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בלב הרפורמה בתהלי� עיצוב תקציב המדינה שמציע מרכז אדוה ניצבת הקמתו של מרכז לענייני תקציב ליד 
שיהפו� את דר� טיפולה של הכנסת בנושא תקציב המדינה , הרעיו  הנו לפתח גו� מקצועי נטול פניות. הכנסת

, לתרו� רבות למעורבותו של בית המחוקקי� בתהלי�שיפור זה עשוי . למקצועי ומבוסס על מידע מהימ  וזמי 
 .הנשלט באופ  דומיננטי על ידי אג� התקציבי� במשרד האוצר

, 1975ופועל ברציפות מאז ראשית שנת  ("CBO": להל (שהוק� ליד הקונגרס האמריקאי , משרד התקציבי�

ל מכוח חוק שחוקק הקונגרס פוע CBO. הנו דוגמא מצוינת למרכז מחקר תקציבי בעל מוניטי  והשפעה רבי�

חלק גדול מעבודתו הנו תמיכה  .(Congressional Budget and Impoundment Control Act (1974בשנת 

תפקיד  של ועדות . שהוקמו ג� ה  מתוקפו של החוק הנזכר לעיל, בוועדות התקציב של הבית ושל הסנאט
הגירעו  או , הוצאותיה, ס� כל הכנסות המדינהובכלל זאת , י החוק הנו לעצב את התקציב הפדראלי"אלה עפ

 .העוד� שנוצרו כתוצאה מכ� וחלוקת התקציב לפונקציות הממשל השונות

, זאת. חלוקת העבודה בי  יחידותיו ואופ  איושו ,CBOמטרתו של נייר זה הנה להציג את משימותיו של 

שרד תקציבי� בכנסת צנוע בהרבה א� א� בהקשר הישראלי יהיה מ. כמודל למרכז התקציבי� העתידי בכנסת

לקראת פיתוח  CBOשנית  לקבל השראה מאת , הרי אנו סבורי�, בגודלו ובתקציבו ביחס לעמיתו האמריקאי

השוני בי  שני , כמוב , בהקמת זרוע זו יובא בחשבו . זרוע מקבילה שתעמוד לרשות בית הנבחרי� הישראלי
לו על מרכז התקציבי� בכנסת למבנה המוסדי והחוקתי ב והתאמת המשימות שיוט"המשטרי� בישראל ובארה

 . של הפרלמנטריז� הישראלי

בשל כ� . שאינו ממלי( על מדיניות, מפלגתי)בלתי, נסמכת על מעמדו כגו� מקצועי CBOהאפקטיביות של 

 .למוניטי  כגור� בלתי תלוי ובעל אמינות גבוהה CBOזכה 

 CBOי החוק חייב "עפ. צעות לבקשת  של ועדות הקונגרסמקצת  מבו. נקבעו בחוק CBOמקצת משימותיו של 
כ לבקשותיה  של שתי ועדות "אח, המופנות אליו מוועדות התקציב של הבית והסנאט, לתת עדיפות לבקשות

מכי  ג� ניתוחי� מסוגי� שוני� כגו  הערכות  CBO. ההקצאות ולבסו� לבקשותיה  של שאר ועדות הבית

 . עלות של חוקי� פרטיי�

 :נחלקת לכמה תחומי� עיקריי� שייסקרו להל  CBOותו של פעיל

    סיוע לקונגרס לפתח תכנית תקציביתסיוע לקונגרס לפתח תכנית תקציביתסיוע לקונגרס לפתח תכנית תקציביתסיוע לקונגרס לפתח תכנית תקציבית

תפקידו של . ועדות התקציב של בית הנבחרי� ושל הסנאט מכינות את תכנית התקציב השנתית של הקונגרס

CBO מכיל ג� ח "הדו.  השני� הבאות10המכיל תחזיות כלכליות ותקציביות למש� , ח שנתי"הנו להכי  דו

דיו  בשאלות אקטואליות בתחו� מדיניות תקציבית וכלכלית כמו השפעתו של הגירעו  הפדראלי על הצמיחה 

חות עבור ועדות התקציב על "א� מכי  דו CBO. נוהג לעדכ  את תחזיותיו באמצע השנה CBO. הכלכלית

 .טווח ואפשרויות להפחתת הגירעו )אודות נושאי� כגו  לחצי� תקציביי� ארוכי

 

    תחזיות כלכליותתחזיות כלכליותתחזיות כלכליותתחזיות כלכליות

CBO היחיד ברשות המחוקקת � 24 לבי  18תחזיות אלו מכסות בי  . שלו מנדט לתחזיות כלכליות, הנו הגו

תחזיותיו ארוכות . אינפלציה ושערי הריבית, אבטלה, ג"חודשי� ועוסקות במשתני� כלכליי� מרכזיי� כמו תמ

י החוק מחויב "כמו כ  עפ. פריו  והחיסכו ה, מתבססות על מגמות משתנות בכוח העבודה CBOהטווח של 

CBO כי כיו� כל החלטותיו של הקונגרס בענייני תקציב , יודגש. להודיע לקונגרס על צפי למיתו  במשק

  .CBOמתקבלות תו� התייחסות לתחזיותיו של 

CBO כ  מקיי. מתבסס בעבודותיו על מודלי� כלכליי� מרכזיי� ועל שירותי חיזוי כלכליי� פרטיי� �CBO 
 . פנל מומחי� חיצוניי� פעמיי� בשנה



 

    ניתוח של תקציב הנשיאניתוח של תקציב הנשיאניתוח של תקציב הנשיאניתוח של תקציב הנשיא

את תקציב הנשיא על ההוצאות וההכנסות  CBOמנתח , לבקשת ועדת ההקצאות של הסנאט, מדי שנה

לוועדות שונות בקונגרס חוות דעת על השלכותיה  של תכניות תקציב  CBOכ  מגיש . הגלומות בו

 . להרצות בפני ועדות הבית בנושאי כלכלה ותקציב CBOבקשי� אנשיו של לעתי� תכופות מת. אלטרנטיביות

 

    הערכות עלות של חקיקההערכות עלות של חקיקההערכות עלות של חקיקההערכות עלות של חקיקה

CBO ח באשר להערכת העלות מתייחס "הדו. נדרש להערי� את עלות� של כל החוקי� הנדוני� בקונגרס

. �לשאלה כיצד ישפיע החוק על הוצאות המדינה או הכנסותיה במהל� חמש השני� הבאות או למעלה מכ

המאגדת , בהערכות שמספקת ועדה משותפת לנושאי מיסוי CBOבכל הנוגע לחקיקה בנושאי מס משתמש 

, בנושא ג� לחברי קונגרס CBOמסייע , ככל שהזמ  מאפשר לו. נציגי� של שתי ועדות הבית לנושא המיסוי

 .היוזמי� חקיקה פרטית

נעזרי� בה  על מנת . החקיקה בקונגרסע� הזמ  הפכו הערכות עלות החקיקה לחלק אינטגרלי של תהלי� 

הערכות לוועדות  CBOבנוס� לכ� מספק . לקבוע הא� ועדות הבית מצייתות להחלטות התקציב השנתיות

 . ההקצאות של הקונגרס

 

    סיוע לקונגרס בהערכת מדיניות תקציבית וכלכליתסיוע לקונגרס בהערכת מדיניות תקציבית וכלכליתסיוע לקונגרס בהערכת מדיניות תקציבית וכלכליתסיוע לקונגרס בהערכת מדיניות תקציבית וכלכלית

 על התקציב הפדראלי ועל המשפיעי�, היא לנתח תכניות ספציפיות ונושאי מדיניות CBOאחת מחובותיו של 

בדר� כלל מגיעות בקשות בנושאי� כאלה מראשי הוועדות או מהנהגת המפלגות בבית הנבחרי� . הכלכלה

מציעי� גישות , בודקי� מדיניות עכשווית, מכסי� מגוו  של פעילויות ממשלתיות CBOניתוחיו של . ובסנאט

לספק המלצות מדיניות  CBO בלתי מפלגתי מקפיד כגו�. חלופיות ומסבירי� כיצד ישפיעו על תכניות קיימות

 . מקצת המחקרי� נערכי� במש� חודשי� רבי� וחלק� תו� תקופה קצרה. קונקרטיות

ארגוני� . אלא ג� את הדיו  הציבורי בכלל, מחקרי� רבי� מתפרסמי� ומשמשי� לא רק את הקונגרס בדיוניו

בבוא� להציע מדיניות ציבורית  CBOת של חו"חברתיי� רבי� בארצות הברית עושי� שימוש נרחב בדו

 . חלופית

 

  

    CBOCBOCBOCBOדוגמאות למחקרי� שפרס� דוגמאות למחקרי� שפרס� דוגמאות למחקרי� שפרס� דוגמאות למחקרי� שפרס� 

מפרס� המרכז מדי פע� מידע מפורט על אספקטי� חשובי� של תחזיותיו , חותיו השנתיי�"בנוס� לדו
מדיניות : למשל, בי  הנושאי� שטופלו בפרסומיו בשני� האחרונות נמצא. הערכות עלות ועוד, התקציביות

רמת החיסכו  , משבר בענ� הביטוח, מדד יוקר המחייה, החוב הלאומי ומדיניות הריבית, תעסוקה, אותברי
מדיניות , מדיניות תחבורה ותשתיות, מס החברות, דוריי� של פרישה לגמלאות)היבטי� בי , במשקי בית

 . י ועוד ועודפרויקטי� בתחו� הביטחו  הלאומ, אבטלה והשמת עובדי�, הגירה ורווחה, בתחו� האנרגיה

  



 

    ומבנה אגפיוומבנה אגפיוומבנה אגפיוומבנה אגפיו    CBOCBOCBOCBOאיוש איוש איוש איוש 

וזאת לאחר קבלת המלצות מטע�  CBOעל פי החוק ממני� יושבי הראש של שני הבתי� בקונגרס את מנהל 

 .הניתנת להארכה, המינוי הנו על פי כישורי� מקצועיי� בלבד ולקדנציה של ארבע שני�. ועדות התקציב

 אחוז 80בער� ; כל העובדי� אקדמאי�.  בתפקידי מנהלה28ד  מקצועיי� ועו204מתוכ� ,  תקני�232למשרד 
תקציבו .  אחוז מ  העובדי� הוכשרו בתחומי הכלכלה והמדיניות הציבורית60. מה� בעלי תארי� מתקדמי�

 . מיליו  דולר25הנו  CBOהשנתי של 

CBO  מחולק כדלקמ: 

 ';ספרייה וכו, מחשוב, אד�)חטיבת מידע ומנהל העוסקת בשירותי כוח. 1

 ;המעסיקה כשליש מעובדי המשרד ומספקת הערכת עלות של חוקי� וניתוחי תקציב, חטיבת ניתוח תקציב. 2

העוסקת בניתוח השפעת המדיניות הפיסקלית על הכלכלה וייעו( לקונגרס , חטיבת ניתוח מאקרו כלכלי. 3
 '; וכו, חסכונות, הכנסה, ייצור, תעסוקה: בנושאי� כגו 

 ;העוסקת בניתוח הכנסות המדינה ממיסי�, חטיבת ניתוח מס. 4

 ;טכנולוגיה ומסחר, אנרגיה וסביבה, המתמחה בתחומי החקלאות, חטיבת משאבי� טבעיי� ומסחר. 5

 ;חינו� ושיכו , שוק העבודה, פנסיות,  ייעו( בנושאי בריאות))חטיבת בריאות ומשאבי אנוש . 6

 ;וחות האסטרטגיי�האד� הצבאי ובכ)העוסקת בכוח, חטיבת ביטחו  לאומי. 7

 .המנהלת מחקרי� על רפורמות בתקציב ועוד, חטיבת מחקרי� מיוחדי�. 8

  

    לקראת מרכז תקציבי� ליד הכנסתלקראת מרכז תקציבי� ליד הכנסתלקראת מרכז תקציבי� ליד הכנסתלקראת מרכז תקציבי� ליד הכנסת

לרשות ועדת הכספי� יועצת כלכלית  .CBOהכנסת נעדרת כיו� גו� שיוכל למלא ולו חלק מהפונקציות של 

להקמת מרכז תקציבי� בכנסת יקבל המרכז שבשלב הראשוני , אנו ממליצי�. אחת ויועצת משפטית אחת בלבד
מדע , מחצית� בעלי תואר דוקטור ומחצית� בעלי תואר מוסמ� בתחומי הכלכלה,  תקני� של חוקרי�10

 .משפטי� וראיית חשבו , עבודה סוציאלית/סוציולוגיה, מדיניות ציבורית/המדינה

 

 :על המרכז להכיל ע� פתיחתו מספר מחלקות

שתספק ניתוחי� של הצעות התקציב של הממשלה וכ  הערכות עלות של , מדינהמחלקת ניתוח תקציב ה. 1
 . הצעות חוק של חברי כנסת

שתספק הערכות של השפעות המדיניות הפיסקלית על המשק בכלל , מחלקה לניתוחי� מאקרו כלכליי�. 2
 .רמת חיי� וחלוקת הכנסות, ובה� תעסוקה ואבטלה, ועל מספר נושאי� בפרט

 .שתעסוק בניתוח מדיניות המיסוי והשלכותיה, �מחלקת מסי. 3



 .מחלקה למחקרי� מיוחדי�. 4
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