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השבוע במאקרו 
 

בנק ישראל הפחית את הריבית ל-0.1% והכריז על שני כלי מדיניות מוניטארית נוספים 

בישיבתה מה-6.4.20 הוועדה המוניטארית בבנק ישראל החליטה על הפחתת הריבית ב-0.15 נקודת אחוז חזרה לרמת שפל של 
0.1%, זאת בהתאם לתחזית לאומי. בכך, ריבית בנק ישראל חזרה לרמה בה הייתה בין מרץ 2015 לנובמבר 2018. במקביל 

להפחתת הריבית, הכריז בנק ישראל על הפעלתם של שני כלים מוניטאריים נוספים.  

האחד, כלי חדש הדומה ל-TLTRO של הבנק המרכזי של אירופה )ECB(. מדובר במתן הלוואות מוניטריות לבנקים 
המסחריים לטווח של שלוש שנים בריבית קבועה של 0.1%. כמו באירופה, ההלוואות מותנות במתן אשראי לעסקים קטנים 
וזעירים, אשר על-פי נתוני בנק ישראל לא נטלו אשראי בחודש האחרון בניגוד לעסקים בינוניים וגדולים ומשקי בית. מלבד 

הוזלה מסוימת בעלות המקורות, אין שום לקיחת סיכון של האשראי החדש על ידי בנק ישראל. 

הכלי השני, הינו הרחבת מסגרת עסקאות הריפו מול גופים פיננסיים, כך שהעסקאות יכללו גם אג"ח קונצרניות כבטוחה 
לעסקאות החלף, זאת בנוסף לאג"ח ממשלתי. פעולה זו, באה במטרה לחזק את התמיכה בנזילות ובתפקוד התקין של 
השווקים הפיננסיים. צעדים אלה, באים בנוסף לפעולות רכישת אג"ח ממשלתי בשוק, פעולות החלף במט"ח ופעולות החלף 
של אג"ח ממשלת ישראל, כך שבסך הכול ניתן לומר שמדובר בחבילה משמעותית מאוד של צעדים מוניטאריים שבנק ישראל 

סיפק למשק המקומי. 

במקביל להודעת הריבית, פורסמה גם התחזית 
העדכנית של חטיבת המחקר בבנק ישראל, אשר 
כללה שינויים חדים לעומת התחזית הקודמת 
)מינואר 2020(. התחזית מצביעה על ירידה חדה 
בתוצר המקומי בשנת 2020, תוך התכווצות של 
כל רכיבי התוצר העיקריים, ולאחר מכן, במהלך 
2021, צופים בחטיבת המחקר של בנק ישראל 
עלייה חדה בפעילות )ראה/י לוח(. ההנחות 
שעומדות בבסיס התחזית, הן: הימנעות 
מהחמרה נוספת במגבלות על הפעילות הכלכלית 
מעבר למצב הקיים; וכן שרוב המגבלות, 
שהובילו להשבתת הפעילות הכלכלית, יוסרו 

בהדרגה עד לסוף חודש יוני 2020. תחת הנחות אלה, התוצר צפוי להתכווץ בשיעור של 5.3% ב-2020, וב-2021 צפוי לצמוח ב-
8.7%. בחטיבת המחקר של בנק ישראל הדגישו כי תחזית זו מאופיינת באי ודאות חריגה, שכן היא תלויה במידה רבה בהנחות 
שהוצגו. בהקשר זה, חשוב לציין שדחייה של חודש נוסף בהסרת המגבלות והרעה נוספת בסחר העולמי, צפויה להביא 

להתכווצות של 8.8% בתוצר ב-2020, ולעליית שיעור האבטלה הממוצע ב-2020 ב-2 נקודות אחוז נוספות. 

על-פי התחזית של בנק ישראל, בשלב ההתאוששות שיעור האבטלה צפוי לרדת בהדרגה, אך רק לקראת סוף 2021 צפוי לחזור 
לרמות הנמוכות ששררו ערב המשבר. הגירעון בתקציב הממשלה צפוי לעלות ב-2020 לשיעור של כ-11% מהתוצר, זאת במידה 
ותתממש התכנית התקציבית עליה הודיעה הממשלה לטיפול במשבר. העלייה בגירעון הינה גם תוצאה של הירידה הצפויה 
בהכנסות המדינה, וגם על פי פעולת מייצבים אוטומטים אחרים. בתרחיש זה, יחס החוב הממשלתי לתוצר צפוי לעלות לכ-

75%. בהקשר זה של צעדים תקציביים, בנק ישראל מסייג שהצעדים תלויים ביצירת ממשלה חדשה ומתפקדת. בנק ישראל 
מציין כי בפרק הזמן שיעבור עד תחילת כהונתה של ממשלה חדשה, תשרור אי ודאות באשר לצעדי המדיניות שיינקטו 

בתחומים השונים )עם וללא קשר למשבר הקורונה( ובאשר להשפעותיהם על הצמיחה, התעסוקה, האינפלציה והריבית. 

לפי הערכת בנק ישראל, שיעור האינפלציה במהלך 2020 צפוי לעמוד על מינוס 0.8%, אך במהלך 2021 היא צפויה להסתכם ב-
0.9%. האינפלציה צפויה להיות מושפעת מהירידה החדה במחיר הנפט וסחורות אחרות, הן כתוצאה מעליית האבטלה 
והשפעתה על השכר, והן כתוצאה מריסון אפשרי של קצב עליית שכר הדירה, לפחות לתקופה מסוימת. לעת עתה, לא מסתמן 
מחסור משמעותי בחומרי גלם ובסחורות חיוניות, כך שלא מסתמנת תרומה אינפלציונית משמעותית ממקור זה. לפי בנק 
ישראל, התחזית מגלמת גם את הפיחות שחל בשקל בעת האחרונה, ואת תרומתו לאינפלציה, אך מניחה יציבות בשער החליפין 

מעתה ואילך. 

על-פי תחזית חטיבת המחקר של בנק ישראל, ריבית בנק ישראל תהיה בסוף 2020 בתחום של 0.0-0.1% ובסוף 2021 בתחום 
0.00-0.25%. להערכתנו, ב-12 החודשים הקרובים צפויה אינפלציה של 0%, לעומת הערכת חטיבת המחקר של בנק ישראל 
לאינפלציה של מינוס 0.5%, ולהערכתנו, בתרחיש מרכזי, הריבית צפויה לעמוד בממוצע על כ-0.1% במהלך השנה הקרובה. 
כמו כן, אנו מעריכים כי במהלך 2020 האינפלציה צפויה להיות שלילית ברמה של מינוס 0.4%. במידה שתחול החמרה ניכרת 

נוספת בהערכות הכלכליות עשויה לפתוח את האפשרות של ריבית שלילית בהמשך, זאת כפי שמקובל באירופה וביפן. 
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ירידה חדה בתיירות והרעה בפעילות הסקטור העסקי בחודש מרץ – אינדיקציה ראשונית לעוצמת הפגיעה של משבר 

הקורונה בכלכלת ישראל 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( 
פרסמה נתונים ראשונים שממחישים את עוצמת 
הפגיעה של משבר הקורונה בכלכלה המקומית. 

ההתפשטות המהירה של נגיף הקורונה ברחבי 
העולם, הובילה את הממשלה, כאמור, להטיל 
סגר כלכלי על המשק המקומי, בדומה לנעשה 
במדינות רבות ברחבי העולם. אחת ההגבלות 
הראשונות שהוטלו, הייתה הגבלה של כניסת 
תיירים לישראל, שלאחר מכן הוחמרה לעצירה 

כמעט מוחלטת של טיסות בינלאומיות. 

צעדים אלה ננקטו לראשונה במהלך חודש 
פברואר, עד שלקראת אמצע מרץ השמים נסגרו 
כמעט לחלוטין. יש לציין שנתוני חודש פברואר 
לא הושפעו באופן משמעותי ממשבר הקורונה, 
זאת על אף ההגבלות שהוכרזו על כניסת תיירים 
מסין וממדינות נוספות באסיה כמו גם 

מאיטליה.  

לאור האמור, בחודש מרץ נרשמה ירידה חדה במספר כניסות התיירים לישראל ובמספר היציאות של ישראליים לחו"ל. כפי 
שניתן לראות בתרשים, בחודש מרץ 2020 נכנסו כ-70 אלף תיירים בלבד )דרך האוויר( לעומת כ-370 אלף בחודש מרץ 2019. 
במקביל, יציאות של ישראליים לחו"ל עמדו במרץ השנה על כ-90 אלף איש לעומת מעט יותר מ-500 אלף במרץ אשתקד. 
למעשה, במהלך החלק השני של חודש מרץ מספר הכניסות והיציאות היה קרוב לאפס, והוא צפוי להישאר ברמה זו כל עוד 
ההגבלות החמורות על טיסות בינלאומיות יישארו בתוקף. לאור זאת, נראה שנתוני החודשים הבאים, ובפרט אפריל, צפויים 

להצביע על היקף אפסי של כניסות ויציאות.  

הנתונים שהוצגו ממחישים את הפגיעה הקשה  של משבר הקורונה בענף התיירות ובענפים הנלווים, בהם: סוכנויות נסיעות, 
מסעדנות, תחבורה והסעות )ומוניות(, בתי מלון והארחה, Airbnb ועוד. כתוצאה מכך, מוקדי תיירות רבים ברחבי הארץ אשר 
נשענים רבות על תיירות נכנסת, כמו העיר אילת, נפגעו משמעותית, וסביר שהיציאה מהמשבר במוקדים אלה תהיה איטית 

וממושכת, בפרט אם המגבלות החמורות יימשכו לאורך זמן.  

הענפים שמושפעים גם הם במידה רבה יחסית מהגבלת הטיסות הם ענפי ההייטק והפיננסים, כך על-פי סקר הלמ"ס באשר 
למצב העסקים בעת משבר הקורונה. הסקר נערך ב-31.3, וכלל חברות עם 5 עובדים ומעלה בענפים: הייטק, תעשייה מסורתית 
ומעורבת, בינוי, מסחר ופיננסיים. עוד עולה מהסקר כי המגבלות המכבידות ביותר על הפעילות הכלכלית הן: צמצום מספר 
העובדים ומגבלות על תנועה במרחב האזרחי. בענפי המסחר בלטו, באופן טבעי, ההגבלות על התנועה וסגירת שווקים ומרכזי 
מסחר ובילוי. ממצאי הסקר מלמדים על כך שהענפים בהם נדרשת נוכחות גבוהה יותר במקומות העבודה, שכן הם מותאמים 
פחות לעבודה מהבית, נפגעו באופן קשה יותר ממשבר הקורונה. מדובר בענפים: מסחר קמעונאי, בינוי ותעשייה )ללא עילית(. 

פגיעה זו, באה לידי ביטוי, בין היתר, באחוז גבוה יותר של עובדים שהוצאו לחל"ת בהשוואה לענפים אחרים.  

כמו כן, נציין שענפים אלה מתאפיינים באחוז החברות הגבוה ביותר שהעריכו כי ביכולתן להחזיק מעמד במתכונת הנוכחית 
של הסגר, עוד כחודש אחד בלבד )מסוף מרץ(. מנגד, בענפי ההייטק, נמצא אחוז החברות הגבוה ביותר שדיווחו על יכולת 
להמשיך את פעילות החברה במצב הקיים יותר מחצי שנה. בנוסף, עולה מהסקר כי עסקים קטנים דיווחו על פגיעה חמורה 
יותר ממשבר הקורונה בהשוואה לעסקים גדולים יותר. ממצאים אלה, עולים בקנה אחד עם תוצאות סקר המגמות בעסקים 
לחודש מרץ, לפיו בכל ענפי הפעילות חלה הרעה במרץ והציפיות הן להימשכות ההרעה גם באפריל, כאשר הערכות שליליות 
במיוחד נרשמו בענף המלונאות, לאור ההתפתחויות שצוינו. במבט קדימה, נדגיש כי ככל שהסגר הכלכלי יימשך, כך עוצמת 

הפגיעה בפעילות המשק המקומי תהיה חזקה יותר במרבית ענפי הפעילות.  

כפי שציינו בסקירה בשבוע שעבר, בהשוואה לצרכי המשק ולמה שנעשה בעולם, נראה שלעת עתה התכנית התקציבית של 
ממשלת ישראל איננה עונה על הצרכים לשם הצלת חלקים חשובים מן המשק הישראלי, בעיקר בקרב עסקים קטנים וזעירים. 
כך, המדינה כמעט ולא משתתפת בסיכון של מתן אשראי בעת הנוכחית לחברות ולעסקים קטנים/בינוניים בישראל ומדובר 
בתכנית שונה מאשר יושמה בעולם. בעולם, מדובר במסגרות אשראי נדיבות עם תפעול מהיר שבה הממשלה לוקחת על עצמה 
קרוב ל-100% מן הסיכון וזה עם דגש על עידוד חברות ומעסיקים בכדי שימשיכו להעסיק את עובדיהם, חלף פיטורין וחל"ת 
שיעלו לקופת המדינה דמי אבטלה. להבדיל, הקרן של מדינת ישראל מוכנה לשאת ברמת ההלוואה הפרטנית בסיכון של עד 

85% מן ההלוואה היחידנית, אך בלא יותר מ-15% של סיכון האשראי המצרפי של סך ההלוואות הניתנות במסגרת זו. 

כתבו: ד"ר גיל מיכאל בפמן 
           יניב בר 

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