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  : מדיניות כלכלית במשבר

  והמשק בלבוש אביבי, הגיע החור

  מאת

  *מומי דה�

הטענה המרכזית של המאמר היא שהמדיניות הכלכלית שהונהגה בישראל בשני� 

ודאי , האחרונות הכינה את המשק לאביב כלכלי והותירה אותו חשו� לתנאי� של חור�

 מדגי� זאת בשלושה המאמר. �2008לחור� הכלכלי שאליו נקלע המשק העולמי ב

מדיניות הסיוע לאוכלוסייה החלשה שמצריכה תעסוקה מלאה בשוק : תחומי מדיניות

מדיניות החיסכו� הפנסיוני שזקוקה לשוק הו� משגשג ומדיניות המיסוי , עבודהה

לחשוב מחדש א�  המשבר הכלכלי העולמי מחייב. שהולמת משק בגאות כלכלית

 – בישראל מדיניות הכלכליתה  המאפיי� את–וה השילוב של תשואה גבוהה וסיכו� גב

  . תוא� את העדפותיו של הציבור הישראלי

  
‡ .ÈÊÎ¯Ó‰ ¯ÒÓ‰ .· .Ú˜¯‰ ˙�ÂÓ˙ .‚ . ‰ÙÈ˘Á‰Â È�˜È¯Ó‡‰ Ì‚„‰ ¯·ÚÏ ‰¯È˙Á‰

ÔÂÎÈÒÏ.„  .·È·‡Ï ÈÏ‡¯˘È‰ ˜˘Ó‰ ˙�Î‰ .1 . תמורות במדיניות הסיוע לאנשי� במצוקה
החלשת המייצבי�  .3; סיונית לאביבהכנת המערכת הפנ. 2; והמשבר הכלכלי

. Â·Èˆ‰ ˙ÂÙ„Ú‰ ˙‡ ˙Ó‡Â˙ ˙È·È·‡‰ ˙ÂÈ�È„Ó‰ Ì‡‰ ?Â. ÌÂÎÈÒ¯. ‰; האוטומטיי�
Ê. ÌÈÓÈ˘¯˙ ÁÙÒ�.  

  המסר המרכזי. א

היא הנחיה להתנהגות שמשרד התחבורה מנסה להטמיע בנהגי " הכ
 רכב� לחור�"

רכב לקויי� �י כליתנאי הכביש בחור� אינ� סלחניי� כלפ. ישראל זה עשרות שני�

� דיי� באביב עלולי� להיות צמיגי� שעשויי� להיות טובי. מבחינה בטיחותית

הטענה המרכזית שתוצג במאמר היא שהמדיניות הכלכלית . חיי� בחור��מסכני
שהונהגה בישראל בחמש השני� האחרונות הכינה את המשק הישראלי לאביב כלכלי 

 
האוניברסיטה העברית ,  לכלכלה בבית הספר למדיניות ציבורית בכירר מומי דה� הוא מרצה"ד  *

בעבר כיה� כראש תחו� מקרו כלכלה בבנק . ישראלי לדמוקרטיהבירושלי� וחוקר בכיר במכו� ה

חוקר בקר� המטבע הבינלאומית ובבנק לפיתוח דרו� אמריקה ויוע� כלכלי בכיר במשרד , ישראל

לרענ� , פאור�לדוד לוי, לכרמית גיא, אני מודה לכפיר ב�. 2009מאמר זה נכתב בחודש מר�  .האוצר

 .ותיה� המועילותקינ� ולאורי שר� על הער�סוליציאנו
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דאי לחור� הכלכלי הקשה שבו נתו
 המשק  ו–והותירה אותו חשו� לתנאי� של חור� 

הא� :  בישראלבמיוחד בנוגע למדיניות הכלכליתהמשבר מעורר שאלה חשובה . העולמי

? צירו� זה של תשואה גבוהה וסיכו
 גבוה תוא� את העדפותיו של הציבור הישראלי
 להיות מוג
 טוב יותר בחור� על חשבו
 צמיחה צנועה יותר מעדי�השאלה א� הציבור 

  . אביב נשארת פתוחהב

  תמונת הרקע. ב

נתו
 סטטיסטי כזה או , במקו� כלשהו בעול�,  התפרס� כמעט בכל יו�2009בתחילת 

לא אציג בסעי� זה את כל ". דבר כזה לא קרה כבר כ� וכ� עשורי�"אחר בצמוד למשפט 

אסתפק בכמה מאפייני� מרכזיי� הנוגעי� לסוגיית ; ממדיו של המשבר הכלכלי העולמי
המשבר הכלכלי העולמי הנוכחי עתיד לתפוס . שיפה של הציבור הישראלי לסיכו
הח

בשלב זה עדיי
 מוקד� לקבוע את ממדיו או משכו . מקו� של כבוד בספרי ההיסטוריה

אפילו המוסדות הכלכליי� הבינלאומיי� חששו להתנבא לגבי . ואי
 טע� לעסוק בתחזיות

ת הפגיעה הצפויה בהכנסה העולמית או ממדיו הצפויי� של המשבר במונחי� של עוצמ

. לא ברור ג� היכ
 תיעצר העלייה בשיעור האבטלה; הלאומית של מדינות מסוימות

  .הוודאות הגדולה שבה נתו
 המשק העולמי� החשש לפרס� תחזית כלכלית מלמד על אי

ומכא
 שהתנאי� , כלכלת ישראל היא אחד המשקי� הגלובליי� ביותר בעול�

אפשר ללמוד . לאי� תפקיד מרכזי בעיצוב פניה של כלכלת ישראלבכלכלת העול� ממ

עד כמה ישראל משולבת בעול� ממשקלו הגבוה של סכו� הייבוא והייצוא יחסית 
 שיעור זה עומד בשני� 1.שהוא מדד מקובל לפתיחות המשק לכפר הגלובלי, לתוצר

  . יי� מהממוצע העולמיבער� כפל – �85% יותר מהאחרונות על 

ל ישראל בכלכלת העול� ניכר ג� בהיק� האחזקות והסחר בניירות ער� השילוב ש

,  החזיקו משקיעי� ישראלי�2007בסו� שנת . זרי� ובנכסי� שאינ� נסחרי� בבורסה


 מיליארד 208דינות זרות בסכו� כולל של ומבניירות ער� של פירמות , במישרי
 ובעקיפי

.  במידה ניכרת בשני� האחרונות שיעור זה גדל2. מנכסי הציבור�10%שה� כ, שקלי�

. �יימשקיעי� זרי� רכשו ניירות ער� ונכסי� ישראל: התנועה היא ג� בכיוו
 ההפו�

מניות ואגרות חוב ברחבי העול� מכווצת באופ
 מיידי , ניידי� ירידת הער� של נכסי דלא

החיסכו
 הפנסיוני ; אי
 מדובר רק בעושר� של טייקוני�. את העושר של אזרחי ישראל

 
 ,Sebastian Edwards, למשלראו. מאמרי� רבי� משתמשי� ביחס זה כמדד לפתיחות המשק  1

Openness, Productivity and Growth: What do We Really Know?, 108 (447) ECON. J. 383, 

383-398 (1998); Robert J. Barro, Human Capital and Growth, 91(2) AM. ECON. REV. 12 

(2001).  

  ).2008 (�3'נ�'לוח ד, Â„" ˙�˘Ï Á2007בנק ישראל   2
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 צנח ג� הוא – שהושקע בחלקו בנכסי� ברחבי העול� –של עובדי� ישראלי� רבי� 

  .בעקבות המשבר הכלכלי העולמי
בתנאי� כאלו של פתיחות לכלכלת העול� ברור כי המשבר הכלכלי העולמי צפוי 

המשק הישראלי . להשפיע במידה רבה על הפעילות הכלכלית ועל התעסוקה בישראל

השגשוג בכלכלת העול� וא� טבעי שיספוג מכה בתקופה של נהנה בשני� האחרונות מ

ההשפעה על ההכנסה , בגלל מידת הפתיחות הגבוהה של כלכלת ישראל. משבר כלכלי

הלאומית לנפש צפויה להיות חריפה יותר בהשוואה למדינות שבה
 לא התפתחו בועות 

כלכלית ההשפעה תהיה נמוכה יותר בהשוואה להתפתחות ה, ע� זאת. 
 ואשראי"נדל

  .הברית ובריטניה� במשקי� שבמוקד הסערה כמו ארצות

ויש קשר , יש קשר הדוק בי
 קצב גידולו של הסחר העולמי לבי
 הייצוא הישראלי

הרגישות הרבה יותר . הברית לבי
 הייצוא הישראלי� הדוק א� יותר בי
 הייבוא של ארצות
 של האיחוד האירופי של הייצוא הישראלי להיק� הייבוא האמריקני בהשוואה לייבוא

 בהרכב הייצוא הישראלי ובסנטימנט השלילי שיש כלפי ישראל , ככל הנראה,נעוצה

 ניסיו
 העבר מראה כי הייצוא הישראלי גדל בקירוב באותו קצב שבו גדל כלל 3.באירופה

לפיכ� קל לחזות כי שיעור הירידה . הברית והאיחוד האירופי�ייבוא הסחורות של ארצות

יהיה ג� בער� שיעור הירידה של , המתלווה למשבר הכלכלי העולמי, בסחר העולמי

מידת ההשפעה היחסית של ממד מרכזי זה של המשבר הכלכלי . הייצוא הישראלי

העולמי תהא בהתא� לתרומה הסגולית של הייצוא לתוצר ולהכנסה הלאומית של ישראל 

 הוא בקירוב כפול  של ישראל בתוצריצואימשקל ה, כאמור. בהשוואה למדינות אחרות

הפגיעה הצפויה בייצוא ובעקבות כ� בתוצר דר� , אשר על כ
. מ
 הממוצע העולמי
  .התכווצות הסחר העולמי אמורה להיות כפולה מ
 הממוצע העולמי

 2008שעמד בחודש יוני , ייצוא הסחורות. הייצוא של ישראל הגיב מיידית למשבר

 מיליארד דולר בחודש אפריל �2.6  לכצלל במהירות,  מיליארד דולר בחודש�3.8 על כ

קצב הצלילה של הייצוא הישראלי עקב אחרי המגמה השלילית והמהירה . 2009

אול� המש� ; לשמחתנו הייצוא מתאושש מאז בהדרגה. שאפיינה את המשק העולמי

  .ההתאוששות תלוי בקצב ההחלמה של המשק העולמי

ר הכלכלי העולמי מושפעת הפגיעה הכוללת בפעילות הכלכלית בשל המשב, ע� זאת

המגזר העסקי , במדינות שבה
 הפרטי�. 
"ג� מחוסנ� של שוק האשראי ושוק הנדל

 –אירלנד ואיסלנד , הברית�  כמו ארצות–ומערכת הבנקאות נהגו בחוסר אחריות 

הבועה נפחה את אווירה וכתוצאה ). הפיננסיי� והפיזיי�(התנפחה בועה בשוק הנכסי� 

התכווצות העושר פעלה באות
 המדינות . בשיעורי� ניכרי�מכ� ירד ער� הנכסי� 

 
" ב והאיחוד האירופי מול היצוא של ישראל"התפתחות היבוא של ארה"איתי פינטו ויואב פרידמ�   3

 www.bankisrael.gov.il/publheb/publhslf.php?misg_id, )2003 ,תזכיר עבור בנק ישראל(
=14&type_id=1 . בתזכיר זה לעבודות מוקדמות על הקשר בי� הייצוא הישראלי ראו ג� הפניות

  .לסחר העולמי
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, למרבה המזל. ובעקבות כ� ירדו התוצר וההכנסה הלאומית, לצמצו� הצריכה הפרטית

ולכ
 הפגיעה בישראל היא חריפה יותר בהשוואה , ולא התפתחה בישראל בועה שכז

) בהשוואה לישראלבעלות שיעור ייצוא נמו� יותר בתוצר : קרי(למדינות גלובליות פחות 

א� חריפה פחות בהשוואה למדינות בעלות שיעור ייצוא , שלא התפתחה בה
 בועה

  .קיימא� 
 והיק� האשראי לממדי� שאינ� בני"שבה
 התנפחו מחירי הנדל, דומה

הפגיעה בצמיחה בישראל הייתה נמוכה בהשוואה , לפי הנתוני� שנאספו עד כה

.  בהשוואה אליה
טלה בישראל היה גבוהאבב א� הגידול ,לשאר המדינות המפותחות

 במילי� .גידול האוכלוסייה בישראל יחסית של גבוהשיעור ההסיבה להבדל זה נעוצה ב

  .א� שופטי� זאת לפי התוצר לנפש, ההשוואה היא מחמיאה פחות לישראל, אחרות

 
הגברת הפתיחות של המשק הישראלי למסחר בינלאומי ולתנועה חופשית של הו

אול� החשיפה לסיכו
 נעוצה , אחורהג� שרת לדחו� את המשק הישראלי פיננסי מאפ

 כדי למנוע 4.בשינויי� מבניי� שאינ� חלק מתהליכי הגלובליזציה שעבר המשק הישראלי

הבנות בהמש� אציי
 כבר כא
 כי אני מצדד בשילובה של כלכלת ישראל בכפר � אי

  . בטווח הרחוקהגלובלי כרכיב חיוני להעלאה של רמת הרווחה של אזרחיה

  5החתירה לעבר הדג� האמריקני והחשיפה לסיכו�. ג

כלכלית � המשבר הכלכלי הנוכחי פוגש את המשק הישראלי בעיצומה של אופנה מדינית

ההתכווצות של מדינת הרווחה . פני הדג� האירופי� שהעדיפה את הדג� האמריקני על

, כלכלה(וני� זה מזה ידי חוקרי� מתחומי דעת ש� הישראלית והסיבות לכ� נחקרו על

 אול� מחקרי� אלה התייחסו בעיקר לתמורות שקדמו 6,)סוציולוגיה ומדעי המדינה

 
,  במיוחד צמצו� בהוצאות הממשלה–לכאורה אפשר לטעו� כי השינויי� במבנה של כלכלת ישראל   4

הטווח הרחב יחסית של , אול�.  ה� חיוניי� במשק המתחרה במשק העולמי–הנדרש להורדת מסי� 

 �25והשינויי� הקלי� יחסית שהיו במדד זה ב, ר במדינות המפותחותשיעורי ההוצאה יחסית לתוצ

ות שונות של מעורבות ממשלתית ובעקבות מידמלמדי� כי מדינות יכולות לבחור , השני� האחרונות

  ).ראו דיו� בהמש�( ג� בתנאי� של גלובליזציה –כ� ג� שיעורי מס שוני� 

ההשלכות שלה� על הביצועי� וכ� על , קלדיו� על דגמי� של מעורבות ממשלתית וכלכלת שו  5

 VITO TANZI & LUDGER SCHUKNECHT, PUBLIC SPENDING IN THEראו , הכלכליי�

TWENTIETH CENTURY: A GLOBAL PERSPECTIVE (2000); PETER LINDERT, GROWING 

PUBLIC: SOCIAL SPENDING AND ECONOMIC GROWTH SINCE THE EIGHTEENTH CENTURY 

(2004); ALBERTO ALESINA & EDWARD GLAESER, FIGHTING POVERTY IN THE US AND 

EUROPE (2004).  

6   �לסקירה מקיפה של המחקרי� על התכווצותה של מדינת הרווחה הישראלית ראו שרו� אסיסקובי

  ).ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ· 75 ,39) 2007" גישת הפוליטיקה הבירוקרטית ומדינת הרווחה הישראלית"
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 התגבר מאוד קצב הנסיגה של מדינת 2003מאז . �21 לעשור הראשו
 של המאה ה

מה שהביא את ישראל קרוב יותר לדג� האמריקני של מדיניות , הרווחה הישראלית

  .כלכלית

 במדינות המפותחות לגבי החיוניות של כלכלת השוק כשלד אי
 מחלוקת בישראל או

רואות ברכה בחיזוק , וישראל בכלל
, כל המדינות המפותחות. בסיסי לפעילות המשקית

המדינות נבדלות . התשתית של שוק תחרותי וחופשי כדר� לניהול הפעילות הכלכלית

ולט ההבדל בי
 במיוחד ב. בעיקר במידת המעורבות של הממשלה בשירותי� החברתיי�

  . למדינות מערב אירופה מעברו האחרסהברית מעברו האחד של האוקיינו�ארצות

סרגל המדידה המקובל למידת המעורבות של הממשלה בכלכלה הוא היחס בי
 ס� 

 יש כמוב
 מדדי� נוספי� להיק� 7.ההוצאה הציבורית לתוצר המקומי של כל מדינה

 –צרפת , לפי סרגל מדידה זה.  מדידה זהא� לרוב ה� מתואמי� ע� סרגל, המעורבות

ע� הוצאה ציבורית של ,  ממוקמת בראש המדינות המפותחות–מעט לפני שוודיה 

קוריאה את הרשימה � באותה שנה סגרה דרו�; )לפני המשבר (2007 תוצר בשנת 52.3%

 37.4%הברית עמדה על �ההוצאה הציבורית בארצות, לש� השוואה.  תוצר28.9%ע� 

  ).בנספח 1'  תרשי� מסראו(תוצר 

המייצגת דג� של מעורבות , הברית�במדינות המפותחות נהוג להבחי
 בי
 ארצות

. של מדינת רווחה מפותחת) וסקנדינביה(לבי
 המודל המערב אירופי , ממשלתית מעטה

 הצטמצ� הפער בי
 – ובמיוחד בעקבות המשבר הכלכלי –בשני� האחרונות 

פה א� מודדי� זאת לפי שיעור ההוצאה הציבורית אירו�הברית למדינות מערב�ארצות

  . הפער הצטמק בעקבות האקטיביז� של הממשל האמריקני במשבר האחרו
. בתוצר

 בשני� האחרונות בבירור לפי העדפותיה� של הכלכלית בישראל נטתההמדיניות 

הממשלה משכה .  לפי הדג� האמריקני–אלו המצדדי� בצמצו� מעורבות הממשלתית 

 המגזר הפרטי או –או לא תפס  –ואת מקומה תפס , ו צמצמה את מעורבותהאת ידה א

 �43%  הגיעה ההוצאה הציבורית הכוללת בישראל לכ2008בשנת . המגזר השלישי

   9).1לוח ( בדומה לממוצע במדינות המפותחות 8,תוצר

 
כמו ג� כל ספר לימוד בסיסי ,  לעיל משתמשי� במדד זה5 ש" המוזכרי� בהכל הפריטי�  7

 JEFFREY SACHS & FELIPE LARRAIN, MACROECONOMICS IN THE, למשל, ראו. כלכלה� במקרו

GLOBAL ECONOMY (1993).  

 �1% כ(ולתרומות מהעול� למוסדות ציבוריי� בישראל )  תוצר�2%כ(י נהודות לכספי הסיוע האמריק  8

היה לקיי� רמת הוצאות ציבוריות גבוהה יותר בלי החובה לגבות שיעור מס גבוה יותר אפשר  ,)רתוצ

 .מזה של המדינות המפותחות
 ,הנספח הסטטיסטי Â„" ˙�˘Ï Á2008שיעור ההוצאה הציבורית בתוצר בישראל לקוח מבנק ישראל   9

נתוני המדינות המפותחות ; )2009 (2008 עד 1980, הרכיבי� העיקריי� של ההוצאות) 2( �2'נ�'לוח ו

  .�OECD ECONOMIC OUTLOOK NO. 85, Annex Table 25 (June 2009)מקור� ב
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  )אחוזי תוצר(ההוצאות הציבוריות הכוללות : 1 ' מסלוח

 **הברית�ותארצ  **OECD  **אירופה  *ישראל  

1990  54.8  46.8  37.9  33.6  

2000  47.6  46.3  38.9  34.2  

2001  50.0  47.3  40.0  35.3  

2002  51.4  47.6  40.5  36.3  

2003  50.5  48.1  41.0  36.8  

2004  47.5  47.7  40.4  36.4  

2005  45.3  47.4  40.6  36.6  

2006  44.8  46.7  40.1  36.5  

2007  44.0  46.1  40.2  37.4  

2008  43.3  46.8  41.5  39.0  

2009  44.0***  50.4  44.8  41.6  
  

, הרכיבי� העיקריי� של ההוצאות) 2 (�2'נ�' לוח ו,הנספח הסטטיסטי Â„" ˙�˘Ï Á2008בנק ישראל    *

   .)2009(, 2008 עד 1980

 **  OECD ECONOMIC OUTLOOK NO. 85, Annex Table 25 (June 2009) .  

  .אומד� *** 

  

בחלקה של הממשלה בכלכלה לפי משקל  –מדינות המפותחות הבי
 הדמיו
 בי
 ישראל ל

. מסתיר הבדל דרמטי ברמת ההוצאות לביטחו
 –ההוצאות הציבוריות הכוללות בתוצר 

הוצאות הביטחו
 החריגות של ישראל גבוהות במידה ניכרת מהמקובל במדינות 

ות ה
  ואילו במדינות המפותח, תוצר10%בישראל ה
 עומדות על כמעט : המפותחות

ההוצאה (המשמעות היא שההוצאה האזרחית של הממשלה .  תוצר�1.5%עומדות על כ

בריאות ורווחה , לשירותי� ציבוריי� כמו חינו�) למעט ביטחו
, הציבורית הכוללת

ההבדל ניכר במיוחד בהיק� . בישראל נמוכה בהשוואה לרוב המדינות המפותחות

ולתמיכות כספיות באוכלוסייה החלשה המשאבי� הנמו� יחסית המוקצה לביטוח חברתי 
מבט בינלאומי משווה על מציג  3 ' מסתרשי�. המפותחותבישראל בהשוואה למדינות 

נקל לראות כי ישראל נמצאת : שיעור ההוצאה על ביטוח חברתי ותמיכות כספיות

  .בתחתית מבחינת מדד זה

 לידי רמת ההוצאות הציבוריות הנוכחית משקפת תפיסה כלכלית מוגדרת שבאה

ההוצאה של גידול הקביעת תקרה לשיעור : ביטוי ביעד הפיסקאלי המרכזי של הממשלה

בניתוח מצב . הטווח של ישראל�מקצב הצמיחה ארו�במידה ניכרת נופל ה ,הציבורית

ההפחתה המוכנות של המשק הישראלי למשבר הכלכלי העולמי חשוב להפריד בי
 יעד 

 הפחתה בהוצאות הממשלה היא .החובההפחתה של הוצאות הממשלה לבי
 יעד ב
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החלטה המושפעת מהשקפת עול� באשר למידה הרצויה של מעורבות ממשלתית במשק 

אפשר להפחית את : יתרה מזו. ואילו הפחתת החוב היא החלטה בעלת אופי פיננסי יותר
החוב בלי קשר לצמצו� הוצאות הממשלה הואיל והחוב הציבורי מושפע מגודלו של 

אפשר היה , למשל, כ�). ההפרש בי
 ההוצאות להכנסות, כידוע, שהוא(יבי הגירעו
 התקצ

  . להפחית את החוב הציבורי של הממשלה א� יותר אלמלא הופחתו המסי�

הממשלה יכולה . הפחתת החוב הציבורי מאפשרת לממשלה טווח פעולה רחב יותר

רוב של שוקי להפעיל מדיניות כלכלית שכרוכה בגירעו
 תקציבי גדול בלי לחשוש מסי

אי
 אפילו חשש ששיעורי הריבית על . ההו
 בישראל ובעול� להעניק לה הלוואות

רמת . דבר שאולי היה קורה אלמלא הופחת החוב הציבורי, הלוואות אלו ירקיעו שחקי�

חוב נמוכה היא מטרה ראויה לאור החשיפה של המשק הישראלי לתנודות הנובעות 

כפי שקרה במשבר הכלכלי , ויי� בכלכלת העול�משינויי� באקלי� הביטחוני ומשינ
הניסיו
 של ארבעת העשורי� האחרוני� מראה שהתנודות בהכנסה הלאומית של . הנוכחי

הברית �המשק הישראלי ה
 חריפות יותר בהשוואה למדינות האיחוד האירופי וארצות

  ). בנספח2' ראו תרשי� מס(

תה בעלת ממד אידאולוגי המדיניות הכלכלית של השני� האחרונות היי, אול�

צמצו� ההוצאה הציבורית תו� הפחתה מהירה של , כאמור, היעד המרכזי היה. מובהק

 במקו� להתמקד בצמצו� החוב הציבורי לממדי� –המסי� כדי להבטיח את השגת היעד 

מידת המעורבות של הממשלה פחתה בכל . ודאות גבוהה�שהולמי� משק הנתו
 באי

. ריאות ובמיוחד בביטוח חברתי ובסיוע לאנשי� במצוקהב,  חינו�–תחומי החיי� 

 �43%  ירדו לכ, תוצר�50% שעמדו בתחילת שנות האלפיי� על כ, הוצאות הממשלה
 כדי להמחיש את עוצמת השינוי שהתרחש בתקופה קצרה יחסית נציי
 כי גודלה 10.תוצר

חלטה של שינוי זה שקול בעוצמתו לה.  תוצר�7% א כושל ההוצאה הציבורית לחינו� ה

 הגיעה ההוצאה הציבורית 2008בשנת . הממשלה להפסיק לחלוטי
 לספק חינו� ציבורי

–  
  .הברית� לתוצר בישראל לרמה דומה לזו של ארצות–למעט ביטחו

עובדה זו לא דיכאה את התיאבו
 של התומכי� בהפחתת משקלה של הממשלה 

מת האחיזה של גישה על עוצ. במשק לכוו� את מידת המעורבות של הממשלה א� יותר

ממשלת ( שהגישה ממשלת אולמרט 2009זו אפשר ללמוד מהצעת התקציב לשנת 

שהונחה על , לפי הצעה זו). אולמרט סיימה את דרכה לפני שהצעת התקציב נדונה בכנסת

יש להגדיל את הוצאות הממשלה בשיעור ריאלי של , 2008שולח
 הכנסת בסו� אוקטובר 
פירוש . �4%ל צמיחת התוצר בעת הכנת התקציב היה כ כאשר השיעור החזוי ש1.7%

 
 .תוצרלהוצאות הממשלה הדבר הוא שמתכנני התקציב רצו בהמש� הורדת היחס שבי

הצעת תקציב זו מלמדת כי כל הממשלות האחרונות בישראל נטו לנטוש את המודל 

יות ולהחליפו במדינ, המשלב בי
 כלכלת שוק למדיניות רווחה מקיפה, אירופי� המערב

 
10  Â„" ˙�˘Ï Ï‡¯˘È ˜�· Á2008 ,ש�.  
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 שוק דומיננטיתכלכלת : כלומר, הכלכלית החותרת באופ
 נמר� לעבר המודל האמריקני

  .ע� מעורבות ממשלתית קטנה יותר

המשבר הכלכלי העולמי תפס אפוא את ישראל במלוא התנופה לכיוו
 המודל 
הברית צפויה להגדיל את �בעקבות המשבר ממשלת ארצות, באופ
 אירוני. האמריקני

 למידה שעשויה אפילו לעלות על עוצמת המעורבות של ממשלת מעורבותה במשק

א� עורכי� את ההשוואה לפי היחס בי
 ההוצאה הציבורית האזרחית לתוצר , ישראל

 כשנה שבה התפיסה 2003אפשר לסמ
 את ). הוצאה ציבורית למעט ביטחו
(המקומי 

אמריקני הכלכלית שעמדה מאחורי המדיניות הכלכלית הייתה להתקד� לעבר הדג� ה

 המש� טבעישינוי זה בתפיסת המדיניות אינו . מבחינת גודל הוצאות הממשלה והמיסוי

 ע� התכנית לייצוב 1985שהחל בשנת , המעבר המשמעותי הקוד�: של המעבר הקוד�

ההוצאה הציבורית הכוללת . סימ
 את המעבר של כלכלת ישראל לנורמליות, האינפלציה

הופחתה במידה ניכרת בעקבות תכנית , ות המערבשהייתה הגבוהה במדינ, של ישראל
המשק הישראלי עבר מכלכלה ריכוזית מאוד לכלכלת שוק הקרובה יותר . הייצוב

  11.במאפייניה למודל הנהוג במערב אירופה

לחתירה לעיצוב המשק , לעומתו;  ייצג חזרה לנורמליות�1985המעבר שהחל ב

ת באשר למידת יכולתה של כלכלת פי הדג� האמריקני יש השלכות חשובו�הישראלי על

  .ישראל להתמודד ע� משברי� מ
 הסוג שפר� בשנתיי� האחרונות

 שחלקה הגדול התחייב –מסכת השינויי� המבניי� שהופעלה בשני� האחרונות 

אחר השתלב הוחלקה , )והורדת המסי�(מיעד הצמצו� בגודלה של ההוצאה ציבורית 

ג� בתחומי� שבה� אי
 , על כלכלת השוקבתפיסה הכוללת של הישענות גדולה יותר 

 חשפה את הציבור לרמת סיכוני� שאולי אינה מתיישבת –בהכרח יתרו
 לכלכלת השוק 
  .בהכרח ע� העדפותיו של הציבור הישראלי

מעורבות הכיוו� ייתכ
 שמעצבי המדיניות והציבור הרחב לא היו ערי� להשלכות של 

הממשלה מייצג הזכיר כי חלק מפעילות חשוב לחזור ול. תית על מידת הסיכו
הממשל

 הדדי במקו� שבו כלכלת השוק נכשלת ביצירת שוק מתאי� למסחר בסיכוני� כמו ביטוח

נסיגה של הממשלה . ודאות בתוחלת החיי� בפנסיה� סיכו
 אבד
 מקו� עבודה ואי

  .אפשר לבטח� מתחומי� אלו פירושה חשיפה גדולה יותר לסיכו
 שאי

זה . מעבר לרצוי לציבור,  הממשלה מספקת ביטוח רב מדיתאורטית ייתכ
 מצב שבו

מידת המעורבות הממשלתית בישראל , כפי שתואר קוד�. אינו המקרה של ישראל

פי יחס � ובמיוחד באספקת ביטוח חברתי כפי שהיא נמדדת על, �יבתחומי� האזרחי
 הרבה מידת הפתיחות. היא נמוכה יחסית למדינות המפותחות, ההוצאה הציבורית לתוצר

המשק הישראלי למסחר בינלאומי ולתנועות הו
 חושפת את המשק לסיכו
 רב של 

 
אבי  (Â˘ ˙ÏÎÏÎÏ ˙È˙Ï˘ÓÓ ˙Â·¯ÂÚÓÓ 1˜" מסלול המכשולי� לכלכלת שוק בישראל"אבי ב� בסט   11

�  ).2001, ב� בסט עור
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מביטוח היא רבה , כמו המשק הישראלי,  התועלת של משק פתוח, משו� כ�12.יותר

  .יותר
הנחיצות של ביטוח גדלה ככל שהמכונית , בדומה לרכישת ביטוח עבור מכונית

הממשלה מתחת הוצאות צמצ� את גודל מדיניות שחותרת ל. חשופה לסיכו
 גדול יותר

צמצו� תשלומי הביטוח . למידה הרצויה דומה לצמצו� רכישת הביטוח של מכונית

הבאה בעקבות צמצו� (שמגדיל את ההכנסה מביא תועלת לכאורה כמו הורדת מסי� 

אבל העלות עלולה להיות כבדה במקרה של כיסוי ביטוחי , )הממשלההוצאת גודלה של 

צויה של מעורבות ממשלתית תלויה במידה שבה הציבור שונא סיכו
 המידה הר. חסר

)
  ). ועל כ� יש הסכמה רחבה בקרב כלכלני�; מרבית הציבור מאופיי
 בשנאת סיכו

  הכנת המשק הישראלי לאביב. ד

בהכנת המשק שעשויי� לסייע  נציג שלוש דוגמאות לצעדי מדיניות כלכלית הזהבפרק 

חשיפה לפגיעה של במחיר  –אי� של אביב כלכלי הישראלי לנתר גבוה יותר בתנ

 צעדי� אלו השתלבו במגמת החיקוי של הדג� .מכאיבה יותר במקרה של חור� כלכלי

  .האמריקני

  תמורות במדיניות הסיוע לאנשי� במצוקה והמשבר הכלכלי. 1

בא לידי ביטוי מובהק ) הדג� האמריקני(ראש הח� של התפיסה הכלכלית החדשה 
יש לצמצ� בצורה חדה את הסיוע , לפי תפיסה זו. וע לאנשי� במצוקהבמדיניות הסי

 תפיסה 13.לשכבות החלשות מתו� הנחה שה
 חלשות בגלל נדיבות מופרזת של המדינה

זו הייתה משותפת לדרג המקצועי ולדרג הפוליטי שאחזו בשני� האחרונות בהגה משרד 

 
 ,Dani Rodrik, למשל, ראו; יכו� וגודל הממשלה כתבו כמה מחברי�ס, על הקשר בי� פתיחות המשק  12

Why do More Open Economies Have Bigger Governments?, 106 J. POL. ECON. 997 (1998); 

David R. Cameron, The Expansion of the Public Economy: A Comparative Analysis, 72 

AM. POL. SCI. REV. 1243 (1978); Robert H. Bates, Philip Brock & Jill Tiefenthaler, Risk 

and Trade Regimes: Another Exploration, 45 INT’L ORG. 1 (1991).  

 .ÂÊÈÁ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ˙Â˘ÏÁ˜ הוא השני העל יעד": 2004כ� נכתב במפורש בספר התקציב לשנת   13

 מאות להכנסת במקביל המופלגות מדיניות הקצבאות הייתה אלו באוכלוסיות ביותר הקשה הפגיעה

 שלמות אוכלוסיות דח� מעשור למעלה שהונהג במשק זה קטלני שילוב .לישראל זרי� עובדי� אלפי

 הוא זה עוני ממעגל להיחל� היחידה  הדר�.והתלות הסעד למעגל ולהיכנס העבודה ממעגל לצאת

, משרד האוצר ."הקצבאות את ובהדרגה במקביל ולצמצ� זרי� עובדי� אלפי מאות להוציא

˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ�È„Ó‰˙�˘Ï  2004 )2003() ההדגשה במקור(.  
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רי� במשרד האוצר וכמוב
  נית
 להביא ציטוטי� רבי� מפיה� של פקידי� בכי14.האוצר

שמייצגי� , מנאומיה� של שר האוצר בנימי
 נתניהו והשר במשרד האוצר מאיר שטרית

  :שרי האוצר שבאו אחריה� הנפיקו הצהרות ברוח דומה; נסתפק באחדי�. תפיסה זו

 הוא –' א: שהרעיו
 של צמצו� הקצבאות עושה שני דברי�, אני רק אומר

,  הוא מייצר צמיחה–' ב, ל� להוריד מסי�כי הוא מאפשר , מייצר צמיחה

 הוא מוציא –' ג, כי הוא מנייד אנשי� מתרבות התלות לתרבות העבודה

שר  (כי השדרוג של האנשי� נעשה בתו� העבודה, את האנשי� מהעוני

  ).2004, �5 האוצר בנימי
 נתניהו בכנס הרצליה ה

ערי� הפ ממדי העוני גדלי� וכ
, א� על פי שהקצבאות עלו כל שנה

א� הקצבאות היו מסייעות . בחברה הישראלית בי
 עשירי� ועניי�
מספר החיי� מתחת לקו העוני היה יורד והפערי� , לפתרו
 הבעיות

השר  (הפו� דווקא בגלל הקצבאות המצב .�החברתיי� היו מצטמצמי

  ).2003, �4 כנס הרצליה הבבמשרד האוצר מאיר שטרית 

. אמיני� שעבודה מצילה מעוניאנו מ, אנו מאמיני� בעידוד הצמיחה

המדיניות שלנו היא שקצבאות ותשלומי העברה מהווי� פגיעה בשכבות 

בס� הכל אנו מיישמי� מדיניות שהיא לדעתנו המדיניות . החלשות

 המדיניות איננה מכוונת לכיוו� ...הנכונה שתטפל ג� בענייני� החברתיי�

ל "מנכ (תעסוקההסקטור הציבורי אלא לעידוד צמיחה וייצור מקומות 
   15).ר יוסי בכר"משרד האוצר ד

 י�יהתלוהציטוטי� משקפי� את המחשבה שקיצו� דרסטי ברמת הקצבאות יוביל את 

שבו יוכלו למצוא תחלי� ראוי להכנסה שקוד� הגיעה ללא מאמ� מ
 , בה
 לשוק העבודה

הופחתה בשיעור בולט קצבת הבטחת הכנסה , במסגרת זו. המוסד לביטוח לאומי

קצבת הבטחת הכנסה לזוג ע� שני , כיו�. מצמו ההטבות הנלוות למקבלי קצבה זווצו

ס� ההכנסה שמפריד בישראל בי
 עניי� (ילדי� נמצאת עמוק מתחת להכנסת קו העוני 

כדי שמשפחה כזו תגיע להכנסת קו העוני ). ללא עניי� שווה למחצית ההכנסה החציונית

חנה וחסר קשר לסיכויי� למצוא מקור הקיצו� היה חסר הב. יש להכפיל את הקצבה

הפחתת הסיוע פגעה במיוחד באלו שסיכוייה� להשתלב . הכנסה חלופי בשוק העבודה

 
אברה� דורו� מייחס לשינוי האידאולוגי שחל בקרב הדרג המקצועי והפוליטי משקל רב בשחיקה של   14

המפנה במדיניות הביטחו� הסוציאלי "אברה� דורו� . מדינת הרווחה כבר בראשית שנות התשעי�

  .)ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ· 36 ,15) 1991" אידיאולוגיהשפעות השינוי ה: בישראל

 /Ynet 6.9.2004 www.ynet.co.il/Ext" בישראל עבודה אינה מצילה מעוני: זוסמ�"דורו� שפר   15
Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-2973553,00.html  . 
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אלו ה� האנשי� . בשוק העבודה היו נמוכי� או שה� בעלי כושר השתכרות נמו� במיוחד

  . החלשי� ביותר
את אלו שנועדה לשכנע ) תכנית ויסקונסי
(בד בבד הוקמה פלטפורמה ניסיונית 

תכנית . שהמשיכו לתבוע את הסיוע המופחת מ
 המדינה להצטר� ג� ה� לשוק העבודה

ויסקונסי
 כללה מאמ� מסוי� לסייע במציאת מקו� עבודה ואיו� לשלול את הקצבה 

. מאלו שלדעת מפעילי התכנית סירבו לשת� פעולה במאמ� ההשתלבות בשוק העבודה

  .עזרה נמסר לריבונותו של גו� עסקישיקול הדעת א� לשלול קצבה מאד� שפנה ל

 
מס הכנסה שלילי היה ממתק שקיבלו לאחרונה אלו ממשתתפי תכנית ויסקונסי

עובד ששכרו מעל ר� מסוי� , לפי תכנית מס הכנסה שלילי. שהשתלבו בשוק העבודה

שגודלה תלוי במאפייני ) ידי רשות המסי��המשולמת על(זכאי לתוספת מ
 המדינה 

הברית ומהווה רכיב מרכזי � זו פועלת כבר עשרות שני� בארצותתכנית כ. העובד
בשנה . כדי ליהנות מתוספת זו יש להגיש תביעה לרשות המסי�. במדיניות הסיוע לעניי�

לא ) �61.5% כ(רוב הזכאי� , הראשונה להפעלה של תכנית מס הכנסה שלילי בישראל

  16.תבעו את המגיע לה� וממילא ג� לא קיבלו

 עבר סדרה של שינויי� שתכלית� הייתה להותיר תשלו� מצומק ג� ביטוח אבטלה

ג� כא
 התפיסה הייתה שדמי אבטלה נמוכי� . ולתקופה קצרה מאוד לאד� שהפ� מובטל

דמי . הקיצו� היה חסר הבחנה.  בווההישארותלמעגל העבודה יעודדו את ההצטרפות 

. רו ללא עבודההאבטלה פחתו ג� לאלו שעשו כל מאמ� למצוא עבודה ובכל זאת נות

 מבט 17.ביטוח האבטלה במתכונתו הנוכחית הוא מהמצומקי� במדינות המפותחות

) כשיעור מ
 התוצר(מראה כי ג� ס� תשלומי ההעברה בישראל בנספח  3' מסבתרשי� 
  .  המפותחותנמו� יחסית למדינות

בעשורי� הראשוני� של . מדיניות הסיוע עברה תמורות ניכרות מאז קו� המדינה

נה נשענה מדיניות הסיוע יותר על מת
 סובסידיה למוצרי� בסיסיי� ומענקי� המדי

מאז סו� שנות השבעי� ). בעיקר בפריפריה(למפעלי� במטרה ליצור מקומות עבודה 

הסובסידיות למוצרי� . החל תהלי� של מעבר מסובסידיה למצר� לסובסידיה לנצר�

חשוב לציי
 כי ). 5�4' ימי� מסתרש(וליצירת מקומות עבודה הוחלפו בהגדלת הקצבאות 

אפשר לסמ
 את מועד כניסתו של ). וא� ירד במקצת(בס� הכול הסיוע כמעט לא השתנה 

 
 סקירה מקיפה על .)2009 (31 ,123 חוברת ‰‰˙ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÌÈ˘„ÂÁ· ˙ÂÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈÂÁ˙Ùבנק ישראל   16

 Janet Currie, The Take-Up of Socialמיצוי זכויות סוציאליות אפשר למצוא אצל �הסיבות לאי

Benefits, IZA discussion paper NO. 1103 (2004), ftp.iza.org/dp1103.pdf; Momi Dahan & 

Udi Nisan, The Effect of Benefits Level on Take-Up Rates: Evidence from a Natural 

Experiment, 17 INT’L TAX & PUB. FIN. 151 (2010) .  

המכו� הישראלי , �14 פורו� קיסריה ה (Ï‡¯˘È· ÌÈÈ�Ú ¯˙ÂÈ ˘È ÚÂ„Ó? 51�50' מומי דה� ואח  17

 _www.idi.org.il/PublicationsCatalog/Pages/BOOK_5002/Publications )2006, לדמוקרטיה
Catalog_5002.aspx.  
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. בנימי
 נתניהו לתפקיד שר האוצר כמועד תחילתו של הדור הנוכחי במדיניות הסיוע

באופ
 גס אפשר לקבוע כי המאפיי
 של המדיניות החדשה הוא סיוע מותנה בעבודה 

שהחלי� את הסיוע שהיה ) סיוע במעונות יו�, מס הכנסה שלילי, ציאת עבודהסיוע במ(
  .עבודה�מותנה באי

כל עוד הפעילות הכלכלית . מדיניות סיוע מסוג זה זקוקה לאביב כלכלי נצחי

אפשר אולי , כפי שהיה בשני� האחרונות, מתרחבת ושוק העבודה תר אחר ידיי� עובדות

המחיר של . זו אינה סת� חולשה: חשוב להדגיש. זולסבול את חולשותיה של מדיניות 

שכ
 המדיניות הנוכחית אינה , מדיניות כזו הוא כבד ביותר ג� בתקופה של אביב כלכלי

אזרחי� בעלי יכולת השתכרות : נותנת מענה לקהל היעד המסורתי של מדינת הרווחה

מחמירי� אפילו לפי הקריטריוני� ה(נמוכה ואנשי� שעשו מאמ� כ
 למצוא עבודה 

  .ולמרות זאת נותרו מחוסרי עבודה) ביותר

נסבל לתפיסת המדיניות שתולה את יהבה � המשבר הכלכלי הנוכחי מציב מבח
 בלתי
אפילו השמרני� הקיצוניי� ביותר לא יוכלו לטעו
 כי המובטלי� . בשוק העבודה

שמגיעי� בימי� אלו ללשכות התעסוקה בעקבות המשבר הכלכלי ה� רמאי� שחומדי� 

קרו את התכניות שנועדו לשפר את יעכלכליות � הנסיבות המקרו. את כספי הציבור

רשת הביטוח החברתי מותירה אנשי� חסרי , מעל כל אלו. הסיכויי� למצוא מקו� עבודה

או בעלי , א� ה� אינ� עומדי� בקריטריוני� המחמירי� של ביטוח אבטלה –הכנסה 

  . יטריוני� של מערכת הבטחת הכנסה א� ה� עוני� על הקר–הכנסה מצומקת במיוחד 

ככל שהחור� . האיו� על תפיסת המדיניות הנוכחית תלוי בגודלו של המשבר ובמשכו

הכלכלי יהיה סוער יותר וממוש� יותר כ� תיסדק האמונה והתמיכה הציבורית בדג� 

, משרד האוצר. ג� א� צרי� במיוחד, כבר עתה ניכרי� סדקי�. החדש של מדיניות הסיוע
הסכי� בעקבות המשבר הכלכלי העולמי , � למעוז השמרנות הכלכלית בישראלשנהפ

 
 הקלות מינוריות בתנאי –בכפו� לתנאי� מסוימי� , ואפילו להוציא אל הפועל –לדו

  .הזכאות לדמי אבטלה

הבטחת הכנסה בתקופת מיתו
 את דמי להרחיב את דמי אבטלה ולכאורה אפשר 

בתקופת שפל הכנסות . בפועל יש קושי לעשות כ
 ;ולכוו� אות� בתקופת גאות כלכלית

. הממשלה מתכווצות ובעקבות כ� קשה למצוא תמיכה פוליטית להעביר צעדי� מסוג זה

 מדינות נוטות לכוו� את דמי אבטלה בתקופת :הממצאי� האמפיריי� הפוכי�, למעשה

  18.שפל

יש . ת בזמ
 אמיש קושי מעשי לקבוע מתי מתחיל השפל ומתי הוא מסתיי�, שנית
טיב החיזוי הכלכלי ופיגור הזמ
 שעובר בי
 האירוע הכלכלי : לכ� שתי סיבות עיקריות

ג� המשבר הזה הראה עד כמה מוגבלת יכולת� של המודלי� . לבי
 פרסו� הנתוני�

 
18  Walter Korpi & Joakim Palme, New Politics and Class in the Context of Austerity and 

Globalization: Welfare State Regress in 18 Countries, 1975-95, 97 AM. POL. SCI. REV. 425 

(2003).   
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, בשל כ� נית
 לקבוע רק בדיעבד. � לחזות תפניות במחזור העסקי� הכלכלייהכלכלי

אפשר להסתפק � אי, באופ
 טבעי. � מיתו
 כלכלימתי החל ות, לאחר פרסו� הנתוני�
על כ� יש . דרוש יותר מכ�; בתקופה של רבעו
 אחד כדי לקבוע אבחנה לגבי מצב המשק

לבי
 ) כמו אבטלה(להוסי� את פיגור הזמ
 שחול� בי
 מועד התרחשות האירוע הכלכלי 

יפקה המידע שס, למשל, כ�. מועד הידיעה לגביו בקרב הציבור ומקבלי ההחלטות

 2009מר� � הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי שיעור האבטלה בחודשי� ינואר

אפשר היה � אי: כלומר). 2009 במאי �27הפרסו� היה ב(התפרס� בפיגור של חודשי� 

אלא ) 2009ינואר (לדעת מה היה שיעור האבטלה באחד מחודשי השיא של המשבר 

יטי שעובר מרגע ההחלטה ועד  יש זמ
 פול על כ�נוס�. לאחר חמישה חודשי� כמעט

יש סכנה כי ההחלטה על הגדלת הבטחת הכנסה ודמי אבטלה תצא לפועל רק . מהיישו

זו אחת הסיבות לשימוש , בהמש�וסבר יכפי ש. אחרי שהמשק יצא מ
 המיתו
 הכלכלי
  . במייצבי� אוטומטיי�

  הכנת המערכת הפנסיונית לאביב. 2

שפורח , עונתי�וח הפנסיוני עוצבה למשק חדג� מדיניות החיסכו
 לטווח ארו� והביט

לפני שאבסס . יותר בתנאי� של אביב כלכלי וסופג מכה מכאיבה יותר ע� בוא החור�

 שהוא אחד המוצרי� הכלכליי� ,דרוש תיאור מקדי� של התחו� הפנסיוני, טענה זו

א� אלא , הוא לרוב שילוב של חיסכו
 וביטוח" פנסיה"המוצר שנקרא . המורכבי� ביותר

חיסכו
 פנסיוני באמצעות . כ
 החיסכו
 לפנסיה נעשה דר� קופת גמל מוגדרת הפקדות

ביטוח למקרה של אבד
 כושר עבודה , קר
 פנסיה או ביטוח מנהלי� כולל ביטוח פנסיוני
 הרכיב העיקרי של מוצר זה הוא הביטוח הפנסיוני שלפיו 19.וביטוח חיי�) נכות כלכלית(

ובתמורה הוא זכאי לקבל קצבה , ות בשיעור משכרוהעובד חייב בהפקדות חודשי

  . בתנאי שהגיע לגיל הפנסיה,בשיעור מסוי� עד פטירתו מ
 העול�

ג� בישראל ההבטחה של רמת חיי� לאחר הפרישה , כמו במדינות רבות אחרות

שעליו אחראי המוסד , הרובד הראשו
. ממעגל העבודה מבוססת על שלושה רבדי�

ל אזרחי המדינה הכנסה ברמה בסיסית שאמורה להבטיח קיו� מספק לכ, לביטוח לאומי

קצבת הזקנה שהביטוח הלאומי בישראל משל� אינה . מינימלי בכבוד בתקופת הפנסיה

הרובד השני מורכב מפנסיה . תלויה בגובה השכר שהיה לאד� במש� תקופת העבודה

מ
 השכר שלפיה העובד ומעסיקו מחויבי� להפריש שיעור מסוי� , תעסוקתית חובה
לפי בחירתו של , קופת גמל או ביטוח מנהלי�, הסכו� מופקד בקר
 פנסיה. לפנסיה

אד� . הרובד השלישי הוא חיסכו
 וביטוח בהתא� לרצו
 החופשי של כל אזרח. העובד

רשאי לחסו� יותר ולרכוש פוליסות ביטוח מקיפות יותר מעבר למה שאפשר להשיג 

 
אובד� כושר עבודה חלק מ� העובדי� רוכשי� קופת גמל מוגדרת הפקדות יחד ע� ביטוח נפרד כנגד   19

 .או ביטוח חיי�
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פ� ברמת חיי� גבוהה יותר בתקופת הפנסיה או בעזרת שני הרבדי� הקודמי� א� הוא ח

  .בכיסוי ביטוחי רחב יותר במקרה של אבד
 כושר עבודה או במקרה מוות

 אבל אפשר לקבוע כי ,מבנה המערכת הפנסיונית אמנ� משתנה ממדינה למדינה
פירוט (במרבית מדינות העול� הרובד הראשו
 תופס מקו� מרכזי יותר ממקומו בישראל 

ידי גו� � רי� רבי� הרובד הראשו
 מנוהל כמעי
 פנסיה ממלכתית עלבמק). בהמש�

העובד , הרווח במיוחד באירופה, לפי הסדר זה. ציבורי כמו המוסד לביטוח לאומי

דמי ביטוח (ומעסיקו חייבי� להפריש שיעור משכרו של העובד לטובת קופת המדינה 

 מתחייבת – לאומי  בדר� כלל באמצעות המוסד לביטוח–ובתמורה המדינה ) לאומי

; )או מהשכר הממוצע במש� הקריירה(לשל� שיעור נקוב מ
 השכר ערב הפרישה 

התשלו� לפנסיונר מקורו בהכנסות מדמי הביטוח הלאומי המוטלי� על העובדי� באותה 

בהמש� נעשה שימוש במונח . pay-as-you-goזוהי מערכת פנסיונית הקרויה באנגלית . עת

כדי להימנע מדילוגי� בי
 השפה העברית לשפה , � למונח זהכתרגו" פנסיה ממלכתית"
  .האנגלית


. הייחודיות של הסדר פנסיוני זה נעוצה בכ� שכספי הפנסיה אינ� זקוקי� לשוק ההו

לזקני� של , בתיווכו הממלכתי של המוסד לביטוח לאומי, הצעירי� של היו� משלמי�

ירידות . וני� הידועי� של שוק ההו
כספי הפנסיונרי� אינ� חשופי� לסיכ, בשל כ�. היו�

מוב
 . חדות בשערי ניירות הער� אינ
 משפיעות במישרי
 על רמת החיי� של הפנסיונרי�


  .רמת הפנסיה אינה נהנית במקרה של שגשוג בבורסה לניירות ער�: שג� ההפ� נכו

פנסיה ממלכתית אינה בהכרח נחותה מהסדר שלפיו החיסכו
 הפנסיוני מתועל 

טווח �ההסדר של פנסיה ממלכתית יכול להניב תשואה ארוכת. שוק ההו
במלואו ל

גבוהה יותר מזו של שוק ההו
 א� שיעור הגידול של האוכלוסייה העובדת ושיעור 
ככל שהאוכלוסייה העובדת גדלה וככל ששכר� . הצמיחה של שכר העבודה גבוהי� דיי�

  . רות לתשלו� הפנסיהכ� גדלי� דמי הביטוח הלאומי שה� המקו, של העובדי� גדל

היכולת לקיי� לאור� זמ
 את . הסדר זה של פנסיה ממלכתית אינו נקי מסיכוני�


דורי בי
 הצעירי� לזקני� תלויה בגמישות הפוליטית להתאי� את שיעור � החוזה הבי

ההפרשה לפנסיה ואת גובה קצבאות הפנסיה לשינויי� בגורמי� מרכזיי� כמו קצב גידול 

מלמד על הקושי הרב , במיוחד במדינות האירופיות, הניסיו
. ת החיי�האוכלוסייה ותוחל

לגייס הסכמה פוליטית לשינויי� הכרחיי� בהעלאת שיעור דמי הביטוח הלאומי על 

אפילו כשתנאי , ההכנסה מעבודה או בהפחתת השיעור של קצבת הפנסיה לפנסיונרי�

� האחרונות הוא העלייה אחד השינויי� הבולטי� במאה השני. הסביבה משתני� דרמטית
מכתיב גידול , ללא עלייה מקבילה במש� קריירת העבודה, שינוי זה. בתוחלת החיי�

או שהוא  –בחלק השכר שיש להפקיד לטובת הבטחה של רמת חיי� בגיל הפנסיה 

 – באמצעות המוסד לביטוח לאומי –אחרת המדינה . מכתיב צמצו� של קצבת הפנסיה

 לפנסיונרי� בלי לפגוע באופ
 מכאיב ביתר השירותי� תתקשה לעמוד בהתחייבויות

  .הציבוריי� כמו חינו� ובריאות
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עד לפני שני� מספר התקיימו בישראל שתי מערכות מקבילות ביחס לרובד השני של 

שבה הוגבלה המעורבות הממשלתית להטלת , האחת הייתה פנסיה תעסוקתית. הפנסיה
וכספי הפנסיה ) בתוספת הטבות מס נדיבותו(חובה על המעסיק והעובד להפקיד לפנסיה 

 עובדי –בצד הסדר זה נהנו שתי קבוצות עובדי� מובחנות . ידי גופי� פרטיי��נוהלו על

שבה ,  ממערכת פנסיונית אחרת–המגזר הציבורי ועמיתי קרנות הפנסיה ההסתדרותיות 

  .בדומה למקובל במדינות אירופה, נשא הרובד השני אופי של פנסיה ממלכתית

הכניס יסוד , "פנסיה תקציבית"המכונה , ההסדר הפנסיוני של עובדי הסקטור הציבורי

של פנסיה ממלכתית למערכת הפנסיונית ) לפי גודלו של המגזר הציבורי(משמעותי 

עובדי השירות הציבורי קיבלו התחייבות ממשלתית לקבל קצבת פנסיה לפי . הישראלית

ובשל כ� נמתחה , � לחיסכו
 פנסיוניגובה שכר� בלי שחויבו להפריש חלק משכר

חוזה שכר מסוג זה שקול , אול� מנקודת ראות כלכלית. ביקורת חריפה על הסדר זה
לחוזה שהיה קובע את השכר של עובדי המגזר הציבורי ברמה הגבוהה בסכו� הכספי 

ההבדל בי
 שני חוזי . שיש לנכות לפנסיה יחד ע� חובת הפקדה לפנסיה של אותו הסכו�

נוגע לשקיפות תנאי ההעסקה של העובדי� בשירות , שאי
 להפחית בחשיבותו, השכר

א� הוא אינו משנה את מהות ההסדר הפנסיוני שהוא בעל אופי של פנסיה , המדינה

המקורות לתשלו� הפנסיה התקציבית של עובדי השירות הציבורי היו ועוד� . ממלכתית

הדגיש כי רמת הקצבה של חשוב ל, לענייננו. גובה המסי� הכלליי� שהממשלה

הפנסיונרי� של השירות הציבורי שנכללי� בהסדר הפנסיה התקציבית אינה מושפעת 


היא לא עלתה בעקבות השגשוג בשוק ההו
 ולא ירדה בעקבות : מתנודות בשוק ההו

  . המשבר הכלכלי העולמי

ממלכתית התקיימה במש� שני� רבות ג� ביחס לעמיתי קרנות הפנסיה � פנסיה מעי

העובדי� הפקידו חלק משכר� לקר
 פנסיה הסתדרותית שבתמורה . של ההסתדרות

הבטיחה קצבה בהתא� לגובה השכר ערב הפרישה או בהתא� לשכר הממוצע במש� 

קרנות הפנסיה של ההסתדרות חויבו להשקיע את רוב� המכריע של כספי . שנות העבודה

.  ודאית בשיעור מסוי�שהניבו תשואה, העמיתי� באגרות חוב ממשלתיות מיועדות

קצבת הפנסיה הצפויה של עמיתי קרנות הפנסיה של ההסתדרות הושפעה רק , לפיכ�

  .במידה מוגבלת מתזוזות במחירי ניירות הער� הנסחרי� בבורסה

הסדר זה שרד כל עוד קצב גידול שכר� הכולל של אוכלוסיית עמיתי קרנות הפנסיה 

הסיכוני� שהוזכרו קוד� ביחס . בת הפנסיהההסתדרותיות תא� את קצב גידול מקבלי קצ
גדלי� א� יותר כשהסדר כזה , המקיפה את כלל העובדי�, למערכת הפנסיה האירופית

 שזה המקרה של קרנות הפנסיה של –מתקיי� רק לגבי חלק מ
 העובדי� במשק 

בתנאי� כאלו קרנות הפנסיה היו חשופות לסיכו
 של שינוי בהרכב הענפי . ההסתדרות

מחו� לקרנות , ק או בהחלטה של העובדי� לחסו� לפנסיה במסלולי� חלופיי�של המש

  . הפנסיה ההסתדרותיות



  א"תשע מ משפטי�  מומי דה�

586  

האמונה הרווחת הייתה שהממשלה תיחל� לעזרת� של עמיתי קרנות הפנסיה 

אמונה זו בכוח החילו� של . יות א� ה
 לא תוכלנה לעמוד בהתחייבויותיה
תההסתדרו

ע� החשש של מנהיגי ההסתדרות מהמחיר הפוליטי הכרו� בהגדלת חלק , הממשלה
השכר המופרש לטובת פנסיה או בהפחתת גובה הפנסיה לעמיתי קרנות הפנסיה 

קברניטי קרנות . מנעו צעדי� כאלו ג� כשתנאי הסביבה חייבו זאת, ההסתדרותיות

הפנסיה של ההסתדרות התקשו להשיג סיוע ממשלתי בלי לאבד את יכולת� להג
 על 

, קשה היה להשיג תמיכה ציבורית לאור� זמ
 לכ� שמשלמי המסי�. חייו של הסדר זה

יגישו סיוע כספי לעמיתי קרנות , שרבי� מה� חסרי פנסיה או נתוני� בהסדר פנסיוני נחות

  .פנסיה עדי�הפנסיה שנהנו מהסדר 

עובד שנקלט , 2002מאז אפריל . שני הסדרי� אלו באו לקיצ� בשני� האחרונות

ככל מעסיק , המדינה". פנסיה תקציבית"בשירות המדינה אינו זכאי עוד להסדר המכונה 

מנכה משכרו של העובד חלק מסוי� שמופקד ע� חלקו של המעסיק במסלול , פרטי
ידי גופי� עסקיי� בדיוק כמו שהיה �מנוהלי� עלכספי הפנסיה . ר העובדפנסיוני שבח

נהוג קוד� לגבי החיסכו
 הפנסיוני של עובדי� שאינ� עמיתי קרנות הפנסיה 

, בעקבות שינוי זה. החיסכו
 הפנסיוני הושקע בניירות ער� באר� ובעול�. ההסתדרותיות

ה הפנסיה של העובדי� החדשי� בשירות הציבורי נחשפה לסיכוני� הכרוכי� בהשקע


  .בשוק ההו

קרנות אלו נסגרו .  הולאמו קרנות הפנסיה הוותיקות של ההסתדרות2003בשנת 

לכל קר
 ותיקה שנסגרה אושר להקי� קר
 . 1995לכניסת עמיתי� חדשי� כבר בשנת 

מבטחי� הוותיקה החזיקה , לדוגמה". חדשה"חדשה בעלת אותו ש� ובתוספת המילה 

שהעיקרי בה� הוא , תי� בתנאי� חדשי�הקר
 החדשה קלטה עמי: במבטחי� החדשה
 
מנגנו
 התאמה אוטומטי של גובה הקצבה לשינויי� במאפייני העובדי� החברי� בקר

העלייה בתוחלת החיי� מחייבת הפחתה של גובה , למשל, כ�). מנגנו
 איזו
 אקטוארי(

כשנה לאחר ההלאמה של קרנות הפנסיה ההסתדרותיות הופרטו הקרנות  .קצבת הפנסיה

 לחברת )מבטחי� החדשה(קר
 הפנסיה הגדולה ביותר  נמכרה 2004בספטמבר . דשותהח

הקרנות הוותיקות ממשיכות להיות , לעומת זאת.  מיליו
 שקל710הביטוח מנורה תמורת 

  .ידי ממונה מטע� משרד האוצר�מנוהלות על

נוס� על הלאמת הקרנות החליטה הממשלה להפחית את שיעור ההשקעה באגרות 

קרנות ). ע� הורדת שיעור התשואה(יועדות שהנפיקה במיוחד לקרנות הפנסיה מההחוב 

לשוק ההו
 חלק גדול יותר מכספי החיסכו
 הפנסיוני  הפנסיה החדשות חויבו לתעל
וכ� נהפכו הגמלאי� בהווה ובעתיד חשופי� במידה גדולה יותר , שהפרישו העובדי�


וזכר קוד� מחייב התאמה של גובה המנגנו
 האוטומטי שה. מבעבר לסיכוני� בשוק ההו


גובה קצבת הפנסיה מותא� כלפי . קצבת הפנסיה הצפויה לתשואה שמושגת בשוק ההו

 ולהפ� במקרה של תשואה פיננסית –מעלה א� שיעור התשואה עולה מעל ר� מסוי� 

  .נמוכה או שלילית
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די ע� השינוי היסויחד ביטול הסדר הפנסיה התקציבית לעובדי השירות הציבורי 

שבו הרובד הראשו
 , בקרנות הפנסיה ההסתדרותיות לשעבר יצרו מער� פנסיוני חדש

בעקבות זאת נהפכה הפנסיה . הוא הרכיב היחיד שנותר חסי
 מפני שינויי� בשוק ההו

  . של אזרחי ישראל חשופה יותר לביצועי שוק ההו
 בהשוואה לרוב המדינות המפותחות

ני בישראל נובעת מגודלו הצנו� של הרובד החשיפה הגדולה של החיסכו
 הפנסיו


 מראה כי השיעור של דמי 6' תרשי� מס. שהוא אחד הדקי� בעול� המערבי, הראשו

הביטוח הלאומי שנגבה בישראל באופ
 ייעודי עבור ביטוח פנסיוני הוא אחד הנמוכי� 

טיפוס למשק ע� �שנחשבת אב, הברית� אפילו ארצות. ביותר במדינות המפותחות

  . מספקת רובד ראשו
 גדול במובהק מזה שבישראל, ות ממשלתית נמוכהמעורב


. הרובד הראשו
 אינו רגיש לתשואות בשוק ההו
 ובכ� הוא סוג של כרית ביטחו


ככל . עוצמת התנודות בהכנסה הכוללת של הגמלאי� תלויה בגודלו של הרובד הראשו
ולה בצורה מתונה יותר שהרובד הראשו
 גדול יותר כ� ההכנסה הכוללת של הגמלאי ע


) או אפילו עולה קלות(ויורדת באופ
 מתו
 יותר , במקרה של עליות שערי� בשוק ההו


אי
 בכוחו , בגלל גודלו המצומק של הרובד הראשו
 בישראל. בעת משבר בשוק ההו

  . למלא תפקיד משמעותי בבלימת הזעזועי� ששוק ההו
 עובר מדי כמה שני�

את המשק לאביב כלכלי באה לידי ביטוי בשחיקתו של תפיסת המדיניות שמכינה 


גודלו המצומק של הרובד הראשו
 לא הרתיע את מקבלי ההחלטות . הרובד הראשו

הופחתה , כמו יתר קצבאות הביטוח הלאומי, קצבת הזקנה. מלהפחית את רמתו א� יותר

 לווה הקיצו� בקצבת הזקנה. במסגרת התכנית הכלכלית של שר האוצר בנימי
 נתניהו

במש� שני� . טווח באמצעות שינוי שיטת ההצמדה� מאוחר יותר ג� בקיצו� מובנה ארו�
במסגרת . רבות הוצמדה קצבת הזקנה שהביטוח הלאומי משל� לשכר הממוצע במשק

הוחלט להצמיד את קצבת , המדיניות הכללית להקטנת חלקה של הממשלה בכלכלה


של צעד זה היא קיצו� אוטומטי המשמעות המעשית . הזקנה למדד המחירי� לצרכ

שנתי �הואיל והשכר הממוצע במשק גדל בחישוב רב, טווח ברובד הראשו
� וארו�

  ). בממוצע לשנה( יותר משעלה מדד המחירי� לצרכ
 �2% בכ

. המשבר הכלכלי תפס את המערכת הפנסיונית בתחילת דרכה לעבר הדג� החדש

גובה קצבת . כלכלי הנוכחירבי� מהעובדי� והגמלאי� ניצלו ממלתעות המשבר ה

הפנסיה בפועל או הצפויה של כל אלו שנמצאי� בפנסיה תקציבית אינו מושפע מצלילת 

ג� העובדי� שממשיכי� להפקיד בקרנות הפנסיה . מחירי ניירות הער� הנסחרי� בבורסה
הוותיקות והגמלאי� שנמני� ע� מקבלי קצבת הפנסיה מקרנות אלו לא הושפעו במידה 

  .ודות החדות בשוקי ההו
ניכרת מהתנ

כל אזרחי ישראל צפויי� , לאחר שיבשיל המעבר לדג� הפנסיוני החדש, לעומת זאת


מי שמושפע באופ
 מלא מתוצאות , בינתיי�. להיות חשופי� יותר לסיכוני� בשוק ההו

המשבר הכלכלי ה� אלה שג� קוד� לא נמנו ברשימת הנהני� מפנסיה תקציבית או לא 

קבוצה זו גדלה בשני� האחרונות בעקבות . ת הפנסיה הוותיקותהיו חברי� בקרנו
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וכ
 , הצטרפות� של עובדי המגזר הציבורי החדשי� שנקלטו במסלול של פנסיה צוברת

  . של כל העובדי� שנסגרה לפניה� הכניסה לקרנות הפנסיה הוותיקות

בתגובה ) 2008בדצמבר (אחד הצעדי� הראשוני� שעשתה הממשלה , למרות זאת

אמו
 � תכנית זו משמעה אי. בר הכלכלי היה פריסת רשת ביטחו
 לחיסכו
 הפנסיונילמש

 –כל עוד התשואה על החיסכו
 הפנסיוני הייתה חיובית . במער� הפנסיוני החדש שעוצב

 לא עמד המער� הפנסיוני –ובשני� האחרונות היא הייתה לא רק חיובית אלא פנומנלית 


: במבח
 הראשו
 שהציב בפניו המשבר העולמיהמער� הפנסיוני נכשל . החדש למבח

אבל יש לזכור כי רבי� מהעובדי� , אמנ� המשבר הכלכלי הוא בממדי� היסטוריי�


בכל זאת לא עמדה הממשלה בלחצי� . והפנסיונרי� עדיי
 נתוני� במסלול היש
 והמוג

  .והציעה תכנית הצלה

י� רבות על פריסת רשת הביטחו
 החזירה למגרש את המטרד שהעיק במש� שנ

קובעי המדיניות ניסו להיפטר מ
 . קובעי המדיניות ביחס לקרנות הפנסיה של ההסתדרות

לטובת
 של קרנות הפנסיה של ) שאת גודלה לא ידע איש(הערבות הממשלתית הסמויה 

מ
 הכוח הפוליטי של ההסתדרות , בי
 השאר, הערבות הסמויה נבעה. ההסתדרות

התפיסה הייתה שהפקעת קרנות הפנסיה מידי . סיהשהחזיקה במושכות של קרנות הפנ

בימי� . ההסתדרות והעברת
 לידיי� פרטיות תשחרר את הממשלה מ
 הערבות הסמויה

העברת כספי החיסכו
 הפנסיוני לשוק ההו
 אינה , אלו אנחנו לומדי� שיעור חדש שלפיו

חנו משחררת את הממשלה מלח� ציבורי במקרה של משבר כלכלי דרמטי כמו זה שאנ

המתבטא בירידה של עשרות אחוזי� בערכ� של ניירות ער� המוחזקי� , חווי� בשעה זו

  .ידי קרנות הפנסיה� על

מער� הצעדי� שנעשו בתחו� הפנסיוני הציבו את החוסכי� לפנסיה לפני סל שונה 

בדג� ) אולי(החוס� הישראלי עומד לפני סיכו
 גבוה ותשואה גבוהה . של סיכו
 ותשואה

המבנה הפנסיוני החדש הוא בעל השפעה מטיבה על רמת . ער� הפנסיוניהחדש של המ

הרווחה של הציבור א� הוא מניב תשואה גבוהה יותר בטווח הארו� בלי זעזועי� 

אי
 זה ,  כאמור,א�, )זמ
במש� הזעזועי� אלו למת
 או א� נית
 (מוגזמי� בטווח הקצר 

דג� כזה מטיב . מלכתיתהכרחי שתשואת שוק ההו
 תהיה גבוהה מזו של פנסיה מ

 אבל אותו אזרח אינו מוכ
 לשל� את – האזרח הישראלי בעונת האביב במיוחד ע�

א� נשפוט לפי עוצמת הלחצי� על המדינה לפרוס רשת , המחיר בעת משבר כלכלי

עמד בהרחבה ידי
 , 2009שהתקיי� ביולי , בכנס קיסריה. ביטחו
 לחיסכו
 הפנסיוני

ועל הלחצי� , לדבריו, על ההיסטריה, ו
 במשרד האוצרהממונה על שוק הה, ענתבי

שהופעלו על מקבלי ההחלטות לפצות את החוסכי� בגי
 ההפסדי� שנגרמו בעקבות 

אחד הלקחי� של המשבר הנוכחי הוא שאדריכלי המדיניות הכלכלית חייבי� . המשבר

  ).ראו בהמש�(לעצב מערכת פנסיונית בהתא� לדרגת שנאת הסיכו
 של הציבור 
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  החלשת המייצבי� האוטומטיי�. 3

של מערכת המסי� הוא ) כלכלני��מחו� לקהילת המקרו(אחד התפקידי� המוכרי� פחות 

קיומ� של מסי� פועל באופ
 אוטומטי למיתו
 התנודות בפעילות . הייצוב האוטומטי

מייצבי� "בשל כ� זכו המסי� ג� למונח . ללא התערבות ממשלתית יזומה, הכלכלית

 נמחיש את פעולת המיסוי למיתו
 התנודות בפעילות הכלכלית באמצעות 20".אוטומטיי�

בשלב .  שקלי� בעת שהמשק באבטלה�100נניח שהביקוש לייצוא ישראלי גדל ב. דוגמה

הגדלת ההכנסה שנולדה בעקבות הגידול ביצוא . הראשו
 נניח ג� שאי
 מסי� בכלכלה זו

ריכה של העובדי� ובעלי ההו
 שתחנתה הבאה היא הגדלת הצ, מתניעה תגובת שרשרת

הגדלה זו של צריכה פירושה שיחידות . בענ� הייצוא לפי שיעור הצריכה הנהוג אצל�

אות
 יחידות . כלכליות אחרות הגדילו את ייצור
 בשווי צריכת� הנוספת של היצואני�

התוספת . כלכליות שסיפקו את תוספת הצריכה של היצואני� ג� ה
 יגדילו את הצריכה

רת להכנסה הלאומית יחסית לפעולה ההתחלתית של תוספת הביקוש לייצוא המצטב

  ).או המכפיל הקיינסיאני(ישראלי נקראת המכפיל 

תוספת הביקוש לייצוא תגרור פעולת שרשרת מתונה יותר ברגע שנוסי� , אול�

עליית ההכנסה נטו של הגורמי� המעורבי� בענ� הייצוא תהיה . לתמונה את המסי�

א� .  שקלי� וזאת בגלל מסי ההכנסה�100 שקלי� בעקבות גידול הייצוא ב�100נמוכה מ


ההכנסה נטו היא .  בהשוואה למשק ללא מסי�הפחותמידה צריכת� תגדל אבל ב, כ

שקובעת את דפוסי הצריכה ולכ
 קיומו של מס הכנסה על השכר ועל חברות יחולל 

רחב בצורה מתונה יותר משק ע� מסי� מת: כלומר. תוספת קטנה יותר בהשוואה לקוד�

ומתכוו� פחות , כפי שהיה בחמש השני� שקדמו למשבר, בתקופה של גאות בביקושי�

חשוב להזכיר כי פעולת המייצבי� . כמו שמתרחש בימי� אלו, בתקופה של מיתו
 כלכלי

 
האוטומטיי� משמעותה עוד� תקציבי בזמ
 של התרחבות כלכלית וגירעו
 תקציבי בזמ

  .ליתשל התכווצות כלכ

עוצמת התפקוד של המייצבי� האוטומטיי� תלויה בגובה המסי� ובמבנה של 

עוצמת המייצבי� האוטומטיי� , כפי שאפשר ללמוד מ
 הדוגמה לעיל. מערכת המסי�

עוצמת , עבור גובה נתו
 של שיעור מס. גדולה יותר ככל ששיעור המס הכולל גבוה יותר

העובדי� . ערכת המיסוי פרוגרסיבית יותרהמייצבי� האוטומטיי� היא רבה יותר ככל שמ

ובעלי ההו
 מטפסי� באופ
 אוטומטי לשיעורי מס גבוהי� בתנאי� של גאות בפעילות 

העלייה האוטומטית בשיעור המס מצננת במידה מסוימת את ההתרחבות . הכלכלית

ובעקבות כ� מקטינה במידה מסוימת ג� את , בהכנסה נטו שנלווית לשגשוג הכלכלי

 
 שכ� ה� גדלי� ,נזכיר כי ג� דמי אבטלה וקצבת הבטחת הכנסה ה� חלק מ� המייצבי� האוטומטיי�  20

וכ� ה� ממתני� את , באופ� אוטומטי בתקופת מיתו� ומתכווצי� בשעה של גאות בפעילות הכלכלית

 .התנודות בהכנסות הפרטי� ובצריכה
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העובדי� ובעלי , בתקופה של מיתו
 כלכלי, לעומת זאת. ביקוש למוצרי צריכהתוספת ה

ההו
 גולשי� באופ
 אוטומטי לשיעורי מס נמוכי� וכ� מתמתנת הירידה בביקוש לצריכה 

  .בהשוואה לירידת ההכנסה ברוטו

המייצבי� האוטומטיי� הוחלשו . ג� בתחו� זה הוכ
 המשק הישראלי לעונת האביב

עקבות ההפחתה הניכרת בשיעורי המס והצמצו� בפרוגרסיביות שהונהגו במידה ניכרת ב

 השיעור של 22. נציי
 את שני השינויי� העיקריי� במערכת המסי�21.בשני� האחרונות

 �26%  ל2000 בשנת �36%מ(בעשור האחרו
  נקודות האחוז �10 מס החברות הופחת ב

כשהנהני� , במידה ניכרתשיעורי מס הכנסה על ההכנסה מעבודה הופחתו ; )2009 בשנת

חובה לציי
 כי בעשור האחרו
 הייתה ג� . העיקריי� היו צמרת מקבלי ההכנסות בישראל

א� גודלה נופל במידה רבה , הטלת מסי� על הכנסות בשוק ההו
 שפעלה בכיוו
 ההפו�

בגי
 ) בניכוי העלאות מסי�(ההפחתה המצטברת נטו . מהורדות המיסוי שצוינו קוד�

  23. מיליארדי שקלי��86  מסתכמת בכ2009 ועד 2000ה במסי� מראשית שינויי חקיק

נית
 לשער כי קברניטי המדיניות הכלכלית שהובילו את הפחתת המסי� לא נתנו את 

ייתכ
 שה� נתנו על כ� את דעת� ובכל . דעת� לתפקיד המייצב האוטומטי של המסי�

מאחרי הפחתת המסי� המניע העיקרי שעמד , כמוב
. זאת החליטו להפחית את המסי�

היה המחשבה שמיסוי נמו� הוא בעל השפעה ניכרת ומטיבה על הרצו
 של חברות 

  .להשקיע ולעבוד, ויחידי� ליזו�

צעדי� אלו לוו במיתוס עממי שלפיו הפחתת המסי� תביא להגדלה של הכנסות 


פעולת המייצבי� , אילו כ� היו פני הדברי�. הממשלה ממסי� ולא להפחתת

� למיתו
 התנודות הקיצוניות בפעילות הכלכלית ובתעסוקה לא הייתה האוטומטיי

, כלכלה מזהיר את קוראיו מפני המיתוס הזה�  אבל כל ספר בסיס במקרו24;נחלשת

 
 .Alan Jהברית מופיעה אצל �ת המייצבי� האוטומטיי� בארצותטענה דומה באשר להחלש  21

Auerbach, Implementing the New Fiscal Policy Activism, 99 AM. ECON. REV. 543 (2009).  

עוצמת ההפחתות של שיעורי מס הכנסה על היחיד ושחיקת הפרוגרסיביות של מבנה השיעורי�   22

היבטי� חברתיי� של "צבי זוסמ� ורפאלה כה� , דבלדמירי אנ, מתועדת בעבודת� של לאה אחדות

 /www.btl.gov.il) 2006, נייר מחקר בהוצאת המוסד לביטוח לאומי" (2006�2001: תקציב המדינה
SiteCollectionDocuments/btl/Publications/Mechkarim/mechkar92.pdf.  

23  �וכפל במספר השני� שחלפו סכו� ההפחתה בגי� שינויי החקיקה לכל שנה ה: סכו� זה חושב כ

 מינהל הכנסות המדינה. 2009 ועד �2000ולאחר מכ� סוכמו ההפחתות מ, 2009מאותה שנה ועד 

Â„"˙�˘ ÁÈ 2007ÒÓ  '56 40) 2008 .( 
היו� (אוסט� גולסבי מאוניברסיטת שיקגו ' יורק טיימס כתב פרופ�במאמר שפורס� לאחרונה בניו  24

ממשי� אבל ) לגבי כלכלת צד ההיצע(הוויכוח האקדמי ): "אחבר במועצת היועצי� הכלכליי� לנשי

 Austin Golbee, Is". עד כה עקומת לאפר החדשה נראית יותר כמו המצאה חולפת של דמיו� כלכלי

the New Supply Side Better than the Old? THE NEW YORK TIMES, 20.1.2008.  
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 למרות זאת השתמשו בעליית ההכנסות של הממשלה ממסי� 25".עקומת לאפר"המכונה 

כעדות ) לכלת העול�שניזונה מ
 הגאות בכ(שהייתה בשני� האחרונות בעקבות הצמיחה 

מפולת . לתקפות הטענה שהפחתת שיעורי המס מביאה להגדלת הכנסות הממשלה

השלגי� שמתחוללת בימי� אלו בהכנסות ממסי� חייבת לערער את האמונה הטפלה 

חובה להדגיש . בקשר הפלאי לכאורה בי
 שיעורי המס להכנסות הממשלה ממסי�

הכנסות ; ממשלה ע� בוא החור� הכלכלישהפחתת שיעורי המס לא סוככה על הכנסות ה

  . הממשלה ממסי� מחליקות במדרו
 תלול בעקבות התפנית בכלכלת העול�

חשיבות פעולת� של המייצבי� האוטומטיי� למיתו
 התנודות בפעילות הכלכלית 

גדולה במיוחד בגלל מהירות התגובה ובשל התערערות האמונה באפקטיביות של 

לצנ
 את המשק בעתות גאות ולחמ� אותו בעתות של שפל מדיניות יזומה מצד הממשלה 

זמ
 יקר חול� עד שמדיניות תקציבית יזומה מקבלת אישור בכל התחנות . כלכלי

זמ
 יקר עובר ג� עד שתכניות ממשלתיות , באופ
 טבעי. הפוליטיות שעליה לעבור

הממשלה לא הצליחה : המקרה של ישראל הוא אפילו חרי� יותר. מיושמות בפועל

זו הפע� הרביעית  (2009להשיג הסכמה פוליטית אפילו לאישור תקציב המדינה לשנת 


הבחירות שהוקדמו האריכו עוד את התקופה שבה נתונה המדיניות ). בעשור האחרו

אפשר להפעיל מדיניות תקציבית יזומה בישראל �אי, למעשה. הכלכלית באזיקי� לוחצי�

 החדשה שנבחרה הניחה על שולח
 הממשלה. מאז תחילת המשבר העולמי הנוכחי

  .2009הכנסת את תקציב המדינה שאושר באמצע יולי 

הגדלה יזומה של תקציב המדינה במטרה להרחיב את הביקושי� כשהמשק מאבד 

תנופה היא מדיניות שאיבדה מקסמה במדע הכלכלה בשנות השמוני� של המאה 

לפי . כלכליי��  המקרוע� כניסתה של גישת הציפיות הרציונליות למודלי�, הקודמת

. ממשלה שתנסה להגדיל ביקושי� באמצעות הפחתת מסי� תיכשל במשימתה, גישה זו

המתדלקת את הביקוש (ידי הצרכני� כעלייה בהכנסה נטו �הפחתת המסי� לא תתפרש על

הואיל ובמבט קדימה יצפו הצרכני� שהפחתת המסי� תמומ
 בשני� הבאות ) לצריכה

� הצריכה של הצרכני� לא צפוי להשתנות כי הכנסת� היק: כלומר. בהעלאת מסי�

וכ� תגובת האזרחי� תסכל את כוונת , הפרמננטית לא השתנתה בעקבות הפחתת המסי�

  . הממשלה להגדיל את הביקושי�

 
25  �הקשר בי� הכנסות ממסי� לשיעור המס נקראת עקומת : "כלכלה�נכתב בספר יסוד במקרו, למשל, כ

שטע� בשנות השמוני� המוקדמות כי הפחתת שיעורי , על שמו של הכלכל� ארתור לאפר; תכופות

ב "הוא טעה בבירור ביחס למיקומה של ארה. ב תוביל לגידול בהכנסות הממשלה ממסי�"המס בארה

 OLIVIER J. BLANCHARD, MACROECONOMICS 496 (3rd ed. 2003) ;[...]" על העקומה הזו

 Austan Goolsbee, Evidence on the High-Income Laffer Curve from Sixראו ג� ). תרגו� שלי(

Decades of Tax Reform, 1999(2) BROOKINGS PAPERS ON ECON. ACTIVITY 1 (1999).  
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, כלכלני� מלצדד במדיניות תקציבית יזומה להגדלת ביקושי�� גישה זו הרתיעה מקרו

� כי מדיניות ממשלתית להרחבת ביקושי� למרות שנכתבו מאז מודלי� כלכליי� המראי

בתנאי� מסוימי� שה� ג� יותר מציאותיי� מאלו שהיו בבסיס  צפויה להשיג את המטרה

פעולת� של המייצבי� , לעומת זאת. המודלי� הראשוני� של ציפיות רציונליות

, כ�. האוטומטיי� זכתה להסכמה מצד כלכלני� של המוסדות הבינלאומיי� המרכזיי�

נתנה הרשאה לגירעו
 ") חבילת הצמיחה והיציבות"ואחר כ� (אמנת מסטריכט , למשל

 מהתוצר כדי לאפשר במידה מוגבלת את פעולת המייצבי� האוטומטיי� 3%של עד 

  .בתנאי� של האטה כלכלית

היו� ברור יותר שהצעדי� שנעשו בישראל בתחו� המיסוי החלישו את עוצמת 

ו� זה בעוצמת� מאפשר למשק הישראלי לנתר כרס. פעולת� של המייצבי� האוטומטיי�

בגלל . אבל התשלו� מגיע בעונות של חור� כלכלי, גבוה יותר בעתות של אביב כלכלי

ההתכווצות בפעילות הכלכלית של המשק הישראלי , היחלשות המייצבי� האוטומטיי�

צפויה להיות חריפה יותר ובעקבותיה הפגיעה בתעסוקה צפויה להיות מכאיבה יותר 

העיצוב של ). בהשוואה למשק ע� מייצבי� אוטומטיי� כפי שהיו בישראל לפני עשור(

  . מערכת המס הותא� לציבור שחפ� בתשואה גבוהה וסיכו
 גבוה

  ?הא� המדיניות האביבית תואמת את העדפות הציבור. ה

לענות באופ
 פסקני על השאלה א� המדיניות שעוצבה תואמת , א� בכלל אפשרי ,קשה

 יש עדויות רבות לכ� שמרבית הפרטי� 26.סיכו
 שהציבור חפ� בו�ואהאת סל התש


יש אפילו מידע אמפירי על ההבדלי� בדרגת שנאת הסיכו
 לפי ; מאופייני� בשנאת סיכו

אבל לא ידוע לנו על מידע מצרפי בדבר המידה שבה חברה , מאפייני� אישיי� מסוימי�


יפות שמעוררות מחשבה לגבי מידת  בפרק זה נציג שתי אינדיקציות עק27.שונאת סיכו

  . ההתאמה של המדיניות הכלכלית להעדפותיו של הציבור

 
 בהתא� להעדפותיו הציבור בוחר את ממשלתו. במשטר דמוקרטי לכאורה אי� מקו� לשאלה מסוג זה  26

טיעו� זה מניח שהבוחרי� והנבחרי� ערי� בכל . בתחומי� שוני� ובכלל זה לפי מידת שנאת הסיכו�

סיכו� שאליו נחש� הציבור ומחליטי� בהתא� �עת להשלכות של צעדי המדיניות על סל התשואה

�ת והציבור למעשה כל תכליתו של מאמר זה היא לטעו� כי מקבלי ההחלטו. זו הנחה מופרכת. לכ

  .הרחב אולי לא היו ערי� לסכנות הטמונות במדיניות שעוצבה במקרה של משבר כלכלי

27  Robert B. Barsky, F. Thomas Juster, Miles S. Kimball & Matthew D. Shapiro, Preference 

Parameters and Behavioral Heterogeneity: An Experimental Approach in the Health and 

Retirement Study, 112 Q.J. ECON. 537 (1997).  
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משלחת קר
  2008בדצמבר דוח הביניי� שפרסמה ב האינדיקציה הראשונה מצויה

והכלל הפיסקאלי " נכתב כי 24בסעי� .  המשק הישראליהמטבע הבינלאומית שבחנה את

 נדרש א� הוא – י בהוצאות הממשלה גידול ריאל1.7 התקרה השנתית של – האחר

 
מגבלת תקרת ההוצאה התקציבית : "בהמש� מופיע משפט שנראה מדהי�[...]". לתיקו

שקבעה הממשלה אינה תואמת את הקונצנזוס הציבורי ביחס לגודל הרצוי של הוצאות 

  28[...]".הממשלה בטווח הבינוני 

צאה הציבורית משפט זה פירושו שהכוחות שפועלי� להורדת משקלה של ההו

, משלחת קר
 המטבע הבינלאומית. בישראל חרגו מהרמה שתואמת את רצו
 הציבור

מזהה קו מדיניות שאינו , שאינה נחשבת מעוז אידאולוגי למעורבות ממשלתית מוגברת

זוהי עדות מרשימה מאוד לעוצמת האופנה בעניי
 . תוא� את שאיפות הציבור הישראלי

ניות נסחפה בעטיה של האופנה לטריטוריה שאפילו המדי. הקטנת חלקה של הממשלה

  .בעיני אנשי קר
 המטבע הבינלאומית נראית חריגה

קביעה מסוג זה מפיה� של כותבי� העובדי� באחד המוסדות הכלכליי� השמרניי� 

חסידי . בעול� מעידה יותר מכל על ההגמוניה של גישת חסידי הדג� האמריקני בישראל

פי שמידת � על� יעי� לקצ� עוד בחלקה של הממשלה א�הדג� הכלכלי האמריקני מצ

,  ובכל זאת לזכות בתמיכה פוליטית– OECDהמעורבות שלה דומה למקובל במדינות 

  . פסיבית או אקטיבית

היא עוצמת הלחצי� לפרוס רשת , שנרמז עליה בפרק הקוד�, האינדיקציה השנייה

, דבריו של ידי
 ענתבי.  ההו
ביטחו
 לחיסכו
 הפנסיוני בעקבות הירידות התלולות בשוק

על מלמדי� , 2009שהתקיי� ביולי , בכנס קיסריה, הממונה על שוק ההו
 במשרד האוצר

  : להל
 קטע מדבריו.  לסיכו
� של הציבור הרחב להיות חשוהנכונות

, ניקה גמורהא הייתה של פ2008נובמבר �האווירה הציבורית בספטמבר

 ביניה
 להלאי� את –פחידות עלו המו
 הצעות מאוד מ. בלתי סבירה

להחזיר את אגרות החוב , ח הקונצרני"את שוק האג, קופות הגמל

וכל אחד נורא בפני ,  שורה של דברי� שכול� יחד נוראי�–המיועדות 

וק ההו
 בישראל עשרי� שנה כל צעד כזה יכול להחזיר את ש. עצמו

  .אחורה

  :הממונה על שוק ההו
 במשרד האוצר ממשי� ואומר

, מהפניקה קשורה להרבה מאוד מיתוסי� שלא רלוונטיי� למציאותחלק 

התובנה החשובה שהפורו� הזה . רצו
 לראות את הנתוני� האמתיי�� מאי

 
28  International Monetary Fund, Israel: Concluding Statement of the IMF Mission, par. 24, 

(December 2008) www.imf.org/external/np/ms/2008/121508.htm.  
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 שככל הנראה –היא שביו� שמתחיל המשבר הבא , צרי� לקחת מהמשבר

בדומה ,  ועדיי
 יהיה כנראה לח� על הממשלה–יהיה מקומי ולא גלובלי 

. החלטות זה יהיה תהלי� שקול של קבלת – 2008לזה שהיה בחור� 

 
  29.יישראלהבשלושה חודשי� אפשר בקלות להרוס את שוק ההו

נית
 לטעו
 כי הלחצי� שעליה� מלי
 הממונה על שוק ההו
 משקפי� ציפייה לא 

אי
 . תשואה גבוהה וסיכו
 אפסי: קרי, סיכו
� מציאותית מצד הציבור ביחס לסל תשואה

התנהגות זו מבהירה כי , ע� זאת. פשרות שכ� ה� פני הדברי�ביכולתי לפסול את הא


קברניטי המדיניות חייבי� להביא . ע� סיכוני� כה גדולי� הציבור אינו מוכ
 להסכי

אפשר לעמוד בלחצי� הבאי� בעקבות �בחשבו
 את ההשלכות של התנהגות זו א� אי

מות מכ� ודאי אינה התעל. ירידה חריפה בער� נכסי הפנסיונרי� הנוכחיי� והעתידיי�

  .רצויה

מוב
 שיש מקו� לעמדה הערכית שמעדיפה את הדג� האמריקני של מעורבות 

אירופי של מעורבות מוגברת שלה באספקת � ממשלתית מוגבלת בכלכלה מהדג� המערב

ע� זאת יש הכרח לבחו
 א� היעד שאליו נע . שירותי חינו� ובריאות וביטחו
 חברתי

עולמית שייחסה � בזכות האופנה הכלל. הציבורפותיו של המשק הישראלי תוא� את העד

עליונות מוגזמת לכלכלת השוק בהשגת הקצאה יעילה של המקורות ג� בתחומי� 

אפשר היה להשיג תמיכה פוליטית ליצירת מבנה משקי שאולי אינו , ציבוריי� מובהקי�

  .מתיישב בהכרח ע� טעמיו של הציבור

שנאת הסיכו
 אינה סוג של . ו
 של הציבוראל לממשלה להתעל� מדרגת שנאת הסיכ

.  היא רכיב בטעמיו של הציבור;)יה בתכנו
 פנסיונייכמו קוצר רא (תקוגניטיביהטיה 

.  מהעדפותיושקולה להתעלמותשנאת הסיכו
 של הציבור ממידת הממשלה התעלמות 

. ו�נניח כי נתגלה מצבור גז בי� התיכו
 והציבור מעדי� להשקיע נתח גדול ממנו בחינ

ובמקו� הגדלת החינו� תשלח , הא� נסכי� כי הממשלה תתעל� מהעדפותיו של הציבור

, בכלל? מעטפה לכל אזרח ובה שטרות כס� בשווי היחסי של ער� מצבור הגז שהתגלה

כיצד תקבע הממשלה את דרגת הסיכו
 שהיא בוחרת א� היא מתעלמת , עולה השאלה

  ?מהעדפותיו של הציבור

לכפות על הציבור . ו
 פירושה פגיעה ברווחתו של הציבורהתעלמות משנאת הסיכ

חפ� בה היא מדיניות המזיקה לאיכות חייה� של אזרחי הוא נטילת סיכו
 גבוהה מזו ש

משו� כ� חשוב לברר באיזו מידה המדיניות הכלכלית שעוצבה עולה בקנה . המדינה


  .אחד ע� נטיותיו של הציבור ביחס לשילוב של תשואה וסיכו

 
 www.idi.org.il/events1/Caesarea, מתו� סיקור המושב באתר המכו� הישראלי לדמוקרטיה  29

Forum/Pages/2009_C.aspx.  
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  כו�סי. ו

המדיניות הכלכלית של ישראל נסחפה לכיוו
 של מבנה משקי שדורש תנאי מזג אוויר 

או שחשבו , אדריכלי המדיניות הכלכלית סברו אולי שתמיד יהיה כא
 אביב. קבועי�

שמוטב למשק הישראלי ליהנות מקפיצה חדה כלפי מעלה בזמ
 של אביב כלכלי אפילו 

המשבר העולמי חייב לעורר . ע� בוא החור�במחיר של פגיעה מכאיבה יותר בנפילה 

  . מחשבה מחודשת בשאלה א� המבנה המשקי החדש תוא� את העדפותיו של הציבור

הברית � האקטיביז� שגילו ממשלות של מדינות מפותחות מובילות ובראש
 ארצות

הסדקי� כבר החלו ע� . מאיי� לסדוק את ההגמוניה של חסידי הדג� האמריקני בישראל

ורשי המשבר הכלכלי הגלובלי נעוצי� בכשלי� שהתגלו בפעילותה של ההכרה שש

הממשלה על זרועותיה היא שנקראה להציל את הליבה של כלכלת השוק . כלכלת השוק

  .ג� במולדת הרוחנית של התפיסה הכלכלית השלטת בישראל

לש� ; אי
 לצפות שחסידי הדג� האמריקני בישראל ישנו את עמדותיה� במידה ניכרת

המשבר הנוכחי הוא , אול�. רוש משבר בעוצמה ובאור� שהלוואי שיימנע מאיתנוכ� ד

בעל פוטנציאל לחולל שינוי בתמיכה הציבורית ואולי מאוחר יותר ג� בתמיכה הפוליטית 
  .שזכה לה הדג� האמריקני

יש סימני� ראשוני� לכ� שהמשק העולמי הגיע לתחתית ואולי מתחיל בטיפוס כלפי 

 ירד לראשונה מזה חודשי� רבי� שיעור האבטלה 2009 בחודש יולי. מעלה

אסור שסיומו המקווה של המשבר הכלכלי הנוכחי ידחה את הדיו
 . הברית� בארצות

סיומו . סיכו
�בהשלכות המדיניות הכלכלית שעוצבה בשני� האחרונות על סל התשואה

  .של המשבר אינו מבטיח כי לא יהיו יותר משברי�
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  נספח תרשימי� . ז

 OECD ,2007ההוצאה הציבורית הכוללת בישראל ובמדינות : 1' מסשי� תר

  )אחוזי תוצר(

  

  

הרכיבי� ) 2 (�2'נ� ' לוח ו,הנספח הסטטיסטי Â„" ˙�˘Ï Á2008בנק ישראל : מקורות

 .OECD ECONOMIC OUTLOOK NO ;)2009( 2008 עד 1980, העיקריי� של ההוצאות

85, Annex Table 25 (2009).  
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  : התנודות בהכנסה הלאומית: 2' מסתרשי� 

  )סטיית התק� של שיעור הצמיחה( מבט משווה

  

  

  

  

  
; )2006 (�1 נ�לוח ב, הנספח הסטטיסטי Â„" ˙Â�˘Ï Á2005בנק ישראל  :מקורות

ALBERTO ALESINA & EDWARD GLAESER, FIGHTING POVERTY IN THE US AND EUROPE 

table 4 (2004).  
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  )אחוזי תוצר( OECDבמדינות  תשלומי העברה:  3'  מסתרשי�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ,תשלומי ההעברה בישראל כוללי� את קצבאות הביטוח הלאומי לנכות: נתוני ישראל

 .  ועודזקנה סיעוד, שאירי�, הבטחת הכנסה, מובטלי�, אמהות, ילדי�, נפגעי עבודה
  

 יה�תשלומי ההעברה ורכיב) 1(�14 'נ� ' לוח וÂ„" Á2008בנק ישראל : ותמקור

2008�1980) 2009(; The OECD data regarding transfer payments include Old Age 

and Survivors, Incapacity, Family, Unemployment Benefits, and Other)  מתו�

OECD.stat) �21.4.2009נצפה לאחרונה ב( ,stats.oecd.org/Index.aspx?DataSet 
Code=SOCX_AGG.(  
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  תשלומי העברה יחסית לתוצר: 4' מסשי� תר

  ).2008 (�14נ�  לוח וÂ„" ˙�˘Ï Á2007בנק ישראל : המקור

  

  שיעור הסובסידיות יחסית לתוצר: 5' מסתרשי� 

  ).2008 (�15נ�  לוח וÂ„" ˙�˘Ï Á2007בנק ישראל : המקור
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שיעור דמי ביטוח לאומי לכיסוי ביטוח פנסיוני בלבד : 6' מסתרשי� 

  2008, )אחוזי�(

  

  

  

  

  

  

  

 Social Security Administration, Social Security Programs Throughout the :המקור

World, 2008:  

  

  :עבור מדינות אסיה והפסיפיק

www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2008-2009/asia/guide.pdf ,table 4; 
  

  :עבור מדינות אירופה

www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2008-2009/europe/guide.pdf ,table 4;  

  

  :עבור מדינות אמריקה

www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2008-2009/americas/guide.pdf  ,table 4.  
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