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 לא לפגוע ביסודות ארוכי הטווח של המדיניות

 ר שלמה סבירסקי"ד

 מרכז אדוה



 לא קטסטרופה אלא ניהול לא נכון

 .  ישראל אינה מצויה בקטסטרופה כלכלית

 

המעבר לתקציב   –הגירעון תפח בין השאר בגלל התנהלות לא נכונה 

 .שמנע התמודדות בזמן אמת עם הירידה בהכנסות ממסים, שנתי-דו

 

התקדים עמדה גם  -ברקע הקיצוצים התקציביים חסרי, 2003-2002-ב

נגיד בנק ישראל התחייב להוריד : כן התנהלות לא נכונה של ההנהגה

שר  ; את הריבית בתנאי ששר האוצר יגיש תקציב קטן מהמתוכנן

מה , הקפיץ את הריבית, בפאניקה, האוצר לא עמד בהתחייבותו והנגיד

 .  שיצר משבר אמון ואווירה נוחה לקיצוצים



 לא שינוי מדיניות, הוראות שעה

לפני מספר שנים עלו מי הנהרות במרכז אירופה וגרמו להצפות  

 .שהצריכו הוצאות ממשלתיות גדולות, גדולות

 

העלאת מס  , בעיקר –ממשלת גרמניה החליטה לגייס כספי חירום 

 .  החברות באמצעות הוראת שעה

 

הטווח של המדיניות  -ממשלת גרמניה נמנעה מפגיעה ביסודות ארוכי

 .השירותים החברתיים, קצבאות, שכר: התקציבית



 לא לפגוע ביסודות המדיניות

הממשלה ניצלה את המשבר הפיסקלי כדי לקדם , 2003-2002-ב
 :ר ובעיקר'אצ'מדיניות שמרנית נוסח ת

   

שהקפיצו , תקדים במערך קצבאות הביטוח הלאומי-קיצוצים חסרי. 1
 ;  את שיעור העוני בישראל

 

שפגעו בחסכון הפנסיוני של  , מכירת קרנות הפנסיה לחברות ביטוח. 2
 .מאות אלפי עובדות ועובדים

 

ממשלה צריכה לשדר יציבות  . יש להימנע מצעדים שכאלה, הפעם
 .  ולא להתייחס לאזרחים כאל חבורת נצלנים וסחטנים –ודאגה לאזרח 



 , לא לפגוע במערכת השכר

 במערכת הביטוח הלאומי ובשירותים החברתיים

שלושת אלה צריכים להיות מרכיבים של התחייבות מדינתית ארוכת  
ולדבוק בהם  –בכל השלושה יש להציב יעדי שיפור ארוכי טווח . טווח

 :יש לזכור. גם בעיתות משבר שאינו קטסטרופלי

 

 ;ח"ש 6,000-שלישים מהשכירים משתכרים לא יותר מכ-קרוב לשני

 

,  קצבאות הילדים: וגם בלתי יציבה –רמת הקצבאות בישראל נמוכה 

 ;שפוגע בעשרות אלפי משפחות, יו-הפכו למעין משחק יו, למשל

 

 .    אינם מגיעים כיום ללימודים אקדמיים17שלישים מקבוצת גילאי -שני



 ?מה כן

שברוב העשור הקודם גדל יותר מן התקציבים  , תקציב הביטחון•
טווח  -על רקע היחלשות ארוכת, יכול לקטון בשנים הקרובות, החברתיים

 ;של מרבית שכנותינו

 

כדוגמת פרוייקטים של , שנתיים פרוייקטים תשתיתיים-ניתן לדחות בשנה•
 ;תשתיות תחבורה

 

כדוגמת מענקי איזון , אפשר להקטין הוצאות עודפות בהתנחלויות•
 ;של שירותים חברתייםיתר -מס וסיבסודהקלות , מוגדלים

 

. ולו בהוראות שעה, יש להגדיל את מיסוי התאגידים ולהנהיג מיסוי עושר•
הגידול הרב בנכסים הפיננסיים בישראל לא הוליד הכנסות גדולות יותר 

 .    של המדינה ממסים
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