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מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

מרכז טאוב נוסד ב־1982 ביוזמתם של הרברט מ' סינגר, הנרי טאוב וארגון הג'וינט האמריקאי. 
המרכז ממומן באמצעות קרן צמיתה שהוקמה על ידי קרן הנרי ומרלין טאוב, קרן הרברט ונל 
ז'  וג'ון קולמן, קרן משפחת קולקר־סקסון־הלוק, קרן משפחת מילטון א' ורוזלין  ג'ין  סינגר, 

וולף וארגון הג'וינט האמריקאי. 
תמונה  הרחב  הציבור  ובפני  בארץ  המובילים  ההחלטות  מקבלי  בפני  מעמיד  טאוב  מרכז 
הצוות  הציבורית.  המדיניות  בהתוויית  והכלכליים  החברתיים  הממדים  בין  המשלבת  כוללת, 
בתחומם  בולטים  חוקרים  הכוללים  הבין־תחומיים,  המדיניות  וצוותי  המרכז  של  המקצועי 
באקדמיה ומומחים מובילים בתחומי המדיניות, עורכים מחקרים ומעלים חלופות למדיניות 
בנושאים חברתיים־כלכליים מרכזיים העומדים על סדר היום במדינה. המרכז מציג ניתוחים 
אסטרטגיים לטווח ארוך והערכות של חלופות למדיניות בפני הציבור ובפני מקבלי ההחלטות 
על ידי כתבות בתקשורת, תוכנית פרסומים פעילה, כנסים ופעילויות אחרות בישראל ובחו"ל. 
כדי  בו  אין  בלבד.  ואחריותם של מחבריו  דעתם  על  הוא  פרסומי המרכז,  ככל  זה,  פרסום 

לחייב את המרכז, את חבר הנאמנים שלו, את עובדיו האחרים ואת התומכים בפעולותיו.
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צמיחה  .1
בשנת 2019 צפוי התוצר המקומי הגולמי )תמ"ג( של ישראל לצמוח ב־3.1%, שיעור נמוך מעט 
הארוך.  בטווח  המשק  של  הצמיחה  פוטנציאל  להערכות  דומה  אך  קודמות  לשנים  בהשוואה 
שיעורי צמיחה אלו גבוהים בהשוואה בין־לאומית, אך בהתחשב בשיעור גידול אוכלוסייה של 
כ־2% בשנה, שאף הוא גבוה בהשוואה בין־לאומית, מתקבל שצמיחת התמ"ג לנפש עומדת 
על כ־1.1% בלבד, שיעור נמוך יחסית בהשוואה למדינות OECD אחרות. במבט על השנים 
האחרונות ניכר כי התוצר לנפש בישראל גדל בקצב איטי בהשוואה בין־לאומית וקצב צמיחתו 
דומה למדינות שבהן רמת ההכנסה גבוהה יחסית. בהתאם, הפערים ברמת החיים בין ישראל 

למדינות מפותחות ממנה אינם מצטמצמים )תרשים 1(. 

*  פרופ' בנימין בנטל, חוקר ראשי ויו"ר תכנית מדיניות הכלכלה במרכז טאוב, פרופסור אמריטוס בחוג לכלכלה, 
אוניברסיטת חיפה; גלעד ברנד, חוקר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.
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תרשים 1. שיעורי צמיחה לנפש, 2016–2018
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OECD.Stat :מקור: בנימין בנטל וגלעד ברנד, מרכז טאוב | נתונים

רכיבי התמ"ג
מושג  עם  אחד  בקנה  שעולה  תופעה  התמ"ג,  ברכיבי  יציבות  מסתמנת  האחרונות  בשנים 
כל  מהוות,  הציבורית  והצריכה  ההשקעה  הכלכלית.  בתיאוריה  המקובל  המאוזנת"  "הצמיחה 
אחת, כ־22.5% מהתוצר. היבוא והיצוא גם הם משתווים, בהיקף של כ־32%. בהתאם, הצריכה 
הפרטית נמצאת ברמה של כ־55% מהתמ"ג. בשני הרבעונים הראשונים של שנת 2019 מסתמנת 
עלייה קלה של הצריכה הציבורית על חשבון ההשקעה, אבל יש להיזהר מאוד בנתונים מוקדמים 

אלו ובפרשנותם )ראו להלן(.
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תרשים 2. מרכיבי התוצר 
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צריכה פרטית צריכה ציבורית השקעה יצוא יבוא

מקור: בנימין בנטל וגלעד ברנד, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

שוק העבודה
שיעורי ההשתתפות בשוק העבודה ושיעורי התעסוקה מצביעים על התייצבות ברמה גבוהה 
בין־לאומית.  בהשוואה  וגם  לעבר  בהשוואה  גבוהים  אלו  שיעורים  בהתאמה(.  ו־78%   80%(
שיעור האבטלה עודנו בשפל )3.3%( וגם שיעור המשרות הפנויות מוסיף להיות גבוה יחסית - 
3.5% לעומת ממוצע של 2.9% בעשור האחרון.1 השכר הריאלי מוסיף לעלות בקצב נאה, בעיקר 
במגזר העסקי - עלייה של כ־3.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.2 המכלול של נתונים 

אלו מעיד על שוק עבודה הדוק וניכר כי המשק נמצא במצב של תעסוקה מלאה.

המדיניות הפיסקלית
כמו בשנים הקודמות, גם השנה נמשכת המדיניות הפיסקלית המרחיבה. על פי דיווחי האוצר, 
נראה  אך  המתוכננת,3  ברמה  בדיוק  כלומר  מהתמ"ג,  ב־2.9%  הגירעון  הסתכם   2018 בשנת 
שהגירעון הצפוי לשנת 2019 עומד לחרוג במידה משמעותית מהיעד, שנקבע שוב ברמה של 
2.9%. בשלב זה האוצר מדווח על גירעון של 3.8%, ועל פי הערכות בנק ישראל הגירעון צפוי 
זו מנוגדת להמלצת  ולהגיע אף ל־4.5% בשנת 4.2022 מגמה  לעמוד על 3.5%-4.0% מהתמ"ג 

1   נתוני השתתפות בשוק העבודה ונתוני התעסוקה מתייחסים לגילי העבודה העיקריים )64-25(. נתונים אלו 
ושיעור המשרות הפנויות מתייחסים לחודשים ינואר-אוקטובר 2019. 

2   חודשים ינואר-אוגוסט 2019.
ידי מבקר  ובין והגירעון בפועל בשנת 2018 היא נושא שנבדק על  3   ההתאמה המושלמת בין יעד הגירעון 

המדינה.
התלת־שנתית, ההערכה  ועדכון  התקציב  בנושא  הממשלה  בישיבת  ישראל  בנק  נגיד  דברי   4 

https://tinyurl.com/ryy9rd8

https://tinyurl.com/ryy9rd8
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אנטי־מחזורית:  מדיניות  לנהל  הממשלה  על  כי  גורסת  זו  המקובלת.  הכלכלית  התיאוריה 
החיסכון  את  להגדיל  כדי  הגבוהים  המיסים  תקבולי  את  לנצל  הממשלה  על  גאות  בתקופות 
בו עודף(, במטרה לפנות מקורות  ליצור  ואף  )כלומר להקטין את הגירעון בתקציבה  הלאומי 
באופן  יורדים  המיסים  תקבולי  שבה  שפל,  בתקופת  מרחיבה  פיסקלית  במדיניות  שיתמכו 
ניכר כי מחזור העסקים נמצא בשיאו בשנים האחרונות,  אוטומטי. מנתוני התעסוקה דלעיל 
ועל כן אי אפשר להצדיק את המדיניות הנוכחית, שתוצאתה גידול חד בגירעון ובלימת המגמה 

של הורדת יחס החוב לתוצר. 

המדיניות המוניטרית ומחירי הצריכה
האינפלציה השנתית עודנה נמוכה מן הגבול התחתון של היעד שקבעה הממשלה )1%-3%(. 
שיעור האינפלציה ב־12 החודשים האחרונים )אוקטובר 2019 לעומת אוקטובר 2018( עומד על 
0.4%, והציפיות הן שהאינפלציה תנוע מעט מתחת ליעד גם בחודשים הבאים. במהלך השנה חל 
מפנה במדיניות המוניטרית בעולם, והיא שבה להיות מדיניות מרחיבה לאחר כשנתיים שבהן 
חלה עלייה הדרגתית בריבית בכמה משקים מובילים. התפתחויות אלו הובילו לשינוי המדיניות 
של בנק ישראל, שמעריך כעת כי הריבית תישאר ברמתה הנוכחית עוד זמן ממושך. האינפלציה 
הנמוכה היא ככל הנראה גם תוצאה של שינויים במבנה התחרות המקומית, שהובילו לתהליך 
ניתוח  מובא  המצורף  ב  בזרקור  שבחו"ל.  לזו  המקומית  המחירים  רמת  התאמת  של  ממושך 
המוצא עדויות לכך שהתמסורת בין מחירי חו"ל למחירים המקומיים הואצה, כנראה עקב עלייה 

ברמת התחרות במקטע היבוא. 

2. הכנסות משקי בית ואי שוויון
כגון  ממנה  מפותחות  במדינות  לנפש  לצמיחה  יחסית  דומה  בישראל  לנפש  הצמיחה  בעוד 
בריטניה, ארצות הברית וגרמניה, כאשר בוחנים את האופן שבו הצמיחה מחלחלת לאוכלוסייה, 
כי הצמיחה מתרכזת במשקי הבית  ניכר  רבות  ניכרים הבדלים מהותיים. במדינות מפותחות 
מהירה  עלייה  מסתמנת  בישראל  ואילו  ההכנסות,  התפלגות  של  העליון  בחלק  שמצויים 
בהכנסות משקי בית שמצויים דווקא בחלק האמצעי והתחתון של ההתפלגות. מגמה זו מוצגת 
בתרשים 3, המראה את השינוי השנתי הממוצע בהכנסות משקי הבית ברמות הכנסה שונות 
בישראל ובשלוש מדינות השוואה.5  ניתן להבחין למשל כי הכנסתם נטו )כלומר אחרי תשלומי 
העברה ומיסים( של משקי הבית בישראל גדלה בקצב מהיר יחסית בחמישון ההכנסה האמצעי 
והתחתון, בשיעור שנתי ממוצע של כ־3.6% ו־4.0%, בהתאמה. לעומת זאת, בהכנסה נטו של 
כי  ניתן להבחין  יותר של כ־2.6%. בתרשים  גידול מתון  נרשם  משקי הבית בחמישון העליון 
במדינות ההשוואה השיפור ברמות ההכנסה הנמוכות היה מתון יותר בהשוואה לשיפור ברמות 

ההכנסה הגבוהות. 

.LIS5  מדינות ההשוואה בתרשים זה נבחרו בשל זמינותם של נתונים בני השוואה בסקר ה־
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ניכר  חלק  בישראל.  הבית  משקי  בהכנסות  לשיפור  בגורמים  טמון  אלו  להבדלים  ההסבר 
בעקבות  הנמוכים  ההכנסה  בעשירוני  מעבודה  בהכנסות  שחל  מהיר  מגידול   נובע  מהשיפור 
עלייה בשכר העבודה וגידול ניכר בהיקפי התעסוקה. הגידול בהיקפי התעסוקה מקורו בהגדלת 
התמריץ ליציאה לעבודה — בין היתר בשל השילוב בין העלייה החדה בשכר המינימום מחד 
גיסא ובביקוש הגבוה לעובדים מאידך גיסא.6 מצב זה יוצר הזדמנות לשילובן של אוכלוסיות 
נוספות בשוק העבודה ולשיפור מיומנותם של המצטרפים החדשים. יצירת כלים כגון הכשרות 
מקצועיות מתאימות תסייע להמשך ההשתלבות בשוק העבודה ולשיפור אפיקי התעסוקה, ועל 
ידי כך תתרום לצמצום נוסף בפערים הכלכליים. מגמות אלו רלוונטיות פחות בקרב משקי הבית 

המשתייכים לעשירוני ההכנסה הגבוהים, ששיעור התעסוקה בהם היה גבוה ממילא.
ייחודית  כמה מגמת צמצום הפערים  עד  טווח ממחישה  בראייה ארוכת  בחינת השינויים 
לישראל. תרשים 4 מציג את מדד ג'יני לאי שוויון לאורך שני עשורים, ורואים בו כי בישראל 
ניכרת זה כעשור מגמה עקבית של ירידה באי השוויון בהכנסות. מגמה זו לא נרשמה במדינות 

השוואה אחרות והיא נובעת בראש ובראשונה מהתרחבות מעגל המועסקים בשנים אלו.7  
בין העלייה המהירה בהכנסות של משקי הבית  לכאורה,  ליישב את הסתירה,  נותר אפוא 
בישראל בהשוואה למדינות אחרות לבין העלייה המתונה בלבד שנרשמה בתוצר לנפש בתקופה 
התוצר  ומחירי  הצריכה  מחירי  מתפתחים  שבה  השונה  בדרך  טמון  אלו  לפערים  ההסבר  זו. 
זו  מגמה  התוצר.8  למחירי  ביחס  בישראל  הצריכה  מחירי  ירדו  האחרונות  בשנים  בישראל. 
נובעת, בין היתר, מרפורמות לעידוד התחרות בשוק המקומי שהונהגו בשנים שלאחר המחאה 

החברתית.9 זרקור ב מתייחס להיבטים נוספים של מגמה זו. 

6  ראו הדיון בנושא בתוך בנק ישראל, 2018, פרק ב.
7  ראו הדיון בבנק ישראל )2019א, עמ' 187-180( ובמוסד לביטוח לאומי )2018(. על פי המוסד לביטוח לאומי, 

הירידה באי השוויון בשנים האחרונות הושפעה גם מהעלאת הקצבאות להשלמת הכנסה בזקנה מאז 2015.
8  בנטל וברנד )2018( מראים כי ההבדלים בהתפתחות מחירי הצריכה ביחס לתוצר מיישבים את הסתירה שבין 

העלייה החדה בשכר העבודה לבין עלייה מתונה בלבד שנרשמה בעלות העבודה ליחידת תוצר.
9  מאז שנת 2014 נרשמה האטה בקצב האינפלציה במרבית המדינות המפותחות. בנטל וברנד )2018( מראים 
כי מגמה זו חריגה בעוצמתה בישראל, כאשר מביאים בחשבון את מצבו הטוב של שוק העבודה ומייחסים זאת 

לרפורמות שיושמו בשנים שאחרי המחאה החברתית של שנת 2011.
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תרשים 3. השינוי השנתי הממוצע בהכנסה של משקי בית בישראל ובמדינות 
נבחרות, בשנים נבחרות, במונחים ריאליים 
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הממלכה המאוחדת )2016-2013(
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*  זמינות הנתונים אינה מאפשרת השוואה בקבוצות שנים חופפות.

מקור: בנימין בנטל וגלעד ברנד, מרכז טאוב | נתונים: Luxembourg Income Study; סקר ההכנסות של הלמ"ס

 .
תרשים 4. מדד ג'יני אחרי תשלומי העברה ומיסים ישירים בישראל 

ובמדינות נבחרות
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מבט ארוך ־טווח

א.  הפריון והצמיחה הכלכלית
כפי שרואים בתרשים 1 לעיל, צמיחת התוצר לנפש בישראל נמוכה בהשוואה למדינות רבות 
ב־OECD. כאמור, כאשר מביאים בחשבון את רמת ההכנסה בישראל יחסית לרמת ההכנסה 
במדינות אלו, מתברר כי הצמיחה נמוכה במיוחד. פירוש הדבר שזה שנים רבות המשק הישראלי 

אינו מצליח לצמצם את הפערים ברמת החיים בהשוואה למדינות אחרות. 
מתרשים 5, המתבסס על נתוני הבנק העולמי, עולה שכבר יותר מרבע מאה התוצר לנפש 
בישראל עומד על כ־60% מהתוצר לנפש בארצות הברית. גם ביחס למדינות ה־OECD לא 

ניכר שינוי מהותי לאורך זמן. 

 ,OECD-תרשים 5. התוצר לנפש בישראל ביחס לארצות הברית ולמדינות  ה
PPP במונחי

ב"ביחס לארה

OECD-ביחס ל

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018

מקור: בנימין בנטל וגלעד ברנד, מרכז טאוב | נתונים: הבנק העולמי

ההשוואות הבין־לאומיות של התוצר לנפש והצמיחה בו מקובלות מאוד, אך יש מקום להסתייג 
אחרות,  למדינות  בהשוואה  בישראל  העבודה  פריון  לניתוח  אלו  במדדים  משתמשים  כאשר 
בעיקר משום שהאוכלוסייה בישראל צעירה וצומחת בקצב מהיר מזה של רוב מדינות ההשוואה. 
עובדה זו כשלעצמה עלולה להטות את המתבונן בנתונים המתבססים על התוצר לנפש למסקנה 
מחמירה עם ישראל, שכן האוכלוסייה הצעירה המתווספת למשק מגדילה את מספר הנפשות 
במידה  מתקבלים  זו  לקביעה  סימוכין  אחרות.  במדינות  במספרן  הגידול  מקצב  מהיר  בקצב 
מסוימת מתרשים 6. התרשים מציג את קצב הצמיחה של התוצר לנפש ושל התוצר למועסק 
בישראל ובמדינות ה־OECD, ומראה שקצב צמיחת התוצר לנפש בישראל וב־OECD גבוה 
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זה תקופה מסוימת מקצב הצמיחה של התוצר למועסק במדינות אלו. עובדה זו מעידה שקצב 
 OECDהגידול של כוח העבודה מהיר יותר מקצב גידול האוכלוסייה. עם זאת, במדינות ה־
הפער הולך ומתרחב, ובעיקר בשנים האחרונות הוא גדול מהפער המקביל בישראל. בהתאם, 
נראה לכאורה שהיתרון של מדינות ה־OECD בקצב צמיחת התוצר לנפש בשנים האחרונות 
משקף את הקצב האיטי של גידול האוכלוסייה במדינות אלו בהשוואה לקצב גידולה בישראל. 
כדי לנטרל הבדל זה ולחדד את המסקנות לגבי פריון העבודה בישראל וצמיחתו, נתמקד בהמשך 

בנתונים השוואתיים של התוצר למועסק.10

OECDתרשים 6. צמיחת התוצר לנפש ולמועסק בישראל ובמדינות ה־
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תרשים 7 מציג את רמת התוצר למועסק בישראל בהשוואה לזה שבארצות הברית, בקבוצת 
המדד  זמן.  לאורך   OECDה־ ובמדינות  האירופי  האיחוד  במדינות   ,G7 העשירות  המדינות 
מיומנים  בלתי  עובדים  של  כניסתם  עקב   2003 בשנת  ירידה מתמשכת שהחריפה  על  מצביע 
הברית,  לארצות  בהשוואה  למשל,  האחרון.  בעשור  מסוימת  התאוששות  עם  העבודה,  לשוק 
המדד בישראל עמד על 80% ב־1995 וירד ל־61% ב־2010, ומאז התאושש בכ־4 נקודות האחוז 

בלבד.

10  בדוח מצב המדינה 2018 התמקדנו בתוצר לשעת עבודה. המסקנות העיקריות מצביעות על אותן מגמות.
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תרשים 7. התוצר למועסק בישראל ביחס לתוצר למועסק במדינות אחרות, 
PPP במונחי
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כדי להאיר את התהליכים הרלוונטיים לממצאים אלו מציג תרשים 8 את קצב הצמיחה השנתי 
הממוצע של התוצר למועסק במדינות ה־OECD מאז שנת 2000 )בציר האנכי( כנגד רמתו של 

התוצר למועסק בשנת 2000 בדולרים )מחירי 2010, מתוקנים למדד כוח הקנייה(.  
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 תרשים 8. הקשר בין רמת התוצר למועסק בשנת 2000 ושיעור צמיחתו 
PPP במונחי ,OECD-בשנים 2018-2000 במדינות ה
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למועסק  התוצר  בין  השלילי  הקשר  על  מצביע  התרשים  על  לנקודות  שמותאם  המגמה  קו 
בנקודת המוצא לבין קצב הצמיחה של התוצר למועסק. תופעה זו עולה בקנה אחד עם "חוק 
התפוקה השולית הפוחתת" ועם מודל הצמיחה של Solow: למדינות הנמצאות בעיצומו של 
תהליך הפיתוח "קל" לצמוח בקצב מהיר, ואילו למדינות שכבר מצויות ברמות תוצר גבוהות 
קשה יותר לייצר צמיחה. כך לא מפתיע למצוא שבמרבית מדינות הגוש הסובייטי היה התוצר 
למועסק בשנת 2000 נמוך מזה של ישראל, אך שיעורי הצמיחה של התוצר למועסק היו גבוהים 
מאוד. צ'ילה ומקסיקו הן מדינות שוק "ותיקות". גם בהן היה התוצר למועסק נמוך מזה של 
ישראל, אך קצב הצמיחה של מדד זה נמוך ביחס לצפוי מקו המגמה. ההיסטוריה ותנאי השוק 
של שתי מדינות לטינו־אמריקאיות אלו שונים מאלה של מרבית המדינות האחרות החברות ב־
OECD, ובדרך כלל הן אינן נמנות עם מדינות הסמן של ישראל. יוון ופורטוגל, שבהן התוצר 
למועסק היה דומה לזה של ישראל, נפגעו באופן חריג ממשבר 2008 ותהליך ההתאוששות בהן 
וגם היא לא הצליחה  זילנד הייתה כמו בישראל,  בניו  היה איטי מאוד. רמת התוצר למועסק 
מהירה  הייתה  הצמיחה  שבה  לאיסלנד,  בהשוואה  הולם,  בקצב  למועסק  התוצר  את  להגדיל 
מהצפוי. על פי קו המגמה הייתה ישראל אמורה להגדיל את התוצר למועסק בקצב שנתי של 
1.5%, לעומת קצב של 1.1% שנמדד בפועל. אילו התממש הקצב הצפוי על פי נקודת המוצא של 
ישראל, היה התוצר למועסק עומד בשנת 2018 על רמה של  כ־80,000 דולר )לעומת 74,000 
דולר בפועל(, קרוב מאוד לתוצר למועסק בממלכה המאוחדת ובגרמניה )שגם בהן צמח התוצר 

למועסק בקצב נמוך מהצפוי על פי קו המגמה(. 
בישראל.  למועסק  התוצר  של  הנמוך  הצמיחה  לקצב  הסיבות  אחת  על  מצביע   9 תרשים 
התרשים מציג את שיעור השינוי ביחס התמ"ג הפוטנציאלי לעובד פוטנציאלי. שיעור שינוי זה 
מיוחס לשני גורמים: שיעור השינוי בהון לעובד ושיעור השינוי בפריון הכולל )TFP(. בהתאם, 
או  מפעיל  שהוא  ההון  כמות  מהגדלת  לנבוע  יכולה  הממוצע"  "העובד  של  הנוספת  התפוקה 
מהגדלת יעילות העבודה שלו )למשל, עקב שיפור הניהול, הורדת חסמים בשוק וכיו"ב(. כפי 
שניתן לראות, ברוב השנים הנסקרות שיעור הגידול הפוטנציאלי של התוצר למועסק בישראל 
מההבדל  ובראשונה  בראש  נובעת  זו  עובדה   .OECDה־ מדינות  בממוצע  משיעורו  נמוך 
בתרומת ההון לגידול פוטנציאל התפוקה לעובד, באשר בממוצע ה־OECD תרומה זו גבוהה 
משמעותית ממקבילתה בישראל. יתרה מזאת, בשנים אחדות תרומתו של גידול ההון בישראל 
היא אפילו שלילית, ובשל כך שיעור הגידול של התפוקה לעובד בישראל אף נמוכה משיעור 

הגידול של הפריון הכולל. 
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 תרשים 9. שיעור הגידול השנתי של התפוקה לעובד: 
OECDישראל וה־
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*  ה-OECD מתייחס ל"מגמה של משתנה" כערכו של המשתנה בניכוי תנודות הקשורות למחזור העסקים )כלומר, לאחר ניכוי 
.)Hodrick-Prescott
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הצמיחה הנמוכה של ההון לעובד המסתמנת מתרשים 9 מתבטאת גם ברמת מלאי ההון במשק. 
ביחס  בישראל  היה מלאי ההון הפרטי  כיובל שנים  לפני  נתוני קרן המטבע העולמית,  פי  על 
שרואים  וכפי  השתנה,  זה  מצב   11.OECDה־ מדינות  ממוצע  של  מזה  בכ־50%  גבוה  לתוצר 
התשעים  בשנות  העשירות  המדינות  קבוצת  של  לזה  בקירוב  השתווה  זה  יחס   ,10 בתרשים 
)הכולל בעיקר  ירד לרמה של כ־90% ביחס למדינות ההשוואה. ההון הציבורי  ולאחרונה אף 
תשתיות תחבורה, חינוך ובריאות( ביחס לתוצר היה לפני כיובל שנים כמעט שווה בגודלו להון 
השנים.  לאורך  בהתמדה  נשחק  הוא  אך  בתרשים(,  מוצג  )לא  מדינות ההשוואה  הציבורי של 
בשנות התשעים היה יחס זה נמוך בשליש מזה של מדינות ההשוואה והמשיך לרדת לרמה של 

מחצית מזה של ממוצע מדינות ההשוואה )26% לעומת 52% יחסית לתמ"ג ב־2013(. 

IMF: Investment and Capital Stock Dataset, 1960-2013 :11  מקור
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OECDתרשים 10. יחס הון-תוצר פרטי וציבורי: ישראל וה־
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תחשיבים מקובלים בכלכלה מראים שדי בנתונים אלו להסברת חלק משמעותי מהבדלי פריון 
העבודה של ישראל ביחס למדינות ההשוואה. תחשיבים סטנדרטיים המבוססים על פונקציית 
 0.7 של  לעבודה  ביחס  תוצר  גמישות  על  ומושתתים   Cobb-Douglas מסוג  מצרפית  ייצור 
ההון  בישראל.  הנמוכה  הפרטי  ההון  לרמת  מהתוצר  אחוז  נקודות  כ־4  של  פער  מייחסים 
הציבורי מהווה גורם ייצור משלים להון הפרטי והוא מזוהה כגורם בעל השפעה מהותית על 
הפריון. הספרות הכלכלית מעריכה שגמישות התוצר ביחס להון הציבורי היא 0.16 בממוצע.12 
משמעותה של הערכה זו היא שעקב ההון הציבורי הנמוך בישראל, העומד על כמחצית מערכו 
יחסית לתוצר בהשוואה לממוצע מדינות ה־OECD, מאבד התוצר למועסק עוד כ־16 נקודות 
מהפער  משמעותי  חלק  להסביר  כדי  אלה  מספרים  בשני  די  ההשוואה.  למדינות  ביחס  אחוז 
נקודות  כ־20  על   ,7 תרשים  פי  על  העומד,  ההשוואה,  למדינות  ישראל  בין  למועסק  בפריון 

האחוז.

ב. תקציב הממשלה והגירעון
תרשים 11 מצביע על מסלול הוצאות הממשלה, הכנסותיה והגירעון הנגזר לאורך קרוב לשני 
עשורים. התרשים מבוסס על נתונים שנתיים של הוצאות הממשלה והכנסותיה ועל תחשיבי 

התמ"ג השנתיים במחירים שוטפים.13

 NÚñez-Serrano & ראו  בנושא.  מחקרים   145 הסוקר   )meta-study( ממחקר־על  לקוח  הנתון    12
.Velázquez )2017(7

13  נתוני התקציב לקוחים ממשרד האוצר, https://mof.gov.il/AG/BudgetExecution. התוצר הגולמי 
במחירים שוטפים נלקח מהלמ"ס. שיעור הגירעון ביחס לתוצר המדווח בתרשים 11 נובע מהיחס בין הגירעון 
המצטבר לתוצר בכל תקופה. על פי שיטה זו הערכת הגירעון לגבי המחצית הראשונה של 2019 נמוכה מזו של 

האוצר. זרקור א מסביר את שיטת החישוב של האוצר.

‒  יחס הון ציבורי לתוצר 
ישראל

‒ יחס הון פרטי לתוצר 
ישראל

‒  יחס הון ציבורי לתוצר 
OECD

‒ יחס הון פרטי לתוצר 
OECD
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תרשים 11. הכנסות, הוצאות וגירעון יחסית לתוצר 
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מקור: בנימין בנטל וגלעד ברנד, מרכז טאוב | נתונים: משרד האוצר; הלמ"ס

כפי שניתן לראות מקווי המגמה, יחס ההוצאות לתוצר יורד בכ־0.37 נקודות אחוז לשנה, בעוד 
היחס המקביל של ההכנסות יורד בקצב איטי קצת יותר, של כ־0.34 נקודות אחוז לשנה. על 
פי קווי המגמה היה הגירעון יחסית לתוצר אמור לרדת לאורך התקופה בכ־0.5 נקודות אחוז 
ולעמוד על כ־2.5% מהתוצר. כאמור לעיל, יעד הגירעון לשנת 2018 ו־2019 עומד על 2.9%, 

ובפועל הגירעון גבוה במידה ניכרת. 
התרשים מצביע על כך ששינוי המגמה נובע בעיקר מירידת ההכנסות בשנת 2018, שהמשכה 
מסתמן גם במחצית הראשונה של 2019. בהקשר זה בולטת בחריגותה שנת 2017, שבה היה 
במיוחד  גבוהים  מיסים  נבעה מתקבולי  זו  על 2.9%. תוצאה  אז  נמוך מהיעד, שעמד  הגירעון 
באותה שנה. אלה נבעו מאירועי מס חד־פעמיים )מכירת "מובילאיי" והנפקת "תמר פטרוליום"( 
ומתמריץ תשלום מס על חלוקת דיווידנדים. על פי הערכות בנק ישראל, ללא חריגות אלו היו 

תקבולי הממשלה יורדים ב־1.3% תוצר, ובהתאם היה הגירעון מגיע ל־3.2%. 
הביטחון  מערכת  לבין  אזרחיים  משרדים  בין  התקציב  חלוקת  את  מציג   12 תרשים 

באחוזי תוצר.
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תרשים 12. הוצאות אזרחיות והוצאות ביטחון באחוזי תוצר
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מקור: בנימין בנטל וגלעד ברנד, מרכז טאוב | נתונים: משרד האוצר

 התרשים מצביע על ירידה מתמשכת ועקבית — בשיעור של כ־0.2 נקודות אחוז מן התוצר — 
ההוצאות  זאת,  לעומת  תוצר.  כ־5%  על  לאחרונה  העומדות  הביטחון,  מערכת  בהוצאות 
המאה  של  הראשון  בעשור  מתמשכת  ירידה  לאחר  יציבות.  בחוסר  מתאפיינות  האזרחיות 
תחילת  את  שאפיינה  ה־20%  לרמת  חזרו  האזרחיים  המשרדים  והוצאות  המגמה,  השתנתה 
המאה, אך לאחרונה מסתמנת בלימה במגמת העלייה. עקב עליית הגירעון המצריכה קיצוצים 
תקציביים מחד גיסא, והכוונה להעלות את ההוצאה הביטחונית ל־6% תוצר מאידך גיסא, קיים 
חשש שההוצאות האזרחיות של הממשלה ֵירדו בשנים הקרובות במידה ניכרת אלא אם יועלו 

המיסים. 
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הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת מדי רבעון נתוני צמיחה של המשק )בשיעורים 
את  מציג  א1  תרשים  האחרון.  ברבעון  שנאספו  הנתונים  פי  על  המחושבים  שנתיים( 
נתוני הצמיחה הרבעוניים וכן את הנתון השנתי המצטבר בשלוש השנים האחרונות. קל 
להבחין בשונות הגבוהה בנתונים הרבעוניים ובקושי הנובע משום כך בהסקת מסקנות 

מתוכם, אפילו לגבי השנה השוטפת. 

תרשים א1. צמיחת תמ"ג בשיעורים תקופתיים: שנתי ורבעוני

מקור: בנימין בנטל וגלעד ברנד, מרכז טאוב | נתונים: משרד האוצר

הראשון  ברבעון  נתמקד  הרבעוניים,  הנתונים  של  בפירושם  הקושי  את  לחדד  כדי 
והשני של שנת 2019, שעוררו תשומת לב ציבורית. בהודעתה הראשונית אף העריכה 
נתון   — ב־5%  הראשון  הרבעון  פי  על  המשק  של  השנתי  הצמיחה  קצב  את  הלמ"ס 
שתוקן בהמשך ל־4.7%. כפי שהתברר, נתון גבוה זה נבע מהקדמת יבוא כלי רכב עקב 
ברבעון  נרשם  היבוא  הקדמת  עקב  ירוקות".  "מכוניות  על  הצפויה  המיסים  העלאת 
נראה  הדברים  פני  על  רכב.  כלי  של  חריגה  צריכה  גם  אך  רכב,  כלי  של  חריג  יבוא  זה 
אינן  אלו  מכוניות  שכן  הלאומית,  בחשבונאות  זה  את  זה  מקזזים  אלו  נתונים  ששני 
הרכב,  כלי  של  הצריכה  שוק,  במחירי  התוצר  מדידת  עקב  ואולם  בישראל.  מיוצרות 
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הכוללת מיסים, גדולה מערך היבוא שלהם. מכאן נובעת מדידת הצמיחה המהירה של 
המשק ברבעון זה, שבעצם אינה משקפת עלייה בפעילות היצרנית של המשק.14 ברבעון 
השני, לעומת זאת, לא היו אירועים חריגים מעין אלה ובהתאם נמדדה צמיחה מתונה 
מאוד של אחוז אחד על בסיס שנתי )כלומר צמיחה שלילית במונחים של תוצר לנפש, 

שכן האוכלוסייה גדלה בכ־2% בשנה(. 
נתונים רבעוניים אלו משמשים את משרד האוצר בחישוב הגירעון בתקציב המדינה 
במונחים של אחוזי תוצר. יתרה מזאת, משרד האוצר אף מפרסם מדי חודש נתונים על 
האוצר  העריך  למשל,  כך,  לתוצר.  ביחס  האחרונים  החודשים  ב־12  המצטבר  הגירעון 
שהגירעון שהצטבר בחודש ספטמבר 2019 מאז אוקטובר 2018 היווה 3.8% מן התוצר 
)לעומת יעד גירעון של 2.9% שנקבע לשנת 2019(.15 בינואר, פברואר ומרץ 2019 עמדו 
ההערכות על 3.3%, 3.5% ו־3.4%, בהתאמה, ועלו להערכה הנוכחית רק באפריל 2019. 
על  המבוססים  ממצאים  של  בפירושם  מאוד  להיזהר  יש  זה  בהקשר  שגם  אפוא  נראה 

נתונים תקופתיים המתפרסמים בתדירות גבוהה. 

 

14  התוצר שנמדד במחירי גורמי הייצור ומשקף את הערך המוסף הנוצר במשק לא היה מראה כל שינוי 
עקב הקדמת יבוא זו.

15  הגירעון שנמדד בפועל בתקופה זו עמד על 3.3%. ההפרש נובע מדחייה טכנית של תשלומי המס 
https://tinyurl.com/y2dso8td מספטמבר לאוקטובר 2018, עקב חגי תשרי. ראו

 

https://tinyurl.com/y2dso8td


37מצב המשק: מבט־על

עד שנת 2015 ההתייקרות במחירי חו"ל העלתה את רמת המחירים בישראל בקצב  •
באופן  הוזילה את המחירים המקומיים  חו"ל  הירידה במחירי  בעוד  יחסית,  מהיר 

איטי ומתמשך. עוצמת חוסר הסימטריה חריגה מעט בהשוואה בין־לאומית. 
החל מהשנים 2016-2015 ניתן להבחין בשינוי מהותי ונראה כי חוסר הסימטריה  •

ולא  יחסית  מהירה  חו"ל  למחירי  המקומיים  המחירים  של  התגובה  כעת  מתפוגג. 
נמצאו עדויות לחוסר סימטריה.

בהכנסה  • )בהתחשב  אחרות  למדינות  ביחס  גבוהה  עדיין  בישראל  המחירים  רמת 
לנפש(, אך סביר כי תוצאה זו מגלמת גם את חוזקו של השקל.

בישראל.  הצריכה  מחירי  של  העלייה  בקצב  האטה  של  תהליך  ניכר  האחרונות  בשנים 
בעוד ההאטה באינפלציה מאפיינת מדינות מפותחות רבות, בנטל וברנד )2018( מראים 
כי עוצמתה של ההאטה בישראל חריגה באופן מיוחד כאשר מביאים בחשבון את מצבו 
הטוב של שוק העבודה ובעיקר את העלייה המהירה בשכר הנומינלי בשנים האחרונות. 
בישראל  המחירים  רמת  התפתחות  בין  השוואה  באמצעות  זאת  ממחיש  ב1  תרשים 
מחירי  ירדו   2014 שנת  מאז  כי  ללמוד  ניתן  זה  מתרשים   .G7ה־ למדינות  בהשוואה 
על  המצביעה  מגמה  כ־5%,  של  מצטבר  בשיעור  אלו  למדינות  ביחס  בישראל  הצריכה 

תהליך של התאמת מחירי הצריכה בישראל לרמה הנהוגה בחו"ל. 
בחלק זה נתמקד בזווית נוספת של מגמה זו, והיא האופן שבו שינויים במחירי חו"ל 
מתבטאים ברמת המחירים המקומית )התמסורת(. הניתוח שערכנו מראה כי עד שנת 
לשינויים  המקומיים  המחירים  של  בתגובה  בולט  סימטריה  חוסר  נמצא  לערך   2015
במחירי חו"ל. בשנים אלו גרם ייקור של מחירי חו"ל להעלאה בקצב מהיר יחסית של רמת 
המחירים המקומית, בעוד ירידה במחירי חו"ל גרמה להוזלת המחירים המקומיים באופן 
רבות, אך עוצמתו  זה מאפיין מדינות מפותחות  ומתמשך. חוסר סימטריה מעין  איטי 
בישראל גבוהה יחסית ואף בולטת במיוחד בשנים 2014-2009. בשנים האחרונות ניתן 
כעת  כי  מראה  האמידה  מתפוגג.  הסימטריה  חוסר  כי  ונראה  מהותי  בשינוי  להבחין 
התגובה של המחירים המקומיים למחירי חו"ל היא מהירה ואין עדויות לחוסר סימטריה.
החליפין.16   שער  דרך  לבחון  נהוג  לצרכן  למחירים  חו"ל  מחירי  שבין  התמסורת  את 
בשל הקושי בבחינת שינויים בתמסורת של שער החליפין בפרקי זמן קצרים אנו נוקטים 
שיטה אחרת, שבמסגרתה אנו מבודדים זעזועים )אקסוגניים( ברמת המחירים העולמית 
ובוחנים את משך הזמן שבו הם משפיעים על רמת המחירים המקומית, תוך הבחנה בין 

16  בנק ישראל )2019ב( בוחן את התמסורת בין שער החליפין למחירים המקומיים באמצעות חלון 
מתגלגל ומוצא תוצאות העולות בקנה אחד עם אלו המוצגות כאן.

זרקור ב
התמסורת שבין מחירי חו"ל למחירים המקומיים



ות 2019 ני דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדי 38

זעזועי מחיר שליליים וחיוביים.17 התוצאות מובאות בתרשים ב2 המציג פונקציית תגובה 
)impulse response function( המראה את ההשפעה המצטברת של שינויים במחירי 
 .2015-2009 בשנים  חודשים   48 של  תקופה  לאורך  המקומית  המחירים  רמת  על  חו"ל 
התרשים מלמד כי עלייה של אחוז אחד במחירי חו"ל באה לידי ביטוי בעלייה פרמננטית 
לעומת  חודשים.18  כ־30-20  של  תקופה  בתוך  המקומית  המחירים  ברמת  כ־0.4%  של 
בעוצמה חלשה  זו אך  ברוח  נמצאה השפעה מובהקת. תוצאות  לא  לזעזוע שלילי  זאת, 
מעט יותר נמצאו בשנים 2007-2000 )אנו משמיטים מתקופת האמידה את שנת 2008(.19 
מבחן סטטיסטי סטנדרטי מצביע על מפנה במהלך השנים 2016-2015. הזמן הקצר שחלף 
נעזרים בשיטה אחרת, שבמסגרתה אנו  מקשה לעמוד על עוצמת המפנה. בשל כך אנו 
מניחים כי בין מדינות מפותחות ישנו רכיב )בלתי נצפה( ברמת המחירים המקיים תהליך 
מסוג "תיקון טעות".20 המשמעות של תהליך זה היא שקיימים הבדלים ברמת המחירים 
בין מדינות, אך פערים אלו נוטים לנוע סביב יחס קבוע.21 לפיכך סטייה של רמת המחירים 
משיווי המשקל בין מדינות גוררת תהליך של "תיקון טעות" ובמסגרתה פערי המחירים 

האינפלציה  כי  מניחים  אנו   ,Stock & Watson )2006( בעקבות  שהתפתחה  לספרות  בדומה     17
מורכבת מרכיב בלתי נצפה המקיים תהליך של הילוך מקרי )random walk(, המבטא שינויים איטיים 
 )cyclical component( ומרכיב מחזורי ,)slow moving trend component( במגמת האינפלציה
כקירוב  בו  אנו מתמקדים  ולכן  רכיב המגמה מבטא שינויים מתמשכים בקצב האינפלציה  סטציונרי. 
 State מודל  נאמד  המחזורי  והרכיב  המגמתי  הרכיב  זיהוי  לצורך  המחירים.  ברמת  פרמננטי  לזעזוע 
Space מסוג Unobserved Components with Stochastic Volatility( UCSV( )ראו פירוט 
לטביה,  צ'ילה,  יפן,  )ללא   OECD מדינות  27 עבור  בנפרד  נאמד  המודל   .)Forbes, 2018 נוסף אצל 
נעזרים  אנו  ראשון(.  )רבעון  ל-2019   2000 בין  זילנד(  וניו  אוסטרליה  איסלנד,  מקסיקו,  לוקסמבורג, 
ברכיב העיקרי הראשון )first principle component( של השינויים ברכיב המגמה ב־27 מדינות אלו 
כקירוב לשינויים המשותפים )co-movement( ברמת המחירים העולמית. על מנת להבחין בין זעזועי 
ביקוש והיצע אנו נעזרים בשיטה שהוצגה אצל )Sussman & Zohar )2018 ויושמה לאחרונה גם אצל 
)Alquist, Bhattarai & Coibion )2019. במסגרתה אנו נעזרים בגורם העיקרי הראשון של השינויים 
אנו  בביקוש העולמי. בשלב הבא  לשינויים  הגלובלי כמשתנה  ב־29 מחירי תשומות הנסחרות בשוק 
מריצים רגרסיה שבה הגורם העיקרי הראשון של רכיב המגמה באינפלציה מוסבר על ידי הגורם העיקרי 
הראשון במחירי הסחורות ומתייחסים לשאריות ממשוואה זו כקירוב לזעזועי היצע אקסוגניים. בשלב 
 .)Jordà, 2005( local projections של  השיטה  באמצעות  תגובה  פונקציות  אומדים  אנו  האחרון 

אמידות אלו מעלות סבירות לשבר מבני במהלך שנת 2008 ושבר נוסף סביב שנת 2015.
18   הספרות מצביעה על תמסורת של כ־0.25 בין שערי החליפין למחירים המקומיים. בשיטה שננקטה 
כאן, שאינה מתייחסת לשערי החליפין, אנו מוצאים תמסורת גבוהה יותר של כ־0.4. שיעור דומה נמצא 
במשקים קטנים ופתוחים אחרים )כגון שוודיה, דנמרק ושווייץ(. החלת שיטה זו על מדד המחירים של 

מוצרים סחירים בלבד מצביעה על תמסורת הקרובה ליחידתית.
19   שנת 2008 הושמטה מכיוון שתנודתיות האינפלציה בשנה זו מקשה הסקת מסקנות לגבי התמסורת בה.
20  באמצעות מבחן הגבולות )bounds test( של )Pesaran, Shin and Smith )2001 אנו מוצאים כי 
רכיב המגמה נוטה להתכנס בין מדינות, ואילו סדרות האינפלציה יכולות להתבדר זו מזו לאורך תקופות 
ממושכות יחסית. מבחן הגבולות מאפשר לבחון את קיומו של תהליך מסוג תיקון טעות גם עבור דרגות 
אינטגרציה שונות. מבחן זה רלוונטי במיוחד במקרה זה משום שלמרות ההנחה שרכיב המגמה מקיים 

תהליך מסוג הילוך מקרי, בפועל דרגת האינטגרציה אינה חד־משמעית.
21  באופן דומה להשערת הגרסה החלשה של חוק המחיר האחיד. השערה זו גורסת כי שער החליפין 
הריאלי נע סביב ממוצע קבוע. מדינות הצומחות בקצב מהיר יחסית נוטות לסטות מכלל זה )בהתאם 

להשערת באלסה וסמואלסון, 1964(.
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שבים לאורך זמן לרמתם הקבועה. אמידה זו מגלה כי בשנים 2015-2009, כאשר הייתה 
הוזלה במחירי חו"ל, משך הזמן שבו התפוגגה מחצית מפערי המחירים עמד על כ־13 
חודשים )תרשים ב3(. כלומר, פערי המחירים שבים לרמתם המקורית רק כעבור תקופה 
ממושכת. לעומת זאת, כשהתרחשה חריגה בכיוון ההפך והמחירים בחו"ל התייקרו, היו 
מהסטייה  כמחצית  במהירות.  והתפוגגו  בלבד  זמני  אופי  בעלי  שנוצרו  המחירים  פערי 
התפוגגה בתוך כשבועיים. הממצאים מראים על מפנה בתמסורת בשנים האחרונות. כפי 
שניתן להבחין בתרשים ב3, משנת 2016 נמצא קשר הדוק בין רמת המחירים בישראל 
ברמת  מתבטאים  חו"ל  במחירי  שינויים  כאשר  המפותחות,  במדינות  המחירים  לרמת 
ובהוזלות. פירוש הדבר הוא  ובאופן דומה בהתייקרויות  המחירים המקומית במהירות 
שחוסר הסימטריה שהצבענו עליו מתפוגג בשנים האחרונות. תוצאה זו מתיישבת עם 

ממצאים נוספים המצביעים על הגברת התחרות במשק )בנק ישראל 2018; 2019א(.
 

G7 תרשים ב1. התפתחות מחירי הצריכה בישראל ובמדינות
ממוצע נע שנתי )שנת 2000=100(
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תרשים ב2. ההשפעה המצטברת על רמת המחירים בישראל בעקבות 
זעזוע חיצוני של אחוז אחד ברמת המחירים העולמית

בשנים 2009–2015
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*  הקו המקווקו מציין רווח סמך ברמה של 95%.
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תרשים ב3. משך מחצית החיים של סטייה במחירים המקומיים ביחס 
למחירי חו"ל

*** מציין רמת מובהקות של 1%.

 Bank of International Settlements :מקור: בנימין בנטל וגלעד ברנד, מרכז טאוב  | נתונים
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המחירים  רמת  של  בחינה  האחרונות,  השנים  של  החיוביות  ההתפתחויות  למרות 
בהשוואה לחו"ל מעלה כי רמת המחירים עדיין גבוהה ביחס למדינות מפותחות אחרות, 
כאשר מביאים בחשבון שההכנסה לנפש בישראל נמוכה יחסית )תרשים ב4(. למעשה, 
השוואה של רמות המחירים במדינות המפותחות מגלה כי ישראל חורגת במידה ניכרת 
מהקשר בין רמת המחירים להכנסה לנפש, וחריגה זו — של כ־17% — היא הגבוהה ביותר 
בכל המדינות המפותחות. המשמעות היא שהמחירים בישראל גבוהים בכ־17% מהרמה 
המצופה ממשק שבו הכנסה דומה לנפש. מאחר שבחינת פערי המחירים בין מדינות אינה 
אלא השוואה של שער החליפין הריאלי, קשה לקבוע באיזו מידה תוצאה זו מבטאת את 
התחזקות השקל בתקופה זו. השוואה לאורך שנים מספר מצביעה על פער נמוך יותר, של 
כ־12%, שהוא אף מובהק מבחינה סטטיסטית. פירוש הדבר הוא שלמרות ההתפתחויות 
עדיין  בישראל  המחירים  רמת  כי  להניח  מקום  יש  בשנים האחרונות,  החיוביות שחלו 
גבוהה יחסית. צעדי מדיניות נוספים כמו אלו שננקטו בשנים האחרונות יתמכו בצמצום 

נוסף בפערי המחירים. 
 

  ,OECDתרשים ב4. רמת המחירים וההכנסה לנפש במדינות ה־

 OECD.Stat :מקור: בנימין בנטל וגלעד ברנד, מרכז טאוב | נתונים 

ישראל
אוסטרליה

אוסטריה
בלגיה

קנדה

ילה'צ

כיה'צ

דנמרק

אסטוניה

פינלנד

צרפת
גרמניה

יוון

הונגריה

אירלנד

איטליה
יפן

דרום קוריאה

לטביה

ליטא

הולנד
ניו זילנד

פולין

פורטוגל

סלובקיה

סלובניה
ספרד

שוודיה

הממלכה המאוחדת ב"ארה

R² = 0.8997

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

$10,000 $20,000 $30,000 $40,000 $50,000 $60,000 $70,000 $80,000

)במחירים שוטפים(התוצר לנפש 

מחירי הצריכה הפרטית
)  100=ב"ארה( 

2018



ות 2019 ני דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדי 42

סיכום 
המשק מתאפיין בצמיחה יציבה יחסית ובשוק עבודה הדוק, מגמה הנמשכת זה שנים אחדות. 
התוצר צומח בקצב דומה לפוטנציאל הצמיחה של המשק )כ־3.0%(, קצב איטי יחסית בהתחשב 
בצמיחה של 2% בגודל האוכלוסייה, שאינו מאפשר לצמצם פערים ברמת החיים בין ישראל 
גובר. החריגה בתקציב עומדת  נתונה ללחץ  למדינות מפותחות אחרות. המערכת הפיסקלית 
כעת על כ־4% תוצר ובכך התהפכה המגמה של הקטנת היחס בין החוב לתוצר שאפיינה את 
המשק שנים רבות. אם לא יינקטו צעדים להקטנת ההוצאות הממשלתיות ולהגדלת ההכנסות, 
הגירעון אף צפוי לגדול בחודשים הקרובים. הגידול בגירעון בתקופה זו נוגד את הגישה הכלכלית 
המקובלת, הגורסת כי בתקופות ֵגאּות יש לצבור מקורות שיתמכו במדיניות מרחיבה בתקופת 
שפל. בצד החיוב יש לציין כי מתרבות העדויות על עלייה בתחרות המקומית ועל תהליך של 

התאמת המחירים בישראל לרמה דומה לרמת המחירים במדינות מפותחות אחרות. 
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