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סיפור הצלחה
.ישראל היא סיפור הצלחה כלכלי מרשים•

,  צמחה ממשק עני, 1972עד 1922-מ, בחמישים שנה•
לאחת  , פרובינציה קטנה באימפריה העותומאנית לשעבר

.משלושים המדינות המפותחות בעולם

ב  "צומחת ישראל בקצב דומה לזה של ארה1973מאז •
.ושומרת על מקומה בין המדינות המפותחות

.ב"אחוזים מזה של ארה66-התוצר לנפש בישראל הוא כ•



1950-2018:התוצר לנפש
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התוצר השוואת תוצר שיווי משקל עם 
בפועללעובד 
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השכלהשיעור הצמיחה המוסבר על ידי 
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ישראל  –טרקטורים לאלף נפש 
ב"וארה
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מ לאלף נפש"ק: טיסות
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טונות לאלף נפש: ספנות
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טלפונים לאלף נפש
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החלטה חשובה ראשונה
הצריכו " המדף"גם הרחבת ההשכלה וגם אימוץ הטכנולוגיות מ•

.מימון

בתקופת המנדט הושג המימון על ידי כספים שהביאו העולים •
.ממזרח ומרכז אירופה

פליטי השואה ועולי מדינות  , הגיעו עולים ללא כסף1948-מ•
,  י חיסכון כפוי"המדינה ניסתה לממן את הצמיחה ע. ערב

.אך זה לא האריך ימים. כלומר על ידי צנע

וזה 1952לכן המדינה חתמה על הסכם השילומים בשנת •
זו הייתה ההחלטה  . אפשר את החזרה לצמיחה כלכלית

.החשובה הראשונה



)ג"תמ(% 2018–1950: הוצאות ביטחון
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החלטה חשובה שנייה
.קיבלה ישראל החלטה חשובה נוספת1967בשנת •

היא החליטה להישאר בשטחים שכבשה במלחמת ששת  •
.1956-בניגוד לנסיגתה אחרי מבצע סיני ב, הימים

אך בטווח  , עד היום, להחלטה היו השלכות ארוכות טווח•
-הקצר והבינוני היא העצימה מאד את הסכסוך הישראלי

.וגרמה למלחמת ההתשה ולמלחמת יום הכיפורים, ערבי

שכן למלחמות , בכך הביאה החלטה זו למשבר פיסקלי•
,  בתור מלחמות קונבנציונליות, אלו היו עלויות גבוהות מאד

.והן עקיפות דרך המילואים, הן ישירות



המשבר הפיסקלי
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'א1967עליית ההוצאות אחרי 
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'ב1967עליית ההוצאות אחרי 
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החלטה חשובה שלישית
חתמה ישראל ובצעה את הסכם  1982–1978בשנים •

.השלום עם מצרים

אחוזי  25-שלום זה אפשר את הורדת הוצאות הביטחון מ•
.אחוזים תוך עשור10-תוצר לפחות מ

מראה כי  ינסקי'סטרבצמחקר סטטיסטי שערכתי עם •
המתאם בין הוצאות הביטחון של ישראל וארצות העימות  

.80-אחרי שנות ה0-ל1-ירד מ

, 1985השלום עם מצרים אפשר את ייצוב המשק בשנת •
.שכן הוריד את ההוצאות הציבוריות לטווח הארוך



הורדת ההוצאות אחרי השלום

1981198519901995200020102018הוצאות

19.818.512.47.87.05.84.9הוצאות בטחון

11.012.68.76.15.13.22.0תשלומי ריבית

11.66.22.71.00.60.50.9תמיכה במגזר העסקי



החלטה חשובה רביעית
.ירדו הוצאות הביטחון בהדרגה1980לאחר שנת •

כמו  , בעקבותיהן ירדו הוצאות נוספות הקשורות בסכסוך•
.וסבסוד מוצרי היסוד, תמיכות במגזר העסקי, ריבית

לא הפנו  ) כולן(את המשאבים שהתפנו הממשלות השונות •
.להגדלת שירותים חברתיים אחרים

כלומר להקלת המס על  , הם הופנו להורדת מסים ישירים•
.העשירים

.הדבר הגדיל את אי השוויון במשק•



עקיפים, מסים ישירים, נטל המס
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Sheet1

		

				income		expend		def						tax		dir tax		indir tax

		1960		34.4		28.6		-5.8				1960		23.7		8.5		15.2

		1961		34.5		28.1		-6.5				1961		24.5		8.4		16.2

		1962		34.6		29.0		-5.6				1962		24.8		9.4		15.4

		1963		33.6		28.9		-4.7				1963		24.9		10.5		14.3

		1964		33.8		29.8		-4.0				1964		25.8		11.2		14.6

		1965		32.6		30.8		-1.8				1965		25.0		11.7		13.4

		1966		33.4		33.8		0.3				1966		26.0		12.5		13.5

		1967		36.3		37.5		1.2				1967		24.5		12.1		12.4

		1968		38.6		45.5		7.0				1968		28.6		13.5		15.1

		1969		40.4		46.6		6.2				1969		30.4		13.9		16.5

		1970		46.7		58.9		12.2				1970		36.2		19.4		16.8

		1971		50.1		59.0		8.9				1971		40.4		21.5		18.9

		1972		48.1		58.9		10.8				1972		37.9		19.6		18.3

		1973		60.1		73.7		13.6				1973		38.2		20.1		18.1

		1974		56.2		74.9		18.8				1974		41.6		20.9		20.7

		1975		59.1		80.1		21.0				1975		40.9		21.2		19.7

		1976		69.7		79.6		9.9				1976		47.7		24.7		23.0

		1977		61.6		76.1		14.5				1977		45.4		23.3		22.1

		1978		60.5		77.6		17.1				1978		43.1		22.9		20.2

		1979		65.3		75.5		10.3				1979		45.5		24.3		21.2

		1980		59.0		75.9		16.9				1980		42.7		23.7		19.0

		1981		56.7		72.8		16.1				1981		38.5		22.6		15.9

		1982		57.5		69.5		11.9				1982		40.2		22.9		17.4

		1983		58.5		64.4		5.9				1983		40.3		21.9		18.4

		1984		53.6		68.8		15.3				1984		33.8		17.4		16.5

		1985		64.5		64.5		0.0				1985		40.4		21.4		19.1

		1986		62.5		59.7		-2.7				1986		43.2		22.1		21.2

		1987		56.8		57.3		0.6				1987		42.0		20.7		21.2

		1988		53.1		56.3		3.2				1988		40.0		20.2		19.7

		1989		49.5		55.6		6.1				1989		36.4		18.4		17.9

		1990		49.2		54.8		5.7				1990		35.7		17.4		18.3

		1991		49.1		53.4		4.3				1991		35.5		16.2		19.2

		1992		48.7		54.3		5.6				1992		36.1		16.3		19.8

		1993		48.7		53.5		4.8				1993		36.0		17.3		18.7

		1994		47.8		51.3		3.4				1994		36.6		18.4		18.2

		1995		44.5		49.1		4.6				1995		34.2		17.5		16.7

		1996		43.8		49.3		5.5				1996		33.8		17.2		16.7

		1997		44.7		48.9		4.2				1997		35.0		18.5		16.5

		1998		43.7		47.8		4.0				1998		33.8		18.1		15.7

		1999		43.4		46.9		3.5				1999		33.8		18.0		15.8

		2000		43.6		45.1		1.4				2000		34.6		19.6		15.0

		2001		43.5		47.5		4.0				2001		34.7		19.9		14.8

		2002		43.5		48.4		4.9				2002		34.0		18.4		15.6

		2003		42.1		47.9		5.8				2003		33.4		17.7		15.6

		2004		41.2		45.3		4.1				2004		33.2		17.5		15.7

		2005		40.9		43.4		2.5				2005		33.2		17.6		15.7

		2006		41.9		43.1		1.2				2006		33.7		18.7		15.1

		2007		41.3		41.5		0.3				2007		33.8		18.5		15.3

		2008		38.6		40.7		2.1				2008		31.3		16.5		14.8

		2009		35.7		41.0		5.3				2009		29.2		14.6		14.6

		2010		36.5		40.1		3.6				2010		29.8		14.8		15.0

		2011		36.7		39.4		2.7				2011		30.0		15.1		15.0

		2012		35.4		39.2		3.9				2012		29.0		14.7		14.3

		2013		36.2		39.4		3.2				2013		29.8		15.2		14.6
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				tot wage		priv wage		pub wage

		1980		67.0		68.3		64.6								1980		68.3		70.0

		1981		74.0		75.3		71.1								1981		75.3		72.3981675698

		1982		73.7		76.5		67.8								1982		76.5		72.8548308972

		1983		78.2		80.0		74.1								1983		80.0		72.6535145245

		1984		77.9		79.2		75.2								1984		79.2		75.7922552411

		1985		70.9		73.9		64.4								1985		73.9		80.3645340519

		1986		76.4		80.5		67.3								1986		80.5		82.765853519

		1987		82.5		87.0		72.0								1987		87.0		86.0230136163

		1988		87.4		91.2		78.9								1988		91.2		89.3730029603

		1989		86.3		89.7		79.3								1989		89.7		88.8463426854

		1990		85.5		88.4		79.4								1990		88.4		94.927803861

		1991		82.8		83.8		80.7								1991		83.8		97.1537739877

		1992		83.8		85.3		80.4								1992		85.3		96.1426684049

		1993		84.3		85.6		81.3								1993		85.6		95.0050691624

		1994		86.4		85.3		89.2								1994		85.3		94.1864731406

		1995		88.3		85.7		94.3								1995		85.7		88.1018002697

		1996		89.7		87.0		96.1								1996		87.0		88.2754642676

		1997		91.9		90.1		96.1								1997		90.1		88.4413257376

		1998		93.9		92.8		96.5								1998		92.8		90.340874054

		1999		96.3		96.1		96.5								1999		96.1		90.2510434781

		2000		102.3		102.5		101.7								2000		102.5		95.4618219947

		2001		105.4		105.8		104.4								2001		105.8		95.1694336371

		2002		98.9		98.8		99.3								2002		98.8		93.2048787943

		2003		95.9		96.3		95.2								2003		96.3		94.954309314

		2004		98.3		97.8		99.5								2004		97.8		100.4501920907

		2005		99.4		99.3		99.5								2005		99.3		103.2945901702

		2006		100.6		101.0		99.9								2006		101.0		106.1180259898

		2007		102.3		102.3		102.1								2007		102.3		107.9770111947

		2008		101.6		101.6		101.4								2008		101.6		108.7633538402

		2009		99.0		99.0		99.0								2009		99.0		107.3950908759

		2010		99.6		99.6		99.7								2010		99.6		111.3178872706

		2011		100.0		100.0		100.0								2011		100.0		114.2946423961

		2012		100.5		100.7		100.0								2012		100.7		114.7214447268

		2013		101.3		101.5		101.1								2013		101.5		116.5364839974

		1980				1.0		70.0

		1981		3.4		1.0342595367		72.3981675698

		1982		0.6		1.0407832985		72.8548308972

		1983		-0.3		1.0379073503		72.6535145245

		1984		4.3		1.0827465034		75.7922552411

		1985		6.0		1.1480647722		80.3645340519

		1986		3.0		1.182369336		82.765853519

		1987		3.9		1.2289001945		86.0230136163

		1988		3.9		1.2767571851		89.3730029603

		1989		-0.6		1.2692334669		88.8463426854

		1990		6.8		1.3561114837		94.927803861

		1991		2.3		1.387911057		97.1537739877

		1992		-1.0		1.3734666915		96.1426684049

		1993		-1.2		1.3572152737		95.0050691624

		1994		-0.9		1.3455210449		94.1864731406

		1995		-6.5		1.2585971467		88.1018002697

		1996		0.2		1.261078061		88.2754642676

		1997		0.2		1.2634475105		88.4413257376

		1998		2.1		1.2905839151		90.340874054

		1999		-0.1		1.2893006211		90.2510434781

		2000		5.8		1.3637403142		95.4618219947

		2001		-0.3		1.3595633377		95.1694336371

		2002		-2.1		1.3314982685		93.2048787943

		2003		1.9		1.3564901331		94.954309314

		2004		5.8		1.4350027442		100.4501920907

		2005		2.8		1.4756370024		103.2945901702

		2006		2.7		1.5159717999		106.1180259898

		2007		1.8		1.5425287314		107.9770111947

		2008		0.7		1.5537621977		108.7633538402

		2009		-1.3		1.5342155839		107.3950908759

		2010		3.7		1.5902555324		111.3178872706

		2011		2.7		1.6327806057		114.2946423961

		2012		0.4		1.6388777818		114.7214447268

		2013		1.6		1.6648069142		116.5364839974
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שחיקת השירותים הציבוריים
הוצאות  שנה

אחרות

השקעה  דיורבריאותחינוך

ציבורית

שירותי  

ממשל

קצבאות

198027.77.564.561.852.513.359.81

198527.77.123.891.521.763.438.15

199030.16.713.602.332.673.388.90

199532.47.605.210.983.794.229.10

200030.17.045.020.702.693.899.34

200529.16.515.140.772.153.918.77

201028.96.635.040.401.963.709.03

201528.66.795.090.522.053.598.41

201830.37.005.370.812.553.908.82



ההחלטה לא קשורה לצמיחה
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הדילמה הראשונה
של צמצום המגזר  הניאוליברליתהאם להמשיך במדיניות •

.ושל שחיקת ארגוני העובדים, של הורדת מסים, הציבורי

שכן אינה  , ראינו כי אין הצדקה כלכלית למדיניות זו•
.זו אידיאולוגיה פוליטית. מעודדת צמיחה

,  היא משפיעה מאד על משתנה כלכלי חשוב והוא אי שוויון•
.שגדל עם מדיניות זו

זה אפשר לראות גם בהשוואה בינלאומית וגם בישראל על  •
.  פני השנים
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והוצאות הציבוריות  יני'הגהפרש 
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מלחמה ושלום:הדילמה השנייה
". ניהול הסכסוך"ישראל נוקטת במדיניות הקרויה •

.לכן כל יום מחליטים האם להמשיך בסכסוך או לא•

.אך גם צד כלכלי, להחלטה זו צדדים רבים•

ראינו כי הוצאות הביטחון הישירות ירדו מאד מאז השלום •
.אך יש גם הוצאות נוספת, עם מצריים

הגדולות ביותר הן זו הקשורה לשירות החובה ועוד יותר זו  •
.הקשורה להשפעת הסיכון בסכסוך על משקיעים



עלות אלטרנטיבית של שירות חובה
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עלות השירות הסדיר
ניתן אפוא לחשב את הפסד ההון האנושי בשל האיחור בכניסה  •

.לשוק העבודה

,  האחת ישירה, להפסד זה יש שתי השפעות על התוצר•
עקב ירידת התפוקה , והשנייה עקיפה בשל הקטנת ההון הפיזי

.השולית של ההון והרווחיות

.אחוזים5.7סך שתי ההשפעות היא הפסד תוצר של •

אם ישראל תגיע להסדר מדיני וניתן יהיה לקצר את השירות  •
.אחוזים1.4ההפסד יהיה ) בנים ובנות(הסדיר לשנה 



עלות נוספת
תוצר במגזר  -היחס הון. רמת ההון לתוצר בישראל נמוכה•

בעוד שבארצות הברית הוא , 1העסקי בישראל הוא בסביבות 
.1.6בסביבות 

בין שתי  26%הפרש כזה יכול להסביר פער בתוצר של•
זה  . גם אם היכולות הטכנולוגיות וההשכלה שוות, הארצות

מסביר חלק גדול מהפער בפריון העבודה בין ישראל לארצות  
.  אחרות

שיכולה  , הפרש כזה מקורו בעלות הון גבוהה יותר בישראל•
.מכאן הקשר לסכסוך. להיות רק מפרמיית סיכון



תוצר לשעה במגזר העסקי בישראל 
ב"ובארה

8

16

32

64

128

1960 1970 1980 1990 2000 2010

ב"ארה

ישראל



הון תוצר במגזר העסקי בישראל 
ב"וארה

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

1960 1970 1980 1990 2000 2010

ב"ארה

ישראל



?מדוע היחס הון תוצר נמוך

ניתן לנתח את היחס הון תוצר בעזרת ההנחה שפונקציית  •
.דוגלס-קובהייצור היא מסוג 

שער הריבית . שליש, חלק ההון בתוצר די דומה בין ארצות•
לכן השוני  . dבשתי המדינות דומה וכך גם שיעור הפחת להון 

.הוא בפרמיית הסיכון

הסבר סביר הוא  ? מדוע שפרמיית הסיכון תהייה גבוהה יותר•
.  1967תוצר אחרי -ראה גם הירידה בהון. הסכסוך

K
Y r d p

α
=

+ +



סיכום
.ישראל היא סיפור הצלחה כלכלי•

את סיפור ההצלחה הזה הובילו כמה החלטות חשובות  •
.כמו הסכם השילומים והסכם השלום עם מצרים

האחת  : עתה עומדת ישראל בפני שתי החלטות מרכזיות•
היא האם להשלים את תהליך השלום או להמשיך את  

השנייה היא האם להרחיב את השירותים  . ניהול הסכסוך
או להשלים עם  , החברתיים תוך העלאת המסים הישירים

.אי השוויון

להחלטות שתתקבלנה תהייה השפעה כלכלית מרחיקת  •
.לכת
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