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הוצאותיו של משק הבית הממוצע בישראל
גבוהות מהכנסותיו.
ההוצאות של משק הבית הממוצע גבוהות יותר מההכנסות בכל קבוצות
ההכנסה ,למעט החמישון העליון – כלומר חלק גדול ממשקי הבית חיים בגירעון
שוטף ונאלצים לנגוס בחסכונות או להיעזר במשפחה.
בין  2005ל 2011-עלו מחירי המזון בישראל באופן משמעותי ומרבית קבוצות
המזון נעשו יקרות יותר מבמדינות ה .OECD-כך למשל מוצרי החלב בישראל
היו יקרים ב 6-אחוזים בלבד ב ,2005-אך ב 2011-הגיעו לרמת מחירים הגבוהה
ב 51-אחוז מהממוצע ב .OECD-לחם ,דגנים ומוצרי בצק בישראל היו זולים ב-
 19אחוז מה ,OECD-ונעשו יקרים יותר ב 26-אחוז ב.2011-
תשלום המשכנתה החודשי הממוצע עלה ב 31-אחוז בקרב יהודים לא-חרדים
בעשור האחרון ,ובקרב משקי בית חרדיים – ב 72-אחוז.
שיעור המס הכולל לעסקים קטנים בארץ גבוה יחסית 57.8 :אחוז ,כולל מע"מ,
לעומת ממוצע של  51.6אחוז ב .OECD-כמו כן ,הטבות המס שמקנה החוק
לעידוד השקעות הון מוטות בקיצוניות לטובתן של החברות הגדולות .ככל
שהחברה גדולה יותר ,כך שיעור המס שהיא משלמת נמוך יותר.
ההכנסה מעבודה בקרב מעמד הביניים ירדה באופן יחסי :בשנים 1997–2011
כמעט לא חל שינוי בשכרם של העובדים הנחשבים למעמד הביניים הגבוה
(עשירונים  7–8של התפלגות השכר) – ולעומת זאת חלה עלייה יחסית בשכרם
של עובדים ברמות השכר הגבוהות והנמוכות יותר.
חלקו של ההון בסך ההכנסות גדל :בתחילת העשור הקודם ההכנסה מעבודה
עמדה על כשני שלישים מההכנסה הלאומית בישראל .מאז  2001ניכרת מגמת
ירידה בנתח ההכנסות מעבודה בכלל הכנסה הלאומית ,עד כדי  62אחוז בשנת
 .2011המשמעות היא שחלק קטן יותר מסך ההכנסות מגיע לעובדים כהכנסה
מעבודה וחלק גדול יותר מועבר לבעלי ההון ,המשתייכים ברובם לעשירונים
העליונים.

#בוחריםלדעת | יוקר המחיה

שאלות לקובעי
המדיניות:
איך ניתן לשפר את
מצבו של מעמד
הביניים?
מה יש לעשות כדי
לבלום את התייקרות
המזון?
אילו פעולות אפשר
לנקוט כדי לסייע לבעלי
עסקים קטנים?
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מידע נוסף בנושא יוקר המחיה נמצא בפרקים הבאים בספר השנתי של מרכז טאוב –
דוח מצב המדינה – חברה ,כלכלה ומדיניות :2014


לגמור את החודש – הוצאות ,הכנסות וחיסכון של משקי בית בישראל
(איתן רגב)



הכלכלה השחורה בישראל (נעם גרובר)



מגמות באי שוויון בשכר העבודה בישראל (איל קמחי וקיריל שרברמן)



דפוסי ההוצאה על מזון בישראל (דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב)

מרכז טאוב מעמיד בפני מקבלי ההחלטות המובילים בארץ ובפני הציבור הרחב
תמונה כוללת ,המשלבת בין ממדים חברתיים וכלכליים .הצוות המקצועי של המרכז
והצוותים הבין-תחומיים ,הכוללים חוקרים בולטים בתחומם באקדמיה ומומחים
מובילים בתחומי המדיניות ,עורכים מחקרים ומעלים חלופות למדיניות בנושאים
החברתיים-כלכליים המרכזיים העומדים על סדר היום במדינה .המרכז מציג
ניתוחים אסטרטגיים לטווח ארוך והערכות של חלופות למדיניות בפני הציבור ובפני
מקבלי ההחלטות על ידי כתבות בתקשורת ,תכנית פרסומים פעילה ,כנסים
ופעילויות אחרות בישראל ובחו"ל.
מרכז טאוב נוסד ב 1982-ביוזמתם של הרברט מ' סינגר ,הנרי טאוב וארגון הג'וינט
האמריקאי .המרכז ממומן באמצעות קרן צמיתה שהוקמה על-ידי קרן הנרי ומרלין
טאוב ,קרן הרברט ונל סינגר ,ג'ין וג'ון קולמן ,קרן משפחת קולקר-סקסון-הלוק ,קרן
משפחת מילטון א' ורוזלין ז' וולף וארגון הג'וינט האמריקאי.
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