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המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה בשיעור קל בחודש יולי אך הקצב השנתי מצביע על ירידה חדה 

המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש 
יולי 2020, המתפרסם על ידי בנק ישראל, 
עלה ב-0.15%, זאת לאחר ירידות החל 
בחודש פברואר אשר התעצמו בחודשים 
מרץ-מאי. בחודש יוני, לאחר חזרת מרבית 
ענפי המשק לפעילות,  התייצבה הפעילות 
הכלכלית וביולי כאמור, הייתה עליה קלה. 
תמונה דומה עולה כאשר בוחנים את 
הפדיון בענפי המשק השונים )כל חודש 
לעומת מקבילו אשתקד בהיעדר נתונים 
מנוכי עונתיות אשר היו מאפשרים השוואה 
במהלך השנה(. ניתוח הנתונים מעלה כי 
לאחר ירידת הפדיון באפריל חל שיפור 
במאי וביוני בחלק מהענפים )כולל בכלל 
המשק( רמת הפדיון הייתה דומה/גבוהה 
ביוני 2020 בהשוואה ליוני 2019. מרבית 
הענפים שעדיין מצביעים על ירידה בפדיון 
)יוני 2019-יוני 2020( הינם ענפי שירותים. 

כאמור, המדד המשולב לחודש יולי אמנם עלה בשיעור קל, אך כפי שניתן לראות בגרף, קצב השינוי השנתי שלו, מצביע על 
ירידה חדה בדומה לזו שהייתה בראשית שנות האלפיים. החזרה ממשברים קודמים, לרמות צמיחה הקרובות לאלה שקדמו 
למשבר, ארכה מספר שנים. לנוכח אופיו המיוחד של המשבר הנוכחי, אשר אינו נובע מבעיות כלכליות ייחודיות ו/או מבניות 

במשק הישראלי והעולמי, קשה להעריך כיום את "נקודת הסיום" שלו, אך נראה שלא יהיה קצר ממשברים קודמים.  

אין שינוי בריבית בנק ישראל וגם לא בכלים הנוספים התומכים במדיניות המוניטרית המרחיבה 

בנק ישראל הודיע ב-24/8/2020 כי לא ישנה את הריבית והיא תישאר ברמה של 0.1%. ברקע ההחלטה עמדו, מחד, 
אינדיקטורים לחודשים יולי ואוגוסט אשר הצביעו על האטה בהתאוששות הפעילות לאחר התאוששות מהירה יחסית ביוני 
וכן שיעור האבטלה אשר עלה במקצת בחודש יולי. כמו כן, צוינה העובדה ששער החליפין, ברמתו הנוכחית, מקשה על 
התאוששות היצוא ועל חזרת האינפלציה, המצויה ברמה נמוכה, ליעד.  מנגד, צוינו הערכות של בתי השקעות לצמיחה חיובית 
בעולם במחצית השניה של השנה והיציבות בשווקים הפיננסיים, גורמים אשר להם השפעה חיובית על המשק. בסיכום 

ההודעה ציין בנק ישראל בהודעתו כי: 
"לאור עוצמת הפגיעה של המשבר בפעילות הכלכלית, הוועדה ממשיכה 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 שהמשבר מתארך והדבר נדרש כדי להשיג את יעדי   המדיניות 

המוניטרית, ולמתן את הפגיעה הכלכלית שנוצרה כתוצאה מהמשבר". 
 

משמעות הדברים היא שבנק ישראל עשוי להרחיב את "ארגז הכלים" העומד לרשותו, כולל הורדת ריבית, במידה והדבר 
יידרש. נראה, על בסיס ההודעה, כי לא הבשילו התנאים לשינויים כאמור וכי לעת הנוכחית ננקטת גישה של המתנה לקבלת 
נתונים נוספים תוך המשך שימוש בכלים הקיימים. עם זאת, על רק הצגת שני תרחישים לתחזית המקרו כלכלית אשר הציגה 
חטיבת המחקר של בנק ישראל במקביל להודעת הריבית ויוצגו  בהמשך, נראה שמעבר לתרחיש פסימי, ייתכן ויביא לשינוי 
תוך שימוש בכלי מדיניות נוספים. בהקשר זה, של שימוש בכלים הנוספים, מעבר לכלי הריבית, ניכרה על פי הודעת בנק 
ישראל, שביעות רצון מהשיפור עד כה בתפקוד של שוק האשראי תוך יציבות בריביות, בתמיכת צעדי בנק ישראל וקרנות 
האשראי בערבות מדינה. כמו כן צוינה העובדה כי התשואה על אג"ח ממשלתי נותרה נמוכה, והתערבות בנק ישראל בשוק 
האג"ח הקונצרני תרמה לירידת מרווחים משמעותית. במילים אחרות, נראה כי השימוש בכלים השונים בהם נקט הבנק 

המרכזי, התומכים בערוץ האשראי דרכו פועלת המדיניות המוניטרית, משיג את מטרותיו. 
 

עדכון התחזית המקרו כלכלית של חטיבת המחקר  
חטיבת המחקר של בנק ישראל, הציגה במקביל לפרסום הודעת הריבית, שני תרחישים מרכזיים על בסיסם נבנתה התחזית 
המקרו כלכלית לשנים 2020-2021. בתרחיש האופטימי ההנחה היא שמושגת שליטה ברמת התחלואה כך שאין מגבלות 
משמעותיות נוספות מעבר למגבלות הנוכחיות, בעוד שבתרחיש הפסימי ההנחה היא שהשליטה ברמת התחלואה היא נמוכה, 
כך שהתמתנות בפעילות הכלכלית מתרחשת כתוצאה ממגבלות נוספות )עד כדי סגר פורמאלי(, או דרך הימנעות וולונטרית 

של הציבור מפעילות לנוכח לנתוני התחלואה המחמירים. התרחיש הפסימי כולל במקביל  גם גל תחלואה שני בחו"ל.  
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בתרחיש האופטימי התוצר ב-2020 צפוי 
להתכווץ ב-4.5%, גבוה ב-1.5 נקודת אחוז 
מהתחזית הקודמת ואילו ב-2021 הצמיחה 
צפויה להיות בשיעור של  – כ-6.0% )תחזיות 
לאומי, בתרחיש מרכזי, הן לתחזית של 
התכווצות של 5.5% בשנת 2020 וצמיחה של כ-

5.8% בשנת 2021(. השינויים בתחזיות בנק 
ישראל, לאורך תקופת המשבר, כפי שניתן 
לראות בגרף, כמו גם בקרב גופי חיזוי אחרים 
בהם לאומי, נובעים מאי הוודאות הרבה באשר 
להשפעת מגיפת הקורונה. העדכון כלפי מעלה 
בחזית לפעילות הריאלית ב-2020 מוסבר 
בנקודת המוצא לפיה פגיעת המשבר בכלכלה 
נמוכה מכפי שהעריך בנק ישראל בבסיס 
התחזית ביולי, בתוכניות הסיוע הממשלתיות 
)התומכות בהרחבת הפעילות( ובמגבלת אי-

הפעילות אשר מהווה חסם לצמיחה עד למציאת 
החיסון. העלייה הצפויה בתוצר ב-2020, ביחס לתחזית שנערכה בחודש יולי, משתקפת בכל השימושים, למעט בצריכה 
הפרטית. בולט במיוחד השינוי החיובי בתחזית היצוא, שבתחזית הנוכחית צפוי לקטון בכ-4% לעומת צמצום של 13% בתחזית 

מחודש יולי. זאת, בין השאר, על רקע נתונים טובים יחסית שהיו במחצית הראשונה של השנה.  

גרעון הממשלה צפוי לעמוד ב-2020, על פי תחזית בנק ישראל, על כ-13.2% תוצר ויחס החוב לתוצר צפוי לעלות ל-75% )בדומה 
לתחזית יולי( . ב-2021 צפוי הגרעון לעמוד על 8.2% אחוזי תוצר ויחס החוב-תוצר על 78%. להערכתנו, תחזיות אלה רגישות 
מאד להיקף הביצוע של הוצאות הממשלה, כאשר ברקע הדברים, הדחייה באישור התקציב לשנה זו המגבירה את אי הוודאות 
גם באשר למועד אישור התקציב לשנת 2021. התוצאה עלולה לגרום לשימוש אשר אינו אופטימלי בכלי המדיניות התקציבית 

באופן העלול להטיל נטל נוסף על המדיניות המוניטרית, בהיותה כלי המדיניות המשלים למימוש מדיניות כלכלית. 

בתרחיש הפסימי אותו הציגה חטיבת המחקר של בנק ישראל, התוצר ב-2020 צפוי להתכווץ ב-7%, ובשנה הבאה הצמיחה 
תסתכם ב-3% בלבד, כך שרמת הפעילות הממוצעת תהיה נמוכה בכ-10% ממגמתה טרום המשבר. בשני התרחישים, חטיבת 

המחקר מעריכה כי בעוד שנה ריבית בנק ישראל תעמוד ברמה של 0%-0.1%. נתון זה עולה בקנה אחד עם תחזיות לאומי. 
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