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פ' ערן ישיב, ראש תכנית מדיניות הכלכלה במרכז טאוב, פרופסור חבר בבית הספר לכלכלה פרו
הדעות   ., לונדוןCEPR-וראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב; עמית מחקר ב

המובאות להלן הן של המחבר ואינן בהכרח משקפות את דעות מרכז טאוב לחקר המדיניות 
 החברתית בישראל.

 
ללא הסכמה מפורשת,  –שאינם עולים על שתי פסקאות  –ר לצטט קטעי טקסט קצרים מות

 ובלבד שיינתן אזכור מלא למקור הציטוט.
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קרו על המשק והחברה אממבט 

 בישראל

 ערן ישיב

 תקציר

דן בהבדל בין ו כלכליות במשק הישראלי-פרק זה סוקר את ההתפתחויות המאקרו

אפשריים פתרונות  על , תוך הרחבהבמשק בעיות מחזוריות וזמניות לבעיות מבניות

סדר  ח ועדת טרכטנברג העלו לראשודו 1122המחאה החברתית של קיץ  .לאחרונות

דומיננטיות בעתיד  צפויות להישארן הו, היום הציבורי את הבעיות המבניות במשק

מצביעים על צמיחה מהירה של התוצר, התקופה האחרונה מהנתונים הנראה לעין. 

ועל גידול משמעותי בהשקעות, תוך כדי קיום  דומא אבטלה שירדה לרמה נמוכה על

הפרק דן במדיניות פיסקלית אפשרית להבחנה בין בעיות זמניות  אינפלציה סבירה.

( שורה של 1122", סדר יום חדש לישראלהמסמך "ומציע )בעקבות  ,בעיות מבניותל

 בעיות המבניות. ה פתרונות מדיניות לטיפול

  

ודאות -בפני אי ,מרבית מדינות העולםישראל, לצד  הניצב 1121שנת חילת ת

ויכוח על מדיניות פיסקלית וההאטה בפעילות וה ,ניכרת. משבר החוב באירופה

                                                           
   חבר בבית הספר  פרופסורתכנית מדיניות הכלכלה במרכז טאוב, פרופ' ערן ישיב, ראש

, CEPR-אביב; עמית מחקר בלמדיניות ציבורית באוניברסיטת תל לכלכלה וראש החוג 
 לונדון.

 תודתי לניר עילם על עזרתו הרבה באיסוף ובעיבוד הנתונים. 

 

 ב
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בנקאית שבריריות המערכת הו ,הפעילות הכלכלית בסין, "נחיתת" ארצות הבריתב

ודאות משמעותית והשפעה -בחובם אי אלו טמנו כל –והמערכת הפיננסית העולמית 

 שלילית על הפעילות במשק הישראלי.

ורוב האינדיקטורים  ,אירופה כמו מדינות דרום של משבר,ישראל אינה במצב 

עומדת בפני  עם זאת, המדינהכלכלית טובה. -השוטפים מצביעים על תמונה מאקרו

המחאה  בעקבותהציבורית לתודעה  וחדרבעיות מבניות מהותיות, שחלקן 

. 1122נברג בספטמבר ח ועדת טרכטדולידי ביטוי ב ובאו 1122החברתית של קיץ 

בשנת  עוסק בהתפתחויות השוטפות 2סעיף כל הנושאים הללו.  פרק זה יעסוק ב

ובמשתמע  ,בעיות מבניותבין בעיות מחזוריות וזמניות לבהבדל דן  1סעיף ו ,1122

 .המלצות לטיפול בבעיות המבניותעו . בפסקת הסיכום יופילמדיניות פיסקליתמהן 

 במשק הישראלי שוטפות התפתחויות  . 1

חורות ושירותים והן בהון הן בס ,לאומי-ביןד למסחר והמשק הישראלי פתוח מא

 -ב פיננסי העולמי-משבר הכלכליחזרה מסוימת על האירועים של הבפיננסי. 

שליליות מצד המשק בפני השפעות וניצבה שבה ישראל  1122בתום , 1118–1119

 . העולמי

 הפעילות הריאלית

 4.8-ב צמחוהעסקי  והתוצרהתוצר )התמ"ג(  1122בשנת כי  מראים 1-ו 2תרשימים 

בשימושי גידול ה. אחוזים 1.9-עלה בכ התוצר לנפשו ,(בהתאמה) אחוזים 5.2-וב

בתוצר עלה אשר משקלה השקעה, משמעותית ב יהבעלי התבטאה זו בשנהתוצר 

. שיעור האבטלה המשיך במגמת הירידה 1122-ב אחוז 28-לכ 1121-ב אחוז 21-מכ

 5.5וא כולה ה 1122הממוצע עבור שנת ו ,1122בתום שנת  אחוזים חמישהוהגיע לכ

 .אחוזים
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 תחזית בנק ישראל. – 1121* 

 .מרכז טאוב :)לשני התרשימים( מקור
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי בנק ישראל. :נתונים

 2תרשים 

 שיעורי צמיחה שנתיים של התמ"ג
  2915–1121,  במונחים ריאליים תמ"ג,אחוזי שינוי של ה
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 1תרשים 

 שיעורי צמיחה שנתיים של התוצר העסקי
 2915–1122, במונחים ריאליים העסקי,אחוזי שינוי של התוצר 
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קניית הון, כולל ציוד, מכונות, בנייה ומבטאת ה – המקומית הגולמיתההשקעה 

 אחוזי 33-מכירדה ההשקעה לאורך שנים . 3בתרשים  מתוארת –ומה וכדמבנים 

על  מצביעים 1122אולם נתוני  אחוז, 11-פחות מתוצר בראשית שנות השבעים ל

מרכיב  את שאינה כוללת, ההשקעה בענפי המשק. במונחים של אחוזי תוצר עלייה

 דומה למצרף הרחב יותר של ההשקעה. אופן במתנהגת  הבנייה,

 
 
 
 
 

  

 3תרשים 

 השקעות 
 2915–1122כאחוז מהתוצר, 
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 .לחקר המדיניות החברתית בישראל מרכז טאוב מקור:
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. :נתונים
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 הגבוהה בירידההצמיחה התבטאה , בשוק העבודה 4כפי שניתן לראות בתרשים 

. 1122של ברבעון האחרון  אחוזים 5.4-ל בתחילת השנה אחוזים 1.1-משל האבטלה 

בהשוואה ד ושיעור נמוך מא – אחוזי אבטלה 5.5באותה שנה היה ממוצע שנתי ה

עדיין  האבטלה ארצות הבריתיות רבות ובאמדינות אירופ, בעת שבלאומית-בין

כמו כן, חלה  בעקבות המשבר העולמי. ומעבר לכך אחוזים 8–9בטווח של  המצוי

השכר הריאלי הממוצע למשרת ו ,בכוח העבודה עלייה נוספת בשיעור ההשתתפות

  .אחוזים 1.5-שכיר עלה בכ
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 .לחקר המדיניות החברתית בישראל מרכז טאוב מקור:
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. :נתונים

 4תרשים 

  העבודה האזרחישיעורי אבטלה ושיעור השתתפות בכוח 
1122–1111 
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 חו"לעם  פעילות

ישראל  סך הייצוא פחות סך הייבוא של מציג את החשבון השוטף, המבטא את 5תרשים 

(. סך החשבון מייצג את היקף ארצות הבריתבתוספת העברות שהמשק מקבל )כגון הסיוע מ

צבירת חוב או צבירת  "ל. גירעון או עודף בחשבון זה משמעותםהמסחר של המשק עם חו

יפור השו מצבו של החשבון השוטףשתפר ה 1113החל משנת נכסים של המשק ביחס לחו"ל. 

. מגמה  חיובית זו 1111-אחוזי תוצר ב חמישהשהגיע לרמה של כמעט  ,גדולמתבטא בעודף 

 .1122-אחוזי תוצר ב 1.8נמשכת, אם כי העודף ירד לרמה של 

 
 

 

 .לחקר המדיניות החברתית בישראל מרכז טאוב מקור:
 .1122הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי בנק ישראל,  :נתונים
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 5תרשים 

  החשבון השוטף של מאזן התשלומים
 2981–1122כאחוז מהתוצר, 
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נחלקה  1122-מצביע על כך ש ,דולר-שקלהחליפין שער  המציג את ,1תרשים 

 ,לטובת ישראלפער ריביות בשל  בעיקר – יולי נמשך הייסוף של השקללשניים: עד 

, השקל פחת המגמההתהפכה מאותה נקודה  .תנועות הון לישראללץ יתמרהיה ש

זאת עקב ו –וון ילדולר ותנועות ההון שינו כ שקל 3.51לרמה של  3.31מרמה של 

מימוש השקעות של זרים בישראל עם המשברים בשווקים בחו"ל ועם התגברות 

פרמיית הסיכון על גם עלתה ותה תקופה בא החששות מהנעשה במזרח התיכון.

   .Credit Default Swaps (CDS)ישראל הגלומה בניירות הערך הקרויים 

 
 

 

  

 .לחקר המדיניות החברתית בישראל מרכז טאוב מקור:
 .1122בנק ישראל,  :נתונים

 1תרשים 

 2011שקל, -שער החליפין דולר
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 יםיהאינפלציה, הריבית והשווקים הפיננס

 אחוזים שלושהעד  אחוזהיעד )חרג מתחום  1122בתחילת ש ,יעור האינפלציהש

שב וירד לתוך תחום היעד ברבעון  אחוזים, ארבעהועמד על קצב שנתי של כלשנה( 

ירדו עוד יותר מהר הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון . השנההשלישי של 

 .(5)תרשים  מהאינפלציה בפועל
 

 

 

 

 
 

  

 החודשים האחרונים )ממוצעים חודשיים(. 21-ב שיעור האינפלציה *
 )ממוצעים חודשיים(. הבאיםהחודשים  21-הציפיות לאינפלציה ל **

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. מקור:
 .1122בנק ישראל,  :נתונים

 5תרשים 

 2011שיעור האינפלציה, 
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ירידת שיעור האינפלציה  התואם אתבאופן  ,ירידה בריביות חלהלאורך הזמן 

שני עלתה מרמה של בנק ישראל ריבית לאחר ש הדבר התרחשוהציפיות לאינפלציה. 

מהלך ריסון שהביא  –ברבעון השלישי  אחוזים 3.15-בתחילת השנה ל אחוזים

לירידת האינפלציה. עם הסתמנות ההאטה בפעילות המשקית נפסקה מגמת העלייה 

עדה המוניטרית החדשה של בנק והושנקטה  ריביתהוהורדות  ,1122באוקטובר 

. ריבית חח"ד ותשואת אג"ח 1122בסוף אחוזים  1.55 לרמה של התואישראל הביאו 

 שנים עקבו אחרי מדיניות הריבית של בנק ישראל. חמש שחר ל

, קי העולם חלו ירידות משמעותיות בשוק המניותועם התגברות המשברים בשו

בשנה . 8בתרשים  אפשר לראותכפי ש ,1122במהלך  אחוז 28-ירד בכ 15ומדד ת"א 

אפוא ההשפעות מחו"ל דומיננטיות יותר מאשר ההתפתחויות היו  המדוברת

 המקומיות )צמיחה גבוהה וריבית נמוכה(.

 
 

  

 .לחקר המדיניות החברתית בישראל מרכז טאוב מקור:
 .1122אביב, -הבורסה לניירות ערך, תל :נתונים

 8תרשים 
 אביב-המניות בתלמדד שוק 
 1121נובמבר –1118ספטמבר 
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 הפיסקלית המדיניות 

 בגביית הייתה ירידה 1122 שנתב .מתאר את התפתחות הגירעון הציבורי 9 תרשים

 124-כשהייתה תחזית התקציב,  לעומת קליםשמיליארד  1.1-כ שלסים בסכום המ

מחייבות שינויים  1122המלצות ועדת טרכטנברג מספטמבר  .קליםשמיליארד 

בתקציב, ושינויים אלו נדונים מאז פרסומן )להרחבה בנושא ראו "סדר יום חדש 

 (.1122לישראל",  
 

 
 

 
  

 , הגירעון לא יעלה על2992-* על פי קריטריון מאסטריכט של האיחוד האירופי  מ
 שלושה אחוזי תוצר. הסכם זה נהפך לסמן מקובל בעולם לתקרה סבירה לגירעון.

 .לחקר המדיניות החברתית בישראל ז טאובמרכ מקור:
 .1122הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי בנק ישראל,  :נתונים

 9תרשים 

 הגירעון הכולל של הממשלה
2998–1122כאחוז מהתוצר,    
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את העובדה צד החיוב , ניתן למנות בכלכלית השוטפת-קרואלסיכום התמונה המ

שוק העבודה וההשקעות. צמיחת ועמה  ,יתה איתנהיצמיחת התוצר הכי 

שבה וירדה לתוך  ,אחוזים נטתה לעלות מעבר ליעד העליון של שלושהש ,האינפלציה

ונרשמה ירידה  ,דירות היו ברמה גבוהה יחסית ה שלבנייהגם התחלות . היעדתחום 

מסוימת במדד מחירי הדירות. בצד השלילה ניתן לציין את ההאטה בפעילות 

 העלייה בגירעוןאת ו הגירעון שנוצר בחשבון השוטףאת , 1122לקראת תום 

 האטה. הסים בעקבות עם הירידה בגביית המ התקציבי

 מדיניות התקציבגירעונות מחזוריים ומבניים ב .2

אותותיו בעולם. בין  יך לתת אתממש 1118שהחל בשנת כלכלי -פיננסיההמשבר 

הממשלתית. בתחום  נוצרה סביבה חדשה לניהול המדיניותקבותיו בע ,היתר

כמו מדיניות בשער ריבית  ,עם נושאים חדשיםיש להתמודד  המדיניות המוניטרית

דה . המדיניות הפיסקלית מצ3יציבותית-מדיניות מאקרוו 2, הרחבה כמותית1אפס

, אך בשילוב 4חוזרת לסוגיות מסורתיות בנוסח הקיינסיאני של אקטיביזם פיסקלי

    מושגים חדשים וטכניקות חדשות.

שינויים הבחנה בין פיסקלית הוא המדיניות בתחום האחד הנושאים המרכזיים 

הן לאבחון ההתפתחויות במשק  המשמשת, שינויים מבנייםזמניים או מחזוריים ל

להיות  לוליםשינויים זמניים או בעיות זמניות ע תגובת המדיניות הפיסקלית.והן ל

                                                           
המתייחס לכך שלא ניתן לקבוע ריבית נומינלית  נחמו מדיניות בשער ריבית אפס: 1

 ולכן הבנק המרכזי אינו יכול להוריד את הריבית כשזו מגיעה לאפס.  ,שלילית
הוא יכול  ,כאשר הבנק המרכזי אינו יכול עוד להוריד את הריבית :הרחבה כמותית 2

להגדיל את המאזן שלו על ידי קניית נכסים כמו אגרות חוב. במצב זה גדלה כמות הכסף 
 בלי הורדה בריבית.

התמקדה בעוד הרגולציה הפיננסית בעולם טרם המשבר : יציבותית-מדיניות מאקרו 3
בקשרים עוסקת יציבותית -מדיניות מאקרובשמירת יציבותו של כל מוסד פיננסי בנפרד, 

הקשרים בין המוסדות הבודדים על ערכת הפיננסית, לרבות השלכות בין כל רכיבי המ
-מאקרוהמדיניות ועל והפעילות הכלכלית בכללותה. נושא ה יציבות המערכת הפיננסית

כלים לניהול מדיניות כזו, וביניהם מגבלות  יבותית נמצא היום בפיתוח ומוצעים מגווןיצ
על ריכוזיות ודרישות הון משתנות הקשורות למחזור העסקים  על האשראי, מגבלות

 (.1121 ,)דו"ח בנק ישראל
די לעודד מדיניות פיסקלית המכוונת להתערב במשק, בדרך כלל כאקטיביזם פיסקלי:  4

 תות שפל.את הפעילות, התוצר והתעסוקה בע
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בעיות מבניות הן ארוכות  ואילואו להיגרם מזעזועים זמניים אחרים, מחזוריים 

טווח ולא פעם קשורות במבנה השווקים, בסביבה המוסדית הכלכלית )רגולציה, 

לשינוי  הדוגמ ( או בתהליכים דמוגרפיים.ומהוכדחוקים ואכיפתם, ארגוני עובדים 

בעקבות ההאטה במשקי  1122סים בשנת מני במשק הישראלי היא הירידה במז

הדורשים שינוי קבוע  ,טחונייםיי במשק היא אילוצים בלשינוי מבנ חו"ל. דוגמה

 חון. בתקציב הביט

יתרונות.  ההבחנה בין שינויים מבניים לשינויים זמניים טומנת בחובה כמה

יב להרח –מחזורית בזמן מיתון, קרי -מדיניות אנטי מאפשרת לממש היאראשית, 

בהתפתחות ת ותחשבה להאיץ את המשק, תוך את התקציב בתקופת מיתון כדי

תוצר. שנית, הבחנה זו מאפשרת לבדוק כיצד שינויים פיסקליים מבניים -היחס חוב

המשפיעה על הוצאות והכנסות המדינה( משפיעים על המאזן  ,)כגון חקיקה

התקציבי המבני. שלישית, הבחנה זו מאפשרת לוודא כי המדיניות ארוכת הטווח 

, מאחר שמתעלמים מהשפעות קיימא ותואמת את תכנון מקבלי ההחלטות-היא בת

 בסיסית במשק. ומתמקדים בתמונה הפיסקלית המבנית הזמניות 

התקציב  – דרך מקובלת ליישום הבחנה זו היא ניהול תקציב מנוכה מחזור

תוואי הצמיחה ארוכת הטווח שלו. לפיכך, בהיה מתקיים לו המשק היה נמצא ש

עילות הכלכלית, קרי, מאזן תקציבי מנוכה מחזור מנכה היבטים מחזוריים בפ

או גאות בעקבות מיתון מתוואי הצמיחה ארוכת הטווח שלו  סטיות של המשק

הכנסות הממשלה ממסים כתוצאה  ירדו ,לדוגמה ,. בתקופות המיתון הנוכחיזמניים

והוצאות הממשלה גדלו עקב הגידול במספר הזכאים  ,מהירידה בפעילות הכלכלית

המיתון שה בגירעון התקציבי בפועל. בהנחה ילקצבאות השונות. שילוב זה גרם לעלי

זמני, יש לבחון את התמונה הפיסקלית ה"מבנית", שהייתה קיימת לולא היה מיתון 

מן מנטרל ה ,מבחינת הגירעון התקציבי מנוכה המחזור תמתקבלתמונה זו במשק. 

דרדרות הזמנית בעקבות יהגירעון התקציבי בפועל את ההשפעה הנובעת מהה

הגירעון מטוב יותר  לעיל ההגירעון התקציבי מנוכה המחזור בדוגמ ,המיתון. כך

התקציבי בפועל, כלומר מתקבלת תמונה פיסקלית טובה יותר המשקפת את מצבו 

בה  הוא נמצאש האמיתי של המשק בטווח הארוך, ולא את מצבו בנקודת הזמן

 .5בעקבות המיתון

                                                           
 .CAB  =  B − C  =  B – ε(Y-Y*)  למאזן תקציבי )גירעון או עודף( היא:הרשמית ההגדרה   5

 CAB  ,הוא מאזן התקציב מנוכה המחזורB הוא המאזן התקציבי ו-C  הוא המרכיב
אחרון הוא פונקציה של המרכיב האלו מחושבים כאחוז מהתוצר.  גדליםהמחזורי, כאשר 

 εכאשר , שהוא הסטייה של התוצר בפועל מהתוצר הפוטנציאלי של המשק , Yפער התוצר
 מבטא את גמישות המאזן ביחס לפער התוצר.
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יבת וות הפיסקלית מוטלות מגבלות רבות. היא מחראוי לזכור כי על המדיני

 תוצר,-ות על הגידול בהוצאה, על הגירעון ועל יחס חובלכללים פיסקליים, כמו מגבל

בגלל כללים אלו. כמו  מחזוריים-אנטימוגבלת ביכולת לבצע מהלכים היא לא פעם ו

רך תקופת יחסית )תלוי גם באו אטיפיסקלית המדיניות ה של הקצב התגוב כן,

ת סדרי המדיניות בישראל בפרט מתקשה לשנוו התקציב ובהסדרי החקיקה(,

המדיניות גם נתונה לביקורת השווקים נוסף לכך,  עדיפויות וסובלת מאינרציה.

ולביקורת הציבור. מדיניות לפי תקציב מנוכה מחזור היא אחת הדרכים להתמודד 

 עם מגבלות אלו. 

פער משמעותי בין המאזן התקציבי מנוכה המחזור  ישבחינת הנתונים מראה כי 

 , את אותומציג את הגירעון הכולל בפועל 2לוח בין המאזן התקציבי בפועל. ו

רעון הכולל מנוכה המחזור יהגאת והגירעון מנוכה מחזור בשתי שיטות שונות, 

כי  התיקון עבור השפעות  מהנתונים מתברר. 1111–1121בשנים  OECD-במדינות ה

 משמעותי.  ירעון הואזמניות על הג

 

  OECD ,2010–2002גירעון בפועל וגירעון מנוכה מחזור בישראל ובמדינות  .2לוח 
 מהתוצרכאחוז  

 

1111 1113 1114 1115 1111 1115 1118 1119 1121 

 3.4 5.1 1.1 1.1 2.1 1.4 4.1 5.8 5.1 כולל בפועלגירעון 

מנוכה כולל גירעון 
 המחזור 

1.9 3.3 1.1 2.3 2.3 2.2 1.8 4.2 3.2 

מנוכה כולל גירעון 
הגדרה  :המחזור

 לאומית-ןבי

4.1 4.4 3.2 1.3 1.4 2.9 3.9 5.2 4.1 

גירעון מנוכה 
ממוצע  :המחזור

 *OECDבמדינות 

2.5 1.2 2.5 2.3 1.5 1.5 1.5 4.5 4.1 

 ללא צ'ילה, אסטוניה וסלובניה.* 

 .1121בנק ישראל, : מקור
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 OECD-רעון מנוכה המחזור בישראל ובמדינות היהג מציג את נתוני 21תרשים 

כפי שניתן  .6השוואה-ת בתלאומי-ביןתוך שימוש בהגדרה  1111–1121בשנים 

בשנת  אחוזים מכארבעה – רעון המבניילראות, ישראל חוותה ירידה מתמשכת בג

מתקרב רעון המבני בישראל יהג 1114וכבר משנת  – 1115-ב אחוזים שניעד כ 1111

, עם תחילתו של המשבר הכלכלי הנוכחי, 1118-ב. החל OECD-ממוצע במדינות הל

היה  1121-בו ,OECD-במדינות ההן בישראל והן לעלות החל רעון המבני יהגהחל 

רעון יית הגי. משמעות עלOECD-רעון המבני בישראל נמוך מאשר במדינות היהג

המשבר הכלכלי האחרון הביא שהיא  1118מאז  OECD-המבני בישראל ובמדינות ה

להרעה מבנית בתמונה הפיסקלית, מעבר לזעזועים הזמניים הנובעים מירידה 

 גידול בהוצאות עקב המשבר. מנה ובהכנסות המדי

המדיניות של משרד האוצר בשנים האחרונות מעידה על דפוסים הדומים לסוג 

הגירעון בפועל גבוה היה  1122והן בשנת  1118–1119המדיניות המתואר. הן בשנים 

האוצר לא שינה את  קב גורמים מחזוריים או זמניים. למרות זאתמהצפוי מראש, ע

שיש להתייחס בעיקר לגירעון מנוכה  בהכירו הלכה למעשה בכך יות התקציב,מדינ

מחזור. אף שבאוצר ובבנק ישראל נערכים חישובים דומים למתואר כאן, גישה זו 

 .התנגדות נרחבת לעשות זאתואף קיימת  – לא אומצה רשמית

   

 

 

 

 

 

                                                           
ידי הוספה של  לאומית המקובלת על-בסעיף זה הותאם הגירעון הכולל להגדרה הבין  6

שני בהנחת אינפלציה של ( צמוד למדד-הצמוד והלא)הפרשי הצמדה על החוב השקלי 
 . אחוזים
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גובש מסמך של , כלכלי-לשינוי חברתי השקרא ,1122בקיץ ה בעקבות המחא

שינויים בסדר הצעות להכולל (, 1122, "סדר יום חדש לישראל") ראשי מרכז טאוב

בתחומי ההתמחות גדולים ברקע, ההבדלים למרות ה העדיפויות הלאומי.

תה הסכמה רחבת היקף בזיהוי הבעיות יובהשקפות העולם של ראשי המרכז, הי

שוק , דיור, הוצאות הממשלה –ניצבים בפניהן  החברה והמשק בישראלשהמרכזיות 

וכן בעדיפויות  – ריכוזיותו רווחה, תשתיות, בריאות, חינוך והשכלה גבוהה, העבודה

 . ואלבבעיות הלאומיות הנדרשות לטיפול שורש 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                    

OECD

     

 21תרשים 

 OECDגירעון מנוכה מחזור בישראל ובמדינות 
 1113-1122כאחוז מהתוצר, 

 

 .לחקר המדיניות החברתית בישראל מרכז טאוב מקור:
 .1122בנק ישראל,  :נתונים
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