכו

המועצה הלאומית מנערכה התייעצות עם נציגים מבנק ישראל ו בהתאם לנוהל הכנת התחזיות,

ולראשונה התקיימה התייעצות עם גופים מהמגזר הפרטי במסגרת פרויקט "תחזית  לכלכלה

ליך ומסייעות להתמודד . התייעצויות אלו מהוות חלק מבני בתה(בהמשך І)ראה תיבה  הקונצנזוס"

 הוודאות הנגזרת מאופק החיזוי הארוך.-עם אי

, לבין הנתונים בפועל בשנת 2018-2017משווה בין התחזיות שעמדו בבסיס התקציב לשנים  1לוח 

ככלל, למעט . 2016 באוגוסטהוכנו  2018-2017. התחזיות לתקציב 2018ותחזית עדכנית לשנת  2017

קצב אינפלציה, מרבית התחזיות המקרו כלכליות היו קרובות להתפתחויות בפועל. כך, תחזית ה

מספר  ,(2.7%לעומת  3.0%היה גבוה במעט ביחס לתחזית המקורית ) 2017הצמיחה בשנת 

וכן שיעור האבטלה הממוצע היה נמוך  (1.9%לעומת  2.1%ט מעבר לתחזית )המועסקים התרחב מע

מנגד, קצב הגידול בשכר הנומינלי היה בהתאם לתחזית. . (4.8%לעומת  4.3%מהתחזית )

 האינפלציה בפועל היה נמוך מהתחזית )יעד האינפלציה של הממשלה אינו מושג זה השנה הרביעית

ם לפער בין מחירי התוצר החזויים לאלו שנרשמו הצפוי הוביל גקצב האינפלציה הנמוך מ .(ברציפות

  בפועל.

שאחראיות לרוב המוחלט של העודף  פעמיות-היא שנת שיא מבחינת היקף ההכנסות החד 2017שנת 

 הקדמת משיכת דיבידנדים כתוצאה מההפחתה הזמנית של שיעור המסכך, בהכנסות המדינה. 
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מס  וכן 1מיליארד ש"ח 11-למעלה מהכנסות של  2017שנת ב הבתחזית התקציב( הניב הנכלל לא)ש

(. בסך הכל, 'נוספים )ראו פירוט בפרק ה₪ מיליארד  6-הנפקות תרמו כממכירת חברות ורווחי הון מ

אחרות היו ה כנסותהה₪. מיליארד  12של  ממסים הכנסותלעומת תחזית התקציב, נרשם עודף 

 2017לגבי היקף ההכנסות האחרות בשנת הנתון . התקציבביחס לתחזית ₪ מיליארד  1.3-גבוהות בכ

 התקבל ביום מסירת מסמך זה ומקור הפערים ביחס לתחזית התקציב נמצא בבדיקה. 

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

במהלך חודשי העבודה על מוקדם, כאשר יכולת העדכון של התחזית לאינדיקטורים המרכזיים 

התקציב היא מוגבלת. התחזית אשר מוצגת במסמך זה ומשמשת לקביעת מסגרות התקציב נערכה 

 . 2017באוקטובר 

 2018-2017תחזיות התקציב לשנים התממשות :  1לוח 

 (תות מעודכנותחזית תקציב מקורית ביחס להתפתחויות בפועל או תחזי)

 2017 2018 
 

תחזית 
 התקציב

)או  בפועל
תחזית 
 עדכנית(

תחזית 
 התקציב 

תחזית 
 מעודכנת

 3.2 2.8 3.0 2.7 %(-צמיחה )ב

 0.9 1.8 0.1 1.1 %(-השינוי במחירי התוצר )ב

 1309.1 1306.8 *1,258.4 1,249.7 תוצר נומינלי )מיליארדי ש"ח(

 0.7 1.4 0.2 1.1 %(-מדד מחירים לצרכן )ב

 2.6 3.1 **3.1 3.1 %(-)בהנומינלי הגידול בשכר 

 2.1 1.7 **2.1 1.9 %(-הגידול במועסקים )ב

 3.9 4.8 **4.3 4.8 תפים(תמשה% מ-בלתי מועסקים )ב

 ***294.5 גביית מסים )במיליארדי ש"ח(
306.5**** 

(310.7) 
307.2 323.7***** 

 30.5 30.6 29.5 28.2 הכנסות אחרות )במיליארדי ש"ח(

 בוצע עדכון לאחור של נתוני התוצר על ידי הלמ"ס 2017* במהלך שנת 
 . 2017** על פי נתונים בפועל בשנת 

כנסות בגין הקדמת משיכת דיבידנדים כתוצאה מההפחתה הזמנית בשיעור ה*** התחזית אינה כוללת את ה
 . המס

מיליארד  0.7-שום אגרות בסך כושינוי רי ₪מיליארד  4.2**** בניכוי הקדמת הפרשה לקרן מס רכוש בסך 
ישומי של האגרות תרם לגידול בהכנסות האחרות )הנושא עלה ביום מסירת מסמך זה ייתכן והשינוי הר. ₪

ת שינוי הרישום בצד ההכנסות ממסים ובצד ההכנסות האחרות ככל הנראה וונמצא בבדיקה(. היות והשפע
עם את, לאחר השלמת הבדיקה בנושא עשוי , השינוי לא משפיע על התחזית לסך ההכנסות. תומתקזז

   להשתנות תמהיל ההכנסות החזויות.
ותוספת בגין  2017צעדים להורדת מסים לגביהם הוחלט במהלך כנסות בגין ה***** לא כולל את הפסד ה

 הסטת הפרשות לקרן מס רכוש. 

                                                 
 . 2018יתקבלו בשנת בגין המבצע ₪ מיליארד  0.8-בנוסף, כ 1
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 פרק ב': הנחות המודלים ונושאים רלוונטיים לתחזית

 בישראל ובעולם כלכליות מגמות

חל שיפור משמעותי בסביבה הכלכלית הגלובלית. הצמיחה העולמית באה לידי ביטוי  2017בשנת 

, קצב התואם לראשונה 4.2% ולמי, אשר קצב צמיחתו צפוי לעמוד עלגם בהתאוששות הסחר הע

 מזה מספר שנים את התחזיות המוקדמות של הגופים הבינלאומיים. מגמות נוספות המעידות על

, השיפור 2, המעבר ל"צמיחה מאוזנת"סחורותהתרחבות בפעילות הכלכלית הן העלייה במחירי ה

 קי העבודה במדינות המפותחות, והמשך העליות בשווקי ההון. ובשו

 

)דומה לתחזית הצמיחה המעודכנת לשנה  3.0%עומד על  2017אומדן הלמ"ס לקצב הצמיחה בשנת 

)אך זו הושפעה מגורמים  2016זאת, בהמשך לצמיחה מהירה אף יותר שנרשמה בשנת (. 2.9% –זו 

והציבורית,  הפרטית צריכההמשך הגידול ב ברקע,(. 2017חד פעמיים, שגרעו מקצב הצמיחה בשנת 

 קצבהאומדן ל. התאוששות מסוימת ביצוא הסחורות והמשך הגידול המואץ של יצוא השירותים

 .למרות התנודתיות בשיעורי הצמיחה במהלך השנה, לפוטנציאל דומה 2017 שנתב הצמיחה

2017עד  1995בשנים  הצמיחה קצב: א'תרשים 

 

 מקור: למ"ס.

 

בדגש על אוכלוסיות בעלות , על רקע העלייה בסטנדרט הצריכה, הצריכה הפרטית חזרה להתרחב

הפרטים )על רקע עליית מונעת מהשיפור המתמשך בהכנסה הפנויה של ו, 3רמות הכנסה נמוכות יותר

כמו כן, . זול והורדות מסי תצרוכת השכר המהירה ורמות האבטלה הנמוכות(, זמינות אשראי

                                                 
 .צמצום הפערים בקצב הצמיחה בין המדינות המפותחות למדינות הפריפריה בגוש האירו 2
השתלבות האוכלוסיות החלשות במעגל העבודה לגידול בהכנסותיהן והובילה לגידול תרמה בשנים האחרונות,  3

בתחומים שבעבר נחשבו ל"מותרות" כגון בהיקף הצריכה )מעבר לממוצע של כלל המשק(. התרחבות הצריכה בלטה 
 בעלות על רכב.
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במקביל, היקף מהשיפור המתמשך באמון הצרכנים לגבי עתידם.  מושפעהגידול בצריכה הפרטית 

  בשנים האחרונות.בדומה לקצב  להתרחב המשיךהצריכה הציבורית 

)בעיקר בזכות שדרוג מפעל  2016ברכיב ההשקעה בנכסים קבועים בשנת  לאחר צמיחה מהירה

צמחו בקצב איטי  2017(, ההשקעות בשנת ליסינגה על ידי חברות והקדמת רכישת המכוניות אינטל

במהלך שנת  צמחהיה למגורים ימהתוצר. ההשקעה בבנ כשיעור הין נמצאות ברמה גבוהיעד אך

 .בעתיד לפגוע במגמה זו עלולהה יני, אך החולשה בהתחלות ב6.3%-ב 2017

)ואף נרשמה עליה קלה(. השיפור  2017לאחר שנתיים של התכווצות, יצוא הסחורות התייצב בשנת 

ביצוא הסחורות של ישראל הושפע באופן משמעותי מהאצה בהתרחבות הסחר העולמי. הגידול 

, בעיקר בשל הצפי להגברת היצוא של רכיבים 2018ביצוא הסחורות צפוי להמשך גם בשנת 

ת, במהלך העשור האחרון הנתח של יצוא הסחורות מסך היצוא נמצא בירידה אלקטרוניים. עם זא

עליות עבודה, מגידול ב הנובעתמתמשכת. ברקע, שחיקת התחרותיות של המשק המקומי 

 ובעולם(.  4חסמים על הסחר )בישראלמבפריון העבודה, ו ןמהקיפאוהתחזקות השקל, מ

טק, מהווה מנוע צמיחה -לות של ענפי ההימנגד, יצוא השירותים, המשקף במידה רבה את הפעי

יצוא  2017מציג את השינוי המבני שחל ביצוא הישראלי: בשנת  ב'מרכזי בשנים האחרונות. תרשים 

-אחוזים מסך היצוא של ישראל, בעוד שבתחילת העשור נתון זה עמד על כ 44-השירותים הגיע לכ

יכולת הם לפריון גבוה, בעלי בענפים  של היצוא מבטא התמקדותאחוזים בלבד. השינוי המבני  31

 תחרות בזירה הגלובלית. 

 

  CPBמקור: למ"ס, 
 

 מסוימת חשבון השוטף של מאזן התשלומים נרשמה ירידהבעודף הלמרות הגידול בהיקף היצוא, 

 שקוזזה חלקית בגידול אחוזי תוצר. ברקע, עלייה במחירי הסחורות המיובאות  2.8-, לכ2017בשנת 

 .טק והתיירות(-)בזכות ההי בעודף בחשבון השירותים ףנוס

                                                 
( בעיקר לאור נתח יבוא תשומות GVCישראל מדורגת במקום נמוך יחסית בהשתלבות בשרשראות ערך גלובליות ) 4

 נמוך יחסית. 
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התפתחות יצוא הסחורות ויצוא השירותים הישראל והסחר העולמי: 'תרשים ב

:משקל מסך היצוא
2010-69.4%שנת 

:משקל מסך היצוא
2017-43.7%שנת 

:משקל מסך היצוא
2017-56.3%שנת 

:משקל מסך היצוא
2010-30.6%שנת 

:משקל מסך היצוא
2000-65.6%שנת 

:משקל מסך היצוא
2000-34.4%שנת 

 מדד הסחר העולמי

 )ציר ימין(
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בתוך כך, נמשכה . (5קצר)טווח  מלאה תעסוקהב נמצאבישראל  העבודה שוק 2017שלהי שנת ב

בשיעור ההשתתפות. עצירת הגידול בשיעור ההשתתפות  התייצבותהירידה בשיעור האבטלה לצד 

על  ,בתמהיל כוח העבודהים הדמוגרפיים והשינויים גבי השפעת השינוילהוות סימן אזהרה ל העלול

שוק העבודה. לתמריצים להצטרפות לשימור השוק העבודה העתידי. לאור זאת, ישנה חשיבות רבה 

גידול בפריון העבודה. הגידול המעבר לקצב וזאת , 2014שנת  אזבקצב גבוה מ לעלות המשיךהשכר 

בבעלי השכר הנמוך )בעקבות העלאת שכר המינימום( ובמועסקים בשכר בשנים האחרונות התמקד 

 טק )עקב מחסור בכוח אדם מיומן(.-בענפי ההי

בנובמבר . קצב האינפלציה הנוכחי עמד 2014מאז שנת האינפלציה נמצא מתחת לטווח היעד  קצב

( 1-3%)של הממשלה פי התחזית הנוכחית, קצב האינפלציה יתכנס לטווח היעד -על. 0.3%על  2017

 . 2019במחצית הראשונה של שנת 

ההון בעולם. בשנת  שווקיהייתה שנה טובה לשוק ההון הישראלי וטובה אף יותר מכך ל 2017שנת 

וגידול  25%7-, זאת לעומת עלייה חדה במדד הנאסד"ק של כ.5%2 -בכ 1256 את"עלה מדד  2017

לעומת ארה"ב, שלילי הת וריביהפער התרחב   2017בשנת  הון ביפן ובגרמניה. שווקימהיר במדדי 

ביצע שלוש העלאות ריבית בשנת הפדרל ריזרב תופעה חריגה בהיסטוריה הכלכלית של ישראל. 

והשווקים צופים שלוש עליות נוספות  2017

מראה כי  ג'בשנה הקרובה. תרשים 

תשואות האג"ח בישראל נמוכות מאלו של 

שנים. במילים  10ארה"ב עד מח"מ של 

אחרות, מדינת ישראל נהנית מיכולת גיוס 

חוב בעלויות נמוכות במיוחד, אף בהשוואה 

לארה"ב. במהלך שלושת הרבעונים 

המשיכה ישראל  2017הראשונים של 

להוות יעד אטרקטיבי להשקעות זרות, 

טק. האפיק הראשון הוא -ההיבעיקר בענפי 

טק ישראליות, אשר -השקעות בחברות הי

 הוןי גיוסבשיא על רמת ה 2017שמרו בשנת 

שנרשמה גם בתקופה המקבילה אשתקד, 

. האפיק השני, אשר במידה רבה תוצאתי להשקעות 8מיליארד דולר 5-של כמוערך שנתי בהיקף 

רשם שיא בהיקף ההכנסות המדינה נ 2017בשנת (. (M&Aהזנק, הוא מכירת חברות  בחברות

 )ראה הרחבה בפרק ה'(. ₪מיליארד  5.9-כ -חברות והנפקות ממכירת 

  

                                                 
 ההגדרה "תעסוקה מלאה" אינה כוללת התייחסויות לאלו אשר לא מחפשים עבודה באופן פעיל.  5
ובוצע שינוי בהרכבו תוך ירידה של נתח מניות פארמה, מצד אחד,  100אביב -השנה הורחב מדד תל 6

 והעלייה במניות הפיננסים, נדל''ן והטכנולוגיה.
 
 התשואות מחושבות לפי המטבע המקומי, כלומר יש גם לקחת בחשבון את השפעתו של שער החליפין. 7
 . IVC בקצב שנתי, על פי נתוני  8

ב"ארה

ישראל
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US,ישראלבנק:מקור Department of Treasury.

2017דצמברעבורהנתונים

הנומינליות הממוצעת הנגזרת התשואה: 'תרשים ג
מאמידת עקום אפס
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 התחזיות המקרו כלכליות': גפרק 

בהתאמה. בדומה לשנים האחרונות,  3.1%-ו 3.2%עומד על  2019-2018החזוי לשנים  הצמיחה קצב

העיקרי בתחזית  השינויות מנוע צמיחה מרכזי. להוימשיך צריכה הפרטית והציבורית הגידול ב

הצפי לגידול מהיר יחסית ביצוא בהשוואה לנתוני הצמיחה של השנים האחרונות הוא הצמיחה 

התחזיות )המשך צמיחה מהירה של יצוא השירותים והתאוששות ביצוא הסחורות(. יצוין כי 

העדר זעזועים כלה הגלובאלית ובכל המשך השיפורהמוצגות מבוססות על הנחות תרחיש בסיס לגבי 

)ויישארו ברמת שיא הדומה למצב  בקצב מתוןיצמחו שווקי ההון בתרחיש הבסיס  .במשק הישראלי

אינם צפויים , צעדי המדיניות בשוק העבודה הבסיסללא משבר משמעותי. לבסוף, בתרחיש  כיום(

בחינה של וח סיכונים ונית. אופק התחזית הארוך מחייב העסקילפגיעה בתעסוקה במגזר  להוביל

)ראה הרחבה בפרק  , תעסוקה והכנסות ממסיםתרחישים אלטרנטיביים, והשלכותיהם על צמיחה

 .ד'(

-צפויה לחזור בטווח התחזית לקצבי צמיחה נורמטיביים הפרטית הצריכההרכב הצמיחה,  מבחינת

בעלות רמות הכנסה בדגש על אוכלוסיות , , על רקע העלייה בסטנדרט הצריכה(3.5%)סביב  גבוהים

המתמשך בהכנסה הפנויה של הפרטים )על  מהגידולמונע הצריכה בסטנדרט השיפור  .9נמוכות יותר

רקע עליית השכר המהירה ורמות האבטלה הנמוכות(, זמינות האשראי, וכן מהציפיות של הפרטים 

 גם הם יםתורמ תצרוכתהוהורדת מיסוי על  . בנוסף, סביבת הריבית הנמוכהמגמות אלה ךלהמש

 . הפרטיתצריכה גידול בל

ה בקצב הצמיחה במהלך טווח האצלצמוח ואף לרשום וצפויה להמשיך  הציבורית הצריכה גם

בין על רקע כניסתו לתוקף של הסכם הסיוע הביטחוני החדש בין ישראל ל ,בין היתר ,זאתוהתחזית, 

 .במסגרתו גדל היקף הסיוע, ארה"ב

, אך הוסיף לפגר אחרי מגמת השיפור של הסחר 2017ת שהחל להתאושש בשנ הסחורות יצוא

בשל חזרתה של אינטל  ,, בין היתרהאמור חלהעולמי, צפוי לרשום שיפור נוסף בתקופת התחזית. 

צפוי להמשיך  השירותים יצואעם השלמת שדרוג המפעל בדרום.  2018בשנת ייצור מלאה ליכולת 

 .לצמוח בקצב מהיר גם בתקופת התחזית

צפויה  2017, שנת 2016בשנת  קבועים בנכסים ההשקעהצמיחה מהירה מאד ברכיב  לאחר

הן מתכנית  , שהושפע2016בשנת  היקף ההשקעה הגבוהזאת לאור ו. עם צמיחה מתונהלהסתכם 

. 2016סוף לרכבים  מהקדמת רכישת והן ,שהושלמה בשנה זו שנתית של אינטל-ההשקעות הרב

אך קעות להתרחב בקצב נמוך ביחס לקצב צמיחת התוצר יות ההשקופת התחזית צפובמהלך ת

  .% מהתוצר(-לשמור על רמתן הגבוהה )כ

מדד המחירים  של, יותר איטית, הדרגתית עלייה מניחה וזו מטה כלפי עודכנה האינפלציה תחזית

 1.0) האינפלציה יעד טווח של התחתון קצה הגבולל חזרה צופה האינפלציה תחזית עדכון. לצרכן

 השיפור להסתיים צפוי התחזית בתקופת, כך בתוך. 2019 שנת שלהראשונה  במחצית רק( אחוז

                                                 
 .2הערת שוליים מס' ראה  9
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 התוצר מחירי במדד הגידול מכך וכתוצאה( מיובאות סחורות התייקרות תחילת)עקב  הסחר בתנאי

 .האינפלציה לקצב דומה יהיה

לגבי שווקי . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של העדכנית התחזית פי על לגדול צפויה ייההאוכלוס

 אחוזים ביחס לנתון הזמין האחרון.  5ההון, המודל מניח קצב גידול בשיעור שנתי של 

ובתרחיש הבסיס מצרפי שוק העבודה צפויים תעסוקה מלאה, נמצא במצב של  העבודה שוק ,כאמור

. הפעימה השלישית והאחרונה של העלאת שכר המינימום שאושרה בשנת לשקף את המשך המגמה

שכר הממוצע. השכר במגזר בלהוביל לעלייה נוספת צפויה ו 2018לתוקפה בתחילת שנת נכנסה  2015

ואילו עליית השכר במגזר  ,בהתאם לסיכומים הקיימים ,הציבורי צפוי להמשיך לעלות בקצב מהיר

במהלך תקופת העסקי צפויה להאט ולחזור לקצב נורמטיבי המשקף את הגידול בתוצר לעובד. 

   .בגילאי העבודה האוכלוסייי הגידול בתעסוקה יתמתן ויהיה דומה לקצב גידול התחזית צפוי כ

  : שיעורי הצמיחה של התוצר הריאלי ומרכיביו2 לוח

 שיעורי צמיחה ריאליים )באחוזים(

 קצב הצמיחה של:
  ממוצע

2004–2013 
2016 2017 2018 2019 

 תחזית תחזית אומדן בפועל בפועל 

 3.1% 3.2% 3.0% 4.0% 4.3% תמ"ג

 3.4% 3.6% 3.0% 6.1% 3.9% צריכה פרטית

 4.3% 3.4% 2.8% 3.9% 2.4% צריכה ציבורית

 2.5% 1.3% 5.2% 8.1% 5.5% השקעה גולמית

השקעה בנכסים 

 קבועים

5.6% 11.9% 2.7% 2.0% 2.5% 

 4.1% 4.8% 2.3% 2.5% 5.7% יצוא

יצוא סחורות ללא 

 יהלומים

7.4% 1.2%- 4.2%- 3.5% 3.5% 

%6.8 8.2% 6.9% 8.2% יצוא שירותים  %5.1  

 5.1% 4.6% 3.9% 9.4% 4.6% יבוא

 2.9% 3.9% 3.2% 4.2% 4.8% התוצר העסקי

 .2017באוקטובר התחזית נערכה 
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 2019-2016: תחזית מדד המחירים,  3 לוח

 במדד שינוי

6201  7201  8201  9201  

 תחזית תחזית תחזית בפועל

 1.1 0.7 0.2 -0.5 השנה הקודמתממוצע לעומת ממוצע 

 1.2 1.0 0.3 -0.2 סוף שנה לעומת סוף השנה הקודמת

 1.2 1.0 0.3 -0.3 נובמבר לעומת נובמבר אשתקד

 .2017אוקטובר התחזית נערכה ב

  2019-2016: תחזיות שוק העבודה, 4 לוח 

 6201  7201  8201  9201  

 תחזית תחזית תחזית בפועל 

     שכר

 10,283 10,075 9,815 9,553 במחירים שוטפיםשכר ממוצע 

 2.1 2.6 2.7 2.2 שינוי שנתי במחירים שוטפים )באחוזים(

 1.0 1.9 2.5 2.8 )באחוזים( קבועים במחיריםשינוי שנתי 

     מועסקים

 3,988 3,913 3,834 3,737 מספר מועסקים )אלפים(

 1.9 2.1 2.6 2.6 שינוי שנתי )באחוזים(

 162 159 164 188 )אלפים( מובטלים

 3.9 3.9 4.1 4.8 (חוזיםאב) אבטלה שיעור

 64.0 64.0 64.1 64.1 אחוזים(ב) שיעור ההשתתפות

 .2017באוקטובר התחזית נערכה 
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 2016-2019: התוצר הריאלי והתוצר הנומינלי, 5 לוח

 6201  7201  8201  9201  

 תחזית תחזית אומדן בפועל 

 הריאלי"ג בתמ שינוי שיעור

 )באחוזים(
4.0 3.0 3.2 3.1 

)מיליארדי  שוטפים במחירים"ג תמ

 (ח"ש
1220.3 1258.4 1309.1 1371.4 

 הנומינלי"ג בתמ שינוי שיעור

 )באחוזים(
5.0 3.1 4.0 4.8 

 .2017אוקטובר התחזית נערכה ב

 

הצמיחה , בהשוואה לתחזית 2019עד  2017להלן תחזית הצמיחה העדכנית של משרד האוצר לשנים 

 :OECD-של בנק ישראל, קרן המטבע הבינלאומית וארגון ה

 אחרים מובילים לגופים בהשוואה האוצר תחזיות :6לוח 

2019 2018 2017  

 האוצר משרד 2.9 3.2 3.1
 (2017)אוקטובר 

 

 ישראל בנק 3.1 3.3
 (2017)אוקטובר 

 המטבע קרן 3.1 3.4 3.0
 (2017)אוקטובר 

3.3 3.5 3.1 OECD 
 (2017)אוקטובר 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 3.0  

 (2017דצמבר )

 

נערכה לראשונה התייעצות עם גופים מהמגזר הפרטי  2019התקציב לשנת הכנת במסגרת תהליך 

המתרחשת זה מספר שנים במסגרת פרויקט "תחזית הקונצנזוס", בנוסף להתייעצות ומהאקדמיה 

 להלן. Іתהליך ההתייעצות מתואר בתיבה  .הלאומית לכלכלההמועצה מנציגים מבנק ישראל ועם 
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 כלכלית-תחזית קונצנזוס מקרו: Іתיבה 

הוא פרויקט ראשון מסוגו היוצר רשת של מומחים מהמגזר  "כלכלית-תחזית קונצנזוס מקרו"

ניתוח תרחישי התפתחות פוטנציאליים של המשק  והעסקי, הממשלתי ומהאקדמיה שמטרת

הישראלי בטווח הקצר והבינוני. הרציונל העומד בבסיס התהליך הוא שימוש בחוכמת ההמונים 

 ככלי להתמודדות עם חוסר הודאות המאפיין את תהליך החיזוי.

 התהליך כולל שלושה שלבים )הפצת שאלון למומחים, כינוס פורום אחת לרבעון ופרסום דוח

 מסכם( ועוסק בתחומי צמיחת התוצר, שוק העבודה ושערי חליפין. 

. המגמות 2018ועסק בסיכום השנה החולפת ובצפי לשנת  2017בדצמבר  הושלםהתהליך הראשון 

המקומיות שהוזכרו בהקשר לצמיחת התוצר היו המשך צריכה פרטית חזקה, גידול בהשקעות 

ובלית צפויה לבוא לידי ביטוי באמצעות הסחר והתאוששות ביצוא הסחורות. השפעת הזירה הגל

המיסים בארה"ב, הגאות המתמשכת העולמי הצומח בקצב מהיר, הריבית האפסית, הפחתות 

העלייה בקצב האינפלציה עשויה  :. בתוך כך, גם הסיכון המרכזי צפוי להגיע מזירה זובשווקי ההון

דיניות המוניטרית. היעדר מרווחים להוביל לשינוי מדיניות בנקים מרכזיים שיפעלו לריסון המ

בשווקי האג"ח מעיד כי אפשרות זו איננה מתומחרת  כהלכה ולכן מדיניות מרסנת עלולה להוביל 

בפריון, המשך  ןלירידה במחירי נכסים פיננסיים. סיכונים נוספים לצמיחת המשק עולים מהקיפאו

רסם בראשית חודש ינואר באתר הראשון פוהמסכם דוח התיסוף השקל וממדיניות הגנתית בעולם. 

 (.http://mof.gov.il/ChiefEcon/Pages/ConsensusForecast.aspxמשרד האוצר )

 

 

  אלטרנטיביים התפתחות ותרחישי לתחזית סיכונים': ד פרק

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

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

התממשותן -איאי לכך, . לגבי הפעילות הכלכלית המקומית בעלות השפעה משמעותית על התחזיות

לאור זאת, נדרש מיפוי של סיכונים רית. של ההנחות עלולה להוביל לסטייה מהתחזית המקו

ותרחישי התפתחות אלטרנטיביים לתחזית, הן בצד המאקרו והן בצד תחזית ההכנסות. ניתן כאמור 

  לחלק את הסיכונים לגלובאליים/חיצוניים ולסיכונים מקומיים.

 חוסר ודאות משמעותי: לגביהםשקיים תחומים בהיבט הגלובלי, ניתן לזהות מספר 

 שינוי מדיניות בבנקים לעשויה להוביל העלייה המסתמנת בקצבי האינפלציה  -הוןה שווקי

האג"ח מצביע כי  שווקיהעדר מרווחים ב מרכזיים )מדיניות מוניטרית מרסנת יותר(.

ירידה אפשרות זו אינה מתומחרת והמהלך עשוי להוביל לירידת מחירי נכסים פיננסיים. 

תורגמת לירידה בהיקף הרכישות של חברות ההון עשויה להיות מ שווקימשמעותית ב

ישראליות על ידי משקיעים זרים ולירידה במדדי שוק ההון בישראל. שני הערוצים הללו 

 עלולים להשפיע לשלילה על הכנסות המדינה ממסים בגין רווחי הון. 

http://mof.gov.il/ChiefEcon/Pages/ConsensusForecast.aspx
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 התאפיינה  2017לאחר מספר שנים של חולשה בסחר העולמי, שנת  -צמיחת הסחר העולמי

חשש עלולה להתברר כזמנית, זאת בייחוד לנוכח  זו עם זאת, מגמה. מהירה יחסיתבצמיחה 

התממשות הסיכון עלולה  במדינות כמו בריטניה  וארה"ב. הגנתיתמהתגברות מדיניות 

לפגוע בהתאוששות של יצוא הסחורות של ישראל ולהשפיע לשלילה על קצב הצמיחה 

 בתקופת התחזית.

 הסיכונים המשמעותיים ביותר לכלכלה  במידה רבה, -פוליטית-חוסר יציבות גיאו

את  מנותפוליטית. בתוך כך ניתן ל-חשש לגבי היציבות הגיאוההגלובאלית מתרכזים סביב 

חשש בין רוסיה לשכנותיה או  םצפון קוריאה, החמרה ביחסיבין המתיחות בין ארה"ב ל

 התלקחות נוספת במזרח התיכון.מ

 יםבשנ הנסיגה ממצב התעסוקה המלאה במשק.ברמה המקומית, הסיכון המרכזי נוגע לאפשרות 

עם זאת, ירידה בביקושים רמת שפל. לשיעור האבטלה נרשמה עליה בשכר לצד ירידה של האחרונות 

השפיע במשק, בשילוב עם התייקרות עלות העבודה עלולה להוביל להאטה בגידול בתעסוקה ול

הכנסות המדינה ממסי  בפרט וכן על צריכה הפרטיתושים המקומיים בכלל, על הביקשלילית על ה

 תצרוכת. 

 

 2019לשנת  המדינה להכנסות תחזיות  :'ה פרק

 2017 בשנת הממשלה בהכנסות מגמות

, עליה ריאלית של ₪10מיליארד  306.5-המדינה ממסים ואגרות בהכנסות הסתכמו  2017בשנת 

העלייה נובעת ברובה מהכנסות בעלות אופי חד פעמי בהיקפים חריגים, ברכיב . 2016לעומת  8.2%

המסים הישירים. התרחבות התעסוקה והגידול בשכר תרמו אף הם לשיפור בגביית המסים ברכיב 

ישירים )ראו זה. מנגד, הגדלת נקודות הזיכוי לילדים הקטינה את הגידול בהכנסות במיסים 

   אומדנים בהמשך המסמך(.

חלק  , למרות הגידול בצריכה הפרטית.0.6%-חולשה: ההכנסות ירדו בסים העקיפים הציגו המ

)ירידת משקלה של צריכת מוצרים בני  2017שינוי בתמהיל הצריכה בשנת מהחולשה מוסבר על ידי 

 0.7-הכנסות מאגרות עודכנו כלפי מטה בכקיימא מסך הצריכה הפרטית שהינם עתירי מיסוי(. 

 .2016לעומת  4.7%, וגם בסעיף זה נרשמה ירידה של ין שינוי רישומי()בג ₪מיליארד 

 ממסים ואגרות כנסות ה: 7לוח 
 , במיליארדי ש"ח(2017-ו 2016)בשנים 

 
 

 

 

 

                                                 
 לקרן מס רכוש. ₪ מיליארד  4.15לאחר העברה של  10

 
 שינוי שיעור 2017 2016

 ריאלי
 מסים

 16.8% 168.1 143.6 ישירים

 מסים
 -0.6% 132.0 132.5 עקיפים

 -4.7% 6.4 6.7 אגרות

 8.2% 306.5 282.8 "כסה
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2017עד  2015בשנים  ממסים המדינה הכנסותתרשים ד':   

 (ח"ש מיליארדי, שוטפים במחיריםבחלוקה למסים ישרים ועקיפים, )

 

 

מעל תחזית התקציב. ₪ מיליארד  ₪1.3, מיליארד  29.5 -הסתכמו ב 2017אחרות בשנת ה הכנסותה

הנתון הסופי לגבי היקף ההכנסות האחרות התקבל ביום מסירת מסמך זה ומקור הפערים ביחס 

חלק מהפער מוסבר ככל הנראה על ידי השינוי הרישומי של חלק לתחזית התקציב נמצא בבדיקה. 

הרבעונים  בשלושתניתוח נתוני ההכנסה בסעיף זה . שתואר לעיל( )כפי מההכנסות מאגרות

ביחס לתקופה  8%רידה של יצביע על ה, על בסיסו נערכה התחזית העדכנית, 2017הראשונים של 

 המקבילה אשתקד. 

 פעמיות-הכנסות חד

ן הכנסות אלו אינ) פעמי-בתהליך חיזוי ההכנסות ממסים, נלקחות בחשבון הכנסות בעלות אופי חד

אי אפשר להתעלם מהן, שכן מדובר  עם זאת, (.ניתנות לחיזוי באמצעות מודלים אקונומטריים

 בסכומים משמעותיים. 

 

שאחראיות לרוב המוחלט של העודף  פעמיות-היא שנת שיא מבחינת היקף ההכנסות החד 2017שנת 

 המס שלאהכנסות המדינה. כך, הקדמת משיכת דיבידנדים כתוצאה מהפחתה זמנית בשיעורי ב

סי רווח הון וכן מ 11מיליארד ש"ח 11.3הכנסות של  2017בשנת  ההניב, תקציבבתחזית ה הנכלל

 בהן 2016-2012שנים בהשוואה לזאת נוספים. ₪ מיליארד  5.9הנפקות תרמו מכירת חברות וממ

ברקע, השיא בתמחור . ₪מיליארד  4כלל ההכנסות החד פעמיות עמד על  השנתי הממוצע של יקףהה

                                                 
 . 2018בגין המבצע יתקבלו בשנת ₪ מיליארד  0.8-בנוסף, כ 11

מסים ישירים  

2015 2016 2017

מסים עקיפים  

2015 2016 2017
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של ממסים הכנסות בסך הכל, לעומת תחזית התקציב, נרשם עודף  כסים בשווקי ההון בעולם.הנ

 . ₪12מיליארד  12

הכנסות בעלות אופי חד פעמי בהיקף כזה הנן חריגות בכל קנה מידה ואינן צפויות לחזור על עצמן 

ובהנחה שמדדי , בשנה החולפתלאור הגידול החריג בהיקף הכנסות אלו . עם זאת, בשנים הקרובות

פעמיות בבסיס תחזית -שוק ההון יישארו ברמות שיא, בוצע עדכון להנחה לגבי היקף ההכנסות החד

  .2019-2018בכל אחת מהשנים ₪ מיליארד  2, כך שיעמדו על הגבייה

  2017עד  2012פעמית בשנים -הכנסות חדתרשים ה': 

 (ש"ח)מיליארדי 

 

 :לשלושה סוגיםנחלקות ההכנסות החריגות 

מדובר בסכומים גבוהים אשר מתקבלים לרוב אחת  :גדולות חברות מכירת בגין הכנסות .1

עסקת מכירת  )כדוגמת נרשמו שלוש עסקאות כאלה 2016עד  2012לכמה שנים. בשנים 

נרשמה עסקה אחת  2016עד  2012לשנים שנים שקדמו (, ובשבע ה2014בשנת   Wazeחברת  

מכירת חברות מהכנסות נרשם שיא בהיקף ה 2017בשנת  .בסדר גודל משמעותי בלבד

 .ש"ח מיליארד 5.9-כחריג הנאמד בהכנסות אשר הניבו הכנסות ממסים בסכום  והנפקות

: סגירת שומה איננה אירוע חריג, אך שנסגרו שומות בעקבות חריג באופן גבוהות הכנסות .2

הכנסות  יש להחשיב דת,ח בגין חברה בוד"שמיליון  800-עוברים את רף ה כאשר הסכומים

מועד התרחשות הפעילות קיים פער של מספר שנים בין , לעיתיםפעמיות. -אלה כחד

 . לבין מועד תשלום המס כלכלית שבגינה נוצרה ההכנסה החייבת במס זה

גדיל את צעדי מדיניות אשר מטרתם לה קיימים :מדיניות מצעדי כתוצאה חריגות הכנסות .3

פעמית -או כאלה שמביאים לגביה חד אים"(מ"רווחים כלו הכנסות המדינה )לדוגמה:

הכנסות מהקדמת משיכת דיבידנדים כתוצאה מהפחתה זמנית גבוהה כתוצר לוואי. 

 . נכללות בקטגוריה זו 2017בשיעורי המס בשנת 

                                                 
 ₪. מיליארד  16.2יותר ועומד על  גבוהעקב הקדמת הפרשה לקרן מס רכוש, העודף הוא  12
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 והשלכות המהלך בשנים הקרובות 2017בשנת  מס חריגה בשל משיכת דיבידנד: גביית ІІ תיבה

במקום  25%דיבידנד של  יוכלו בעלי מניות מהותיים לשלם מס לפיהה הוראת שעה נקבע 2017 בשנת

 כפוף לעמידה בתנאים אלה:ב 30%

 ;31.12.16 ליום יחולקו רווחים שנצברו עד -

 ;2017יא זמנית ותוקפה הסתיים בסוף חודש ספטמבר תקופת ההטבה ה -

הכנסת עבודה, דמי ניהול, ריבית כגון: ) 2019עד  2017מהותי בשנים  מניות בעלסכום ההכנסה של  -

החברה  ידי-לממוצע התשלומים ששולמו לו עמקטן  אינוים אחרים( פחות הדיבידנד שקיבל ותשלומ

 .2016-ו 2015בשנים 

חברת מעטים אשר הכנסות בעלי מניותיה הוסבו לחברה במטרה לחסוך  אחברת "ארנק" הי

תיקון החקיקה נוצר מצב בו "כלואים" מיליארדי  תשלומי מסים ודמי ביטוח לאומי כתכנון מס. עד

ש"ח בחברות אלו עד למועד בו יחליטו בעלי המניות לחלקם כדיבידנד. התיקון קבע כי הכנסת חברת 

כאילו היו אלה הכנסותיו , יראו בה הנובעת מפעילות יחיד אשר מעניק שירותים באמצעותה ,מעטים

 באופן אישי. הס  מּות   , ועל כןשלו משכר עבודה או מעסק

הגורמים המקצועיים  ידי-לגבי השפעת המהלכים על הכנסות המדינה מופקים על אומדנים

תכנית התקציב הערכה לגבי היקף המהלך שנכללה בתחזית הגבייה במסגרת מסמך . הרלוונטיים

יצוין כי על )והתקבלה מרשות המסים(. ₪ מיליארד  1.0עמדה על  2017מחודש יוני  הרב שנתית

המהלך הוחלט לאחר הגשת הצעת התקציב ולפיכך ההכנסה הצפויה בגינו לא נכללה בתחזית 

 2018השפעות המהלך על ההכנסות מדיבידנד משנת  . כך לא נכללו גם2017הכנסות המדינה לשנת 

 ואילך.

 11.3על  עמדובקנה מידה חריג ביחס להערכה, ו הנןבגין המהלך שהתקבלו בפועל, ההכנסות 

 . 2018נוספים צפויים להתקבל במהלך שנת  מיליארד ש"ח 0.8-ככאשר , 2017בשנת ₪ מיליארד 

ידי רשות -על לחברות נובעת מאפשרות פריסת תשלום המס שניתנה 2018זליגת ההכנסות לשנת 

. היקף התקבולים בפועל (2017בספטמבר  30) ועד המקורי לסיום הוראת השעהלקראת המ המיסים

ך הוא חריג בהשוואה לשני אירועים בשנים האחרונות שהיו קשורים בתשלומי דיבידנד. בגין המהל

מיליארד ש"ח ותשלום דיבידנד  4.4-כהתקבלו  2013כך, במסגרת מבצע "רווחים כלואים" בשנת 

 מיליארד ש"ח.  3.7-כהניב  2012חריג בינואר 

 

, היקף צד אחדהשפעה על הכנסות המדינה ממסים בשנים הקרובות. מ צפויה להיות למהלך

ההכנסות החריג מעיד על הקדמת תשלומי מס עתידיים ולפיכך צפוי להשפיע לשלילה על ההכנסות 

3.3 4.4 4.3 

15.6 

2014 2015 2016 2017

2017-2014, היקף גביית דיבידנד
(ח"מיליארדי ש)
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על ידי פריסת תשלומי חלקית צפויה להיות מקוזזת  2018העתידיות. מנגד, הפגיעה בהכנסות בשנת 

אומדן ההכנסות בגין מיסוי חברות בוצע עדכון של של המהלך  ההיקף החריגלאור בנוסף, המס. 

בוצעה  האמורות לעילבהתאם למגמות  (.2019החל משנת ₪ מיליון  300תוספת של ארנק )

השפעה נטו פי התוצאות, למהלך -עתידיות. על סימולציה באשר להשפעת המהלך על הכנסות

וודאות רבה לגבי השפעת -ן כי קיימת איאשר פוחתת בהמשך. יש לציי 2019 -2018 יםבשנ שלילית

 מס של החברות. ה מיכנסות בעתיד ואף לגבי דפוסי תשלוהמהלך על ה

 

בהשוואה לתחזית התקציב  2018-2017לשנים התפתחות בתחזית הכנסות ממסים : 8לוח 
 2018-2017לשנים 

 2018 2017 שנת תקציב

 307.2 294.5 2018-2017תחזית תקציב 

 309.6 311.5 (2017 אוקטובר)תחזית נומרטור 

 -0.4  אי מימוש אגרת ריבוי נכסים

 -1.0  קיזוז בגין מבצע דיבידנד

 -0.8  הורדת מכסים ומיסי קניה

 0.8 -4.15 הפרשה לקרן מס רכוש 

 308.2 307.4 מותאמת תחזית 

  306.5 גבייה בפועל

 

נובע ברובו מהכנסות חד פעמיות עודף בהכנסות ממסים בפועל לעומת תחזית התקציב הכאמור, 

מיליארד ש"ח בגין מכירת חברות  5.9מיליארד ש"ח בגין מבצע דיבידנד וכן  11.3בהיקף חריג: 

-ב מותאמתהתחזית הנמוכות מ בפועל והנפקות )כתר, מוביליי, תמר פטרוליום(. ההכנסות ממסים

 . י רישומי בסעיף זהשינובסעיף האגרות, לאחר ₪ מיליארד  0.7-מתוכם כ₪, מיליארד  0.9

פעמיות. לפיכך, -מתבססת על נתוני גבייה בניכוי הכנסות חד 2018האקונומטרית לשנת  התחזית

 2018התחזית לשנת . 2018אינן באות לידי ביטוי בתחזית לשנת  2017ההכנסות החריגות בשנת 

וקיזוז  עודכנה כלפי מטה, לעומת פרסום הנומרטור, בעקבות אי מימוש אגרת ריבוי נכסים

 ההכנסות בגין מבצע דיבידנד.

 

  2017שההחלטה לגביהם התקבלה במהלך צעדי מדיניות עם השלכות על הכנסות המדינה 

. סך עלות הצעדים להפחתת מיסוי הן ישיר והן עקיףהוחלט על מספר צעדים  2017במהלך שנת 

 .2018-ב₪ מיליארד  3.2-, ובכ2017-ב₪ מיליארד  2.0-הוערך בכ
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 ₪ השפעת צעדי מדיניות על הכנסות ממסים, מיליארדי  :9לוח 

 2017 2018 2019 

-1.5 מתן נקודות זיכוי להורים לילדים צעירים מחייב  -1.7 

 הארכה

במסגרת 

 התקציב

-0.45 2017אפריל  – הפחתת מכסים ומסי קניה  0.65- 

 -0.8  2017דצמבר  –הפחתת מכסים ומסי קניה 

 -3.15 -2.0 סך כל עלות התוכנית

 

, השפעה מהותית על 2017לשינויים בצעדים בתחום ההכנסות האחרות אשר הוחלטו במהלך שנת 

בעקבות יישום בהיקף נמוך מהצפוי ודחייה מנהלתית של חלק התחזית בשנים הקרובות. בתוך כך, 

תמלוגים למועד מאוחר יותר, היקפם הומחברות ממשלתיות דיבידנדים הגביית  סעיףמהצעדים ב

  בכל שנה.₪ מיליארד  1.4 -כצפוי להסתכם ב 2018-ו 2017נים העדכני של הצעדים בש

 

  2019לשנת   תחזיתה על מדיניות צעדי השפעת

הארכת  אושרה בהוראת שעה.אשר תכנית "משפחה נטו", במסגרת התקציב מתוכננת הארכה של 

מנגד,  .2019מהכנסות בשנת ₪ מיליארד  3.2-תגרע כ 2017הפחתות המסים שהוחלט לגביהם בשנת 

 2018בשנת ₪ מיליארד  0.8-תתרום כ 2017הקדמת הפרשה לקרן מס רכוש שבוצעה בחודש דצמבר 

 להכנסות ממסים ישירים. 2020-2019בכל אחת מהשנים ₪ מיליארד  1.5-ו

 ₪ מדינה וגבייה בפועל, מיליארדי תחזית הכנסות ה :10לוח 

 2016  2017 2018 2019 

 תחזית בפועל בפועל 

 353.6 338.7 336.0 322.1 תחזית הכנסות המדינה

     מזה:

 **323.7 *308.2 306.5 282.8 ( תחזית הגביה ממסים ואגרות1)

 171.5 *163.6 168.1 143.6 מסים ישירים

 144.9 *137.5 132.0 132.5 מסים עקיפים

 7.3 7.1 6.4 6.7 אגרות

 29.9 30.5 29.5 39.3 ( הכנסות אחרות2)

הורדה זו מקוזזת על ₪(. מיליארד  0.8)בסך  2017שלגביהן הוחלט בדצמבר עקיפים  * כולל הורדות מסים 
 . 2017שבוצעה בדצמבר קרן מס רכוש הקדמת הפרשות לידי 

ומחייבות הארכת  2017תחזית זו לא כוללת את ההשפעות של החלטות להפחתת מסים שהתקבלו בשנת  **
 ₪.מיליארד  321.9עומדת על  2019. לאחר התאמות התחזית לשנת 2019תוקף כך שיחולו גם על שנת 

לעומת תחזית הנומרטור, ₪. מיליארד  323.7עומדת על  2019-תחזית ההכנסות ממסים ואגרות ל

 חריגותבוצע עדכון כלפי מטה בעקבות אי מימוש אגרת ריבוי נכסים וקיזוז בגין הכנסות 
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₪ מיליארד  0.5-מנגד, אומדן ההכנסות החד פעמיות הוגדל ב. 2017-אשר התקבלו ב מדיבידנדים

 )כפי שתואר לעיל(.

רקע נתוני גבייה של המוסד לביטוח על עודכנה כלפי מעלה  2019לשנת ההכנסות האחרות  תחזית

השפעות גם בשנים הבאות.  הם, לקרן וריבית של המוסד תלפירעונולאומי שהתקבלו וכן גידול בצפי 

ארוך בסעיף ההכנסות האחרות טומנת בחובה -התחזית לטווח הבינוני כמו כן, חשוב להדגיש כי

רמה גבוהה של אי וודאות, דוגמת  תחומים בהם ישנהבידיות הנחות לגבי ההתפתחויות העת

  ההשפעה של ביטול "חברות הארנק" על הכנסות המוסד לביטוח לאומי.

 


