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 כנסת ה

 דעמרכז המחקר והמי

 תמצית

 הנהוגים כללים פיסקלייםסקירה של  ובומסמך זה נכתב לבקשת חה"כ שלי יחימוביץ ועבור ועדת הכספים 

מסמך תיאור והסבר של הכללים הפיסקליים השונים, תיאור השימוש בכללים בבישראל ובמדינות המפותחות. 

 1הכללים הפיסקליים בישראל.והשלכות פיסקליים במדינות המפותחות וניתוח יישום 

ניהול הוצאה התקציבית, כחלק מבגירעון התקציבי ובחוב הציבורי, ב הטישלאפשר כללים פיסקליים נועדו ל

שלושה סוגים של כללים פיסקליים: כללי חוב ציבורי, כללי איזון  שיה. ממשלשל הפיסקלית הניות ימדה

 רוב המדינות המפותחות משתמשות בכלל פיסקלי אחדתקציבי )גירעון תקציבי( וכללי תקרת הוצאה ציבורית. 

מפותחות רבות מדינות בשנים האחרונות סיון מלמד כי יהנכללים במקביל.  המכב משתמשות ורובן ,לפחות

 . לעצמן קבעוהפיסקליים שלעמוד בכללים קשות מת

מעת שונה יעד הגירעון וכלל תקרת הוצאה. לאורך השנים  : כלל גירעוןםשני כללים פיסקלייים נהוגבישראל 

שנקבע שנתיים או יותר קודם. כלל ההוצאה, הקובע תקרה לגידול  היעד, כך שהגירעון בפועל היה גבוה מלעת

פעמיות, מעבר לכלל שנקבע, -ברוב השנים, הממשלה קבעה הוצאות חריגות וחדנשמר לא בהוצאות הממשלה, 

-אי )כמו ההתנתקות, מלחמת לבנון השנייה והמשבר הכלכלי(. חריגים אירועיםאפשר התמודדות עם ל כדי

 . המדיניות הפיסקלית של הממשלהבאמינות עשויה לפגום עמידה ביעדים 

במקביל חלה ירידה ו, מהתוצר תוצר ובתשלומי הריבית–חוב ביחסניכרת ירידה בישראל בשנים האחרונות חלה 

 לכלליםותוצר, בובעיקר במשקל ההוצאה האזרחית ללא ריבית תוצר, בבמשקל ההוצאה הציבורית ניכרת 

מהתוצר,  32.5%ההוצאה האזרחית ללא ריבית בישראל  הייתה 2012שנת ב. ירידה זויש חלק ב הפיסקליים

ניתוח יישום הכללים הפיסקליים  נקודות אחוז תוצר. 11פער של  – צע במדינות המפותחותבממו 43.5%לעומת 

 קיימא:-תוואי הפיסקלי בישראל אינו ברה מעלה כי

  ה, תרמ2018, במקביל לתוואי הפחתת מס הכנסה ומס חברות עד לשנת 2011הרחבת כלל ההוצאה משנת 

המדינה לבין הוצאותיה שלא נגרם מהאטה כלכלית אלא קיים רעון מבני, כלומר פער בין הכנסות יליצירת ג

מהתוצר,  4.2% היהבפועל  גירעוןבה הש, 2012חריגה פיסקלית זו באה לידי ביטוי בשנת  מיחה.צת וגם בשנ

-תחזית מקרו 2010במחצית שנת  הלפיו נערכששנתי, -מהתוצר. השימוש בתקציב דו 2%בהשוואה ליעד של 

 את הכישלון בעמידה ביעד הגירעון. ףהחרי , מרובה ודאות-אי איבתנ ,2012כלכלית לשנת 

  כישלון במדידת התחייבויות עתידיות של הממשלה תרם לפער הולך וגדל בשנים הקרובות בין תקרת

בין תקציב המדינה הכולל את תוכניות הממשלה. פער זה מביא לפגיעה באמינות והוצאה לפי החוק ה

                    2013דחיית הוצאות מהשנים . תקציביצוצים חדים בגידול המתוכנן בהמדיניות הפיסקלית ולצורך בק

החריגה בעיית לא תביא לפתרון , 2014-2013כפי שמוצע בתוכנית הכלכלית לשנים , ךואיל 2015לשנת  2014-ו

 ספותנו תואילך ולצורך בהתאמות תקציביו 2015משנת  הבעיה מהתוואי הפיסקלי, אלא דווקא להחרפת

  .2015 לשנת בתקציב

אשר ימתן השפעות של  ,מחזור-מנוכהגירעון יעד : אימוץ המדיניות הפיסקליתעשויים לשפר את שכלי מדיניות 

 יישום על לפיקוח עצמאי יפיסקל מוסד(; הקמת שפלבתקופות  עידודומחזורי העסקים )צינון בתקופות גאות 

הגדלת , לרבות שיפור תכנון וניהול תקציב המדינה; יתשקיפות התקציבהולהגברת  הפיסקלית המדיניות

ומיקוד אגף התקציבים בניהול המדיניות הפיסקלית החופש של משרדי הממשלה, צמצום מספר סעיפי התקציב 

     ."מרוב עצים לא רואים את היער"נראה כי שכן  ,תוך ביזור הניהול השוטף של סעיפי התקציב

                                                 

 , על עזרתו בהכנת המסמך.בנק ישראלחטיבת המחקר בומדיניות בכלכלה -אגף מקרותודה לד"ר עדי ברנדר, מנהל   1
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 כנסת ה

 דעמרכז המחקר והמי

 2רקע - פיסקלייםכללים  .1

 3בכללים פיסקליים בהשוואה למדיניות המבוססת על שיקול דעתהשימוש  .1.1

ניהול הוצאה התקציבית, כחלק מבו התקציבי גירעוןבחוב הציבורי, באפשר שליטה נועדו ל פיסקלייםכללים 

 ןורוב לפחות, אחדפיסקלי המפותחות משתמשות בכלל  ב המדינותור. הממשלשל פיסקלית הניות ימדה

 , כללי איזון תקציביציבורי כללי חוב: פיסקלייםשל כללים סוגים  השלושיש כללים במקביל.  המכב משתמשות

 .הוצאה ציבוריתתקרת כללי ו תקציבי( גירעון)

בהשוואה למדיניות המבוססת על  כללים פיסקלייםבשימוש אפקטיביות ה לעדיון  שבספרות המקצועית י

, שתפקידו המדינה ניגוד אינטרסים בין המשרד האחראי לתקציב שהתקציב יגיבוש בתהליך . שיקול דעת

דוחפות אשר  לחץ באוכלוסייהקבוצות לשמור על המשמעת התקציבית ולהגביל את הגירעון התקציבי, לבין 

מגידול לכלל החברה את העלות הנגרמת  די הצורך בחשבוןהביא בלי ללעתים , לטובתןלהגדלת התקציב 

באה לידי והיא  5,(common pool) "בעיית המאגר המשותף"ראת בספרות המקצועית תופעה זו נק 4בגירעון.

ניתוח התנהגות במשטרים קואליציוניים המבוססים על מפלגות רבות, כמו בישראל. בעיקר נרחב ביטוי 

 .(deficit bias)הטיה בסיסית להגדלת הגירעונות ום קיעל ממשלות לאורך שנים מלמד 

לשלוט בגירעונות  במטרהיש הטוענים כי השימוש בכללים פיסקליים עשוי להביא למדיניות פיסקלית אחראית 

טענה זו כללים פיסקליים עוזרים לממשלות לאמץ מדיניות עקבית לאורך לפי התקציביים ובחובות הציבוריים. 

. טענה זו הגירעוןלהגדיל את  להןשהנטייה הקיימת ידי צמצום -על השנתיים גירעונותבלשליטה  יםותורמשנים 

הם פעמיים -ריסון תקציבי חדמדיניות כי צעדי  בו מצאנש 6,העולמית קיבלה חיזוק במחקר של קרן המטבע

. מחקרים אחרים הראו כי (המבוססים על כללים פיסקליים אלו)כמו  חטוו-כלי מדיניות ארוכימילים פחות יע

לאחר מכן המשך שממשלה מקורית אשר ריסנה את התקציב סובלת השלכות פוליטיות שליליות, אולם בשנים 

הגדלת לסטייה מהמדיניות המקורית ונמצא כי ל, על כן . יתריותרקטן  ציבוריהמדיניות כרוך במחיר  םיישו

הקושי ביישום כללים  שנים הקודמות.סקלי שהתפתח בהתוואי הפי"קלקול" מחיר פוליטי בגין  הגירעון צפוי

פיסקליים מביא לעתים לאימוץ מנגנוני אכיפה חיצוניים, כמו של האיחוד האירופי או קרן המטבע העולמית, 

 מדינות בקשיים פיננסיים לנקוט מדיניות מרסנת.ה"מכריחים" 

תוצאות אפקטיביות יותר בריסון הגירעון, עשויה להביא ל מדיניות של שיקול דעתמנגד, יש הטוענים כי הפעלת 

כללים שימוש בייתכן כי שכן בדרך זו הממשלה מרסנת את הגירעון בנקיטת צעדים פרטניים וממוקדים. כמו כן, 

-איהנזק שבמ גדולנות הפיסקלית יהיה יובמקרה של חריגה מהם הנזק לאמגבוהות, פיסקליים יוצר ציפיות 

ביא למדיניות מעלייה בגירעון ובחוב  לעשמעת שוק )החשש מתגובת השווקים יש הטוענים כי מ. שימוש בכללים

אולם מחקרים מלמדים כי תגובת השווקים  ,כלי מדיניות עדיף על כללים פיסקלייםהיא פיסקלית אחראית( 

 .קיימא-ברים על חריגה מתוואי פיסקלי מבשלבים מוקדכבר ואין בה כדי להתריע  ,היא אטית

                                                 

 .2013, ינואר כלכלי-מונחון מקרוכלכליים ראו במסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת -הסבר המושגים המקרו  2
יעדים או צעדים? תפקידם של יעדי הגירעון וההוצאה במאמצי הקונסולידציה הפיסקלית של ישראל, הרחבה ראו: ד"ר עדי ברנדר,   3

 . 2008חטיבת המחקר של בנק ישראל, מרס  ,2200–1285
 .  2006, הספרייה לדמוקרטיה, (162–165)עמ'  מאזן הכוחות בתהליך התקצובדהן, , פרופסור מומי בסט בןפרופסור אבי  4
 לתו, אולם התועלת המשותפת לחברה כולה אינה אופטימלית.מצב שבו כל פרט ממרב את תוע –כשל שוק "המאגר המשותף"   5

6  International Monetary Fund (IMF) (1996a), World Economic Outlook, May 1996, World Economic and Financial 

Surveys. 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03138.pdf
http://ozar.mof.gov.il/museum/hebrew/129-01.pdf
http://ozar.mof.gov.il/museum/hebrew/129-01.pdf
http://ozar.mof.gov.il/museum/hebrew/129-01.pdf
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.idi.org.il%2F%25D7%25A1%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%2595%25D7%259E%25D7%2590%25D7%259E%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D%2F%25D7%2594%25D7%2595%25D7%25A6%25D7%2590%25D7%2594-%25D7%259C%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25A8%2F%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D%2F%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%2599%25D7%2594-%25D7%259C%25D7%2593%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A7%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2599%25D7%2594%2F%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2596%25D7%259F-%25D7%2594%25D7%259B%25D7%2595%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%2591%25D7%25AA%25D7%2594%25D7%259C%25D7%2599%25D7%259A-%25D7%2594%25D7%25AA%25D7%25A7%25D7%25A6%25D7%2595%25D7%2591%2F&ei=6TuJUcKtI4G64ASY9IHwBQ&usg=AFQjCNGVHoUA73-BnpFgCBleMmZRL5Gb9Q&sig2=onKpCbOScnSsmB_0IM-W0g&bvm=bv.45960087,d.d2k
http://books.google.co.il/books?id=QyxdFpvkvMwC&pg=PR1&lpg=PR1&dq=International+Monetary+Fund+(IMF)+(1996a),+World+Economic+Outlook,+May+1996,&source=bl&ots=_I31ZNM-A2&sig=xGkZz5n2mO0RzBXGq83AmBsNOBo&hl=iw&sa=X&ei=rbKdUcfKO4WD4ASci4GoCg&ved=0CFYQ6AEwBw
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 כנסת ה

 דעמרכז המחקר והמי

וחוסר רצון פוליטי של נבחרי בציבור  נזוססקונ היעדרעשוי להיות מחסום עיקרי ליישום כללים פיסקליים 

מענה מלא לסיבות אלו. ייתכן אף שכללים  איןל הגבלת ההוצאה התקציבית שיצירת כלל פיסקלי בהציבור. 

הוצאה בים לצמצום במהלך השנלהביא )כמו הפחתה בהוצאה( עשויים ברמת הנדיבות שלהם מדי  ם"קשי"

ליצירת התמרמרות חברתית אשר תאלץ את הממשלה לבצע ו הציבורית ביחס לגודל הכלכלה והאוכלוסייה

 7הכללים שקבעה. תהוצאות תוך הפרהולהגדיל את שינוי מגמה 

 תקציבי( גירעון) תקציבי איזון כללי .1.2

וצר המקומי אחוז מהתכנמדד , וגירעון תקציבי הוא ההפרש בין סך ההוצאות לסך ההכנסות בתקציב המדינה

כלומר,  ,רחבהההממשלה בוחרות להתמקד בגירעון המפותחות המדינות רוב . (מ"גתתוצר או  :להלןהגולמי )

רים "מוסדות ללא כוונת רווח שעיקר מימונם מהממשלה )מלכו הממשלה המרכזית, הרשויות המקומיות גירעון

מטרה ב גירעוןתקרה ליעד או קובעים גירעון תקציבי  כללי. חולים ואוניברסיטאות(-ציבוריים, כגון קופות

עשויות תקציבי נמוך או על עודף לאורך השנים  גירעוןשומרות על המדינות תוצר. –יחס חובבו גודלובלשלוט 

 ., בתלות בשיעור הצמיחהתוצר–יחס חובהין את קטלה

 :יתרונות

  עודף תקציבי, עשויה להביא לשיפור באמינות המדיניות  על אף ואתקציבי נמוך,  גירעוןשמירה על

 חובותיה. לע משלמת הפיסקלית, לירידה בפרמיית הסיכון של המשק וכך לירידה בריבית שהמדינה

  תוצר, –יחס חובהבהורדת לסייע  ועשוייםאת קצב צמיחת החוב הציבורי  כללי איזון תקציבי מגבילים

תוצר תלוי במשתנים נוספים, –חוב )יש לציין כי השינוי ביחס מקצב הצמיחהנמוך הגירעון בו שצב במ

חוב שחוק עשוי להמטבע ייסוף בשער ולשחוק חוב במטבע מקומי לא צמוד,  עשויהאינפלציה  ה,לדוגמ

ב ותינאפשר עשויה להביא ל: )א( ירידה בעתיד בתשלומי הריבית, וכך ל תוצר–חוב(. ירידה ביחס חוץ בעבמט

ות הפיסקלית, כמו הרחבה תקציבית ילממשלה בניהול המדינ אחרים; )ב( גמישותתקציבים ליעדים 

בהן שבמדינות  החשוב תוצר–חוביש לציין כי ירידה ביחס  .ללא הגדלת הסיכון הפיננסי בתקופות מיתון

 לעריבית  משלמות יותר הן ממילא ופוליטי  )כמו ישראל(, -אויפרמיית הסיכון גבוהה יחסית בגין המצב הג

 ובותיהן.ח

 לעלייה במחירי ההוןוידי הממשלה בשוק ההון -חוב על גרותיהתקציבי מביא לעלייה בגיוס א גירעוןגידול ב, 

כך לירידה עקב בפעילות במשק, ולירידה עשוי להביא לירידה בהשקעות הפרטיות במשק הוא כן  ועל

 להגבלת הגירעון חשיבות רבה. , ולפיכך גירעוןושוב לגידול בממסים בהכנסות 

  כלל אצבע פשוט. על מקבלי ההחלטותפירושה אימוץ  גירעוןשמירה על יעד המבחינת מקבלי ההחלטות 

 קיצוץ בהוצאות אחרות.בחדשה בהכנסה חדשה או  הוצאה ציבוריתלאזן כל 

 חסרונות: 

  ידי -את הכלל על "רןלתמאפשר " ;בתחזית הכנסות המדינה תלויהתחזית הגירעון לשנת תקציב הבאה

בפועל יהיה גבוה יותר. לכן הגירעון אימוץ תחזית הכנסות גבוהה מדי, ואז יעד הגירעון הוא נמוך, אולם 

 חוב הציבורי.בו גירעון בפועלבמדובר בכלל פיסקלי "רך" יחסית, שלא בהכרח מביא לשליטה 

                                                 

7  Congressional Research Service (CRS), Statutory Limits on Total Spending as a Method of Budget Control, Megan 

Suzanne Lynch, July 2011. 

http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41938.pdf
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  תנודות תקופתיות של ) את השפעת מחזור העסקים להאיץעשויים , כלומר םימחזורי-פרוהם  גירעוןכללי

ת )בעקבות ירידה וכאשר יש מיתון במשק והכנסות המדינה יורד, דוגמה. ל(גאות ומיתון בפעילות הכלכלית

את  עלותאו להלקצץ בהוצאות המדינה אפשר מעבר ליעד  גירעוןלא להגדיל את ה כדי ,מסים(הכנסות ממ

מחזורית -ההשפעה הפרוקזז את לבמטרה יש לציין כי  8.חריף את המיתוןלהעלולה זו מדיניות  .שיעורי המס

 .(3.1סעיף להלן )ראו מחזור -מנוכה גירעוןל שבעות יעד וקרבות מדינות 

 בטווח הקצר גירעוןאת ה יםגדילמ אשר ,ארוך טווחמשתלמים להקק חוקים ולח כללי גירעון מקשים .

 ,שנים כמו תועלתו המכשנתי, מימון החוק לא נפרס על התקציב ה הואחוק כל התקציב למקור מכיוון ש

, השקעות בתשתיות עשויות להיות כדאיות כלכלית ולהגדיל את דוגמהאחת. לוקצב לשנה מבדרך כלל אלא 

בעבר . שנת תקציבאותה ב גירעוןלהביא להגדלת ההן עלולות אולם  ,הרווחה החברתית בטווח הארוך

הקובע כי  ,הזהב כלל – גירעוןמשפחת כללי המיה זו בכלל נוסף לתקן הט השתמשו מדינות שונות כדי

מרכיב לפרט השינויים בעקבות מחזור העסקים( יהיה מאוזן בניכוי )התקציב  המחזור-מנוכההתקציב 

הכנסות כיום, ידי -למשמשות את הציבור כיום חייבות להיות מכוסות עהכלומר הוצאות . בתקציב ההשקעה

ואילו השקעות שאמורות לשרת את הציבור בתקופות הבאות או בדורות הבאים לא יהיו מאוזנות וימומנו 

עד אימוץ  ,היה קיים בין השאר בגרמניהזה כלל  .דרך הגדלת הגירעון החוב הציבוריהגדלת  באמצעות

2008.9–1222 , ובבריטניה בשנים2012 האמנה הפיסקלית בשנת
 

 יבוריצכללי חוב  .1.3

כלל זה עוזר להבטיח התכנסות לרמה מהתוצר.  לשיעור החוב הציבוריקובע יעד או תקרה  חוב ציבורי כלל

חוב הסבר הכלכלי ליצירת ה. מדיגדולים  םתקציביי תגירעונויצור מסוימת של חוב ומגביל את האפשרות ל

להגדיל את התוצר כדי הגדיל את ההשקעות כיום האפשרות להוא  )אם מדובר ביעד חוב לטווח ארוך( ממשלתי

גבוה בשיעור חוב  ,צד שנימאינן מספיקות. בהווה גם אם ההכנסות , )כגון השקעה בחינוך או בתשתיות( בעתיד

של סיכון הבפרמיית עלייה לולהביא , הריבית הגבוהים תשלומי עקבלסכן את היציבות הכלכלית  ולי עלמד

 .רעוןיפ חדלותל בסיכוןגידול ליא משלמת וכך גם שהריבית ה ירומדינה ובשיעה

 :יתרונות

 שכן יחס בו היעד הוא ארוך טווח(ש)במצב  גמישות וחופש לממשלה בניהול מדיניות תקציב בעת מיתון ,

 .הכלכלה )אפקט קיינסיאני(להמריץ את ובעת מיתון  גירעוןת הלהגדיל אמקשה מדי גבוה  תוצר–חוב

  להגדיל את  תהיה אפשרותכך ונמוכים יותר ריבית תשלומי הקטנתו תוביל לונושא ריבית, החוב הציבורי

  .ורווחה כגון חינוך, תחומים אחריםב ההוצאה הציבורית

                                                 

קופת מיתון יש , בתהאסכולה הקיינסיאניתלפי  ;כלכלית הרצויה בשנות מיתון-יש שתי אסכולות מרכזיות בנושא המדיניות המקרו  8
, בתקופת מיתון אין האסכולה הריקרדיאניתלהגדיל את ביקושי הממשלה ובכך לעודד את הכלכלה. לפי  כדילהגדיל את הגירעון 

הם לשלם למימון החובות, ולכן הם מצמצמים כבר כיום את בעתיד יהיה עלילהגדיל את הגירעון, מכיוון שהפרטים מודעים לכך ש
 שוי ,הזבוויכוח  אמפירית מקזז את השפעת הגידול בהוצאה הציבורית. אין הכרעהשד צעחיסכון, הוצאות ומגדילים את הה

הגדלת הצריכה הציבורית בישראל מגדילה את התוצר , לפי מחקר של בנק ישראל שתי האסכולות.כל אחת ממחקרים שתומכים ב
, ש"ח 0.2-נוסף מגדילה את התוצר בכ ש"ח 1-רית בנפסקת לאחר כשלוש שנים(, כך שהגדלת הצריכה הציבושבטווח הקצר )השפעה 

)ההשפעה של  יפיסקלבישראל מתקיים מכפיל זה מחקר לפי . כלומר ש"ח 0.3-ובמקביל מקטינה את ההשקעה והצריכה הפרטית בכ
המכפיל הפיסקלי הוא  גישה קיינסיאנית מתונה)ב התואם את הגישה הקיינסיאנית המתונההגדלת הצריכה הציבורית על התוצר( 

פרק , 2012 ישראל בנק דוח(.  בנק ישראל, 1-קלאסית המכפיל הפיסקלי הוא יותר מקיינסיאנית אך גדול מאפס. בגישה  1-פחות מ
 .2013(, מרס 205)עמ'  1-תיבה ו' ,הממשלה הרחבה, שירותיה ומימונם –ו' 

9  International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, Fiscal Policy and Surveillance Division, Fiscal Rules 

Dataset, 1985-2012, Last updated on October 31, 2012. 

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/BankIsraelAnnualReport/דוח%20בנק%20ישראל%202012/chap-6.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/BankIsraelAnnualReport/דוח%20בנק%20ישראל%202012/chap-6.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/BankIsraelAnnualReport/דוח%20בנק%20ישראל%202012/chap-6.pdf
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fdatamapper%2FFiscalRules%2FFAD-Fiscal%2520Rules%2520Dataset_2012.xls&ei=YQN0UInXM8HJ0QXJ64GoBA&usg=AFQjCNFNVGvF7SOp0f6XPEsYpnWEjm-2CQ&sig2=LfxTTTC8RyKmTklcYCXnmg
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fdatamapper%2FFiscalRules%2FFAD-Fiscal%2520Rules%2520Dataset_2012.xls&ei=YQN0UInXM8HJ0QXJ64GoBA&usg=AFQjCNFNVGvF7SOp0f6XPEsYpnWEjm-2CQ&sig2=LfxTTTC8RyKmTklcYCXnmg
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 יותר כך גדול שהחוב מכיוון שככל  ,גיוס הון חדש יקר יותרכך  ,גבוה יותר תוצר–חוביחס הרוב, ככל שפי -לע

 יותר והלווה נדרש לשלם ריבית גבוהה יותר.דול גלמלווה הסיכון  ,יותרגדול פירעון  חדלות לש סיכוןה

 ככל אשר יצטרכו לשלם את החובות בתוספת ריבית ,לקיחת חוב היום באה על חשבון הדורות הבאים .

 הדורות הבאים נפגעים פחות. ,שהחוב קטן יותר

 חסרונות:

  מיתון הכנסות בתקופת  ,הדוגמ, כלומר מאיצים את השפעת מחזור העסקים. לםימחזורי-פרוכללי חוב הם

 זו  ותימדינוהכנסות, את האו להגדיל יש לקצץ בהוצאות  תוצר–חוב, וכדי לעמוד ביעד תוהמדינה יורד

 להחריף את המיתון. עשויה 

  להגדלת כך פירעון החובות, וצורך להגדלת מסים עתידית ל יהציפיבציבור הגדלת החוב כיום עשויה לגרום

 לרעה על הצמיחה.  זו משפיעה ופעה ת .אני(קרדיירהחיסכון ולצמצום הצריכה )אפקט 

  לפעולה בטווח הקצר. עוגן ון בכלל ארוך טווח, ולכן אי רךהוא בד תוצר–חוביעד 

 תקציבית הוצאהכללי  .1.4

                          והם ציבורית או את הגידול בהוצאה הציבורית )או הממשלתית( הוצאה ההכללים אשר מגבילים את 

 הכנסות המדינהלמרות הגידול בציבורית אינו מאפשר גידול בהוצאה הכלל זה בתקופות גאות  ;מחזוריים-א

 .למרות הירידה בהכנסות המדינה ציבוריתאינו מקטין את ההוצאה הוא המיתון האטה או בתקופות ו ,ובתוצר

 יתרונות: 

 (.הוצאותה לעות )יש הגבלה ממשית ההחלט כללי אצבע פשוטים למקבלי 

 מיתון בשנת  ;שפע ממחזור העסקיםוממייצב אוטומטי מכיוון שאינו משמש  .כיפהמבחינה טכנית, קל לא

גדלה גם  ינה, ובשנת גאות ההוצאה אקטנותהמדינה ממסים יורדת גם אם הכנסות  ינהא ההוצאה הציבורית

באופן שיטתי  טווח ארוכותתקציב כניות ותמימוש אפשר עשוי לדבר ה. אם הכנסות המדינה ממסים גדלות

10.יותרוצאות טובות ת לא תלות במחזורי עסקים והשגתבומוסדר 
  

 11:ואתגרים חסרונות

  ,שכן ייתכן שהשינוי בהוצאה כלל הוצאה עשוי להביא לשינוי במשקל ההוצאה הציבורית בתוצר לאורך זמן

לגבי המשקל הרצוי של החלטה מהשינוי בתוצר ועקב כך משקל ההוצאה הציבורית בתוצר ירד. קטן יהיה 

וכך , האמונים על קביעת סדר העדיפויות הלאומי ,הציבור בחריהיא בסמכות נההוצאה הציבורית בתוצר 

 ינו;בעני דיון ציבורישיתקיים בלי יהיה נגזרת של כלל הוצאה משקל ההוצאה הציבורית בתוצר ייתכן ש

לתקן הטיה  כדיירידת יתר במשקל ההוצאה הציבורית בתוצר. של ייתכן מצב של גידול יתר או במקרה כזה 

חשוב לציין  בוחרות להצמיד את כלל ההוצאה הציבורית לקצב הצמיחה בשנים האחרונות.שזו יש מדינות 

ולא רק  ,את ההכנסות גם להגדילאפשר התקציבי ובחוב הציבורי  גירעוןכי מנקודת ראות של השליטה ב

                                                 

 מחזור עסקים, בהנחה ששיעורי המס אינם משתנים.-למעשה כלל הוצאה הוא כלל גירעון מנוכה 10
11

   International Monetary Fund, Andrea Schaechter & others, Fiscal Rules in Response to the Crisis — Toward the 

“Next-Generation” Rules. A New Dataset, pp.7-8, July 2012 ; Congressional Research Service (CRS), Statutory 

Limits on Total Spending as a Method of Budget Control, Megan Suzanne Lynch, July 2011.  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12187.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12187.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41938.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41938.pdf
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ולא  ,הכנסותרמת הגבי לגם עדיף לקבוע כלל כדי לשלוט בגירעון טוענים כי יש  על כןלרסן את ההוצאות. 

 .הוצאותרמת גבי לרק 

  הוצאה כלל ה, אבל אסונות טבע או מלחמות עםהתמודד צורך ל דוגמה, כמו לודאות-יש אי בתכנון תקציבי

אירועים בלתי  לעתגובה תקציבית צורך שנת תקציב לבתוך תקציבית ואינו מאפשר גמישות  ,הוא קשיח

 צפויים.

 בה גידול שיש בשנה הקודמת תיתכן שנה צמיחה שיעור התחשב באינו מ ציבוריתההוצאה הכלל בו שמצב ב

לעורר התנגדות  לולדבר עה. התאםגדלה ב ינהניכר בצמיחה ובהכנסות המדינה אולם ההוצאה הציבורית א

מנגד, בתקופות של האטה וירידה בהכנסות המדינה, ייתכן  נהנה מהגידול בפעילות הכלכלית. ינוציבור, שאב

 שההוצאה הציבורית תגדל בקצב מהיר יותר משיעור הצמיחה.

 כדאיות המתאפיינות בכניות תקציב ויישם תמקשה לההוצאה כלל  ,תוצר–חובויחס  גירעון יבדומה לכלל

לול עכלל הוצאה ובמלים אחרות,  ,שנת התקציבב תוצר–חוביחס המגדילות את שכלכלית בטווח הארוך 

 .יותרה קטנ םמשום שעלות רק יעיליםלאימוץ פתרונות פחות  להביא

 שיעורי גידול מתון בהוצאה עשוי לעודד הפחתת  על כןכאמור, כלל הוצאה אינו מתייחס להכנסות המדינה, ו

כך, עקב  התקציבי והחוב הציבורי, שהיא המטרה העיקרית של כלל ההוצאה. גירעוןולא הפחתת ה ,מס

 .אף יעלה ואו עינבוותר ייהתקציבי עשוי להביא לכך שהגירעון  גידול מתון בהוצאה כאמור

  מדיניות תקציב עם  באמצעות בהכרחולא  ,פי פרוצדורה טכנית-שואף להגיע ליעד הוצאות עלהוצאה כלל

 אשר תשיג את אותם יעדי הוצאה. ,סדרי עדיפויות

  מההבדל בדרגות החופש בין חלק ע ובעשוי לנ םעמהתמודד שמגבלת הוצאה צריכה ל האתגריםאחד

חופשי חלק התקציב הובין הם קשיחים יחסית( שהישיר )כמו תקציבים הנובעים מחקיקה ב יתקצה

יותר קשה ב ישיר יבתקצ, ב חופשיילתקצהשוואה (. ב, כמו השקעה בתשתיותשיקול דעתהמבוסס על )

היא שכלל של עובדה זו המשמעות טווח שקשה לשנותם.  כיוון שהוא מבוסס על חוקים ארוכי ,לשלוט

)כמו  לפי שיקול דעת קבעהנ ,ל בעיקר על חלק התקציב החופשיופעל יעשורוחבי(  ץקיצוכמו הוצאה )

 ה, ועשוי לפגום בהקצאהוצאות שכר()כמו  התקציב הישיר הקשיח יותרעל חלק , ופחות השקעות בתשתיות(

 תקציבית מיטבית.

 בעולם םכללים פיסקליישימוש ב .2

 12אירופיהתפתחות מסגרות פיסקליות באיחוד ה .2.1

 אירופיכלכלי העולמי, אשר הביא להגדלה ניכרת של החובות הציבוריים בחלק ממדינות האיחוד המשבר הה

, שנכנסה אמנת מסטריכט באיחוד. פיסקליהמשטר החשף חולשות בסיסיות במסגרות האיחוד(,  גם: )להלן

כללים   13.במדינות האיחודמהתוצר(  60%חוב ברוטו )ומהתוצר(  3%)קבעה כללי גירעון  , 1222לתוקף בשנת 

מת האיחוד המוניטרי בינואר ק, ערב ה1222תנאי להצטרפות מדינות חדשות לאיחוד. בשנת כ גם ונקבע  אלו

ת ומסגר 14.(Stability and Growth Pact), נקבע כלל נוקשה יותר במסגרת הסכם היציבות והצמיחה 1222

                                                 

12  European Central Bank, The Importance and Effectiveness of National Fiscal Frameworks in The EU, Monthly 

Bulletin, February 2013. 
13 European Council, Treaty on European Union, July 1992. 
14  European Commission, Stability and Growth Pact (SGP), accessed: May 20, 2012.  

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/art1_mb201302en_pp73-88en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm
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 דעמרכז המחקר והמי

. במשבר הכלכלי העולמי האחרון בכמה מדינות בגוש האירו ניכריםגירעונות לא מנעו היווצרות אלו  תופיסקלי

לא ת אירופי, והנציבות הקיימא-פיסקלי בר תוואירה להשיג במטמפורטים מדינות רבות כלל לא יישמו כללים 

 .קבעהש בכללים ועמדנגד מדינות שלא סנקציות ה ליהפע

כלים  לעידוד בשנים האחרונות מאמץ לחזק את המשטר הפיסקלי באיחוד, בעיקר באמצעות עקב זאת נעשה 

 :, כמפורט להלןמסגרות פיסקליות לאומיותרפורמות של 

דירקטיבה  באיחוד אומצה 2011בנובמבר  :(budgetary frameworks) התקציב דירקטיבת מסגרות

EU/85/2011 כחלק מרפורמה מרכזית המכונה  15(,הדירקטיבה :)להלן רגוןלגבי מסגרות תקציביות במדינות הא

"six-pack". במטרה 2013 שנת עד סוף הדירקטיבה מאפשרת למדינות האיחוד לשנות בהדרגה את חוקיהן ,

יעדים אשר נקבעו בה, ונותנת להן חופש להחליט כיצד לשנות חוקים אלו. במקרה שמדינה לא תאמץ ב עמודל

או אף להעביר  16ת תוכל לפתוח בפרוצדורת הפרהאירופיפי לוח הזמנים שנקבע, הנציבות ה-את הדירקטיבה על

 (.1בטבלה  להלן )ראו פירוט הדירקטיבהשל אירופה המשפט הגבוה לצדק -את התיק לבית

רעונות ירגולציה מוצעת לחיזוק המעקב אחר הכנת תוכניות התקציב והבטחת תיקון ג :"two-pack"-הצעת ה

ת הציעה אירופיחריגים, מעבר לחקיקה הקיימת, במטרה להגדיל את האמון בשווקים הפיננסיים. הנציבות ה

 , וההצעה עדיין בדיונים.2011" בנובמבר two-pack"-את ה

בחנה ועדת המדיניות באיחוד  2011בחודשים מאי ונובמבר : (peer reviewדיניות וקריאת עמיתים )המלצות למ

מדובר  .ואימצה המלצות מדיניות לכל מדינה רגוןמדינות הא 22-מסגרות הפיסקליות הלאומיות בהאת  אירופיה

ובים יותר, כפי שנלמד לחץ לאימוץ כלי מדיניות ט משמשות כליה, ןוף אותאין לאיחוד כלים לאכש בהמלצות

בקרה פנימית לכמה מדינות העומדות בפני נערכה  2012בשנת ממדינות באיחוד בתהליך של קריאת עמיתים. 

 אתגרים פיסקליים )קפריסין, יוון, אירלנד, לטביה ופורטוגל(.

היציבות, אמנת מנכנס לתוקף הסכם פיסקלי כחלק  2013בינואר  1-ב :(Fiscal Compactהסכם פיסקלי )

 (.Treaty on Stability, Coordination and Governance Unionהתיאום והממשל באיחוד הכלכלי והמוניטרי )

סדרה של כללים פיסקליים )כלל  ההדרישות למסגרות פיסקליות לאומיות חוזקו בהסכם הפיסקלי, ונקבע

מכניסה לתוקף צעדים  תוצר–חוב ה ביחסי, עלידוגמהפי המצב הפיסקלי )ל-מיושמים עלהגירעון וכלל יעד חוב(, 

-ביתו, 2013פיסקליים לגבי הפחתת הגירעון(. על המדינות לתקן את חוקיהן לפי ההסכם הפיסקלי עד סוף שנת 

 ת.אירופייאמת זאת לאחר דיווח של הנציבות ה אירופיהמשפט של האיחוד ה

משקפות מערך שלם של  ,ה לעילארתוש ,ת מסגרות התקציבמסגרות פיסקליות לאומיות שנקבעו בדירקטיב

 .1 טבלהבלהלן את המדיניות הפיסקליות ברמה הלאומית, כמפורט  יםמעצבהכללים, פרוצדורות ומוסדות 

 

 

 

 

                                                 

בין מדינות בחקיקה וברגולציה הרמוניה יצירה  המטרתו על המנחה את מדינות האיחוד האירופי-מעין חקיקת – דירקטיבה 15
 הדירקטיבה.פי -עללמדיניות בהתאמת החקיקה והרגולציה המקומית  הדירקטיבהמות את יישהמדינות מ. ודהאיח

ידי אחת ממדינות האיחוד. בפרוצדורה -פרוצדורת הפרה היא תהליך שבו מועצת האיחוד האירופי פועלת לתקן הפרת ההסכמים על  16
 ה. כמה שלבים ובהם סנקציות שונות המוטלות על המדינה המפיר
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 אירופימסגרות פיסקליות באיחוד ה – 1 טבלה

 תיאור מסגרת

 כללים פיסקליים

דירקטיבה אין בכללים פיסקליים מספריים נועדו לעודד משמעת תקציבית. 
כאמור, בהסכם הפיסקלי שנכנס לתוקף בינואר  כללים ספיציפיים ברמת המדינה.

2013 (tcaisoC  lacsiF )פירוט הכללים  נקבעה סדרה של כללים פיסקליים(
 .להלן(ש 3-ו 2בטבלאות 

 תכנון תקציבי לטווח
 בינוני

לחוב  לגירעון, שקופיםשנתיים -קציביים רבהמרכיבים העיקריים הם: יעדים ת
 ולהוצאות הממשלה הרחבה; תחזיות של סעיפי ההוצאה וההכנסה העיקריים

בינוני; חיזוי השפעת -תקציב השנתי ומעבר לו; תיאור המדיניות הנחזית לטווחב
 קיימא בטווח הארוך.-בינוני על מצב פיסקלי בר כלי המדיניות לטווח

תיאום תקציבי בין רמות 
 שונות של הממשלה

 ,פיסקלייםהתיאום תקציבי בין רמות הממשלה חשוב להבטחת עמידה בכללים 
חסים בדרך כלל לממשלה הרחבה, הכוללת גופים אשר יבהינתן שהכללים מתי

נגנונים על המדינות ליישם מ ה,דירקטיבהאינם בשליטה ישירה של הממשלה. לפי 
התאמת  את ובטיחהממשלה הרחבה, אשר ימתאימים של תיאום בין רמות 

 לכללים הפיסקליים. הממשלתייםהתנהלות הגופים 

מועצות פיסקליות 
 עצמאיות

יכולים להגביר את שקיפות ואיכות המדיניות הפיסקלית ואת   גופים עצמאיים
ופים עצמאיים ג ה,דירקטיבלפי ה. שהם מנהיגים אפקטיביות הכללים הפיסקליים

האחראיות לניהול המדיניות וגופים עם אוטונומיה פונקציונלית ביחס לרשויות 
 לים הפיסקליים שנקבעו.ללעקוב אחר ציות המדינות לכנדרשים הפיסקלית 

 ניטור תקציבי

שפער  , כדי להבטיחמסגרת ניטור מתאימה הכרחית לפיקוח פיסקלי אפקטיבי
זקוקה  אתפיסקלי בין היעד לבין המצב בפועל יאותר בשלב מוקדם. מסגרת כז

 הדירקטיבהות הממשלה. מכל רב על הנעשה ומדויקים לנתוני תקציב מעודכנים
 להן השפעה על התקציב יפורסמו יותלהעשויה שדורשת שהתחייבויות לא צפויות 

 . בציבור

כלכליות -תחזיות מקרו
 ותקציביות

לא מוטות הן אבן יסוד של פיקוח ריאליות וכלכליות ותקציביות -תחזיות מקרו
לבסס את התכנון הפיסקלי על פיסקלי אפקטיבי. הדירקטיבה דורשת 

 אינפורמציה מעודכנת ועל הנחות סבירות. המדינות נדרשות לפרסם את הנחותיהן
בבסיס התחזיות. הדירקטיבה שההנחות את את המתודולוגיה שבשימוש ווכן 

בהשוואה לתחזיות זמינות גם דורשת שתהיה הערכה שוטפת של התחזיות, 
 אחרות.

מבוססת  טיוטת התקציבשכלכליות -ות מקרו", תחזי-csiptwo"-לפי הצעת ה
 ידי גופים עצמאיים.-יופקו, או לפחות יאושרו, על עליהן

 התפלגות השימוש בכללים לפי מדינות .2.2

לעיל או יעדי גירעון תקציבי )כמפורט  איזון תקציבי יכלל םלפי קיולהלן מוצגת התפלגות המדינות ש 1תרשים ב

 (.1.2בסעיף 
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 17כלל איזון תקציבי םלפי קיומדינות ההתפלגות  – 1תרשים 

 

,אירופימדינות האיחוד ה 22כל בקיים  תקציבי איזון כלל ,תרשיםהלפי 
18

שנבדקו  -OECDמדינות ה 32-מ 22-ב 

  19.מהמדגם( 25%) מדינות המדגם 81-מ 61-בוקוריאה( -ודרוםטורקיה )לא כולל 

 .תוצר–חובכלל יחס  םלפי קיולהלן מוצגת התפלגות המדינות ש 2בתרשים 

 20תוצר–חוביחס כלל  םלפי קיומדינות ההתפלגות  – 2תרשים 

 

 81-מ 62-ובשנבדקו  OECD-ה דינותמ 32-מ 23-ב, אירופיה כלל חוב קיים בכל מדינות האיחוד ,התרשיםלפי 

 כלל הוצאה ציבורית. םלפי קיולהלן מוצגת התפלגות המדינות ש 3בתרשים  .דינות המדגםמ

                                                 

17  International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, Fiscal Policy and Surveillance Division, Fiscal Rules 

Dataset, 1985-2012. OECD countries without Turkey and South Korea. 
יוון, לטביה, ליטא,  מדינות האיחוד: בלגיה, בולגריה, דנמרק, גרמניה, אסטוניה, אירלנד, יוון, ספרד, צרפת, איטליה, 22  18

 דיה, צ'כיה ובריטניה.בלוקסמבורג, הונגריה, מלטה, הולנד, אוסטריה, פולין, פורטוגל, רומניה, סלובניה, סלובקיה, פינלנד, ש
 .)כגון צ'אד וטוגו( מתפתחות)כגון רוסיה וברזיל( ומדינות  מתעוררות, מדינות מפותחותמדינות, ובהן מדינות  81במדגם נכללות   19

20  International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, Fiscal Policy and Surveillance Division, Fiscal Rules 

Dataset, 1985-2012. OECD countries without Turkey and South Korea. 

http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fdatamapper%2FFiscalRules%2FFAD-Fiscal%2520Rules%2520Dataset_2012.xls&ei=YQN0UInXM8HJ0QXJ64GoBA&usg=AFQjCNFNVGvF7SOp0f6XPEsYpnWEjm-2CQ&sig2=LfxTTTC8RyKmTklcYCXnmg
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fdatamapper%2FFiscalRules%2FFAD-Fiscal%2520Rules%2520Dataset_2012.xls&ei=YQN0UInXM8HJ0QXJ64GoBA&usg=AFQjCNFNVGvF7SOp0f6XPEsYpnWEjm-2CQ&sig2=LfxTTTC8RyKmTklcYCXnmg
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fdatamapper%2FFiscalRules%2FFAD-Fiscal%2520Rules%2520Dataset_2012.xls&ei=YQN0UInXM8HJ0QXJ64GoBA&usg=AFQjCNFNVGvF7SOp0f6XPEsYpnWEjm-2CQ&sig2=LfxTTTC8RyKmTklcYCXnmg
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fdatamapper%2FFiscalRules%2FFAD-Fiscal%2520Rules%2520Dataset_2012.xls&ei=YQN0UInXM8HJ0QXJ64GoBA&usg=AFQjCNFNVGvF7SOp0f6XPEsYpnWEjm-2CQ&sig2=LfxTTTC8RyKmTklcYCXnmg
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 דעמרכז המחקר והמי

 21הוצאה ציבוריתכלל  םלפי קיומדינות ההתפלגות  – 3תרשים 

 

במדינות מפותחות כלל זה נפוץ  ,הוצאה ציבורית. עם זאתכלל  םב המדינות שנבדקו לא קייובר ,התרשיםלפי 

 32-מ. ישמדינות  12-מדינות אין כלל הוצאה וב 15-ב אירופיבאיחוד ה יותר מאשר במדינות לא מפותחות.

יש.  22-מדינות המדגם אין כלל הוצאה וב 81-מ 52-ב. יש 13-אין כלל הוצאה וב 12-שנסקרו ב OECD-מדינות ה

 באימוצו.ים ועל הקשיחסרונות של כלל הוצאה נתונים אלו יכולים ללמד על ה

לעיל עולה כי כלל האיזון התקציבי הוא השכיח ביותר במדינות המפותחות וכלל ההוצאה הוא  3–1מהתרשימים 

להלן מוצג מספר ש 4כללים פיסקליים. בתרשים  המכדינות רבות בוחרות לשלב מוכי  ,בהן הפחות שכיח

 . אחת מהןהכללים הפיסקליים בכל  מספרלפי המדינות 

 22םפיסקלייהכללים המדינות לפי המספר  – 4תרשים 

 

יותר מכלל פיסקלי נהוג המדינות ברוב ו לפחות כלל פיסקלי אחדנהוג ם עולה שכמעט בכל המדינות מהתרשי

יש לציין כי בעקבות ארבעה כללים שונים. המנהיגות אך יש מדינות  ,שני כלליםבב המדינות בוחרות ואחד. ר

                                                 

21  International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, Fiscal Policy and Surveillance Division, Fiscal Rules 

Dataset, 1985-2012. OECD countries without Turkey and South Korea.. 
22
C Ibid. The chart included revenue rules. 

 מדגם מלא OECD-מדינות ה מדינות האיחוד האירופי

http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fdatamapper%2FFiscalRules%2FFAD-Fiscal%2520Rules%2520Dataset_2012.xls&ei=YQN0UInXM8HJ0QXJ64GoBA&usg=AFQjCNFNVGvF7SOp0f6XPEsYpnWEjm-2CQ&sig2=LfxTTTC8RyKmTklcYCXnmg
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fdatamapper%2FFiscalRules%2FFAD-Fiscal%2520Rules%2520Dataset_2012.xls&ei=YQN0UInXM8HJ0QXJ64GoBA&usg=AFQjCNFNVGvF7SOp0f6XPEsYpnWEjm-2CQ&sig2=LfxTTTC8RyKmTklcYCXnmg
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 כנסת ה

 דעמרכז המחקר והמי

כעת כמה כללים נהוגים האיחוד , במדינות (Fiscal Compact) האירופי האיחודידי -הסכם הפיסקלי עלישום ה

  23.(תוצר–חוב)כמו גידול ביחס הסכם נכנסים לתוקף במקרים שנקבעו בוהם , פיסקליים

משתנים הבאת ואיכותם )כמו  ,ידי מדינות רבות יותר-במהלך השנים כללים פיסקליים מאומצים עלשיש לציין 

  24בחשבון ושימוש במנגנוני תיקון אוטומטיים( משתפרת.

 מפותחותהבמדינות  םכללים פיסקליי .3

  תקציבי איזון לליכ .3.1

 :אלההמאפיינים ין הלהבחין ביש כללי איזון תקציבי במדינות שונות ינת בחב

25;עסקים מחזור מנוכהכלל גירעון רגיל או  :אופי הכלל
 

, יקואליציונ, הסכם תפוליטי התחייבות :נקבע הכללבה ששונות למסגרת  יש חמש רמות :ההסדרה מסגרת

 וחוקה.   אומיל-ןחוק, הסכם בי

כל מדינה ולגבי , גירעוןכלל מונהג בהן ו אירופיובאיחוד ה OECD-נכללות בשמדינות  ותלהלן מוצגש 2בטבלה 

 .לוא פועבה השמסגרת  הו (מחזור-מנוכהרגיל או סוג הכלל )מפורט הכלל, 

   26יתקציביעד גירעון קיים כלל  ןבה אירופיוהאיחוד ה OECD-מדינות ה – 2 טבלה

 מסגרת  כללהסוג  כלל גירעון תקציבי המדינה

האיחוד 
 אירופיה
לצ'כיה פרט )

 ובריטניה(

שמירה על תקציב מאוזן של הממשלה הרחבה. בטווח 
תוצר.  0.5%של  מחזור-מנוכהלהגיע לגירעון  אפשרהבינוני 

המתאפיינות  60%-מ נמוך תוצר–מדינות עם יחס חוב
 מחזור-מנוכהת להגיע לגירעון ויציבות ארוכת טווח יכולב

 .1%של 

 מחזור-מנוכהכלל 
-הסכם כלל

 27אירופי

 חוק מחזור-מנוכהכלל  שמירה על עודף תקציבי בטווח הבינוני.  אוסטרליה

 חוק כלל רגיל מהתוצר. 3%הגירעון של הממשלה הרחבה לא יעלה על  יפן

 מקסיקו
שמירה על תקציב מאוזן )בסיס נומינלי( בממשלה הפדרלית 

 חוק כלל רגיל הממשלתיות(.)ממשלה, ביטוח לאומי וחלק מהחברות 

                                                 

23  European Council, Treaty on Stability, Coordination and Governance in The Economic and Monetary Union, signed 

on 2 March 2012. 
 ;2013במאי  16ומדיניות בבנק ישראל, שיחת טלפון, כלכה -עדי ברנדר, ראש אגף למקרו 24

International Monetary Fund, Andrea Schaechter & others, Fiscal Rules in Response to the Crisis - Toward the “Next-

Generation” Rules. A New Dataset, pp. 7-8, July 2012. 
בחשבון שיעור צמיחה גבוה יחסית בתקופת גאות או שיעור צמיחה נמוך בתקופת  שמובא בו גירעון :עסקים מחזור מנוכהגירעון   25

 שפל.
  ;1222-תשנ"בהחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה הציבורית התקציבית, ישראל:    26

EU countries (without UK and Czech): European Council, Treaty on Stability, Coordination and Governance in The 
Economic and Monetary Union, signed on March 2, 2012; New Zealand: The Treasury (Treasury office of New-

Zealand), A Guide to the Public Finance act, August 2005; Other countries: International Monetary Fund, Fiscal 

Affairs Department, Fiscal Policy and Surveillance Division, Fiscal Rules Dataset, 1985-2012. 
 .אירופי-הסכם כללבמסגרת וגם  החוקבמסגרת ה אבגרמניה כלל התקציב הו  27

http://european-council.europa.eu/media/639235/st00tscg26_en12.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12187.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12187.pdf
http://european-council.europa.eu/media/639235/st00tscg26_en12.pdf
http://european-council.europa.eu/media/639235/st00tscg26_en12.pdf
http://www.treasury.govt.nz/publications/research-policy/wp/2001/01-25/04.htm
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fdatamapper%2FFiscalRules%2FFAD-Fiscal%2520Rules%2520Dataset_2012.xls&ei=YQN0UInXM8HJ0QXJ64GoBA&usg=AFQjCNFNVGvF7SOp0f6XPEsYpnWEjm-2CQ&sig2=LfxTTTC8RyKmTklcYCXnmg
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 כנסת ה

 דעמרכז המחקר והמי

 מסגרת  כללהסוג  כלל גירעון תקציבי המדינה

 ישראל

בחוק מתווה ליעדי גירעון שנתיים בממשלה. המתווה 
הוא  2013מעת לעת. לפי החוק, יעד הגירעון לשנת  השתנמ

 2012משנת  יעד הגירעון. 2.25%הוא  2014לשנת ו, 3%
 .1.5%28והלאה הוא 

 חוק כלל רגיל

 זילנד-ניו
)כפי שהוא נמוך ליחס חוב שמגיעים תקציב בעודף עד 

על התקציב להיות  ,. כאשר מגיעים ליחס חוב רצויהיום(
 מאוזן.

 חוק מחזור-מנוכהכלל 

 נורבגיה
)ללא הכנסות מנפט וגז טבעי( יהיה  מחזורה-מנוכההגירעון 

 הממשלתיות הפנסיה מקרנותשווה לתשואה הריאלית 
 (.4%-המנהלת את הכנסות המדינה מנפט וגז טבעי )כ

 מחזור-מנוכהכלל 
התחייבות 

 פוליטית

 חוק כלל רגיל שמירה על תקציב מאוזן. צ'ילה

 בריטניה
בשנת . 2012-2016השנים מיזון תקציבי במגזר הציבורי א

 חוק מחזור-מנוכהכלל  29.2.2%היה בפועל הגירעון  2011

 ץישווי
של הממשלה המרכזית חייב  מחזורה-מנוכההתקציב 

 חוק מחזור-מנוכהכלל  להיות מאוזן.

. כלל מחזור-מנוכה תקציבי איזון בכללבוחרות  אירופיהאיחוד המדינות רוב ו -OECDרוב מדינות הלפי הטבלה 

 25מדינות ) 30-כי במהטבלה  עוד עולה צ'ילה, ישראל, יפן ומקסיקו.מדינות:  נהוג בארבעאיזון תקציבי רגיל 

 ;)גירעון אפס( איזון תקציבי( היעד הוא זילנד-וניו יץישווצ'ילה, מקסיקו, נורבגיה, וכן , אירופימדינות באיחוד ה

עודף )אוסטרליה( היעד הוא  ובמדינה אחת ,תקציבי גירעוןבשלוש מדינות )ישראל, יפן ובריטניה( היעד הוא 

 ,נקבע בחקיקהכלל הגירעון  נורבגיהלפרט  אירופיהאיחוד המדינות ו OECD-הבכל מדינות . כמו כן, תקציבי

 .מחייב אירופי-הסכם כללבמסגרת גם  הוא נקבע אירופיובאיחוד ה

 בפועל בהשוואה ליעדי הגירעון גירעוןה

יש לסייג  .2012 בשנת הגירעון ליעדי בהשוואה OECD-ה במדינות בפועל הגירעונותצפי להלן מוצג ש 5 בתרשים

בחלק מהמדינות אך של הממשלה הרחבה,  2012בפועל בשנת הכולל  גירעוןשכן הנתונים הם צפי ה ,השוואה זו

 לממשלה הצרה. מחזור-מנוכההוא  גירעוןיעד ה

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

קיבלה הממשלה  2013במאי  5-ב. 1992-התקציבית, תשנ"בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה הציבורית יעדים אלו הם לפי   28
, מאי תזכיר חוקפורטל השירותים והמידע הממשלתי, . 2014בשנת  3%-ול 2013בשנת  4.65%-ל גירעוןהגדלת יעד הבדבר החלטה 

2013. 
29 OECD, Economic Outlook No 91, Government net lending, as a percentage of GDP,  accessed: October 9, 2012. 

file://filer/Tazkirim_Attachments/41576_x_AttachFile.doc
http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=36380
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 כנסת ה

 דעמרכז המחקר והמי

 30(2012יעד הגירעון וצפי הגירעון בפועל ) – 5תרשים 

 

מדינות  שלושמיעד הגירעון, בגדול היה  2012המדינות שנסקרו הגירעון בפועל בשנת  12-מ 13-ב ,תרשיםלפי ה

ומדינה אחת )פינלנד( עמדה בסביבת היעד  ,מיעד הגירעוןקטן ץ, גרמניה ושבדיה( הגירעון בפועל היה י)שווי

 . הייתה גדולההמדינות שחרגו מיעד הגירעון, החריגה  13-המחזור. ב-מנוכה

  ציבוריחוב  כללי .3.2

 כלל עשוי להיות מוסדר הכלל. מסגרת הסדרת בין השאר גם ב להבחיןיש כללי החוב במדינות שונות ינת בחב

ות להלן מוצגש 3בטבלה וחוקה.  אומיל-ן, חוק, הסכם ביי, הסכם קואליציונתרמות: התחייבות פוליטי חמשב

 פועל.הוא בה שמסגרת  ההכלל ו יםכל מדינה מפורטולגבי , ציבורי כלל חובשמונהג בהן מפותחות מדינות 

 31כלל חוב ןבהיש ש אירופיוהאיחוד ה OECD-מדינות ה – 3 טבלה

 מסגרת  כלל החוב שם המדינה

 האיחוד מדינות

פרט ) אירופיה

 צ'כיה ובריטניה(ל

 הציבורי החובבהן ש מדינות. מהתוצר 60% של חוב תקרת

לפי נוסחה הקושרת  60% של חוב ליעד יתכנסו היעד את עובר

  32בין יעד היחס לבין היחס כיום.

 אירופי-כלל הסכם

                                                 

יעד  .2013, מרס 21-נ'-לוח ו' , 2012נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל בנק ישראל,  :בפועל גירעוןצפי    30
  ;1222-התקציבית, תשנ"בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה הציבורית  – ישראל :גירעון

EU countries (without UK and Czech): European Council, Treaty on Stability, Coordination and Governance in The 
Economic and Monetary Union, signed on 2 March 2012; Other countries: International Monetary Fund, Fiscal 

Affairs Department, Fiscal Policy and Surveillance Division, Fiscal Rules Dataset, 1985-2012. 

 .מחזור-מנוכה ל וביפן, ובשאר המדינות יש כלל גירעוןבין המדינות המפורטות בתרשים יש כלל גירעון רגיל בישרא
31 EU countries (without UK and Czech): European Council, Treaty on Stability, Coordination and Governance in 

The Economic and Monetary Union, signed on March 2, 2012; New Zealand: The Treasury (Treasury office of 

New-Zealand), A Guide to the Public Finance act, August 2005; Other countries: International Monetary Fund, 

Fiscal Affairs Department, Fiscal Policy and Surveillance Division, Fiscal Rules Dataset, 1985-2012. 
, לפי 100%תוצר הוא –. לדוגמה, אם יחס החוב5%(*60%תוצר פחות –פי הנוסחה הבאה: )יחס החוב-ההתכנסות מבוצעת על 32

 . 28%אחוז תוצר ליחס של נקודות  2-, כלומר יש להפחית את יחס החוב במהלך השנה ב5%-ב 40%הנוסחה יש להכפיל 

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

 יעד צפוי

http://www.bankisrael.gov.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/doch2012/main-h.aspx
http://european-council.europa.eu/media/639235/st00tscg26_en12.pdf
http://european-council.europa.eu/media/639235/st00tscg26_en12.pdf
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fdatamapper%2FFiscalRules%2FFAD-Fiscal%2520Rules%2520Dataset_2012.xls&ei=YQN0UInXM8HJ0QXJ64GoBA&usg=AFQjCNFNVGvF7SOp0f6XPEsYpnWEjm-2CQ&sig2=LfxTTTC8RyKmTklcYCXnmg
http://european-council.europa.eu/media/639235/st00tscg26_en12.pdf
http://european-council.europa.eu/media/639235/st00tscg26_en12.pdf
http://www.treasury.govt.nz/publications/research-policy/wp/2001/01-25/04.htm
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fdatamapper%2FFiscalRules%2FFAD-Fiscal%2520Rules%2520Dataset_2012.xls&ei=YQN0UInXM8HJ0QXJ64GoBA&usg=AFQjCNFNVGvF7SOp0f6XPEsYpnWEjm-2CQ&sig2=LfxTTTC8RyKmTklcYCXnmg
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 כנסת ה

 דעמרכז המחקר והמי

 מסגרת  כלל החוב שם המדינה

 בריטניה

אל מתחת ליחס  2016-2015 שנת עד תוצר–חוב יחסשל  ירידה

 ,"בלארה בדומה בריטניה,) 85.2%33היה , ש2010בשנת 

לחוב של הממשלה  שהצפיכך  ,הפיננסי מהמגזרהלאימה חלק 

 .(21.8%34 הוא 2013-2012המרכזית לשנים 

 חוק

 חוק (. 30.5%35 – 2011בשנת שמירה על יחס חוב נמוך ) זילנד-ניו

כיעד רצוי  לעצמן קבעוש ,אירופיהאיחוד הזילנד אימצו כלל חוב מדינות -כי מלבד ניוטבלה עולה בשנתונים מה

 ההוצאה הציבוריתכלל ת בנוסחיש לציין כי  36באמנת מסטריכט. 1222שנקבע בשנת , 60%חוב של ה יעדאת 

  .מהתוצר 60%צוין עוגן חוב של  בישראל

  ציבורית הוצאה כללי  .3.3

 :(ההסדרהמסגרת  לע)נוסף  מאפיינים שניעולים המפותחות במדינות הוצאה ציבורית כללי בבחינת 

 מדינות גם יש אך  ,שנתיהוצאה ב המדינות משתמשות בכלל ור – ההוצאה הציבוריתקופת כלל ת

והוא  , יותר לאכוף את הכללקל . כאשר התקופה היא קצרה יחסית, שנתי-רבהוצאה בכלל  תשמשתמשו

מאפשרת לממשלה  הוצאה ציבוריתתקופה ארוכה יותר של כלל  ,נכנס למסגרת התקציב השנתית. עם זאת

 מיתון.עם התמודדות עם גאות ואת הלה ימקלאורך השנים ויותר יעילה בצורה  הוצאותיהלחלק את 

 צמיחה  שבטווח הבינוני )בהנחה שלאורך שנים י בתוצר ההוצאה הציבוריתמשקל של ירידה או  עלייה

 חיובית(. 

תקופת הכלל,  יםלכל מדינה מפורטו, ציבוריתהוצאה כלל  ןבהשנהוג  מפותחותמדינות  ותלהלן מוצגש 4בטבלה 

 צמיחה חיובית( שבטווח הבינוני )בהנחה שלאורך שנים י בתוצר ההוצאה הציבוריתמשקל שינויים ב, תקפותו

  .נקבע הכללבה שמסגרת  הו

 37הוצאה ציבוריתכלל  ןבהשנהוג  OECD-מדינות ה – 4 טבלה

תקופת  ההוצאה הציבוריתכלל  שם המדינה
 תוקף הכלל

ההוצאה שינוי משקל 
 מסגרת בתוצר הציבורית

 הממשלתיתההוצאה של הריאלי הגידול קצב  אוסטרליה
 .העסקים בניכוי מחזור 2%על  הא יעלל

השנים  עשרהצמיחה הריאלי בשיעור ממוצע 
 .3% הואהאחרונות 

 חוק קטן ההוצאה  משקל  שנתי

                                                 

33 OECD, Economic Outlook No 91, Government net lending, as a percentage of GDP, accessed: September 9, 2012. 
34 European Commission, European Economic Forecast – Spring 2012, Table 11.27.1, pp. 114–116. 
35 OECD, OECD.Stat , Central Government Debt, accessed: May 19, 2013. 
36 European Council, Treaty on European Union, July 1992. 

 ;11, תיקון 1222-תשנ"בהחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה הציבורית התקציבית,  ישראל:   37

USA: Office of Management and Budget, The Statutory Pay-As-You-Go Act of  2010: A Description, accessed: May 

19, 2013; France, Denmark, Holland, Sweden: European Commission, Fiscal frameworks across Member States, 

February 2012; Other countries: : International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, Fiscal Policy and 

Surveillance Division, Fiscal Rules Dataset, 1985-2012, accessed: May 19, 2013. כלל הסכומים  אהוצאה ציבורית הי
כלל הסכומים שהממשלה המרכזית מוציאה.  אוהוצאה ממשלתית הימוציא שהמגזר הציבורי   

http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=36380
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-1_en.pdf
http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=55
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html
http://www.whitehouse.gov/omb/budget
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp91_en.pdf
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fdatamapper%2FFiscalRules%2FFAD-Fiscal%2520Rules%2520Dataset_2012.xls&ei=YQN0UInXM8HJ0QXJ64GoBA&usg=AFQjCNFNVGvF7SOp0f6XPEsYpnWEjm-2CQ&sig2=LfxTTTC8RyKmTklcYCXnmg
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fdatamapper%2FFiscalRules%2FFAD-Fiscal%2520Rules%2520Dataset_2012.xls&ei=YQN0UInXM8HJ0QXJ64GoBA&usg=AFQjCNFNVGvF7SOp0f6XPEsYpnWEjm-2CQ&sig2=LfxTTTC8RyKmTklcYCXnmg


 

 
 30מתוך  15 עמוד  

   
 
 
 
 

 כנסת ה

 דעמרכז המחקר והמי

תקופת  ההוצאה הציבוריתכלל  שם המדינה
 תוקף הכלל

ההוצאה שינוי משקל 
 מסגרת בתוצר הציבורית

לסעיפים שונים בתקציב הוצאה תקרת  ארה"ב
הוצאות חדשות חייבות להיות  .לעשור הקרוב

בהוצאות אחרות או  ץקיצו באמצעותמכוסות 
 הגדלת מסים.

 חוק  אין אפשרות להסיק עשור

מחזור עסקים  תמנוכ 38הציבורית הצריכה דנמרק
, 2015עד שנת  26.5%-מהתוצר צריכה לרדת ל

 אין יעדי ביניים.ו

הסכם  משקל  ההוצאה קטן שנתיים
 יקואליציונ

פנסיה וביטוח להוציא הממשלתית, ההוצאה  צרפת
, מוקפאת המוקפאים ריאלית ,לאומי

 .םנומינלייבמונחים 

 חוק משקל  ההוצאה  קטן  שנתי

שאינן  הממשלתיות תהגבלת ההוצאו פינלנד
 מושפעות ממחזור העסקים.

הסכם  משתנה ארבע שנים
 יקואליציונ

על  עלהא יל הציבוריתההוצאה  קצב גידול גרמניה
 .הממוצעהצמיחה  בקצ

ותר נ ההוצאה משקל   שנתי
 יציב

התחייבות 
 פוליטית

לא תעלה על ההוצאה  הממשלתיתההוצאה  יפן
 של השנה הקודמת.

התחייבות   אין אפשרות להסיק שנתי
 פוליטית

בין שהיחס  עללא יעלה הריאלי ל ודיקצב הג ישראל
 חובהבין ו( 60%) תוצר–חוביעד יחס 

( 201239 שנת בסוף 23%נוכחי )הממשלתי ה
כשהוא מוכפל בממוצע שיעורי הצמיחה 

 .בעשור האחרון

להניח שהמשקל  שי שנתי
יוותר יציב בשנים י

  הקרובות

 חוק

יתאים  הציבוריתההוצאה קצב הגידול של  לוקסמבורג
 .לקצב הצמיחה

ותר משקל  ההוצאה נ שנתי
 יציב

הסכם 
 יקואליציונ

 בתחילתעל הממשלה להציג תקרת הוצאה  הולנד
  40הכהונה ולעמוד בה עד תום הכהונה.

הסכם   אין אפשרות להסיק ארבע שנים
 יקואליציונ

 1%לא יעלה על  ממשלתיתההגידול בהוצאה  פולין
  במונחים ריאליים.

 אםמשקל ההוצאה קטן  שנתי
-מגבוה שיעור הצמיחה 

1% 

 חוק

 הלא יעל הציבוריתההוצאה של  הגידולקצב  ספרד
 .הצמיחה בממוצע בעל קצ

ותר משקל  ההוצאה נ שנתי
 יציב

 חוק

כל שנה תקרת הוצאה בעל הממשלה לקבוע  דיהבש
 ולעמוד בה.  ,שנים הבאות שלושנומינלית ל

 חוק משתנהמשקל ההוצאה  שלוש שנים

 ,כלל ההוצאה הוא שנתי ישראל,ובהן , מדינות בשמונהכלל הוצאה. נהוג  OECD-ה דינותממ 13-בהטבלה לפי 

ארבע הכלל תקף להולנד בו דפינלנבו ,בארה"ב התקרה היא לעשר שנים .שנים המכלוא כלל ההמדינות  ובחמש

אינו ההוצאה מדינות כלל שש ב ,יקהבשבע מדינות כלל ההוצאה מבוסס על חקלפי הטבלה כמו כן, . שנים

 יםמבוסס, למשל, הגירעוןה יכללשלא כמו ) יקואליציונהסכם על או  תפוליטיהצהרה על אלא  יקהחקמבוסס על 

 המפורטים הכללים מניתוח .([על סעיף בחוקהגם ובגרמניה ]לאומי -על הסכם ביןו על חקיקהבכל המדינות 

 כלל בגין קטן בתוצר בוריתהצי ההוצאה משקל( ופולין יפן, צרפת)אוסטרליה,  מדינות בארבע כי עולה בטבלה

                                                 

 סך ההוצאות של המגזר הציבורי על שכר ורכישות, ללא תשלומי העברה למשקי בית והוצאות ריבית.  :צריכה ציבורית   38
 .2013(, מרס 25)עמ'  1-נ' 'לוח  א ,ניות הכלכליתשק והמדיהמ –' פרק א, 2012דוח בנק ישראל בנק ישראל,   39
 כלל זה כופה על הממשלה קביעת תקרת הוצאה לכל אורך הקדנציה, ועשוי למנוע את הגדלת ההוצאה בשנת בחירות.  40

http://www.bankisrael.gov.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/doch2012/main-h.aspx
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 ובארבע מדינות )גרמניה, ישראל, לוקסמבורג וספרד( משקל ההוצאה הציבורית בתוצר נותר יציב ,ההוצאה

 .יחסית

 בישראל פיסקלייםהכללים יישום ה .4

 הגירעון  כלל .4.1

)להלן  1222-תשנ"בהה הציבורית התקציבית, הפחתת הגירעון והגבלת ההוצא נקבע בחוק בישראל גירעוןהכלל 

איזון יעד של , ומשנה זו ואילך 1225החוק המקורי קבע תוואי יורד של יעדי הגירעון בכל שנה עד שנת  החוק(.

התקציב היה  1223-ו 1222עם זאת יש לציין כי בשנים בפועל, יעד זה לא הושג מאז חקיקת החוק. . יתקציב

הגירעון  2002ובשנת  ,לשעבר ותועצהמ-תמאוזן,  בניכוי הוצאות חריגות לקליטת העלייה ההמונית ממדינות ברי

מהתוצר )בשל תקופת גאות שיצרה גידול בהכנסות  0.1% שיעורו היההתקרב מאוד ליעד המקורי )איזון(, ו

 המדינה(.

 , הנובעים ממחזור העסקיםחשוף לשינויים הוא  על כן, ומחזור-מנוכהולא  ,רגיל אהובישראל כלל הגירעון 

לעמוד ביעד, על הממשלה  כדי .גדלבפועל  גירעוןה ,תפוחתו יםמסהמדינה מהכנסות  כלומר בשנות מיתון, כאשר

מייצב אוטומטי, כלומר  יאהגדיל את היעד )מדיניות זו הלמסים או השיעורי את , להעלות לקצץ בהוצאותיה

גירעון היעד  ,בפועל. (הקיינסיאני המכפילכלית עקב השפעת לרעון עשוי להביא לגידול בפעילות הכיהגידול בג

ברירת מיעד הגירעון,  קטןבפועל יש לציין כי כאשר הגירעון  מפעם לפעם.המשתנה  ,לסביבה הכלכליתמותאם 

 .הוצאותהולא הגדלת  ,המחדל היא הפחתת החוב הציבורי

 .בכל שנה פועללפי שנת תקציב והגירעון ב ,2004שנת אז מלהלן מוצגים יעדי הגירעון ש 5בטבלה 

   420141עד  2004בשנים  הגירעוןיעדי מתווה כלל  – 5 טבלה

 שנה
גירעון 

 בפועל

 שנקבעו בעבר גירעון ייעד

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2004 3.6% 4% 

        2005 1.8% 3% 4% 

       2006 0.9% 3% 3% 3% 

      2007 0.1% 3% 3% 3% 3% 

     2008 2.0% 3% 3% 3% 3% 3% 

    2009 5.1% 3% 3% 3% 1% 1% 6% 

   2010 3.7% 3% 3% 3% 1% 1% 5.5% 5.5% 

  2011 3.3% 3% 3% 3% 1% 1% 3% 3% 3% 

 2012 4.2% 3% 3% 3% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 

2013 

 

3% 3% 3% 1% 1% 1.5% 1.5% 1.5% 3% 

2014 

 

3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 2.75% 

                                                 

,  2012דוח בנק ישראל בנק ישראל,  גירעון בפועל:. 2122-תשנ"בה ,חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה הציבורית התקציבית  41
-ל גירעוןהגדלת יעד ה בדברקיבלה הממשלה החלטה  2013במאי  5-ב . 2013, מרס (25)עמ' המשק והמדיניות הכלכלית  -פרק א' 

 .2013, מאי תזכיר חוקפורטל השירותים והמידע הממשלתי, . 2014בשנת  3%-ול 2013בשנת  4.65%

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/doch2012/main-h.aspx
file://filer/Tazkirim_Attachments/41576_x_AttachFile.doc
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. 2012-ו 2011בשנים  הגירעון מיעד דולוג 2010–2004מיעד הגירעון בשנים  קטןבפועל היה הגירעון , טבלהלפי ה

השתנו בתדירות גבוהה, והשוואה ליעד המקורי שנקבע לכל אחת  גירעוןכי יעדי ה מהנתונים עם זאת עולה

שנים שבהן היש לציין כי . שנה לאותה כן לפני שניםה מכ שנקבעו קושי בעמידה ביעדים מהשנים מלמדת על 

עמוד קל יותר ללכן היה הכנסות המדינה גדלו ו ןבהש ,שנים של גאות כלכליתהיו  גירעוןה הממשלה עמדה ביעד

מעידים  אינם שנים לפני כן לאותה שנה  המכעמידה ביעדים שנקבעו -השינוי התכוף ביעדי הגירעון ואי יעד.ב

 יותר. דוליםבפועל היו ג. ייתכן שאלמלא הכלל הגירעונות משיג את מטרתו כי הכלל אינובהכרח 

 2012הגירעון בשנת 

 יהיה בפועלהצפוי  גירעוןהממשלה הודיעה שה 2012 שנת בתחילת .2% היה לפי החוק 2012בשנת  גירעוןיעד ה

ומסים נוספים  כדי העלתה הממשלה את שיעור המע"מ 2012 שנת במחצית .עקב ירידה בהכנסות המדינה, 3.2%

 6טבלה ב . נקודות אחוז תוצר מהיעד שנקבע 2.2-גבוה ב – 4.2%היה . בפועל הגירעון להקטין את הגירעון

 בהשוואה לתקציב בפועל. 2012עיקרי התקציב המקורי לשנת  יםרטולהלן מפש

 42לעומת אומדן ביצוע )במיליארדי ש"ח( 2012שנת לעיקרי התקציב המקורי  – 6טבלה 

 הפרש אומדן ביצוע מקורי נתון

 -18.5 246.6 265.1 סך הכנסות

 -14.1 212.2 233.8 *מזה: הכנסות ממסים    

 -1.8 14.0 15.8 מלווה מהמוסד לביטוח לאומי    

 -2.2 4.1 6.8 הכנסות אחרות    

 +0.2 8.2 8.2 טחוניימענק ב    

 +2.2 285.6 283.4 סך ההוצאות

 0.0 126.2 126.2 ריבית ללאמזה: הוצאות אזרחיות    

 +3.0 62.0 52.0 הוצאות ביטחון   

 -0.8 46.2 42.2 תשלומי ריבית ופירעון קרן למוסד לביטוח לאומי   

 +20.2 39.0 18.3 ללא מתן אשראי גירעון

 טחוני.י* כולל מע"מ על יבוא ב

 ** כולל אומדן להוצאות ביטחון שנכללו ברזרבה הכללית.

עיקר ותקציב המקורי, הממיליארד ש"ח  18.5-היה נמוך בכ 2012אומדן ביצוע ההכנסות בשנת טבלה לפי ה

מיליארד ש"ח  2.2-מיליארד ש"ח. כמו כן, סך ההוצאות חרג בכ 14.1 – בהכנסות המדינה ממסיםהיה הפער 

         מיליארד ש"ח  32-כ היהבפועל  גירעוןכך העקב חריגה בהוצאות הביטחון.  שלהתקציב המקורי, בעיקר במ

 מהתוצר(. 2%-מיליארד ש"ח )כ 18.3יעד של לעומת  ,מהתוצר( 4.2%-)כ

. 3.1%-ב הצמיחה בפועל הסתכמהאך , 4%היה  2012בשנת הצפוי שיעור הצמיחה  ,לפי תחזית משרד האוצר

ת הכנסות נמוכה צמיחה בשיעור נמוך יותר מובילה לרמ לפיכךשיעור הצמיחה משפיע על הכנסות המדינה, ו

בין התחזיות שנעשו בשנת ניכר להסביר את החריגה ביעד הגירעון בפער אפשר יותר. גדול יותר, וממילא לגירעון 

                                                 

 . 2013בפברואר  13, ותמונת התקציב לשנים הבאות 2012ביצוע תקציב המדינה בשנת בנק ישראל,  42

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/13022013.aspx
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כלכליות -בו נערכו תחזיות מקרוש ,שנתי-בתקציב דו השימוש ;2012בפועל בשנת הביצועים לבין  2010

 2012.43להחמצת יעד הגירעון בשנת  את תרומתו תרם, 2012על פעילות המשק בשנת  2010 שנת במחצית

והתפתחות זו השפיעה על הכנסות  ,הצפויממרכיב השכר בתוצר היה נמוך שיעור לפי ניתוח של בנק ישראל, 

שכן נפח השכר משפיע לא רק על ההכנסות ממסים ישירים )בעיקר  ,מיליארד ש"ח 2-במוערך הבהיקף  המדינה

, על כך על ההכנסות ממסים עקיפים )בעיקר מע"מ(. נוסף על כןו ,מס הכנסה( אלא גם על הצריכה הפרטית

מיליארד ש"ח  3-במוערך ההירידה בפעילות בענף הבנייה למגורים הביאה לירידה בהכנסות המדינה בהיקף 

 44המקורית.בהשוואה לתחזית 

 שנים הקרובותלגירעון היעד 

גבוה בגין הפחתת שיעורי המס בשנים בשיעור  מחזור-מנוכה גירעוןקיים לפי ניתוח של בנק ישראל, בישראל 

עת בות מרחיבה ינקוט מדינלהקשות על הממשלה ללול גבוה עבשיעור  מחזור-מנוכה גירעון 2008.45–2005

ביא יובמקרים מסוימים אף  גירעוןה, דבר שיגדיל עוד יותר את המדינההכנסות צפויה ירידה בשכן , מיתון

חוק הפחתת הגירעון והגבלת בכלל הגירעון כפי שנקבע  צגלהלן מוש 6בטבלה  פיננסי.הסיכון הגדלת הל

מיעדי הגירעון המפורטים בטבלה עולה כי לפי  (.12)לפי תיקון  1992-תשנ"בהההוצאה הציבורית התקציבית, 

לאחר מכן ירידה שובשנים  2.25%יעד הגירעון הוא  2014שנת ל, 3%הוא  2013החוק הקיים יעד הגירעון לשנת 

העלאת  בדברקיבלה הממשלה החלטה  2013במאי  5-ואילך. כאמור, ב 2012מהתוצר בשנת  1.5%עד ליעד של 

 .3%-ל 2014ובשנת  4.65%-ל 2013יעד הגירעון בשנת 

לפי ניתוח של בנק ישראל, הכנסות המדינה הצפויות 

 6-הם כש) 46אחוזי תוצר 0.6-כנמוכות ב 2013בשנת 

 ,מההכנסות הנדרשות לעמידה ביעדש"ח(  מיליארד

בהנחה שהממשלה תעמוד בכלל ההוצאה  כלומר גם

ללא  גירעוןלא תעמוד ביעד השהיא להניח  שלשנה זו, י

 העלאת שיעורי המס או הקטנת ההוצאה.

 ההוצאה  כלל .4.2

חוק הפחתת הגירעון והגבלת עודכן  2004בשנת 

 ,1992-תשנ"בהההוצאה הציבורית התקציבית, 

. הכלל קובע מגבלה על קצב כלל הוצאה אליו והתווסף

התקציב המשמש בסיס לחישוב הגידול המותר בתקרת ההוצאה הוא התקציב ו ,הגידול של ההוצאה הציבורית

לרבות מתן אשראי ולמעט החזר חובות קרן )ללא חובות למוסד לביטוח  48,נטו )ללא הוצאה מותנית בהכנסה(

                                                 

; 2012, כתב עמי צדיק, יוני שנתי מעודכן-יתרונות וחסרונות באימוץ תקציב דוהרחבה ראו: מרכז המחקר והמידע של הכנסת,   43
, שנתי-כלכליות בתקציב הדו-בדיקת ההנחות המקרו; 2010, כתב אילן ביטון, אפריל שנתי-יתרונות וחסרונות באימוץ תקציב דו

 .2002, כתב עמי צדיק, אפריל שנתי-סוגיות באימוץ תקציב רב; 2002ועמי צדיק, נובמבר כתבו אילן ביטון 
 . 2013בפברואר  13, ותמונת התקציב לשנים הבאות 2012וע תקציב המדינה בשנת ביצבנק ישראל,  44
ומימונם  הממשלה הרחבה, שירותיה –פרק ו' (, 12)עמ'  המשק והמדיניות הכלכלית –פרק א' ,  2012דוח בנק ישראל בנק ישראל,   45

 .2013(, מרס 182–122 )עמ' 
 .  2013(, מרס 123)עמ'  ,מימונםהממשלה הרחבה, שירותיה ו –פרק ו' , 2012דוח בנק ישראל בנק ישראל,   46
ממשלה חלטת הקבלה ההת 2013במאי  5-ב .12תיקון  ,1222-תשנ"בהחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה הציבורית התקציבית,    47

 . 2013, מאי תזכיר חוקפורטל השירותים והמידע הממשלתי, . 2014בשנת  3%-ול 2013בשנת  4.65%-ל גירעוןהגדלת יעד ה בדבר
 בסיס לחישוב הגידול המותר בתקרת ההוצאה. שימש )כולל הוצאה מותנית בהכנסה( ברוטוהתקציב  2006 שנת עד   48

 201347מתווה כלל יעד הגירעון משנת  – 6 טבלה

 יעד הגירעון שנה

2013 3.00% (4.65%) 

2014 2.75% (3.00%) 

2015 2.50% 

2016 2.00% 

2017 2.00%  

2018 2.00%  

 1.50% אילךו 2012

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03083.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03069.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02536.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02197.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/13022013.aspx
http://www.bankisrael.gov.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/doch2012/main-h.aspx
http://www.bankisrael.gov.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/doch2012/main-h.aspx
file://filer/Tazkirim_Attachments/41576_x_AttachFile.doc
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מקזז השפעות ועל כן  ,העסקיםאינו מושפע ממחזור  ,הוצאה במדינות אחרותכללי כמו  ,כלל ההוצאה 49לאומי(.

יורדת גם אם  ינהכלומר בשנת מיתון ההוצאה הציבורית א ,בשנות מיתון והאצה כלכליתהנובעות ממחזוריות 

, ובכך גדלה גם אם הכנסות המדינה ממסים גדלות ינהת המדינה ממסים קטנות, ובשנת גאות ההוצאה אהכנסו

 את המחזוריות.הכלל ממתן 

 :, כמפורט להלןכלל ההוצאה שלוש פעמיםעודכן בשנים האחרונות 

  פחות משיעור הצמיחה 2010–2005לשנים  1% של ריאלי בשיעורכי הגידול יהיה בחוק נקבע  2004בשנת ,

 .בשנים אלו ומשיעור הגידול באוכלוסייהשנתי -בממוצע רב

  עדיין פחות משיעור 2010–2002לשנים  1.2% של ריאלי רובשיענקבע בחוק כי הגידול יהיה  2006בשנת ,

 ר הגידול באוכלוסייה.ועישמעט פחות מותי שנ-בממוצע רבהצמיחה 

  שיעור הגידול  זו . לפי נוסחהואילך 2011שנת משוב כלל ההוצאה נקבעה בחוק נוסחה לחי 2010בשנת

 22.4%) תוצר–חוב( לבין 60%) תוצר–חובבמסגרת ההוצאה לא יעלה בשיעור העולה על היחס בין יעד יחס 

                               .(3.5%-(, כשהוא מוכפל בממוצע שיעורי הצמיחה בעשור האחרון )כ2002בסוף שנת 

בהוצאה  2.6%-גידול ריאלי של כ ההייתשל שינוי זה המשמעות  50.2.6%=  22.4%/60%*  3.5% נוסחה:ה

תקרת ההוצאה הציבורית בשיעור המרבי בתנאי שתתאים  לפי הכלל החדש תגבה. 2012-ו 2011בשנים 

 לכלל יעד הגירעון המותר שנקבע לאותה שנה.

בשיעור גבוה יותר בהשוואה של ההוצאה גידול מאפשר  ,2010משנת  ,החדשהוצאה כלל העולה כי האמור מ

. עוד עולה מהנוסחה 2006-2005לעומת השנים  הוצאהוממשיך את המגמה של הקלה בכלל הכלל הקודם, ל

 יביאו להגדלת שיעור הגידול בהוצאות בשנה הבאה. תוצר–חובשגידול בשיעור הצמיחה ו/או ירידה ביחס 

מגבלת תקציבים מעל  וספונ הכלל לחוקהוספת מאז ששנים ב. 2002–2005שנים בנשמר לא כלל ההוצאה 

 2008–2005בשנים  ;פעמיות )"קופסאות"(-באמצעות תוספות מימון חד חריגים אירועיםלממן כדי הוצאה ה

                       ניתנה תוספת למימון מלחמת לבנון השנייה ובשנים 2008-2002ניתנה תוספת למימון ההתנתקות, בשנים 

ת היו גבוהות והוצאההופר הכלל ו 2012בשנת ניתנה תוספת למימון עקב המשבר הכלכלי העולמי.  2002-2008

יש  .(קודמת המשנ עודפיםחריגה זו התאפשרה בעזרת העברת ) ההקלה בכלל ההוצאהלמרות  מתקרת ההוצאה

בשיעור  2013את תקרת ההוצאה בשנת פעמי -באופן חדהחליטה הממשלה להרחיב  2013במאי  5-בשלציין 

 51בחישוב הגידול לשנים הבאות(.גידול זה לא ייכלל  רת ההוצאה הקיימת )כלומרתקל מע 2.2%

קשה לדרג שפריצת כלל ההוצאה בעשור האחרון, הן בתקופות צמיחה והן בתקופות האטה, יכולה ללמד 

בהפחתת החוב הציבורי. הניסיון מלמד כי נחישות  לא ברור עד כמה הוא יעיל על כן, וכלל זה הפוליטי לשמור על

ההוצאה מושגת גם ללא כלל הוצאה, בעיקר בתקופות של משבר כלכלי )כפי שקרה את של הממשלה לרסן 

 52יותר. ךהירידה בחוב הציבורי נמוהיה שיעור עם זאת, ייתכן שללא שימוש בכלל ההוצאה  (.1222–1285בשנים 

                                                 

 .2002עמי צדיק, מאי ואליעזר שוורץ כתבו , מונחון תקציבימרכז המחקר והמידע של הכנסת,    49
, כתבו אילן ביטון הציבוריתתקרת ההוצאה  –י החדש פיסקלתיאור וניתוח הכלל ההרחבה ראו: מרכז המחקר והמידע של הכנסת,   50

 .2010ועמי צדיק, אפריל 
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה לפי תזכיר החוק, הסיבה לפריצת תקרת ההוצאה היא "נסיבות פיסקליות חריגות".    51

 4.65%-ל גירעוןהגדלת יעד הבדבר ממשלה חלטת הקבלה ההת 2013במאי  5-ב .12תיקון  ,1222-הציבורית התקציבית, תשנ"ב
 .2013, מאי תזכיר חוק פורטל השירותים והמידע הממשלתי,. 2014בשנת  3%-ול 2013בשנת 

יעדים או צעדים? תפקידם של יעדי הגירעון וההוצאה במאמצי הקונסולידציה הפיסקלית של ישראל, הרחבה ראו: ד"ר עדי ברנדר,  52
 . 2008חטיבת המחקר, מרס  –בנק ישראל  ,020–2851

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/docs/m02217.doc
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02509.pdf
file://filer/Tazkirim_Attachments/41576_x_AttachFile.doc
http://ozar.mof.gov.il/museum/hebrew/129-01.pdf
http://ozar.mof.gov.il/museum/hebrew/129-01.pdf
http://ozar.mof.gov.il/museum/hebrew/129-01.pdf
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 ניתן ללמוד כי:בעשור האחרון ההוצאה ניתוח התפתחות כלל מ

 ת הרחבת בחינ)מ יחסית קשיח( נקבע כלל הוצאה 2003שנת בחמור )תקציבי -משבר כלכליתקופת ב

 .גידול בכלכלה ובאוכלוסייהמידה ניכרת מהיהיה נמוך בבהוצאה גידול כי ה קבעאשר  ההוצאה(

 ( ובהיקף 5.3.3סעיף להלן בורית בתוצר )ראו יירידה מתמשכת במשקל ההוצאה הצ הייתההמשך ב

  .רותים הציבוריים הניתנים לאזרחיםהשי

 ד צעלהפחתת שיעורי מס,  2010–2005 במקביל נוצלה העלייה המתונה יחסית בהוצאה הציבורית בשנים

נה ולגידול לירידה בהכנסות המדי 2008שנת בוהחל  שגרם לירידה במשקל המיסוי הישיר והפרוגרסיבי

, אשר הביא להרחבת ההוצאה 2010יש לציין כי במקביל לשינוי הכלל בשנת המחזור. -בגירעון מנוכה

שתי . 2018הציבורית, החליטה הממשלה על תוכנית הדרגתית להפחתת מס הכנסה ומס חברות עד שנת 

 קיימא.-החלטות אלו תרמו להיווצרות גירעון מבני ולתוואי פיסקלי שאינו בר

 להקמת אשר הובילה  ,2011להתמרמרות חברתית במחצית  סיבות אחרות(לצד ) התפתחויות אלו הביאו

הפחתת תוכנית  תהפסק לע בין השאר המליצה זו ועדה .(טרכטנברגכלכלי )ועדת -י חברתיולשינ הועדהו

 על חשבון תקציב הביטחון.אזרחית לת ההוצאה הגדהועל  2018 שנקבעה עד שנתהמסים 

  הקטין את ל בלי ( 4-3חינוך חינם לגילאי  הנהגת )כמואזרחית הממשלה את ההוצאה ההגדילה בפועל

 ההוצאות המתוכננות שלו ,)לראשונה זה שנים רבות( 2012, וכך נפרץ התקציב בשנת תקציב הביטחון

, לא רק שתוואי הפחתת המסים על כך בהיקף ניכר מעל לכלל ההוצאה. נוסףהממשלה לשנים הבאות גדלו 

כלומר  ,2013ובתחילת  2012עורי מס במחצית יאלא גם הועלו ש( הופסק, 2018שנת  דלשנים הקרובות )ע

משרד האוצר לשנים של התוכנית הכלכלית הצעת לפי  .בשינוי מגמה חד בהתנהלות הפיסקליתמדובר 

 ימשך.ת ,של העלאת שיעורי המס ,מגמה זוצפוי כי  2014-201353

ובהתחשבות במשתנים יפות האפשר, בשקעדיף ליצור כללים פיסקליים בהסכמה רחבה ככל יש הטוענים כי 

כלל  54ייושמו ויביאו לתוצאות פיסקליות.הכללים אומנם , כדי שכגון הגידול בכלכלה ובאוכלוסייה(נוספים )

–2005בגידול בכלכלה )כפי שהיה בשנים אין בו התחשבות ש ,הרחבת ההוצאה(בחינת מ)הוצאה קשיח מדי 

 הםששירותים תמורת המסים  תבין ציפיות האזרחים לקבל הקיים"חוזה" בפער גדל והולך (, עשוי ליצור 2002

 .שירותים אלו לבין היכולת של הממשלה לספק משלמים

, אמון OECD-אלן שיק, אשר הוצג בכנס מנהלי מחלקות תקציב פרלמנטריות של הפרופסור לפי מחקר של 

ציפיות האזרחים מהממשלה לבין היכולת והפער בין , למנטים צנח בעשורים האחרוניםרבור בממשלות ובפיהצ

עקב המשבר הכלכלי העולמי.  ,שירותים גדל. הגידול בפער זה אף הואץ בשנים האחרונותלתת הממשלה של 

שיק מציע לנקוט מדיניות שתביא לאיזון בין ציפיות האזרחים לבין יכולת הממשלה, בין היתר בדרכים  סורפרופ

ליך התקצוב תוך תיקון חוסר האיזון הקיים כיום בין המעורבות : הגדלת עצמאות הפרלמנטים בתההאלה

יחסית של הפרלמנטים; הגברת השקיפות של תהליך המצומצמת של הממשלה בתהליך לבין המעורבות חבת רהנ

 55התקצוב; שיפור מתמיד של השירותים הציבוריים.

                                                 

 .2013, מאי 2013-2014תוכנית הכלכלית לשנים צעת ההמשרד האוצר,   53
54  Congressional Research Service (CRS), Statutory Limits on Total Spending as a Method of Budget Control, Megan 

Suzanne Lynch, July 2011. 
55  OECD, The 3

rd
 Annual Meeting of OECD Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions, 

Stockholm, Repairing the Budget Contract: Balancing High Expectation and Low Trust, Professor Allen Schick, 

University of Maryland, April 2011. 

http://www.mof.gov.il/BudgetSite/EconomicPlan/Lists/20132014/Attachments/2/plan_2013_2014.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41938.pdf
http://www.oecd.org/gov/budgeting/47741428.pdf
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, הן מהריכוזיים במדינות המפותחותהוא ואישורו התקציב שבישראל תהליך הכנת  נמצאמחקרים שונים ב

של הכנסת בעיצוב קטן יחסית ר משרדי הממשלה והן בתפקיד השא לעומתבמשקלו הריכוזי של משרד האוצר 

בעולם  54ישראל מדורגת במקום  2013-2012לשנת  למשל, במדד התחרותיות הגלובלי ,כך 56.וקביעתהתקציב וב

  2004.57בשנת  35, לעומת מקום מדינות( בשקיפות המדיניות הממשלתית 144-)מ

לבין  58תוכניות התקציב של הממשלהבין  הפער ויגדל ילךובשנים הבאות  2013בשנת ניתוח של בנק ישראל, לפי 

 ממשלה.החלטות ההמוצגת תקרת ההוצאה וההוצאה הצפויה לפי  6בתרשים  .תקרת ההוצאה לפי החוק

 59)במיליארדי ש"ח( הממשלה כניותותפי -תקרת ההוצאה וההוצאה הצפויה על – 6תרשים 

 

לפי מתקרת ההוצאה  תהיה גדולההממשלה  כניותותלפי הצפויה ההוצאה  ים הקרובותבשנכי מהתרשים עולה 

מיליארד ש"ח  22של פער ו 2014מיליארד ש"ח בשנת  22של פער , 2013מיליארד ש"ח בשנת  13פער של  – החוק

 גורמים והם ,החדשה הנוסחה במסגרתהיחסית בכלל ההוצאה  ההקלהלמרות  נוצרו אלו פערים. 2015בשנת 

כדי לעמוד בכלל ההוצאה  הקרובות שניםבהממשלה  התחייבויותוב המדינה תקציבב עמוקלצורך בקיצוץ 

מצב זה, של שינוי בכלל הוצאה בנסיבות של  .ההוצאה תקרת) העלאתבו החוק שינויבשנקבע בחוק, או לחלופין 

העלות את ית של ישראל ולפיסקלבאמינות ה םלפגו לולעי, משבר תקציבשל הפיסקליים ועמידה ביעדים -אי

שיטתית מדידה מ האוצר משרד הימנעות בין היתרהיא אלו  יםהסיבה לפער. פרמיית הסיכון של המשק

של העלויות התקציביות המצטברות של הבטחות הממשלה לשנים הבאות בהשוואה לתקרת ההוצאה ושקופה 

  לפי החוק

מוצע לרסן את ההוצאה ולהגדיל את ההכנסות כדי לעמוד ביעד  2014-2013כאמור, בתוכנית הממשלה לשנים 

חלק  דחותעם זאת, לפי התוכנית מוצע ל 2014.60מהתוצר בשנת  3%ושל  2013מהתוצר בשנת  4.65%של  גירעון

. 2015לשנת  2014-ו 2013( מהשנים 62והוצאות ביטחון 61מההוצאות )כמו תוספות שכר לעובדי המגזר הציבורי

                                                 

 . 2006המכון בישראלי לדמוקרטיה, , מאזן הכוחות בתהליך התקצובמומי דהן, פרופסור בסט,  אבי בן סורפרופ  56
57

  World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2012-2013, accessed at: May 2 2013.CC 
 נוך חינם לגיל הרך.בתוכניות אלה נכללים בין היתר הסכמי שכר עם הרופאים, שיפור תנאי העסקת עובדי קבלן וחי  58
 .  2013(, מרס 122)עמ'  5-איור ו' ,הממשלה הרחבה, שירותיה ומימונם –פרק ו' , 2012דוח בנק ישראל בנק ישראל,    59
 .2013, מאי 2013-2014לית לשנים תוכנית הכלכצעת ההמשרד האוצר,   60
 .2013במאי,  28, כניסה: תזכיר חוקפורטל השירותים והמידע הממשלתי,   61
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http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%94/%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%9F-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%91/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
http://www.bankisrael.gov.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/doch2012/main-h.aspx
http://www.mof.gov.il/BudgetSite/EconomicPlan/Lists/20132014/Attachments/2/plan_2013_2014.pdf
file://filer/Tazkirim_Attachments/41596_x_AttachFile.doc
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בין תקרת ההוצאה לבין ההוצאה  הצפוי הפער 2015בשנת לעיל, שלפי אומדן בנק ישראל המפורט בתרשים 

לשנת  2014-ו 2013העברת הוצאות מהשנים בכלומר  ,מיליארד ש"ח 22-כ הוא פי תוכניות הממשלה-פויה עלהצ

תקרת ההוצאה לפי מא מבנית )קרי, תוואי ההוצאה הצפוי גבוה שהי ,פתרון לבעיה הפיסקלית אין ואילך 2015

-אינו ברש ,תוואי הפיסקלי הקייםיה המוצעת של הוצאות בשנתיים הקרובות מענה לידחאין ב על כןהחוק(, ו

 קיימא.

  הכללים הפיסקליים ניתוח השפעות .4.3

 תוצר–חוביחס  .4.3.1

להלן מוצג  2תרשים ב .הוצאהבהתקציבי ועון גירב, תוצר–חוביחס בה שליט אהי פיסקלייםמטרת הכללים ה

 .2010–1285שנים ב תוצר–חוביחס ה

 201263–1985 בשנים תוצר של ישראל–יחס חובה – 2תרשים 

 

לראות ירידה תלולה אפשר . 2012בשנת  23%-לכ 1285בשנת  122%-מכירד  תוצר–חוביחס השמהתרשים עולה 

. ביתר התקופות 2002–2003, ובשנים 1222–1285בשנים  –בעיקר בשתי תקופות  תוצר–חוביחסית ביחס 

 עלייה.הייתה אף בחלקן חדה, והייתה  אלהירידה ביחס 

זאת ליחס אפשר בקצב מהיר. ולמרות זאת היחס ירד לא היו כללים פיסקליים,  1222–1285שנים שביש לציין 

יבורית. דברים אלו עשויים להעיד ההוצאה הצ תנחישות הממשלה לרסן אלו 1285כנית הייצוב בשנת ויישום תל

גם ללא שימוש בכללים  תוצר–חוביחס ה( מביאה להפחתת פיננסי כי נחישות ממשלתית )בעיקר בעתות משבר

יכולה ללמד  2002–2003שנים וב 1222–1285בשנים יחסית  ותבמהיר תוצר–חוביחס ההפחתת  פיסקליים.

 מביא לתוצאה המקווה. אומנםמשבר פיננסי עשוי להוביל לתהליך של ריסון פיסקלי חד, אשר ש

 .2012בשנת  במדינות המפותחות תוצר–חוביחס האר ולהלן מתש 8תרשים ב

                                                                                                                                                                

 .2013במאי,  28כניסה: תקציב הביטחון, , 2013-2014התוכנית הכלכלית  –החלטות הממשלה משרד ראש הממשלה,   62
 . 2013, מרס 3-נ'-לוח ו' , 2012נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל בנק ישראל,   63
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 64(2012)נבחרות מדינות בתוצר –יחס חוב – 8תרשים 

  

מדינות , פחות מהממוצע במדינות המפותחות. ב23%-כ בישראל תוצר–חובחס היה הי 2012בשנת  ,התרשיםלפי 

יחסית. יש גבוה תוצר -יחס חוב בגרמניה, צרפת, בריטניה וארה"תוצר נמוך מהממוצע וב-יחס חוב הסקנדינבי

לציין כי בשנים האחרונות, בשל המשבר הכלכלי, הגדילו מדינות רבות את ההוצאה הציבורית )בין היתר לצורך 

 תוצר באותן מדינות.-כן חלה עלייה חדה ביחס חוב-פיננסיים(, ועלחילוץ מוסדות 

 הוצאה לריבית מהתוצר .4.3.2

שער בומהתוצר  על ריביתהוצאה בלירידה  הביאההמשק בשנים האחרונות  איתנותבתוצר ו-הירידה ביחס חוב

  מהתוצר.להלן מוצג שיעור תשלומי הריבית  2. בתרשים ידי הממשלה-חוב עלגיוסים חדשים של בהריבית 

65ישראלב תוצרמה ריביתהתשלומי שיעור  – 9תרשים 

 

                                                 

 . 2013, מאי 21-נ'-לוח ו' , 2012נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל בנק ישראל,  64
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 על ריביתהוצאה ה 1228בשיעור חד לאורך השנים. בשנת  התוצר ירדריבית מה לעהוצאה מהתרשים עולה כי ה

 2012בשנת . תוצר נקודות אחוז 4.3בלבד, ירידה של  3.2%היא )צפי(  2013מהתוצר ואילו בשנת  8.2%הייתה 

 40-כ היא 2013לשנת  1228 שנת ביןהירידה בשיעור תשלומי הריבית  על כן  ש"ח,מיליארד  228-כהתוצר היה 

תקציב מאפשרת לממשלה להשתמש ב על ריבית. ירידה זו בהוצאה (2012ת שנמונחי בבשנה )ש"ח  מיליארד

 . OECD-להלן מוצג יחס תשלומי הריבית מהתוצר במדינות הש 10בתרשים  אחרים. צרכיםלנחסך ש

 66(צפי – 2012) OECD-מדינות הבריבית מהתוצר התשלומי שיעור  – 10תרשים 

  

 על ריביתההוצאה אך , OECD-הבמדינות ממוצע מהיחס החוב של ישראל נמוך אומנם תרשים עולה שמה

בגורמים  התלוי ריבית לעההוצאה . בממוצע במדינות המפותחות 1.2%לעומת  ,3.2% היאבישראל ביחס לתוצר 

-לבהשוואה  דולכלומר אף שהחוב של מדינת ישראל אינו ג ,הסיכון של המדינהפרמיית גודל החוב וובהם רבים, 

OECDהוצאות הריבית של  על כןפוליטיות, ו-סיבות גיאומבעיקר  ,, פרמיית הסיכון של ישראל גבוהה יחסית

 מדינת ישראל ביחס לתוצר גבוהות יחסית.

 ציבורית בתוצרמשקל ההוצאה ה .4.3.3

 ,תוצר, כלומר משקל ההוצאה הממשלתית קטןבציבורית משקל ההוצאה הבגם חלה ירידה  בשנים האחרונות

להלן מוצג ש 11בתרשים . הממשלה ידי-עלקיצוץ בשירותים הניתנים לציבור  ידי-עלואם  ותייעלהת ידי-עלאם 

 תוצר. במשקל ההוצאה הממשלתית 

 

 

 

                                                                                                                                                                

65 OECD, Economic Outlook No.91: Table 31, June 2012 
66 Ibid. 
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 67)הממשלה הרחבה( תוצרבהציבורית ההוצאה משקל  – 11תרשים 

 

 2012ובשנת  ,51.1% הוא היה 1222בשנת  ;תוצר ירד לאורך השניםבציבורית התרשים משקל ההוצאה הלפי 

 הירידה .(2012שנת מונחי התוצר בב) ש"חמיליארד  83-כשהן  ,אחוזה נקודות 2 של ירידה, 42.1%הוא היה 

הירידה ועם  2011 שנתב ההוצאה תקרת שינוי עםנבלמה  תוצרב הציבורית ההוצאה במשקל המהירה

משקל  צפוי כי ניתוח של בנק ישראל לפי .2003ההדרגתית בשיעורי הצמיחה לאחר היציאה מהמיתון בשנת 

וצפי  תוצר–חובבפועל ליעד יחס  תוצר–חוביחס ההתקרבות עקב , יציב בשנים הקרובות יהיהבתוצר ההוצאה 

 68לשיעור צמיחה מתון יחסית בשנים הקרובות.

 יש. בתוצר הציבורית ההוצאה במשקל חדה ירידהחלה  2003 בשנת ההוצאה כלל על ההחלטה מאזכאמור, 

 שהוא ,ריבית בתוצר אאזרחית ללהוצאה המשקל הלציבורית בתוצר או ההוצאה הלא נקבע יעד למשקל ש לציין

 .אמורים לקבל נבחרי הציבורשהחלטה נורמטיבית 

 .-OECDמוצג משקל ההוצאה הציבורית במדינות ה 12בתרשים 

 OECD (2201)69-מדינות הבתוצר בהרחבה של הממשלה משקל ההוצאה  – 21תרשים 

 

                                                 

 .(1) 2-נ'-לוח ו' , 2012נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל בנק ישראל,  67
 .  2013(, מרס 121)עמ'  הממשלה הרחבה, שירותיה ומימונם –פרק ו' , 2012 ישראל בנק דוחבנק ישראל,  68
 .2013, מרס 21-נ'-לוח ו' , 2012נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל בנק ישראל,  69
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נקודות  2.6-ב OECD-ה ממוצע במדינותמהנמוך  בישראלבתוצר  התרשים משקל ההוצאה הציבוריתלפי 

יש  .ךהוצאה נמומשקל יץ, ארה"ב וקנדה בחרו ישוו ,הוצאה גבוהמשקל דנמרק, צרפת ופינלנד בחרו ב. האחוז

 לא רק משקל ההוצאה הציבורית בתוצר משפיע על רמת השירותים הציבוריים, אלא גם יעילותשלציין 

 .הניתנים םהשירותי

 ממשלתיתשקל ההוצאה המבמידה ניכרת גדל רבות במדינות מפותחות בעקבות המשבר הכלכלי האחרון, 

בהוצאות )בגין חילוץ חלק וגידול ואף שלילי( ך צמיחה נמושיעור בשל כנסות )הירידה בבתוצר, בעיקר עקב 

 (.חילוץ ותיתוכנויישום  מסכנת חדלות פירעון המקומייםמהבנקים 

, צד שנימ .גבוהים יחסיתבישראל תוצר מהריבית תשלומי  לעההוצאה שקל מביטחון ו לעמשקל ההוצאה 

                      ממוצע במדינות מה (אחוזהנקודות  11-כ) מידה ניכרתבתוצר נמוך בללא ריבית משקל ההוצאה האזרחית 

 .2בטבלה להלן , כפי שמוצג OECD-ה

OECD-בישראל ובמדינות הבתוצר לא ריבית למשקל ההוצאה האזרחית  – 2טבלה 
70 

 שינוי 2012 2000 מדינה

 -1.1% 32.5% 33.6% ישראל

 +OECD 38.4% 43.5% 5.1%ממוצע 

 -6.2% -11.0% -4.8% רפע

לא ריבית בישראל, לנקודות האחוז במשקל ההוצאה האזרחית  1.1ירידה של חלה בעשור האחרון  ,לפי הטבלה

    . הפער בין ישראל ובין הממוצע במדינות                OECD-נקודות האחוז בממוצע במדינות ה 5.1לעומת עלייה של 

 נקודות האחוז. 6.2גידול של  – 11%-ל 2012, התרחב עקב כך בשנת 4.8%היה  2000, שבשנת OECD-ה

 לעהוצאה מהגדלה בקצב מהיר יותר בישראל ללא ריבית עם זאת, בשנתיים האחרונות ההוצאה האזרחית 

ונמוך מזה של  קבועשנתי ור עלפיהן תקציב הביטחון גדל בשישביטחון )בשל יישום המלצות ועדת ברודט, 

ובריבית המשולמת בגין גיוס חוב חדש(.  תוצר–חוב)בשל הירידה ביחס  על ריביתהוצאה ה( והתקציב בכללותו

ויגיע  אטיבקצב ל גדימשקל ההוצאה האזרחית בישראל צפוי ש 71בהנחה שמגמות אלו יימשכו בשנים הקרובות

 .OECD-במדינות ה כיוםהממוצע משקל למעשור יותר בעוד 

 ות אפשרייםיכלי מדינ .5

כלי מדיניות לשיפור עיצוב הכללים ואכיפתם. כמה ביישום הכללים הפיסקליים העלה במהלך השנים  הניסיון

 .מה מהםלהלן תיאור קצר של כ

 מחזור-מנוכה גירעון כלל .5.1

לעיל כמפורט . מחזור-מנוכהולא  ,רגיל אהו גירעון, יעד ה-OECDהדינות ממ שלא כמו בכמהבישראל, כאמור, 

ולכל היתר יש יעד  ,יקו וישראל(קסילה, מ'יש יעד גירעון רגיל )יפן, צ מהמדינות המפותחות , רק לארבע1בטבלה 

מתקשות לעמוד ביעד הגירעון,  ןממשלות ישראל לדורותיה, 4.1בסעיף לעיל כפי שהוצג  .מחזור-מנוכהגירעון 

                                                 

ההוצאה האזרחית ללא ריבית בישראל  – 1-, איור ו'הממשלה הרחבה, שירותיה ומימונם  –פרק ו' , 2201 שנתי דוחבנק ישראל,   70
 .2011הוא לשנת  OECD-. הנתון על מדינות ה2013, מרס OECD-ובמדינות ה

 .בהוצאה האזרחית בממוצע שנתי 6%-2%-כשל נומינלי גידול ו בתוצר בממוצע שנתי 4.5%-5.0%-גידול נומינלי של כבהנחת   71

http://www.bankisrael.gov.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/BankIsraelAnnualReport/דוח%20בנק%20ישראל%202012/chap-6.pdf
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להקל על עשוי  מחזור-מנוכהיעד גירעון  אימוץו בתקופות שגשוג כלכלי. יה בתחום זה מרבית ההצלחותו

 מחזור מנוכה גירעוןעצה הלאומית לכלכלה לקבוע יעד ובעבר המליצה המ. ממשלות עתידיות לעמוד ביעד

  72.עסקים

 :יתרונות

  בחשבון מחזור מובא בו שוטף, שכן  גירעוןמאפשר תכנון ארוך טווח יותר מיעד  מחזור-מנוכה גירעוןיעד

מדיניות באמינות הלפגום לול דבר עוה ,שנים המכרוך שינויים מדי יש לעבישראל לעמוד ביעד כדי העסקים. 

 . מדיניות הפיסקליתשינויים אלו ויוצר יציבות בנטרל מ מחזור-מנוכה גירעון כללאימוץ פיסקלית. ה

  וצאות ברמה המאפשר שמירה על ה, כלומר מיתוןתקופת ב אוטומטי מייצבמשמש  מחזור-מנוכה גירעוןיעד

-מנוכהאך לא את הגירעון  הרגיל, גירעוןהגדיל את עשוי לה, דבר שיםמסהכנסות מירידה ב למרות הגבוה

מביא  מחזור-מנוכהיעד בתקופות גאות  .(פיסקלילהגדלת הפעילות הכלכלית )מכפיל עשוי לתרום ו ,המחזור

צנן לקטין את הגירעון ועשוי להדבר וה, מסיםלשמירה על הוצאה ברמה נמוכה, למרות העלייה בהכנסות מ

 את המשק.

 :חסרונות

  להגדיל את יעד הגירעון ולפגוע באמינות המדיניות  ןעשוי להצטייר כניסיו מחזור-מנוכהיעד גירעון

 הפיסקלית.

 מניפולציות בקביעתו ובמדידתו, וכך להגדיל  שותלעיש אפשרות  על כןמחזור קשה למדידה, ו-מנוכה גירעוןה

קביעת מצרפים אלו שמדינות מפותחות  המהחליטו כ על כןגירעון בפועל לעומת יעד הגירעון. בעצם את ה

 (.5.2סעיף להלן לקבוע את המצרפים )ראו מנדט ידי מוסד פיסקלי עצמאי אשר יקבל בחקיקה -עשה עלית

 פיסקליתה מדיניותהיישום  לע לפיקוח יםיפיסקלמוסדות  .5.2

 ממליצים על הקמת מוסדות פיסקליים עצמאיים במטרה לקבוע את, OECD-הובהם , לאומיים-גופים בין

 ותכללנמוסדות אלו במשרד האוצר. ידי -יישום המדיניות הפיסקלית עללפקח על וכלכליים -המצרפים המקרו

מדובר מנדט לבצע משימות אלו.  בחקיקה מחלקות תקציב פרלמנטריות או מועצות פיסקליות אשר קיבלו

הפיסקלית מדיניות הפיקוח על בועקב מבתחזיות מקרו, עוסקים בבניית הבנק ישראל(  כמו) יםעצמאימוסדות ב

ח סנאם על מוסדות אלו ל בשאלה חילוקי דעות ש. יהתקציב קביעתבתהליך הגברת השקיפות בו הממשלהשל 

. תבעוקהממשלה ש, או להסתפק בפיקוח על יישום המדיניות )כמו היעדים עצמם( יתפיסקלהמדיניות להמלצות 

יים ואת פיסקלכיום מוסד כזה, הבודק לפי חוק את תחזיות הממשלה, את עמידתה בכללים האין בישראל 

המועצה הפיסקלית , דוגמהבבריטניה, ל הפערים בין הבטחות תקציביות לעתיד לבין מגבלת תקרת ההוצאה.

-תחזיות המקרוההכנת ל תאחראי( Office for Budget Responsibility ",תפיסקלילאחריות  שרדהמ")הנקראת 

 73שימוש בבניית התקציב. בתחזיות אלה משרד האוצר עושהו, שנים חמשל כלכליות

נראה כי לנוכח  74.מדינות מפותחות רבות אחרותבשיש כמו , בישראלפיסקלית עצה וממליץ להקים מ -OECDה

בין כלל ההוצאה  ניכרההפער לנוכח בעיקר , וגירעוןמיעד השהוא גדול במידה ניכרת , 2012בפועל בשנת  גירעוןה

                                                 

 .2002 מרס ,13-12 ', עמגיבוש תקציב המדינה בישראלעצה הלאומית לכלכלה, והמ  72
73  OECD, The 5th Annual Meeting of OECD Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions, 

Ottawa, The OBR and access to information, Robert Chote, Chairman, February 2013. 
74  OECD, OECD Economic Survey: Israel 2009, Box 2.6, January 2010. 

http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/eco/Documents/finaldoc.pdf
http://www.pbo-dpb.gc.ca/files/files/D1-PM-Access%20to%20Information%20-%20Robert%20Chote%20-%20UKpdf.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/1009211e.pdf?expires=1367757820&id=id&accname=ocid71016392&checksum=356CB3EEB60D62A5CCCEA8950F25FBFB
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 בישראל.פיסקלי עצמאי  מקום לשקול הקמת מוסד ש, יהקרובותבשנים של הממשלה  תקציבתוכניות הובין 

 75המכון הישראלי לדמוקרטיה ממליץ לשקול הקמת משרד תקציבים עצמאי בכנסת.בהקשר זה יצוין כי 

חטיבת המחקר בבנק ישראל עוסקת במדידה של המצרפים הפיסקליים ומפרסמת מעת לעת סקירות  ,כיום

פערים בין תוכניות התקציב של הממשלה לכלל ההוצאה, אך לסקירות התפתחות בהן מעקב אחר ו פיסקליות

ת רשימת המוסדות גלהלן מוצ 8בטבלה  76.אלה אין מעמד המחייב התייחסות או פעולה מצד הממשלה

 .OECD-יים במדינות הפיסקלה

OECD-יים במדינות הפיסקלמוסדות  - 8 טבלה
77 

 מסגרת פעולה שם המוסד מדינה

 מועצה פיסקלית Office for Budget Responsibility בריטניה

 מועצה פיסקלית German Council of Economic Experts גרמניה

 פיסקליתמועצה  Haut Conseil des Finances publiques צרפת

 מועצה פיסקלית  Fiscal Policy Council דיהבש

 מועצה פיסקלית Economic Council דנמרק

 מועצה פיסקלית Bureau for Economic Policy Analysis הולנד

 מועצה פיסקלית The Federal Planning Bureau (FPB) בלגיה

 מועצה פיסקלית Fiscal Advisory Council אירלנד

 מועצה פיסקלית Centro de Estudios de las Finanzas Públicas מקסיקו

 מועצה פיסקלית Council on Public Finances פורטוגל

 מועצה פיסקלית Council for Budget Responsibility סלובקיה

 מועצה פיסקלית  Fiscal Council סלובניה

 ריתפרלמנט תקציב תמחלק Congressional Budget Office ארה"ב

 מחלקת תקציב פרלמנטרית Parliamentary Budget Officer קנדה

 מחלקת תקציב פרלמנטרית Parliamentary Budget Officer אוסטרליה

 מחלקת תקציב פרלמנטרית National Assembly Budget Office קוריאה

 מחלקת תקציב פרלמנטרית Parliamentary Budget Office אוסטריה

 מחלקה במשרד מבקר המדינה Fiscal Policy Audit and Executive Office פינלנד 

עצמאיים אשר קיבלו מנדט לפקח על המדיניות  םייפיסקלמוסדות פועלים  OECD-ממדינות ה 18-טבלה בלפי ה

 ת תקציבמחלק אהו מדינות חמשב, פיסקלית מועצה אוה זה מוסד מדינות 12-ב. הפיסקלית על בסיס חקיקה

  .מחלקה במשרד מבקר המדינה אוהובמדינה אחת  פרלמנטפועלת במסגרת הה

                                                 

 .2013, חן פרידברג, ניר אטמור, משפרים את עבודת הכנסת כגוף מחוקק ומפקח?איך המכון הישראלי לדמוקרטיה,  75
 .3201, פברואר ותמונת התקציב לשנים הבאות 2012ביצוע תקציב המדינה בשנת ראו לדוגמה: בנק ישראל,  76

77  OECD, Budgeting and public expenditures, Network of parliamentary budget officials (PBO); Kopits George, 

Independent Fiscal Institutions: Developing good Practices, OECD Journal on Budgeting, Vol. 11/3, 2011; Office 

for Budget Responsibility, Fiscal councils overseas, accessed: 7 May, 2013. 

http://www.idi.org.il/media/2438022/00321913.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/13022013.aspx
http://www.oecd.org/gov/budgeting/oecdnetworkofparliamentarybudgetofficialspbo.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/Independent%20Fiscal%20Institutions.pdf
http://budgetresponsibility.independent.gov.uk/links/#overseas
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של כלכלית -שיפור הפיקוח על המדיניות המקרו :ובהםמוסדות פיסקליים עצמאיים יש כמה יתרונות, פעולת ל

הפער בין  פת שלשוט מדידה; מדיניות הפיסקליתוהגברת אמינות ה ייםפיסקלישום הכללים הבי משרד האוצר

התקציבית המותרת לפי כלל  חקיקה לבין המסגרתמו התקציבים העתידיים הנובעים מהחלטות ממשלה

; השקיפות ביישום הכלליםשיפור ווהציבור לפקח על עבודת משרד האוצר  הפרלמנטהגדלת יכולת ההוצאה; 

 יצירת קואליציה ודעת קהל בכל הקשור ליישום הכללים ואכיפתם.

 המדינה קציבת ניהולתכנון ו .5.3

הצעת בספרות(.  8ספרות( ותקנות ) 6ספרות(, תוכניות ) 4פעולה ) ספרות(, תחומי 2תקציב המדינה סעיפים )ב

. במהלך השנה מועברים ותתוכניה תעד לרמ הוא סיעוףההתקציב המוגשת לכנסת )החוברות הכחולות( 

 מספר רטומפלהלן ש 2טבלה בתקציבים בין הסעיפים, הן בתוך משרדי הממשלה והן בין משרדי הממשלה. 

 היו 2012בשנת  לפיהו ,הסעיפים בשנים האחרונות

ת רתקנות. כיום העב 2,000-מיותר בתקציב המדינה 

משרד דורשת אישור של אותו תקציבים בין תקנות ב

ות תוכני, והעברת במשרד האוצר אגף התקציבים

או הודעה  דורשת אישור ועדת הכספים של הכנסת

ראוי לציין כי כל הוצאה דורשת  על כך . נוסףלוועדה

מבחינה  שייךאישור של חשב המשרד, שגם הוא 

התקציב במשרדי הממשלה, החופש של מנהלי צמצום תהליך זה מביא לארגונית ומקצועית למשרד האוצר. 

 תקנות.הניהול תקציבי המשרדים ברמת להרפרנטים באגף התקציבים זמן העבודה של ולהקדשת חלק ניכר מ

תקציב במשרדי הלהגדיל את החופש של מנהלי מוצע  79פרופסור אבי בן בסט ופרופסור מומי דהן במחקר של

ניהול על צרכים המשתנים ועל ההממשלה בניהול התקציב, להשגת שתי מטרות: הידע של המשרד עצמו 

אנשי אגף לתקציבית; ההוצאה יעילות בשפר את הצעד זה י על כןמזה של אנשי אגף התקציבים, ו נרחבהתקציב 

מעקב ובכלל זה , ברמת המקרו התקציבמדיניות בניהול יוכלו להתמקד יותר יתפנה זמן עבודה והם התקציבים 

ות התקציב של הממשלה בשנים הקרובות בהשוואה לכלל תוכנימדידת ו שוטף אחר הכנסות המדינה והגירעון

ות חוזרות ונשנות של בנק ישראל ערהכישלון בנושא זה בשנים האחרונות, על רקע התלנוכח בפרט  ,ההוצאה

  80וגופים נוספים.

הסעיפים בתקציב המדינה, להגדיל את השקיפות במסמכי התקציב ולהכין מספר את לצמצם ממליץ  OECD-ה

(, קרי מצרפים פיסקליים בפועל בהשוואה ליעדים sustainabilityקיימא )-דוח תקופתי על מימון ציבורי בר

מנחה את  אירופיה, דירקטיבת מסגרות התקציב באיחוד 1בטבלה לעיל כמו כן, כפי שמתואר  81הקיימים.

 התקציב. בקביעתמדינות האיחוד לנקוט רמה מרבית של שקיפות 

היות שתהליך ות העבודה של משרדי הממשלה לתקציבם וכתב: "תוכנימבקר המדינה התייחס להתאמה בין 

יתרה מזאת, בהיעדר תהליך סדור  ...התקצוב הופך לתהליך תכנון הלכה למעשההתכנון אינו מפותח דיו, תהליך 

                                                 

 . עיבודי מרכז המחקר והמידע.2013במאי  6 :כניסה, תקציב וביצוע )שנים שונות( מאגרי המידע הממשלתיים,  78
 .  2006, הספרייה לדמוקרטיה, (162–165)עמ'  הליך התקצובמאזן הכוחות בתדהן, פרופסור אבי בן בסט, פרופסור מומי  79
של  שנתייםדוחות מתריעה כבר שנים רבות על הפער בין תוואי התקציב לבין כלל ההוצאה. ראו  חטיבת המחקר בבנק ישראל  80

מסמך המציג את הפער בין התחייבויות הממשלה לבין כלל ההוצאה:   2002פרסמה במרס  המועצה הלאומית לכלכלההבנק. 
 .2002, מרס יים, תהליך התקצוב וחוק ההסדריםכללים פיסקל -גיבוש תקציב המדינה בישראלהמועצה הלאומית לכלכלה, 

81  OECD, OECD Economic Survey: Israel 2009, Box 2.6, January 2010. 

 78כמות סעיפי התקציב בשנים האחרונות – 9 טבלה

 2012 2011 2010 הסיעוף רמת

 64 63 63 סעיפים

 325 326 321 תחומי פעולה

 1,310 1,322 1,320 ותתוכני

 2,158 2,124 2,830 תקנות

http://data.gov.il/data?page=1&title=&category=All&type=All&ministry=40&file_type=All
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.idi.org.il%2F%25D7%25A1%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%2595%25D7%259E%25D7%2590%25D7%259E%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D%2F%25D7%2594%25D7%2595%25D7%25A6%25D7%2590%25D7%2594-%25D7%259C%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25A8%2F%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D%2F%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%2599%25D7%2594-%25D7%259C%25D7%2593%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A7%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2599%25D7%2594%2F%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2596%25D7%259F-%25D7%2594%25D7%259B%25D7%2595%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%2591%25D7%25AA%25D7%2594%25D7%259C%25D7%2599%25D7%259A-%25D7%2594%25D7%25AA%25D7%25A7%25D7%25A6%25D7%2595%25D7%2591%2F&ei=6TuJUcKtI4G64ASY9IHwBQ&usg=AFQjCNGVHoUA73-BnpFgCBleMmZRL5Gb9Q&sig2=onKpCbOScnSsmB_0IM-W0g&bvm=bv.45960087,d.d2k
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/Default.aspx
http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/eco/Documents/finaldoc.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/1009211e.pdf?expires=1367757820&id=id&accname=ocid71016392&checksum=356CB3EEB60D62A5CCCEA8950F25FBFB
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 כנסת ה

 דעמרכז המחקר והמי

של הפקת לקחים ודיון שנתי מסכם לגיבוש הערכת מצב, נוטה התקציב לשקף את מה שהיה. הדינמיקה בהכנתו 

ות העבודה לתקציבי המשרדים עשויים תוכניהפערים בין  82."היא תוספתית, בבחינת 'מה שהיה הוא שיהיה'

 ביר חלק מהשינויים התקציביים הנדרשים במהלך כל שנה.להס

ועדת הכספים של הכנסת. מרכז באישור מבוצעים אלפי שינויים בתקציב המדינה, רובם  תקציבית במהלך שנה

יותר או של  2012יים בתקציב בשנת ושינ בהם בוצעושהסעיפים מספר המחקר והמידע של הכנסת בדק את 

 15%-יותר מתוכניות גדל ב 420התקציב של  2012בשנת מהניתוח עולה כי  83.ימהתקציב המקור 15%-פחות מ

. 15%-מיותר תוכניות הופחת ב 228תקציב המקורי )כולל עודפים משנה קודמת(, והתקציב של השוואה לב

סך . מכלל תוכניות התקציב בשנה זו 61.2%-כ היא 15%-מיותר בפחת או גדל משקל התוכניות שתקציבן 

מסך  12%-כמיליארד, שהיו  48.4-ומעלה הסתכם בכ 15%-בגדלו או פחתו  2012התקציבים של תוכניות שבשנת 

שכן , תקציביעל רמה נמוכה של תכנון ניתוח זה יכול ללמד  .תקציב מקורי נטו ללא תשלום חובותהתקציב 

עשרות נעשים  עתיםל, על כך סףנו .יצירת תקציב מקורי מדויק ומהימן יותר תמנע חלק ניכר משינויים אלו

שינויים תקציביים באותה תוכנית תקציבית בשנת תקציב, בחלק מהמקרים תוספת תקציב ובחלק מהמקרים 

 הפחתת תקציב. 

באלפי שינויי של משרד האוצר קיימא, כפי שתוארה לעיל, והעיסוק -חריגה מתוואי פיסקלי ברהלסיכום, 

ביזור ובאגף התקציבים בניהול המדיניות הפיסקלית  ותמקדהתהצורך בתקציב מדי שנה, עשויים ללמד על 

   ."היערעצים לא רואים את מרוב "שכן נראה כי  ,הניהול השוטף של סעיפי התקציב

                                                 

 .2012במאי  1, תהליך הכנתו ועדכונו של תקציב המדינה, 2011לשנת  ,62 דוח ביקורת שנתימשרד מבקר המדינה,  82
, לא כולל עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2013במאי  2, קטרונילר אמשרד האוצר, דואבנועם גלעדי, אגף החשב הכללי   83

ניתוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת, תקציב הביטחון. הרחבה ראו: תוכניות תקציב במפעלים עסקיים ופירוט התוכניות ב
 .2013אליעזר שוורץ, מאי כתב , השינויים בתקציב המדינה בשנים האחרונות

http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=426&id=57&frompage=231&contentid=7910&parentcid=7907&bctype=1&startpage=24&direction=1&sw=1600&hw=1130&cn=%FA%E4%EC%E9%EA%20%E4%EB%F0%FA%E5%20%E5%F2%E3%EB%E5%F0%E5

