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 5  מתוך 1 עמוד  
  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

  . לדיון בסקירה כלכלית של נגיד בנק ישראל2010 במאי 5- מסמך זה נכתב לקראת ישיבת ועדת הכספים ב

 התמודדות כלכלת ישראל עם המשבר העולמי .1

 פרץ משבר כלכלי חריף במדינות המפותחות והביא לירידה חדה בשיעור התוצר של רבות מהן 2007בשלהי שנת 

כלכלת ישראל צלחה את המשבר , 2010 ולראשית שנת 2009לפי הנתונים לשנת . חדה בשיעור האבטלהולעלייה 

- שנמדד על, מצבה היחסי של כלכלת ישראל, לנוכח חומרת המשבר במדינות מפותחות רבות. באופן טוב יחסית

כלכליים - מקרו שלהלן השוואת משתנים 1בטבלה . השתפר, משקיעים ואנליסטים, לאומיים-ידי מוסדות בין

  .עיקריים בין ישראל למדינות המפותחות

  1תכלכליים בישראל ובמדינות המפותחו- משתנים מקרו– 1טבלה 

2008 2009 
 כלכלי-המשתנה המקרו

OECDגוש האירוישראלOECDגוש האירוישראל
 3.5%- 4.0%- 0.7% 0.6% 0.5%  4.0% שיעור הגידול של התוצר

 8.2% 9.4% 7.6% 5.9% 7.5% 6.1% שיעור האבטלה

 0.5% 0.2% 3.9% 3.6% 3.3% 3.8% שיעור האינפלציה

 0.9%- 0.6%- 3.7% 1.6%- 0.8%- 0.7% החשבון השוטף כאחוז מהתוצר

 44.8% 42.7%50.7% 41.4% 42.7%46.9% משקל ההוצאה הציבורית בתוצר

 90.0% 79.4%81.8% 78.4% 76.8%73.2% החוב הציבורי כאחוז מהתוצר

כלכליים בישראל טובים במידה ניכרת מהממוצע - היו המשתנים המקרו2009מהנתונים שבטבלה עולה כי בשנת 

לעומת ירידה בשיעור , 0.7%התוצר בישראל בשנה זו צמח בשיעור . במדינות גוש האירו ובמדינות המפותחות

בשל גידול מתון בהוצאה (משקל ההוצאה הציבורית בתוצר בישראל נותר קבוע .  במדינות גוש האירו4%של 

אחוז החוב הציבורי .  נקודות האחוז במדינות גוש האירו8לעומת גידול ניכר של , )2 ראו להלן סעיף –הציבורית 

  .לעומת עלייה חדה במדינות הגוש המפותחות, מהתוצר בישראל עלה באופן מתון

 סיבות לחוסנה של כלכלת ישראל .2

מדיניות הממשלות ובנק ובהם , ופן טוב יותר בשל כמה גורמיםכלכלת ישראל צלחה את המשבר הכלכלי בא

 נסקרות הסיבות העיקריות 2בטבלה . מבנה הכלכלה ושיפור בתנאי הסחר, ישראל לפני המשבר ובזמן המשבר

  .שבגינן היתה פגיעתו של המשבר הכלכלי העולמי בישראל קטנה מפגיעתו במדינות המפותחות

  2ללת ישרא הסיבות לחוסנה של כלכ– 2טבלה 

  OECD  ישראל  המשתנה

מערכת 
  פיננסית

 .מערכת בנקאית שמרנית יחסית •
 .פיזור תיק האשראי בין ענפי המשק •
חשיפה נמוכה יחסית לנכסים : התוצאה •

  .ל" בחו3"רעילים"

שוק הון משוכלל לרבות מכשירים פיננסיים  •
 .המאפשרים איגוח

 .רמת פיקוח נמוכה יחסית על שוק ההון •
בוהה יחסית לנכסים חשיפה ג: התוצאה •

 . שהובילה לקריסת מוסדות פיננסיים" רעילים"

                                                 
  .2010אפריל ,  המשק והמשבר העולמי–' פרק א, 2009דוח שנתי , בנק ישראל   1
  .שם   2

http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch09/heb/p1.pdf
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  OECD  ישראל  המשתנה

 2000יציבות במחירי דירות המגורים בין שנת  •  שוק הדיור
 . 2008לשנת 

בשוק הדיור " בועה"לא התפתחה : התוצאה •
  4.בעשור האחרון

עליות חדות במדד מחירי הדירות עד מחצית שנת  •
 5.אז החלו ירידות חדות במחירי הדירות, 2007

בשוק הדיור בחלק " בועה"התפתחות : התוצאה •
  .מהמדינות  המפותחות

שוק 
  המשכנתאות

 מערך 70%רגולציה המעודדת משכנתה עד  •
 .הדירה באמצעות הקצאת הון נמוכה יחסית

 ולכן הבנק בוחן  6אין איגוח של משכנתאות •
כי רוב סיכון , היטב את מקבל המשכנתה

 .האשראי מוטל עליו
 
שכנתאות נמוכה יחסית יתרת מ: התוצאה •

  .בהשוואה לתוצר או להכנסות משקי הבית

משקל המשכנתה מערך הדירה בממוצע גבוה  •
 .יחסית

ידי הבנקים לגופים - איגוח המשכנתאות על •
פיננסיים אחרים כך שהסיכון מועבר ואין לבנק 
תמריץ כלכלי משמעותי לבחון את יכולת ההחזר 

 .של הלווים
ה יחסית יתרת משכנתאות גבוה: התוצאה •

  .בהשוואה לתוצר או להכנסות משקי הבית

אשראי משקי 
  הבית

רמת החיסכון הפרטי גבוהה יחסית ועלתה  •
 .2008במהלך שנת 

נמוך של משקי ) לרבות לדיור(שיעור אשראי  •
 ).35%-כ(בית בהשוואה לתוצר 

  :התוצאות •
סיכון האשראי של משקי הבית למערכת  •

  .הפיננסית נמוך יחסית
 . הפרטית תרמה לגידול בתוצרעלייה בצריכה •

 .רמת החיסכון הפרטי נמוכה יחסית •
  

שיעור אשראי גבוה של משקי בית בהשוואה  •
 ).100%-בכמה מדינות קרוב ל(לתוצר 

  :התוצאות •
סיכון האשראי של משקי הבית למערכת  •

  .הפיננסית גבוה יחסית
ירידה חדה בצריכה הפרטית תרמה לירידה  •

  .בתוצר

החשבון 
השוטף 
  רוהתוצ

 עודף בחשבון השוטף 2007–1999בשנים  •
כאחוז מהתוצר ייצב את כלכלת ישראל ערב 

 .המשבר
בעיקר  (ענפים עתירי יבואירידה בפעילות  •

לעומת ) צריכת מוצרים בני קיימא והשקעות
 מקומי עתירי ערך מוסףעלייה בפעילות ענפים 

צריכה פרטית , השקעות בבנייה, טק- היי(גבוה 
 ).יתשוטפת וצריכה ציבור

בזמן המשבר היה שיעור הירידה : התוצאה •
, בייבוא גבוה לעומת שיעור הירידה בייצוא

ולכן העודף בחשבון השוטף גדל באופן חד 
  .וחלה עלייה מתונה בתוצר

 כאחוז גירעון בחשבון השוטף 2007–1999בשנים  •
 .מהתוצר החמיר בדיעבד את המשבר

ובכללם , ירידה בפעילות רוב הענפים במשק •
בעיקר ייצוא ( עם ערך מוסף מקומי גבוה ענפים

 ).והשקעות בבנייה
בזמן המשבר נמשך הגירעון בחשבון : התוצאה •

  .השוטף וחלה ירידה חדה בתוצר

                                                                                                                                                                
 .ן ורמת הסיכון שלהם בפועל היתה גבוהה בהרבה מזו שהוערכה מראש"נכסים מורכבים שמחירם נגזר ממחיר הנדל   3
  .סימנים להיווצרות בועה הם גידול במחיר הדירות בהשוואה למחיר השכירות ובהשוואה לשכר הממוצע 4
 . בגרמניה נשמרה בעשור האחרון יציבות מחירים. ב"אירלנד וארה, שבדיה, אנגליה, רפתצ, הנתונים הם מספרד   5
באמצעות פעולה זו חלק . לבנקים ולציבור הרחב,  הנפקת המשכנתאות כניירות ערך למשקיעים מוסדיים–איגוח משכנתאות    6

 .מהסיכון של הבנקים במתן המשכנתה מפוזר בין המשקיעים המוסדיים ובין הציבור
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  OECD  ישראל  המשתנה

אמינות 
המערכת 
   תהפיסקלי

-  ל100%- תוצר מ-לפני המשבר ירד יחס חוב •
עקב כך ירדה פרמיית . 2008 בשנת 77%

 . הסיכון ודירוג האשראי של ישראל השתפר
 יצרה 2009שנתי ביולי - עברת התקציב הדוה •

, ודאות במשק בכל הקשור להוצאה הציבורית
  2009לנטל המס ולגירעון התקציבי בשנים 

 .2010-ו
 :התוצאות •
קרי גידול , מחזורית-א מדיניות פיסקלית  •

ביעד הגירעון בגין הירידה בהכנסות המדינה 
ללא גידול ניכר , ")מייצבים אוטומטיים("

 .בהוצאה הציבורית
תוצר הביאה -עלייה מתונה יחסית ביחס חוב •

 . לשיפור בפרמיית הסיכון
 משקלה היחסי של ההוצאה הציבורית בתוצר •

   גדל לא

במדיניות פיסקלית תהליך ההתאוששות נתמך  •
 שנכללו בה הגדלת ההוצאה הציבורית אגרסיבית

בגידול בהוצאה הציבורית נכללו . והגדלת הגירעון
הפעלת , מון הלאמת בנקים קורסיםבעיקר מי

לתמיכה בתעשיות שנפגעו " תוכניות הצלה"
והגדלת ההוצאות למימון תוכניות בשוק 

 . העבודה
 :התוצאות •
קרי גידול , מחזורית-אנטימדיניות פיסקלית  •

בגירעון הן בגין הירידה בהכנסות והן בגין גידול 
 .ניכר בהוצאה הציבורית

יאה לגידול תוצר הב-העלייה החדה ביחס חוב •
אמינות בעיקר של מדינות עם , בפרמיות סיכון

אירלנד , פורטוגל, ובהן יוון, פיסקלית נמוכה
 . וספרד

משקל ההוצאה הציבורית ביחס לתוצר גדל  •
  .באופן ניכר

אמינות 
המערכת 
  תהמוניטרי

שיעור אינפלציה נמוך יחסית בשנים   •
 שעשוי,  בשנה1.6%ברמה של , 2007–1999

 .להעיד על מדיניות מוניטרית אמינה
יציבות המחירים אפשרה לבנק : התוצאה •

ישראל לנקוט מדיניות מוניטרית מרחיבה 
רכישת , ובכללה הורדת ריבית חדה, ביותר
 .ח"ח ורכישת אג"מט

 עקב 3.9% עליית מחירים בשיעור 2009בשנת  •
שפעלה (המדיניות המוניטרית המרחיבה 

עלייה , )רותבעיקר על עליית מחירי הדי
מ "מתונה בפעילות הכלכלית והעלאת המע

  .ידי הממשלה-ומחיר המים על

, 2007–1999שיעור אינפלציה גבוה יחסית בשנים  •
 . בשנה2.9%ברמה של 

מדיניות מוניטרית מרחיבה לא : התוצאה •
הספיקה להתמודדות עם המשבר ולוותה 

 .במדיניות פיסקלית אגרסיבית
עור ממוצע של  עליית מחירים בשי2009בשנת  •

ובכמה מדינות אף דפלציה בגין הירידה , 0.5%
  .החדה בפעילות הכלכלית

 להתמודדות עם מדיניות מוניטרית מרחיבה ביותרלסיכום אפשר לומר כי בשעה שבישראל ננקטה בעיקר 

גידול  (מחזורית-מדיניות פיסקלית אובמקביל ננקטה , אשר הביאה בהדרגה להפגת מחנק האשראי, המשבר

מדיניות ננקטה במדינות מפותחות רבות , ללא גידול ניכר בהוצאה) גירעון עקב ירידה בהכנסות המדינהב

קרי עלייה בגירעון התקציבי גם בגין ירידה בהכנסות וגם בגין גידול חד בהוצאה , מחזורית-פיסקלית אנטי

  .לצד מדיניות מוניטרית מרחיבה, הציבורית

כרת של ההוצאה הציבורית והגידול בחובות עשויים להביא בעתיד במדינות מפותחות רבות ההרחבה הני

אם כי יש לזכור שחלק מהגידול בהוצאה נבע מקניית נכסים  (לתהליך מתמשך של הפחתת ההוצאה הציבורית

ואילו בישראל הגידול בגירעון נבע בעיקר , )שייתכן שחלקם יימכרו בעתיד ויביאו לקיטון בהוצאה, "רעילים"

, ועם המעבר לצמיחה חלה ירידה בגירעון בגין הגידול בהכנסות, )מייצב אוטומטי(סות המדינה מירידה בהכנ

  . ואין צורך בצמצום ההוצאה הציבורית

  :נוסף על כך יש לציין משתנים נוספים שהביאו להתמודדות טובה יותר של כלכלת ישראל עם המשבר הכלכלי
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בעיקר בשל  ירידה , אל בשיעור מתון יותר ממחירי הייבוא ירדו מחירי הייצוא של ישר2009 בשנת :תנאי סחר

השינוי בתנאי הסחר תרם לשיפור .  בפרטובמחירי הנפט) קומודיטיס(חדה במחירי הסחורות האחודות בכלל 

  . המצב הכלכלי בישראל

ביצוא ענף הרכיבים ) ח" מיליארד ש10.4היקף של  (189.9%של  חל גידול 2009 בשנת :יצוא רכיבים אלקטרוניים

 הצטמצם היצוא התעשייתי ללא 2009 בשנת 7.גת-בקריית" אינטל"עקב תחילת הייצור במפעל , האלקטרוניים

 אולם הגידול 8.טק-ביצוא תעשיות ההיי, 4.5%בשיעור , לעומת עלייה מתונה, 13.9%יהלומים בשיעור חד של 

). בדולרים (166%- בכ2009 שצמח בשנת ,אלקטרונייםהרכיבים טק מיוחס בעיקר לענף ה-הייביצוא תעשיות ה

הגידול ביצוא ענף . 11% בשיעור חד של 2009טק ללא רכיבים אלקטרוניים הצטמצם בשנת -יצוא תעשיות ההיי

ל מתון בתוצר מיתן את הירידה בייצוא ותרם לגידו, ערך מוסף גבוה יחסיתשהוא בעל , הרכיבים האלקטרוניים

  .0.7%בשיעור , 2009בשנת 

 מקיבולת ייצור 15%-  מ– חל גידול חד בשימוש של חברת החשמל  בגז טבעי לייצור חשמל 2009 בשנת :גז טבעי

 24%- ל2008 בשנת 44%-מ, לעומת ירידה חדה בשימוש במזוט ובסולר, 2009 בשנת 35%- ל2008החשמל בשנת 

 מיליון 700- כ2009 בשנת BCM 4.5- לכ2007 בשנת BCM 2.7- ראל גדלה מכ צריכת הגז הטבעי ביש2009.9בשנת 

עד לצריכה ,  המשך מגמה זו צפוי בשנים הקרובותBCM.10 1.8או גידול כמותי של , 67%- גידול חד של כ–) דולר

ים "שותפות (חלק ניכר מהגידול בשימוש בגז טבעי הוא ממקורות מקומיים . 2020 בשנת BCM 10חזויה של 

השינוי החד בתמהיל הדלקים בייצור החשמל והגידול בצריכת גז טבעי . ערך מוסף מקומי גבוהובעל ") יסתט

  .2009תרמו לגידול המתון בתוצר בשנת 

  לקחים לעתיד .3

בעיקר בשל הגידול בהוצאה הציבורית ובחובות , כמה מדינות בגוש האירו נתקלות כעת בקשיים כלכליים

המדיניות הכלכלית בהתמודדות עם המשבר , למעשה.  גבוה יחסית ערב המשברתוצר-הציבוריים ובשל יחס חוב

וכעת הגידול בחובות , להעברת חלק מהחובות של המגזר העסקי לממשלותבשנתיים האחרונות הביאה 

מוביל לגידול בפרמיות הסיכון , בשילוב עם ירידה חדה בהכנסות המדינה וגורמים מבניים נוספים, הממשלות

  . אלו ולקשיים בהחזר החובשל מדינות 

  :נראה כי הלקחים העיקריים לכלכלת ישראל ממצב זה הם אלה

. תוצר- הן ביעדי הגירעון והן ביעד הקטנת יחס חוב, הן בגידול בהוצאה הציבורית, שמירה על אמינות פיסקלית

הפיסקלי שכן לנוכח הכלל , השפעה על התוואי העתידי של הפחתת המסיםללקח אפשרי זה עשויה להיות 

המקבע את הגידול בהוצאה הציבורית השינוי בנטל המס הוא גורם מכריע בשמירה על יעדי הגירעון ועל הירידה 

אפשר לומר שיעילות התוואי של הפחתת המס תלויה במידת השפעתו על הצמיחה בתוצר . תוצר-ביחס חוב

ר לא מספק עשויה להביא לצורך צמיחה בשיעו, לפי ניתוח של בנק ישראל. שאינה ודאית, בשנים הקרובות

עם כל ההשלכות על גודל ההוצאה הציבורית על , בצמצום ההוצאה הציבורית לשם עמידה ביעדי הגירעון והחוב

 
בתקופת  התפתחות המקורות והשימושים – 3-'לוח ב, השימושים וענפי המשק,  התוצר–' פרק ב, 2009דוח שנתי , בנק ישראל   7

 .2010אפריל , המשבר
 ביולי 22, הודעה לעיתונות, 2008לשנת ) מאזן היבוא והיצוא התעשייתי לפי עוצמה טכנולוגית, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   8

  .2010 באפריל 21, הודעה לעיתונות, 2010דש מרס סחר החוץ של ישראל בחו; 2009
 התפלגות קיבולת ייצור החשמל בחברת – 18-'לוח ב, השימושים וענפי המשק,  התוצר–' פרק ב, 2009דוח שנתי , בנק ישראל   9

  .2010אפריל , החשמל לפי סוגי דלקים
 1מחיר .  מיליארד קוב גז טבעיBCM = 1. 2010פברואר , גרף ביקוש לגז טבעי,  רשות הגז הטבעי–משרד התשתיות הלאומיות  10

BCMמיליון דולר155-  בשוק הסחורות הוא כ .  

http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch09/heb/p2.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2009n/16_09_153b.doc
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201016075
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch09/heb/p2.pdf
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch09/heb/p2.pdf
http://www.mni.gov.il/NR/rdonlyres/F600F497-13FC-4ECF-801C-7EE3A998F371/0/NGdemand.pdf


  
    

 5  מתוך 5 עמוד  
  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

                                                

- בעיקר במזרח,  המשבר הכלכלי העצים את הגידול במשקל כלכלות המדינות המתפתחות.תמהיל שוקי הייצוא

אפשר לשקול עידוד ממשלתי פעיל יותר של הסטת הייצוא מהמדינות המפותחות . בכלכלה העולמית, אסיה

  .למדינות המתפתחות) בעיקר אירופה(

רכישות אלו מנעו תיסוף .  מיליארד דולר30ח בהיקף שמעל " בזמן המשבר רכש בנק ישראל מט.ח"שת מטרכי

ועקב כך נמנעה פגיעה נוספת בכושר התחרותיות , 2009ניכר של שער השקל לנוכח העודף בחשבון השוטף בשנת 

 עשויות לגרום הפסדים ח"שכן תנודות מט, למדיניות זו יש עלות, OECD-לפי כלכלני ה, עם זאת. של המשק

בעיקר בעת שהמדיניות , המשך המדיניות עשוי לפגוע באמינות הבנק המרכזי, נוסף על כך. לבנק המרכזי

ח והזרמת "שכן יש תחלופה בין רכישת מט, )כפי שקורה בחודשים האחרונים(המוניטרית הופכת למצמצמת 

ח "ההתערבות השוטפת בשוק המט, נק ישראל לפי ב11.שקלים למשק ובין העלאת הריבית לשם צמצום מוניטרי

  12".בעתיד יתערב הבנק רק בנסיבות חריגות"ו,  לתקופת המשבר–היא חריגה 

והעלה אל , בנקאי- המשבר הכלכלי התבטא בישראל בעיקר בשוק האשראי החוץ. הסדרת השווקים הפיננסיים

ובהם , ח של בנק ישראל כמה נושאיםבהקשר זה מצוינים בדו. פני השטח את הצורך בהסדרה טובה ויעילה יותר

הסדרת התמריצים הקיימים בשוק , ידי המשקיעים המוסדיים-הסדרה טובה יותר של נטילת סיכוני אשראי על

ההון במטרה להעריך טוב את החשיפה לסיכונים וראיית סיכונים מערכתיים הנובעים מפעילות קבוצות עסקים 

שימוש בכלים פיננסיים -אף שאי, לפי בנק ישראל,  עם זאת.גדולות אשר שולטות גם במוסדות פיננסיים

יש לשקול שימוש בכלים אלו תוך כדי למידת , מורכבים כמו איגוח מנע פגיעה חמורה יותר במשק הישראלי

  .לקחים

  

  :המשבר הנוכחי בכלכלת יוון בפרט וגוש האירו בכלל עשוי להשפיע על כלכלת ישראל בשלוש דרכים עיקריות

כלת מדינות אלו בפרט ומדינות גוש האירו בכלל עשויה להביא להקטנת הביקוש ליצוא היחלשות כל •

  ; מסך הייצוא של ישראל30%-אירופה היא יעד לכ. הישראלי למדינות אלו

התחזקות השקל מול האירו עשויה להביא לירידה ברווחיות היצואנים הישראלים לאירופה ובכושר  •

  ;התחרות של כלכלת ישראל

ולגרום שוב , ובכלל זה בישראל, דות בשוקי ההון עשויות לנדוד לשוקי הון אחרים בעולםהירידות הח •

  .בנקאי וקשיי מימון- לחברות ישראליות ירידה ביכולת לגייס אשראי חוץ

 
11 OECD Economic Survey, Israel 2009, December 2009. 

  .2010אפריל ,  המשק והמשבר העולמי–' פרק א, 2009דוח שנתי , בנק ישראל  12

http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch09/heb/p1.pdf

