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השבוע במאקרו 
 

בנק ישראל הותיר את הריבית ברמה של 0.1%, ובמקביל הכריז על צעדים מוניטאריים נוספים 

הוועדה המוניטארית בבנק ישראל החליטה בישיבתה מה-6.7.20 להותיר את הריבית ברמה של 0.1%. לאור העוצמה בה פגע 
משבר הקורונה בפעילות הכלכלית, הדגישה הוועדה המוניטארית את הצורך בהעמקת מידת ההרחבה של המדיניות 
המוניטארית ובהבטחת המשך פעילותם התקינה של השווקים הפיננסיים. בעת הנוכחית, בנק ישראל בחר שלא להפחית פעם 
נוספת את שיעור הריבית, אך הוחלט להרחיב את השימוש בכלים הכמותיים הקיימים ולהפעיל שלושה כלי מדיניות נוספים, 

שיעמיקו את מידת ההרחבה ואת התמסורת המוניטארית, ויסייעו במתן מענה לצרכי האשראי במשק.  

בנק ישראל פועל בעיקר בערוץ האשראי, תוך מתן אפשרות לממשלה, למשקי הבית ולעסקים ללוות בריביות נמוכות ככל 
שניתן וזאת מבלי להגדיר יעד ריבית ארוכת טווח. כל הצעדים תומכים במטרה זו: ההתערבות בשוק האג"ח הקונצרני בקניית 
מדד השוק בכדי לצמצם הפרמיה ולהקל על גיוס הון של עסקים גדולים, פעילות מול הבנקים בכדי שיתנו הלוואות זולות 
לעסקים קטנים וכמובן התכניות הקודמות שיעזרו במימון הגירעון התקציבי במחיר נמוך. האפשרות של הפחתת ריבית עדיין 

עומדת על הפרק והיא תלויה בהערכת המצב לגבי ההתפתחויות הכלכליות.  

במסגרת הצעדים המוניטאריים הנוספים שהוכרזו השבוע, בנק ישראל יתחיל לרכוש אג"ח קונצרני בשוק המשני. בהודעה 
מיוחדת נאמר כי מטרת התכנית הינה להבטיח את המשך פעולתו התקינה של שוק זה  -- למרות שלא צוין האם קיימת פעילות 
שאינה נאותה כפי שקיימת לעיתים בשוק המט"ח וגורמת להתערבות בנק ישראל -- ולפעול להפחתת הריבית בה חברות 
מגייסות אשראי בשוק ההון. מדובר בצעד שננקט על ידי בנקים מרכזיים אחרים בעולם. במקרה של ישראל, מדובר בפעילות 
רק בשוק המשני לעת עתה ולא פעילות בשוק הראשוני כפי שהושקה לאחרונה על ידי הבנק הפדרלי של ארה"ב. באמצעות 
מהלך זה, בנק ישראל יישא בחלק מן הסיכון שבשוק האג"ח הקונצרני והתקווה שמהלך זה, והשפעותיו בשוק, יתועלו באופן 

ברור לטובת ייצוב הסקטור העסקי הישראלי בתקופה מאתגרת זו. 

בנק ישראל ירכוש אג"ח קונצרני בהיקף של 15 מיליארד ש"ח )שהם כ-1% תוצר( על בסיס מבחר ניירות ערך העונים 
לקריטריונים הבאים: חברות בדירוג –A ומעלה; ללא אג"ח של חברות זרות, אג"ח בעלות מרכיב הוני ואג"ח שלא צמודות 
לשקל ואינן בריבית קבועה. נציין כי שווי שוק האג"ח הקונצרני בישראל הוא כ-341 מיליארד ש"ח, והקריטריון כולל כ-75% 
מהשוק. מדובר במהלך ראשוני, שאיננו בהיקף גדול, זאת בכדי לפתוח את הדרך על מנת לממש היקפים גדולים יותר באופציה 

זו במידה והתנאים יחייבו זאת. 

מעבר להשקת הכלי של רכישת אג"ח קונצרני, בנק ישראל מחדש את התכנית במסגרתה הוא יספק למערכת הבנקאית 
הלוואות בריבית קבועה של 0.1% לטווח של 3 שנים, זאת במטרה להגדיל את היצע האשראי הבנקאי לעסקים קטנים וזעירים. 
נציין כי בפעימה הקודמת של התכנית )אפריל-מאי( ניתנו הלוואות לבנקים בהיקף של 4.6 מיליארד ₪, כנגד אשראי שהבנקים 

העמידו לעסקים אלה. 

במסגרת הגמשת התנאים המוניטאריים, הרי שעל מנת להבטיח את המשך זרימת האשראי בתרחיש של החמרה נוספת במצב 
הכלכלי, בנק ישראל יקים תשתית שתאפשר לבנקים להעמיד כבטוחה כנגד אשראי, במסגרת התכנית המיוחדת, גם תיקי 
משכנתאות )בנוסף לנכסים שהם נזילים ברמה גבוהה כדוגמת אג"ח ממשלתיות(. תשתית זו תאפשר לבנקים להעמיד אשראי 

במסגרת התכנית בעלות יותר נמוכה ותוך שמירה על נזילות גבוהה. 

במקביל, נציין כי בחודש יוני רכש בנק ישראל אג"ח ממשלתי בהיקף של 4.2 מיליארד ₪, ובמצטבר מתחילת התכנית )23.3.20( 
רכש בנק ישראל אג"ח ממשלתי בהיקף של 23.4 מיליארד ₪, מתוך היקף מתוכנן של 50 מיליארד ₪. הנגיד התייחס לתכנית 
במסגרת החלטת הריבית, וציין שהיקף הרכישות עשוי לגדול אם יהיה בכך צורך. כמו כן, בנק ישראל ממשיך להתערב בשוק 
המט"ח, כשרכש בחודש יוני 1.445 מיליארד דולר, וקרב לכ-11.5 מיליארד דולר מראשית 2020, זאת במטרה למתן את הייסוף 

בשקל. עקב כך, היקף יתרות המט"ח של בנק ישראל הגיע לשיא של כ-147 מיליארד דולר, שהם כ-36.7% תוצר. 

חטיבת המחקר של בנק ישראל עדכנה כלפי מטה את תחזית הצמיחה לשנת 2020 

חטיבת המחקר של בנק ישראל עדכנה 
כלפי מטה את התחזית המאקרו 
כלכלית לשנת 2020. בהקשר זה, נציין 
את דברי הנגיד שמדגישים את הקושי 
בגיבוש תחזיות מאקרו-כלכליות בעת 
הנוכחית המאופיינת במידה רבה של 
חוסר וודאות, "שוב להדגיש -   למרות 
שאנחנו מציגים את המספרים כפי 
שהם עולים מהחישובים שאנו 
עורכים,  לא יהיה זה נכון להיתפס 
למספרים המדייקים, היות והתחזית 
נערכת בתנאים של אי ודאות עצומה, 
וקשה לאמוד את השפעת המשבר על 

הפעילות הכלכלית".  
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תחזית חטיבת המחקר לצמיחה בשנת 2020 עודכנה כלפי מטה, וכעת התוצר צפוי להתכווץ בשנת 2020 בשיעור של כ-6%, 
זאת לאור ההרעה בנתוני התחלואה בעת האחרונה, אשר מגדילה את אי-הוודאות ומעכבת את החזרה של הפעילות הכלכלית 
לשגרה, וייתכן שתחול עלייה בהיקפי ההשבתה, לאחר שבחודש יוני שיעור ההשבתה עמד על 12% לעומת 36% ב-19/4. וכן 
לאור התפתחויות דומות בחלק ממדינות העולם, בעיקר ארה"ב ומדינות-EM, כגון: ברזיל, הודו ורוסיה. יש לציין שהתחזית 
הנוכחית נמוכה הן מהתחזית הקודמת מחודש מאי )4.5%-( והן מהתחזית מראשית אפריל )5.3%-(. העדכון כלפי מטה 
בתחזיות בנק ישראל, בא לאחר מהלך דומה מצד קרן המטבע הבינלאומית )IMF( וה-OECD לגבי מרבית הכלכלות 

המפותחות הגדולות. 

על פי התחזית של בנק ישראל, הרי שכתיקון טכני להרעה בתחזית לצמיחה ב-2020, התחזית ל-2021 עודכנה ב-0.5 נקודת 
אחוז כלפי מעלה, ל-7.5% )ראה/י לוח(. מרכיבי הצמיחה כוללים בראש ובראשונה את הצריכה הפרטית שצפויה לרדת ב-
6.5% ב-2020. הירידה השנתית בצריכה הפרטית, הינה חריגה ביותר בהסתכלות היסטורית. שוב, על בסיס הערכה טכנית, ב-

2021 צפויה הצריכה הפרטית להתאושש. ההשקעות הריאליות צפויות לרדת ב-2020 ב-13.5% על רקע העלייה באי-הוודאות 
והצפי לירידה בפעילות ההשקעות בענפי המשק ובבנייה למגורים, ולעלות ב-2021 ב-5.5%. היצוא צפוי לרדת ב-2020 ב-13%, 
זאת על רקע החולשה העולמית של הביקושים, וזאת על אף נתונים טובים ברביע הראשון של 2020. בהתאם להתאוששות 

הצפויה בסחר העולמי ב-2021, בבנק ישראל מעריכים כי היצוא יצמח ב-2021 ב-7.5%.  

עוד על-פי תחזית חטיבת המחקר של בנק ישראל, ב-2020 צפוי הגרעון בתקציב המדינה להגיע לכ-12 אחוזי תוצר, זאת 
כתוצאה מאובדן הכנסות של כ-55 מיליארדי ש"ח  )כ-3.7 אחוזי תוצר( בשל ההאטה בפעילות, וגידול בהוצאות בסך של כ-60 
מיליארדי ש"ח )כ-4 אחוזי תוצר( לצורך מימון דמי האבטלה וצעדי הסיוע עליהם הכריזה הממשלה – זאת בהנחה של היקף 
ביצוע מלא  )ראה/י הרחבה בפסקה הבאה(. החוב הממשלתי ביחס לתוצר צפוי לעלות ל-75% ב-2020 וב-2021 צפוי יחס החוב-

תוצר להגיע אל 77%.  

להערכת בנק ישראל, שיעור האינפלציה בארבעת הרביעים הקרובים יעמוד על 0.1%- בלבד, ובסוף 2021 היא תסתכם ב-
0.7%. תחזית האינפלציה לארבעת הרביעים הקרובים הופחתה בעיקר כתוצאה ממדד מאי, שהיה נמוך ביחס לתחזיות עבורו, 
וכתוצאה מעדכון כלפי מטה בתחזיות לחודשים הקרובים. ההתאוששות הצפויה בקצב האינפלציה ב-2021 מוסברת בצפי 
לעלייה של הביקושים, תוך התאוששות של הצריכה הפרטית והתרחבות של הצריכה הציבורית, החל מהרביע השלישי של 
2020. תחזית האינפלציה במהלך השנה הקרובה של בנק ישראל נמוכה משמעותית מזו של החזאים ונמוכה במעט מהציפיות 

בשוק ההון. על פי התחזית, ריבית בנק ישראל תעמוד ברמה של 0-0.1% בעוד שנה. 

הגירעון הממשלתי המשיך לגדול גם ביוני, במקביל לביצוע נמוך יחסית של תכניות התמיכה הממשלתיות 

פעילות הממשלה הסתכמה בחודש יוני בגירעון 
של 12.2 מיליארד ₪ לעומת גירעון של 6.9 
מיליארד ₪ ביוני אשתקד. הגירעון המצטבר 
במחצית הראשונה של השנה )ינואר-יוני( עמד על 
58.2 מיליארד ₪, היקף חריג בהשוואה 
לתקופות מקבילות בשנים קודמות )ראה/י 
תרשים(. בנוסף, נציין שהגירעון התקציבי ב-12 
החודשים האחרונים )יולי 2019-יוני 2020( עלה 
ל-6.4% תוצר והוא צפוי להמשיך לעלות 
בחודשים הבאים. השפעת משבר הקורונה על 
הגידול בגירעון במחצית הראשונה של השנה 
משתקפת בירידה של 12.7% בהכנסות המדינה 
)בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד(, ובעלייה 
של 7.4% בהוצאות הממשלה, בדגש על הרביע 

השני בו הוצאות הממשלה גדלו ב-18.8%. 

יש לציין ששנת 2020 מנוהלת עד כה, בטרם 
אושר תקציב המדינה, בתקציב המשכי, 

שמשמעותו תקציב חודשי של 1/12 מתקציב 2019 בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן. בנוסף, סך ההוצאה העודפת 
לטובת ההתמודדות עם משבר הקורונה במהלך 2020, עומד על כ-50 מיליארד ₪ )לא כולל החזר חובות למוסד לביטוח לאומי(. 
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 יוני, עמד על כ-16.4 מיליארד ₪ לעומת מכסה מותרת של כ-31 
מיליארד ₪. כמו כן, סך התשלום המצטבר לעובדים בחל"ת עד סוף יוני, שמתבצע באמצעות הביטוח הלאומי, עמד על כ-5.8 
מיליארד ₪ מתוך הקצאה כוללת של 13.9 מיליארד ₪, כלומר נראה שישנם מקורות תקציביים לתמיכה בעובדים שנמצאים 
בחל"ת גם בחודשים הקרובים. במבט קדימה, להערכתנו, הגירעון התקציבי ב-2020 יעמוד על כ-10% תוצר. ככל שהיקף 

התחלואה הנוכחי יעלה ויעכב את החזרה של המשק לפעילות מלאה, הגירעון עלול לגדול עוד יותר.  
 

כתבו: ד"ר גיל מיכאל בפמן 
           יניב בר 

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