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  הקדמה

  

עמותת סנאט מצאה לנכון לספק לחברי הכנסת . תקציב המדינה עולה להצבעה בכנסת השבוע

והן לשם , הן לשם הצגת הנתונים וההדגשים העיקריים של ההצעה, ניתוח של הצעת התקציב

החומר כולל תחזית . רה בזמן אישור התקציבהצבעה על המגמות שיאפיינו את המשק והחב

ניתוח של ,  יאושר2000כלכלית לשנתיים הבאות שמניחה ביסודה כי התקציב המוצע לשנת 

  .השלכות התקציב והשלכות חוק ההסדרים על המשק וניתוח על מדיניות ההשקעות בישראל

  

חות "ומדו, נה הקרובהח הצעת התקציב לש"כל הנתונים המופיעים בגיליון מיוחד זה נלקחו מדו

י המרכז לחקר המדיניות החברתית "י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וע"נוספים שפורסמו ע

 .    בישראל
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  2000תמונת המצב הכלכלית של המשק הישראלי לשנת 

  

  רקע

כתוצאה מהמיתון ששרר ,  מקומות עבודה במשק הישראלי- 120,000 נוצרו רק כ1996-1999בשנים 

 בממוצע 8.9% (1999 ברבעון השלישי של שנת -9.1%ור האבטלה הגיע לרמה של כשיע. בתקופה זו

 -1999הגידול בתוצר המקומי הגולמי צפוי להגיע ב.  בלתי מועסקים- 213,000כלומר כ, )שנתי

שיעור ). 2.2% (-1998בדומה לגידול ב,  לפי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- 2.0%ל

  . - 1998 ב-0.2% לאחר ירידה של כ-1999 ב-0.3%נפש של כצמיחה זה משקף ירידה בתוצר ל

  

חלה ירידה משמעותית בשיעור , בד בבד וכתוצאה ממדיניות פיסקלית ומוניטרית מרסנות

י בנק ישראל "המדיניות המוניטרית המרסנת שהונהגה ע. האינפלציה ובגירעון הממשלתי הכולל

בית הריאלית על מקורות בנק ישראל  כך שהרי1999בשלושת השנים האחרונות העמיקה בשנת 

 - 5.8%זאת לעומת ריבית ריאלית בשיעור של כ, 7.3%הגיעה בתקופה זו לרמה ממוצעת של 

 - 1998המדיניות הפיסקלית הכתיבה עמידה ביעד הגירעון המתוכנן לשנת . 1998בממוצע בשנת 

ל נרשם עודף "ו ואילו בח3.2%עמד על , י הממשלה"הנשלט ע, הגירעון המקומי.  תוצר2.4%

 תוצר מיעד הגירעון הקבוע -1% מסתמנת חריגה של עד כ1999בשנת . 0.8%בפעילות בשיעור של 

. חריגה זו נובעת בעיקר מהאטה בגביית מיסים והכנסות אחרות). 1991(בחוק הפחתת הגירעון 

זו כתוצאה מחריגה . ן"ומירידת היקף הפעילות בנדל, ההאטה בגביית המיסים נובעת מהמיתון

  ).18' ראה עמ(הוכנס תיקון לחוק הפחתת הגירעון כחלק מחוק ההסדרים 

  

הירידה החדה בקצב . - 1.6% יסתכם לפי מרבית התחזיות בכ1999שיעור האינפלציה בשנת 

קרי קיזוז עליות המחירים המואצות ברבעון האחרון , האינפלציה נובעת הן מגורמים טרנזיטורים

  .המיתון במשק וירידה במחירי היבוא-ות מרסנת והן מגורמי מדיני1998של שנת 

  

  1999סימני יציאה מהמיתון באינדיקטורים לשנת 

לעלות השנה , ההשקעות בנכסים קבועים צפויות לפי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 בהשקעות 7.6%גידול זה מבטא עליה של . - 1998 ו-1997 לשנה ב-3% לאחר ירידות של כ-2.6%ב

חלה (, בעיקר גדלה ההשקעה במכונות וציוד מיובאים). ציוד וכלי תחבורה, במכונות(בענפי המשק 

יש לציין בהקשר זה כי חלק . באניות ובמטוסים, וכמו כן)  ביבוא מוצרי השקעה19.3%עליה של 

מהגידול החד ברמת ההשקעות במשק נובע מהשקעות גדולות שנעשו במספר מועט של חברות 

  ).על- אל, אינטל(

  

כבר למעלה משנה עומד שיעור האבטלה על רמה של ,  העבודה נראים סימני התייצבותבשוק

,  שעות העבודה של המועסקים הישראליים- תשומת העבודה במשק , כמו כן. 8.9%-8.6%

 לאחר יציבות בשנת -2.2% ב-1999 צפויה לגדול ב-ועובדים זרים , העובדים מיהודה שומרון ועזה

ה שאינו מלווה בגידול במספר המועסקים הינו מאפיין שכיח בתהליך גידול בשעות העבוד. 1998

  .המעסיקים אינם ממהרים לשכור כוח אדם חדש, בהתגבר הביקושים: היציאה מהמיתון
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שיעור שמשקף יציבות , 2.7%הצריכה הפרטית צפויה אומנם לגדול השנה בשיעור נמוך יחסית של 

 בשלושת השנים 3%-1%צריכה לנפש בשיעורים של לאחר עליות ב, בשיעור הצריכה הפרטית לנפש

עיקר הסיבה ליציבות זו הינה הירידה ברכישת מוצרי בני קיימא הנובעת מגובהה , אך. הקודמות

היציבות בשיעור הצריכה לנפש לא בהכרח מעידה על יציבות ברמת , כלומר. של הריבית הריאלית

 בהוצאה לצריכת שירותים 4.2%ור של  חלה עלייה גבוהה יחסית בשיע1999בשנת , כך. החיים

 8.1%ועלייה אף גדולה יותר בשיעור של , בידור ועזרה בבית, בריאות, חינוך: פרטיים ביניהם

  . ל"בהוצאות לנסיעות לחו

  

  תחזית להתפתחויות הכלכליות הצפויות במשק

  הנחות התחזית

מכתיב חוק הפחתת והמשך עמידה בתוואי ש, 2000 תוצר בשנת 2.5%עמידה ביעד גירעון של  

  .הגירעון

  .פוליטית והתקדמות בתהליך השלום-המשך שיפור האווירה הגיאו 

הרחבת ההשקעה בתחום התשתיות גם באמצעות ביצוע פרוייקטים לאומיים כדוגמת כביש  

  . ורכבת הפרברים2000ג "נתב, חוצה ישראל

  .2000 בשנת - 4%הורדת הריבית הריאלית במשק לרמה של כ 

  .2000 מיליון תיירים בשנת תוספת של כחצי 

  .המשך התרחבות הסחר העולמי והתאוששות יפן ומזרח אסיה 

  . עולים ממדינות חבר העמים-80,000עלייה של כ 

התאוששות בענף הבנייה עד להגעה למספר התחלות בנייה בשנה השווה להערכת הביקוש  

  . יחידות דיור בשנה-45,000שעומד על כ, הפרמננטי לדיור

  .1999 בשנת 12%לאחר עלייה של , 2000א בשנת ירידה ביבו 

  

  התחזית

 לרמת הפעילות הכלכלית המשתקפת 2000בהינתן ההנחות לעיל תגיע הכלכלה הישראלית בשנת 

  . באינדיקטורים המתוארים בטבלא דלהלן
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  1998-2000אינדיקטורים לפעילות המשק הישראלי 

  

1998  1999  2000 1   אינדיקטור

  צר שיעור גידול התו  4.0%  2.0%  2.0%

  שיעור האבטלה  8.7%  8.9%  8.6%

  תוספת המועסקים למשק  67,000  40,000  40,000

  שיעור האינפלציה  4.2%  1.6%  8.6%

  ממוצע שנתי של שיעור הריבית הריאלית  5.0%  7.3%  5.8%

  3.0%  2.7%  3.6%  שיעור השינוי בצריכה פרטית

  )הגירעון(הצריכה הציבורית באחוזי תוצר  2.5%  3.0%  2.4% 

  שיעור השינוי בהשקעה בנכסים קבועים  4.0%  2.6%  3.0%-

  

 תהא שנת היציאה מהמיתון ושיעור הצמיחה יגיע לתוואי הפוטנציאלי של 2000לפי התחזית שנת 

הקיטון בשיעור האבטלה יתקיים בטווח הבינוני שכן תהליכים .  לשנה-4%כ, המשק הישראלי

שיעור הצמיחה יגיע בשנת . 2003 בשנת -6.9%ך יגיע שיעור זה ללפיכ, בשוק העבודה צורכים זמן

זאת בעקבות גידול בהשקעות בענפי המשק שתניב היציאה מהמיתון בתוואי של , -4.8% ל2003

הצריכה הפרטית תעלה בשיעור קבוע של . 2003 בשנת %-8 ו2002 בשנת 6%, 2001 בשנת 4%

תהיה במשק , אם תתקיימנה הנחות התחזיתב. 2001-2003 מדי שנה בכל אחת מהשנים -3.5%כ

החשובה , בין ההנחות. הישראלי גאות כלכלית שתאפשר לו למצות את פוטנציאל הצמיחה שלו

. כתוצר ישיר של חידוש תהליך השלום, פוליטית-והמשפיעה ביותר היא השיפור באווירה הגיאו

, לפיכך. פתח את המשקהתקווה ליציבות באזור הינה כוח המושך משקיעים זרים ומקומיים ל

ובעיקר האינפלציה והגירעון התקציבי בסדרי גודל , חשוב מאוד לשמור על נתוני המקרו

  .  אטרקטיביים למשקיעים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . תחזית המכון הישראלי למחקר כלכלי וחברתי1
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  תחזית התעסוקה

  : לפי ענפים כלכליים1999 בהשוואה לשנת 2000בגרף הבא מתוארת תחזית שוק העבודה בשנת 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  עובדים67,000 תהיה 2000תוספת המועסקים למשק בשנת , הנחות התחזיתבהתאם ל
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  1990-2000התפתחות שיעור האבטלה ותוספת המועסקים בשנים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .תחזית משרד האוצר*
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  1999השלכות הצעת תקציב המדינה לשנת 

  

יה של הממשלה ואילו השפעות, כמדי שנה נכתב התקציב על בסיס התקציב של השנה הקודמת

בהפחתות ותוספות שמצויות בשולי התקציב ובהחלטות , עליו באות לידי ביטוי בהדגשים שונים

ניתן , במסגרת זו. ותקנון תקנות חדשות בתחום הכלכלי, הממשלתיות הכוללות תיקוני חוקים

שנכתבו תחת ,  הבדל לעומת תקציבי שלושת השנים שלפניו2000דוקא למצוא בתקציב לשנת 

המובן הראשון הינו הקיצוץ . פער זה בא לידי ביטוי בכמה מובנים. וחה של ממשלה אחרתפיק

ג "שיעור ההוצאה לביטחון מהתמ, גם בהינתן הקיצוץ. ח"בכמיליארד ש, בתקציב הביטחון

, גבוה פי שלושה ויותר ביחס למדינות המערב ולמדינות נוספות, 2000 בשנת -8.4%שיעמוד על כ

הוצאה גבוהה על .  הישראלי והמתחרות במוצריהן במוצרים מתוצרת הארץהמהוות יעד לייצוא

גם . ולכן גם עם צמיחה בטווח הבינוני והארוך, ביטחון מתואמת שלילית עם השקעה בענפי המשק

שלא ננקט , לצעד זה) אם כי לא בהכרח בטחונית(לשם הערך הדקלרטיבי קיימת חשיבות כלכלית 

המובן השני שבו ניתן להבחין בכך שהתקציב נכתב .  הנוכחייםבמימדים, 1999בתקציב של שנת 

אך עם זאת אינם , י הממשלה הנוכחית הינו ההדגשים המאופיינים בגישה חברתית יותר מבעבר"ע

סל הבריאות מעודכן מעבר לעדכון . אופרטיביים ואו מקיפים בצורה שתגרום לשינוי מהותי

הצעדים המוצעים בתקציב הם בכיוון של , א החינוךבנוש. ח" מיליון ש-500השנתי הרגיל בעוד כ

מוצע שההקלות על תשלומים לגני ילדים יורחבו גם , כך. חלוקה צודקת יותר של ההקצאות

בנוסף מוצעת חלוקה דיפרנציאלית של , לישובים מעוטי יכולת ולא רק לאזורי עדיפות לאומית

ליות והשוואת מספר שעות הלימוד ההקצאות ליום לימודים ארוך לפי אמות מידה חברתיות כלכ

הוחלט ליישם לאחר העיכוב ארוך הטווח את תוכנית החומש במגזר הערבי . בין כל בתי הספר

 וההעלאה הריאלית של תקציב -6%בכ, גם ההפחתה הריאלית  בתקציב משרד הדתות. והבדווי

, )ור דומה עלה תקציב משרד זה בשיע-1999יש לציין שגם ב (-9.8%משרד איכות הסביבה ב

האינדיקטורים שצויינו לעיל המביאים לידי ביטוי ניואנסים של ממשלה . מצביעים על שינוי בכיוון

הם נבלעים בכל סעיפי התקציב , יתר על כן. אינם מספיקים ליצור את השינוי, עם תפיסה שונה

ם ג. שמתחדשים מדי שנה באופן אינרציוני והם תוצר של קביעות ישנות של ממשלות העבר

אין די , בהינתן ששינוי רדיקלי בהקצאות התקציביות השונות הינו צעד שקשה ביותר להחילו

במספר ההחלטות המצומצם יחסית שמכיל התקציב לשנה הבאה כדי לבשר את רוח השינוי 

בכיוון של ריבוי , שינוי זה עשוי לבוא מהכיוון המדיני שלו השפעה מכרעת על המשק. המצופה

הבעייתיות הטמונה . קושים כתוצאה מכך והגדלת שיעור צמיחת התוצרהשקעות הגדלת הבי

הינה , אקונומיים- בהסתמכות על צמיחה כפתרון לבעיות חברתיות שמקורן בפערים סוציו

מחקרי . קרי מעמד הביניים ומעלה, שהצמיחה ידועה כמיטיבה עם האוכלוסייה המשכילה יותר

ב הראו כי תקופות " השנים האחרונות בארהעל שלושים) PSID-המבוססים על נתוני ה(פנל 

ושכרם הריאלי נשאר קבוע , הצמיחה של המדינה פסחו על בעלי ההשכלה התיכונית ומטה

בעוד שהמשכילים בעלי יכולות הלימוד וההסתגלות הטכנולוגית הגבוהים יותר , ולעיתים אף ירד

שהיא גורם המניע את אין ספק , לצמיחה כלכלית אין תחליף. זכו לעליות שכר משמעותיות

אך , התפתחותו הכלכלית והטכנולוגית של המשק ובד בבד מעלה את רמת הרווחה של הפרטים

בראש ובראשונה , כדי שרמת החיים של כל האזרחים תעלה יש לבצע רפורמות בחלוקת המשאבים

  .     דרך תקציב המדינה
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  :נתמקד כעת בסעיפים עיקריים בתקציב שחל בהם שינוי

  חינוך

 בלבד - 0.3%זוהי עלייה ריאלית של כ, ח" מיליארד ש-21 מסתכם בכ2000קציב החינוך לשנת ת

). יש לזכור שפונקציות התרבות והספורט הועברו ממשרד זה למשרד המדע(לעומת שנה עברה 

חידוש מבנים ואספקת ציוד , שעיקר תפקידו הוא בניית כיתות, תקציב הפיתוח של המשרד

המטרות . ח" מיליון ש-807והוא עומד על כ, 22%ידה ריאלית של ירד יר, לכיתות לימוד

התקציביות לשנה הקרובה בתחום זה הן נסיון להקצאה צודקת יותר של המשאבים הקיימים 

שפותחה על מנת לנסות ולצמצם את , הוחלט להתחיל ביישום תוכנית החומש, כך. במערכת

עות נוספות בכיוון שוויוני יותר שמובאות הצ. הפערים ברמות ההשכלה בין המגזר היהודי לערבי

בישובים נזקקים וחלוקה דיפרנציאלית של משאבי יום לימודים , הן סבסוד ילדים בגן, בתקציב

  . ארוך

  

בתחום ההשכלה הגבוהה לא מוצעות החלטות שייטיבו את מצבם של הסטודנטים בצורה 

באמצעות הגדלת מילגות , למדינושא ההלוואות לסטודנטים מוזכר בצורה אמורפית . משמעותית

ט במוסדות "בהקשר זה כדאי לציין שמספר הסטודנטים שלמדו בתשנ,  מילגות-7,500ח ב"הפר

אמצעי נוסף שמוזכר . ח" מהם היו חונכים בפר-14%ורק כ, 159,000להשכלה גבוהה בישראל היה 

ה והמערכת בהקשר של הסיוע לסטודנטים הינו קיום משא ומתן בין המוסדות להשכלה גבוה

מצעד זה משתמעת בחירתה של הממשלה . הבנקאית למתן הלוואות בתנאים נוחים לסטודנטים

  .   כמו גם פונקציה מימונית בהקשר הסטודנטיאלי, לא למלא פונקציה של פיקוח
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  ממוצע לנפש , ההוצאה לחינוך בתקציב הרגיל

(  )1998מחירי , ח"ש

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בריאות 

ממשלה כפי שקבוע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי הינו בין היתר לממן את ההפרש תפקידה של ה

י המוסד לביטוח "שבין עלות סל שירותי הבריאות לקופות החולים לבין גביית מס בריאות ע

לאומי והשלמת מימון הסל באמצעות תקציב המדינה כתחליף לחוק המס  המקביל שבוטל 

ח בהשוואה לעלותו " מיליון ש510 הוגדלה בהיקף של 2000עלות סל הבריאות לשנת . - 1997ב

 שאמורה להכיל את גידול האוכלוסייה הזדקנותה ואת השיפור 3%זוהי תוספת של . 1999בשנת 

אחת הסיבות העיקריות לגירעונות בענף . ח" מיליון ש170קרי , -1%שמשוערך ב, הטכנולוגי בסל

וגיה בענף מקדים תמיד את יצירת מקורות הבריאות בארץ ובעולם הינה שקצב התפתחות הטכנול

שמקנה , שיפורים טכנולוגיים בענף הרפואה מאופיינים בדרך כלל בקבלת זכויות פטנט. המימון לו

ח אינה " מיליון ש170ברור כי התוספת של , לפיכך. לבעליו כוח מונופוליסטי להעלאת מחיר

  . קרובה לעמוד בדרישות הענף ליציאה מגירעונותיו
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  ממוצע לנפש , אה הממשלתית לבריאות בתקציב הרגילההוצ

(  )1998במחירי , ח"ש

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ביטחון

גם בהינתן הפחתה זו כתוצאה , ח" מיליארד ש- 1.1במסגרת תקציב הביטחון הוכנסה הפחתה של כ

. 2.4%מתוספות אינרציוניות הניתנות מדי שנה חל גידול ריאלי בתקציב הביטחון בשיעור של 

,  בבריטניה2.7%זאת לעומת שיעור של , -8.4%ג בישראל הוא כ"עור תקציב הביטחון מהתמשי

להגדלת ). 8.9%ג של ישראל "אז היה שיעור תקציב הביטחון מהתמ, -1997נכון ל(ב " בארה-3.3%ו

ידוע כי קיימת חלופיות בין שיעור ההוצאה על , תקציב הביטחון תועלת כלכלית נמוכה מאוד

אך היכולת לקצץ בסעיף זה מותנית בפרופיל המדיני ובהסדרי , ההשקעות במשקביטחון ובין 

  .    השלום עם מדינות האזור

  

  תקשורת

ענף התקשורת שעובר בעשור האחרון תהפוכה בכך . -7%תקציב המשרד ירד בשיעור ריאלי של כ

י מותיר בידי המשרד הממשלתי המטפל בענייניו את התפקיד היסוד, שהוא נפתח לתחרות

זוהי השנה השניה , לפיכך. הפיקוח והביקורת בניגוד לסבסוד ותפעול, והבסיסי ביותר של ממשלה

, למשל, פתיחת תחום התקשורת הבינלאומית לתחרות. -7%שתקציב המשרד מקוצץ בשיעור של כ

בהקשר של ענף התקשורת העלתה התחרות .  ברמת התעריפים לצרכן-80%הביאה לירידה של כ

האחד דרך העלייה בעודף הצרכנים והשני בכך שהיא  , במשק בשני אופניםאת רמת הרווחה

מאפשרת לצמצם את הפונקציה הממשלתית בענף למימדים הרצויים כך שניתן לקצץ בתקציב 

  . המשרד
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  דתות

קיצוץ (הסעיפים שקוצצו הם טיפוח והווי דתי . 6%בתקציב משרד הדתות חלה ירידה ריאלית של 

וסעיף תרבות ) 13.6%(מקומות קדושים , )6.5%(כה מחקר ולימוד תורני הל, )17.0%ריאלי של 

  . ח" מיליון ש-37 היה כ1999בעוד שתקציבו בשנת , תורנית וחרדית שלא תוקצב כלל

  

  השירותים החברתיים

הנקראים גם , השירותים החברתיים שמספקת הממשלה לתושבים נחלקים לשירותים ישירים

השכלה גבוהה , השירותים הישירים כוללים בין היתר חינוך. רהשירותים בעין ולתשלומי העב

הן מבחינה . דמי ביטוח לאומי ודמי אבטלה, ובריאות ואילו תשלומי ההעברה כוללים למשל

לשירותים ישירים תועלת גבוהה יותר שכן ניתן לראותם בבחינת , כלכלית והן מבחינה חברתית

העברה מאופיינים בכך שגידול בהם מלווה תשלומי ה. השקעה שלה תשואה חיובית מובהקת

אחת הסיבות לכך נובעת מכך שלעיתים הם מדכאים את התמריצים של הפרטים . בגידול נוסף

  . לצאת ולעבוד

  

בשנות השמונים חלה . תשלומי ההעברה עלו בעשרים השנים האחרונות בשיעורים גבוהים ביותר

למרות שברור שגידול . 2-94% הם עלו בואילו בשנות התשעים, -75%בהם עלייה ריאלית של כ

הרי שהשפעות של שינויים במערך תשלומי ההעברה היו גדולות , האוכלוסייה תרם לעלייה זו

 מיליארד - 39לפי אומדן משרד האוצר יהיה היקף גימלאות הביטוח הלאומי כ, 2000בשנת . יותר

זהו גידול ריאלי , - 1997ח ב" מיליארד ש-31.2 ו1999ח בשנת " מיליארד ש35.2זאת לעומת , ח"ש

שיעורי הגידול הגבוהים בענפי הביטוח הלאומי מעוררים חשד של .  בתקופה של שנתיים13%של 

קיים חשש שהמערכת תגיע למצב שלא ניתן יהיה לענות על כל , כמו כן. ניצול לרעה של הגימלאות

  .דיל את עצמוזאת מהסיבה שהוזכרה קודם שקצב הגידול של תשלומי ההעברה מג, צרכיה

  

זוהי עלייה גבוהה מאוד בעיקר . - 64%השירותים הישירים לעומת זאת עלו בעשור האחרון ב

עיקר העלייה בשירותים .  בלבד-5%אז עלו השירותים הישירים בכ, לעומת שנות השמונים

 1990 בין - 83%בו חלה עלייה תלולה בהקצאת המשאבים של כ, הישירים נובעת מתחום החינוך

  . -1999ל

  

, כל עוד לא יימצא פתרון ריאלי לבעיית הגידול באבטלה ובעוני המערכת תתקשה לממן את עצמה

ימצאו את מימונם על חשבון תשלומים , ותשלומי ההעברה להם תועלת כלכלית נמוכה ביותר

 מסך ההוצאה של הממשלה על שירותים 37% היוו גימלאות הביטוח הלאומי - 1999ב, כך. ישירים

 מהשירותים 23% -1999ההוצאה על חינוך היוותה ב. 38% הם יהוו -2000בעוד שב, חברתיים

  .  22% - 2000החברתיים וב

  

  הוצאות לתשלום דמי אבטלה

(  )1998במחירי , ח"ש

  

                                                           
   על פי נתוני המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל2
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  1999 לעומת שנת 2000התחלקות תקציב השירותים החברתיים לשנת 

  )1999ח במחירי "מיליארדי ש(
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  1998 לבין תקציב המדינה לשנת 1999ה לשנת השוואה בין תקציב המדינ

  לפי ההקצאות למשרדי הממשלה

  )1999ח במחירי "מיליוני ש(

  

שיעור השינוי   2000  1999  1998    שיעור השינוי

 -2000 ל-1999מ -1999 ל-1998מ

  משרד ראש הממשלה   16.2%  20.9%  424  365  302

  משרד האוצר  1.3%  4.5%  1,262  1,246  1,192

  משרד הפנים  13.6%-  36.3%-  287  332  521

  משרד לביטחון פנים  9.2%  23.7%  5,107  4,676  3,780

  משרד המשפטים  7.3%  7.9%  1,165  1,086  1,007

  משרד החוץ  5.3%  7.4%  1,073  1,019  949

176  173  608  -1.7%  251.5%3    משרד המדע

  משרד לאיכות הסביבה  9.8%  10.2%  190  173  157

  2.4%  2.9%  34,788  33,967  33,014  משרד הביטחון

  משרד החינוך  0.3%  0.7%  20,118  20,049  19,902 

  המשרד לענייני דתות  6.0%-  2.5%  1,511  1,607  1,568

  משרד העבודה והרווחה  3.9%  4.3%  3,583  3,450  3,307

  משרד הבריאות  1.1%  3.5%  12,391  12,253  11,835

  משרד הבינוי והשיכון  1.6%  3.4%-  259  255  264

  המשרד לקליטת עלייה  6.5%  6.7%  1,847  1,734  1,625

  משרד החקלאות  0.7%-  3.5%-  1,068  1,075  1,114

  1.4%-  0.7%-  143  145  146  משרד התשתיות הלאומיות

  משרד התעשייה והמסחר  1.9%-  2.5%  158  161  157 

  משרד התיירות  14.4%  3.4%  526  460  445

  משרד התקשורת  6.9%-  7.9%-  54  58  63

  משרד התחבורה  0.6%  2.3%-  169  168  172

  סך הכל  2.7%  3.4%  86,731  84,452  81,696

   1.4%  2.0% 218,050 214,975 4210,696סך התקציב

  

  

                                                           
   העלייה התלולה בתקציב משרד המדע נובעת מכך שהתווספו לו פונקציות התרבות והספורט3
וצאה מתחזית האינפלציה בשנת  כת-1999 מאשר ב2000 שיעור הגידול הריאלי של סך התקציב נמוך יותר בשנת 4

  .-1999 ב1.6%לעומת , 4.3%שהיא , 2000
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  2000השלכות חוק ההסדרים לשנת 

  

  רקע

מטרת חוק ההסדרים היא לתקן . עובר חוק ההסדרים יחד עם התקציב אישור בכנסת, 1985מאז 

לדחות תחולתם של חוקים ולקבוע הוראות נוספות במטרה לאפשר את הגברת , וקים שוניםח

עמידה במגבלת הגירעון והשגת יעדי המדיניות , השגת יעדי התקציב, הצמיחה והתעסוקה

חוק , בניגוד לתקציב שתשומת הלב הציבורית ממוקדת בו לכל אורך תהליך אישורו. הכלכלית

קית למרות שבמובנים רבים השפעותיו על הכלכלה ארוכות טווח ההסדרים מקבל התייחסות חל

להלן נתאר את הנקודות העיקריות שבהצעת חוק . הכלכלית בפועל וקובעות את המדיניות

  . 2000ההסדרים לשנת 

  

  מדיניות רווחה

 באמצעות העברת הסכום המתאים 2000-2002בשנים הסדרת מימון הגירעון בענף האבטלה  

לכיסוי ) 1999עבור סוף שנת (ח " מיליארד ש26.3ם שמצוי בעודף מצטבר של מענף ביטוח ילדי

 מיליארד 2.4מטרת פעולה זו הינה מניעת הגדלה נומינלית בתקציב המדינה של . גירעון זה

  .2001-2002ח בשנים " מיליארד ש3-3.5ושל , 2000ח בשנת "ש

  

 כי התקופה המירבית י קביעה"עצמצום תופעת הניצול לרעה של הזכאות לדמי אבטלה  

י מספר "עפ,  ימים- 100 ל138 תקוצר לאורך של בין 35לתשלום דמי אבטלה למובטלים עד גיל 

  . התלויים במקבל דמי האבטלה

  

 -11% עלה מספר מקבלי גמלת סיעוד בכ1999בשנת : הגבלת הזכאות לגמלת סיעוד 

סך ההוצאה בענף זה . -4.5%בעודשהגידול באוכלוסיית המבוטחים בגילאים אלו עלה רק ב

י קביעת קריטריונים נוקשים "ההגבלה תיעשה ע. -1999ח ב" מיליארד ש1.6צפויה לעמוד על 

  .יותר לזכאות לגמלה זו

  

, מסכום השווה לשכר הממוצע במשק כפול ארבעהעלאת התקרה על תשלום ביטוח לאומי  

  . לסכום השווה לשכר הממוצע במשק כפול חמש

 
במידה והפרשה זו עולה על ארבע פעמים השכר הממוצע ת גמל הטלת מס על הפרשה לקופ 

  . במשק

 
  .למשך תקופה של שנתייםהענקת נקודות זיכוי ממס הכנסה לחיילים משוחררים  

  

 לעניין החוק לעידוד 20% במקום 24%הארכת תוקף ההוראה שקובעת שיעור מענק מיוחד של  

גם לגבי ', ושרים באזור פיתוח אהשקעות הון בנוגע למפעל תעשייתי ולבנין תעשייתי מא

  . 2000תוכניות שאושרו בשנת 
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תקנות חוק ההסדרים בהקשר של מדיניות הרווחה מביעות את הגישה המקובלת כי תמיכה רחבה 

גישה זו באה לידי ביטוי גם . מדי במובטלים יש בה כדי לפגום בתמריציהם לשוב למעגל העבודה

 עלייתו של שכר המינימום כך שהוא יעודכן לפי שיעור הן בהגבלת, בחוק ההסדרים בשנה שעברה

והן בהגבלת דמי האבטלה המקסימליים , עליית המדד בלבד ולא לפי שיעור עליית השכר הממוצע

  .לרמה שלא תעלה על השכר הממוצע במשק

  

  מדיניות מקרו כלכלית

בשנת , 2% היא 1999 לפי החוק הקיים תקרת הגירעון בשנת :תיקון החוק להפחתת הגירעון 

 - 1999לפי אומדני החשב הכללי במשרד האוצר מסתמנת ב. 1.5% 2001 ובשנת 1.75% 2000

לפיכך תוקן תוואי הפחתת הגירעון כך . - 3%ג לכדי כ" מהתמ2%סטייה מיעד גירעון של 

 2001ג ואילו בשנים " מהתמ2.5% תיקבע לשיעור של 2000שתקרת הגירעון הכולל לשנת 

הכולל תיקבע בידי הממשלה בהתבסס על שיעורי הצמיחה החזויים  תקרת הגירעון - 2002ו

 נקודות אחוז ביחס 0.25ובלבד שמדי שנה יפחת שיעור הגירעון הכולל בלפחות , לשנים אלה

 שיעור הגרעון הכולל 2003בשנת התקציב . לשיעור הגירעון שנקבע לפי החוק לשנה שקדמה לה

  . ג" מהתמ1.5%לא יעלה על 

  

וק להפחתת הגירעון אינה רק בכך שהוא מטיל מגבלה על הוצאותיה של חשיבותו של הח

, הממשלה אלא גם בכך שהוא מקרין על אמינותה ומהימנותה של ממשלת ישראל באשר היא

הגמשת החוק בהתאם לצרכי הממשלה . ובפרט כלפי המשקיעים מהארץ ומהעולם, כלפי הציבור

אך נשאלת השאלה האם ,  באמון הממשלהיכולה אומנם לפגום במהימנותו של החוק ולפיכך

כפי שצופה , פגיעה זו קטנה או גדולה יותר מהפגיעה באמון הממשלה מכך שהיא לא תעמוד בו

 נובע כולו 1999יש לזכור גם כי אי העמידה ביעד הגירעון בשנת . משרד האוצר אלולא ישונה החוק

  .   אך ורק מצד ההכנסות בשל ההאטה בפעילות המשק

  

  תחרותיות ופתיחת המשק הגברת ה

 תחבורה 
הסמכת שר התחבורה לקבוע את הסדרי הרישוי והפיקוח בקשר להפעלת מתקנים תחבורתיים  

של הממונה על הגבלים עסקיים כי קיים מונופול ) 1999ממאי ( התאם לקביעתו - תשתיתיים 

 בענף שירותי הספקת גישה למספר מסופי אוטובוסים מרכזיים שבבעלות מספר חברות

יש לשפר את רמת , למפעילי תחבורה ציבורית גדולים הפועלים בענף, בין היתר, הקשורות

  . י הגבלת כוחו של מונופול זה"השירות לציבור ע

  

לאפשר לשר התחבורה להחליט על הקצאת נתיבים שישמשו כנתיבים מהירים לתחבורה  

  . ועל הכרזה על כבישים ככבישי אגרה, ציבורית

  

 תקשורת 
 הסמכת שר התקשורת להסדיר את פתיחת ענף התקשורת הפנים ארצית :ק הבזקתיקון חו 

. לתחרות באמצעות הטלת אגרות על קישור גומלין ועל הקצאות מספרי טלפון לבעלי רשיון
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  . מהאגרה על התדרים שבשימושם95%שעמד על , בליםביטול הפטור של הכ 

 
י שני "ע, תיקון חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו כך שיאפשר הפעלת ערוץ מסחרי נוסף 

ובד בבד מחיר , זכיינים כך שמבחר שידורי הטלוויזיה המסחריים הבלתי ממוענים יגדל

  . הפרסום בטלוויזיה יפחת

  

 חקלאות 
לאפשר לממשלה , על מנת, צוא מהמועצות החקלאיות לממשלההעברת הסמכות להסדרת הי 

לפתוח את ענף היצוא החקלאי לתחרות ולמנוע את ניגוד האינטרסים שקיים בכך שהמועצות 

  ".אגרסקו"החקלאיות הן בעלות מניות בחברת היצוא החקלאי 

  

 השוואת תקנים בישראל לתקנים בעולם 
. ת אשר מונהגת בקרב המדינות המפותחותלאומי- תקינה בין, ככלל, מכון התקנים יאמץ 

לאומית מעכבים את השתלבות המשק - ההבדלים בין תקינה ישראלית מקורית לתקינה בין

, הישראלי בכלכלה העולמית וגורמים ליצירת חסמים לא מכסיים על יבוא סחורות לארץ

ות לדריש, לאומיים-ל לפי תקנים בין"כתוצאה מאי התאמתן של סחורות המיוצרות בחו

  . התקנים הישראליים היחודיים

  

בתחום התחרותיות ופתיחת ענפים שונים שטרם הוסרו בהם החסמים לתחרות עולמית חוק 

הדבר בולט בעיקר בתחום . ההסדרים פועל באופן קונסיסטנטי לייעול והגברת התחרותיות

 של בזק בחוק ההסדרים בשנה שעברה בוטל המונופול. התקשורת שעבר מהפכה בשנים האחרונות

בולטת . על תקשורת פנים ארצית והוסרו שרידי הפיקוח הציבורי על פעילות בענף התיירות

  .בהעדרה התייחסות לענף החשמל הן השנה והן בשנה שעברה

  עובדים זרים

חוק עובדים זרים קובע הוראות שעיקרן מניעת העסקה של עובדים שאינם רשאים לשהות  

. ישראל וזאת בדרך של הטלת אחריות פלילית על המעבידי חוק הכניסה ל"ולעבוד בישראל עפ

יחד עם הגידול במספר העובדים הזרים בקרב האוכלוסייה גבר הביקוש לשירותים חברתיים 

תיקון החוק . כמו שירותי חינוך בריאות ורווחה, ולהקצאת משאבים להם ולמשפחותיהם

  :המוצע מסדיר שורה של הגנות לעובדים הזרים

  .ד לעגן את ההתקשרות עם העובד הזר בחוזה עבודה מפורט בכתבחובה על המעבי .1

חובתו של המעסיק לדאוג לעובד למגורים הולמים תוך שמירה על תנאי תברואה    .2

  .בפיקוח המדינה, ובטיחות

  .חובה להסדיר לעובד הזר ביטוח בריאותי הולם .3

אשר  יהא בה על המעביד חלה חובת הפקדת כספים בקרן שתוקם ותיוחד לעובדים הזרים ו .4

  .תמריץ חיובי לחזרתו של העובד הזר למדינת מוצאו
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  . מתן אפשרות לעובד לרכוש כיסוי ביטוחי וסוציאלי בארץ מוצאו לאחר צאתו מהארץ .5

, על המעסיק חלה חובה מקדמית לקבל אישור רפואי לגבי העובד הזר שהוא מבקש להעסיק .6

  .  לפני בואו לישראל

  . לעניין אשרת עובד זר וכן אגרה שנתיתחיוב המעביד בתשלום אגרת בקשה .7

 למנוע הן מהלשכות הפרטיות והן מהמעביד - איסור גביית כספים מאת מבקש העבודה  .8

  .  לגבות תשלום במישרין או בעקיפין מהעובד

  

מוצע בחוק המתוקן להחמיר את הענישה החלה על אותם מעבידים המפרים את הוראות , כמו כן

  .אינו מוחל על עובדים מהרשות הפלסטיניתהחוק לעובדים זרים . החוק

  

באמצעות הקביעה שהאחראיות הבלעדית על , תיקון החוק בא להגן על זכויות האדם בישראל

החוק מנסה להבטיח שירותי בריאות ותנאי מחייה . זכויותיו של העובד הזר חלה על המעביד

,  לאכיפת חוקים מסוג זהקיימת בעייתיות בנוגע. מינימליים לעובדים הזרים השוהים בישראל

שיעור הקנסות שהוגבה ישמש כגורם מרתיע רק בשילוב עם הבאתם לדין של מעסיקים שעברו על 

יתכן שבפועל לא יוטב מצבם של העובדים הזרים בישראל כתוצאה מהחלתו של , לפיכך. החוק

תו של יש לציין כי ההסתייגות המפורשת מתחול. ונדרשת רפורמה מקפת בנושא, תיקון החוק

החוק על עובדים מהרשות הפלסטינית פוגמת ברוח הדאגה לזכויות האזרח שבאה לידי ביטוי 

  . במרבית סעיפי החוק
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  רשויות מקומיות

  .הגדלת מספר התושבים המינימלי בעיריות על מנת לנסות ולהגדיל את חוסנן הכלכלי 

  

עיריה ובכל מקרה לא הגבלת מספר סגני ראש העיר שיקבלו שכר בהתאם למספר התושבים ב 

  ).ל לגבי סגני ראשי המועצות הדתיות בשכר"כנ(יותר משלושה 

  

התאמת שיטת ההצמדה והריביות עבור חובותיהם של הרשויות המקומיות לתנאי ההצמדה  

  . והריבית במשק בכלל

  

 הסתכמו 1998בשנת . כאשר רובן סובלות מגירעונות תקציביים,  רשויות מקומיות263בישראל 

.  מיליארד-32.9בעוד שהוצאותיהן הגיעו ל, ח" מיליארד ש- 30.8ת הרשויות המקומיות בהכנסו

אך כמובן שדרושה , חוק ההסדרים מנסה לקבוע תקינה שתייעל את מנגנוני העיריות והמועצות

 הרשויות המקומיות 71יש לציין שמצבן של  .פעולה רחבת היקף על מנת להבריא את הרשויות

גם כתוצאה מאפליה מתמשכת בהקצאות , ממצבן של הרשויות היהודיותהערביות חמור יותר 

  . תקציב משרד הפנים לרשויות אלה

  

  סיכום

חוק ההסדרים מתאר קו מדיניות המאופיין בחתירה לייעול המשק באמצעות הגברת התחרותיות 

 חוק ההסדרים הנוכחי כמוהו. וצמצום האפשרויות לניצול לרעה של מדיניות הרווחה הנהוגה

ברובו אין ביטוי לרפורמה כלשהי אלא יותר המשכיות של , כלומר. כהמשך לחוק של שנה שעברה

. ובענף החקלאות, הכנסת תחרות בענף התקשורת: כגון, תהליכים שקורים מזה מספר שנים

ביטול : בחלקו האחר מכיל החוק תיקונים חוקיים לעיוותים שנוצרו במערכת מסיבות כלשהן כגון

התוספת המשמעותית ביותר של . ביטול הפטור ממס של זכייני הכבלים, וח לאומיהתקרה על ביט

 .  הינה בנוגע לזכויותיהם של העובדים הזרים2000החוק לשנת 
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  2000השקעה בתשתיות בישראל 

  

  רקע

רמת התשתיות בישראל אינה תואמת את רמת החיים במדינה כמו גם את רמת הטכנולוגיה 

כך , להשקעה בתשתיות פיזיות בארץ תשואה גבוהה מאוד, לפיכך. שק הישראלישמאפיינת את המ

  . שהיא תייעל את הפעילות המשקית ותעלה את התפוקה השולית של כל גורמי היצור במשק

  

קיימת הסכמה רחבה על כך , למרות שרצוי מבחינה כלכלית לצמצם את מעורבות הממשלה במשק

  .לממשלה יש תפקיד מכריע,  וביניהם תשתיות פיזיותכי לגבי אספקתם של מוצרים מסוימים

  

  :ישנם מספר מצבים בהם הפתרון היעיל כלכלית יושג אך ורק בהתערבות ממשלתית

ועוד יותר ,  ישנם מוצרים שבלתי אפשרי לבודד את הצרכנים הנהנים מהם:מוצרים ציבוריים

רחובות ,  למשל מדרכותבין מוצרים אלה נמנים. קשה לקבוע באיזו מידה כל פרט נהנה מהם

  . ופארקים ציבוריים

  

במונח זה הכוונה היא לתועלת או עלות של עיסקה בשוק שאינה מתקבלת או : השפעות חיצוניות

פתרונות במשק המים עשויים להשפיע על , לדוגמא. י אלה שעשו את העיסקה"משולמת ע

שכן החלטת הייצור , תם זויצרנים פרטיים לא יפנימו השפע. הדינמיקה של תהליך השלום באזור

חברות תעופה עצמאיות לחלוטין לא , באופן דומה. שלהם מונעת אך ורק משיקולי מיקסום רווח

תפנימה את השפעותיהן האפשריות על ביטחון המדינה כתוצאה מאפשרות הכניסה לארץ דרך 

  .  מטוסיהם

  

 מאוד יחסית לעלות כאשר העלות הקבועה של אספקת מוצר כלשהו גבוהה: מונופולים טבעיים

השולית כך שהעלות הממוצעת לייצור יחידות מוצרים יורדת על פני כמויות צריכה גבוהות 

הפתרון היעיל של תחרות משוכללת לא יניב מחיר גבוה מספיק לעודד פירמה כלשהי . יחסית

ואם הממשלה הייתה מטילה על יצרן אחד לייצר את המוצר הוא היה גובה , לספק את המוצר

תשתיות פיזיות רבות מקיימות . יר מונופוליסטי עליו ובכך הייתה נפגעת תועלתם של הצרכניםמח

הסדר . הפתרון היעיל במקרה כזה הינו הסדר בין הספק המונופוליסטי לבין הממשלה. תכונה זו

שיטה ) Private Finance Initiativeראשי תיבות של  (PFIכזה יכול להיעשות באמצעות שיטת 

י ספק שזכה במכרז הממשלתי וקביעת "יוס הון מהמגזר הפרטי ביצוע הפרוייקט עהכוללת ג

פרוייקטים שמבוצעים בשיטה זו בארץ הם כביש חוצה . מחירי השרות בתאום עם הממשלה

  .   ישראל ומנהרות הכרמל
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  ):1997במחירי , ח"מיליארדי ש (1999 לעומת 2000סך כל ההשקעות בתשתית הצפויות בשנת 

  ההפרש  2000  1999  

  חוץ תקציבי

  כביש חוצה ישראל  0.5  0.5  0

  2000ג "נתב  0  0.4  0.4

  נמל אשדוד  0.05  0.45  0.4

  מנהרת הכרמל  0.03  0.03  0

  חברת חשמל  0  4.5  4.5

  בזק  0  1.5  1.5

  תקציב המדינה  0.6  4.2  3.6

  סך הכל  1.18  11.58  10.4

  

, ח"מיליוני ש (1999 לעומת 2000ההשקעות הצפויות בענפי המשק דרך תקציב המדינה בשנת 

  ):1997במחירי 

  ההפרש  הענף  2000  1999

  חקלאות 1-  21  20

  מפעלי מים  1-  762  763

  פיתוח התעשייה  10-  318  328

  תיירות  4-  161  165

  תחבורה  209  968  759

  כבישים  416  1954  1538

  תקשורת  5-  0  5

  סך הכול  604  4,184  3,578
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  סך ההשקעות דרך תקציב המדינה

  )1998מחירי , ח"מיליוני ש(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

להלן נפרט מספר אופציות השקעה בתשתיות . תחום התשתיות בישראל זקוק להאצה רחבת היקף

  .במספר תחומים הזקוקים בדחיפות לטיפול הממשלה

      

  רותתיי

 4.2 נרשמו 1999במחצית הראשונה של . התשתית התיירותית מנוצלת כיום באופן חלקי בלבד

עדיין , 1998 לעומת אותה תקופה בשנת 10%למרות שזו עלייה של , מיליון לינות תיירים במלונות

באמצעות הוספת משאבים לשיווק .  בלבד מחדרי המלון הקיימים57.3%מדובר בתפוסה של 

ח לפעולות " מיליון ש50יש להקצות . להביא לגידול בצמיחה ולהגברת התעסוקהניתן , הענף

, במידה ויושג יעד זה. בממוצע ארצי,  מהחדרים73%זאת במטרה להגיע לתפוסה של , שיווק בענף

 מיליארד דולר - 21לכ, 1998 מיליארד שקל בשנת - 13הכנסות המשק מתיירות חוץ תגדלנה מכ

  .- 2000ב

  

  ות באמצעות הפעלת קווי טיסות שכר לים המלחפיתוח ענף התייר

 טיסות שבועיות כיעד ריאלי -5מתוך מטרה להגיע ל, הפעלת שדה נבטים כשדה תעופה אזרחי

שישהו באזור ,  תיירים-200בהינתן שבכל טיסה יגיעו כ. לאחר שלוש שנים של הפעלת הטיסות

הסדר טיסות השכר יביא לכך . מלח לינות בשבוע לאזור ים ה7,000זוהי תוספת של , בממוצע שבוע

 דולר ליום -90וכל תייר מוציא בממוצע בעת שהותו בארץ כ,  תיירים בשנה לאזור-25,000שיגיעו כ

הרי שמדובר בתוספת של , בהינתן ששהותו הממוצעת של תייר באזור היא שבוע, )ח" ש-400כ(

  . ח לפעילות הכלכלית באזור" מיליון ש- 70כ
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ותעשה בשימוש , דה תעופה אזרחי תהיה כרוכה בהשקעה נמוכה יחסיתהפעלת שדה נבטים כש

ההשקעה הנדרשת לצורך ). 'מגדל פיקוח וכו, מסלולים(בתשתיות התעופה הצבאיות באזור 

, הכוללת בניית טרמינל וכן דרכי כניסה ויציאה נפרדות אינה גבוהה, הפעלת הטיסות האזרחיות

 מיליון 22ל תוך פחות משנה ובהשקעה משוערת של כאשר הפעלת השדה ניתנת לביצוע מיידי ש

  . ח"ש

  

ולהיכנס , זמני/ בבינוי טרומי, כפי שהדבר נעשה בתחילה בעובדה, בשלב הראשוני ניתן להסתפק

  . להשקעות בבינוי של קבע רק לאחר ביסוס הנושא והחלטה להמשיכו באופן קבוע

  .  דקות- 40זמן הנסיעה משדה התעופה בנבטים עד לעין בוקק נאמד בכ

  

  ענף הבנייה

מהווה את אחד , הנובעת בעיקר מהירידה בביקושים לדירות, ההאטה בתחום הבנייה למגורים

בעוד ,  דירות- 40,000 מספר התחלות הבנייה עמד על כ1998בשנת . הגורמים למיתון במשק

דיור הצעדים שיעודדו את הפעילות בשוק ה.  דירות- 45,000שהביקוש השנתי הפרמננטי נאמד בכ

ובד בבד יתרמו לפתרון הבעיה החברתית של התקשותן של משפחות רבות להגיע לבעלות על דירה 

  :הינם

 עלות של תוכנית כזו נמוכה יותר בהשוואה -הגדלת מענקי והלוואות הדיור למשפחות חלשות  .1

  .או להשתתפות ארוכת שנים במימון שכר דירה, לשיכון ציבורי

  . ישובים בהם יש מלאי דירות גדול של דירות לא מכורותהגדלת הלוואות ומענקי מקום ב .2

 ממשקי -25%כ. הקצאת קרקעות לבנייה להשכרה בחלק ממכרזי הקרקע שהמדינה מפרסמת .3

. ענף הדירות השכורות מאופיין בחוזים קצרי טווח יחסית, הבית בישראל מתגוררים בשכירות

  .יש לבנות באופן מכוון למטרות השכרה

  

  תחבורה

 מיליארד 3.1לעומת , ח" מיליארד ש-3.6 הוא כ2000יתוח של משרד התחבורה לשנת תקציב הפ

, הכוללים פרוייקטים עירוניים,  מהם מיועדים לפרוייקטים המשכיים84%. - 1999ח ב"ש

ההשקעה בפיתוח הרכבת . רכבת ישראל וכביש חוצה ישראל, צ"אחזקת מע, צ" מע- בינעירוניים 

. 1999 ביחס לשנת 50%זהו גידול של , ח" מיליון ש-540ל כבסך ש, ממומנת מתקציב המדינה

 גבוה ריאלית מהתקציב המקורי לשנת 2000תקציב הפיתוח המיועד לתחבורה עירונית לשנת 

  . -22% ב1999

  פתרון בעיית הגודש בכבישים

שסלילת , זאת מכיוון. ההיצע של שטח הכבישים אינו יכול לגדול לרמה שתענה על הביקוש

ולכן היא מביאה , כ לעלייה בנפח הכולל של התעבורה"בד, תנאים של גודש מובילהכבישים ב

, מתוך הכרה זו עולה הצורך בשימוש בכבישי אגרה. לתקופה קצרה בלבד של הקלה בגודש

  .  ובשיפור מערך התחבורה הציבורית
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  מערכות הסעה המוניות

העלות . ולין בשני קווים יש להקים רכבת תחתית במטרופ-א "רכבת תחתית במטרופולין ת

התוכנית . ח" מיליארד ש-22 ל17 שנה הינה בין - 25הכוללת של הפרוייקט שתיפרש על פני כ

הנוכחית שמאושרת במשרד האוצר מציעה להקים קו אחד של רכבת תחתית ואחד של רכבת קלה 

חבורה רכבת קלה אינה מהווה פתרון מספק לבעיית הת. ח" מיליארד ש- 7בעלות של כ) חשמלית(

  . אך עלות הקמתה נמוכה יותר, העירונית מאחר שהקיבולת שלה נמוכה יחסית לרכבת תחתית

  . ח" מיליארד ש-1 אומדן ההשקעה הוא כ-רכבת קלה בירושלים 

  

ח להשלמת פרוייקטים " מיליון ש270 מיועדים 2000בתקציב הפיתוח של משרד התחבורה לשנת 

של מערכת הסעת ' לעדיים לאוטובוסים וקידום שלב אפיתוח נתיבים ב, הנמצאים בשלבי ביצוע

  .  המונים

  

 Buildראשי תיבות של             (BOT שני הפרוייקטים האלה ייעשו באמצעות מכרזים בשיטת

Operate Transfer  -מוקמים ומופעלים באמצעות יזם פרטי בהון פרטי ולאחר ,  פרוייקטים הנבנים

  ).PFI הוא סוג של BOT, ים לבעלות הממשלה שנה מועבר-25 ל20טווח שנע בין 

  

ברמה , ח לתכנון מפורט" מיליון ש-30השלב הראשוני של קידום פרוייקטים אלו הינו הקצאת כ

  . השלב הבא יהא קידום התהליך הסטטוטורי בנושא זה. של תוכנית בניין

  

מהם , ח"יליון ש מ136הוקצו בתקציב הנוכחי , לתוכניות אב ולתוכניות פרטניות של פרוייקטים

אביב והמשך תכנון -ח לבחינת ישימותה של מערכת הסעת המונים במטרופולין תל" מיליון ש83

  .   המערכת המוצעת בירושלים

  

  משק המים

הצריכה החזויה לשנת , ק לשנה" מיליארד מ1.85פוטנציאל המים השפירים הקיים כיום עומד על 

הגידול בצריכת המים . ק" מיליארד מ20.05 על 2010ולשנת , ק" מיליארד מ1.68 עומדת על 2000

הביתית והתעשייתית בישראל במשולב עם הגידול בביקושים בקרב האוכלוסייה הפלשתינאית 

יהיה צורך לספק את הביקושים באמצעות מתקני ,  שנה10-15לצרכים אלו יביאו לכך שבטווח של 

מושים חקלאיים באמצעים זאת לאחר שתימצאנה הדרכים להסטת שי. התפלה יקרים מאוד

  ). המרה לקולחין(כלכליים ואדמיניסטרטיביים ואספקת מים חלופיים 

  

הערכת מומחים היא כי חסכון במים יכול להביא תועלת כלכלית ניכרת למדינה תוך ויתור תועלת 

חלק גדול , כתוצאה מהשפעה חיצונית שלילית זו. קטן מאוד בתועלתו של הצרכן הביתי

. ולפיכך אינם מונעים לחסוך בצריכתם, יים רואה בהוצאה על מים עלות זניחהמהצרכנים הבית

גם לרשויות המקומיות אין תמריץ לעידוד הפרטים לחיסכון במים מאחר שככל שהוא רב יותר כך 

  . עולים תקבוליהם מהאגרה
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צריכת  מ-15%הינו כ, )1997(ח ועדת שאול ארלוזורוב "כפי שנאמד בדו, פוטנציאל החיסכון במים

בהנחה שניתן לממש פוטנציאל זה רק ביחס . ק לנפש לשנה" מ12קרי , המים הביתיים הנוכחית

עלות ההשקעה למדינה בחסכון .  מיליון שקל בשנה170 מהאוכלוסייה מדובר בחיסכון של -50%ל

ראשי מקלחת חסכוניים ווסתי , כמותיים-אשר מתרכזת בעיקר בהתקנת מתקני הדחה דו, זה

 מיליון שקל בהנחה שהם יותקנו בלמעלה ממיליון - 165עומדת על כ, ים הביתייםזרימה לברז

  .  שנים-10בעוד שאורך חיי ההשקעה הינו כ. בתים

  

שהם כמחצית הסכום , ח" מיליון ש- 80על מנת להתחיל בפרוייקט החיסכון במים יש להקצות כ

 100חסכון של בין זאת על מנת להביא בשנה הבאה ל, הכולל הנדרש להשקעה בשנה הקרובה

  .ק" מיליון מ- 200ל

  

  התפלת מים

ההשקעה בפרוייקט כזה כוללת בניית מפעל . התפלת מים הינה פתרון לטווח הארוך יותר

מפעל התפלה . שמקובל להניח שלכשיוקם יהיה מתקן משולב לייצור חשמל ולהתפלה, להתפלה

הינה ,  שנה- 25זה שמתפרשת על כעלות פרוייקט כ. ק ליום" אלף מ100יהיה בעל יכולת ייצור של 

  .PFIפרוייקט זה מתאים ביותר לביצוע בשיטת . ח" מיליארד ש-6כ

  

בעיקר מכיוון שיזמים רבים כבר הביעו , BOTניתן להתחיל בביצוע הפרוייקט באמצעות מכרז 

  . עניין בביצועו

  

ים השפירים תעריפי המ.  יש התייחסות לאופציית החסכון והייעול בשימוש2000בתקציב לשנת 

הוחלט למנות ועדה שתגיש , כמו כן. לחקלאות יוקרו על מנת להביא לרציונליזציה בצריכתם

חסרה ההתייחסות לטווח , לעומת זאת. בהקדם הצעה לחסכון במים בעיקר במגזר העירוני

  . הקצאת משאבים לבחינת ישימות התפלת המים, קרי, הארוך

  

  סיכום

בניית התשתיות כך שתתאמנה לרמת החיים . ות מיידיתרמת התשתיות בישראל דורשת התערב

ורמת הטכנולוגיה שמאפיינים את הכלכלה הישראלית תהווה קפיצת דרך ותתמוך בשיעורי 

  . צמיחה גבוהים יותר

  

בתחום התחבורה מרבית . תוכנית ההשקעה של הממשלה כוללת ברובה המשך פרוייקטים קיימים

קווי רכבת נוספים ושיפור מבנה הנמלים ואילו בניית , ההשקעה תהיה בהרחבת כבישים

בתחום המים מתוכנן קידום חוק תאגידי . ההתיחסות לבניית מערך הסעת המונים לוקה בחסר

אך ההתיחסות , שמטרתו הינה יצירת מבנה סגור למשק מים וביוב ברשות המקומית, מים וביוב

דחופות , עות שתוארו לעילחלק מההצ. לוקה בחסר, לבעיית המחסור במים ההולכת ומחריפה

בהקשר זה בולט בהעדרו גוף שירכז . ומערכות הסעת ההמונים, ביותר כמו הטיפול במשק המים

נראה כי פירוק .  המשרד לכלכלה ותכנון-כפי שהיה קיים בעבר , יתכנן ויקדם את נושא התשתיות

  .  בנושא התשתיותשהיא רבת חשיבות במיוחד, המשרד גרם להזנחת פונקצית התכנון לטווח ארוך
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