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 וההתפתחויות הצפויות בשנים הבאות 2022 – 2021ת התקציב לשנים סקיר

  צמצום פיסקלי, שעלול להאט את מאזן בין הרצון להימנע מ 2022-ו 2021מדינה לשנים התקציב

לבין הימנעות מהגדלת הגירעון המבני באופן שיקשה על ניהול התאוששות המשק ממשבר הקורונה, 

 בעתיד.הפיסקלית המדיניות 

  מהיר גידול זה שהיה צפוי אך לפני כמה חודשים בזכות מנמוך בהרבה  2021הגירעון הצפוי בשנת

בתקבולי המסים, המשקף את התמונה המקרו כלכלית החיובית ואת ההשפעה המינורית של גל 

 התחלואה הרביעי, וכן גידול חריג בהשקעות בסקטור ההייטק, ביבוא מוצרי צריכה ובמכירות דירות.

 הצטמצמו מאוד, 2020בשנת ₪ מיליארדי  69-ת הממשלה לטיפול במשבר הקורונה, שהגיעו להוצאו ,

  .והן ממוקדות כעת בעיקר במערכת הבריאות, במקום בסיוע למשקי בית ולעסקים

  לשנים תקציב העל בניית  ההקלבמגזר הציבורי במסגרת עסקת החבילה במשק הקפאת הסכמי השכר

כדי לעסקה האמון שנוצר בין השותפים  עלבססו תיהבאות השכר בשנים . חשוב שהסכמי 2022 – 2021

 אימוץ תהליכים דיגיטליים בעבודתה. , בפרט באמצעותלקדם רפורמות לייעול שירותי הממשלה

  השנה האחרונה שעבורה אושר תקציב, וטרם השפעות  – 2019לתקציב  2022בהשוואה של תקציב

ניכרת לצד עליה  ,שנתית-הרב מגמהלבהמשך ביחס לתוצר, ירידה בתקציב הביטחון בולטת ה –הקורונה 

 של תקציב ההשקעה בתשתיות, פרי הבשלת תכניות שקודמו בשנים האחרונות.

  קיימא של -התקציב כוללת רפורמות חשובות שיתמכו בצמיחה בת עםהתכנית הכלכלית שאושרה

וגיות מבניות בפעילות הממשלה ומבנה התקציב המשק ובהגדלת הפריון, לצד מתן מענה למספר ס

 שייעלו את פעילות הממשלה ויחסכו לאורך זמן בעלויות תקציביות.

 מקצה משאבים ניכרים לקידום ההון האנושי, התעסוקה, התשתיות  תכנית החומש לחברה הערבית

על החסמים מוטמעים בה מנגנונים שיוכלו לסייע להתגבר  בנוסף,ונושאים אחרים בחברה הערבית. 

 בעבר. –גם אם קטנים יותר  –שהקשו על מהלכים דומים 

  התכנית לתקצוב המטרו בגוש דן היא מהלך חשוב לקידום תשתית קריטית זו. עם זאת, הקיבוע בחוק

ודאות רבה לגבי -המימון של הפרויקט בין הממשלה לבין התקבולים הייעודיים, שקיימת אי לוקתחשל 

 הפרויקט ואת מימוש התועלות ממנו.היקפם ומועד קבלתם, עלולה לעכב את ביצוע 

  ותתרום להגדלת התעסוקה  הוצאות הביטוח הלאומיאת  תקטין לאורך זמןהעלאת גיל הפרישה לנשים

שאושר מספק מענה לחלק ניכר מהקבוצות הסיוע ר מהצעות קודמות, מתווה . יותשל נשים מבוגרות

 החלשות שייפגעו מההסדר.

  חיסכון תקציבי תוכל לייצר החלפת איגרות החוב המיועדות במנגנון הבטחת תשואה לקרנות הפנסיה

אלה הסיכונים לנהל את הגם סיכונים פיננסיים לא מבוטלים. חשוב טמונים בה ניכר לאורך זמן, אך 

 .ברכיבים האחרים של התקציבמאלו שקיימים שונים גודלם אופיים ובזהירות, שכן 

 אפשרקיים פער לא מבוטל בין אומדן עלות המחויבויות הקיימות של הממשלה לבין רמת ההוצאה שמ 

 השנה, פערים כאלה הובילו להעלאת תקרת ההוצאה.גם . בעבר, כמו 2022כלל ההוצאה לשנים שאחרי 
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 בראי הצורך  ,תקרת ההוצאה ואת רמתה והמבנה שלה תחשוב לבחון את תרומקציב הבא לקראת הת

 בין ישראלהנדרשות בתשתיות והון אנושי כדי לסגור את פערי הפריון הפרמננטיות לקדם את ההשקעות 

   החשיבות של שמירה על מרווח פיסקלי. ולאור ,מדינות המפותחותל

 פוטנציאל  שליותר  תאופטימי הערכהל הביא הלאומיתנתונים ההיסטוריים של החשבונאות ן העדכו

 עם זאת, .תקציבלעיצוב מדיניות הגדול יותר מרווח ב תמתבטא, ההמשך העשורבהצמיחה של המשק 

יציב, וכל שכן  יחס חוב לתוצר שמירה עלניכרת של ההשקעות תוך  הרחבה הגירעון המבני הגבוה, בשל

תמהיל של ריסון הגידול בהוצאות אחרות והעלאת  אמץ במקבילעדיין מחייבת ל יורד,

  מסים.
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 מבוא .א

-דו וא. התקציב ה2022-ו 2021לשנים את התקציב והתכנית הכלכלית  כנסתאישרה ה 2021בנובמבר  5-ב

. עד 2022שנת הוא ישפיע בעיקר על פעילות הממשלה ב ,השנהאושר רק לקראת סוף שמאחר שנתי, אך 

סקירה זו . 2020תחת נהלי התקציב ההמשכי שנכנסו לתוקף בתחילת פעלה הממשלה  ,לאישור התקציב

 – 2019את השינויים המבניים שחלו בין תקציב ו ,השקת התקציבעם , את תמונת המצב הנוכחיתמתארת 

ותיים ניתוח של כמה מהצעדים המשמע . בהמשך מוצג2022לתקציב  -האחרון שאושר לפני משבר הקורונה 

 בשנים הקרובות.הפיסקליות להתפתחויות  תחזיות ותרחישים שוניםו בתכנית הכלכלית שנלווית לתקציב,

. הצורך להתחשב במצב 1: חשובים כלכליים מקרו שיקולים מספר משקפים והרכבו התקציב מסגרת

 הקורונה. ממשבר נחלץשהמשק  לפניהפעילות  אתלא ירסן  תקציב, נדרש להבטיח שהגיסא מחד :המשק

; הגדלה כזאת שהיה גבוה עוד לפני המשבר –המבני  גרעוןלא יגדיל את ה , נדרש שהתקציבגיסא מאידך

למימון הבאים  בתקציביםהמקורות הזמינים  ולצמצום ,לתוצר החוב יחס להתבדרות להוליך העלול

 מתן. 2; ולהתמודדות עם משברים עתידיים במשק העבודה פריון להעלאת הנדרשות הממשלתיותההשקעות 

 החזרת. 3; במסגרת התקציב ההמשכי טופלו שלא ,הטווח ארוכת לצמיחה שחשובים מבניים לנושאים מענה

, המשכי תקציב בסיס על ששובשה בשל הפעילות הממושכת, הממשלה משרדי לעבודת התפעולית היציבות

ולכן הותאם רק במידה מוגבלת לשינויים שחלו  2018 בתחילת אושרש ,2019התבסס על תקציב ובפרט שזה 

  .מאז בצרכים

 לפני במשק ששרר המבני גרעוןל דומה ברמה נקבע גרעוןה יעד. אלה לסוגיות טוב מענה נותן שאושר התקציב

 ממשבר נחלץ אכן שהמשק שיתברר עד 2022 בשנת פיסקלי מריסון להימנע שמאפשר מה, הקורונה משבר

 לתוצר החוב יחס את יצביל מאפשר שהוא כך המבני גרעוןה את מגדיל אינו התקציב, מאידך. הקורונה

 כוללת התקציב את המלווה הכלכלית התכנית. הבא בתקציב יותר הארוך לטווח פיסקלי לתכנון ולהיערך

 חברתיות סוגיות עם ולהתמודדות והפריון התוצר גידול שלקיימא -בת להאצה שיסייעו חשובות רפורמות

 שאושר מאז המשרדים בתקציבי שנדרשו מההתאמות חשוב חלק מסדירות התקציב ומסגרות, אקוטיות

תקציבי ב קידום שלב נוסף ברפורמות הדרושות לקידום המשקתשתית לבכך נוצרה גם  .האחרון התקציב

 1ואילך. 2023השנים 

 2021התקציב לשנת  .ב

 והצפי לביצועה ת התקציבמסגר .1.ב

גדולה משמעותית ממסגרת התקציב ההמשכי  - ₪מיליארדי  432 - 2021לשנת מסגרת ההוצאה בתקציב 

קורונה להתמודדות עם משבר ההוצאות  אליה מתווספות ;₪מיליארדי  420 - 2020סוף דצמבר שאושרה ב

והסכום שלא ינוצל ₪, מיליארדי  54-55מתוכן צפוי להתבצע תשלום במזומן בסך ₪, מיליארדי  69בסך 

 2.(2022-מיליארדים ב 7-כ)מזה,  שנים הבאות בסכומים הולכים וקטניםל כעודפים לגלוגי

. הצפוי לפי תחזית בנק ישראל תוצרמה םמציג את מצרפי התקציב במיליארדי שקלים ובאחוזי 1לוח 

חסרת  ידי הגדלה-הובלה על 2020נת בש 11.4-ל 2019-אחוזי תוצר ב 3.7-מ גרעוןהקפיצה במהנתונים עולה כי 

                                                           
 להאצת ישראל בנק תכניתשנתיות שהממשלה יכולה לקדם כדי לתמוך בהעלאת הפריון ראו: -לדיון ברפורמות הרב 1

 .2021, בנק ישראל, למימונם פיסקאלית ומסגרת לממשלהמומלצים  אסטרטגיים פעולה צירי ארבעה :במשק הצמיחה
-, כ25.10.2021לפי דברי נציג אגף התקציבים בישיבת ועדת הכספים על הצעת חוק מסגרות תקציב המדינה מתאריך  2

. סכומים אלה כוללים 2027 – 2022ישולמו בשנים  2021שתוקצבו במסגרת קופסת הקורונה לשנת ₪ מיליארדי  14
 ומים על התקשרויות בתחומי הבריאות, ההכשרות המקצועיות והתשתיות.בעיקר תשל
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לצד ירידה קטנה בהכנסות ביחס לתוצר. לעומת , 37.5-לאחוזי תוצר  30-מ ההממשל ותהוצאתקדים של 

הכנסות צפויה להתקזז חלקית עם אחוזי תוצר(  34של ההוצאות ) , עדיין,הרמה הגבוהה 2021בשנת זאת, 

 2019-במזה ש בסוף השנה צפוי להיות גבוה גרעוןכך שה, 2019-ביחס לאחוזי תוצר  2.1-ממסים שגבוהות ב

  3.(3.7אחוזי תוצר לעומת  5.3) אחוזי תוצר 1.6-ב רק

 2022 – 2019: מצרפי התקציב 1לוח 

)ביצוע(     )ביצוע(   2019  )תחזית( 2022 (אומדן) 2021 2020

מיליארדי   
₪ 

אחוזי 
 תוצר

מיליארדי 
₪ 

אחוזי 
 תוצר

מיליארדי 
₪ 

אחוזי 
 1תוצר

מיליארדי 
₪ 

אחוזי 
 1תוצר

הכנסות 
הממשלה 
המרכזית 

 והביטוח הלאומי

373 26.3 365 26.0 432 28.4 441 27.1 

 מזה:
 23.1 377 24.5 372 22.2 311 22.4 317 הכנסות ממסים

גביית דמי ביטוח 
 3.5 57 3.5 53 3.4 48 3.5 49 לאומי מהציבור

הכנסות אחרות 
 0.5 7 0.5 8 0.4 6 0.5 7 2מהציבור

הוצאות 
הממשלה 
המרכזית 

 והביטוח הלאומי

426 30.0 525 37.5 516 34.0 502 30.8 

 מזה:
 27.7 452 28.1 427 29.2 410 28.2 400 3התקציב הרגיל

קופסאות 
 הקורונה

    85 6.1 69 4.5 17 1.0 

( -)ע ביצו-תת
ביצוע יתר )+( /

 4של הקופסה
    -16 -1.1 -14 -0.9 -5 -0.3 

הוצאות הביטוח 
 2.4 39 2.0 31 3.3 46 1.8 26 5הלאומי נטו

 3.7 61 5.3 80 11.4 160 3.7 53 התקציבי גרעוןה

החוב הציבורי 
 72   73   72   60   ברוטו

 .2021לפי תחזית חטיבת המחקר מחודש אוקטובר  1
כולל תמלוגים מאוצרות טבע, תמלוגים ודיווידנדים מחברות ממשלתיות. לא כולל עודפי ביטוח לאומי שמועברים  2

 ישירות לקופות החולים. יםשמועברמס בריאות  תקבוליו ,לאוצר ונרשמים כהכנסה בביצוע התקציב
ביצוע בסך -אך בגלל אישורו בחודש נובמבר אנחנו מניחים תת₪, מיליארדי  432-מסתכם ב 2021התקציב לשנת  3

 2015, בדומה לשיעורו בשנת 98.8%בהנחה ששיעור ביצוע תקציב משרדי הממשלה יעמוד על , ₪מיליארדי  5-של כ
 שגם בה אושר התקציב רק בחודש נובמבר.

מיליארדים  ₪5. מיליארדי  10בסך  קופסת קורונה 2022-לתוקצבה , 2021בנוסף לעודפים הצפויים לעבור משנת  4
בהכרזת מצב חירום בשל המיליארדים הנותרים מותנה  5-קורונה והשימוש בתוכניות ניתנים לשימוש עבור מתוכם 

בתרחיש הבסיס  .האוצרוהבריאות  ישרוראש הממשלה ידי -עללועדת הכספים על כך ומסירת הודעה נגיף הקורונה 
 .בנק ישראלחטיבת המחקר בלהנחות המשמשות את תחזית המקרו של  ם, בהתאאנו מניחים כי לא יהיה בכך צורך

 .ריבית מתקציב המדינהתשלומי בניכוי העברות, תשלומי קרן ו 5
 : משרד האוצר ועיבודי בנק ישראל.המקור

 חברות של הרבות מההנפקותו ההייטק שירותי ייצוא מהתחזקות רבה במידה נובע בהכנסות הגידול

לצד אלו  4ושל החברות עצמן. בארץ חברות אותן עובדי של המסים בתשלומי המתבטאים"ל, בחו ישראליות

מעלים אף הם את  2019הגידול הניכר ביבוא מוצרי צריכה והזינוק במכירת דירות חדשות בהשוואה לשנת 

                                                           
הגרעון הסופי תלוי במידה רבה ביכולת של משרדי  אחוזי תוצר. 5.5עד  5-כככל הנראה הגרעון התקציבי יסתכם ב 3

ם הממשלה להוציא את התקציב שאושר עבורם בתחילת חודש נובמבר ובהחלטות מנהליות שיתקבלו בימים האחרוני
 . 2022-,  אך יגדילו אותו ב2021-יצמצמו את הגרעון ב 2022-של השנה. התקשרויות שהתשלום עליהן יבוצע ב

חלק ניכר מתקבולי מכירת החברות אינו נרשם בתוצר, ולכן המסים עליהם מגדילים את היחס בין תקבולי המסים  4
, כי שיעור המס השולי החל עליהם גבוה מנטל לתוצר. גם הגידול בשכר עובדי ההייטק מעלה את משקל המסים בתוצר

 המס הממוצע במשק.
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המסים, העקיפים והישירים. תחזית ההכנסות הנוכחית, הן של משרד האוצר והן של בנק ישראל, תקבולי 

הגידול בהכנסות ישמש להפחתת הגרעון בפועל ולמיתון הגידול בחוב ו עלתה מאז אישור התקציב בממשלה,

 הציבורי.

, בהנחה כי שיעור הביצוע אחוזי תוצר 5.3-יעמוד על כ 2021-לפי ההערכות העדכניות של בנק ישראל הגרעון ב

ככל ששיעור הביצוע יהיה נמוך או גבוה יותר,  5מתקציבם. %98.8במזומן של הוצאות המשרדים יעמוד על 

הדבר ישליך על הגרעון בפועל ובמידה מסויימת על הגרעון בשנה הבאה, בשל מנגנון העברת העודפים. חשוב 

י המסים, מפתיעים שוב ושוב מאז תחילת המשבר לזכור כי נתוני המקרו של המשק, ובעקבותיהם תקבול

. לכן יש , שגם הם משתניםותלויים במידה רבה במצב התחלואה בישראל ובעולם ובמדיניות לניהול המשבר

 להתייחס בתקופה הנוכחית לתחזיות ההכנסות והגרעון לטווח הקצר בזהירות רבה מהרגיל.

 2021לשנת  ציב הקורונהתק .2.ב

ובתחילת השנה, בעקבות העברת עודפים ₪ מיליארדי  52.3עמדה על  2021לשנת  קופסת הקורונה המקורית

יעמוד על  האוצרלפי הערכות משרד  ,הביצוע במזומן. םמיליארדי 68.3-, היא הוגדלה ל2020מהקופסה של 

מרבית  6.בשנים הבאות בפריסה הולכת ודועכתלהיות משולמות שאר ההוצאות צפויות ו₪, מיליארדי  55–54

למרות ההכשרות המקצועיות. והבריאות נובעות מהתקשרויות בתחומי התשתיות, המתמשכות ההוצאות 

התמודדות עם משבר הקורונה, הוצאתן לאורך השמדובר בהוצאות שסווגו כהוצאות חד פעמיות לצורך 

 לקן הן הוצאותלפחות חייתכן כי מצביעה על כך ש ,2027, חלקן עד שנת הבריאותי שנים רבות לאחר המשבר

 .שלא בהכרח נובעות מהמשברמבניות, 

 31.10.2021-ל נכון, וביצועו הקורונה תקציב: 2 לוח

 ₪מיליארדי 
 מזומן בביצוע ה

2020 
 תקציב ה
 2021-ב

ביצוע ה
עד  מזומןב

  2021 כה

מזומן בביצוע 
 עד כה והתחייבויות
2021 

 10.3 7.4 16.8 10.0 התמודדות ישירה עם המגיפה )בריאות(

 3.6 2.7 4.6 4.1 הוצאות קורונה בשאר משרדי הממשלה

 13.0 12.5 16.4 17.7 סיוע תקציבי לעסקים

 0.3 0.3 0.4 2.2 שימור ועידוד תעסוקה

 4.0 0.8 5.6 2.4 תכניות האצה

 25.8 25.6 28.0 42.9 תמיכה במשקי בית

 55.4 47.6 68.3 68.6 1סה"כ תקציב המדינה )ה"קופסה"(
 +המדינה + ביטוח לאומיסה"כ תקציב 

 57.1 49.3 71.9 79.3 2צעדי הכנסות זמניים

שלא הוצאו בדיעבד. סכום זה ₪ מיליארדי  16.2בניכוי ₪ מיליארדי  84.8משקף את התקצוב של  2020הסכום בשנת  1
 (.1)לוח ₪ מיליארדי  55, שממנו כאמור צפויה הוצאה בפועל של 2021-דומה, לסכום שתוקצב ב

הוצאותיו שנגרמו על ידי משבר הקורונה. הנתונים בלוח מהמוסד לביטוח לאומי קיבל שיפוי מהממשלה בגין חלק  2
צעדי ההכנסות הזמניים  מול הציבור.והמוסד לביטוח לאומי מקזזים את הכפילות ומתייחסים רק להוצאות הממשלה 

 כוללים בעיקר את הפחת המואץ במס חברות.
 ועיבודי בנק ישראל.: משרד האוצר המקור

 

והחלטת הממשלה לתגבר את מערך הבריאות  2021בשל מועד סיום תכניות הסיוע למשקי בית בסוף יוני 

גדלו  2021במהלך גל התחלואה הרביעי במקום להטיל סגר, ההוצאות על בריאות בתקציב הקורונה בשנת 

(. מעבר לגידול בתקציב 2)ראו לוח וההוצאות לתמיכה במשקי בית ולסיוע לעסקים פחתו  2020לעומת 

₪ מיליארדי  17-הוקצו למערך ההתמודדות עם המגיפה כ 2021השגרתי של משרד הבריאות, בשנת 

                                                           
 , שגם בה אושר תקציב המדינה רק בחודש נובמבר.2015בדומה לשיעור הביצוע של תקציב משרדי הממשלה בשנת  5
 .25.10.2021דברי נציג אגף התקציבים, ישיבת ועדת הכספים על הצעת חוק מסגרות תקציב המדינה מתאריך  6
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מתקציב הבריאות בשנה "רגילה"(. תוספת זו נוצלה בעיקר לתגבור הצוותים הרפואיים  40%-)המהווים כ

מבצעי חיסונים, ולתגבור הרפואה הקהילתית במחלקות הקורונה, לניהול מערכי בדיקות נרחבים, לרכש ול

 במענה לחולי קורונה.

 

  המדינה הכנסות .3.ב

המשקף את ההתפתחויות המקרו כלכליות ואת היציאה  מואץ בקצב השנהמתחילת  גדלו הממשלה הכנסות

 –שני הרכיבים העיקריים של הכנסות הממשלה  המהירה של המשק מהשפל העמוק שגרם משבר הקורונה.

בעוצמה לשינויים הלא מתחילת המשבר הגיבו  –סים וגביית דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות תקבולי המ

תקבולי המסים ירדו  ,שגרתיים בסביבה הכלכלית, מה שהתבטא בתנודות חדות בהכנסות. בראיה רבעונית

הרבה מעבר למוסבר על יד מודלים סטנדרטיים אך גם גדלו בצורה חדה  2020בשני הרביעים הראשונים של 

הסטת מועדי התשלומים על ידי רשות המסים(. עם זאת, ברמה השנתית, השפעת ברבעון השלישי )מעבר ל

  , בדומה לירידה בתוצר.2019אחוזים, בהשוואה לשנת  2-בכירדו  2020תקבולי המסים בשנת 

 60-לגדול בכ ותצפוי 2021, ההכנסות ממסים בשנת 2020-יה השנתיים ביבניגוד להתפתחות נתוני הגב

, 2019גם בהשוואה לשנת  מקצב גידול התוצר.גבוה משמעותית שיעור גידול  - 19%-כשהם  -₪ מיליארדי 

ה של התוצר. כאמור, חלק ניכר מהגידול מהיר בהרבה מז שהוא, 17%-מדובר בגידול של כטרם הקורונה, 

ול המהיר ד, ובגיבישראל ובעולם בהכנסות ממסים מוסבר על ידי ההתפתחויות החיוביות בשוק ההון

בפעילות ובעסקאות בתחום ההייטק. ניתוח על פי מודל המס של בנק ישראל מצביע גם על תרומות חשובות 

ולזינוק בהיקף המכירות של , 2019בהשוואה לשנת  15%-ביותר מ עלהשל הגידול ביבוא מוצרי הצריכה, ש

 .2020-בהשוואה ל 25%-, ובכ2019-בהשוואה ל 50%-בכדירות חדשות 

כלכליים ובוחנים את הנתונים בראיה שנתית, תקבולי -כאשר מתחשבים בהתפתחות המשתנים המקרו

ים ארוכי הטווח בין כלומר את הקשר –המסים בשנה האחרונה תואמים במידה רבה את תחזית המודל 

תקבולי המסים. למרות זאת, חשוב לשים לב לכך שתקבולי לבין המשתנים המקרו כלכליים הנכללים במודל 

, גם אם בדיעבד המודל מספק השנה מוקדם יותרהמסים בפועל היו גבוהים בהרבה מהתחזיות שנערכו 

מעלה המודל  היו גבוהות מתחזיותהעיקריים לכך שההכנסות . בחינה של הגורמים הסבר טוב להתפתחויות

התחזית המקורית לא לקחה בחשבון את המשך העליות החריגות ביבוא מוצרי הצריכה ובמכירת הדירות כי 

, והניחה התפתחויות מתונות יותר בשוק ההון. בנוסף, השינוי הגדול באומדני שנצפו בתחילת השנה החדשות

תרם לאומדן  –גם על תחזית התקבולים בהמשך השנה שמשפיע  –הלמ"ס לתוצר ברביע הראשון של השנה 

 .שנערכו עד אוגוסטהשנתיות בתחזיות ההכנסות  ₪מיליארדי  10-חסר של כ

 

בהשוואה  11%-גביית דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות משכירים ועצמאים גדלה מתחילת השנה בכ

)הנתונים לשכירים בלבד נמוכים  2019-בהשוואה לתקופה המקבילה ב 6%-לתקופה המקבילה אשתקד, ובכ

על רקע ההתאוששות המהירה של  ,אינו מפתיע 2020-רק במקצת(. בעוד שהגידול המהיר בהשוואה ל

, הגידול בהשוואה 2020התעסוקה ופעילות העסקים הקטנים לאחר הסגרים שהגבילו את הפעילות במהלך 

, אף שכוח העבודה 2019-נמוך מאשר ב מתחילת השנה היה מספר המועסקים הממוצעמפתיע יותר.  2019-ל

הנתונים מלמדים שלמרות הגידול באבטלה שכרם של מי שהמשיכו לעבוד גדל מספיק כדי לפצות  7גדל מאז.

תהליך זה תרם כמובן  8.6%על אובדן הגביה ממי שהפסיקו לעבוד וגם להגדיל את גביית דמי הביטוח בעוד 

 .גרעוןלהפחתת ה

                                                           
 .2019-היה דומה לזה שבאותו רבעון במספר המועסקים כבר  2021ע השלישי של ברבי 7
מובטלים ובלתי מועסקים אחרים חייבים בתשלומי מס בריאות ודמי ביטוח לאומי נמוכים יותר מאלו ששילמו  8

 כשעבדו, ובנוסף לא נגבים בגינם דמי ביטוח לאומי מהמעסיק )לרבות עובדים בחל"ת(.
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 המבני גרעוןה .4.ב

כדי לנתח את מידת ההרחבה את השינויים בו כלכלי בלתי נצפה שנהוג לאמוד  משתנההוא  נימבה גרעוןה

כגון מחזורי עסקים  גרעוןאו הצמצום של המדיניות הפיסקלית תוך נטרול גורמים זמניים המשפיעים על ה

לא תנקוט הממשלה  כל עוד ,הצפוי לאורך זמן גרעוןהוא גם מהווה סמן ל או הוצאות והכנסות חד פעמיות.

גישה אחת, המשמשת את . באופן פרמננטי צעדי מדיניות שישנו את גודל הוצאותיה או יגדילו את ההכנסות

ולהשוות שיעור המס הסטטוטורי ב היא לבחון בכל שנה את השינוייםהמבני  גרעוןהבנק ישראל לאמידת 

 – 2020בשנים  9הפוטנציאלי.וצר המחושבת כיחס ההוצאה הציבורית לת ,המבניתבהוצאה  אותם לשינויים

ששיקף לפעילות הכלכלית החריג בגודלו המבני בשל הזעזוע  גרעוןנוצר קושי ממשי באמידת ה 2021

התוצר  רמת, ההוצאה הממשלתית הגבוהה שבאה בעקבותיו והאתגר שבזיהוי התפתחויות בריאותיות

 לא אותה תמיכה ממשלתית בכלכלה. ל מושגתה יתשהי

פרט להורדת מס הרכישה על משקיעים , 2021-ו 2020א שינתה את שיעורי המס בשנים ה למכיוון שהממשל

 2019-ל ביחס 2021-בהתקבולים  של הגידולמ ניכר חלק, ניתן להסיק כי 2020 בנדל"ן החל מחודש אוגוסט

צופה "חזרה לשגרה", כלומר  2022תחזית ההכנסות לשנת על רקע זה, . לעיל שתוארו גורמי המאקרונובע מ

)ראו  בשנים שקדמו למשבר הקורונהלתוצר גביית המסים הקשר בין למגמה ארוכת הטווח שאפיינה את 

 .להלן(

 2022—2020בשנים הגידול בהוצאות . בחלוקה לרכיבים 2019-ביחס ל גרעוןב שינוייםמציג את ה 1איור 

 בשיעורים של הגידולשיר של מדיניות הממשלה לתמיכה במשק במהלך המשבר. בכתום, הוא תוצר ישמוצג 

 בקופסאותמייצג בעיקר את החלק  2019ביחס לשנת )בהתאמה(  תוצר 0.4%-תוצר ו 3.1%, תוצר 5.1%

לחלק בקופסאות שיועד לתכניות האצה וחיזוק תשתיות הקורונה שנועד להתמודדות עם מצב החירום. 

הן להערכתנו במסגרת הקופסה, אך אמנם מתייחסים בתור הוצאות מבניות שתוקצבו מערכת הבריאות אנו 

ב גם וקציידרשו המשך תל הנראה כהקדמה של הוצאות שהיו מופיעות בבסיס התקציב ממילא וכ תמהוו

 .בשנים הבאות

גבוהה שהיא  ,2019של  ודומה לז הברמ 2022–2020בשנים  להערכתנונותר המבני  גרעוןבסיכומו של דבר, ה

התקציבי  גרעוןבהדרגה, כך שהצפויים לדעוך הגורמים הזמניים  2022-ב 10.בהשוואה בינלאומית והיסטורית

עודף הכנסות זמניות , מלבד במשק ערב המשבר ששררהמבני  גרעוןיחזור לשקף במידה רבה את הבשנה זו 

, המוצג כאן על פי המבני של הממשלה גרעון. נציין כי העם עודף ההוצאות הזמניותשצפוי להתקזז קטן 

של ואינו משקף את העלויות של חלק מתוכניות הסיוע של הממשלה בתחום הדיור  הגדרות התקציב,

או הנחות במחירי קרקעות מדינה שנמכרו,  ,שמומנו על ידי מכירת קרקעות ,פרויקטים בתחום הנדל"ן

  11בתקציב. תנרשמושאינן ו

 

 

 

                                                           
של הגרעון המבני בישראל במרוצת השנים  התפתחותו(, 2014ודרך החישוב מופיע אצל יובל מזר )הסבר המונחים  9

 .2014.02, נייר תקופתי , בנק ישראל2012 – 2000
 .2000-תחילת שנות הב הכלכליביחס לשנים שאחרי המשבר  10
תקציביות ראו: בנק ישראל, -לדיון רחב יותר בסוגיית השימוש בתקבולים ממכירת קרקעות למימון תכניות חוץ 11

 .2018, אוגוסט ההתפתחויות התקציביות בשנתיים האחרונות והתוואי הצפוי לשנים הקרובות
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 פוטנציאלי(התוצר התקציבי )% מה גרעון: רכיבי ה1איור 

 
לפי גישת פונקציית הייצור, התוצר הפוטנציאלי שווה לתוצר המתקבל בשיווי משקל היפותטי, שבו רמת הניצולת של * 

 2022 – 2020דומה לממוצע ארוך הטווח ואינה מייצרת לחצי מחירים ושכר. מכיוון שבשנים  במשקכל גורמי הייצור 
, אם כי לתוצר הפוטנציאלי גרעוןלתוצר בפועל גבוה מיחס ה גרעוןהתוצר בפועל נמוך מהתוצר הפוטנציאלי. יחס ה

 .הפער צפוי להיות קטן 2022בשנת 
 .השנה סוף לקראת רק אישורו שלפעמית -חד להשפעה מיוחס התקציב של הנמוך הביצוע שיעור 2021 בשנת** 

 בנק ישראל.: משרד האוצר ועיבודי המקור

 2022ת שנלתקציב ה .ג

 ת התקציבמסגר .1.ג

 2021יתווספו עודפים מהקופסה של שנת  לכךו₪ מיליארדי  452-עומדת על כ 2022מסגרת התקציב לשנת 

מייצגים "חזרה לשגרה": התכנסות  2022לשנת החזויים המצרפים  .(ראו להלן) 2022וקופסת הקורונה לשנת 

חזרת מסגרת ו ,2019-ב תקיימההטווח ולסביבה דומה לזו שהארוכת אל עבר המגמה ההכנסות רמת 

 ה המבנית.תלרמקופסת הקורונה(  בניכויכולל קצבאות הביטוח הלאומי ו)הציבורית ההוצאה 

)שיעורי של בנק ישראל כלכליות תחזיות המקרו העודכנו  ,הדיונים בכנסתלקראת סיום  ,באוקטובר

ותחזית  12כלפי מעלה 2022 – 2021לשנים  בשוק הדירות( הצמיחה, האינפלציה, היבוא והיקף העסקאות

 10-בכ –שלו המסים גביית העלה גם משרד האוצר את תחזית . במקביל הועלתה בהתאם שלו ההכנסות

כפי שמפורט בהערות ללוח , בסכום דומה 2022לשנת להגדיל את התקציב החליטה הממשלה ו -₪ מיליארדי 

בהכרזה על מצב חירום בשל נגיף יהיה מותנה מיליארדים הנותרים  5-בהשימוש כאמור, מתוך סכום זה  .1

תחזית בנק ישראל לשגרת קורונה ההנחות בכדי לשמור על עקביות עם בהתאם לכללים אלו, ו 13.הקורונה

ייעשה שימוש כי  (, אנו מניחים בתרחיש הבסיסשישפיעו באופן ניכר על הפעילות במשק )ללא גלים נוספים

במידה  .הסטטוטורי גרעוןיעד הלמעט מתחת , אחוזי תוצר 3.7יעמוד על  גרעוןהולכן  מהקופסהמחצית ברק 

נתוני גם סביר ש ,הנוספיםהמיליארדים  5-להשתמש בשיאלץ את הממשלה ואכן יתממש תרחיש פסימי יותר 

                                                           
 .2021באוקטובר  7, כלכלית של חטיבת המחקר-התחזית המקרו(, 2021בנק ישראל ) 12
 –תיקוני חקיקה והוראת שעה, התשפ"ב( 2022 -ו 2021הוראות מיוחדות לשנים )הצעת חוק מסגרות תקציב המדינה  13

 .2.11.2021שהונחה על שולחן מליאת הכנסת בתאריך  2021

3.6 3.9 3.7 3.7
-0.3

5.1
3.1 0.40.1 

1.8

-1.4 -0.4

0.6

0.2
3.7

11.4

5.3

3.7

-4

1

6

11

16

2019 2020 2021 2022
*השפעת סטיית התוצר בפועל מהתוצר הפוטנציאלי

הכנסות זמני( -)עודף )+( / חוסר 
הוצאות הקורונה הזמניות

**שיעור ביצוע נמוך של התקציב
הגרעון המבני
הגרעון התקציבי



9 
 

בנסיבות  התקרה שנקבעה בחוק.יהיה גבוה מבפועל  גרעוןהשמהתחזית הנוכחית ו פחות טוביםהמקרו יהיו 

  14זמנית להתמודדות עם המגיפה. רחבהאלא ה שינוי מבנילא ישקף  גרעוןהגידול ב ,אלה

 הרכב התקציב .2.ג

צמצום של  :2019בהשוואה לתקציב  בסדרי העדיפויות של הממשלהמסויים שינוי  ףמשקשאושר התקציב 

חלקן של ההוצאות ומנגד הגדלת  201915-ביחס לתקציב המקורי ב אחוז תוצר 0.7-בהוצאות הביטחון 

פרט לשני סעיפים אלו, תקציבי משרדים גדולים אחרים כגון  16.אחוז תוצר 0.6-לפיתוח תשתיות התחבורה ב

על רמה דומה לרמתם  2022-משרד הבריאות, משרד החינוך וההעברות לביטוח הלאומי צפויים לשמור ב

למימון ההתמודדות  , אך זמניות,ודלן, לאחר שנתיים בהן הם קיבלו תוספות חריגות בג2019-ביחס לתוצר ב

בזכות הקפאת הסכמי במידה רבה הוצאה על חינוך ובריאות התאפשר ייצוב ה. (2)איור  עם משבר הקורונה

המחסור ההולך , אך עלויות השכר של הרופאים עלולות לגדול בכל זאת בשל 2022 – 2020השכר בשנים 

 התמשכות השלכות הקורונהווגרפיים מסויימים וגובר במומחים בתחומים מקצועיים ובאזורים גיא

  קושי לספק חלק מהשירותים.הגורמים ל

 )% תוצר( העיקרייםתקציב הבסעיפי  )כולל הוצאה מותנית בהכנסה( ברוטו: התקציב 2איור 

 
( ולא כולל את ההוצאות על שיווק ופינוי 15,16,17,31,35,46* תקציב הביטחון כולל את כל סעיפי מערכת הביטחון )

. בנוסף, לאורך שנים היה פער קבוע 2016לפני זה מחנות צה"ל ומעבר צה"ל לנגב, בגלל קושי לזהות תקנות בתקציב 
רזרבות לסעיף משרד הביטחון( והוא תוקן ע"י התקציבים מבין התקציב המקורי לביצוע בסעיפים אלו )כל שנה הוסטו 

-לתקציב המקורי החל מ 2016 – 2009אנו משווים את הביצוע בפועל בשנים זה , לכן באיור 2017-ב 31הוספת סעיף 
2017. 

 .2020התכנית המפורטת שאושרה בספטמבר התקציב לפי לא היה תקציב מקורי, לכן אנו מציגים את  2020** בשנת 
אחוזי תוצר לפחות בשל הוצאות קורונה שכרגע  0.3-צפוי להיות גבוה יותר בכ 2022-*** ביצוע תקציב הבריאות ב

 .מתוקצבות בסעיף הרזרבה הכללית
 : משרד האוצר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי בנק ישראל.המקור

  

                                                           
מהווה חלק  2022-החישוב לעיל, עליו מתבסס תרחיש הבסיס שלנו, שונה מתחזית התקציב, על פיה כל הקופסה ל 14

 התקציבית הצפויה באותה שנה.מההוצאה 
אחוז תוצר נובע מצמצום בערך המענק הביטחוני  0.1אחוז תוצר, מזה  0.5מדובר בצמצום של  2019-ביחס לביצוע ב 15

 . 2019שקל מאז -האמריקאי במונחי שקלים בשל ירידת שער החליפין דולר
סידיות השוטפות למפעילי התחבורה הציבורית אחוז תוצר. בנוסף, הסוב 0.4מדובר בגידול של  2019-ביחס לביצוע ב 16

 .2022-ל 2019אחוז תוצר בין  0.3-ב גדלו( 7955)תחום 
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  המדינה הכנסות .3.ג

טק, בשוק -ימגזר ההיבשוקי ההון, ב 2021בשנת  עוצמתיותהניכרת של ההתפתחויות ה ההשפעה רקע על

מתבססת על התמתנות בתהליכים אלה, אך  2022, תחזית ההכנסות לשנת על תקבולי המסים הדיור וביבוא

הוא מתון ביחס  - %1.3-כ – 2022כתוצאה מכך, הגידול הצפוי בתקבולי המסים בשנת  17לא על תפנית חדה.

תוצר. עם זאת, גם לאחר ירידה זו,  1.4%-טא בירידה של נטל המס בלגידול הצפוי בתוצר הנומינלי, ומתב

, הרבה מעבר לאומדן ההשפעה של 2019-תוצר מרמתו ב 0.7%-צפוי להיות גבוה ב 2022נטל המס בשנת 

גביית דמי הביטוח הלאומי מהציבור צפויה להמשיך לגדול בשיעור  18שינויי החקיקה בשנים האחרונות.

דומה למגמה בשנים האחרונות, ובהתאם לתחזית המקרו המעריכה כי המשק ימשיך דומה לזה של התוצר, ב

 לתעסוקה מלאה.חזרה להתכנס 

 בהינתן המעודכנת של משרד האוצר. מהתחזיתמיליארדי ש"ח  5-בכשל בנק ישראל נמוכה  המסיםתחזית 

ולאור ההשפעה הגדולה  - כלכלית בשנתיים האחרונות-המקרו השינויים הגדולים והבלתי צפויים בסביבה

ובשוק כמו ההתפתחויות בשוקי ההון בארץ ובעולם ותנודתיים, על ההכנסות של משתנים קשים לחיזוי 

, והוא אינו מפתיעבין מודלים אקונומטריים  הזפער בסדר גודל כ -הנדל"ן והתנודות ביבוא מוצרי הצריכה 

  .כליים במהלך השנה הנוכחיתבתחזיות רבים מהגופים הכלשחלו לשינויים  בהשוואהגם קטן 

  רפורמות גדולות בתכנית הכלכלית .4.ג

. לתכנית זו פוטנציאל לתרום תכנית כלכלית רחבת היקףגם כנסת אושרה ב 2022 – 2021לצד התקציב לשנים 

בין מגזרים שונים באוכלוסיה; צמצום הפערים לו העבודההגדלת פריון למשמעותית לצמיחת המשק, 

יש אמנם  19עם המלצות בנק ישראל שהוגשו לממשלה עם הקמתה.אחד בקנה  יםעול השל חלקים חשובים

מהלכים כלכליים  הקושי לקדםבגלל  אך ,במהלך השנה רפורמות כאלו בחקיקה סדורה תועלת רבה בקידום

תכנית עבודה  ומהווהבמועד זה  אושרה התכנית הכלכליתשלכן חשוב  ., נצבר פערמבניים בשנים האחרונות

לצד זאת, חשוב שהדיון ברפורמות חשובות נוספות שהדיון בהן נדחה  .ומפת דרכים למשק כחיתלממשלה הנו

 בינתיים יקודם כבר עתה ולא יתעכב עד התקציב הבא.  

האצת הצמיחה הכלכלית לחשובות לפריון העבודה בישראל ומאקרו הכלכלית מספר רפורמות  בתכנית

, תכנית הרכבת התחתית במטרופולין גוש דן תכנית הקמת בטווח הארוך. הגדולות שבהן כוללות את התנעת

הרחבת השימוש צעדים להממשלתית וטיוב הרגולציה  ,חומש לחברה הערבית, הסרת חסמי יבואה

לאורך זמן,  חלק מהרפורמות יידרשו התאמותשב צפוי גם אם .באמצעים דיגיטליים בשירותי הממשלה

ובכך להאיץ את יציאת  מדובר במהלכים חשובים שבכוחם להניע גם השקעות והתייעלות של המגזר העסקי 

 מבניות לצד תכניותקיימא. -את רמת החיים באופן בר שתשפרהמשק ממשבר הקורונה ולקדם התייעלות 

חשוב  .תן להם מענה מוגבלשבתכנית הנוכחית ניאנושי, ההשקעה בהון נותרו פערים בתחום ה חשובות אלו

 םמשום שמדובר בתהליכים ארוכי טווח שהתועלות מה ים העתידייםכי סוגיות אלו יטופלו במסגרת התקציב

עם זאת, המענה לחלק מהחולשות של ישראל בתחום החינוך אינו  .גדולות לצמיחה ארוכת הטווח בישראל

ים ופדגוגיים שיגדילו את התפוקות מהמקורות מצוי רק בתוספת מקורות תקציביים, אלא גם בשינויים מבני

לאורך לפנות מקורות תקציביים ויסייעו בתכנית הכלכלית  שמופיעיםנוספים צעדים המוקצים לתחום זה. 

                                                           
 .2021אחוזים ביבוא מוצרי הצריכה, מעבר לגידול בשנת  3כך למשל אנו מניחים עליה ריאלית נוספת של  17
 0.2%-שכן מתקבולי המסים בשנה זו נגרעו ככל הנראה כ היו כנראה גבוהות יותר 2019בשנת הכנסות המבניות ה 18

, במסגרת ההסדר לשחרור "רווחים כלואים". לדיון 2017תוצר בגין החזרי מס לנישומים ששילמו מס עודף בשנת 
 פרק ו'., 2017 לשנת ישראל בנק דוחראו: בנק ישראל, בסיבות הפוטנציאליות להקדמת תשלומים באותו הסדר 

 מומלצים לממשלה אסטרטגיים פעולה צירי ארבעה :במשק הצמיחה להאצת ישראל בנק תכנית"להרחבה ראו:  19
 .2021". בנק ישראל, למימונם פיסקאלית ומסגרת
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ות הפסקת הנפקת אגרו 20, שיש לה גם תועלות משקיות נוספות,העלאת גיל הפרישה לנשיםכוללים את זמן, 

המשמעותיים הנכללים  מהצעדים חלקבהבאות אנו עוסקים  בפסקאות החוב המיועדות לקרנות הפנסיה.

 .והארוך הבינוני לטווחהישירה  התקציבית השפעתם על במיקוד ,בתכנית הכלכלית

 מתווה העלאת גיל הפרישה לנשים

מתאר את תוואי העלאת  3לוח . 65-ל 62-חוק, גיל הפרישה יעלה בהדרגה במהלך העשור הקרוב מב השינוילפי 

התוואי התקציבי מביא הפרישה והשלכותיו על הזכאות לקצבאות אזרח ותיק ועל עלותן לביטוח הלאומי. גיל 

קצבאות חליפיות )שארים,  יקבלו במקומןחלק מהנשים שיאבדו את זכאותן לקצבת אזרח ותיק בחשבון כי 

כתוצאה  לקצבהאבדו את זכאותן אומדן מספר הנשים שי 21הבטחת הכנסה ונכות( עם העלאת גיל הפרישה.

מהרפורמה מבוסס על תחזית האוכלוסייה של הלמ"ס ועל ההנחה ששיעור התעסוקה של נשים בגילים אלו 

( וכי שיעור הזכאות לקצבת אזרח ותיק היה 45%-כפי שהיה בשנים האחרונות )כ ללא הרפורמה היה נשאר

 22.64%נותר 

שלהן לקצבת אזרח ותיק ולהטבות אחרות שגיל הזכאות  64 – 62על מנת לצמצם את הפגיעה בנשים בנות 

להן הן זכאיות מעצם הגדרתן כאזרחיות ותיקות יתאחר, הוחלט לשלב בהצעת החוק חבילה של צעדים 

יום לנשים  300-ל 175-משלימים. צעדים אלו כוללים: הארכת תקופת הזכאות המקסימלית לדמי אבטלה מ

; מתן מענק הסתגלות למשך מספר חודשים לאחר 60–57, ובתנאים מחמירים יותר לנשים בנות 60מעל גיל 

איבוד מקום העבודה לנשים לפני גיל פרישה שאינן זכאיות לדמי אבטלה; הרחבת הקצבה להבטחת הכנסה 

; העלאת סף ההכנסה שמעליו מפחיתים את קצבת 23ועד גיל הפרישה החדש בכל תקופה 62לנשים מעל גיל 

; הרחבת טווח ההכנסות 24גיל הפרישה לגיל הזכאות המוחלטותהאזרח הותיק לנשים עובדות שגילן בין 

והגדלת סכום המענק לזכאיות; הקצאת תקציב להכשרות  67 – 60המזכות במענק עבודה לנשים בנות 

מקצועיות ייעודיות לעובדים מבוגרים ומתן העדפה להכשרת נשים. העלות הכוללת של הצעדים שאושרו, אם 

בשנה, כלומר, בשנים הראשונות המתווה מגדיל את ₪ ת, עומדת על כמיליארד ההטבות ימוצו על ידי הזכאיו

, מכיוון הוצאות הממשלה בגלל חסכון נמוך יחסית בקצבאות לעומת הוצאות גבוהות על צעדים משלימים

. שהצעדים המשלימים מונגשים בתקופה זו לקבוצה גדולה בהרבה מהנשים שגיל הפרישה בפועל יועלה עבורן

חלק מהתכניות שאושרו תוקצבו כהוראות שעה ולכן בעוד החסכון מצמצום הזכאות לקצבת אזרח עם זאת, 

בהבשלה מלאה החסכון נטו צפוי  25ותיק הוא פרמננטי, העלות של חלק מהצעדים המשלימים היא זמנית.

 26(.3)ראו לוח  2032בשנת ₪ מיליארדי  1.2-לעמוד על כ

                                                           
על פי הניסיון מההעלאה הקודמת של גיל הפרישה, שיעור התעסוקה בגילים הרלוונטיים יעלה ככל הנראה בעקבות  20

עלה שיעור התעסוקה  62-ל 60-העלאת גיל הפרישה. בניתוח של בנק ישראל נמצא כי עם העלאת גיל הפרישה לנשים מ
 50השפעת שינוי חוק גיל הפרישה על השתתפות בני (, "2011נקודות אחוז. )בנק ישראל ) 9-בכ 61- 60של נשים בנות 

.( במעקב אחר שנתוני לידה ספציפיים נמצא 175 – 171עמ'  1-, תיבה ה'2010דו"ח בנק ישראל ומעלה בכוח העבודה", 
כי בעקבות העלאת גיל הפרישה נשים עם השכלה תיכונית ומטה המשיכו לעבוד בממוצע עוד שנתיים וחצי ונשים עם 

(, "גיל הפרישה האפקטיבי כעשור לאחר 2019תיכונית המשיכו לעבוד בממוצע עוד שנה וחצי. )בנק ישראל )השכלה על 
 (.197 – 188פרק ח': סוגיות רווחה ומדיניות חברתית, עמ'  ,2018דו"ח בנק ישראל העלאת גיל הפרישה הרשמי", 

וההנחה  61 – 60מהנשים בקבוצת הגיל  19%והבטחת הכנסה הינו  שארים, נכותלקצבאות שיעור הנשים הזכאיות  21
היא שהן ימשיכו לקבל קצבאות אלו בשנים בהן היו אמורות לקבל קצבת אזרח ותיק וכן לאחר הגעתן לגיל הפרישה 

 .40 - 39עמ'  2016, ספטמבר דוח הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשיםהחדש. 
 .37עמ'  2016, ספטמבר בחינת גיל הפרישה לנשיםדוח הוועדה הציבורית ל  22
 בלבד. 1964–1960לילידות  23
 לקצבה ללא תלות במבחן הכנסות. -נשים וגברים –זכאים אזרחים ותיקים  70מגיל  24
למשל, תוספת התקציב  שנים, בהתאם להקלה הרלוונטית. 9עד  5הוקצו לתקופות קצובות של ₪ מיליוני  200-מזה, כ 25

ומעלה שלא  62, ההטבות לפי חוק האזרחים הותיקים לנשים בנות 2031קצועיות מובטחת בחוק רק עד להכשרות המ
 .2026זכאיות לקצבת אזרח ותיק ישמרו עד שנת 

בבסיס התחשיב עומדת הנחה חזקה לפיה קצבת האזרח הותיק תישאר קבועה במונחים ריאליים. אם בטווח הארוך  26
ור מהשכר הממוצע )בין אם באמצעות הצמדה פורמלית לשכר או הגדלות מדי קצבאות הזקנה ישארו קבועות כשיע

 ₪. מיליארדי  1.6 – 1.4-צפוי לעמוד על כ 2032פעם(, החסכון נטו בשנת 
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 : מתווה העלאת גיל הפרישה לנשים3לוח 

 גיל הפרישה החל מינואר נהש

סך הנשים 
שמאבדות זכאות 

לקצבת אזרח 
ותיק ואינן 

זכאיות לקצבה 
 1חליפית

החסכון השנתי 
בקצבאות אזרח 

בניכוי  ותיק
הגידול 

בקצבאות 
 2חליפיות

עלות 
הצעדים 

 3המשלימים
החסכון 

 4נטו

 2022במחירי ₪ מיליארדי  אלפים 62 2021

 0.7- 0.9 0.2 6.2 וארבעה חודשים 62 2022

 0.6- 1.0 0.4 12.0 ושמונה חודשים 62 2023

2024 63 18.2 0.6 1.0 -0.4 

 0.3- 1.0 0.7 22.6 ושלושה חודשים 63 2025

 0.1- 1.0 0.9 27.5 ושישה חודשים 63 2026

 0.1 0.9 1.0 32.8 ותשעה חודשים 63 2027

2028 64 38.1 1.2 0.9 0.3 

 0.4 0.9 1.3 42.8 ושלושה חודשים 64 2029

 0.7 0.9 1.5 48.5 ושישה חודשים 64 2030

 0.9 0.9 1.7 55.1 ותשעה חודשים 64 2031

2032 65 63.1 2.0 0.8 1.2 
ת אזרח ותיק ואינן ב( לגיל הפרישה החדש באותה שנה שזכאיות לקצ62מספר הנשים בין גיל הפרישה המקורי ) 1 

בהנחה ששיעור הנשים הזכאיות לקצבת אזרח ותיק  הכנסה(.חליפית )נכות, שארים, הבטחת זכאיות לקצבה 
חליפית. )דוח הוועדה היו זכאיות לקצבה  19%-כ תוכןאילולא השינוי ומ 64%היה נשאר  64 - 62מקבוצת הגיל 

 (.37עמ'  2016הציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשים, ספטמבר 
ללא תוספת ) שנה בקצבת האזרח הותיק הממוצעתמחושב לפי הכפלה של מספר הנשים שמאבדות זכאות בכל  2 

חישוב זה מניח כי שיעור הנשים שיגיעו לחודש(. ₪  2,614) לפי חוק הביטוח הלאומי 2021לשנת ( השלמת הכנסה
התעסוקה והחסכון לפנסיה  ישיעור עלייתלגיל פרישה ויזדקקו להשלמת הכנסה ילך ויפחת בעשורים הקרובים עקב 

הקצבה החליפית שמניח כן, החישוב -תר מאלו שמקבלות קצבת אזרח ותיק כיום. כמובקרב נשים צעירות יו
. הנחה סבירה יותר במונחים ריאליים ותקבועשתיהן ישארו שו הממוצעת זהה לקצבת האזרח הותיק הממוצעת

 400 – 200-היא שהקצבה הממוצעת תגדל בדומה לשכר הממוצע בטווח הארוך. במקרה זה יגדל החסכון נטו בכ
 .2032שנת ב₪ מיליוני 

לפי הערכות משרד האוצר. חלק מהצעדים המשלימים הם זמניים )בהוראת שעה( וחלק רלוונטיים רק לשנתונים  3 
 מסויימים.

החסכון בתשלום הקצבאות כתוצאה מהעלאת גיל הפרישה בניכוי עלות הצעדים המשלימים. בתחילת התקופה,  4 
 מהחסכון בקצבאות.עלות הצעדים המשלימים גבוהה 

(, 2022 -ו 2021: חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב המקור
 , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי בנק ישראל.2021 –התשפ"ב

 במנגנון הבטחת תשואה האג"ח המיועדות החלפת

בשנים האחרונות הלך וגדל הפער בין שיעור הריבית שמשלמת הממשלה על אגרות החוב המיועדות שהיא 

בחוק ההסדרים  27עלות של מימון החוב הממשלתי באמצעות אגרות חוב רגילות.למנפיקה לקרנות הפנסיה 

וחלף במנגנון )אלא אם שר האוצר יידחה את המועד( תופסק הנפקת מכשיר זה והוא י 2022נקבע כי ביולי 

היו חייבות להקצות לרכישת אג"ח  שהןהסכומים  הבטחת תשואה: הקרנות ינהלו בחשבון נפרד את

אם התשואה  28.5.15%לרמה של ממוצעת ההריאלית שנתית התשואה ה תשלים אתמיועדות, והממשלה 

ממן את השלמת לייעודי שיסייע  חשבון ממשלתי, העודף יועבר ל5.15%תעלה על של קרן מסויימת הממוצעת 

 התשואה בתקופות פחות טובות, או לקרנות אחרות שתשואתן נמוכה מהיעד. 

                                                           
שנים הנושאות ריבית שנתית  15-מנכסיהן באגרות חוב ממשלתיות ייעודיות ל 30%קרנות הפנסיה חייבות להשקיע  27

. דיון רחב יותר על ההיסטוריה, הסיבות להנפקת אגרות אלה, התועלות מהן 4.86%של צמודה למדד המחירים לצרכן 
 והנזקים מעבר לעלות התקציבית הוא מעבר לתחום העיסוק של הסקירה הנוכחית המתמקדת בהשלכות התקציביות.

  משקף פיצוי לקרנות בגין עלויות הניהול וההשקעה של סכום זה. 5.15%-ל 4.86%הפער בין  28
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לטווח ארוך שהתשואה  –העבר בארץ ובעולם בהתאם לניסיון  –המעבר למנגנון החדש מתבסס על ההערכה 

בשוק ההון גבוהה מהריבית שהממשלה משלמת על החוב שלה. מצד אחד, הוויתור של הממשלה על חיוב 

את הסכום  צד שני,לרכוש אג"ח מיועדות יאלץ אותה לגייס בשוק ההון מימון חלופי. מ נות הפנסיהקר

ישקיעו בשוק ההון. ככל שהתשואה שישיגו תהיה גבוהה יותר מעלות הגיוס  ןממשלה הללא יעבירו  קרנותשה

בשוק ההון אינן  קרנותכמובן שהתשואות שישיגו ה 29.יגדל תקציבהחיסכון להחליפי של הממשלה, כך 

שנים(, כך קרה ברוב הגדול של  5וודאיות, אך היסטורית, כשמדובר בתקופות ארוכות כמו במקרה הנוכחי )

, באיזון שבין תוחלת התשואה לבין הסיכון הרלוונטי, הממשלה בחרה למצות את החיסכון לכןהמקרים. 

ון הצפוי בתשלומי הריבית הנובע החסכ סימולציה שלמציג  4לוח ב 1טור הפוטנציאלי שהמהלך מציע. 

 מיליארדי ש"ח 01-הולך וגדל עד לכ זה 30;תרות החוב הלא סחירומהנפקת אגרות חוב סחירות במקום אג

את ההפרשה  מציגים  3-ו 2. מאידך, טורים )לעומת תרחיש בו ההנפקות היו ממשיכות( 2030בשנת 

לאורך יהיו נמוכות הפנסיה  קרנותהשקעות  כדי לתת מענה למצב בו התשואות עלבחוק התקציבית שנקבעה 

, וגם לזעזועים זמניים שיחייבו הקצאת מקורות תקציביים למימון הבטחת בממוצע לשנה 5.15%-מ זמן

לתקציב המדינה )בכפוף להנחות העבודה הרבות הצפוי את החיסכון הכולל  יםמציג 5-ו 4 יםהתשואה. טור

בשנים אחוז תוצר.  0.2-שהם כ₪, מיליארדי  3.1-בכ 2026בשנת  , למשל,המשמשות לחישוב זה( שמסתכם

, מנגנון הבטחת התשואה שטמון בולצד החיסכון הפוטנציאלי  שלאחר מכן החיסכון צפוי לגדול עוד יותר.

חושף את תקציב הממשלה לתנודתיות של שוק ההון. בחינה של תרחישי קיצון שנערכה בבנק ישראל מוצאת 

ות שערים חריגות בשוק ההון עלולה הממשלה להיאלץ להזרים למשקיעים המוסדיים כי במצבים של יריד

עשרות מיליארדי שקלים בזמן קצר. זאת מעבר לכך שסביר שבמצב כזה, שמאפיין משברים כלכליים, גם 

תקציב המדינה "הרגיל" יהיה בגרעון גדול ובנוסף, מצבת ההתחייבויות המשוערכת של הממשלה לשנים 

ן הסדר הבטחת התשואה תגדל. אלו כמובן מצבים חריגים, אך גם תרחישים מתונים יותר יחייבו הבאות בגי

 גיוס מקורות תקציביים ופיננסיים בהיקף ניכר ובזמן קצר. סיכון זה העלה שני חששות:

. חשש זה קיבל מענה בעת משבר עלול להיווצר לחץ על הממשלה לסגת מההתחייבות הטמונה בהסדר. 1

חקיקה המפורטת, וכן מהעובדה שאין מדובר במחויבות כללית, אלא בהתחיבות שמתייחסת באמצעות ה

 ;בכל קרן בנפרדלסכומים ספציפיים, שנקבעים בתאריך ספציפי, 

. כדי להתמודד עם קושי זה הממשלה עלולה להיתקל בקשיי מימון בתקופה של ירידות חדות בשווקים. 2

בהתאמת מסגרת הצורך חוסכת רק את  ואולם, קרן זולעיל.  ורט, כמפחוץ תקציביתהנקבעה ההפרשה לקרן 

ההפרשה אינה , כל עוד בעת התממשות הסיכוניםהיא לא נותנת מענה לצורך המימוני . התקציב בזמן משבר

מכיוון שלא נקבעה מחויבות חוקית כזאת,  בפועל, שיוכל לשמש את הממשלה. משמשת ליצירת מקור כספי

חשב הכללי כחלק מניהול הסיכונים של הממשלה, והוא ידווח לכנסת מדי שנה על הסיכון ינוהל על ידי ה

דרכי ההתמודדות עם האתגר. חשוב לזכור בהקשר זה, שהסיכונים בהם מדובר בהסדר זה הם בסדרי גודל 

ויוקצו  כליםה יבנואחרים לגמרי מאלו שמאפיינים את ההתנהלות התקציבית הרגילה, ולכן חשוב שאכן י

 מים לסיכון זה.יאמתה המקורות

 : השפעת מתווה ביטול האג"ח המיועדות על תשלומי הריבית4לוח 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

                                                           
אז הממשלה תשלם עבור כל ₪, מיליארדי  100, והסכום המבוטח הוא 3.15%משל, אם הקרנות ישיגו תשואה של ל 29

מיליארדי  4.86זאת במקום ₪(. מיליארדי  100על  5.15%-ל 3.15%בגין הבטחת התשואה )הפער בין ₪ מיליארדי  2שנה 
יש לקזז את הריבית על ₪ מיליארדי  2.86 (. מהחיסכון של4.86%בהסדר האג"ח המיועדות )שם הריבית הייתה ₪ 

אז החיסכון יקטן במיליארד  ,1% תהיהשנים  15-ל הריבית הריאליתאם אגרות החוב שהממשלה תגייס בשוק. למשל, 
לשנה אז החיסכון התקציבי הכולל יהיה  2.15%לשנה. אם תשואת הקרנות תהיה רק ₪ מיליארדי  1.86-ויסתכם ב₪ 

 ה.לשנ₪ מיליארד  0.86רק 
שנתי של שיעורי -אומדן עלות הגיוס של הממשלה מתבסס על הנחות ואומדנים של בנק ישראל לגבי המתווה הרב 30

הריבית במשק. אומדנים אלה אינם כוללים הערכה לגבי השפעת ההסדר החדש על עלות גיוס ההון של הממשלה 
 יה.בשווקים, ועל האינטראקציה בינה לבין תשואות ההשקעות של קרנות הפנס
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החסכון השנתי  שנה
בתשלומי ריבית 

₪()מיליארדי   

שיעור ההפרשה 
המינימלי לקרן 

תקציבית )%( -החוץ
 מהסכום המבוטח

סכום ההפרשה 
השנתי לקרן 

החוץ-תקציבית1 
₪()מיליארדי   

החיסכון 
התקציבי נטו2 

₪()מיליארדי   

החיסכון 
התקציבי 
נטו )% 
 תוצר(

2022 0.1 3.15 0.1     

2023 0.9 3.15 1.0 0.4 0.0 

2024 2.2 3.15 1.9 1.3 0.1 

2025 3.4 3.15 2.7 2.0 0.1 

2026 4.6 2.65 3.0 3.1 0.2 

2027 5.8 2.65 3.9 3.9 0.2 

2028 7.2 2.15 4.1 5.1 0.2 

2029 8.6 1.95 4.7 6.3 0.3 

2030 10.0 1.95 5.7 7.1 0.3 

ריאליים לשנה, כך  3.2%המבוטחים תהיה  הסימולציה מתבססת על הנחת עבודה שהתשואה על השקעת הכספים 1 
 .התשואה המובטחים בהסדר שסכומי ההפרשה התקציבית יספיקו לתשלום פערי

 קצהלצורך ההדגמה, כי החשב הכללי י ,הנחת עבודה משקף ;3למחצית הסכום המופיע בטור  1ההפרש בין טור  2 
 .מאסטרטגיית ניהול הסיכונים שלו כחלק לקרן הייעודיתמחצית מעלות ההפרשה 

 –(, התשפ"ב2022 -ו 2021חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  המקור:
 ועיבודי בנק ישראל. 2021

 הערבית לחברה החומש תכנית

לבין כלל האוכלוסייה ולקדם  ערביי ישראללצמצם פערים בין  נועדהתוכנית החומש החדשה לחברה הערבית 

, חלקם שקלים ימיליארד 30-כבם סתכלה . סך המקורות שהוקצו לתכנית צפויובכלכלה את שילובם בחברה

. (5ממשרד האוצר )לוח תוספתי הקצאה מחדש של תקציבי משרדי הממשלה הביצועיים וחלקם תקציב 

פערי  הגדלת המשאבים למערכת החינוך הערבית במטרה לצמצם אתמקיפה תחומים רבים כגון:  התוכנית

; השקעה ובינוי תשתיות חינוך קידום התקצוב הדיפרנציאלי במערכת החינוך, בין היתר באמצעות ההישגים

תעסוקה בחברה הערבית ושיפור ההון האנושי; נגישות לתחבורה ציבורית; קידום הבבתשתיות התחבורה ו

התמודדות עם מצוקת הדיור בחברה הערבית על ידי תהליך תכנון רחב היקף ביישובים; שיפור וייעול השלטון 

 ועוד. יםפיננסי גדלת נגישות שירותיםהמקומי; ה

חשובה, אך הנכונות להקצות משאבים רבים לצמצום הפערים בין החברה הערבית לכלל האוכלוסיה היא 

ניסיון העבר מלמד שחשובים לא פחות הם תהליכי היישום והבקרה שנלווים לתכנית ונועדו להבטיח 

המפורטת שגובשה בממשלה, תהליכי  התכנית שהתקציבים אכן ימומשו כך שיושגו התוצאות המקוות.

לעקוב אחרי  העבודה שנבנו מול רבים ממשרדי הממשלה, מנגנוני הבקרה שהוטמעו בעבודת הממשלה כדי

היישום, והגמישות בהסטת משאבים שלא ינוצלו בשנה מסויימת בין רכיבי התכנית, מגדילים את הסבירות 

בין היתר  –שמימוש התכנית הנוכחית יהיה מוצלח יותר מזה של המהלכים שקדמו לה. אלו נתקלו בקשיים 

ובממשקים בין הגופים. יישום בשל היעדר ניסיון מספק ומוכנות במשרדי הממשלה, ברשויות המקומיות 

מוצלח של התכנית יתרום לא רק לרמת החיים ולרווחה של החברה הערבית, אלא גם לצמיחת המשק כולו. 

המהווה את חלק הארי בסך  –בפרט, להשקעה בסגירת פערי ההון האנושי והתעסוקה בין ערבים ליהודים 

פריון העבודה במשק וצמצום הפערים ברמת  פוטנציאל להגדלה משמעותית של -ההוצאות במסגרת התכנית 

  31החיים בין ישראל למדינות המפותחות האחרות.

 בחלוקה לפי תקציבים משרדיים ותוספתיים תוכנית החומש לחברה הערבית תקציב :5לוח 

                                                           
 

בנק ישראל, "סקר  פערי השכר בין ערבים ליהודים מוסברים על ידי פערי מיומנויות.מ 70%-כך למשל נמצא כי כ 31
, אוגוסט 20–16, ע"מ הסקירה הפיסקלית התקופתית ולקט ניתוחים מחקרייםהמיומנויות למבוגרים: רקע כללי", 

2016. 
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 תחום
תקציב 
 משרדי

 סה"כ תקציב תוספתי

₪מיליארדי   
 9.5 4.4 5.2 חינוך

 3.0 2.3 0.7 דיור ותכנון
 2.6 0.7 1.9 תחבורה

 1.9 1.6 0.3 רשויות מקומיות
 1.5 0.8 0.7 תעסוקה

 1.4 0.5 0.9 תשתיות ואנרגיה
 1.0 0.5 0.5 תרבות וספורט

 0.9 0.5 0.4 תעשייה ומסחר
 0.7 0.4 0.3 בריאות

 0.6 0.2 0.4 נגב והגליל
 0.6 0.4 0.2 רווחה

 0.6 0.3 0.3 הגנת הסביבה
 0.5 0.3 0.2 מדע, חדשנות והייטק

 1.1 0.6 0.4 אחר
 4.5 1.9 2.5 נותר להקצות

 30.3 15.4 14.9 סכום כולל
משרד האוצר, הרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית ועיבודי בנק  המקור:
 ישראל.

  המטרו תקצוב

מערך של רכבות  - חלקים מהחקיקה הנדרשת כדי להניע את תכנית המטרוקודמו במסגרת חוקי התקציב 

בתשתית התחבורה הציבורית כמענה לפיגור הניכר שצברה ישראל זאת  .גוש דןתחתיות במטרופולין 

חלקים אחרים של החוק יידונו בחודשים הקרובים בכנסת. החקיקה  .בהשוואה למדינות מפותחות אחרות

ת ואמצעי המימון שלו. שכבר קודמה עוסקת ביצירת התשתית המוסדית לקידום המטרו, לצד התווית מסגר

מכיוון שהתשתית הסטטוטורית של התהליך היא תנאי הכרחי להמשכו חשוב שהממשלה הניעה אותו, אף 

, וכאשר חברת הניהול של הפרויקט תיבחר ותתחיל שצפוי שככל שיתקדמו תהליכי התכנון הפרטני והביצוע

 יתבררו צרכים חדשים ויידרשו התאמות של התכניות. לפעול,

כולל הוצאות בגין הפקעות, מימון ורכיבים בלתי  – הפרויקט ות הנוכחיות של הממשלה הן כי עלותההערכ

מיליארדי שקלים. המסגרת המימונית שמוצעת במסגרת חוק ההסדרים קובעת  150-תסתכם בכ –צפויים 

וטל על שי "מס השבחת מטרו"( 1) מגוון של מקורות הכנסה ייעודיים שאמורים לכסות מחצית מעלות זו:

הכנסות שיתקבלו מפיתוח מקרקעין המיועדים  (2) עליית ערך הנכסים באזורים עליהם ישפיע פיתוח המטרו;

בסביבת תחנות המטרו  קרקעות מדינההכנסות שיתקבלו מהקצאת  (3) לשמש כמתחם דפו או כתחנת מטרו;

שיוקצו  לשנה₪ מיליון  700-, מעבר לאביב-מטרופולין תלגודש בההכנסות המדינה ממס  (4ומתחמי הדפו; )

 מהרשויות המקומיות שבשטחן חלה תכנית המטרו.לממשלה העברה תקציבית  (5) 32;למטרות אחרות

 כאשר מהמטרו שיהנו העסקים ועל היישובים תושבי על בעיקר שיוטל מיסוי כוללים לעיל המימון צעדי

 כמובן משקפת הנטל חלוקת על ההחלטה. באזור מדינה נכסי של השבחה פוטנציאל מימוש לצד, יושלם

 על באזור העסקי בפיתוח ייפגעו או שיאטו לרמות יגיע לא שהמיסוי לוודא חשוב אך, חברתיים שיקולים

 לרמות מגיע אינו, 75% של ההשבחה היטל האם לבחון ראוי, בפרט. מאפשר שהמטרו התועלות בסיס

 .בספק מוטלים יהיו ומועדן התועלות היקף אם מיוחדב, כזה חסם לייצר שעלולות

 לכך מעבר תוספתכי ו, ₪ מיליארדי 150 על יעלה לא הפרויקט על ההוצאות סך כי גם קובעת החוק הצעת

 החלטה זוהי. הפיסקליות והמסגרות העדיפויות לסדרי בכפוף החלטות וקבלת בממשלה נפרד דיון תחייב

 את לממשלה ספקמ החוק ומאידך, אתכז מסגרת ללא להתבדר עלולות הפרויקט עלויות שכן, סבירה

                                                           
 התחבורה מוסמכים לדחות אותה בשנה נוספת.ושרי האוצר ו ,2025אגרת הגודש תיכנס לתוקף בשנת  32
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 כי בחוק הקביעה, זאת לעומת. ההקמה במהלך שיצטבר המידע בסיס על להתאים את התקציב הגמישות

 לגרום ועלולה, בעייתית היא הכללי המדינה תקציב לבין הייעודיות ההכנסות בין שווה באופן יתחלק המימון

 המגזר היערכות תואט גם מכך כתוצאה. כשיופעל המטרו באיכות ולפגיעה הפרויקט בביצועופיגורים  לקשיים

 .מהמטרו התועלות למימוש העסקי

הוא שהמקורות נקבעה בחוק החלוקה בין מקורות המימון הייעודיים לתקציב הכללי מכך שהנובע  הקושי

יותר מכך וודאות רבה לגבי היקף התקבולים מהם, ועוד -הייעודים שנקבעו הם חדשים ברובם וקיימת אי

תקבולים חלק ניכר מ יםסבירה ים. בתרחישכדוגמת הדחיה של הפעלת אגרת הגודש – לגבי מועד גבייתם

. ובזמן הבניה לא ניתן יהיה לדעת מה היקף התקבולים שימומש בעתיד רק לאחר הפעלת המטרו יגבהי אלה

בעתיד  וחזרוהמדינה, שימשום כך, המימון יצטרך להתבסס לאורך שנים רבות בעיקר על העברות מתקציב 

ההכנסות הייעודיות. יצירת קשר בין המימון התקציבי השוטף לבין ההכנסות הייעודיות עלולה  באמצעות

בפרט אם יתבסס על חתימת חוזים נפרדים לשלבי הביצוע השונים  –לגרום לעיכובים רבים בביצוע המטרו 

באזורי ההשפעה של המטרו יהססו לפעול, במצב כזה סביר שהמשקיעים הפוטנציאליים  33לאורך התהליך.

הוודאות תעכב או תקטין את התקבולים מההכנסות הייעודיות, וכך תיווצר האטה -וכך יווצר מעגל בו אי

יקבע כי הממשלה תממן את ההוצאות י החקיקההשלמת שבמסגרת לכן עדיף  34נוספת בביצוע, וחוזר חלילה.

יידרש כדי להשלים את התקבולים מההכנסות הייעודיות. הנדרשות לקידום הפרויקט בכל שנה, בסכום ש

כמובן שכאשר המטרו יתחיל  35מסגרת הכוללת של העלויות.ב דבקותזאת, לצד גביית ההכנסות הייעודיות ו

, אך ההכנסות הייעודיות ימשיכו להתקבל ל שלב זה של פיתוחוע לפעול, יסתיימו ההוצאות מתקציב המדינה

 שישלימו את חלקן המתוכנן, ואולי אף הרבה מעבר לכך.במשך שנים רבות, בתקווה 

 ובטווח הארוך התמונה הפיסקלית הצפויה לשנים הקרובות .ד

שך המסמך אנו בוחנים את ההתפתחות הצפויה של המצרפים הפיסקליים אל מול הכללים הפיסקליים בהמ

שאושרו בכנסת: כלל ההוצאה ותקרת הגירעון. ראשית אנו מציגים את הכללים שאושרו ומנתחים את 

 משמעותם, ואחר כך את המשתנים הכלכליים והתקציביים שצפויים להשפיע על הוצאות והכנסות הממשלה

השפעתם על את תרחישי מדיניות וואת השינויים שחלו בהם בתקופה האחרונה. לסיום אנו מציגים מספר 

 .והארוך הגרעון ועל יחס החוב לתוצר בטווח הבינוני

  

                                                           
דוגמאות אפשריות לכך הן שהיעדר מקור תקציבי שוטף יביא לפריסה ארוכה יותר של משך הביצוע, לדחיית החתימה  33

על שלב הביצוע הבא, או לצמצום תכולת הפרויקט על חשבון עבודות הרחבה עתידיות, שיבוצעו כאשר המטרו יתחיל 
 וישבשו את השירות. –לפעול 

 היטלי השבחה נגבים לרוב רק כאשר ההשבחה ממומשת, קרי מבוצעת הרחבה של הנכס או עסקת מכירה. 34
דוגמה למנגנון כזה היא סל הבריאות: הממשלה מגדירה את עלות הסל, ומשלימה את הפער בינה לבין תקבולי מס  35

 הבריאות.
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 הכללים הפיסקלייםשינוי  .1.ד

 כלל ההוצאה

גם בנק שהתריע וכפי  ,2021חודש יולי משנתית -תכנית התקציב הרבבלממשלה  שהציג משרד האוצרכפי 

הרגילות את התחייבויות הממשלה מסגרת ההוצאה הקיימת בחוק לא יכלה להכיל , 36ישראל עוד לפני כן

 2020במגזר הציבורי בשנים למרות הקפאת הסכמי השכר  ,זאת .2022-ו 2021)ללא הוצאות קורונה( לשנים 

תקופה בה הממשלה הולמרות ההגבלות על התחייבויות משרדי הממשלה שנוצרו עקב התארכות  2022 -

 .כממשלת מעברפעלה 

בתוספת אחוז  לפי קצב גידול האוכלוסיה מדי שנה תגדלההוצאה הנומינלית  תקרת קובע כי כלל ההוצאה

 2.7%-)שיעור המסתכם בכ 50%-המרחק של יחס החוב לתוצר מובקיזוז של מקדם תיקון המשקף את  אחד

ה נפלציה הממוצעת בשלוש השנים שקדמו לשנהאי. לכך מתווספת התאמת מחירים המשקפת את לשנה(

ומכיוון שקצב הצמיחה  מכיוון שהאינפלציה בשנים האחרונות הייתה נמוכה מאוד 37.שלפני תחילת התקציב

של ההוצאה מתון גידול קצב קבע , כלל ההוצאה לשנה 2.7%-הריאלי החזוי לשנים הקרובות גבוה מ

 . (6)לוח  התקציבית שהיה מצמצם את שיעורה בתוצר

 ₪1()מיליארדי  : ההתאמות שבוצעו בתקרת ההוצאה6לוח 

  2020 2021 2022 2023 

 452.4 438.6 426.3 412.3 התקרה לפי הכלל הישן

 3.1 2.9 3.4   % שינוי נומינלי

 0.5 0.3 0.6   מזה: רכיב התאמת המחירים

 466.7 452.5 432.3 412.3 התקרה לפי הכלל החדש

 3.1 4.7 4.8   % שינוי נומינלי

 0.5 2.0 2.0   מזה: רכיב התאמת המחירים

 482.6 452.5 432.3    2מחויבויות הממשלה

 6.7 4.7     % שינוי נומינלי

 1,645 1,564 1,474 1,387 תוצר נומינלי

 5.2 6.1 6.3   % שינוי נומינלי

 1.7 1.4 1.2   שינוי במחירי התוצרהמזה: 

לקריאה ראשונה. לפרטים  הופיעה בהצעת התקציב שהוגשה לכנסתשתונים מבוססים על תחזית משרד האוצר הנ 1
עיקרי התקציב ותכנית התקציב ,  2022-2021תקציב המדינה: הצעה לשנות הכספים(, 2021ראו: משרד האוצר )

הלשכה המרכזית  ידיעל בעקבות עדכון נתוני התוצר  עודכנה מאזתחזית התוצר . 219, עמ' שנתית-הרב
 .לסטטיסטיקה והעלאת תחזיות הצמיחה

הוצאות הנובעות : פי חוק-שנתית )הנומרטור( כוללות על-מחויבויות הממשלה הכלולות בתכנית התקציב הרב 2
המדינה. ההוצאות המחייבות את  מחקיקה, החלטות ממשלה, פסיקה של בתי משפט והסכמים המחייבים את

לא יבוצעו שינויי מדיניות. לפרטים ראו: משרד  שבמהלך שנות התקציב הרלבנטיותהממשלה מדווחות בהנחה 
, שנתית-, עיקרי התקציב ותכנית התקציב הרב2022 – 2021לשנות הכספים  תקציב המדינה: הצעה(, 2021האוצר )

הרשמיות,  תתחזית ההוצאות של בנק ישראל כוללת, בנוסף לאומדני בנק ישראל לעלות המחויבויו .104 – 92עמ' 
וכן הנחות לגבי קצב הגידול העתידי  ,גם תכניות המבוצעות כעת בהוראות שעה, אך סביר שימשכו גם בשנים הבאות

  2023-מעבר לתכניות הקונקרטיות הקיימות. ב של תקציבים מסויימים )כמו למשל השקעה בתשתיות(
 ,2021מאוגוסט של האוצר  שנתית-תקציב הרבדומות לאלו שהוצגו בתכנית ה  ההתחייבויות בתחזית בנק ישראל

 .מיליארדי ש"ח 13-גבוהות יותר בכהן כבר  2025בשנת אך 
 משרד האוצר ועיבודי בנק ישראל. המקור:

                                                           
 .2018, אוגוסט נתיים האחרונות והתוואי הצפוי לשנים הקרובותההתפתחויות התקציביות בשראו: בנק ישראל,  36
 2019 – 2017התאמת המחירים היא לפי ממוצע השינוי במדד המחירים לצרכן בשנים  2021לדוגמה, עבור תקציב  37

 .2021, אף שאישור התקציב מתקיים במקביל בשנת 2020 – 2018לפי השנים  2022ועבור תקציב 
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כדי לתמוך בחזרת המשק לתעסוקה  ,על רקע החלטת הממשלה להימנע מצמצום פיסקלי בתקציב הנוכחי

, שונה 38מלאה ובהתחשב בכך שהקשר בין מדד המחירים לצרכן והוצאות הממשלה רופף למדי בטווח הקצר

בכל אחת  2%-, כך שתקרת ההוצאה הוגדלה ב2022 – 2021רכיב התאמת המחירים באופן זמני לשנים 

(. שינוי זה בכלל ההוצאה ממשיך 6ראו לוח בהתאמה, מעבר לגידול הריאלי ) 0.3%-ו 0.6%מהשנים במקום 

-שנים בו תקרת ההוצאה מוגדלת כמעט בכל תקציב שמאושר, בין אם בצורה של קופסה חד-תהליך רב

פעמית או באמצעות שינוי פרמטרים שונים של הכלל. המשמעות של שינוי כלל התאמת המחירים השנה היא 

לזה שהיה לפני  2023-ם שיעור גידולה )השיפוע( יחזור מואילך, אף א 2023שרמת ההוצאה תוגדל גם בשנים 

שינוי כלל התאמת המחירים. בנוסף, בעקביות עם ההחלטה לדחות את צמצום הגרעון המבני עד 

להתאוששות הכלכלה, הוקפא כלל הנומרטור המחייב את הממשלה לנקוט בצעדים לצמצום הוצאותיה 

 מתקרת ההוצאה.אם אלו חורגות  2025 – 2023הצפויות  בשנים 

 יםמלמדשנים,  17מאז כניסתו לתוקף לפני  בו התכופים שינוייםוה, ההוצאה תקרת של הנוכחית ההעלאה

האחרונות אימצה הממשלה גם את  בשנים. 39למדיניות הפיסקליתאפקטיבי , עוגן היה ולא, אינוזה  כלל כי

 החלטות שלשנתיות -הרב התקציביות המשמעויות לגבי השקיפות את להגדיל שנועד, הנומרטורמנגנון 

שעקפו אותו במספר  מהלכים. המנגנון אכן הגדיל את השקיפות של החלטות הממשלה, למרות הממשלה

 שנכתב כפי. התקרה את לשנות הצורך ואת ההתחייבויות יצירת את מנעמקרים, אך בדיעבד הוא לא 

 מגבילה שהיא מכך נובע ההוצאה בתקרת לעמוד מהקושי חלק כי נראה ישראל בנק של קודמות בסקירות

 חשובה זו סוגיה. בישראל הנמוך האזרחית ההוצאה שיעור רקע ועל הפוליטי הדרג של ההעדפות בהינתן מדי

בתשתיות, שיפור החינוך  הנדרשות ההשקעה תכניות שלשנתיות הגדולות -הרב בעלויות בהתחשב במיוחד

רוב העלויות של פרויקט המטרו בגוש דן, למשל, אינן נזכיר כי . הערבית החברה מול הפערים וצמצום

 תבחן שהממשלה חשוב. 2025משתקפות עדיין בנומרטור, שכן עיקר הבניה ורכש הציוד יתבצעו אחרי שנת 

ולגייס  -אם יוחלט לשמרו  –את הכלל  התאיםל, או לחילופין אלה כל את יכיל הנוכחי ההוצאה כלל כיצד

 2023סוגיה זו צפויה להיות חלק חשוב מדיוני התקציב לשנים את המקורות באמצעות העלאת שיעורי המס. 

 .ואילך כחלק מעיצוב המדיניות הפיסקלית לתקופה שאחרי משבר הקורונה

  גרעוןה ייעד

-עט בכל תקציב מאז חקיקתם לראשונה בשנתיים שונו כמ-הרב גרעוןבדומה לתקרת ההוצאה, גם יעדי ה

, הצפי הוא 202241 – 2021החזויה לשנים  המהירה(. למרות הצמיחה 7וכך קרה גם השנה )ראו לוח  1992,40

יצטמצם  42. גם פער התוצר2019-בשיעורים ששררו ב –כי בשנים אלה המשק עוד לא יחזור לתעסוקה מלאה 

בהדרגה, אך התוצר צפוי להישאר עדיין מתחת לרמתו הפוטנציאלית. לכן נכון היה מצד הממשלה לנקוט 

המבני בשנים הללו, בפרט  גרעוןבמדיניות שתתמוך בהתאוששות הפעילות הכלכלית, ולא לפעול לצמצום ה

תידרש  2023תקציב  הוודאות לגבי ההתפתחויות האפידמיולוגיות בישראל ובעולם. לקראת-בהינתן אי

יעדים ארוכי הטווח של הממשלה בתחומי ההשקעה ל כך שיתאימו ,חשיבה מחודשת על הכללים הפיסקליים

בהון האנושי והפיזי, תשתיות התחבורה הציבורית, טיוב הסביבה העסקית בישראל וייעול ודיגיטציה של 

                                                           
, 2016-ו 2015שראל, "סקירה פיסקלית: תמונת המצב לקראת הכנת תקציב המדינה לשנים בנק י :ראולפירוט  38

 .2015, יוני 139ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים מס' והמגמות הצפויות בהמשך העשור", מתוך: 
וצר וגודל : המסע להקטנת יחס החוב הציבורי לתהפיסקלית המדיניותב: עדי ברנדר, " 94, ע"מ 10איור  ראו 39

 גרונאו' רבסט, -בן' א עורכים, 2017–1995 בשנים הישראלי המשק, השוק בכלכלת וצללים אורותהממשלה", בתוך, 
 .2020, עובד עם, זוסמן' וא
 .89"מ ע, 8 איור, לעיל 2020, ברנדר 40
 5.5%-ו 7%צפויה לעמוד על  2021-ו 2020הצמיחה בשנים  2021לפי תחזית חטיבת המחקר מחודש אוקטובר  41

 בהתאמה.
 במסמך זה. 1ראו הערת שולים לאיור  42
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הבאה לידי ביטוי לכל הפחות  לצד שמירה על האמינות והקיימות הפיסקלית זאת, 43.שירותי הממשלה

. דיון בסוגיות אלה מופיע בשוקי ההון מדינת ישראל מעמדה האיתן שלשימור ובייצוב יחס החוב לתוצר 

 בהמשך מסמך זה.

 )% תוצר( שנתיים-הרב גרעוןיעדי ה: התפתחות 7לוח 

 2021 2022 2023 2024 2025 

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2016–2015תקציב 

 1.5 1.5 1.5 1.75 2.0 20181–2017תקציב 

 1.5 1.5 1.75 2.0 2.25 20192תקציב 

 1.8 2.4 3.0 3.9 6.8 20223–2021תקציב 
 .2016-התשע"ז (16תיקון מס' )ההוצאה התקציבית והגבלת  גרעוןחוק הפחתת ה 1
 .2018-התשע"ח (17תיקון מס' )ההוצאה התקציבית והגבלת  גרעוןחוק הפחתת ה 2
תיקוני ( )2022 -ו 2021אות מיוחדות לשנים הור)חוק מסגרות תקציב המדינה  3

 .2021-"ב, התשפ(חקיקה והוראת שעה

 התחזיתהנחות  .2.ד

 קצב יציאת המשק מהמשבר והתוצר הפוטנציאלי

, 2022-ו 2021בשנים  5.5%-ו 7%צופה צמיחה ריאלית של  2021תחזית חטיבת המחקר מחודש אוקטובר 

. 2023-עד לסגירתו ב 2020שיעורי צמיחה אלה מצמצמים את פער התוצר השלילי שנפער בשנת  בהתאמה.

להתכנס לקצב הצמיחה  הצפויהשנתית הממוצעת עם חזרת התוצר למגמה ארוכת הטווח, הצמיחה 

עודכן בחודש אוגוסט האחרון כתוצאה מרביזיה שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  . זההפוטנציאלי

 היה האחרונות השנים 10-ב הריאלי הצמיחה צבשהצביעה על כך שק 2020 – 1995תוצר לשנים בנתוני ה

נקודת אחוז. מנגד, אותו עדכון גם הוריד את קצב הגידול של מחירי  0.5-בכ קודם דווחש ממה יותר גבוה

לזה נקודת אחוז מעבר  0.2-ל התוצר במחירים שוטפים גדל רק בש קצב הצמיחה הממוצע, כך ש44התוצר

הפוטנציאלית בטווח  הצמיחהשהוצג לפני הרביזיה. על בסיס מידע חדש זה עודכנה כלפי מעלה תחזית 

 (.8הבינוני )ראו לוח 

מדד המחירים קצב העליה של מכיוון שתחזית חטיבת המחקר עוסקת רק בשנתיים הבאות אנו מניחים ש

 2.3%-עד ל ,יותר בכל שנה אחוז נקודת 0.3-ב יעלו התוצר חירימוש ,2026עד  2%-ל יתכנס בהדרגהלצרכן 

שיעור של משמעותית  בתחזית גבוה יותר כעת, ללא הפחתהמכיוון שקצב הצמיחה הריאלי  .2026בשנת 

 בניתוחיםהתוצאה היא קצב צמיחה נומינלי גבוה יותר מזה שהופיע  ,של מחירי התוצרהצפוי השינוי 

 .ים קודמיםפיסקלי

ההפתעות הן לטובה. בחודשים מאז פרסום תחזית כי ם איכה להיות גדולה, אי הוודאות בתקופה זו ממש

חטיבת המחקר בחודש אפריל, שהיוותה את הבסיס לניתוחים הפיסקליים שהופיעו בתכנית האסטרטגית 

נתוני המקרו ההיסטוריים וכן אלו של המחצית הראשונה  , כאמור,של בנק ישראל שפורסמה ביוני, עודכנו

להן השלכות גם על שיש ף, התקבלו החלטות מדיניות חדשות במסגרת דיוני התקציב . בנוס2021של 

                                                           
 אסטרטגיים פעולה צירי ארבעה :במשק הצמיחה להאצת ישראל בנק תכניתלפירוט המלצות בנק ישראל ראו:  43

 .2021. בנק ישראל, למימונם פיסקאלית ומסגרת מומלצים לממשלה
 בשל עדכון במחירי יבוא ויצוא השירותים והיהלומים. 44
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הצפוי התקציבים העתידיים. כל אלו, סייעו בעדכון תמונת המצב הפיסקלית. הגידול המהיר בתוצר הריאלי 

בשנתיים הקרובות, פוטנציאל הצמיחה הגבוה לאחר מכן והגידול הצפוי בהכנסות המדינה כתוצאה מכך 

( מציירים תמונה אופטימית יותר ביחס לניתוחים דומים של בנק ישראל שפורסמו מאז תחילת 8ח )לו

 המשבר.

 2021לעומת נובמבר  יוניתרחישי הבסיס,  השוואת: 8לוח 

    2021 2022 2025 2030 2035 2040 

 1ריאלית )%(הצמיחה ה
 2.4 2.5 2.6 2.8 5.0 6.3 יוני

 2.4 2.8 3.1 3.3 5.5 7.0 נובמבר

  2הכנסות המדינה
 (2022במחירי  ₪)מיליארדי 

 832 685 559 452 384 364 יוני

 902 733 587 461 403 401 נובמבר

 )% תוצר( 3תוצאתיהגרעון ה
 5.0 4.5 4.0 3.9 3.6 8.2 יוני

 4.3 4.0 3.4 3.5 3.7 5.3 נובמבר

  3ציבורי ברוטוהחוב ה
 )% תוצר(

 99 90 84 79 77 77 יוני

 82 76 74 74 72 73 נובמבר

ייצב את יחס הגרעון שמ
 )% תוצר( 4החוב לתוצר

 3.2 3.1 2.9 2.9 4.1 4.8 יוני

 3.0 3.0 3.2 3.2 4.4 5.2 נובמבר
 ,מודל צמיחה ארוכת טווח למשק הישראלי(, 2019על איל ארגוב ושי צור ) התבססופרסום יוני בשיעורי הצמיחה  1

, בנק ישראל. שיעורי הצמיחה בסקירה הנוכחית )נובמבר( מבוססים על התאמת תוואי 2019.04נייר לדיון מס' 
עד הצמיחה לתוצר פוטנציאלי גבוה יותר בשל העדכון ההיסטורי של נתוני התוצר, כך שקצב הצמיחה מתכנס 

 .שהופיע במודל המקורילתוואי  2040
וכי עודפי הביטוח הלאומי מצטמצמים  2024היא יחידתית החל משנת בהנחה שגמישות המסים ביחס לתוצר  2

ראו: עדי פינקלשטיין, תחזית ארוכת  תחזית עודפי הביטוח הלאומי לפירוט) 2040בהדרגה עד להתאפסותם בשנת 
, בנק ישראל אוקטובר לקט ניתוחי מדיניות וסוגיות מחקריותטווח למערכת הביטוח הלאומי בישראל, בתוך: 

2019. 
מבלי  מעבר למחויבויות הקיימותואינה מחליטה על הוצאות  את שיעורי המס משנהאינה בתרחיש בו הממשלה  3

 .לבטל תכניות קיימות
מנת לייצב את החוב ברמה אליה הגיע באותה שנה, בהנחה שמחצית ממלאי החוב צמודה -הגרעון הדרוש על 4

 צמצום יחס החוב לתוצר בטווח האורך מחייב יעדי גרעון נמוכים יותר. למדד המחירים לצרכן.
 : עיבודי בנק ישראל.המקור

 השכר במגזר הציבוריתוואי 

 – 2007בין השנים העסקי במגזר הממשלתי לעומת המגזר  הממוצע למשרת שכירמיקת השכר בחינה של דינ

היחס בין השכר  2019בשנת העסקי ביחס לממשלתי והאיץ השכר במגזר  2014מאז (, מעלה כי 3)איור  2021

 ישראל בבנק שנערך מחקרפי  על 3201.45-ב 99%, לעומת 91%הממוצע במגזר הממשלתי לעסקי עמד על 

 מוליכים באחד שינויים וכי, נמצא כי לאורך זמן השכר במגזרים הציבורי והעסקי משתנה בשיעורים דומים

משום כך, ניתן לצפות כי בשנים הקרובות, לאחר שהמשק  46.באחר דומים לשינויים ארוך לא זמן כעבור

מכיוון שייתכן השכר במגזר הציבורי, הפערים יצטמצמו. הסכמי יתאושש מהמשבר ותסתיים הקפאת 

האתגר בפני , פריון העבודה ובאופי המשרות שמשפיעים על השכרגידול בהבדלים  משקףהפער שנפתח ש

זה יתרחש הוא ילווה גם בתהליכים לשיפור השירות וייעול פעילות  הממשלה יהיה לוודא שככל שתהליך

המחסור נוסף, ב הממשלה, בפרט באמצעות הטמעת דיגיטציה בעבודת הממשלה ובשירותים לציבור.

הזמן הרב שעבר מאז ההסכם הקיבוצי האחרון מול הרופאים, וברופאים בחלק מההתמחויות ומאזורי הארץ 

                                                           
 במשקי בית ובמלכ"רים פרטייםמשרות אלף  530-היו במשק כ 2019בשנת  ,בנוסף למגזר הממשלתי ולמגזר העסקי 45
משום שעליית השכר  2020איננו מתייחסים לפער הגדול יותר שנפער בנתוני  .במשק(השכיר  משרותמסך  14%-)כ

שכירים שיצאו לחל"ת או פוטרו היו בעלי ה -הממוצע במגזר העסקי בשנה זו שיקפה בעיקר שינויים בהרכב העובדים 
שכר נמוך לפני המשבר בהשוואה לעובדים שהמשיכו לעבוד בתקופות הסגרים. השפעה זו דועכת עתה, ככל ששיעור 
התעסוקה מתקרב לרמתו לפני המשבר. למרות שניתוח השכר הממוצע במשק בתקופת הקורונה הוא מורכב, בשל 

סוקה במהלך התקופה, קיימות אינדיקציות לכך שהשכר הממוצע של העובדים השינויים החדים בגודל והרכב התע
 המתמידים במגזר העסקי המשיך לעלות בתקופה זו, אך לא ברור אם יותר מאשר במגזר הממשלתי.

, 88סקר בנק ישראל  ,התפתחות השכר במגזר הציבורי והקשרים בינו לבין השכר במגזר הפרטי"(, "2015יובל מזר ) 46
 .133 – 97עמ'  2015אפריל 
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גם העברת החינוך בגיל הרך לאחריות משרד  .בטווח הבינוניבמערכת הבריאות שכר לדחוף לעליית  יםצפוי

 ת התוכן הפדגוגי בפעילות המעונות.החינוך צפויה להגדיל לאורך זמן את עלותו, לאור השאיפה להרחיב א

ת הבריאות ועובדים במערכלהביקושים הגוברים ו ממשלתילשכר במגזר העסקי ביחס העליית ההאצה של 

לצורך  .2023 שנתל נדחוש חדשים במגזר הציבוריהשכר המשא ומתן על הסכמי ה רקעיעמדו ב והחינוך

ישוב למגמה ארוכת הטווח  במגזר העסקי הנומינליהשכר  כי ,כהנחת עבודה, הניתוח להלן אנו מעריכים

וכי לשנה(,  3.4%-כ)בשיעור דומה לתוצר לעובד  2023-החל מימשיך לגדול  שאפיינה אותו טרם המשבר והוא

 2030עד שנת לעסקי יחזור  הממשלתיהיחס בין השכר הממוצע במגזר לכך שבהדרגה הסכמי השכר יובילו 

-כשל עליית שכר שנתית ממוצעת של התכנסות כזאת הוא  משמעה 47(.95%) 2017זה שהיה קיים בשנת ל

 .הממשלתיבמגזר  4.2%

 הממשלתיבמגזר העסקי לעומת הממוצע הנומינלי השכר  מדד: 3איור 
  2030 – 2022שנים ב םהנחות לגבי התפתחותהו 2021 – 2007 

 (2007-= השכר הממוצע במגזר העסקי ב 100)

 
( לפי 2011ווג ענפי כלכלה )סי תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי :: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההמקור

 .בנק ישראלמגזרים ועיבודי 

 הביטחון והריביתהוצאות 

 ובין השנים ,(2בתוצר הלך ופחת בהתמדה לאורך העשורים האחרונים )ראו איור  תקציב הביטחוןשיעורו של 

 ;בביצוע התקציב נטו 5-אחוזים ל 6-בביצוע התקציב ברוטו ומ 6-אחוזים ל 7-כמ הוא ירד 2019-ל 2009

לצורך תחזית ההוצאות העתידית, אנו מניחים כי הוצאות  2022.48 – 2019בין השנים ירידה זו נמשכת 

שאפיין את  , בדומה לקצב הגידול של ההוצאותלשנה 2%הביטחון ברוטו ימשיכו לגדול בקצב ריאלי של 

 (.49שנתי-העשור האחרון )שכן, היקף הסיוע הביטחוני כבר הגיע לרמה החדשה שנקבעה בהסכם הרב

                                                           
ם על בחינה של היחס בין השכר בענפי השירותים הציבוריים לשכר בענפי המגזר העסקי הבחירה ביחס זה מבוססת ג 47

, בסיווג לפי מגזר ממשלתי ועסקי, קיימים רק 3בערך. הנתונים המופיעים באיור  2000מאז שנת  95%שנע בסביבה של 
 .2007משנת 

ן ברוטו מורכב מההוצאה נטו ומהוצאה מותנית בהכנסה שמרביתה מותנית במענק הסיוע האמריקאי תקציב הביטחו 48
הצמוד לדולר. כדי להמנע מתנודות בתקציב נטו )שהוא התקציב הכפוף לכללים הפיסקליים( בשל פערים בין התחזית 

מיליארדי דולר שנתיים  2.4-טו והקטנה רישומית של התקציב נ 2017-בשקל, בוצעה -להתממשות של שער החליפין דולר
שהופיעו בו עד אז הפכו להוצאה מותנית בהכנסה, שאינה נכללת בבחינת הכללים הפיסקליים. לכן השוואה של ההוצאה 

 מציגה אומדן חסר לגידול השנתי הממוצע. 2019להוצאה בשנת  2009הביטחונית נטו בשנת 
מיליארדי  3.1-"ב, במסגרתו הוגדל מענק הסיוע הביטחוני מנכנס לתוקף הסכם סיוע חדש עם ממשלת ארה 2019-ב 49

 מיליארדים. 3.8-דולרים בשנה ל
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הגדלת החוב למימון . ספר שינויים משמעותיים בתקופת הקורונהבסעיף תשלומי הריבית בתקציב חלו מ

, אך מגדילה את תשלומי הריבית כבר בטווח הבינוניאחוזי תוצר  12-בכהוצאות הממשלה בזמן המשבר 

עלויות המימון )התשואות( של החוב שהונפק בעת המשבר היו נמוכות, בין היתר בזכות  ההשפעה מתונה כי

בהתאם להתאוששות שאנו צופים בתרחיש  .בשוקי האג"ח -בישראל ובעולם  –יים התערבות הבנקים המרכז

בהדרגה   עולהאנו מניחים תוואי בו שיעור הריבית הריאלית על אגרות החוב הארוכות המקרו כלכלי, 

ההחלטה על הפסקת הנפקת אגרות החוב כמו כן,  בתקופה זו. שיגויספועל לייקור החוב ו בהמשך העשור

 . של הממשלה לאורך זמןהריבית  תשלומיצפויה לצמצם את )כמפורט לעיל( המיועדות לקרנות הפנסיה 

 והארוך מדיניות והשפעתם על הגרעון ועל יחס החוב לתוצר בטווח הבינוניהתרחישי  .3.ד

שני  אנו מציגיםוצאות הממשלה, השינויים שתוארו לעיל בהתפתחות תחזית בנק ישראל להכנסות והלאור 

ניתוחים של השפעת תרחישי מדיניות אפשריים על תוואי הגרעון והחוב בטווח הבינוני והארוך. החלק 

( ובו נבחנות חלופות המדיניות לגבי יעד הגרעון לרבות הכללים 2026הראשון מתמקד בטווח הבינוני )עד שנת 

( ובו מוצג עדכון ניתוח 2040עד שנת )מקד בטווח הארוך הפיסקליים הקיימים כיום בחוק. החלק השני מת

שעסק בתמהיל המימון של השקעה ממשלתית ארוכת טווח בהון הפיזי והאנושי  ,קודם של בנק ישראל

 בישראל.

 תרחישי המדיניות הפיסקלית בטווח הבינוני

תדרוש צמצום הוצאות משמעותי הקיימת תקרת ההוצאה שמירה על כי  ה( מעל4ניתוח הטווח הבינוני )איור 

ולא תאפשר קבלת החלטות על תכניות חדשות מבלי לבטל הכחול באיור( ההפרש בין הקווים הכתום ו)

תכניות קיימות. בנוסף, לפי תחזית ההכנסות הנוכחית, גם אם הממשלה תכנס את ההוצאות לתקרת 

)ההפרש בין הקווים הכחול  לות מסיםשנתיים מבלי להע-לא ניתן יהיה לעמוד ביעדי הגרעון הרב ,ההוצאה

הקבועים בחוק יאפשר  גרעוןמצביע על כך שהמאמץ הפיסקלי הכרוך בעמידה ביעדי הגם זה . ניתוח והירוק(

אחוזי תוצר, בעוד שהמשך הפעילות על בסיס המחויבויות  70-לכ 2026להפחית את יחס החוב לתוצר בשנת 

בהפחתת  אם זו לא תקוזזטה על הגדלה נוספת של ההוצאות )כאמור, ללא קבלת אף החל הקיימות להוצאות

רמתו הצפויה בכנקודת אחוז ביחס ליחס החוב לתוצר בהגדלת וללא העלאות מסים יתבטא  הוצאות אחרות(

  .2021בסוף 

 הממשלה ללא התאמות בצד המסיםהקיימות של בהתאם למחויבויות  ת ההוצאההרחבת תקר (1

, אחוז תוצר 0.5-בכ 2026-ל 2023בין השנים  רית בתוצר צפוי להישחקשיעור ההוצאה הציבובתרחיש זה, 

, על בסיס ביחס לתוצרוהריבית כשהגורם המשמעותי ביותר במגמה זו היא שחיקת הוצאות הביטחון 

, ולצמצום הדרגתי תוצר אחוזי 3.7-לגרעון בשיעור של כ 2023בשנת . מדיניות זו תוביל ההנחות שפורטו לעיל

. בתרחיש זה יחס החוב לתוצר עולה בשנים 2026אחוזי תוצר בשנת  3.3-לאחר מכן עד לכשלו בשנים 

 אחוזי תוצר. 74הראשונות ומתייצב אחר כך בסביבה של 

ללא הגדלה מקבילה של ההוצאה  לווה בצמצום נטל המסוהריבית  ןהביטחו ותצמצום הוצא ,בעבר

ולה מבלי לצמצם את הגרעון המבני. בשנים הוביל לצמצום ההוצאה הציבורית כזה תהליך  .האזרחית

נותרה עדיין ברמה היא , אך ביחס לתוצר האחרונות שקדמו למשבר הקורונה, עלתה מעט ההוצאה האזרחית

ותשלומי הריבית הצמצום של ההוצאה הביטחונית בתרחיש זה אנו מניחים כי נמוכה בהשוואה בינלאומית. 

הבשלת פרויקטי תחבורה רבים בשנים בזכות בהשקעה הציבורית ידי גידול -על חלקית קוזזיבמונחי תוצר 

והתנעת תכנית החומש לחברה הערבית. עם זאת, התרחיש אינו כולל את עלויות המטרו המלאות,  הקרובות
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, והשקעות נחוצות נוספות שלא הופיעו בתכנית הכלכלית שאושרה עם תקציב 2026שרובן יידרשו אחרי שנת 

2021 – 2022.  

: תרחישי המדיניות התקציבית בטווח הבינוני4 איור  

 

 ללא התאמה של שיעורי המס בתקרת ההוצאה עמידה (2

תדרוש מאמץ החדשות עמידה בתקרות  ואילך, 2021הגדלת הרמה של מגבלת ההוצאה לשנים למרות 

₪ ליארדי מי 15דרש לבצע התאמות בגובה ישלה תהממ 2023בשנת  .2023כבר משנת פיסקלי הולך וגדל 

. המשמעות היא 2026 – 2024כל אחת מהשנים ב₪ מיליארדי  5-ובנוסף לכך לצמצם את בסיס התקציב בכ

אחוזי תוצר( כדי לעמוד במגבלת ההוצאה בשנת  ₪1.5 )מיליארדי  30-כ בסכום שלהתאמות מצטברות 

2026.50  

ההוצאה לשנים ניסיון העבר מלמד שכאשר המחויבויות המצטברות של הממשלה להוצאות חורגות מתקרת 

אם  הבאות, חלק ניכר מההתאמה מתבצע באמצעות העלאת תקרת ההוצאות, ולא הפחתת המחויבויות.

תישמר התקרה הקיימת, משמעות הדבר היא שהממשלה תתקשה מאוד להקצות את התקציבים הנדרשים 

למדינות לתכניות ההשקעה בתשתיות ובהון אנושי שנדרשות כדי לצמצם את פערי הפריון בין ישראל 

בחירה המפותחות, בפרט בהתחשב ברמתה הנמוכה של ההוצאה האזרחית בישראל ביחס למדינות אלה. 

תוצר בשיעור -ולהגעה ליחס חוב 2025החל משנת  של יחס החוב לתוצרלצמצום צפויה להוביל  ובחלופה ז

 . 2026אחוזי תוצר עד  71של 

 שנתיים-עמידה ביעדי הגרעון הרב (3

, בנוסף להתכנסות 2024הגרעון בטווח הבינוני הממשלה תאלץ להעלות מסים החל משנת כדי לעמוד ביעדי 

אחוז  0.2בסדרי גודל של  . מתווה זה יצטרך לכלול העלאת מסים פרמננטית, שנידונה לעיללתקרת ההוצאה

                                                           
הפער בגרעון בין הקו הכחול לכתום מייצג גם את השפעת הריסון הפיסקלי על שיעורי הצמיחה בתרחיש ההתכנסות  50

בהכנסות ממסים, כך שחלק לתקרת ההוצאה. כתוצאה מצמצום זה, מאט קצב הצמיחה בטווח הקצר ואיתו גם הגידול 
מהצמצום בהוצאות מתקזז עם צמצום בהכנסות )ביחס לתרחיש העמידה בהתחייבויות הקיימות( וקיזוז זה מצמצם 

 .2026אחוז תוצר בשנת  1.1-ל 1.5-את הפער בין הגרעונות בשני התרחישים מ

5.3

3.7 3.7 3.5 3.5
3.3

2.9 2.6
2.4

2.2

3.0

2.4
1.8

1.5

0

1

2

3

4

5

6
(תוצר)% הגרעון התקציבי . א

הגדלת התקרה והגרעון בהתאם להתחייבויות ( 1)
הממשלה הקיימות  

עמידה בכלל ההוצאה( 2)

עמידה ביעד הגרעון( 3)

.עיבודי בנק ישראל: המקור

73
72

73
74 74 74

73 72
7172 73

72

70

60

64

68

72

76

80
(תוצר)% החוב הציבורי ברוטו . ב



24 
 

ירה . בח2026-אחוז תוצר נוסף ב 0.1-ו 2025-ב אחוז תוצר 0.4 ועוד 2024בשנת ₪( מיליארדי  3-)כ תוצר

. 2026בשנת  םאחוזי 70-כך שהוא יגיע ל 2025-בחלופה זו צפויה להביא לצמצום יחס החוב לתוצר החל מ

פיסקלי באמצעות צמצום לאורך זמן של יחס החוב לתוצר. המרווח ה הגדלתנעוץ ב 3-ו 2היתרון של חלופות 

 בשנים בהןאל לטובה את ישר ההירידה העקבית ביחס החוב לתוצר בעשור שקדם למשבר הקורונה הבליט

של הממשלה והמגזר סייעה בהורדת עלויות גיוס החוב  ,מדינות מפותחות רבות צברו חובות הולכים וגדלים

 ., ונתנה חופש פעולה לממשלה בהתמודדות עם המשברבשווקיםהעסקי 

 תרחישי המדיניות הפיסקלית בטווח הארוך: הגדלת ההשקעה בהתאם למתווה התכנית האסטרטגית

בהון  ל)כולאת ההשלכות של הגדלה פרמננטית של ההשקעה הציבורית  מוצגות סימולציות הבוחנות 5ר איוב

, על יחס התקציבי על הגרעון( 2030)באופן הדרגתי עד שנת  2022-מעבר למתוקצב באחוזי תוצר  3-בכאנושי( 

 המבני ברמת הגירעוןפערים קטנים יחסית  . התוצאות ממחישות כיפוטנציאליועל התוצר ה החוב לתוצר

התאמות  של יחס החוב לתוצר, אם לא מבוצעות להוביל למגמות ארוכות טווח שונות יכוליםבטווח הבינוני 

התבדרותו. שיעורי הצמיחה הגבוהים המלווים את יציאת המשק ממשבר הקורונה מאפשרים למניעת 

רמה עבר ל)מ יחס החוב לתוצרבמשמעותית עליה על הגרעון המבני הגבוה ללא בשלב זה לממשלה לשמור 

, השקעות הציבוריות בתשתיות ובהון האנושילהגדלת ה ככל שהממשלה תפעל, אך 51אליה עלה בשל המשבר(

ייעול תמהיל הנכון בין האת  בחורלהיא תידרש  כדי לצמצם את פערי הפריון מהמדינות המפותחות האחרות,

האצה ההשקעות יוליכו ללמרות שש זאת מכיוון .כדי לממנן מסיםהעלאת חוב והגדלת ה, ההוצאה הציבורית

  כדי לייצב את יחס החוב לתוצר.זו לא תספיק צמיחת התוצר, ב

ץ להגדיל בהדרגה את מלו, ההקמתהלממשלה הנוכחית עם  גיש בנק ישראלשהתכנית האסטרטגית ב

יון העבודה וכתוצאה מכך מנת להעלות את פר-עללשנה אחוזי תוצר  3-ההשקעה בתשתיות ובהון אנושי בכ

ובטווח הארוך  ,בטווח הבינוניאת הצמיחה משמעותית  איץצעדים אלו צפויים לה 52את רמת החיים בישראל.

הממשלה כי  מניח 5יוצג על ידי הקו האדום באיור המתרחיש ה .20%-הם צפויים להגדיל את התוצר בכ

מבלי לשנות  ,בנק ישראל שהציעובסדרי הגודל  במבנהתכנית השקעות  2030בהדרגה עד שנת מוציאה לפועל 

 2023-בהדרגתיות מגדלה  ללא ריבית ההוצאה האזרחית . כלומר,בשאר פעולותיהגרעון המבני הקיים האת 

 הגדלתהתרחיש ללא  53.מההתחייבויות הקיימות אחוזי תוצר 3-ב הגבוהברמה  2030-החל ממתייצבת ו

 .(4צג את מגמת הטווח הארוך של הקו הכתום מאיור יימ)ש 5באיור  ידי הקו הכתום-השקעות מיוצג עלה

ב לתוצר בטווח מסים גוררת הגדלה ניכרת של יחס החועלאת מכיוון שהגדלת ההוצאה האזרחית ללא ה

חוב צפויים להגדיל את תשלומי הגידול ברמת וה זהייקור  54ליקר את עלות גיוס החוב.הארוך, היא צפויה 

בתרחיש זה הגרעון ויחס החוב . עצמה גרעון מעבר לגידול שנובע מההשקעההלאורך זמן את  ולהגדילהריבית 

עלולה לפגוע ביכולת של הממשלה להוציא לפועל את ה ,קיימא-שאיננה בת התבדרותלתוצר נמצאים במגמת 

דומה  קל וחומר שתוואי וכן לפגוע בצמיחת המשק לאורך זמן. ,ולייצב את המשק בתקופות מיתון תכניותיה

                                                           
תוצר גדול יותר משיעור הריבית זאת מפני שמלאי החוב הקיים נשחק מהר יותר ביחס לתוצר ככל שקצב גידול ה 51

 המשולמת על החוב.
 מומלצים לממשלה אסטרטגיים פעולה צירי ארבעה :במשק הצמיחה להאצת ישראל בנק תכניתלהרחבה ראו:  52

 .2021. בנק ישראל, למימונם פיסקאלית ומסגרת
 השנים.  8אחוזי תוצר היא ליניארית על פני  3-בתרחיש זה הנחת העבודה היא כי הגדלת ההשקעה ב 53
אף על פי שאנו מניחים התייקרות מצומצמת יותר כאשר הגדלת החוב נעשית לשם הגדלת השקעות לעומת תרחיש  54

בו הגדלת החוב נעשית לשם הגדלת ההוצאות השוטפות של הממשלה. לאומדן ההשפעה של גידול בחוב הממשלתי על 
המוניטרית בישראל, ושל הכלכלה השפעתן של המדיניות הפיסקלית ו"עדי ברנדר וסיגל ריבון, התשואות ראו: 

סקר בנק ישראל  ,"מחודשת לאחר עשור הגלובלית, על התשואות הריאליות של האג"ח הממשלתיות בישראל: בחינה
 .2015, פברואר 51–7ע"מ  ,88
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שיתבסס על הגדלת הוצאות שאינן תומכות באופן מובהק בצמיחה, או על הפחתת מסים, יוליך להתבדרות 

 מהירה וחריפה יותר.

. בחלופה זו הממשלה אמנם מגדילה את ההשקעות 5מיוצג על ידי הקו האפור באיור  תרחיש חלופי

מצעות צמצום הוצאות אחרות והעלאת הציבוריות לפי המתווה שתואר, אך היא מממנת אותן באופן מלא בא

תרחיש זה עדיף על התרחיש ללא  מסים, כך שהגרעון המבני נותר זהה לזה שקיים בתרחיש ללא רפורמות.

תוך לאורך זמן  של יחס החוב לתוצרייצוב רפורמות )בכתום( משום שהוא מאיץ את צמיחת התוצר ומאפשר 

עם זאת, במונחי צמיחה, בתרחיש זה  .ות אחרותלהוצאהריבית ופינוי מקורות תקציביים  הפחתת תשלומי

את קצב הצמיחה ביחס  במקצת הריסון הפיסקלי מקזז חלק מהתועלות של ההשקעה הציבורית ומאט

שהוצגו בתכנית האסטרטגית של של תרחיש זה סימולציות בבנוסף,  55לחלופות המימון המרחיבות יותר.

האופטימית הבסיסית תחזית הצמיחה , אך עלה בטווח הארוךיחס החוב לתוצר  202156 בנק ישראל ביוני

 .שיפרו את התמונה הריביתבתשלומי שצפוי והחסכון ארוך הטווח כעת יותר 

מימון הגדלה של הגרעון המבני )גיוס חוב(, המציג חלופת ביניים שמשלבת בתמהיל  5הקו הסגול באיור 

 םאחוזי 87-לסביבה של כשיחס החוב לתוצר עולה  כך לכל רכיב( 1/3) העלאת מסים וצמצום הוצאות אחרות

למרות שאין הסכמה בקרב כלכלנים בעולם ובישראל לגבי רמת החוב האופטימלית, . המוצגת בסוף התקופה

ישראל, כמו רוב המדינות . עמידות המשקל התועלת של יחס חוב תוצר נמוךבמשבר הקורונה הוכחה 

ואת יחס החוב לתוצר והשתמשה בתוספת זו לתמיכה במגזר  ןגרעוהמפותחות, הגדילה בשיעור ניכר את ה

שיקול מרכזי שיקבע את תמהיל  .הרפואייםהעסקי ובמשקי הבית, ולמימון עלויות ההתמודדות עם הצרכים 

על פני  הרמת החיים הרצוילבין רמת החוב הסיכון הטמון בהאיזון בין  המימון הרצוי של ההשקעות הוא

יעדי  כצעד מקדים להתווייתבמסגרת ההכנות לתקציב הבא קבל החלטה בנושא זה תהממשלה ש חשוב. זמן

 .לשנים הבאות התקציב

  

                                                           
 הצמיחה להאצת ישראל בנק תכנית: לדיון נרחב בשאלת ההשפעה של נטל המס על הצמיחה בטווח הארוך, ראו:  55

 .120, עמ' 2021, בנק ישראל, למימונם פיסקאלית ומסגרת מומלצים לממשלה אסטרטגיים פעולה צירי בעהאר :במשק
 מומלצים לממשלה אסטרטגיים פעולה צירי ארבעה :במשק הצמיחה להאצת ישראל בנק תכניתב':  32ראו איור  56

 .124, עמ' 2021, בנק ישראל, למימונם פיסקאלית ומסגרת
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 טווח של תמהיל המימון של תכנית ההשקעות ההשפעה ארוכת ה: סימולציות של 5איור 
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