הערות מרכז אדוה

להצעת שר האוצר

למצרפי התקציב ולשינויי מבניי
לקראת הדיו בממשלה בתארי 29.8.2001
27.8.2001

שר/ה נכבד/ה,
לקראת הדיו הצפוי בממשלה ביו ד' הקרוב על הצעות משרד האוצר למסגרת תקציב
 ,2002אנו מתכבדי להעביר אלי מספר הערות נבחרות.

יעד הגירעו ומדיניות הפיתוח הכלכלי והחברתי
יש לבר על נכונות של ראש הממשלה ושר האוצר לקבוע יעד גירעו שיאפשר מעט
גמישות בהפעלת תוכניות ממשלתיות בתקופה זו של מיתו ואבטלה .בד בבד יש לומר ,כי
במבט ארו טווח נראה כי הצעה זאת מהווה המש של דפוס הפעולה של מרבית
הממשלות האחרונות ,המתאפיי באקראיות ובהיעדר יעדי פיתוח ארוכי טווח.
כידוע ,בשני האחרונות התחלפו ממשלות לעתי קרובות .כל ממשלה נוהגת לפתוח
בהצעת תקציב המבשרת על "סדר עדיפויות חדש" ,ובהתא לכ ,בחריגה מיעד הגירעו
שנקבע על ידי קודמתה ,תו הבטחה שהיא!עצמה תחזור בשני הבאות לתוואי של גירעו
יורד .תוחלת החיי הקצרה אינה מאפשרת לה לעמוד בהתחייבותה ,ואת מקומה תופסת
ממשלה חדשה !! וחוזר חלילה .מכא  ,שממשלות ישראל מרמות את עצמ ואת הציבור:
הממשלות "כאילו" מקפידות על יעד גירעו נמו ,א בפועל חורגות ממנו באופ די קבוע.
מרכז אדוה אינו מלי על עצ הגדלת הגירעו  ,שכ אנו סבורי שבנתוני המשק והחברה
בישראל ,הממשלה צריכה למלא תפקיד מרכזי בפיתוח כלכלי וחברתי ,ואי עליה להירתע
אפילו מגירעונות ,שאינ עומדי בקריטריוני של הגופי הפיננסיי הבי !לאומיי.
אלא שהדפוס שנתקבע בשני האחרונות ,של חריגה בכל פע שמתחלפת הממשלה ,תו
הבטחה "לחזור למוטב" בשני הבאות ,פגו בשני מובני :ראשית ,הוא מבוסס על מעי
הונאה זוחלת; שנית ,הגירעונות מתבזבזי כיוו שה אינ נובעי מתכניות פיתוח
מסודרות ועקביות ,אלא מלחצי נסיבתיי ומגחמות חולפות .כיוו שכ ,אי לה
השפעה מצטברת חיובית על המשק ועל החברה בישראל.
נמחיש זאת באמצעות הדוגמא הבאה :על רבי מוסכ ,כי מערכת החינו זקוקה לשדרוג
כללי .השדרוג מצרי השקעות גדולות ,אשר אולי יחייבו את הגדלת הגירעו  .ממשלות
ישראל לא קיימו מזה שני דיו מקי $במערכת החינו ,ואי במגרות שו תכנית שדרוג
רב שנתית .כ ,כאשר ממשלה חדשה מגיעה לשלטו ורוצה להפגי "סדר עדיפות לאומי
חדש" ,היא בוחרת פרוייקטי חינוכיי באופ אקראי .הפע ,נבחרו ,בי השאר,
מועדוניות היו !! שפעולת ראויה כשלעצמה ,א אי בה כדי לשפר את הישגי התלמידי
בפריפריה; וביטול מבחני הכניסה הפסיכומטריי
!! פעולה העוקפת את עצ הצור בשדרוג של בתי הספר התיכוניי בפריפריה .בתי ספר
אלה ימשיכו לתפקד ברמה נמוכה מהנדרש ,א בוגריה יקבלו פיצוי בדמותה של הנחה
בכניסה לאוניברסיטה.
אנו ממליצי לחברי/ות הממשלה לצר $להחלטה הצפויה על הצעת תקציב המדינה,
החלטה כי משרדי ממשלה נבחרי יתחילו מייד במלאכת ההכנה של תכנית רב!שנתית,
שתשמש בסיס להצעת התקציב לשנת  .2003אנו ממליצי להתחיל במשרדי האחראי
על שתי מערכות השירותי החברתיי הגדולי ,חינו ובריאות .אנו ממליצי עוד
להתנות את הדיו בהצעת התקציב לשנת  2003בקיומו של דיו מקדי על תכניות אלה.

גודל תקציב המדינה
הצעת האוצר אינה מציינת את גודלו של התקציב המוצע לשנת  .2002במקו זאת היא
מציינת את "ההוצאה התקציבית" ,בס  205.4מיליארד ש"ח .אי זה ברור מדוע נוקט
האוצר דר זו של הצגת הנתוני.

"ההוצאה התקציבית" היא התקציב פחות תשלומי החובות )ללא קר ( .בשנת  ,2001למשל,
עמדה ההוצאה התקציבית על  205.6מיליארד ש"ח ,וס התקציב עמד על  245.8מיליארד
ש"ח .ההפרש בי שני הסכומי הורכב מתשלומי החובות )ללא קר ( ,שעמדו על 34
מיליארד ש"ח ,וכ מ הגירעו המתוכנ  ,שעמד בשנת  2001על  6.3מיליארד ש"ח.

היק" ההוצאה הציבורית
משרד האוצר מציג ,כמדי שנה ,תרשי שבו מוצג היק $ההוצאה הציבורית )כאחוז
מהתמ"ג( בישראל ובארצות המערב .התרשי כמו מבקש להצביע על "מחלה" ,על חו
גבוה המצרי פנייה לרופא :ישראל מצויה בתרשי ליד "מקרי קשי" כדוגמת שוודיה,
דנמרק וצרפת ,ורחוקה מ "המקרי הבריאי" כדוגמת ארצות הברית )הצעת האוצר
למצרפי התקציב ולשינויי מבניי.(6 :22.8.2001 ,
על כ ראוי להעיר שתי הערות:
ראשית ,שוודיה ,דנמרק וצרפת כול ארצות משגשגות ומבוססות ,המציעות לאזרחיה
מדיניות רווחה נדיבה ובכל זאת מצליחות לשמור על "בריאות" כלכלית טובה; ואילו
ארצות הברית אמנ עשירה ,א עושר זה מרוכז בה בידי שכבה צרה ואי בו כדי לאפשר
לכל האזרחי שירותי רווחה סבירי.
שנית ,ההוצאה הציבורית בישראל גבוהה ,כידוע ,בעיקר בגלל הוצאות הביטחו הגבוהות.
חישוב שערכנו מעלה ,כי אילו היו הוצאות הביטחו בישראל דומות לאלה של ארצות
מערב אירופה ,היה משקל ההוצאה הציבורית בישראל יורד לרמה הממוצעת באירופה.
כיו ,לאור הדרישות הגדלות של מערכת הביטחו  ,ברור הוא ,שכל מי שמצביע על
"המחלה"!כביכול של ישראל !! היק $ההוצאה הציבורית !! תובע למעשה הקטנה של
ההוצאה החברתית ,דבר שיוביל בסופו של דבר לפגיעה בחוסנה הכולל של ישראל.

ייעול תהליכי התכנו והרישוי
האוצר מבקש להאי .תכניות תשתית ובינוי ,כדי ליצור מקומות עבודה .יש לבר על
היוזמה להשקיע ביצירת מקומות עבודה ,אבל בה בעת יש להתריע מפני האצה ,שתבוא על
חשבו מיצוי השלבי הנקובי בחוק ו/או תו פסיחה על המחויבות הדמוקרטית לאפשר
מעורבות של האזרחי בקבלת החלטות תכנוניות.
כוונתנו כא בעיקר להצעה להקי ועדות מיוחדות לפרוייקטי של תשתית לאומית :יש
מקו לחשש ,כי ועדות אלה ישמשו לעקיפה של רשויות סטטוטוריות קיימות ולפסיחה על
שלבי של מעורבות ציבורית.
במלי אחרות !! האצה וייעול כ ; פתיחת השער בפני פעילות בלתי מבוקרת של יזמי !!
לא.

מהגרי עבודה )"עובדי זרי"(
במסגרת הצעדי לצמצו האבטלה ממלי .האוצר לצמצ את מספר מהגרי העבודה
בישראל ,באמצעות שני צעדי :האחד ,הקטנת מספר ההיתרי הניתני למעסיקי
ישראליי; השני !! הגברת האכיפה כנגד שהיית של עובדי בלתי חוקיי.
הצעד הראשו  ,של צמצו מספר ההיתרי ,אינו מעורר אמו רב ,בהיותו בנוי באופ
מלאכותי כתוואי יורד 32 ,42 ,52 :אל $היתרי בכל אחת מהשני הבאות .מבחינה זאת

דומה צעד זה לתוואי הגירעו התקציבי היורד ,אשר ,כפי שראינו לעיל ,אינו ממומש.
בעיית האמינות בולטת במיוחד לאור העובדה שהאוצר אינו מציג הסבר מסייע כלשהו
לתוואי היורד !! למשל ,תחזית כלשהי של ירידה מדורגת בביקוש לעובדי במשק בכלל,
או בענפי מסוימי בפרט ,או תכנית מסודרת של משיכת עובדי ישראלי לענפי בה
מועסקי מהגרי העבודה.
הצעד השני הוא צעד המוזכר בתכיפות על ידי פוליטיקאי" :לגרש את העובדי הזרי".
זהו צעד מטריד במיוחד ,שכ הוא מעיד על הקלות הבלתי נסבלת שבה מאמצי אצלנו
צעדי כוחניי כנגד בני אד .זאת ,בשעה שהאחריות לגידול במספר מהגרי העבודה
מוטלת על הממשלה עצמה ,שראתה ועדיי רואה בה תחלי $לעובדי הפלסטיניי.
הפתרו אינו בגירוש אלא באכיפה של חוקי העבודה הישראליי !! דבר אשר יהפו את
העסקת של מהגרי עבודה מארצות רחוקות לבלתי כדאית ,ולחלופי  ,תאפשר למהגרי
המגיעי אלינו רמת חיי כזו של הישראלי.
הצעד השלישי המוצע הוא קביעת חובת העסקה של עובדי ישראליי בפרוייקטי
ציבוריי .זהו צעד שיש לבר עליו.
אנו מציעי להוסי $לכ צעד רביעי ,אשר לא זו בלבד שיסייע להתמודד ע הגידול במספר
מהגרי העבודה ,אלא שהוא ג יתרו לרווחת של עובדי ועובדי ישראליי :הגברת
האכיפה של חוקי השכר וחוקי העבודה ,ובמיוחד חוק שכר מינימו .אנו מציעי להוסי$
על חובת העסקה של עובדי ישראליי בפרוייקטי ציבוריי ג את החובה של תשלו
שכר מינימו לפחות לכל המועסקי ,ישירות או בעקיפי  ,בפרוייקטי ציבוריי.

הצרת סמכויותיו של המוסד לביטוח לאומי
האוצר מציע למנות לתפקיד חשב המוסד לביטוח לאומי חשב ,שיהיה עובד של משרד
האוצר ויהיה כפו $לחשב הכללי באוצר.
המדובר בניסיו נוס $של משרד האוצר להשתלט על המוסד לביטוח לאומי .בעבר ביקש
משרד האוצר להשיג מטרה דומה באמצעות הצעה לאחד את הגבייה של מס הכנסה ושל
דמי הביטוח הלאומי.
מעמדו העצמאי של המוסד לביטוח לאומי מעוג בחוק ,והוא נועד להבטיח מערכת של
ביטחו סוציאלי ,שתהיה עצמאית ותתבסס בעיקרה על תשלומי ביטוח של העובדי
והמעסיקי .האוצר תור ג הוא ,אמנ ,תרומה משמעותית למימו המערכת הביטחו
הסוציאלי ,א זוהי תרומה ייעודית ,ואי לראות בה בשו פני ואופ הצדקה להפיכת
מערכת הביטחו הסוציאלי לחלק מ הפעילות השלטונית הרגילה.
האוצר א $מגלה יחס מתנשא ופוגע כלפי המוסד לביטוח לאומי ,כאשר הוא קובע כי
ההצעה שלו באה "למנוע חשש לאי סדרי בהוצאת הכספי" .לאור קביעה זאת יש
לשאול ,ראשית ,כיצד מתיישבת המגמה של האוצר ,לרכז בידיו את כל הפעילות הכספית
של רשויות המדינה ,ע טענתו שלו ,כי ריכוזיות!יתר היא שלילית !! כאשר מדובר
במשרדי ממשלתיי אחרי )ר' להל ההצעה להעביר את גני הילדי לרשויות
המקומיות(.
שנית יש לשאול את השאלה הקלאסית :ומי ישמור על השומרי?

העברת סמכות המינוי של חשבי משרדי ממשלה לחשב הכללי במשרד האוצר
משרד האוצר מבקש להשיג שליטה ישירה על החשבי של כל המשרדי.

החתירה של משרד האוצר לרכז בידיו סמכויות רבות ככל האפשר עומדת ,כפי שכבר ציינו
לעיל ,בניגוד למרש שהוא עצמו מציע לשאר המשרדי ,לבזר סמכויות.
חשוב מכ ,כיוו הפעולה של משרד האוצר עומד בניגוד למגמה המסתמנת מזה למעלה
מעשור בארצות המערב ,להעניק למשרדי הממשלה ולסוכנויות ממשלתיות אוטונומיה
בכל הנוגע לניהול תקציביה !! וזאת לאחר שהממשלה קובעת גבול קשיח להוצאה
הכוללת של כל יחידה ויחידה.

הארכת חוק לימוד חובה עד גיל שמונה עשרה
זהו צעד מבור .הוא עשוי להועיל במיוחד לתלמידי ביישובי הערביי ,ש הנשירה
מגיעה ,בסו $התיכו  ,ללמעלה משליש מקבוצת הגיל; ולרבי מ העולי בשכונות
ובעיירות הפיתוח.
יש ללוות צעד זה בצעדי משלימי מתבקשי :בניית כיתות לימוד )במיוחד ביישובי
הערביי(; הגדלת כוח ההוראה; ושדרוג רמת התפקוד הכוללת של בתי הספר ביישובי
הערביי ,בשכונות ובעיירות הפיתוח.

קבלה לאוניברסיטאות של כל מחזיקי תעודת בגרות
זהו רעיו שמ הראוי לבר עליו .אול א מדובר בכוונה רצינית ,אי די בפתיחת
השערי ,ויש לבנות מער סיוע ותגבור לתלמידי הנוספי החדשי ,שיגיעו ללא הכנה
ראויה בתיכו  ,וזאת על מנת שהכניסה לאוניברסיטה לא תהיה בבחינת ביקור חול.$
הציו בבחינה הפסיכומטרית תלוי ,במידה רבה ,בטיב ההוראה והלימוד בשלבי
הקודמי ,ובעיקר בתיכו  .כידוע ,יש הבדלי משמעותיי ברמת ההוראה והלימוד בי
בתי ספר תיכוניי שוני .כתוצאה מכ יש הבדלי משמעותיי בי תעודות הבגרות
השונות :יש תעודות העומדות בכל הדרישות של האוניברסיטאות ,ויש כאלה שעומדות רק
בחלק מה  ,או בכלל לא .אי לכ ,א אנו חפצי ,שכל המתקבלי לאוניברסיטאות
יתקדמו במידה דומה ,על האוניברסיטאות להעניק לה תמיכה והשלמה ,במידת הצור.
שא לא כ  ,סביר כי רבי מ המתקבלי החדשי ינשרו בסו $השנה הראשונה ,כשה
מלווי בתחושת כישלו כבדה.

פרישה מוקדמת של מורי
האוצר מציע לצמצ את מספר עובדי ההוראה שהותרה לה פרישה מוקדמת ,ומבסס את
כוונתו זו על ההשוואה בי גיל הפרישה של עובדי הוראה ,העומד על  ,53ע גיל הפרישה
של יתר העובדי בשירות המדינה ,העומד על .61
במקרה זה ,הרצו לחסו מתנגש במטרה חשובה אחרת ,והיא הצור ברענו ובשדרוג של
כוח ההוראה ,בי השאר באמצעות משיכה של כוח הוראה צעיר מקרב בוגרי/ות המכללות
האקדמיות.

העברת גני החובה לשלטו המקומי
משרד האוצר מבקש לפתור בעיה משנית ,באופ יחסי ,של הפיצול הקיי בי המעסיק של
הגננת )משרד החינו( ובי המעסיק של עוזרת הגננת )הרשות המקומית( ,באמצעות
העברת ההעסקה של הגננות ממשרד החינו לרשויות המקומיות.
צעד זה עלול לפגוע במערכת החינו הקד!יסודי ולהוביל ליצירת רמות שונות של חינו
כבר בגני החובה .המערכת הארצית של גני החובה של המדינה מצטיינת כיו ברמה
סבירה ובמידה רבה של הומוגניות ,הודות לשליטה ולפיקוח של משרד החינו המרכזי.
א יועברו הגני לרשויות המקומיות ,השונות זו מזו ,כידוע ,במידת המשאבי וביכולת
הארגונית ,יש מקו לחשש ,כי הומוגניות זו תיפגע.
אפשרות אחרת היא שרשויות מקומיות חלשות ,שאי ביד די משאבי לניהול מערכת גני
החובה ,ימסרו את הניהול לגופי אחרי .זאת ,בדומה להעברת הניהול של החינו
התיכו בעיירות הפיתוח לידי רשתות כדוגמת "אורט" או "עמל" .בחינו התיכו  ,אחת
התוצאות הבלתי רצויות של מהל זהו הוא ריבוי המסלולי המקצועיי בעיירות
הפיתוח .מ הראוי למנוע היווצרות של מצב שבו רשתות שונות תענקנה חינו שונה כבר
בשלב הקד!יסודי.

הגבלת מספר היחידות המקצועיות החדשות בבתי החולי
זוהי הצעה שיש לבר עליה .בתי חולי מרבי בפתיחת של יחידות מקצועיות ג כאשר
יחידות כאלה מצויות בבתי חולי סמוכי וג כאשר היחידות הקיימות די בה כדי
לשרת את כלל הציבור באזור .בתי החולי נוהגי כ א כדי לצבור יוקרה וא כדי
למשו כוח אד רפואי ומשאבי כספיי .כיוו שיחידות מקצועיות דורשות השקעה
גדולה בכוח אד ובציוד רפואי ,מדובר במקרי רבי בהוצאות מיותרות ,אשר מוטב היה
לו הושקעו בשירותי רפואה מונעת ו/או בשירותי בריאות קהילתיי.
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