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השבוע במאקרו 
 

במחצית הראשונה של 2019, הגירעון התקציבי היה גבוה משמעותית בהשוואה לתקופה המקבילה בשנים קודמות 

בחודש יוני 2019, הגירעון התקציבי של 
הממשלה הסתכם בכ-6.8 מיליארד ₪. הגירעון 
בחודש יוני נוטה להיות גבוה בכל השנים 
מסיבות הקשורות בעונתיות. עם זאת, הגירעון 
בחודש יוני השנה היה גבוה במידה ניכרת מן 
הגירעון הממוצע לחודשי יוני בחמש השנים 

האחרונות, שהסתכם בכ-4.8 מיליארד ₪.  

באופן דומה, הגירעון המצטבר במחצית 
הראשונה של השנה )ינואר-יוני( הסתכם בכ-

21.9 מיליארד ₪, והוא גבוה בצורה ניכרת מן 
הגירעון המצטבר למחצית הראשונה של שנים 
קודמות )ראה/י תרשים(. בשנים-עשר החודשים 
האחרונים, הגירעון הסתכם, ע"פ אומדני משרד 
האוצר, בסכום השקול לכ-3.8% תוצר והצפי 
הוא שהגירעון בכל 2019 יסתכם בקרוב ל-4% 

תוצר. 

הגירעון בחודש יוני משקף רמה נמוכה יחסית 
של הכנסות מדינה ממסים, אשר נותרו ללא גידול ריאלי בשנה החולפת. החולשה ניכרת בחודש יוני כמעט בכל רכיבי המיסוי. 
לצד החולשה בהכנסות המדינה ממסים, הוצאות הממשלה המשיכו לעלות, בקצב מהיר יחסית גם בחודש יוני. מימון הגירעון 
המצטבר מראשית השנה, בסך של כ-21.6 מיליארד ₪ למימון, בוצע באמצעות גיוס נטו, בעיקר בשוק איגרות החוב המקומי, 
בהיקף של כ-17 מיליארד ₪ נטו, זאת לצד גיוס נטו באמצעות הנפקת אג"ח בחו"ל בהיקף של כ-4 מיליארד ₪. לא היו הכנסות 

מהפרטה )מכירת חברות ומכירת קרקעות( והאוצר משך מן הפיקדון הבנקאי )הזרים( שלו כ-600 מיליון ₪. 

לסיכום, אנו מעריכים כי בהיעדר צעדים תקציביים של ממש, הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות, הגירעון בשנה הבאה צפוי 
גם כן להיות גבוה יחסית, זאת בדומה להערכות הנגיד שהוצגו לאחרונה. צפוי שממשלה חדשה, לכשתוקם, תיאלץ להעלות 
סוגים שונים של מיסים וייתכן שאף לבטל פטורים )ממס(, השקולים אף הם להעלאת מיסים, כאלה ואחרים בשנים הבאות. 
מהלכים אלו צפויים לבוא לידי ביטוי בתרומה לעליית מדד המחירים לצרכן בשנת 2020 וכן להאטת קצב התרחבות הצריכה 

הפרטית בשנה הבאה.   

הוועדה המוניטארית הותירה את הריבית ברמה של 0.25%; להערכתנו, הסיכוי להעלאת ריבית בזמן הקרוב הינו נמוך 

כצפוי, הוועדה המוניטרית החליטה ב-8 ליולי 
להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 
0.25%. בהודעה המלווה, בנק ישראל ציין את 
סביבת האינפלציה שנמצאת מעל הגבול התחתון 
של יעד יציבות המחירים )1%-3%( שלאחרונה 
חלה בה עלייה קלה, על רקע הימצאות המשק 
בסביבת תעסוקה מלאה שמובילות ללחצי שכר 
בעיקר בסקטור העסקי; את התחזקות השקל 
במונחי שער החליפין האפקטיבי בכ-4.3% בשנה 
האחרונה; את הסיכון שאם יתחדש הייסוף הוא 
צפוי לעכב את המשך עליית האינפלציה לכיוון 
מרכז היעד; ובנוסף, בנק ישראל מציין שהמשק 
צומח בסביבת הקצב הפוטנציאלי, זאת על אף 
ההאטה בצריכה הפרטית בעת הנוכחית על רקע 

מיצוי הגידול הנוכחי בתעסוקה. 

במסיבת העיתונאים המלווה לפרסום החלטת 
הריבית הדגיש נגיד בנק ישראל כי חוסר הודאות 

העולמי יחד עם חוסר הוודאות הפוליטי במשק המקומי – יש ממשלת מעבר, בחירות חוזרות ושאלת אופן ההתמודדות של 
הממשלה החדשה שתקום עם הגירעון התקציבי והשפעתו על המדדים הכלכליים )אינפלציה, צריכה פרטית, צמיחה ועוד( – 

גורמים לשינויים תכופים בהערכות הוועדה באשר להתפתחות סביבת המאקרו ותוואי הריבית לשנים הקרובות.  

בהקשר זה, נציין כי הנגיד הדגיש שהתחזית המאקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, לפיה צפויה העלאת ריבית אחת )של 25 
נ"ב( עוד ברביע הנוכחי )כלומר בהחלטה הבאה ב-28.8(, אינה משקפת בהכרח את דעתם של חברי הוועדה המוניטארית, אף 
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כי קשה להניח כי קיימת אי-תלות מוחלטת בין תחזית חט' המחקר לחברי הועדה המוניטרית. הנגיד ציין שתחזית זו מבוססת 

 2  

על מספר רב של הנחות באשר לסביבת המאקרו העתידית המתאפיינת במידה רבה של חוסר ודאות, כך שבמקרה של הרעה 
מסוימת באחד הפרמטרים )צמיחה, אינפלציה, שער חליפין, כלכלה גלובאלית( העלאת הריבית הבאה עשויה לבוא במועד 

מאוחר יותר. 

במבט קדימה, אנו מעריכים כי הסבירות להעלאת ריבית בהחלטה הקרובה אינה גבוהה, זאת על אף הערכת חטיבת המחקר 
של בנק ישראל. לאור התחזיות שלנו להמשך תוואי של ייסוף בשער החליפין האפקטיבי של השקל, התמתנות האינפלציה 
בדגש על השנה הבאה, לצד הסיכונים הרבים שנובעים מהמצב הגלובאלי והסיכונים הפוליטיים במשק המקומי, יקשו 
להערכתנו על בנק ישראל להעלות ריבית, קל וחומר בתקופה שבה הבנקים המרכזיים הגדולים בעולם מאותתים על הרחבה 
קרבה של המדיניות המוניטארית. מהלך כזה, עשוי להגביר את הלחצים לייסוף השקל, המצוי כבר כיום ברמת שפל במונחי 
סל המטבעות )דהיינו שקל חזק(, וכתוצאה לעכב את תהליך התבססות האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים. המשמעות 
הינה שבנק ישראל עלול לשמר תנאים מוניטאריים מרחיבים לפרק זמן ממושך מדי, דהיינו ריבית ריאלית שלילית )ראה/י 
תרשים( למשק שצומח בהתאם לפוטנציאל שלו, זאת במקביל להגדלת הסיכון להתפתחות בועות של מחירי נכסים אשר 
עלולות לערער את מידת היציבות הפיננסית. כתוצאה, שני כלי המדיניות המצויים בידי קובעי המדיניות, המוניטארית 
והתקציבית, מוגבלים מאד כיום, בהשוואה לעבר, ביכולתם להתמודד ולהשפיע על מצב המשק, בפרט בעידן של אי וודאות 

הדורש התאמות משמעותיות. 

תחזית חטיבת המחקר של בנק ישראל: העלאת ריבית בהחלטה הקרובה, התמתנות קלה בצמיחה ב-2019 ואינפלציה בתוך 
היעד ב-2019-2020 

בנק ישראל פרסם עדכון לתחזית המאקרו-
כלכלית לשנים 2019-2020 של חטיבת המחקר של 

הבנק.  

באופן די מפתיע, תחזית הריבית של חטיבת 
המחקר לא השתנתה, והיא ממשיכה להצביע על 
העלאת ריבית בהחלטה הבאה )28.8( ועל שתי 
העלאות ריבית נוספות במהלך 2020, כך שבסופה 
צפויה הריבית לעמוד על 1.0%. לאור 
ההתפתחויות הנוכחיות בכלכלה המקומית 
ובכלכלה הגלובאלית ולאור התגברות הסיכונים 
לתחזיות הצמיחה בעת האחרונה, מדובר בהערכה 
מפתיעה אשר לא תואמת את ההערכות של מרבית 
חזאי המאקרו והגופים הפיננסיים. כפי שצוין 
בפסקה הקודמת, נגיד בנק ישראל הציג גורמים 
העשויים להשפיע על החלטות הועדה באופן שיהיו 

שונות  מתחזית זו. 

התחזית לצמיחת המשק בשנת 2019 הופחתה ב-0.1 נקודת האחוז ל-3.1%, בהשוואה לתחזית מאפריל 2019, על רקע ירידה 
בתחזית היצוא. באשר לשנת 2020 לא חל שינוי בתחזית הצמיחה – 3.5%. כמו כן, צוין שהאינפלציה בארבעת הרביעים 
הבאים צפויה לעמוד על 1.4%, 1.6% ב-2019 ו-1.6% ב-2020. נדגיש כי מהשוואה של תחזיות חטיבת המחקר בבנק ישראל 
לתחזיות של לאומי, עולה כי הערכות הצמיחה של התוצר דומות; הצפי לאינפלציה של לאומי נמוך מזה של בנק ישראל וכך 

גם הצפי לתוואי העלאת הריבית. 

 
 
 
 
 
 
 

כתבו: ד"ר גיל מ. בפמן 
           יניב בר 

 
 
 
 
 
 
 

לתגובות, הערות והארות: ניתן לפנות לאיל רז, ראש ענף כלכלה, בנק לאומי 

 דואר אלקטרוני:eyalr@bll.co.il , טלפון: 076-8858039 
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