
כלכליות והכנסות המדינה -תחזית ההתפתחויות המקרו

2020-3202ממסים ומהכנסות אחרות   
 2020ינואר 

העדכון מציג את התחזיות לצמיחת התוצר בישראל ורכיביו, מצרפי שוק העבודה, מחירים וצפי 

מוצגים  2023-2021ובנוסף עבור השנים  2019-2020 השניםלהכנסות הממשלה. התחזיות הן עבור 

התחזיות  (.2019 יוניקודם )האומדנים המבוססים על התרחיש המרכזי, זאת בהמשך לפרסום 

נערכו בשילוב תוצאות מודל החיזוי לטווח הבינוני שפותח בעבודה משותפת עם קרן המטבע 

 .(IMFהעולמית )

. 3.3%לעמוד על נק' אחוז וצפוי  0.2-עלה ב 2019 שנתהחזוי ל הצמיחה קצבביחס לעדכון האחרון, 

העדכון ביחס לפרסום הקודם משקף גידול מעט מהיר יותר בצריכה הפרטית וביצוא, כאשר מנגד 

 קצב הגידול בהשקעות התמתן משמעותית והצריכה הציבורית מתרחבת בקצב מעט מתון יותר.

 ועדיין רמתו נמוכה ביחס למדינות המפותחות.  1.3%-התוצר לנפש בישראל גדל ב

. בהתאמה 4.1%-ו 4.5%בצמיחה גבוהה יחסית של  התאפיינו 2019והשלישי של הרבעון הראשון 

הקדמת רכישות רכב בשל שינוי בנוסחת מ נבעו והשינויים בין הרבעונים הצמיחהמחלק  ,אולם

  המס.

 לשנת , קצב הצמיחה החזוייוניביחס לעדכון האחרון בחודש על פי תחזית אגף הכלכלן הראשי, 

 . 3.0%-ל לרדתצפוי  2020

עודכנה מעט כלפי מטה לאור התמתנות בגידול הצפוי  2020תחזית הגידול בצריכה הפרטית לשנת 

 2.9% -לצמוח בקצב הגידול בצריכה הפרטית צפוי  בשכר במשק וירידה קלה בגידול בתעסוקה. 

ת לוקחת התחזי ., התמתנות משמעותית בהשוואה להתרחבות בשנים האחרונות2020בשנת 

עליהם הוכרז בעבר )כגון מיסוי רכב הברידי, אשר הוביל להקדמה שבחשבון רק צעדי מיסוי ידועים 

 (.2019מסוימת ביבוא כלי הרכב בשנת 

. בשנת 2020צפויה התאוששות מסוימת בשנת  2019לאחר התמתנות משמעותית בהשקעות בשנת 

עיקר לאור גידול מהיר בבניה שלא , ב3.4%ההשקעות בבניה צפויות לצמוח בשיעור של  2019

. מנגד, התחזית 2020בשנת  להתמתן מעטלמגורים )כגון תשתיות, נדל"ן מסחרי(. מגמה זו צפויה 

לקראת תחילת ההזרמה משדה לוויתן  2019מניחה כי עבודות בתחום תשתית הגז שנערכו בשנת 

 בשיעור ניכר. יירדועות בתחום הגז תסתיימנה וההשק

עומדת על ו השנה ביוניביחס לעדכון האחרון  עודכנה כלפי מעלה 2020לשנת לגידול ביצוא תחזית 

צפוי להיות מושפע בהיקף משמעותי מתחילת יצוא גז משדות תמר  2020היקף היצוא בשנת . 4.6%

שירותים יצוא סחורות )פרט לגז( צפוי להמשיך ולדשדש כחלק ממעבר ליצוא ה ולוויתן למצרים.

עדכונים כלפי מטה  כללי ומהווה מנוע צמיחה משמעותי(,רחב מעבר לקצב הצמיחה השעדיין מת)

החרפה של מלחמת הסחר עלולה  בתחזיות של גופים עולמיים לגבי הסחר העולמי וייסוף השקל.

 להשפיע לשלילה על ענפי הייצוא, בעיקר על ענף ההיי טק, עבורו מהווה ארה"ב שוק יעד מרכזי.



מצא בתעסוקה מלאה. בתוך כך, קצב הגידול במספר ירובה צפוי להמשיך ולהשוק העבודה בשנה הק

ההתמתנות  , בדומה לקצב יצירת המשרות.2020המועסקים הכולל צפוי להמשיך להתמתן גם בשנת 

, התרחבות 2020בשנת  משקפת במידה רבה השפעת תקציב המשכי שיחול על מרבית חודשי השנה.

שיעור דומה לקצב גידול האוכלוסייה בגיל העבודה.  1.9%התעסוקה צפויה לעמוד על קצב של 

לשנת  התחזית לקצב הגידול בשכר הריאלי .3.7%עומדת על  2020התחזית לשיעור האבטלה לשנת 

  .2.0% -לה לעודכנה מעט מע 2010ואילו התחזית לשנת  2.0%נותרה על קנה והיא עומדת על  2019

 קצב צמיחת התוצר הריאלי ומרכיביו
 

 2018 
 בפועל

2019 
 תקציב*

2019 
פרסום 

 19ינואר 

2019 
פרסום 

 19יוני 

2020 
פרסום 

 19יוני 

2019 
פרסום 
נוכחי 
 19דצמבר 

2020 
פרסום 
נוכחי 
 19דצמבר 

 3.0% 3.3% 3.2% 3.1% 3.1% 3.1% 3.4% תמ"ג

צריכה 
 2.9% 3.7% 3.0% 3.1% 3.0% 3.4% 3.7% פרטית

צריכה 
 2.8% 3.8% 3.9% 3.7% 3.7% 4.3% 4.0% ציבורית

השקעה 
בנכסים 
 קבועים

4.8% 2.5% 0.4% 3.5% 4.0% 1.2% 1.9% 

 4.6% 3.6% 4.4% 3.7% 3.7% 4.1% 5.6% יצוא

 4.5% 3.1% 5.0% 4.2% 2.4% 5.1% 6.4% יבוא

 
 .2019* תחזיות כפי שנכללו בתקציב לשנת 

 המחירים מדד

 2018 
 בפועל

2019 
 תקציב

2019 
 פרסום

 19ינואר 

2019 
 פרסום 

 19יוני 

2020 
 פרסום 

 19יוני 

2019 
פרסום 

 נוכחי
 19דצמבר 

2020 
פרסום 

 נוכחי
 19דצמבר 

ממוצע 
לעומת 
ממוצע 
השנה 

 הקודמת

0.8% 1.1% 1.1% 1.5% 1.7% 0.8% 1.0% 

 

 

 העבודה שוק

 2018 
 בפועל

2019 
 תקציב

2019 
פרסום  

 19ינואר 

2019 
פרסום 

 19יוני 

2020 
פרסום 

 19יוני 

2019 
פרסום 

 נוכחי
              19דצמבר 

2020 
פרסום 

 נוכחי
 19דצמבר 

שינוי שנתי 
בשכר 

במחירים 
קבועים 

 )באחוזים(

%2.7 1.0% 1.3% 2.0% 1.9% 2.0% 2.0% 



שינוי שנתי 
במספר 

המועסקים 
 )באחוזים(

%2.5 1.9% 1.8% 1.8% 2.0% 1.9% 1.9% 

שיעור אבטלה 
 3.7% 3.8% 4.1% 4.0% 4.0% 3.9% 3.8% )באחוזים(

שיעור 
ההשתתפות 

 )באחוזים(
63.6% 64.0% 63.9% 63.9% 63.9% 63.6% 63.4% 

 

  ת המקרו לטווח הבינוני: ומרכזיות בתחזי הנחות

 אינפלציה מחירי התוצר צמיחה 

 1.4% 1.6% 2.9% )תרחיש( 2021

 %1.6 %1.7 3.0% )תרחיש( 2022

 1.8% 1.8% %2.9 )תרחיש( 2023

 

 2019מגמות בהכנסות המדינה בשנת 

לעומת  2.7%עליה ריאלית של , מיליארד ש"ח 317.4-הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ואגרות ב 2019 בשנת

שיעור של מסים עקיפים עלו במוההכנסות  3.0%בשיעור של  עלו. בתוך כך, הכנסות ממסים ישירים 2018

 6.1%ברבעון הראשון לעליה של  1.6%, קצב עליית ההכנסות התאושש, מירידה של 2019במהלך שנת . 2.3%1

, ההכנסות ברבעון הראשון היו 2018יש לציין כי בשנת ברבעון הרביעי, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

 גבוהות, וקצב עליית ההכנסות התמתן משמעותית לאחר הרבעון הראשון של השנה.

 

 הכנסות ממסים ואגרות 

 , במיליארדי ש"ח(2019-ו 2018)בשנים 

 

 

 

 

 

 

היו  2019שנת של החודשים הראשונים  אחד עשרההתקבולים במהלך  הכנסות אחרותבסעיף 

 82.3%התקבלו  בתקופה זו .סעיף של מע"מ יבוא ביטחוני שבו נצפה חוסר-פרט לתת נורמטיביים

                                                           
 אחרת.  צויןים ריאליים אלא אם נחבמו מוצגיםשיעורי שינוי  1

 
 

2018 2019 
 שיעור שינוי

 ריאלי 
 3.0% 168.5 162.2 מסים ישירים

 2.3% 142.1 137.7 מסים עקיפים

 1.2% 6.8 6.7 אגרות

 2.7% 317.4 306.6 סה"כ



השנים בחמש ממוצע השוואה לב יותר , ערך נמוך(2019הקודמת )יוני  מהתחזית השנתית

 .האחרונות

 2023-2020עדכון תחזית ההכנסות לשנים 

הפער נמצא בתחום  מעט בהשוואה לתחזית קודמת, כאשרנמוכות  2019ההכנסות בפועל בשנת 

היו גבוהות מעט מהתחזית בפרסום הקודם. בנוגע  2019הכנסות אחרות. ההכנסות ממסים בשנת 

לסעיף הכנסות אחרות, נרשם חוסר, בין השאר, לאור תת ביצוע במלווה מהמוסד לביטוח לאומי, 

 מע"מ יבוא ביטחוני, והכנסות נמוכות יותר בסעיף יתר הכנסות אחרות. 

 נבע המקורית לשנה זו  לבין תחזית התקציב 2019בפועל בשנת  המדינה כנסותהפער בין הה

מימוש צעדים אשר נכללו במסגרת התקציב, שינוי מגמות מקרו כלכליות בתקופה שלאחר -מאי

 הכנת התקציב המקורי והתפתחויות בהכנסות המדינה אשר אינן מוסברות על ידי המצב הכלכלי

, אי מימוש צעדים מסביר כחצי 2017להפחתת מסים משנת  תויבמשק. בנוסף להשפעת המשך תוכנ

והשאר מוסבר על ₪, מיליארד  1.5-מגמות בגביה ופערי עיתוי מסבירים כ₪(, מיליארד  3.7מהפער )

 ידי התפתחויות מקרו כלכליות. 

 

 בהשוואה לתחזית תקציב מקורי 2019אומדן ההכנסות לשנת 
 

הכנסות  מסים 
 אחרות

 סה"כ

 356.7 33.6 323.1  2019תחזית תקציב 

 355.5 33.6 321.9 כולל נטו משפחה 2019תחזית תקציב 
    

 אי מימוש צעדים )מימוש חלקי(
   

 0.27- דחיית צמצום שימוש במזומן   
  

דחיית הטמעת מיסוי ירוק כולל רכב    
 הברידי

-0.6 
  

 0.45- אי העלאת מס על ממיסים   
  

מיסוי סיגריות לגלגול במקום העלאת מס    
 על   פחם

-0.17 
  

 0.1- מיסוי קק"ל    
  

 מימוש שיבוב חברות הביטוח-אי    
 

-1 
 

 0.8- גביה בתמלוגים ובדיבידנד חברות ממשלתיות-תת    
 

  0.3- גביה במועצה להסדר הימורים בספורט -תת    

 3.7- 2.1- 1.6- מימוש צעדים )או מימוש חלקי(-סה"כ אי
    

 1.5- מגמות בגבייה ופערי עיתוי
 

-1.5     

 2.7- 1.3- 1.4- שארית )התפתחויות מקרו, שוק ההון וכו'(
    

 347.6 30.2 317.4 גביה בפועל 
 

עודכנה מעט כלפי מטה ביחס לתחזית נומרטור של חודש יוני  2020תחזית סך ההכנסות לשנת 

הכנסות עודכנה בעיקר בעקבות אי מימוש צעדי המדיניות. תחזית  ממסיםתחזית ההכנסות . 2019



. 2019עודכנה מעט כלפי מעלה ביחס לתחזית הנומרטור שאושר בחודש יוני  2020אחרות לשנת 

 העדכון משקף את השפעת הגידול בהפקת הגז הטבעי ותחילת יצוא.

ההכנסות ממסים והכנסות אחרות ועדכון תחזית  2019לסיכום, להלן נתון ההכנסות בפועל בשנת 
 :2020לשנת 

  2019 2020 
פרסום    

 19יוני 
פרסום  בפועל

 19יוני 
 פרסום נוכחי

 176.8 175.7 168.5 167.9  מסים ישירים
 146.5 148.2 142.1 142.3  מסים עקיפים

 6.9 7.3 6.8 7.1  אגרות
 330.2 331.2 317.4 317.3  סך הכנסות ממסים

 31.1 30.9 30.2 31.5  הכנסות אחרות
 361.3 362.1 347.6 348.8  סך הכנסות

        פער לעומת התחזית הקודמת
 1.0-  0.1   סך הכנסות ממסים

 0.2  1.3-   הכנסות אחרות
 0.8-  1.2-   סך הכנסות

 הערה: ייתכנו פערים לאור עיגולי ספרות.

 

 2023עד  2021עדכון לגבי השנים 

 ארוך, כולל יישום צעדי מדיניות ושינויי חקיקה-בטווח הבינוניהגבייה הצפויה 

 )מיליארדי ש"ח( 

שנת  
תקציב 

 רלבנטית:
2021 2022 2023 

מועד 
 פרסום

תקציב 
*2019 

פרסום 
 קודם

פרסום 
 נוכחי

תקציב 
2019 

 פרסום
 קודם

פרסום 
 נוכחי

פרסום 
 קודם

פרסום 
 נוכחי

הכנסות 
 375.4 378.9 359.0 361.8 368.3 343.0 345.5 352.4 ממסים

הכנסות 
 33.4 32.8 32.3 32.2 30.7 31.9 31.9 30.5 אחרות

סך 
 408.8 411.7 391.3 394.0 399.0 374.9 377.4 382.9 ההכנסות

 . 2019* תחזית נומרטור שפורסמה יחד עם תקציב לשנת 
 

 סיכונים לסביבת המאקרו

התחזיות המוצגות במסמך זה נשענות על תרחיש של יציבות במערכות הכלכליות המקומית 

הרחבת אופק התחזית מעלה את והגלובלית, ללא משברים משמעותיים באף אחת מהזירות. 

  הסבירות לזעזועים משמעותיים. 

 OECD-המצוי בתחום הפיסקלי, כפי שגם הזהירו לאחרונה ארגון המרכזי , האתגר במשק המקומי

וקרן המטבע. הצורך להתמודד עם הגירעון בתקציב המדינה צפוי להשליך על הביקושים במשק, 

 האינפלציה וכן על שוק העבודה.

 



 סיכונים לסביבת המאקרו

התחזיות המוצגות במסמך זה נשענות על תרחיש של יציבות במערכות הכלכליות המקומית 

מעותיים באף אחת מהזירות. הרחבת אופק התחזית מעלה את והגלובלית, ללא משברים מש

 הסבירות לזעזועים משמעותיים.  

 

-במשק המקומי, האתגר המרכזי מצוי בתחום הפיסקלי, כפי שגם הזהירו לאחרונה ארגון ה

OECD  וקרן המטבע. הצורך להתמודד עם הגירעון בתקציב המדינה צפוי להשליך על הביקושים

 כן על שוק העבודה.במשק, האינפלציה ו

 

מצד הסביבה הגלובלית, ניתן להצביע על איומים מרכזיים המיוחסים לפוטנציאל התרחבות 

מלחמת הסחר בעולם. קיימת תלות בייצוא השירותים ובהמשך צמיחתו של ענף ההייטק. ייצוא 

 הסחורות תלוי בין השאר בצמיחת הסחר העולמי ובביקושים העולמיים.

 

 

 


