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השבוע במאקרו 
 

סך היקף הרכישות בכרטיסי אשראי ירד בחדות באוקטובר, על רקע הסגר השני, אך עלה בחדות בנובמבר  

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( 
פרסמה את נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי על-

ידי אנשים פרטיים לחודש אוקטובר. יש לציין 
שנתוני הלמ"ס מנוכים מהשפעות של עונתיות 
)והם במחירים קבועים( ולכן ניתן להשוות 
בעזרתם בין חודשי השנה, זאת בניגוד לנתוני 
ההוצאה בכרטיסי אשראי שמתפרסמים על-ידי 

בנק ישראל בתדירות שבועית. 

מהנתונים עולה כי חודש אוקטובר התאפיין 
בירידות בהיקף הרכישות, על רקע הסגר השני, 
שחל בחגי תשרי. סך היקף הרכישות באוקטובר 
היה נמוך בכ-7.3% לעומת ספטמבר ונמוך בכ-

5.7% בהשוואה להיקף הרכישות בחודש 
פברואר, לפני פרוץ משבר הקורונה.  

בחינה של ענפי הפעילות השונים מעלה כי בחודש 
אוקטובר נרשמו ירידות ברכישות בכל 
התחומים )ראה/י תרשים(, בדגש על מוצרי 

תעשייה )הלבשה והנעלה, ריהוט ומוצרי אלקטרוניקה( ושירותים )תיירות, טיסות, פנאי ובילוי ועוד(. היקף הרכישות בתחום 
התעשייה היה נמוך בכ-26.6% בהשוואה לרמתו בפברואר, והיקף הרכישות בתחום השירותים היה נמוך בכ-16%. 

אולם, מנתוני בנק ישראל עולה כי ההוצאה בכרטיסי אשראי עלתה בחדות )למעלה מ-20%, ללא ניכוי השפעות עונתיות( 
בחודש נובמבר, על רקע תחילתו של תהליך היציאה ההדרגתי מהסגר השני, בהובלת הרכישות של מוצרי ביגוד, חשמל וריהוט 
)מוצרי תעשייה(. לאור זאת, גם לאחר התחשבות בגורמים עונתיים, נראה שצפויה עלייה )"תיקון"( משמעותית ברכישות 
בתחום זה בנובמבר. מנגד, היקף הרכישות בענפי השירותים עדיין צפוי להישאר נמוך משמעותית מרמתו ערב המשבר, שכן 

הפעילות של ענפים אלה עדיין כפופה למגבלות חמורות, בדגש על איסור התקהלות וריחוק חברתי. 

לסיכום, נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי מלמדים כי מתחילת המשבר, הפעילות נוטה להגיב במהירות ולעלות באופן 
משמעותי במקביל להסרה של ההגבלות, ולהיפך; מה שמעיד על כך שהמגבלה המשמעותית על הפעילות בעת הנוכחית הינה 
מגבלת היצע ולא מגבלת ביקוש, זאת בין היתר, הודות לתמיכות הממשלתיות במשקי הבית שנפגעו מהמשבר. על-פי אומדננו 
להיקף הרכישות מנוכה העונתיות לחודש נובמבר, שמתבסס על נתוני בנק ישראל, נראה כי צפוי גידול בשיעור "דו-ספרתי" 
בסך הרכישות בכרטיסי אשראי )ראה/י תרשים(. ככל שתהליך היציאה מהסגר יימשך כך פעילות הרכישות במרבית הענפים 

)למעט ענפי השירותים( צפויה לעלות. 

בנק ישראל הותיר את הריבית ברמה של 0.1%; ובמקביל, מיתן את עוצמת הירידה הצפויה בתוצר ב-2020 

הוועדה המוניטארית של בנק ישראל החליטה 
בישיבתה מה-30.11.20 להותיר את הריבית ללא שינוי 

ברמה של 0.1%. 

במסגרת החלטת הריבית בנק ישראל מסר עדכון 
ביניים של הערכת המצב לגבי  פעילות המשק במחצית 
השנייה של 2020, ובכלל זה במהלך הסגר השני )שחל 
מאמצע ספטמבר עד אמצע אוקטובר(. בנק ישראל ציין 
את ההתאוששות המהירה בפעילות הכלכלית ברביע 

השלישי, לפני הסגר השני, כפי שהשתקפה בנתוני החשבונאות הלאומית. מעבר לכך, בנק ישראל ציין שהפגיעה בפעילות 
הכלכלית כתוצאה מהסגר השני הייתה מתונה יותר מהפגיעה בסגר הראשון, אך היציאה מהסגר השני איטית יותר, תוך 
שונות ניכרת בפגיעה בפעילות על-פני ענפי המשק השונים. בהקשר זה, נציין כי המדד המשולב לחודש אוקטובר נותר יציב, 

זאת לאחר מספר חודשים של עליות, ובכך משקף את ההאטה בפעילות ברביע הרביעי של השנה.  

לדברי בנק ישראל, "התוצאות החיוביות בניסויים לחיסונים נגד נגיף הקורונה מגדילות את האופטימיות באשר לחזרה 
מהירה של המשק לתוואי של צמיחה   בשנה הקרובה. עם זאת,   הפגיעה במשק ובפרט בשוק העבודה צפויה להיות ממושכת,  
ולכן הוועדה תמשיך להפעיל מגוון כלים כדי להעמיק את מידת ההרחבה של המדיניות המוניטרית ולהבטיח את המשך 
פעילותם התקינה של השווקים הפיננסיים. הוועדה תרחיב את השימוש בכלים הקיימים, כולל כלי הריבית, ותפעיל כלים 
נוספים, ככל שתעריך שהדבר נדרש כדי להשיג את יעדי המדיניות המוניטרית, ולמתן את הפגיעה הכלכלית שנוצרה כתוצאה 
מהמשבר". משמע, בנק ישראל מדגיש את האפשרות להפעלת צעדים נוספים בהמשך, כולל הפחתת הריבית, אך עם דגש על 
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אשראי ונזילות. בנק ישראל גם ציין את הרמה הנמוכה של האינפלציה וכן את הייסוף המתמשך בשקל. בנסיבות אלו נראה 

כי ההרחבה המוניטרית תמשך לאורך זמן. 

בנק ישראל ציין כי חטיבת המחקר שלו מיתנה את מידת הירידה הצפויה בתוצר ב-2020 לירידה בשיעור של 4.5%-5.0%, 
לאחר פרסום נתוני הצמיחה לרביע השלישי של השנה. לגבי 2021, בנק ישראל הותיר טווח תחזית רחב מאוד, של 1.0%-

6.5%, כתלות במידת השליטה על המגיפה. במקביל, גופים נוספים עדכנו את תחזיות הצמיחה שלהם למשק המקומי, כולל 
לאומי )ראה/י לוח(. משרד האוצר פרסם תחזיות מעודכנות, שצפויות לשמש כבסיס להצעת התקציב לשנת 2021, לפיהן 
התוצר צפוי להתכווץ ב-2020 בשיעור של 4.2%-4.8%, כתלות בתרחיש )מרכזי/פסימי(, ולצמוח לאחר מכן בשיעור של 2.4%-

4.5%. ה-OECD צופה פגיעה מתונה יותר בתוצר העולמי ב-2020, בהשוואה לתחזיות קודמות, ולגבי ישראל התחזית היא 
לירידה בשיעור של 4.2%, ולאחר מכן, צמיחה בשיעור מתון של 2.3% ב-2021, שכן הארגון צופה שתהליך ההתאוששות יימשך 

לתוך 2022. 

להערכתנו, שיעור הירידה שצופה בנק ישראל בתוצר של שנת 2020 נראה גבוה, ולא עולה בקנה אחד עם הנתונים הידועים 
לכ-10-11 החודשים הראשונים של שנת 2020. בפרט, בנק ישראל ציין שההקלות בסגר השני והשפעות העונתיות השונות 
הביאו לאחרונה לגידול בהיקף הרכישות באמצעות כרטיסי אשראי אל מעל הרמה שהייתה ערב המשבר. נתונים אלו לצד 
נתונים נוספים, כמו נתוני הפדיון בענפי הכלכלה, נתוני התוצר לשלושת רבעי השנה ונתוני הניידות שמפרסם בנק ישראל, 
עקביים עם שיעור ירידה בתוצר ב-2020, בשיעור מתון מאשר בתחזית בנק ישראל. בתרחיש מרכזי, אנו צופים ירידה בשיעור 
של 3.9% בתוצר ב-2020, שהוא די דומה להערכות האוצר וה-OECD, ולאחר מכן צמיחה בשיעור של 4.9% ב-2021 )כפי 
תחזית קרן המטבע הבינלאומית(. מדובר בביצועי צמיחה טובים של ישראל בהשוואה לממוצע ה-OECD, הודות לתרומה 
גדולה יותר של פעילות סחר החוץ נטו )יצוא פחות יבוא( לצמיחה, בדגש על עליית יצוא ההיי-טק של ישראל במקביל לצמצום 

הצפוי של היבוא. כמו כן, צמיחת התוצר הישראלי בשנת 2021 צפויה להיות מושפעת לטובה מהמשך פיתוח תחום הגז הטבעי. 

השקל ממשיך להתחזק, והגיע לסביבת שיא בראייה היסטורית, זאת על אף משבר הקורונה 

מגמת ההתחזקות של השקל נמשכת ביתר שאת, 
זאת למרות ההשלכות השליליות של משבר 
הקורונה על כלכלת ישראל. בנובמבר, נרשם 
ייסוף של כ-1.4% בשקל מול סל המטבעות, 
ומתחילת השנה )ינואר-נובמבר( התחזק השקל 
בכ-3.7%, אל עבר רמת שיא בראייה היסטורית, 

זאת בהמשך לייסוף של כ-8.1% בשנת 2019.  

התחזקות השקל מול סל המטבעות, חלה 
כתוצאה מייסוף של השקל מול הדולר וגם מול 
הליש"ט. במהלך חודש נובמבר השקל התחזק 
בשיעור חד של כ-3.3%, ומתחילת השנה נרשם 
ייסוף של כ-4.3% מול הדולר. הרמה הנוכחית 
של שער החליפין שקל/דולר עומדת על פחות מ-

3.3 ₪ )3.289 ₪ ב-2/12(, והיא הרמה הנמוכה 
ביותר שנרשמה מאז שנת 2008 )ראה/י תרשים(, 
אשר הובילה לראשונה להפעלת מדיניות 
רכישות המט"ח של בנק ישראל, שמטרתה 

להחליש את השקל, ובכך לסייע ליצואנים ולתמוך בשמירה על האינפלציה בתחום יעד יציבות המחירים. 

ההתחזקות המתמשכת של השקל מתחילת השנה, הביאה את בנק ישראל לרכוש מט"ח בהיקף נרחב, אם כי, בחודשים 
האחרונים קצב הרכישות התמתן. כך, בחודש נובמבר רכש בנק ישראל מט"ח בסך של כ-0.53 מיליארד דולר, אך מתחילת 
2020 היקף רכישות המט"ח עומד על 14.96 מיליארד דולר. עקב כך, יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל הגיעו לסך של 160.75 

מיליארד דולר, שהם 40.4% תוצר. 

לסיכום, עוצמתו של השקל צפויה להישמר בחודשים הקרובים. הגורמים הבסיסיים שעומדים ברקע להתחזקותו של השקל 
צפויים להמשיך במגמתם הנוכחית. כך העודף המתמשך בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, על רקע עודף ניכר בחשבון 
השירותים, צפוי לגדול בשנים הקרובות; זאת, במקביל להמשך תנועות הון נכנסות למשק, בדגש על היקף נרחב של השקעות 
ישירות על-ידי זרים. בנוסף, כניסת ישראל למדד WGBI, תומכת גם כן בביקוש לשקל עקב רכישת איגרות חוב ממשלתיות 
בשוק המקומי על ידי גורמים זרים, אשר הגדילו אחזקתם מ-5.5% בסוף 2019 ל-7.6% באוקטובר השנה. יש לציין כי ייתכן 
שההתפתחויות החיוביות בזירה הגאו-פוליטית, שתרמו לחיזוק מעמדה הדיפלומטי של ישראל באזור, עם אפשרויות 

כלכליות חיוביות, תומכים גם כן בחוסנו של השקל.  

כתבו: ד"ר גיל מיכאל בפמן 
           יניב בר 
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