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השבוע במאקרו 

 
הגירעון התקציבי ב-12 החודשים האחרונים ירד בחודש מאי ל-10.5% תוצר 

פעילות הממשלה בחודש מאי הסתכמה בגירעון 
של כ-8.0 מיליארד ₪ לעומת גירעון גבוה 
משמעותית של כ-17.8 מיליארד ₪ במאי 2020, 
במהלכו של גל התפרצות התחלואה הראשון 
שפקד את המשק. הגירעון התקציבי ב-12 
החודשים האחרונים )יוני 2020-מאי 2021( 
המשיך במגמת הירידה מהחודשים האחרונים, 
ועמד על 10.5% תוצר )כ-149.2 מיליארד ₪( 
לעומת 11.2% תוצר )כ-158.9 מיליארד ₪( 

בחודש אפריל. 

כפי שניתן לראות בתרשים המצורף, הגירעון 
התקציבי המצטבר )ללא מתן אשראי נטו( 
מתחילת השנה )ינואר-מאי( עומד על כ-34.8 
מיליארד ₪, והוא נמוך בהשוואה לתקופה 
המקבילה אשתקד, במהלכה הסתכם הגירעון 
בכ-45.9 מיליארד ₪. היקף ההכנסות הסתכם 
בכ-164.4 מיליארד ₪, ומשקף גידול משמעותי 

של כ-30% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2020 )הגידול בהכנסות ממסים עמד על כ-22.6%(, על רקע החזרה של המשק 
לפעילות כמעט מלאה בחודשים האחרונים )ראה/י הרחבה בפסקה הבאה(.  

היקף ההוצאות הסתכם בכ-199.2 מיליארד ₪, מתוכם כ-32.7 מיליארד ₪ במסגרת תכנית הסיוע הכלכלי, אשר שיעור הביצוע 
המצטבר שלה בשנים 2020-2021 )במזומן והתחייבויות( עומד על  כ-74.7% )151 מיליארד ₪ מתוך 202.3 מיליארד ₪(, כאשר 
שיעור הביצוע הגדול ביותר הוא בקטגוריית ביטחון סוציאלי והנמוך ביותר בתחום האצה ופיתוח המשק. כמו כן, בהודעת 
האוצר צוין כי לראשונה מאז פרוץ משבר הקורונה, חלה ירידה )אמנם מתונה( בהיקף ההוצאות ביחס לתוצר, נתון המשקף 
את תחילת היציאה של המשק מהמשבר, גם מההיבט התקציבי. במבט קדימה, הגירעון הממשלתי בשנת 2021 צפוי, 

להערכתנו, להסתכם בכ-8-9% תוצר, מה שצפוי להביא ליחס חוב/תוצר של כ-75% בסיכום השנה. 

שיפור משמעותי בפעילות ובציפיות של העסקים בענף המלונאות בחודש מאי 

סקר המגמות בעסקים לחודש מאי 2021 פורסם 
לאחרונה על-ידי הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה )הלמ"ס(. ממצאי הסקר 
מצביעים על המשך התרחבות פעילות הסקטור 
העסקי, תוך שיפור בציפיות לפעילות בחודש 

הבא )יוני(.  

הנתונים החיוביים משקפים את חזרתו של 
המשק המקומי לפעילות כמעט מלאה תוך 
הסרה של רוב הגבלות הקורונה, ובכללן: ריחוק 
חברתי, איסור התקהלות, חובת הצגה של תו 
ירוק ועוד. ההסרה של הגבלות אלה, תרמה 
לעלייה חדה בפעילותם של ענפים, שעד כה היו 
מושבתים כמעט לחלוטין עקב המשבר, בהם 
בולט במיוחד ענף המלונאות. כפי שניתן לראות 
בתרשים, מאזני הנטו )ההפרש המשוקלל בין 
אחוז מנהלי החברות אשר דיווחו על הטבה 
במצב לבין אחוז מנהלי החברות אשר דיווחו על 

הרעה( של המדדים השונים בענף, הצביעו על עלייה חדה במיוחד בחודש מאי בהשוואה לחודשים קודמים. 

השיפור בפעילות ענף המלונאות משתקף בעלייה חדה בפדיון, שמתייחס לפעילות בחודש אפריל – אשר במהלכו המשק כבר 
התנהל ללא מרבית הגבלות הקורונה. תהליך החזרה לשגרה המשיך והתקדם, לצד המשך התחסנות האוכלוסייה, כך שנראה 
כי השיפור צפוי להימשך. העלייה בפעילות מקורה בעיקר בביקוש גובר מצד התיירים המקומיים, מגמה אשר צפויה להימשך 
גם בחודש הבא )יוני(. זאת, כיוון שהיקף התיירות הנכנסת עדיין נמוך משמעותית בהשוואה לרמתו ערב המשבר – בחודש מאי 
נכנסו לישראל כ-21.3 אלף תיירים )בסך הכול, נתונים מנוכי עונתיות( לעומת כ-368.6 אלף בפברואר אשתקד. וכן, כיוון שהיקף 
יציאות הישראליים לחו"ל עדיין לא חזר לרמות בהן היה לפני המשבר, אם כי, הוא מצוי במגמת עלייה מתונה בחודשים 
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האחרונים – בחודש מאי יצאו לחו"ל כ-192.4 אלף ישראליים )בסך הכול, נתונים מנוכי עונתיות( לעומת כ-740.5 אלף בפברואר 
אשתקד )היקף הנמוך בכ-74%(. זאת, בין היתר, כיוון שטרם הושגה שליטה מלאה על התפשטות מגפת הקורונה בחלק 
ממדינות העולם, משום שהפעילות הכלכלית בחלק מהמדינות עדיין כפופה להגבלות קורונה )בדרגת חומרה משתנה(, וכן עקב 

הצורך בבדיקות סרולוגיות בעת היציאה מהארץ ובעת הכניסה לחלק מהמדינות ועוד. 

התגברות הביקוש המקומי לחופשות בארץ משתקף גם באינדיקטורים נוספים לפעילות בתחום התיירות. לראיה, היקף 
הרכישות בכרטיסי אשראי של אנשים פרטיים בתחום שירותי טיסות, תיירות ואירוח עלה בחודש אפריל 2021 בכ-150% 
לעומת מרץ )נתונים מנוכי עונתיות(, לרמה הדומה לזו שהייתה ערב המשבר )ינואר 2020(. זאת, כאמור, עקב חזרתו של המשק 
לפעילות מלאה, בשילוב עם העובדה שבזמן המשבר חלה עלייה בחסכונות של משקי הבית )בעיקר בעשירוני ההכנסה הגבוהים 
– להם נתח משמעותי בביקוש לשירותי תיירות(. הביקוש הגובר מחד, לצד העובדה כי ההיצע הענפי נותר פחות או יותר סטטי, 
הוביל לעליות מחירים משמעותיות המשתקפות בתת-סעיף הבראה ונופש בארץ במדד המחירים לצרכן, בחודשים האחרונים. 
מגמה זו צפויה להימשך כל עוד היקף הטיסות אל ומחו"ל יישאר נמוך. במבט קדימה, פעילות הסקטור העסקי צפויה להמשיך 

להתרחב גם בחודשים הבאים. 

העודף המתמשך בתנועות ההון הנכנסות למשק מהווה גורם אשר תומך בעוצמתו של השקל 

נתוני בנק ישראל שפורסמו לאחרונה, מלמדים 
כי התנועה בהשקעות הישירות הנכנסות 1

לישראל עמדה ברביע הראשון של 2021 על כ-4.2 
מיליארד דולר )ראה/י תרשים(, היקף גבוה 
באופן משמעותי מהתנועה בהשקעות הישירות 
של ישראלים בחו"ל, שעמדה על כ-0.4 מיליארד 
דולר בלבד. בכך העודף בהשקעות הישירות 
הנכנסות )תנועות נכנסות פחות יוצאות( נשמר, 

ואף התרחב ברביע הראשון של השנה. 

התנועה בהשקעות הפיננסיות של זרים בישראל 
הייתה גבוהה במיוחד ברביע הראשון של השנה 
והסתכמה בכ-15.8 מיליארד דולר. עלייה זו, 
היא בעיקר תוצאה של גידול משמעותי 
בהשקעות באג"ח ממשלתיות ומק"מ. ממצא 
זה, מתיישב עם העלייה המשמעותית בשיעור 
ההחזקה של משקיעים זרים באג"ח 
הממשלתיות )הסחירות(, שעלה מ-7.3% 

בדצמבר 2020 ל-11.2% במרץ 2021. מנגד, נרשם גידול משמעותי, אך מתון יותר, בהשקעות הפיננסיות של ישראליים בחו"ל, 
ולכן נרשם עודף גם בהשקעות הפיננסיות הנכנסות )תנועות נכנסות פחות יוצאות( ברביע הראשון של השנה. 

העודף בתנועות ההון הנכנסות מהווה גורם אשר תומך בעוצמתו של השקל, לצד הימשכות העודף בחשבון השוטף של מאזן 
התשלומים – שהסתכם בשנת 2020 בכ-5% וצפוי, להערכתנו, לעמוד על כ-3% בשנים 2021-22. על רקע זה, בין היתר, שע"ח 
של השקל מול סל המטבעות מצוי בעת האחרונה בסביבת שפל )שיא העוצמה( בראייה היסטורית, זאת על אף רכישות של 
מט"ח מצד בנק ישראל בהיקף נרחב. מדיווחי בנק ישראל עולה כי הבנק רכש מט"ח בהיקף של כ-3 מיליארד דולר בחודש 
מאי, זאת לאחר רכישה בהיקף גדול יותר, של כ-5.3 מיליארד דולר באפריל. בסך הכול, מתחילת השנה רכש בנק ישראל מט"ח 
בהיקף של כ-22 מיליארד דולר מתוך היקף מתוכנן של כ-30 מיליארד דולר. אם קצב הרכישות הנוכחי יימשך, המשמעות היא 
היקף רכישות של כ-53 מיליארד דולר במהלך 2021, גבוה משמעותית מהתכנון. מלאי יתרות המט"ח של בנק ישראל עלה 
בקצב מהיר בחודשים האחרונים, והוא עומד על כ-198.4 מיליארד דולר, שהם כ-48.3% תוצר. במבט קדימה, גורמי הרקע 

המאקרו-כלכליים צפויים להמשיך לתמוך בעוצמתו של השקל גם בחודשים הקרובים. 

 

 

כתב: יניב בר 
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 דואר אלקטרוני: eyal.raz@bankleumi.co.il , טלפון: 076-8858039 

                                                           
 נתוני ההשקעות הישירות של זרים ותושבי ישראל ברביע הראשון של 2021 כוללים את ההשקעות שבוצעו דרך המערכת הבנקאית בלבד, זאת 1

בשונה מנתוני הרביעים הקודמים, שכוללים גם השקעות ממקורות אחרים. 
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