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 4 מתוך 1 עמוד  
  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

כולל מסמך ה. מחנק האשראי במשק בנושא 2009 במאי 25ביום ספים ועדת הכקראת דיון בומסמך זה נכתב ל

  . בתחוםכניות הסיועותוסקירת בתחום זמינות האשראי ניתוח של השפעת המשבר הכלכלי 

  אשראיהזמינות השפעת המשבר הכלכלי בתחום  .1

לפי . אשראיזמינות הבבביקושים וירידה  בעיקר באמצעות שק הישראלימהיע על משפהעולמי המשבר הכלכלי 

  1:לרבות,  משבר פיננסי משפיע על הכלכלה הריאלית באמצעות כמה מנגנוני תמסורת,הספרות המקצועית

  2אשראיזמינות ה

  :פיננסי משפיע על מגזרי המשק באופן הבאמשבר , בצד הביקוש

הירידה בביקושים מביאה להפחתת הביקושים באשראי , מחד: מנוגדותהשפעה בשתי דרכים   :מגזר עסקי

  ). כמו אשראי ללקוחות( לגידול בביקושים לאשראי להון חוזר המביאירידה במכירות ה, מאידך; להשקעות

, )בעיקר בתים ונכסים פיננסיים(הריאלי ובשווי נכסי הציבור  לירידה בשכרמשבר פיננסי מביא  :משקי בית

 גידול בביקוש לאשראי –קיימת גם השפעה הפוכה , מאידך ;להקטנת הביקוש לאשראיקר כן בעי-ועל

   .לטווח קצר כמו אוברדרפט

הגדלת הביקוש באמצעות  ,בין היתר, ממומןההתקציבי ידול בגרעון וגירידה בהכנסות המדינה  :ממשלה

  .חוב- לאשראי באמצעות הנפקת אגרותהממשלתי

 את יםקשיחמ) בעיקר משקיעים מוסדיים(בנקאי -ים וספקי אשראי חוץבנקבמשבר כלכלי ה, בצד ההיצע

למצב הכלכלי יש השפעה שלילית על מאזני , בנוסף. תנאי האשראי ומביאים לצמצום זמינות האשראי

הקטנת היצע . בגין דרישות הלימות ההוןהבנקאי היצע האשראי פוטנציאל הגורמת לירידה ב, הבנקים

  .ואף ירידה בכושר הישרדותם בגין חוסר בהון חוזר עות של עסקיםהשקמביאה להקטנת  ראישהא

  מחיר ההון

.  להביא לעלייה במחיר ההון ולירידה בהשקעות ובתוצרה במידע בין המלווים לעסקים יכולהסימטרי- א

שכן הביקוש לאשראי מצד לווים לא ,  יותרגדולהסימטריה במידע -אהשפעת ,  פיננסימשברבמצב של 

 במטרה להבחין בין לווים ,פרמיית סיכון האשראיספקי האשראי מעלים את , במצב כזה. איכותיים גדל

  .מביאה לירידה בהשקעות ובתוצרון כהעלאת פרמיית הסי.  לא איכותייםםאיכותיים ללווי

  תנודתיות בשער החליפין

גרעון הממשלתי גידול חד ב, לדוגמא. למשבר פיננסי יש לעיתים השפעה על גידול בתנודתיות שער החליפין

כן לירידה -ידי הבנק המרכזי ועל- להעלאת הריבית על, )פיחות(עשוי להוביל לירידת יתר של שער המטבע 

  .ייסוף יתר עשוי להוביל לירידה ברווחיות המגזר העסקי ולהקטנת התוצר, מנגד. בהשקעות ובתוצר

 הירידה בזמינות האשראי גורמת – סיכון של משוב שליליהלקח ממשברים פיננסיים הינו כי במצב כזה ישנו 

כן שוב לירידה - ועלולחדלות פירעון הרעה הקולעת לווים לקשיים בהחזרת האשראי , להרעה בכלכלה הריאלית

 לפי .לשבירת המשוב השליליתית הניסיון מלמד כי נדרשת מעורבות ממשל. בזמינות האשראי וחוזר חלילה

  . מהתוצר13%לויות התקציב עמדו בממוצע על שיעור של עקודמים פיננסיים במשברים , OECD-כלכלני ה

                                                 
1 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Financial crises: past lessons and policy 

implications, Box 6 - what are the main transmission mechanisms from banking crises to activity?, February 2009, 
www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/LinkTo/NT00000BFA/$FILE/JT03259830.PDF, accessed: 24 May 2009. 

  .2009מרס ,  המערכת הפיננסית–' פרק ד, 2008דוח שנתי , נק ישראלב 2



  
    

 4 מתוך 2 עמוד  
  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

  קשמהאשראי בשינוי ביתרות  .2

נתח שוק האשראי . בנקאי- בשנים האחרונות רוב הגידול באשראי למגזר העסקי נבע משוק האשראי החוץ

  . 2008 במחצית שנת 50%- לקרוב ל2003 בסוף שנת 28%-בנקאי גדל מ-החוץ

  .מקור האשראייעד ולפי בשנתיים האחרונות האשראי בישראל ות יתרלהלן מפרטת את היקף  1טבלה 

  3) 2009מרס מחירי , ח"מיליארדי ש(מקור יעד ולפי  אשראייתרות  – 1טבלה 

I 2009רבעון  2008שנת 
 אשראי

  דצמבר
2007 

  דצמבר
2008 

  מרס
%-בשינוי%-בשינוי 2009

 4% 29 -5%  -40 753 724 764   אשראי למגזר העסקי

 1% 3 3% 12 408 405 393   אשראי בנקאי

 8% 14%26- 51- 346 320 371 בנקאי-  אשראי חוץ

 6% 25%8- 49- 156 147 197 בנקאי מוסדי-    אשראי חוץ

 3% 4 0% 0 127 123 123     אשראי מתושבי חוץ

28% 14 4%- 2- 63 49 51     אשראי ממשקי בית ופירמות

 0% 0 5% 8 179 179 171 משכנתאות למשקי בית

 0% 0 5% 8 177 177 169   אשראי בנקאי

 0% 0 0% 0  2 2 2   אשראי חוץ בנקאי

 0% 0 5% 5 106 106 101 אשראי צרכני למשקי בית

 0% 0 5% 5 102 102 97 *  אשראי בנקאי

 0% 0 0% 0 4 4 4 בנקאי-  אשראי חוץ

 3% 3%29- 26- 1,038 1,009 1,035 סך אשראי פרטי

 5% 16%33 91 679 647 556 **שראי לממשלהא

 -3% 2- 7%- 4- 54 56 61   מהבנקים

 5% 4 22% 13 74 70 57 מקופות גמל  

 1% 2 53% 79 228 226 148   מקרנות פנסיה

 3% 2 13% 8 70 68 60   מחברות ביטוח

 11% 16%12- 20- 117 105 126   מתושבי חוץ

12% 15 15% 16 136 121 105   ממשקי בית ופירמות

 4% 62 4% 64  1,718  1,656  1,591 סך הכול אשראי במשק

  .כולל אשראי של חברות כרטיסי אשראי בבעלות הבנקים* 
  .חוב לא סחירות-כולל אגרות** 

 ירדהמתוך זה חלה , ח" מיליארד ש40- בכ2008 פחתה במהלך יתרת האשראי למגזר העסקיכי עולה הנתונים מ

 .ח" מיליארד ש12-כיתרת האשראי הבנקאי בה תועלח " מיליארד ש51.3-בכ בנקאי-יתרת האשראי החוץ

שיעור גידול של (ח " מיליארד ש3.1-  גידול נמוך של כ– אשראי הבנקאיבלם הנ 2009ברבעון הראשון של שנת 

גידול (ח " מיליארד ש25.9- גידול בסכום של כ  - בנקאי הראה סימני חיים -האשראי החוץ, לעומת זאת. )0.8%

  .ח"ש מיליארד 29בסכום של  2009יתרת האשראי למגזר העסקי גדלה ברבעון הראשון של ). 8.1%של 

וקפאה על , 2008ח בשנת " מיליארד ש13-  גדלה בכ)משכנתאות ואשראי צרכני (למשקי ביתיתרת האשראי 

  .2009שמריה ברבעון הראשון של שנת 

                                                 
:  באתר האינטרנט, יתרות האשראי במשק: 3לוח , אינדיקטורים שוטפים ליציבות פיננסית, תחום היציבות הפיננסית, בנק ישראל   3

htm.indich/indic/stability/deptdata/il.gov.bankisrael.www ,9200 מאי ב24: תאריך כניסה.  
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  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

ח ברבעון " מיליארד ש33ובסכום של , 2008ח בשנת "ד ש מיליאר91 גדלה בסכום של לממשלהיתרת האשראי 

רוב הגידול באשראי לממשלה  .2008 ביחס לשנת 45%-גידול חד בשיעור שנתי של כ -  2009הראשון של שנת 

  ).ח" מיליארד ש4(והלוואות ח לא סחירות "ומיעוטו אג, )ח" מיליארד ש28(ח סחירות "הוא באג

מצוקת האשראי מקשה בעיקר על פעילותם של  - קאי לפי גודל העסקים קיימת שונות בהתפתחות האשראי הבנ

בין , המשבר הכלכלי העולמי גרם, כאמור. אף מאיימת על הישרדות חלקםו, בינונייםהקטנים והעסקים ה

בעיקר באמצעות הנפקת , בנקאי-לירידה חדה ביכולת של המגזר העסקי לגייס אשראי בשוק החוץ, היתר

 הביאה לגידול בביקושים של 2008בנקאי במהלך שנת -ביכולת הגיוס בשוק האשראי החוץהירידה . חוב-אגרות

  . להלן מפרטת את אומדן יתרות האשראי הבנקאי לפי מגזר עסקים2טבלה . עסקים גדולים לאשראי בנקאי

  4)2008מחירי ספטמבר , ח"במיליארדי ש (אשראי בנקאי לפי מגזר עסקיםאומדן יתרות  – 2טבלה 

%-בשינוי  שינוי 09-2008 12-2007  לפי גודלסקימגזר ע

  -1.2%  -0.7 57.5 58.1 עסקים קטנים

  -2.2%  -2.1 94.4 96.5 )בנקאות מסחרית(עסקים בינוניים 

 4.7% 12.5 277.7 265.3  )בנקאות עסקית(עסקים גדולים 

 2.3% 9.7 429.6 419.9 כ אשראי בנקאי"סה

 מסך האשראי 65%-המהווים כ, ח" מיליארד ש278-כ 2008לספטמבר נכון מהנתונים בטבלה לעיל עולה כי 

) 22%(ח " מיליארד ש94-ים נאמד בכהאשראי לעסקים בינוני . לעסקים גדוליםווקצה, הבנקאי למגזר העסקי

 יתרת 2008 בשלושת הרבעונים הראשונים של ).13%(ח " מיליארד ש57-ים נאמד בכהאשראי לעסקים קטנו

יתרת האשראי הבנקאי לעסקים זאת בעוד , 4.7%האשראי הבנקאי לעסקים גדולים עלתה בשיעור ריאלי של 

 נתונים אלו יכולים ללמד כי הגידול בביקוש של עסקים .1.7%של ריאלי ירדה בשיעור  קטניםבינוניים ו

לקוחות , בנוסף .ים והבינונייםבא על חשבון מגזר העסקים הקטנ, 2008גדולים לאשראי בנקאי במהלך שנת 

  .את מצב נזילותםובכך הרעו , האשראי לעסקים קטניםתקופת גדולים הגדילו בחודשים האחרונים את 

  פירוט מדיניות להרחבת האשראי .3

  .למגזר העסקי בשלושה כלים תוכניות לסיוע 2008בשל מצוקת האשראי במשק יזמה הממשלה בסוף שנת 

  לתיות להקלת מחנק האשראיתוכניות סיוע ממש – 3טבלה 

  תוכנית  מגזר

בסכום של ,  ערבויות מדינה לבנקים לצורך גיוס הון להרחבת מקורות האשראימתן  אשראי בנקאי
  .ח" מיליארדי ש6

הקרנות יסייעו בתחום . קרנות מנוף בשיתוף המגזר הפרטי בהליך מכרזיהקמת   בנקאי-אשראי חוץ
.  חלק מהסיכוןנוטלתוהמדינה , שראיבנקאי לחברות הזקוקות לא-האשראי החוץ

  .ידי המגזר הפרטי-  עליםונפממ אשר ח"ש מיליארדי 5 השקיעמהמדינה 

הקמת קרן לעסקים ; הרחבת קרן לעסקים קטנים(ייסוד שלוש קרנות אשראי   עסקים קטנים ובינוניים
המיועדות לעסקים קטנים ובינוניים ויצואנים ) בינוניים והתאמת קרן ליצואנים

 .ח" מיליארד ש2.3-  כם בהיקף כולל שלקטני

                                                 
, עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת לנתוני בנק ישראל. כן מדובר באומדן-בכל בנק הגדרת גודל מגזר העסקים שונה ועל   4

 .2008 בדצמבר 9, התפתחות האשראי הבנקאי, הפיקוח על הבנקים
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  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

  2010-2009גורמים עיקריים המשפיעים על שוק האשראי בשנים  .4

  גידול בגירעון התקציבי .4.1

הגידול . משבר פיננסי מביא לירידה בהכנסות המדינה ולגידול בגירעון התקציבי,  לעיל1כפי שתואר בסעיף 

 עומד 2009יעד הגירעון של הממשלה לשנת , ואכן. הוןחוב בשוק ה- ידי גיוסי אגרות-לעבגירעון ממומן בעיקר 

נטו מביא לגידול ניכר בביקושים בשנים אלו הצפוי הגירעון .  מהתוצר5.5%ל ע 2010ולשנת ,  מהתוצר6%על 

  .  אשר צפויים להחמיר את מחנק האשראי במשק–של הממשלה לאשראי בשוק ההון ) חזור חובותבניכוי ִמ(

ח "ביקושים לאגגידול בכנראה לנוכח ה, )והתשואה עלתה(ח הממשלתיות ירד "האגבשבועות האחרונים מחיר 

ח הממשלתיות נובע גם בגין הציפיות "ייתכן שהירידה במחיר האג, אולם. 1קונצרניות כפי במפורט בטבלה 

כמו בגין ביטול חלק מהצעות הממשלה  ,תקציבי ייתכן שגידול נוסף בגרעון ה.הלגידול החד בגיוסי הממשל

  .יביא להפחתת דירוג האשראי של ישראל ולהחמרה נוספת בזמינות האשראי, להגדיל את הכנסות המדינה

  רגולציה על אשראי בנקאי   .4.2

, הממשלה יזמה תוכנית למתן ערבויות מדינה לבנקים לצורך גיוס הון להרחבת מקורות האשראי, כאמור

תוכנית זו , 2008 בדצמבר 15- בן בוועדת הכספיםלפי דברי החשב הכללי בעת הדיו. ח" מיליארדי ש6בסכום של 

  :מאפשרת לבנקים להרחיב את היקף האשראי הבנקאי בשיעור גבוה בערך פי עשרה

 10לית להעמיד כמעט פי אכל שקל הון עצמי מאפשר לבנקים פורמ, כפי שאתם בוודאי יודעים"
 –יאפשרו , גיוס הוןידי הבנקים ל- היה וינוצלו על,  מיליארדי שקלים6-זה אומר ש. אשראי

  5". מיליארד שקל למשק60-50;  10 הזרמת אשראי של בערך פי –כמובן , תיאורטית

 המשמעות היא 6.12% ביחס הלימות הון של 2009בנק ישראל דורש מהבנקים לעמוד עד לסוף שנת ,  אולם

להרחבת האשראי שחלק נכבד מגיוסי ההון בערבות מדינה יופנו לעמידה ביחס הלימות ההון הנדרש ולא 

 בהצעת המדיניות .התוצאה היא התגברות מצוקת האשראי במשק. ח" מיליארד ש60 עד 50במשק בסכום של 

מוצע להגמיש את תנאי מתן הערבויות ולהגדיל את ערבות המדינה לצורך גיוס , 2010-2009הכלכלית לשנים 

  .ח" מיליארד ש6של נוסף ידי הבנקים בסכום -הון על

  )IFRS (רות ציבוריותרגולציה על חב .4.3

הדוחות הכספיים של  2008החל מינואר  כי 2005המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות החליט בחודש נובמבר 

לניירות ערך פרסמה בחודש ספטמבר הרשות ). IFRS(חברות ציבוריות ייערכו לפי תקני דיווח בינלאומיים 

 לאימוץ תקן זה חשיבות רבה 7.ן לאימוץ תקן זה הנחייה המחייבת חברות ציבוריות לדווח על היערכות2006

 לפי תקן םעד כה נרשמו נכסים של חברות ציבוריות לפי עלות רכישת. בשילוב כלכלת ישראל בכלכלה העולמית

IFRS ,המשמעות היא שבתקופות של צמיחה ועלייה במחיר הנכסים.  הכלכליםהנכסים ירשמו לפי שוויי ,

  . מאזני החברות הציבוריות יורעו הנכסיםתקופות של מיתון וירידה במחירי ב,דךאימ. מאזני החברות ישתפרו

 הביא קרוב לוודאי IFRSאימוץ .  חלה ירידה חדה במחירי נכסים בעולם ובארץ2008ייה של שנת נבמחצית הש

י  יש לציין כ.ן והוסיף שמן על מדורת מחנק האשראי" בעיקר בענף הנדל,להרעה במאזני חברות ציבוריות רבות

  .2009 שפורסמו בתחילת שנת 2008דוחות לשנת בישראל היא המדינה הראשונה בעולם שאימצה תקן זה כבר 

                                                 
  .2008 בדצמבר 15,  ישיבת ועדת הכספים,פרוטוקול   5
לסוגי אשראי שונים קיים שיעור ריתוק שונה לפי . ידי הבנק מהאשראי שניתן- שיעור ריתוק ההון הנדרש על– חס הלימות הוןי   6

  .מידת הסיכון
  . il.gov.isa.www, באתר האינטרנט,  המשך הטמעה תוך התייחסות למצב העולמי– IFRS, הרשות לניירות ערך 7


