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 2022-2019כלכליות והכנסות המדינה ממסים ומהכנסות אחרות -תחזית ההתפתחויות המקרו

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

מוצגים אומדנים  2022-2020ובנוסף עבור השנים  2019שנת להכנסות הממשלה. התחזיות הן עבור 

 (. 2018יוני המבוססים על התרחיש המרכזי, זאת בהמשך לפרסום קודם )

חלה החלשות הדרגתית בקצבי הצמיחה בישראל ובעולם תוך חידוד  מאז עריכת התחזית הקודמת

נרשם בישראל קצב צמיחה של  2017הסיכונים להמשך הצמיחה בשנה הקרובה. זאת לאחר שבשנת 

עמד קצב הצמיחה על רמה  2018)מעט גבוה ביחס לפוטנציאל( וברבעון הראשון של שנת  3.5%

מסתמן שינוי מגמה ונרשמו שיעורי צמיחה  2018החל מהרבעון השני של שנת  .4.3%גבוהה של 

נרשם קצב צמיחה  2018. בסיכום שנת חלשים משמעותית מאלה של הרבעונים המקבילים אשתקד

משקפת בעיקר את ההתכווצות  2018לאחר הרבעון הראשון של הירידה בקצב הצמיחה . 3.2%של 

הייתה שנת השיא  2018ן כי בהיקף ההשקעות וכן גידול איטי בצריכה הפרטית. בעולם, מסתמ

במגמת הגידול בצמיחה. התחזיות לצמיחה העולמית עודכנו כלפי מטה תוך הדגשת הסיכונים 

 .הגוברים

 

. בתוך כך, תחזית 3.1%יעמוד על  2019על פי תחזית אגף הכלכלן הראשי, קצב הצמיחה בשנת 

צירת משרות בשוק התמתנה מעט, בשל האטה מסוימת בי 2019בשנת  בצריכה הפרטית הגידול

העבודה וירידות בשוקי ההון )המשפיעות בין השאר על הלכי הרוח של הצרכנים(. למרות שאנו לא 

תצרוכת למתן את הגידול בעשויה בריבית צופים עלייה מהירה של הריבית, גם עלייה הדרגתית 

 בתשלומי הריבית של משקי הבית שנטלו הלוואות לדיור או רכישות אחרות.  התייקרותלאור 

חל גידול  2018כלפי מטה, לאחר שבשנת  בצריכה הציבוריתבמקביל התעדכנה תחזית הגידול 

בהוצאות הממשלה ולאור התמתנות הצפויה בגיוסי כוח אדם למגזר הציבורי לאחר שנתיים של 

עודכנה כלפי מטה, על רקע היחלשות בביקושים הגלובליים  ביצואגידול מהיר. גם תחזית הגידול 

בתחום היצוא הצפויים )כפי שבאים לידי ביטוי בסחר העולמי( המשפיעים על יצוא הסחורות. 

קיימת אפשרות לגידול משמעותי ביצוא רכיבים אלקטרוניים שישפיע על קצב הצמיחה באופן 

ל את הצמיחה ברכיב זה, למרות שעלול להיות מושפע יצוא השירותים צפוי להמשיך ולהוביחיובי. 

צפויה החלשות נוספת, לאחר  2019בשנת  ההשקעותבהדרגה מירידות במדד הנאסד"ק. בתחום 

נרשמה צמיחה איטית יחסית בתחום זה. בתוך כך, תימשך חולשה בבנייה  2018שכבר בשנת 

. מנגד, צפוי המשך השקעות והתפתחויות בשוק העבודה יקרינו על הביקושים לרכבי הליסינג

בתחום הגז, כפי שתואר בתחילת המסמך וכן השקעות של חברה אסטרטגית לאחר שבמהלך שנת 

 ניתן כתב אישור לכך.  2018

ניכרת חולשה ביצירת  שהנתונים מצביעים על תעסוקה מלאה במשק,, בעוד בשוק העבודה

מניחה כי תתמתן מגמת הגידול המשרות, בדגש על התעסוקה במגזר העסקי. במקביל, התחזית 

המהיר של התעסוקה במגזר הציבורי )לאחר שזו גדלה בשיעורים גבוהים בשנים האחרונות(. 

עודכנה מעט כלפי מעלה. השכר הריאלי עלה  2019-ו 2018-כתוצאה מכך, תחזית לשיעור האבטלה ל

, בדומה לתחזיות צופה גידול נמוך יותר 2019-בקצב גבוה מהתחזיות, אולם התחזית ל 2018-ב
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ותרמה  2016הסתיימה עליית שכר המינימום שהחלה בשנת  2018קודמות. בהקשר לכך, בשנת 

 להערכתנו להאצת הגידול בשכר במשק.

 2020שנתית לשנים -כלכליות המרכזיות, עדכניות בהשוואה לתכנית התלת-להלן התחזיות המקרו

 : 2019לשנת  ולהערכות בתקציב 2018שפורסמה בחודש יוני  2022עד 

  

 קצב צמיחת התוצר הריאלי ומרכיביו

 2018 

 תקציב*

2018 

נומרטור 

 יוני

2018 

אומדן 

ראשון 

 למ"ס

2019 

 תקציב*

2019 

נומרטור 

 יוני

2019 

עדכון 

 נוכחי

 3.1% 3.4% 3.1% 3.2% 3.5% 3.2% תמ"ג

 3.0% 3.3% 3.4% 4.1% 4.2% 3.6% צריכה פרטית

 3.7% 4.4% 4.3% 4.0% 3.1% 3.4% צריכה ציבורית

 0.4% 3.3% 2.5% 2.7% 4.3% 2.0% השקעה בנכסים קבועים

 3.7% 4.6% 4.1% 4.0% 6.4% 4.8% יצוא

 2.4% 5.3% 5.1% 7.6% 8.1% 4.6% יבוא

 

 

 מדד המחירים

 2018 

 תקציב

2018 

נומרטור 

 יוני

2018 

 עדכון

2019 

 תקציב

2019 

נומרטור 

 יוני

 1.1% 1.1% 0.8% 0.6% 0.7% ממוצע לעומת ממוצע השנה הקודמת

 

 שוק העבודה

 2018 

 תקציב

2018 

נומרטור 

 יוני

2018 

 עדכון

2019 

 תקציב

2019 

נומרטור 

 יוני

2019 

 עדכון

 שכר 

שינוי שנתי במחירים קבועים 

 )באחוזים(
1.9% 1.9% 2.6% 1.0% 1.4% 1.3% 

 מועסקים 

שינוי שנתי במספר המועסקים 

 )באחוזים(
2.1% %2.1 2.3% 1.9% 2.2% 1.8% 

 4.0% 3.5% 3.9% 3.9% %3.7 3.9% שיעור אבטלה )באחוזים(

 63.9% 63.8% 64.0% 63.9% 63.8% 64.0% שיעור ההשתתפות )באחוזים(
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 הנחות מרכזיות בתחזיות המקרו לטווח הבינוני:

 אינפלציה מחירי התוצר צמיחה 

 1.3% 1.3% 3.1% )תרחיש( 2020

 1.6% 1.6% 3.0% )תרחיש( 2021

 2.0% 2.0% 2.9% )תרחיש( 2022

 

 2018מגמות בהכנסות הממשלה בשנת 

בניכוי הכנסות חד  ₪.מיליארד  306.3-הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ואגרות ב 2018בשנת 

מדובר בעליה ריאלית של  2018על הגבייה במהלך  2והשפעת הורדות מסים 20171פעמיות במהלך 

 3.6%-לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בתוך כך, ההכנסות ממסים ישירים עלו ב 3.5%

. קצב העלייה בהכנסות התמתן לאחר הרבעון הראשון של 3.3%-וההכנסות ממסים עקיפים עלו ב

 תבסעיף הכנסות אחרוהשנה, ובסיכום השנה היה נמוך ביחס לקצב הגידול בשנים האחרונות. 

 תאמו את דפוסי הגבייה בשנים האחרונות.. 2018התקבולים במהלך שנת 

 

( לעומת התחזית שבתקציב ₪0.3% )מיליארד  0.9-בכות נמוהיו  2018ההכנסות ממסים בשנת 

. לאחר 2019( מתחזית התקציב לשנת ₪0.4% )מיליארד  1.3-ב כות, ונמו2018-2017המקורי לשנים 

את החולשה בגביית המסים  התייחסות לשינויי החקיקה בין מועדי התחזית, הפער משקף בעיקר

נרשם עודף בהכנסות אחרות, לאור דיווידנד שהתקבל מחברה  2018. במקביל, בשנת הישירים

א בטחוני. בסך הכל, לעומת התקציב המקורי, נרשם מע"מ ייבו גבוהות ברכיבביטחונית וכן הכנסות 

 2019. לעומת תחזית עדכנית יותר שנכללה בתקציב 0.2%עודף מזערי בהכנסות המדינה בשיעור של 

 הגביה בפועל דומה מאוד לתחזית. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
התקבלו הכנסות חד פעמיות בהיקף חריג בעקבות מבצע דיבידנד, ובנוסף לכך סכום חריג עבור  2017במהלך שנת  1

 רווחי הון ממכירת חברות.
בסעיף מסים ₪. מיליארד  0.8"נטו הוזלות" במסים עקיפים, בסכום כולל של  הוחלט על תוכנית 2017בדצמבר  2

 ₪. חלה הורדה של שיעור מס חברות, צעד שעלותו כמיליארד  2018ישירים, בשנת 



 

 02-5695338פקס':  02-5317111טל':  3100 ת.ד 9103002ירושלים  1רח' קפלן 

 www.gov.ilשער הממשלה :   www.mof.gov.ilאוצר ברשת : 

4 

 ₪(בהשוואה להכנסות בפועל )מיליארדי  2018תחזית ההכנסות לשנת 

 מועד פרסום התחזית:
 תקציב

 2018-2017  
 בפועל  2018 2019תקציב 

 306.3 307.6 307.2 הכנסות ממסים ואגרות

   :מזה
 

  

 162.0 163.6 157.8 מסים ישירים 

 137.7 137.5 141.9 מסים עקיפים 

 6.6 6.5 7.5 אגרות 

 32.3 31.1 30.6 סך הכנסות אחרות

 338.6 338.7 337.8 סך ההכנסות 

 

 2019לשנת עדכון תחזית ההכנסות 

מיליארד ש"ח. תחזית  4.7-מסתכם ב 2019בתחזית ההכנסות ממסים בשנת העדכון כלפי מטה 

העדכון משקף הרעה מסוימת בשוק ₪. מיליארד  3.5-ההכנסות ממסים ישירים עודכנה כלפי מטה ב

, וזאת לצד החלשות 2018העבודה, בדגש על יצירת משרות, ירידות חריפות בשווקי ההון בשלהי 

-, כאמור. תחזית ההכנסות ממסים עקיפים עודכנה כלפי מטה ב2018וואי הגביה במהלך שנת בת

המקורי שנועדו להעלות את ההכנסות  2019בעיקר לאור ביטול צעדים בתקציב ₪, מיליארד  1.7

 בסעיף זה, לצד התמתנות החזויה בגידול הצריכה הפרטית.

 1.8עדכון כלפי מטה בסך ₪, מיליארד  31.8עומדת על  2019ההכנסות האחרות לשנת תחזית 

העדכון נובע מצעדי המדיניות )ביטול צעדים וביצוע חלקי בהשוואה לאלו שנכללו ₪. מיליארד 

 2019לסיכום, להלן עדכון תחזית ההכנסות ממסים והכנסות אחרות לשנת  (.2019בתקציב לשנת 

 :2018וגביה בפועל בהשוואה לתחזית התקציב בשנת 

 

 2019-ו 2018ית הכנסות המדינה לשנים עדכון לתחז

 שנת תקציב רלבנטית:

 מועד התחזית:

2018 

 תקציב מקורי 

2018 

 בפועל

2019 

 תקציב

2019 

 עדכון

 318.4 323.1 306.3 307.2  הכנסות ממסים ואגרות

     :מזה

 168.4 171.9 162.0 157.8 מסים ישירים 

 142.9 144.6 137.7 141.9 מסים עקיפים 

 7.1 6.7 6.6 7.5 אגרות 

 31.8 33.6 32.3 30.6 סך הכנסות אחרות

 350.2 356.7 338.6 337.8 סך ההכנסות 

 

 ארוך, כולל יישום צעדי מדיניות ושינויי חקיקה-הגבייה הצפויה בטווח הבינוני

 )מיליארדי ש"ח( 
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שנת תקציב  

 רלבנטית:

2020 

 תחזית

2021 

 תחזית

2022 

 תחזית

תקציב  מועד פרסום

2019 

עדכון 

 נוכחי

תקציב 

2019 

 עדכון

 נוכחי

תקציב 

2019 

 עדכון

 נוכחי

הכנסות 

 ממסים*

338.7 333.3 352.4 349.2 368.3 366.3 

 31.7 30.7 31.4 30.5 30.9 29.9 הכנסות אחרות

 398.0 399.0 380.6 382.9 364.2 368.6 סך ההכנסות

יוארכו. במידה ולא )המצב החוקי  17ודצמבר  *התרחיש המרכזי מניח כי הפחתות המכסים מאפריל

 מיליארד ש"ח. 1.4-הקיים(, ההכנסות יגדלו ב

 סיכונים לסביבת המקרו

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

הנחות והגלובלית, ללא משברים משמעותיים באף אחת מהזירות. התחזיות אף מתבססות על שורת 

שהפרת כל אחת מהן עשויה להניב תוצאות שונות מאלה שנחזו, במיוחד ככל שטווח התחזיות גדל. 

 :להלן יוצגו מספר גורמים העלולים להביא לסטייה מהתחזיות

, מלחמות הסחר  , בראשםאפשר להצביע על מספר איומים מרכזיים לתחזית בסביבה הגלובלית

ופוטנציאל ה של הבנקים המרכזיים בארה"ב ובאירופה מדיניות המוניטרית המרחיבהנסיגה מה

 )בדגש על ברקזיט ומדינות פריפריה בגוש האטה בשווקים המתעוררים ובחלק ממדינות אירופהל

 (. בשנה החולפת התגברו שלל איומים גאופוליטיים. האירו

ניתן למנות את חוסר הוודאות עקב הקדמת הבחירות ואת האיומים  בכלכלה המקומית

של חברות אסטרטגיות הביטחוניים בתור סיכונים לתחזית. מנגד, עלייה ביצוא הסחורות, השקעות 

 . לתרום לקצב הצמיחה במשקבקנה מידה גדול ומכירת חברות עשויות 

 


