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השבוע במאקרו 

 
בחודש ספטמבר נמשך הגידול החד בגירעון הממשלתי, אשר צפוי להמשיך לגדול גם בחודשים הבאים 

בחודש ספטמבר פעילות הממשלה הסתכמה 
בגירעון של 14.9 מיליארד ₪ לעומת גירעון של 
1.9 מיליארד ₪ בספטמבר אשתקד. כמו כן, 
נציין כי הגירעון המצטבר בחודשים ינואר-

ספטמבר הסתכם בכ-102 מיליארד ₪, גבוה 
באופן משמעותי מהגירעון בתקופה המקבילה 
ב-2019 )כ-31 מיליארד ₪( ובשנים קודמות 
)ראה/י תרשים(. זאת, על רקע עליית ההוצאות 
וירידת הכנסות הממשלה כתוצאה ממשבר 
הקורונה )החל מחודש מרץ(. כך, בתשעת 
החודשים הראשונים של 2020, ירדו הכנסות 
הממשלה בכ-10% בזמן שהוצאות הממשלה עלו 

בכ-16% )שיעורי שינוי נומינאליים(. 

הגירעון התקציבי ב-12 החודשים האחרונים 
)אוקטובר 2019-ספטמבר 2020( עלה ל-9.1% 
תוצר לעומת 8.1% תוצר בחודש שעבר, והוא 

צפוי להמשיך לעלות גם בחודשים הבאים. 

לאור האמור, אנו צופים כי הגירעון ימשיך לגדול בחודשים הקרובים, כך ששנת 2020 תסתכם בגירעון של כ-12% תוצר, כאשר 
ב-2021 צפוי, להערכתנו, גירעון חד-ספרתי גבוה. התפתחות זו, צפויה להוביל לגידול חד ביחס חוב-תוצר, לרמה של כ-72% 
תוצר בשנת 2020 וכ-80% תוצר בשנת 2021 לעומת פחות מ-60% תוצר בשנת 2019, ערב משבר הקורונה. דהיינו, מדובר בעלייה 
של יותר מכ-280 מיליארד ₪ בהיקף החוב הממשלתי. אמנם, על רקע רמת הריבית הנמוכה במשק, תשלומי הרבית השוטפים 
בגין חוב זה, לא יגדילו מאד את הוצאות הממשלה בשנים הבאות, אלא שהקושי עלול להתעורר בעיקר מועד פירעון הקרן 

בשל ההיקף החריג בגובהו.  

באשר למימון הגירעון, נציין כי מאז חודש יוני 2020, המשקל של מימון הגירעון מן השוק המקומי הולך ועולה. על מנת לסייע 
בעומס מימון זה, ההולך וגדל במהירות, הרי שבחודש ספטמבר בנק ישראל המשיך ורכש אג"ח ממשלתי בסך של 3.7 מיליארד 
₪, אשר הוביל לעליית היקף רכישות האג"ח הממשלתי המצטבר ל-33.6 מיליארד ₪ מתוך היקף רכישות מתוכנן של 50 
מיליארד ₪. ככל שצרכי מימון הגירעון יגדלו, במקביל לרצון של בנק ישראל לתרום לשמירה על שיעורי תשואות לפדיון 
נמוכים יחסית של אג"ח ממשלת ישראל, לצד שמירה על מידת נזילות רבה יחסית בשוק זה, תכניות רכישה אלה עשויות 

להימשך בחודשים הבאים וייתכן שאף יגדלו מעבר למסגרת הנוכחית של 50 מיליארד ₪.  

היעדר בנייה של   תכנית ארוכת טווח לחזרה לאיזון תקציבי, עלול להוביל לביקורת ואף לתגובה שלילית מצד חברות דירוג 
האשראי  

קצב הביצוע של התכנית הכלכלית של הממשלה 
לסיוע בהתמודדות עם משבר הקורונה נותר 
נמוך. יש לציין שהפער בין הביצוע בפועל לתכנון, 
בפריסה חודשית, מצוי במגמת התרחבות. מתוך 
מכסה מצטברת )לפי חוק( של 58 מיליארד ₪, 
ההוצאה המצטברת עד סוף חודש ספטמבר 
עמדה על 43 מיליארד ₪. כולל התחייבויות 
עתידיות, בוצע בפועל היקף של כ-48 מיליארד ₪ 
מתוך תקציב המדינה, מתוך היקף מתוכנן של כ-

85 מיליארד ₪. היקף הביצוע עד כה, משקף 
תמיכה תקציבית של 3.5%-4% תוצר, שהיא 
נמוכה ביחס לתמיכה במרבית המדינות 
המפותחות. כמו כן, בחינה של שיעור הביצוע 
בפועל של התכנית הממשלתית כאחוז מתוך סך 
התכנון לשנת 2020, מעלה כי 43% מסך התכנית 

הכלכלית טרם בוצע )ראה/י תרשים(. 

להוציא התכנית הממשלתית לטיפול במשבר 
הקורונה, הממשלה ממשיכה להתנהל בתקציב המשכי, מאחר ולא אושר חוק התקציב, שמשמעותו תקציב חודשי של 1/12 
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מתקציב 2019 בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן. כפי שציינו בסקירות קודמות, מדובר בהתפתחות אשר מהווה גורם 

מרסן להוצאה הממשלתית, אשר גם מגבילה את היכולת לתכנן ולממש שינויים חשובים במדינות הכלכלית-חברתית. 

בשעה שבישראל מועד אישור התקציב לשנים 2020-2021 עודנו מעורפל )בעבר היה מקובל כי אישור התקציב לשנה הבאה 
בממשלה היה בחודשי הקיץ בשנה שלפני שנת התקציב(, וכמו כן, טרם פורסמה תכנית מסודרת למספר שנים קדימה 
להתמודדות עם חוסר האיזון התקציבי המתמשך שיותיר משבר הקורונה, ישנן מדינות ברחבי העולם אשר החלו לתכנן את 

ההתכנסות התקציבית בטווח הארוך יותר.  

לדוגמה, דרום קוריאה, כלכלה בעלת דירוג אשראי דומה לזה של ישראל )AA ב-S&P( ואחת המדינות בקבוצת הייחוס 
בהשוואות בינלאומיות, עפ"י משרד האוצר ובנק ישראל, כבר החלה לתכנן כללים פיסקאליים )שטרם קיבלו את אישור 
הפרלמנט( שיבטיחו שהיחס חוב/תוצר לא יפרוץ את התקרה של 60% והגירעון הממשלתי לא יעלה על 3% תוצר. מדובר 
בצעדים ליישום החל משנת 2025, אז צפוי להתמתן משמעותית הצורך בתמיכה תקציבית בשל משבר הקורונה. יש לציין 

שחברות דירוג האשראי ציינו לחיוב את הצעד הזה. הניגוד שבין מדיניות פרו-אקטיבית זו למצב הנוכחי בישראל הוא מהותי. 

במבט קדימה, לאור ההרעה בפרופיל הפיסקאלי של ישראל, זאת במקביל לעיכוב באישור התקציב והיעדר תכנון קדימה 
לטווח בינוני, בניגוד לנעשה במדינות אחרות, קיים חשש שחברות דירוג האשראי ישקלו מחדש ביצוע פעולות סביב אופק 
דירוג האשראי של המשק. יש לציין שמהלך שלילי מצד חברות הדירוג עלול להכביד בעתיד על עלויות הגיוס של הממשלה, 
דבר שהינו חשוב במיוחד בעת הנוכחית בה הגירעון הממשלתי תופח והצורך במימונו גובר, בין היתר, במימון חיצוני בכדי 
להקל מעט על שוק האג"ח המקומי. זאת, בכדי להותיר את התשואות לפדיון של אג"ח בשוק המקומי ברמה נמוכה באופן 
שיהווה בעקיפין גורם התומך בפעילות הכלכלית במשק. אפשרות של עלייה בעלויות הגיוס של הממשלה, צפויה להגדיל את 
תשלומי הריבית על החוב הממשלתי, התפתחות אשר עלולה להכביד על תקציב המדינה בשנים הבאות, באופן שיבוא על 

חשבון הוצאות אזרחיות והוצאות מייצרות צמיחה, וכן יקשה על התכנסות מחודשת לתוואי של ירידה ביחס חוב/תוצר. 

עלייה במידת הפסימיות בסקטור העסקי לגבי הפעילות הכלכלית   

סקר המגמות בעסקים של הלמ"ס )ראה/י תרשים( 
מצביע על ירידות קלות 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 
בספטמבר. זאת, בניגוד לשיפור שנרשם במדדים 

אלה באוגוסט. 

הלמ"ס מציינת בהודעה הנלוות לפרסום כי תוצאות 
הסקר הותאמו מבחינה מתודולוגית לשינויים 
הרבים שחלו במהלך החודש, ובראשם הסגר שהוטל 
ב-18.9, אשר השפיעו על ממצאי הסקר. נראה כי 
הרמה הנוכחית של המדדים אינה משקפת את 
עוצמת הפגיעה של הסגר בפעילות הכלכלית, דבר 
אשר עשוי לקבל ביטוי בסקר של אוקטובר, זאת 
לאור ההרעה בציפיות במרבית מדדי הפעילות 

הכלכלית. 

בחינה של נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי עד אמצע חודש אוקטובר, אשר מתפרסמים על-ידי בנק ישראל, מלמדים כי היקף 
הרכישות נמוך במידה ניכרת מהרמה שהייתה בתחילת 2020. הירידה ברכישות, שהחלה במקביל להכרזה על הסגר, הייתה 
רוחבית בכל ענפי הפעילות. עם זאת, נראה כי בימים האחרונים ישנה התאוששות מסוימת ברכישות של מוצרי חשמל, ביגוד 

וריהוט, ודלק ותחבורה, אך כאמור בסך הכול, רמת הפעילות נותרה נמוכה.  

ההשפעה השלילית של הסגר על הפעילות הכלכלית, צפויה להתבטא בירידה חדה בתוצר בשנת 2020. בהקשר זה, נציין כי קרן 
המטבע הבינלאומית )IMF( פרסמה אתמול )13.10( את ההערכות המאקרו-כלכליות העדכניות שלה. במסגרת העדכון, תחזית 
הצמיחה לישראל בשנת 2020 עודכנה מעט כלפי מעלה ממינוס 6.3% )בחודש אפריל( למינוס 5.9%, ועתה היא קרובה לתחזית 
לאומי. עם זאת, יש לציין שהתחזית העדכנית משקפת פגיעה מעט משמעותית יותר של משבר הקורונה בכלכלת ישראל ב-

2020, לעומת הממוצע במדינות המפותחות )ממוצע של מינוס 5.8%(. זאת, בניגוד לעדכון מחודש אפריל, אז שיעור הצמיחה 
הממוצע של המדינות המפותחות עמד על מינוס 8.1%, נמוך ב-1.8 נקודות אחוז בהשוואה לישראל. כלומר, ההערכה העדכנית 
של ה-IMF משקפת הרעה בתחזית לישראל ביחס למדינות המפותחות )בממוצע(, גם אם התחזית האבסולוטית עודכנה מעט 
כלפי מעלה. הרעה זו אף מתחדדת כשמביאים בחשבון את הצמיחה לנפש, כיוון ששיעור גידול האוכלוסייה בישראל גבוה 
במידה ניכרת בהשוואה למרבית המדינות המפותחות. במבט לשנת 2021, ה-IMF צופים צמיחה מהירה יותר בישראל )4.9%( 

בהשוואה למדינות המפותחות )3.9%(. 

כתב: יניב בר 

לתגובות, הערות והארות: ניתן לפנות לאיל רז, ראש ענף כלכלה, בנק לאומי 
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 דואר אלקטרוני:eyal.raz@bankleumi.co.il , טלפון: 076-8858039 
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