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 תקציר

המודל יכול לשמש להערכת . רעון המקומי של הממשלהיבעבודה זו מוצג מודל לחיזוי הג

.  עד שנה וחצי� מספר חודשים והן בטווח הבינוני �המדיניות הפיסקלית הן בטווח הקצר 

 כאל אל ההוצאות אני מתייחס. ד ההכנסותצתייחסות במודל לצד ההוצאות שונה מאשר להה

.  הוא היקף ביצוע התקציבכתן להערולכן הפרמטר היחיד, טת הממשלהמשתנה הנתון לשלי

א אמידת עיקר העבודה הו. שיש לאמוד, משתנה מקריאל תייחס כני מלעומת זאת אל ההכנסות א

לגביהם בסיס המס ש ,הכנסותאת מרבית סעיפי ה. סיםובפרט ההכנסות ממ, נסות המקומיותההכ

 מההכנסות 87%- כפים אלה מהווים סעי.אני אומד בעזרת משוואות אקונומטריות, ברור

כלכליים -ל את עצמי לשימוש במשתנים מסבירים מקרויגבאני מ לאפשר חיזוי כדי .המקומיות

 ,לגביהם אין בסיס מס ברורש ,שאר סעיפי ההכנסות .היבוא והיצוא,  התוצר בעיקר-מרכזיים 

 . המתוארות בעבודה, בשיטות פשטניות יותראמדיםנ

 

                                                           
 .תודה לדוד אלקיים על העצות המועילות בבניית המשוואות האקונומטריות המוצגות בעבודה ∗
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 הקדמה. א

שכן הם משפיעים זה  , האחרדהכלכלית יש להבין את צ-לשם ניהול צד אחד של המדיניות המקרו

ובפרט , נוהגים אפוא להעריך את  ניהול המדיניות הפיסקליתבניהול המדיניות המוניטרית . על זה

מספר  - לטווח קצר  הממשלה שלספיגותההזרמות והחיזוי . את גירעון הממשלה לתקופות שונות

ים משמשות לזיהוי לחצים מספר רביע תחזיות ל;ם המוניטריהכלים לניהול משמש -חודשים 

והן בין הגורמים הקובעים את , הריביות בשוק ההון ועל האינפלציהמשפיעים על ה, פיסקליים

 .  מרכזיהבנק ההריבית של החלטות 

אקונומטריות שיטות  צעות באמטווח של עד שנה וחציירעון לבעבודה זו מוצג מודל לחיזוי הג

 ניתן )שיקול דעת (התאמות שיפוטיותגורמי עונתיות ועזרת באולם ,  רבעוני המודל הוא.מקובלות

 רעוןי של הגדיםצדה שנית להתייחסוה .רעוןי תוואי חודשי של התפתחות הגלהיעזר בו לבניית

 ; אינו מקרימרכלו, שליטת הממשלהל הנתון משתנהאל  כ אתייחסהוצאותה לצד :אינה אחידה

לעומת .  התקציב שלביצועה היקף אעריך את אלא ,במשוואהאת ההוצאות כך לא אאמוד לפי

עיקר העבודה תתרכז . ולכן אאמוד אותו, נו בשליטה מלאה של הממשלה צד ההכנסות איזאת

 ההכנסות בעזרת יש לאמוד את, וייז חכדי לאפשר.  ההכנסות המקומיותן שלאמידת בדרך

    . לתקופת החיזוישלגביהם ניתן להניח הנחות, כלכליים מרכזיים-רים מקרומשתנים מסבי

 ,תרכיבי ההכנסות המקומיו  אסקור אתתחילה  .של העבודה אציג את צד ההכנסות' בחלק ב

 החלק הרלוונטי בצד מהותאר בקצרה א' חלק גב. דתה אתאר כל הכנסה ודרך אמיולאחר מכן

י  לחלק מהמשוואות הסבר מתוד לעבודה מוצג בנספח .האסכם את העבוד' ובחלק ד, ההוצאות

  .שנאמדו

 

 צד ההכנסות. ב

לממשלה שליטה שד  בעו:וא החלק הקשה לתכנוןצד ההכנסות ה, בעיצוב המדיניות הפיסקלית

ההכנסה מרת גזנרמת ההכנסות ,  וכמה להוציאשכן היא מחליטה על מה ,ישירה על ההוצאות

 להתאים את צד ההכנסות  כל שהממשלה יכלה לעשות כדי.סקיתהפעילות העמכלומר , במשק

 אין לזלזל בהשפעת שינויים מנםא.  ביטול והוספה של מסים,המסשיעורי כ פרמטרים וא לקבועה

  מתמקדת על כן.כלכלי במשק- המקרו פי המצבלע אך היקף הגבייה משתנה מאוד, סמהבתקנות 

 כפועל יוצא, ובפרט ההכנסות ממסים, הבדרך חיזוי ההכנסות המקומיות של הממשלעבודה זו 

 .כלכלי במשק-של המצב המקרו

 ההכנסות לצורך ספר התקציב נאמדות. ת לחיזוי ההכנסות ממסים שיטומתוארות כמה פרות בס

מנכים ) ון עודנו תחזיתע האחריכאשר הרב(מההכנסות של השנה השוטפת  ":ניפוח"בשיטת ה

לפי שיעור השינוי הצפוי " מנפחים"אומדן זה ; יםכגון החזרי מס חריג,  פעמיים-רכיבים חד

; בשנת התחזיתקיקה הצפויים החמים אותו לשינויי יומתא, )הנחת גמישות יחידתית(בתוצר 

 .האומדן למחירים הצפויים בשנת התחזיתמים את יבשלב האחרון מתא
לעומת . )צמיחההמלבד (כלכליים -אינה מצריכה הנחות על משתנים מקרוש ,פשטנית שיטהזוהי 

כן משוואות לחיזוי סעיפים ו,  משוואה לחיזוי סך המסים)2001 (במאמרו של ברנדר זאת מוצגת

 שיכולים לתרום להסבר במשוואות נכללים כל המשתנים הכלכליים.  של ההכנסות ממסיםשונים

תוצר ה כגוןמרכזיים הכלכליים -מקרוהמשתנים  על הנוסף . במספר20- כ-ההכנסות ממסים 
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 כמיזוגים והנפקות של חברות ישראליות לבעלי , נכללים במשוואות משתנים שוליים יותר,יבואהו

 תרומה חשובה בהבנת ההשפעות לעבודתו של ברנדר. וץחבע שי במטחופהאשראי הל ו"עניין בחו

שה מאוד  אולם ק,הגמישויותשוליות וההשפעות ה ובשיפור הדיוק של, על הכנסות המדינה

 שאינם מוכרים די הצורך הנחות לגבי משתנים הן מחייבותשכן , חיזויללהשתמש במשוואות אלה 

 . כלכלית-ברמה המקרו

כלים  באמצעות  ניסיון לאמוד חלק נכבד מההכנסות המקומיותהנוכחית מוצגבעבודה 

 דגש רב על שימוש הושם,  במשוואות לשם חיזויכדי לאפשר שימוש. אקונומטריים מקובלים

 בחלק .מקומייםהשימושים היבוא וה, תוצרהלכליים מרכזיים כגון כ-במשתנים מסבירים מקרו

 היאמטרת המשוואות . עיםי בין הרבתדינמיוכדי לבטא השפעות  פיגורים הכנסתימהמשוואות 

 על השפעות ארוכות טווחולא מידול כולל של , )עד שנה וחצי(חיזוי של ההכנסות בטווח הקצר 

 באותם .סטציונריים-פתרון בעיות של משתנים לא גש דהו לא  ןבבניית ולפיכך, מערך המיסוי

, הכנסות נעשה שימוש בשיטות פשטניותהבהם לא ניתן להשתמש במשוואות לחיזוי שחלקים 

 .  כנקודות ייחוס,חליפייםת ובאומדנים ,"ניפוח"השיטת כ

את בסיס הגבייה , כיבראחריו אציג כל , המקומיותרכיבי ההכנסות תאר את  הבא אבסעיף

  .  נאמדה לחיזויושו ואת המשוואה וונטי להרל

 

 רכיבי ההכנסות המקומיות. 1

הכנסות מהשקעות המוסד לביטוח לאומי ומ, כנסות ממסיםהמ ותרכבוההכנסות המקומיות מ

מסי ההכנסה .  מסי הכנסה ומסי הוצאה- שני חלקים עיקרייםורכבת מגביית המסים מ. אחרות

כל ל אתייחסלצורך אמידת ההכנסות . מסי מקרקעיןוחברות מסי ,  מסי הכנסה על פרטיםהם

והעיקרי שבהם הוא ,  רבים יותרסעיפיםמסי ההוצאה נחלקים ל. יחידה אחתאל מסי ההכנסה כ

יה על מוצרי יבוא ועל מוצרים י קנימס טליםועל זה מנוסף ). על יבוא ותמקומי על תוצרת(מ "המע

 לצורך אמידת ההכנסות נתייחס לכל. שלתיות מס בולים וכן אגרות ממ,מכס , מס דלק, מקומיים

 המס שונים עים על מקורותיכלכליים המשפ- שכן המשתנים המקרו, בנפרד האלהסעיפיםאחד מה

הכוונה .  הכנסות מהמוסד לביטוח לאומי, כאמור, ישהכנסות ממסיםעל הנוסף . מסעיף לסעיף

אלא , ביטוח הלאומייב התקצהנרשמת ב ,הביטוח הלאומידמי גבייה הישירה של ל אינה

האלה ממומנות על  השקעותהמרבית . מיועדותגרות חוב יביטוח לאומי באמוסד ל הלהשקעות 

, )ח"ש י מיליארד4- ל2בין (גרות חוב בסכום גדול י אות פעמיים בשנה נפד:יחזור חוב מידי

גביית  בהיקף  תלוי זוהשקעהה של גודל. גרות חובי אן באותמשקיע שובביטוח לאומי מוסד להו

למוסד אם נוצרים ; )העברההתשלומי ( ובהוצאותיו י הממשלהל יד תקצובו עבהיקף, המוסד

 . גרות אלהי הם מועברים  לממשלה דרך א,צפויים-עודפים תקציביים לא

ווידנדים מחברות ממשלתיות די, תמלוגים,  גביית ריבית על חובות-  ההכנסות המקומיות שאראל

 . יתאני מתייחס כאל שאר -ועוד 

 

 

 

 

 



 3

את התפלגות ההכנסות המקומיות בפועל  1 הדיאגרמ  מציגה,  לקבל סדרי גודל של כל רכיבכדי

 . לפי הרכיבים שתוארו2003בשנת 

 

 2003 בפועל בשנת ,גבייהה התפלגות ההכנסות המקומיות לפי סעיפי :1דיאגרמה 

מס קנייה מקומי
0%

העברות ב"ל
6%

אחרים
3%

מס הכנסה 
47%

מע"מ
28%

מס קנייה - יבוא
6%

 מכס
1%

מס דלק
5%

מס טבק
1%

מס בולים
0%

אגרות
3%

 

 

 אגף מס הכנסה. א

 אנו למדים 1 המדיאגרמ. של הממשלה הרכיב העיקרי בהכנסות המקומיות אהכנסה הוהמס 

גודלו היחסי מפני .  מסך ההכנסות המקומיות47% 2003בשנת  תהווי ההכנסהה מס אגףשגביית 

ים אמידה לא נכונה של הגבייה או שינוי.  יש חשיבות מרובה לאמידה של ההכנסות ממנושל המס

  .ירעון מהיעד לסטייה של הגיםמוצפויים בה גר-לא

- כ� הכנסההמס של  ואעיקר הגבייה ה. גבייההמחולקת לפי מקורות ס הכנסה למפעילות האגף 

מס   של מס ההכנסה הוא הרכיב העיקרי.המקרקעין מסי א הוקטןק  וחל- 2003 בשנת 97%

 מאז החלת). בניכויי רכיבים פטורים ממס(המוטל על השכר ברוטו ,  פרוגרסיבי על עבודההכנסה

חזקת נכסים הגם על רווחי הון ממס  שלמים יחידים מ,2003 בשנת , במס ההכנסההרפורמה

כל . רשומותהחברות הוטל על רווחי מ ה, מס החברותאמסי ההכנסה הושל חלק נוסף . יםיפיננס

המתאים כלכלי -המשתנה המקרו. בסיסי המס שתוארו תלויים מאוד ברמת הפעילות במשק

רווחי ,  רמת השכריםג נגזר"תממה.  ג" התמאהכנסה הוה אגף מס  שלהכנסותהר להסבר  ביות

 המס  תנודתיותכי נצפה םיעישל מספר רבבטווח . יהןמחירי מניותבמשתקף  ה ,ןייהחברות ושוו

בה השכר ש,  בתקופת צמיחה:מפני הפרוגרסיביות של מס ההכנסה, מזו של התוצר גבוהה תהיה

 יהיה מס ההכנסהמת  ההכנסו שיעור גידולן של ולכן,מדרגת השכר הממוצעתעולה , הריאלי עולה

 ולכן נצפה ,ארוך שיעור המס בתוצר אינו תנודתי מאודהעם זאת בטווח . שכר הזה שלמ גבוה

 .תוצרבמס ה  קבוע שליחסאל להתכנסות 
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קודמת מסבירים את ה מס ההכנסה בתוצר בתקופה ושיעורהשינויים בתוצר  משוואה שנאמדהב

 של מס ההכנסה יחידתיתגמישות העת מן הנובצורת אמידה זו  .השינויים בגביית מס ההכנסה

בשל עונתיות . נספח לעבודהב מתוארצורת המשוואה למתודי הקע רה. בטווח הארוךביחס לתוצר 

רכיב  הוכנס למשוואה ,חברותהעל הכנסות של המס וכן עיתויי גבייה שונים , בשכר הריאלי

 . רבעוניתעונתיות

 

 : אמידת משוואת מס ההכנסה שלתוצאותה

Dependent Variable: ∆log(tw)t 
Sample: 1992:2 � 2003:2 

t-Statistic Coefficient Variable 

-2.109 -0.374 Constant 

7.801 0.085 d1 

-3.536 -0.037 d2 

1.190 0.012 d3 

 -0.06 d4 

4.204 1.099 ∆log(y)t 

-2.106 -0.208 log(tw/y)t-1 

D.W.: 1.883  R-squared: 0.799
 

 twt- הכנסהה אגף מס רבעוניות שלה הכנסותה; 

yt - רבעוניה התוצר המקומי הגולמי; 

d1,d2,d3 -שלישי בהתאמההשני וה, ראשוןה יםעי לרבה משתנה דמ.  d4 = 0�d1�d2�d3. 

 .מדד המחירים לצרכןהם בניכוי    התוצר וההכנסותכל משתני

 

מס בה חיובית מובהקת על השינוי מניתוח תוצאות המשוואה ניתן לראות כי לשינוי בתוצר השפע

 המס שיעורל. 1.1 אגמישות הטווח הקצר של מס ההכנסה ביחס לתוצר הו,  יתר על כן.ההכנסה

 שיעור השפעה זו יוצרת התכנסות של .בתוצר בתקופה הקודמת השפעה שלילית על גביית המס

 .ת נמצאה עונתיות מובהקת בהכנסו על כךנוסף .16.6%1 של שיעורלהמס בתוצר 

מיעוט . הנחות לגבי צמיחת התוצרל אנו זקוקים, הכנסהה אגף מס  שלהכנסותה כדי לחזות את

 ם ולבדוק את השפעתמשק לגבי התפתחות הרחישים מספר תהמשתנים במשוואה מאפשר להציג

רפורמה  לובפרט, שינויי חקיקהל של ההכנסות מהתאהנדגיש כי במשוואה אין . על גביית המסים

הכנסות העתידיות יש להוסיף  הלש לקבל תחזית סופית כדי. 2003החלה בשנת  ש,הכנסהה במס

 . צפויות של הרפורמהההשפעות את ה) או להחסיר(

 

 

                                                           
   הרגישות של שיעור זה לצמיחה בטווח הארוך נמוכה ,מכל מקום.  בטווח הארוך4%הנחתי  צמיחה שנתית של  1

  .מאוד   
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 מוסףהערך המס . ב

הכנסות ה ,2003בשנת , 1 המדיאגרמכפי שניתן לראות .  המס העקיף העיקרי בישראלאמ הו"מעה

 ממכירות לבין הפדיוןההפרש בין ל על מ מוט"מע.  מההכנסות המקומיות28%מ הרכיבו "ממע

רכיב הקניות על המס חל על רוב הצריכה הפרטית ו. ונכסי השקעה בידי עוסקיםקניית תשומות 

. יצואות וה אינו כולל את מרבית ההשקעאך,  כולל את היבואבסיס המס. של הצריכה הציבורית

צפויה  כך שלהשקעה ,סייםהשקעות של המגזר הציבורי ושל מוסדות פיננה הוא חל על עם זאת

 .הכנסות ממנוה על מסוימת להיות השפעה

ומיים מייצור מקהשימושים המ הם "הכנסות ממעההסבר שם משתני המקרו שנבחרו לשני 

. פיגורבמשתנה השימושים המקומיים הוכנס גם .   מטוסים ויהלומים,ניותיבוא ללא אהמקומי ו

 הורדה ה שלניתן להעריך את השפעתיהיה וכדי ש, מ" לנכות השפעות של שינוי בשיעור המעכדי

מ "עיתוי גביית המע. מ"הוכנס למשוואה משתנה של שיעור המע, מ"של שיעור המע)  העלאהאו(

-לאבחודשים , חודשי-מ על בסיס דו"עוסקים קטנים  משלמים מע :ף על פני השנהאינו רצי

 .עונית למקדמי עונתיות רבהלמשוואה משתני דמהוכנסו כן ול, זוגיים

 

    :מוסףהערך ה משוואת מס האמידה שלתוצאות 

Dependent Variable: log(tcm)t 
Sample: 1992:1� 2003:2 

t-Statistic Coefficient Variable 

2.491 1.266 Constant 

6.630 0.054 d1 

-5.235 -0.048 d2 

7.081 0.063 d3 

 -0.070 d4 

0.648 0.119 log(y_nex)t 

2.238 0.405 log(y_nex)t-1 

5.395 0.359 log(im_ndb)t 

4.607 0.973 log(rtcm)t 

D.W.: 2.208  R-squared: 0.955
 

tcmt -נטומ" ממע הרבעוניות ההכנסות ; 

y_next - יצור מקומי יהשימושים המקומיים מ)Y-x ≡ C+G+I-m( , רבעונינתון; 

im_ndbt - בעונירנתון ,  מטוסים ויהלומים,ללא אניות היבוא;  

rtcmt - מ"שיעור המע; 

d1,d2,d3 -שלישי בהתאמההשני וה, ראשוןה יםעי לרב משתנה דמה.d4 = 0�d1�d2�d3 . 

 .י מדד המחירים לצרכןוכינהם בלאומית וההכנסות  הכל משתני החשבונאות 
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. מ" השונות בגביית המעית המשתנים המסבירים מצליחים להסביר את מרבR2לפי תוצאת 

 . פיגור של המשתנה התלוי לא היה צורך להוסיף למשוואה זו

עם זאת . מ" השפעה מובהקת על ההכנסות ממע)מייצור מקומי(לשימושים המקומיים  ,כצפוי

פיגור בתוצאה זו מוסברת .  בפיגורהשימושים המקומייםשל  ההשפעה היא יתרבניתן לראות כי מ

 ניתן לראות את ההשפעה כן. ייה הגבמכירה להעברת הכסף לרשויותהובין , ייצור למכירההבין ש

. מ השפעה מובהקת על הגבייה"לשיעור המע ,כצפוי. מ"המובהקת של היבוא על גביית המע

עים יכך שברב, מ עונתיות רבעונית ברורה"לגביית המע.  מיחידתית במקצתנמוכהההשפעה 

ייה גבוהה  הגב)מ מעסקים קטנים"שבהם כאמור נגבה המע (זוגיים�אל שני חודשים המכילים

 . יותר

היצוא והיבוא , צמיחת התוצרכלכליות על - הנחות מקרומ נדרשות"כדי לחזות את גביית המע

 2004בשנת . שנת החיזויבמ הצפוי " שיעור המעעל וכן הנחה , מטוסים ויהלומים,ניותללא א

 .מ בנקודת אחוז"ההחלטה להוריד את שיעור המע  מפני,משתנה זה מקבל חשיבות גדולה

 

 יהיקנהמס  .ג

 גלם סופיים ומספר מצומצם של חומרי הצריכה ה של מוצרי הסיטוני המחיר אבסיס המס הו

מס . דומהמוצרי חשמל וכ,  כלי רכב- על מוצרי צריכה בני קיימא אועיקר המס ה. ומוצרי ביניים

ת מטר. אלכוהול ודלק, כגון סיגריותה מוטל גם על מוצרים בעלי השפעה חיצונית שלילית יקני

מידות וכן הפנמת ההשפעות א מיסוי מוצרים המרכיבים את סל הצריכה של השכבות היאהמס ה

 במשך יה ירדוישיעורי מס הקנ.  ודלקאלכוהול, החיצוניות השליליות של מוצרים כסיגריות

, על אף הפחתות אלה.  מאות מוצרים עליהיקנה הופחתו ובוטלו מסי 2000ובאוגוסט , השנים

מס על  -  חלקיםהשושלה נחלק לימס הקני.  מההכנסות המקומיות12% 2003- זה במסהיווה 

 .  דלקעלמס  ו)סיגריותכולל  (מס על מוצרי יבוא, )כולל מס טבק מקומי( תוצרת מקומית
 על הימס הקני. בנפרדכל חלק אמדתי ) יבוא מול תוצרת מקומית(בגלל בסיסי המס השונים 

 חלק זה של מס על כןו ,יהי מס הקנ כללמגבייתבד בל 8%  2003 בשנת  היווהתמקומיתוצרת 

על ייצור סיגריות יה המקומי נגבה י ממס הקנ72%, יתר על כן.  במשוואהלא נאמדיה יהקנ

 ולכן כדי, לכלי פשוטכ- משתנה מקרובאמצעותניתן לאמוד לא סיגריות הצריכת את  ;מקומיות

 8-ב יאלית הגבייה הרת שלצעממוהרמה ה אסתמך על, יה המקומייגביית מס הקנלחזות את 

 . עד סוף תקופת התחזיתה זו תישאר בעינה כי רמואניח ,הרביעים האחרונים

 .יה על יבואי את אמידת מס הקנתאר אתחילה . בעזרת משוואותאמדוה נישאר חלקי מס הקני

על כן המשתנה המסביר העיקרי ו , על מוצרי צריכה בני קיימא,כאמור, א הו הי מס הקנייתמרב

 1996 בשנת : במהלך שנות התשעים שיעורי מס הקנייה ירדו.בני קיימאפרטית של הצריכה ההיה י

   בשנת ו ,בני קיימאפרטית של הלצריכה ) על יבוא(יה י ירידת מדרגה ביחס גביית מס הקננרשמה

  את לנטרלכדי. יה לצריכת בני קיימאי צפויה ביחס הגבאלו פעמית- חד ירידההייתה 2000

לשנת ו 1996-ב החלשה לתקופה ה דמימשוואה משתנ הוכנסו לשל התפתחויות אלההשפעות ה

השינוי בצריכת בני קיימא ויחס מס :  בצורה דומה לזו של מס ההכנסה המשוואה נאמדה.2000

 עונתיות בגלל. 2יה על יבואיקיימא מסבירים את השינוי בגביית מס הקנהצריכת בני לה יהקני

                                                           
 .הלעבודתודי לצורת המשוואה מתואר בנספח מההרקע  2
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 ה משתני דמ,כמו המשוואות הקודמות ,המשוואהכוללת , תבגביית המס ובצריכה הפרטי

 .לעונתיות

 

 :תוצאות אמידת המשוואה

Dependent Variable: ∆log(tcimp)t 
Sample: 1992:1� 2003:2 

t-Statistic Coefficient Variable 

-6.080 -0.877 Constant 

-0.661 -0.011 d1 

1.550 0.026 d2 

-3.997 -0.067 d3 

 0.052 d4 

8.076 0.963 ∆log(co_d)t 

-6.096 -0.921 log(tcimp/co_d)t-1 
-3.049 -0.068 dum96t 

-2.240 -0.071 dum2000at 

D.W.: 2.181  R-squared: 0.807
 

 tcimpt-יה על יבואי ממס קנ הרבעוניות ההכנסות; 

co_dt  - בני קיימאם של מוצרי הרבעוניתפרטיתהצריכה ה ; 

dum96t -1996- עבור התקופה החל מ1  =הה דמ משתנ;  

dum2000at -2000 שנת  עבור1  =ה משתנה דמ; 

d1,d2,d3 -בהתאמה,לישיהששני וה, ראשוןה יםעי לרבה משתנה דמ .d4 = 0�d1�d2�d3 . 

 .מדד המחירים לצרכןבונאות לאומית וההכנסות  הם בניכוי כל משתני החש

 

 יאיה ביחס לצריכת בני הקיימא היות מס הקנצורת המשוואה מניחה כי בטווח הארוך גמיש

ת המשוואה ניתן לראות תוצאוניתוח מ. השערה זו נבדקה אף על פי שאינה מוצגת בלוח. יחידתית

 מקדם על ידיוטא בהמ, יה ביחס ליבוא בני הקיימאי גמישות הטווח הקצר של מס הקנכי

 א הוצריכת בני הקיימאל המס מקדם יחס. ת ליחידתיה קרובהיא ,השינויים בצריכת בני הקיימא

ייה  יחס מס הקנ.דומה למשוואת מס ההכנסהב לפרש את המשוואה שניתן כך, שלילי מובהק

  .35.8%3 של  בטווח הארוך לשיעורצריכת בני הקיימא מתכנסל

 בגביית החריגה הירידה בשיעורי המס והירידה מפני, ים ומובהקיםי שניהם שלילהמשתני הדמ

 .ם מובהקיםלק ממקדמי העונתיות הח. 2000שנת המס ב

                                                           
  הרגישות של שיעור זה לצמיחה בטווח הארוך ,מכל מקום.  בטווח הארוך4%הנחתי  צמיחה שנתית של  3

 .נמוכה מאוד   
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פרטית של הצריכה ה איה על יבוא הוי ההכנסות ממס קנלשם חיזוי משתנה המקרו היחיד הנדרש

כלכלי - משתנה מקרוצריכת בני קיימא אינה.  הנחותהניח לגביו אולם קשה ל,מוצרים בני קיימא

כחלק ממודל חיזוי , פיכךל. מהתוצרבלבד  5%- מהצריכה הפרטית וכ9%-א מהווה כי ה שכן,בולט

על משוואה זו לעמוד . מוצרים בני קיימאשל  הצריכה משוואה לחיזוי יש לנסחההכנסות ממסים 

- משתנים מקרולהיות מוסברת על ידי, כלומר, סים הממשוואותגבי בקריטריונים שהוגדרו ל

 . הנחותלגביהם  הניחכלכליים שניתן ל

וא ללא  היבאעל כן המשתנה המסביר העיקרי הו.  מיבואאקיימא הוה בני חלק נכבד מצריכת

משתנה . הי צורת המשוואה דומה לזו של מס ההכנסה ומס הקני.הלומיםמטוסים וי, אניות

 שער החליפין מבטאמחיר את ה.  של היבואיחסיהמחיר ה הואקיימא הבני מסביר חשוב לצריכת 

 ,קודמותהכמו במשוואות . ל מייצג מדד מחירי היבוא הדולרי" כאשר את מחירי חו,הריאלי

 . לעונתיותההוספתי משתני דמ

 .2003ע הראשון של ילרבעד  1997של ע הראשון יהרבמ אמדתי משוואה זו, בשל שבר מבני

 

 : תוצאות המשוואה

Dependent Variable: ∆log(co_d)t 
Sample: 1997:1� 2003:1 

t-Statistic Coefficient Variable 

3.356 1.576 Constant 

1.936 0.039 d1 

-0.899 -0.019 d2 

2.313 0.046 d3 

 -0.066 d4 

3.656 1.213 ∆log(im_ndb)t 

-3.210 -0.621 log(co_d/im_ndb)t-1 
-3.923 -1.849 log(e)t 

D.W.: 2.433  R-squared: 0.727
 

 co_dt- של מוצרים בני קיימא הרבעוניתפרטיתהצריכה ה ; 

im_ndbt - מטוסים ויהלומים,  ללא אניותי הרבעונהיבוא; 

et - מחושב. רבעוניהממוצע ה ריאליהחליפין ה שער: 

 )שער הדולר)*(מחירי היבוא                                               (
;                                                                                                       

           )מדד מחירים לצרכן                                                    ( 

d1,d2,d3 -בהתאמה,שלישיהשני וה, ראשוןה יםעי לרבה משתנה דמ  . d4 = 0�d1�d2�d3. 

 . מדד המחירים לצרכןכל משתני החשבונאות לאומית הם בניכוי
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המבוטא ,  צריכת בני הקיימא ביחס ליבואגמישות הטווח הקצר שלשתוצאות המשוואה מראות 

מקדם שיעור צריכת בני ,  עם זאת.תמעט גבוהה מיחידתי ,שינויים ביבוא ה שלמקדםהעל ידי 

יה מהירה בצריכת בני הקיימא תקוזז חלקית י כך שעל, קיבל סימן שלילי מובהקהקיימא ביבוא

 של צריכת בני הקיימא ביחס  שגמישות הטווח הארוךיאה, שנבדקה,  הנחת המשוואה.ע הבאיברב

יחס בין הן שאומכ, מקדם שער החליפין הריאלי מקבל סימן שלילי מובהק.  יחידתיתיאליבוא ה

  . הריאליליפיןחר הבשע, תישליל, ליבוא בטווח הארוך תלויבני הקיימא צריכת 

סכום באלא ,  בשיעור קבוע מסהבלו אינו.  גביית בלו על דלקאיה הוימס הקנהחלק האחרון של 

רמת הבלו שונה בין סוגים שונים של דלק במטרה להקל על התעשייה . שקלי לכל ליטר דלק

רמת .  השפעה חיצונית שליליתה של,דלק לתחבורה צריכת הנטל עלאת ההצורכת סולר ולהכביד 

 ,2003על פי נתוני הגבייה בשנת  .ע בהתאם למדד המחירים לצרכןי אחת לרבנתבלו מתעדכה

על משפיע הכלכלי העיקרי -מקרוהמשתנה ה.  מההכנסות המקומיות5% הן ההכנסות מבלו

נקודת הייחוס שלי להנחות .  לחיזויפשוטמשתנה זה אינו .  הצריכה הפרטית של דלקאהגבייה הו

 -  ממוצע שיעור הגידול השנתי בצריכה הפרטית של דלקואלגבי הצריכה העתידית של הדלק ה

למשוואת ). תסימי פוא תאופטימי( התחזיות ין של אופיהנחה זו אגדיל ואקטין לפי. 5.8%

עליהם ששני סוגי הדלק העיקריים . ההכנסות ממס דלק יש להכניס גם את רמת הבלו על הדלק

בבדיקת המשוואות אין לאף אחת מהרמות השפעה  . בנזין וסולרן ה,ברמות שונות, מוטל מס

. ה את שתי הרמות יחד כמשתנה אחדעל כן הכנסתי למשווא. הייה של השנתמובהקת מעבר לרמ

שני של הע י לרב2000ראשון של שנת הע ירבהתקופה שבין  להמשוואהנאמדה  ,בשל שבר מבני

2003. 

 :ןתוצאות משוואת מס הדלק ה

Dependent Variable: log(tcdf)t 
Sample: 2000:1� 2003:2 

t-Statistic Coefficient Variable 

2.225 2.475 Constant 

4.361 0.600 log(co_f)t 

2.778 0.393 log(blo)t 

D.W.: 2.079  R-squared: 0.913
 

tcdft -ממס דלק הרבעוניותהכנסות ה ;  

co_ft - של דלקהרבעונית הצריכה הפרטית ; 

blot -  רמת הבלו על בנזין ורמת הבלו על סולרממוצע משוקלל של; 

 .מדד המחירים לצרכןי הם בניכוכל משתני החשבונאות הלאומית וההכנסות 

 

עם . כנסות ממס הדלק קשר חיובי מובהק בין המשתנים לה, כצפוי,תוצאות המשוואה מראות

 בעזרת המשוואה כדי לחזות. נמוכה משמעותית מיחידתיתלגבי שני המשתנים הגמישות , זאת
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 יאי הניח כא - רמת הבלול אשר.  כפי שהוסבר לעיל, הפרטית של דלקהצריכה הנחה לגבי נדרשת

 . של מדד המחירים לצרכן)חזויה(תעלה בהתאם למסלול 

 

 מכס. ד

עמן שמכס מוטל רק על יבוא מארצות . בשיעורים משתנים,  המוטל על ערך היבוא מסאמכס הו

רדו שיעורי הועל פיה ש,  במסגרת תכנית החשיפה,במהלך השנים. אין לישראל הסכמי סחר חופשי

ווה אחוז י הוא ה2003בשנת .  ל המכס בהכנסות המדינהירד משק, וחתימת הסכמי סחר, מכסה

 אתד ו ולכן ניתן לאמ,בסיס המס ברור למדי, עם זאת. אחד בלבד מההכנסות המקומיות

 .  במשוואהההכנסות ממכס

 המשתנה ,וסים ויהלומים פטורים מתשלום מכסמט, אניותמאחר ש . היבוא הואבסיס המס

 המשוואה נאמדה בהפרשים כך . מטוסים ויהלומים, היבוא ללא אניותאהמסביר העיקרי הו

 על צביעה אמידת המשוואה ה. בגביית המכסיםיבוא מסבירים את השינוי ב)באחוזים(ים ישהשינו

 . גבייה הנוכחיתשינוי בעל העים יגביית המס משפהשינויים בשני פיגורים של : דינמיקה

שלוש מדינות עם  � 2000- וב,פהמזרח אירובש מדינות ו נחתמו הסכמי סחר עם של1998בשנת 

 המשוואה .2000 לאמצע ה ונכלל בה משתנה דמ,1998המשוואה מתחילת נאמדה על כן . נוספות

 .  לעונתיותהכוללת גם משתני דמ

 

 :תוצאות המשוואה

Dependent Variable: ∆log(tcimc)t 
Sample: 1998:1� 2003:2 

t-Statistic Coefficient Variable 

0.103 0.001 Constant 

-0.854 -0.021 d1 

-0.448 -0.010 d2 

2.261 0.052 d3 

 -0.021 d4 

-1.572 -0.040 dum20003t 

2.615 0.682 ∆log(im_ndb)t 

1.571 0.492 ∆log(im_ndb)t-1 

-4.576 -1.211 ∆log(tcimc)t-1 

-2.402 -0.545 ∆log(tcimc)t-2 

D.W.: 2.219  R-squared: 0.810
  

tcimct - ממכס הרבעוניותההכנסות ; 

im_ndbt - מטוסים ויהלומים,  ללא אניות הרבעוניהיבוא; 

dum20013t -2001ע השלישי של שנת י החל מהרב1 =ה משתנה דמ; 
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d1,d2,d3 -בהתאמה,שלישיהשני וה, ראשוןה יעים לרבה משתנה דמ  . d4 = 0�d1�d2�d3. 

 .מדד המחירים לצרכןכוי בונאות לאומית וההכנסות  הם בניכל משתני החש

 

 א הי של הפיגורותהשפעו ,מהלוח ניתן לראות כי ליבוא השפעה חיובית על גביית המכס

יה ביבוא תקוזז יעלעל  תגובה חיובית של המכס אולם). p-value = 0.14(במובהקות גבולית 

גביית ים של הפיגורים בשינוי ביכפי שמשתקף מהמקדמים השליל, חלקית בשתי התקופות הבאות

 א הו2001 של שנת המקדם הדמ, לעומתם. ם מובהקיםי העונתיות המחלק ממקד. המכס

 אף שהוא( לקבל את הביטוי של ההסכמים יש מקום להשאירו במשוואה כדי. במובהקות גבולית

 ). ןקט

 

 אגרות ומס בולים. ה

בין (סקה יודל הע יחסי לגאמס זה הו. מס הבולים מוטל על ביול מסמכים כגון חוזים ואיגרות חוב

שכנגדו משלם , המוגדר כתשלום חובה,  תשלום קבועןאגרות ה, מס הבוליםכ שלא). 3%- ל0.4%

. האגרות נגבות על ידי משרדי הממשלה השונים ומועברות לקופת המדינה. האגרה מקבל תמורה

 .בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן, גובה האגרה מתעדכן אחת לחצי שנה

אחוז חצי לים היה  ואילו משקל מס הבו,3%שקל האגרות בהכנסות המקומיות היה  מ2003בשנת 

אלה אינן נאמדות הכנסות , כלכלי מובהק-עדר בסיס מס מקרווה,  הקטןבשל משקלן. בלבד

 8- ב הריאליותהכנסותה  ממוצעהכנסות מאגרות ומס בולים מתבססת עלתחזית ה. במשוואה

 .  שינויי חקיקהל בתוספת התאמה ,הרביעים האחרונים

 

 ביטוח לאומימוסד להעברות ה. ו

גרות יבאשלו נזילות העודפי את ביטוח לאומי משקיע המוסד ל, לשמור על רמת נזילות קבועה כדי

 ותצמודהן  ארוכים ו שלהןטווחיםה , סחירותאינן אלה ובחרות גיא. חוב ממשלתיות מיועדות

שבהם מתרכז ,  וספטמברודשים מארסרבית ההשקעות מבוצעות בח מ.למדד המחירים לצרכן

גובה ההשקעה , עם זאת. חזור חובי מן מרבית ההשקעות הולפיכך ,גרות חובי הפדיון של אעיקר

  השקעות הביטוח הלאומי הן חלק אחד;ביטוח לאומימוסד לאינו החלטה עצמאית לחלוטין של ה

העברה תלוי בגבייה גובה ה. לאומיביטוח מוסד ל למשרד האוצרממערכת העברת הכספים בין 

תקציב , היסטורית .בהיקף תקצובו השוטף מקופת המדינה ובהוצאותיו, מוסדהישירה של ה

,  לבטאכדי. רעון הממשלתיירכי חישוב הגוגם לצ, הביטוח הלאומי מנוהל בנפרד מהממשלה

 כהכנסה  מוגדרותהשקעות אלהרעון הממשלתי יביטוח לאומי בגמוסד לרעון היאת ג, בעקיפין

הכנסות ה מ6% 2003 בשנת הכנסות אלה היוו .רעוןיולא כמימון ג)  כהוצאה מוגדרפדיוןהו(

 מפדיוןשנים האחרונות השקעות הביטוח הלאומי נמוכות במרבית ה .המקומיות של הממשלה

 .  מלא אינוחזורימהכך ש, גרות החוביא

חוס יש נקודת יביטוח לאומי משממוסד לי העל יד המוחזקות ובחרות הגי של אהפדיונותצפי 

 מגבייה  של המוסדלמצב ההכנסות, באופן שיפוטי, סכום זה מותאם. לחיזוי גובה ההעברה

 . שהוא משלם הקצבאותולשינויים בהיקף 
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 יתר ההכנסות המקומיות. ז

ערב רב של הכנסות שאינן נכנסות מ ת יש שארית המורכבמעבר לכל סעיפי ההכנסות שתוארו

 מאוצרות טבע, מלוגים ממפעלים עסקייםת, יבית על חובות למדינה גביית ר- לסעיפים שפורטו

הכנסות , דמי שימוש בנכסים ממשלתיים, דיווידנדים מחברות ממשלתיות, מחברות ממשלתיות

 מההכנסות 3% ות זישאר היוותה 2003שנת ב. הפרשות לפנסיה ועוד, נהל מקרקעי ישראליממ

 . הרביעים האחרונים8-בהכנסות  ממוצע האיהתחזית להכנסות אלה ה. המקומיות

  

  

 צד ההוצאות. ג

לעומת זאת היא קובעת את היקף ו,  הכנסת מאשרת תחזית להכנסותינהבעת אישור תקציב המד

 אין טעם לאמוד ,התקציב  שלביצועהיקף הלממשלה יש שליטה על הואיל ו. ההוצאות המותר

  אינוביצועה שכן לא אחת(ציב  להניח את היקף הביצוע של התקאלא, משוואות לצד ההוצאות

 . )מלא

אלא על פי אומדני ,  במדויקעד פרסום הצעת התקציב לא ניתן להעריך את היקף התקציב

 . מטעם משרד האוצר בעיתונות המפורסמים ,קיצוץה

הוצאה הקובעת לשם חישוב ה:  הקובע לשם חישוב הגירעוןתקציביש הבדל בין סך התקציב ל

 , סך ההוצאה התקציבית פחות החזרי חובות לציבור ולבנק ישראלאיה) ללא מתן אשראי(ירעון הג

הוצאה האת יתרת ההוצאה ניתן לפלג בין . מסכום זה יש להפחית את ההוצאה למתן אשראיו

 . כל סעיףבו מבוצעשל לפי המטבע "מקומית להוצאה בחוה

 

 סיכום. ד

 נאמדות יה מהכנסות87%-ר ככאש, רעון המקומי של הממשלהידרך לחיזוי הגצגה ו הו זעבודהב

 4-2 ת בדיאגראמו.כלכליים מרכזיים- משתנים מקרודייל מוסברות עהבמשוואות אקונומטריות 

בכל .  והשארית(ti_f)משוואות  בסך הערכים הנחזים מול (ti) ניתן לראות את סך ההכנסות בפועל

 לגביהםעיפים שאותם סמ מורכבסך ההכנסות ,  בתקופותהנבדלות זו מזו, דיאגרמות מהאחת

 הדיאגרמ). ת המדגם באמידת המשוואותובהתאם לתקופ (הכל תקופת הדיאגרמלערך נחזה מצוי 

 ח" ש גדולות ממיליארד מרבית השאריות אינן)81%-כ(נסות כי עבור חלק הארי של ההכ,  מראה2

 .תאם חזק וברור בין הערכים הנחזים לאלו שהיו בפועליוכי יש מ

 תחזיות בנות לתאפשרכלכליים מרכזיים מ- שימוש במשתנים מקרושההעוקרון יעהאמידה על  

יתר ההכנסות נאמדות בעזרת הנחות לאי . מאחוריו יהיו מובנות לכל קוראשההנחות ר שא, רעוןיג

 תוצאות את נדגיש כי .ביטוח לאומיאיגרות החוב של המוסד ל פדיוןשינוי ריאלי או לפי תחזית 

התפתחויות המשפיעות על ההכנסות המקומיות הטי על פי שיפולהתאים באופן המודל ניתן 

לצורך השלמת .  תוואי חודשיהן לגזור מניתןוכן )  'עיתויים שונים וכוהחזרי מס ב, שינויי חקיקה(

כנקודת , בועל פי ר.  היקף ביצוע התקציב� הנחה אחת לגבי צד ההוצאות נדרשתרעון יתחזית הג

 של עמידה ביעד הוצאות לא ומדיניות ז).  אם אינו פורמליגם(התחלה נניח עמידה ביעד ההוצאות 

 חוק 2005החל משנת , יתר על כן. 2003 בשנת ה של המדיניות התקציבפורמלי אפיינה את ניהול

 . רעון צפוי לפנות את מקומו לחוק המתבסס על יעד הוצאותיהפחתת הג
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  2/03  עד2/92 המדגםנחזה והשארית בתקופת הערך ה, בפועל*  סך ההכנסות:2 הדיאגרמ

 )2002מים למחירי אותמיליוני שקלים מ(
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השארית ההכנסות בפועל הערך הנחזה

 
 . מההכנסות המקומיות81%- כ יחד המהווים- ה על יבואימ ומס קני"מע,  מס הכנסה:ן ההכנסות הכלולותה* 

 

 2/03 עד 1/98  והשארית בתקופת המדגםנחזההערך ה, בפועל*  סך ההכנסות:3 המדיאגר

 )2002י ם למחירמיאותמיליוני שקלים מ(
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 . מההכנסות המקומיות82%- כ יחד המהווים-  ומכסיה על יבואימס קנ, מ"מע, מס הכנסה: ן ההכנסות הכלולותה *
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  2/03 עד 1/00 והשארית בתקופת המדגם נחזההערך ה, בפועל*  סך ההכנסות:4 המדיאגר

 )2002ם למחירי מיאותמיליוני שקלים מ(
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השארית ההכנסות בפועל הערך הנחזה

 
  מההכנסות   87%- כ יחדהמהווים - מכס ומס דלק, ה על יבואימס קני, מ"מע, מס הכנסה :ןההכנסות הכלולות ה* 

 .המקומיות
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 יה וצריכת בני הקיימאיקנהמס , כנסההרקע מתודי למשוואות מס ה: נספח

 

 :אמאחורי כל המשוואות שנאמדו הו שודל הבסיסיהמ

ttttt yxxy εββββ +⋅+⋅+⋅+= −− 131210)1( 

 אגף מס  של הכנסותא הוYtשוואת מס ההכנסה  במהלדוגמ. משתנים כלשהםהם  Xt - וYtכאשר 

. מדד המחירים לצרכןבניכוי  התוצר הנומינלי א הוXt -ו, מדד המחירים לצרכןבניכוי כנסה הה

 עם ,.i.i.d,וא משתנה מקריה tε.  מסמנות לוגריתם טבעי של המשתנה במשוואותאותיות קטנות

 .  גמישות הטווח הקצראהו 1β .תוחלת אפס

xt כאשר, משוואת הטווח הארוך gx yt-ו  ∆= gy  :יאה, tלכל  ∆=

 . 
)1()1()1(

)(
)1(

)2(
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 : יחידתית אםיאגמישות זו ה.  הגמישות של הטווח הארוךא הו(2) במשואה xהמקדם של 

0)1(1
)1(
)(

)3( 321
3

21 =−++⇔=
−
+

βββ
β
ββ

 

 .gx = gy = gואז גם 

 הפעולות האלגבריות דייל  ע(1)נשנה את הצגת משוואה , (1) לבחון תנאי זה במשוואה כדי

 :הבאות

tttttt

ttttt

ttttttttt

yyxxy
yxxy

yyxxxxyy

εβββββββ
εβββββ

εββββββ

+⋅−+++−⋅++∆⋅+=∆
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+−⋅+⋅+⋅+⋅−⋅+=−

−−−
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לא ניתן לדחות את .  קל לבחון את השערת הגמישות היחידתית בטווח הארוך(4)במשואה 

 .(4)משוואה  שווה אפס בyt-1 את ההשערה כי המקדם של דוחים אם לא , זוהשערה

 . יחידתיתיא להניח שגמישות הטווח הארוך הכדיאלו הן הבדיקות שנעשו במשוואות המסים 

 (4)משוואה ,  אינו שונה מאפסyt-1כלומר מקדם , כאשר קיבלנו כי הגמישות היא יחידתית

 -מצטמצמת ל

.ttttt yxxy εββββ +−⋅++∆⋅+=∆ −− )()()5( 112110 

בני מוצרים היה וצריכת יקנהמס , הכנסההעבור מס  לעיל  המשוואה שנאמדה  צורתזוהי

 .קיימאה

 .  גמישות הטווח הקצראהו tx∆ ,1β באמידת משוואה זו המקדם של
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gyx:  בקצב קבועים גדלy - וxנניח שבטווח הארוך   : ונקבל(5) -נציב ב. ∆=∆=

)(
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−−

=−
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 :                              וללא לוגריתם
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, 1β,  אולם אם גמישות הטווח הקצר,םיחס המשתנים בטווח הארוך תלוי בשיעור גידולש, משמע

  .השפעה זו זניחה, קרובה ליחידתית
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