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השבוע במאקרו 

 
בחודש יולי, נמשך הגידול בגירעון הממשלתי, וקצב הביצוע של תכניות התמיכה הממשלתיות נותר נמוך יחסית 

פעילות הממשלה הסתכמה בחודש יולי בגירעון 
של 12 מיליארד ₪ לעומת גירעון של 2 מיליארד 
₪ ביולי 2019. הגירעון המצטבר מתחילת השנה 
)ינואר-יולי( עמד על 70.2 מיליארד ₪, היקף 
חריג ביותר בהשוואה לתקופות מקבילות 
בשנים קודמות )ראה/י תרשים 1(. כמו כן, יש 
לציין שהגירעון התקציבי ב-12 החודשים 
האחרונים )אוגוסט 2019-יולי 2020( עלה ל-

7.2% תוצר לעומת 6.4% תוצר בחודש שעבר, 
והוא צפוי להמשיך לעלות גם בחודשים הבאים.  

השפעת משבר הקורונה על הגידול בגירעון 
בחודשים ינואר-יולי באה לידי ביטוי בירידה 
של כ-12% בהכנסות המדינה )בהשוואה 
לתקופה המקבילה אשתקד(. הירידה בהכנסות 
ממסים ישירים הייתה נמוכה יותר מהירידה 
במסים עקיפים, בין היתר, על רקע העובדה 
שהחלק העיקרי של העובדים שהוצאו לחל"ת 

או פוטרו עקב משבר הקורונה הינם בעלי חבות מס נמוכה, ולכן אינם משפיעים לשלילה במידה רבה על חלק זה של ההכנסות. 

במקביל, חלה עלייה של 9.4% בהוצאות הממשלה, בדגש על החודשים אפריל-יולי בהם הוצאות הממשלה גדלו ב-19.4%. עם 
זאת, יש לציין כי בנטרול ההוצאות לטובת ההתמודדות עם משבר הקורונה, ההוצאה הממשלתית בתקופה זו הייתה נמוכה 
ב-0.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. זאת, על רקע העובדה שטרם אושר תקציב המדינה לשנת 2020, ולכן הממשלה 
מתנהלת בתקציב המשכי, שמשמעותו תקציב חודשי של 1/12 מתקציב 2019 בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן, דבר 

אשר מהווה גורם מרסן להוצאה הממשלתית.  

ההיקף הכולל של התכנית הכלכלית של 
הממשלה להתמודדות עם השלכות משבר 
הקורונה עומד על כ-135 מיליארד ₪, נכון 
לחודש יולי, מתוכם כ-82 מיליארד ₪ מתוך 
תקציב המדינה. בחינה של הביצוע בפועל מול 
המכסה הקבועה בחוק בפריסה חודשית, מעלה 
כי עד כה קצב הביצוע של החלק התקציבי של 
תכנית הסיוע הממשלתית הינו נמוך. היקף זה, 
עד לחודש יולי, עמד על כ-22.5 מיליארד ₪ 

לעומת מכסה מותרת של כ-35 מיליארד ₪.  

כמו כן, כפי שניתן לראות בתרשים 2, כמעט שני 
שליש מסך התכנון של ההוצאה התקציבית 
לשנת 2020 טרם בוצע, כאשר הביצוע במזומן 
עמד על 27.5% בלבד. בנוסף, סך התשלום 
המצטבר לעובדים בחל"ת עד סוף יולי, שמתבצע 
באמצעות הביטוח הלאומי, עמד על כ-7 
מיליארד ₪ מתוך הקצאה כוללת של 12 

מיליארד ₪, כך שנותרו כ-5 מיליארד לתמיכה בעובדים שנמצאים בחל"ת בחודשים הקרובים. בסך הכול, עד סוף חודש יולי 
בוצע נתח של כ-42% מסך התכנית הכלכלית – קצב ביצוע נמוך יחסית. במבט קדימה, אנו מעריכים כי במסגרת התכניות 
הנוכחיות, הגירעון התקציבי של ממשלת ישראל צפוי להגיע לכ-12% תוצר ב-2020. גם בשנה הבאה צפוי גירעון גבוה יחסית, 

תוך עליית היחס חוב/תוצר לכ-80-85% ב-2021.  

עלייה במידת הפסימיות של הצרכנים והעסקים בחודש יולי  

סקרי אמון הצרכנים והעסקים שהתפרסמו בימים האחרונים על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(, הצביעו על 
עלייה במידת הפסימיות בחודש יולי לעומת יוני. זאת, על רקע גל התחלואה הנוכחי, אשר בא לידי ביטוי בקצב נדבקים גבוה 
בנגיף הקורונה מזה של גל התחלואה הראשון )מרץ-מאי(, ובעלייה במספר החולים הקשים והנפטרים מהנגיף. העלייה 
בפסימיות משקפת, כפי הנראה, את החששות מיישום של צעדי הכלה משמעותיים יותר, לרבות סגר כללי, אשר ייפגעו קשות  
בפעילות הכלכלית של ענפים ששבו לפעילות, ויובילו לעיכוב של החזרה לפעילות בענפים אשר עדיין פועלים באחוזי השבתה 

גבוהים )כמו מלונאות, בידור ופנאי(. 
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כפי שניתן לראות בתרשים 3, מדד אמון 
הצרכנים המשיך לרדת גם בחודש יולי, וכעת 
הוא קרוב מאוד לרמה בה היה בחודש אפריל – 
שיאו של גל התחלואה הראשון. ירידה זו חלה על 
רקע ירידה בכל רכיבי המדד, בדגש על הנכונות 
לביצוע רכישות גדולות והמצב הכלכלי של 
המדינה. בכך, יש ביטוי לעלייה ברמת אי-
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הוודאות השוררת במשק בעת הנוכחית, הן לגבי 
יכולת ההשתכרות של משק הבית והן לגבי היקף 
התכניות הממשלתיות והיכולת לבצע אותן. 
לאור זאת, משקי הבית מקטינים ביקושים 
לרכישות הכרוכות, בדרך כלל, בהתחייבויות 
משמעותיות, התפתחות אשר עלולה להכביד על 
הביקוש של משקי הבית לרכישת דירות וכן על 
הצריכה הפרטית, בדגש על מוצרים בני-קיימא 
)כלי רכב, ריהוט ומוצרי אלקטרוניקה( גם 

בתחילת הרביע השלישי של 2020. 

במקביל, סקר המגמות בעסקים של הלמ"ס )ראה/י תרשים 4( מצביע על ירידות במאזני הנטו )ההפרש המשוקלל בין אחוז 
מנהלי החברות אשר דיווחו על הטבה במצב לבין אחוז מנהלי החברות אשר דיווחו על הרעה( במדדים המובילים של מרבית 

הענפים בחודש יולי. זאת, בניגוד לשיפור שנרשם במדדים אלה בחודש יוני, עם תהליך פתיחת המשק לפעילות.  

בענפי התעשייה, מדדי התפוקה והמכירות ירדו 
בחודש יולי, והציפיות הן להרעה בכל המדדים, 
לרבות ההזמנות לשוק המקומי והן ליצוא, גם 
בחודש הבא. כמו כן, נציין כי מנתוני הסקר עולה 
שהפגיעה המשמעותית ביותר בענפי התעשייה, 
הינה בקרב עסקים קטנים ובקרב התעשייה 
המסורתית. בענף המסחר הקמעונאי, ירידה 
נרשמה במדד המכירות בחודש יולי, וההערכות 
הן להרעה בכל מדדי הפעילות בחודש הבא. 
מנגד, בתחום השירותים נרשם שיפור קל, 
בהמשך למגמה בחודשיים האחרונים, והמאזן 
קרוב לאפס )מלמטה(. עם זאת, יש לציין כי 
קיימת שונות בין ענפי השירותים השונים כאשר, 
בין הענפים בהם נרשמו ירידות, ניתן לציין את 
מידע ותקשורת, שירותי תחבורה ושירותים 
פיננסיים, בעוד שבענפים: שירותים עסקיים 

)בעיקר( ומזון ומשקאות נרשמו עליות. 

במבט לחודש אוגוסט, בחינה של האינדיקטורים המהירים לפעילות שמפרסם בנק ישראל, מצביעה על עלייה ברכישות 
בכרטיסי אשראי בשליש הראשון של החודש, וכעת היקף זה נמוך רק במעט מהרמה שהייתה בתחילת 2020. העלייה הינה 
רוחבית בכל תחומי הפעילות, לרבות בענפים שעד כה רמת ההוצאה בהם הייתה נמוכה משמעותית, כמו: מלונות, מסעדות, 
כשגם בהוצאה על דלק נרשמה עלייה. יש לציין שמדובר בהוצאה אשר הינה, כפי הנראה, עונתית ברובה, שכן חלק גדול 
ממשקי הבית יוצאים לחופשה בחודש אוגוסט, דבר שמתבטא בעלייה בנסיעות ובבילויים. בנוסף, כיוון שאיסור הטיסות 
עודנו בתוקף, משקי הבית מוציאים יותר בשוק המקומי. יש להמתין לנתוני חודש אוגוסט כולו והחודשים הבאים  בכדי 

לבחון אם מדובר בעלייה שאינה נובעת רק מגורמים עונתיים. 

במבט קדימה, להערכתנו, התוצר המקומי יתכווץ ב-7.9% בסיכום שנת 2020, תוך התכווצות משמעותית של 8.2% בצריכה 
הפרטית, שצפויה לכלול גם ירידה בצריכה של מוצרים בני-קיימא וגם ירידה בצריכה של שירותים כחלק מהצריכה השוטפת. 
באשר לשנת 2021, בתרחיש שמניח חזרה לפעילות בשלב מאוחר יותר השנה, הערכתנו היא לצמיחה של 5.5%, אולם בתרחיש 
שמניח שההגבלות על הפעילות יימשכו מעבר לשנה הנוכחית, אנו צופים צמיחה מתונה יותר של 3.2%. עם זאת, ראוי לציין 
את מידת אי הוודאות הגבוהה במתן תחזיות בעת הנוכחית, או כפי שהיטיב לציין זאת בנק ישראל בדוח היציבות הפיננסית 
שפורסם ב-11/7/2020: "רמת האי-וודאות לגבי הסביבה המקרו-כלכלית גבוהה מאוד, וזאת בעיקר בגלל קצב התפשטות 
הנגיף בגל השני, עומק המגבלות המוטלות על המשק וקצב החזרה לשגרה. תחזיות הצמיחה והאבטלה מתעדכנות בתדירות 

גבוהה, כפונקציה של החלטות היציאה מהשבתה הן בארץ והן בעולם." 

כתב: יניב בר 

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

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