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השבוע במאקרו 
 

עדכון התחזית המאקרו כלכלית של חטיבת המחקר של בנק ישראל משקף ראייה אופטימית יותר במבט ל-2021-22 

כצפוי, הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה בישיבתה מה-4.1.21 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%, וללא 
צעדי מדיניות נוספים. בדומה לנאמר בישיבות קודמות, בנק ישראל המשיך לציין שיפעיל כלים נוספים, ככל שהדבר נדרש, 

בכדי להשיג את יעדי המדיניות המוניטרית, ולמתן את הפגיעה הכלכלית שנוצרה כתוצאה מהמשבר. 

בנק ישראל ציין בהודעתו את הקצב המהיר של תהליך ההתחסנות בישראל, שמגדיל את האופטימיות באשר לחזרה מהירה 
של המשק לתוואי של צמיחה בשנה הקרובה. ההודעה מדגישה שכרגע הסבירות להתממשות תרחיש החיסון המהיר גבוהה 

באופן משמעותי מאשר הסבירות לתרחיש האיטי.  

ההודעה מציינת שמאז החלטת הריבית הקודמת, השקל התחזק ב-1.5% במונחי השער האפקטיבי, ב-2.8% מול הדולר וב-
0.6% מול האירו. בנק ישראל מזהיר כי למרות שעד כה היצוא צמח למרות הייסוף, בשלב מסוים תיתכן השפעה שלילית ולא 

לינארית של שער החליפין על היצוא, והמשך הייסוף מהווה גורם אשר תורם להאטה נוספת באינפלציה. 

בהודעה, ציין בנק ישראל שלאור פיזור הכנסת ללא תקציב מאושר לשנת 2021, ובכדי למנוע קיצוצים נרחבים בפעילות 
הממשלה, הגדילה הממשלה את בסיס התקציב ל-2020 כך שהתקציב ההמשכי ב-2021 יהיה מרסן פחות מכפי שהיה צפוי 
לפני השינוי. על רקע זה, הגרעון הכולל של הממשלה ב-2020 מוערך ב-12% תוצר והתחזית לשנת 2021 הינה בטווח של 8%-

11% תוצר. 

החלק המשמעותי יותר של 
הודעת בנק ישראל היה 
התחזית המקרו כלכלית 
העדכנית של חטיבת 
המחקר. תחזית זו מעריכה 
ששיעור ירידת התוצר ב-

2020 יהיה מינוס 3.7% 
)תחזית לאומי – מינוס 
3.9%(. לשנים הבאות, 
2021-2022, בנק ישראל 
מציג שני תרחישים, 
הנבדלים במידת מהירות 

היישום של תהליך ההתחסנות: "תרחיש הכולל התחסנות מהירה של האוכלוסייה עד מאי 2021 )להלן תרחיש חיסון מהיר( 
ותרחיש הכולל תהליך התחסנות מתמשך יותר – עד יוני 2022 )להלן תרחיש החיסון האיטי(. לאחר מועד התחסנות 
האוכלוסייה בכל אחד מהתרחישים, אין מגבלות של הממשלה בעלות משמעות כלכלית משמעותית על הפעילות במשק. לעת 
עתה, לאור קצב ההתחסנות המהיר של השבועיים האחרונים, נראה שנכון לעכשיו הסבירות להתממשות התרחיש המהיר 

גבוהה באופן ניכר מאשר האיטי". 

טווח תחזיות הצמיחה לשנת 2021 של בנק ישראל הוא 3.5% בתרחיש של חיסון איטי ו-6.3% בתרחיש של חיסון מהיר )ראה/י 
לוח(. הממוצע של טווח זה הוא 4.9%, כפי התרחיש המרכזי של לאומי. יצוין שבנק ישראל בחר שלא לכלול בתחזיות 
הכמותיות שפרסם גם תרחיש פסימי, שבמסגרתו ישנו שיבוש של ממש בתהליך ההתחסנות, אם כי, התייחס לכך באמירה 
כללית שקיימים תרחישים אפשריים נוספים )פסימיים יותר או אופטימיים יותר( שעשויים להתממש.  לשם המחשה, בתחזית 
לא ניתנה התייחסות לאפשרות של סגר מהודק, העלול להימשך, אשר עתה בנק ישראל מעריך את עלותו ב-3.0-3.5 מיליארד 
₪ לשבוע, בדומה לעלות בזמן הסגר השני )חודש אוקטובר(. בהמשך לכך, טווח התחזית של בנק ישראל לשנת 2022 הינו 
מצומצם מאוד – 5.8% בתרחיש של חיסון איטי ו-6.0% בחיסון מהיר, כלומר ללא הבדל מובהק בין התרחישים וזאת על אף 

מגוון גדול של סיכונים/סיכויים העלולים להתממש עד לשנת 2022 ובמהלכה. 

עיקר ההתאוששות של המשק בתחזית לשנת 2021 צפוי להיות בצריכה הפרטית ובהשקעות בנכסים קבועים – הרכיבים 
שנפגעו באופן משמעותי עקב המשבר. אולם, תחזית בנק ישראל ליצוא ב-2021 מתונה ואיננה משקפת את תחזיות הקונצנזוס 
להתרחבות של ממש בסחר העולמי במקרה של הצלחה גלובלית נרחבת בנושא ההתחסנות והבסת המגפה. תהליך 

ההתאוששות של הכלכלה המקומית ממשבר הקורונה צפוי, על-פי בנק ישראל וגם להערכתנו, להתפרש על-פני 2021-22. 

להערכת חטיבת המחקר של בנק ישראל, בשני התרחישים השיפור בפעילות הכלכלית, יחד עם דעיכת השפעת הייסוף שחל עד 
כה, יובילו לעלייה מתונה באינפלציה במהלך תקופת התחזית כך שבסוף שנת 2022 צפויה האינפלציה להימצא בקרבת הגבול 
התחתון של יעד יציבות המחירים )1%-3%(. בתרחיש החיסון המהיר, האינפלציה במהלך ארבעת הרביעים הקרובים 
)המסתיימים ברביע הרביעי של 2021( תסתכם ב-0.6%, וב-0.9% במהלך 2022. בתרחיש החיסון האיטי, האינפלציה במהלך 
ארבעת הרביעים הקרובים צפויה להסתכם ב- 0.1%, וב-0.8% במהלך 2022. בשני התרחישים, חטיבת המחקר מעריכה כי 
בעוד שנה ריבית בנק ישראל תעמוד בטווח של 0.0%-0.1%, מצב אשר עקבי עם הציפיה להמשך הסטייה המשמעותית של 

האינפלציה מיעד יציבות המחירים בתקופות האמורות. 
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ירידה ל-12.7% בשיעור האבטלה ה"רחב" במחצית הראשונה של דצמבר; ההכנסה של השכירים במשק נתמכת בתכניות 

הסיוע הממשלתי  

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( פרסמה את 
נתוני סקר כוח האדם למחצית הראשונה של דצמבר 
2020. כפי שציינו בסקירות קודמות, פרסום הלמ"ס 
כולל התייחסות לשיעור האבטלה על-פי ההגדרה 
הסטנדרטית )השיעור ה"רגיל"( וכן על-פי הגדרה 
כוללת יותר )השיעור ה"רחב"(. כיוון שבעת הנוכחית, 
בהשפעת משבר הקורונה, שיעור האבטלה ה"רחב" 
מספק תמונה מקיפה באשר להיקף אי-התעסוקה 
במשק, בניגוד לשיעור האבטלה ה"רגיל", מטעמים של 
הגדרות והכללות, הניתוח בפסקה זו יתמקד בנתוני 
האבטלה בהגדרה הרחבה )נתונים שאינם מנוכים 
מהשפעות של עונתיות(. נתוני שיעור האבטלה ה"רחב" 
כוללים את הבלתי מועסקים, עובדים שהוצאו לחל"ת, 
עובדים שפוטרו עקב משבר הקורונה וכן לא משתתפים 
בכוח העבודה )שלא פוטרו בהשפעת המשבר או שלא 
עבדו כלל בעבר( שמעוניינים לעבוד, אך לא חיפשו 

עבודה בחודש האחרון עקב המשבר.  

במחצית הראשונה של חודש דצמבר 2020 נרשמה ירידה בשיעור האבטלה ה"רחב" לרמה הגבוהה רק במעט בהשוואה לשיעור 
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האבטלה בתקופה שבין הסגר הראשון )3-4/20( לסגר השני )9-10/20(. כפי שניתן לראות בתרשים 1, שיעור האבטלה ה"רחב" עמד 
על 12.7%, שהם כ-517 אלף מובטלים. זאת, בקירוב להיקף האבטלה בתקופה שבין הסגרים, אך עדיין גבוה משמעותית בהשוואה 

למצב ערב המשבר )שיעור אבטלה של פחות מ-4%, שהם כ-150 אלף מובטלים(.  

במבט קדימה, נראה שצפויה עלייה באבטלה, אשר ייתכן שתבוא לידי ביטוי כבר בנתונים למחצית השנייה של דצמבר 2020. זאת, 
עקב הסגר השלישי שנכנס לתוקף בסוף דצמבר, ועל רקע ההידוק המשמעותי בהגבלות, שכולל צמצום דרסטי בהיקף הפעילות 
הכלכלית לרבות סגירה של רוב מערכת החינוך, אשר ייכנס לתוקף ביום שישי הקרוב )8.1.21(. ה"סגר המהודק" צפוי להוביל לעלייה 
באבטלה הכוללת במהלך חודש ינואר 2021, ייתכן שלרמה דומה לזו שנרשמה במהלך הסגר השני )דהיינו יותר מ-20%(. ההתקדמות 
המהירה של מהלך ההתחסנות בישראל צפויה לתרום לתהליך ההתאוששות בהמשך הדרך. ככל שקצב ההתחסנות הנוכחי, אשר 
בולט לחיוב בהשוואה לעולם, יישמר, נראה שמסה קריטית של מחוסנים )רוב האוכלוסייה( תושג בישראל כבר לקראת סוף השליש 
הראשון של 2021. מדובר בלוח זמנים צפוי מהיר יותר בהשוואה לעולם המפותח, בו צפוי החיסון לתת אותותיו רק בשלהי המחצית 
השנייה של 2021. על רקע זה, ולאור התמיכה הממשלתית במובטלים שעשויה להימשך אל מעבר למחצית הראשונה של 2021, נראה 

כי, בתרחיש מרכזי, שיעור האבטלה ה"רחב", צפוי להישאר ברמה גבוהה יחסית במחצית הראשונה של 2021. 

התכניות הממשלתיות לסיוע בגין משבר הקורונה 
תמכו במצבם הכלכלי של משקי הבית )בראייה 
מצרפית(, ובכך תרמו לצמצום הפגיעה בביקוש 
המקומי לצריכה פרטית. בתרשים 2 המצורף, מוצגת 
ההתפתחות של ההכנסה הכוללת של סך שכירים 
במשק )אשר מהווים כ-85% מסך המועסקים במשק(, 
המחושבת כסכום של סך השכר החודשי )על-פי נתוני 
הלמ"ס, נתונים מקוריים במחירים שוטפים( וסך 
הסיוע הממשלתי בגין הקורונה לאנשים פרטיים )על-
פי נתוני משרד האוצר, לא כולל סיוע לעצמאיים(. 
מהגרף עולה כי ללא הסיוע הממשלתי )כלומר סך 
תשלומי השכר במשק בלבד( סך ההכנסה של השכירים 
ירדה בכ-3.9% בעשרת החודשים הראשונים של 2020 
)לעומת התקופה המקבילה ב-2019(, בהשפעת משבר 
הקורונה. אולם, התמיכה הממשלתית הובילה לכך 
שההכנסה הכוללת עלתה באותה תקופה בכ-2% 
)ברמה המצרפית(. משמע, ניתן לומר שבממוצע, דהיינו 

מבלי להתחשב בהשפעות השונות על עשירוני ההכנסה השונים, ההכנסה של משקי הבית שבראשם עומדים שכירים לא נפגעה, מה 
שאפשר למשקי בית אלו להמשיך לצרוך בהתאם להגבלות על הפעילות. כלומר, הצריכה עלתה בחדות יחסית עם ההקלה בהגבלות, 
וירדה בחדות כשחל הידוק בהגבלות הקורונה. דהיינו, הפגיעה העיקרית בצריכה הפרטית נובעת בעיקר מהשפעות של מגבלות על 
ההיצע ופחות מירידה בביקוש של משקי הבית לצריכה. התפתחות אשר צפויה לסייע בהתאוששות הצריכה הפרטית במהלך 2021 

בעת שניתן יהיה לצמצם את חומרת המגבלות ולשחרר "ביקוש כבוש". 

כתבו: ד"ר גיל מיכאל 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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.וכן לא משתתפים אחרים שמעוניינים לעבוד אך לא חיפשו עבודה בחודש האחרון בגלל הקורונה
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ההכנסה הכוללת של שכירים בישראל: 2תרשים 
ח"במיליארדי ש, במחירים שוטפים, נתונים מקוריים

שכירים -סך תשלומי השכר  (ללא עצמאיים)סיוע ממשלתי 

:10/2019-1-בהשוואה ל 10/2020-1

3.9%-ב ירדהההכנסה הכוללת של שכירים  - סיוע ממשלתי ללא
2.0%-ב עלתהההכנסה הכוללת של שכירים  - סיוע ממשלתי עם

תרשים 2: ההכנסה הכוללת של שכירים בישראל
נתונים מקוריים, במחירים שוטפים, במיליארדי ש"ח

50

48 1-10/2020 בהשוואה ל-1-10/2019:

46 ללא סיוע ממשלתי - ההכנסה הכוללת של שכירים ירדה ב-3.9%
עם סיוע ממשלתי - ההכנסה הכוללת של שכירים עלתה ב-2.0%
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סך תשלומי השכר - שכירים סיוע ממשלתי )ללא עצמאיים(
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