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דוברות והסברה כלכלית
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דיווח לציבור על הדיונים המוניטריים בבנק ישראל
לשם קבלת החלטת הריבית לחודש נובמבר 2011
הדיונים התקיימו ב 23-וב 24-באוקטובר .2011
דברים כלליים
בתהליך קביעת הריבית החודשית על ידי הוועדה המוניטרית מתקיימים בבנק ישראל שני דיונים –
דיון בפורום רחב ודיון בפורום מצומצם.
בדיון בפורום הרחב מוצגים תנאי הרקע הכלכליים הרלוונטיים להחלטה :ההתפתחויות במשק
הישראלי – בצד הריאלי ובצד הפיננסי-מוניטרי – וההתפתחויות בכלכלה העולמית .דיון זה נערך
בהשתתפות הנגיד ,המשנה לנגיד ,היועץ הבכיר לנגיד ושלושת חברי הוועדה המוניטרית שמקרב
הציבור .נוסף על אלה משתתפים בפורום הרחב ראשי החטיבות הכלכליות בבנק )המחקר והשווקים(
וכלכלנים מהחטיבות השונות ,המכינים ומציגים את החומר לדיון .הנתונים ,האומדנים וההערכות,
המובאים במסמך זה ,הם אלו שהיו קיימים במועד החלטת הריבית.
בדיון בפורום המצומצם ,שמשתתפים בו חברי הוועדה המוניטרית ושני מנהלי החטיבות הכלכליות,
מציגים מנהלי חטיבות המחקר והשווקים את המלצותיהם לגבי החלטת הריבית .לאחר מכן מתנהל
דיון חופשי ,ובסופו הצבעה על גובה הריבית .לפי החוק החדש של בנק ישראל )סעיף  18ג'( החלטת
הריבית מתקבלת ברוב קולות של חברי הוועדה המשתתפים בהצבעה .במקרה שהקולות שקולים יש
ליושב ראש הוועדה )נגיד בנק ישראל( קול נוסף.
א .מצב המשק
 .1ההתפתחויות במשק – הצד הריאלי
הערכה כללית
האינדיקטורים שפורסמו בחודש האחרון )בין מועד דיוני הריבית לחודש אוקטובר  ,2011ב25-
בספטמבר  ,2011לבין מועד החלטת הריבית לחודש נובמבר  ,2011ב 24-באוקטובר  (2011תומכים
בהערכה של החודשים האחרונים ,אשר לפיה קצב הצמיחה של המשק מתון מזה שאפיין את הרביע
הראשון של  :2011בשימושים המקומיים נרשמה התמתנות מסוימת ,ואף ירידה ביצוא הסחורות,
והגירעון המסחרי בחשבון הסחורות ,ששרר בחודשים האחרונים ,הוסיף והתרחב .סקר החברות של
בנק ישראל לרביע השלישי מראה כי המשק ממשיך לצמוח ,אך בקצב מתון מאשר ברביעים
הקודמים .תקבולי המסים בחודש ספטמבר היו נמוכים ב 4%-מהתחזית – המשך להאטה בהם,
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שהחלה באפריל .ההתפתחויות בשוק העבודה מצביעות על התבססות ברמה של תעסוקה מלאה.
מספר משרות השכיר במגזר העסקי עלה בשנה האחרונה )מאי-יולי  2011לעומת התקופה המקבילה
אשתקד( ב ,3.1%-תוך עלייה נומינלית של  3.5%בשכר ,שהשתקפה בירידה קלה ,-0.4% ,בשכר
הריאלי.
אינדיקטורים חודשיים למצב המשק
מסקר החברות של בנק ישראל לרביע השלישי של השנה ,עולה כי קצב ההתרחבות של הפעילות היה
מתון מזה של הרביעים הקודמים ,וכי ברוב הענפים הציפיות לרביע הרביעי הן לירידה מתונה
בפעילות או לקיפאון .בפרט ניכרת התמתנות של התרחבות הפעילות בתעשייה ובענפי התחבורה
והתקשורת .לעומת זאת במסחר נמשכת ההתרחבות ,וגם הציפיות לרביע הבא חיוביות ,אך בבתי
המלון נרשמה ירידה חדה הן בפעילות והן בהזמנות לרביע הבא .המדד המוביל של סקר החברות )מדד
המנבא הסתברות להאטה( מנבא כי ההסתברות להאטה ברביע הרביעי עלתה אל מעט מעל ,50%
וזאת לראשונה מאז מארס  .2009סקר המגמות של הלמ"ס ומדדי האמון של "גלובס" ו"בנק
הפועלים" מצביעים על האטה בכוונות הצריכה של הציבור .מדד מנהלי הרכש של "בנק הפועלים"
ושל ארגון מנהלי הרכש ירד ירידה חדה של  4.1נקודות אחוז ,והוא מצוי מזה שלושה חודשים מתחת
ל 50 -נקודות.
שוק העבודה
בשוק העבודה שוררות רמת תעסוקה גבוהה ואבטלה נמוכה .קצב הגידול של מספר המועסקים
התמתן בחודשים האחרונים .שיעור האבטלה לפי נתוני המגמה נותר ללא שינוי ,ובחודש יולי הוא
עמד על  .5.4%בחודשים מאי עד יולי עלה מספר משרות השכיר של ישראלים ,במונחים שנתיים ,ב-
 2%לעומת שלושת החודשים הקודמים )נתונים מנוכי עונתיות( .השכר הנומינלי של ישראלים עלה
בחודשים מאי עד יולי ב 1.5%-לעומת שלושת קודמיהם )בניכוי עונתיות( ,והשכר הריאלי לא השתנה.
תקבולי מס הבריאות ,המשמשים אינדיקציה לסך תשלומי השכר ,היו בחודש ספטמבר גבוהים
נומינלית ב) 9%-אומדן ראשוני( מאשר בספטמבר אשתקד )בניכוי השפעתם של שינויי חקיקה(.
סחר החוץ
היצוא התעשייתי על פי נתוני סחר החוץ )במחירים קבועים( ירד ברביע השלישי בכמעט  6%יחסית
לרביע השני ,כולל ירידה ביצוא הענפים המתקדמים .לעומת זאת היבוא נותר כמעט ללא שינוי ,בעיקר
הודות לעלייה ביבוא של מוצרי השקעה .הגירעון המסחרי הצטמצם מעט בחודש האחרון ,אך מגמת
התרחבות מאפיינת אותו זה כמה חודשים.
 .2נתוני התקציב
ההכנסות המקומיות של הממשלה מתחילת השנה עד ספטמבר היו נמוכות ב 3.1%-מהתוואי
המתאים לתחזית ההכנסות בתקציב ,בעיקר בגלל האטה בתקבולי המסים העקיפים ,שהחלה בחודש
אפריל .הגירעון הכולל של הממשלה )ללא אשראי נטו( הסתכם בתקופה זו ב 9.7-מיליארדי ש"ח,
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לעומת גירעון של  14מיליארדים בתקופה המקבילה אשתקד .הגירעון המקומי ללא אשראי נטו
הסתכם בינואר-ספטמבר ב 8.6-מיליארדי ש"ח ,גבוה ב 0.7-מיליארד ש"ח מהתוואי העונתי המתיישב
עם תקרת הגירעון .על פי ההתפתחויות בפעילות הממשלה עד כה נראה כי ההכנסות ממסים יהיו
נמוכות במקצת מאלה שנחזו בתקציב ,והגירעון התקציבי בשנת  2011יהיה בסביבת תקרת הגירעון
הקבועה בחוק –  3%תוצר.
 . 3ההתפתחויות במשק – הצד הנומינלי
האינפלציה
מדד המחירים לצרכן ירד בספטמבר ב ,0.2%-נמוך מהתחזיות המוקדמות ,שבממוצע צפו אי שינוי,
ובתוך התוואי העונתי המתיישב עם עמידה ביעד האינפלציה .התפתחות המדד החודש הושפעה
מירידות בסעיפי הפירות והירקות ) ,(5.3%המזון ) (1.3%והחינוך והתרבות ) ,(0.9%ולעומתן –
מעלייה של מחירי הדיור ) (0.9%ואחזקת הדירה ) .(3.6%סעיף מחירי המזון במדד המשיך לרדת –
בין היתר ,על רקע המחאה החברתית .האינפלציה במהלך  12החודשים האחרונים הייתה 2.9%
וחזרה החודש לתוך טווח יעד המחירים  .האינפלציה )בניכוי עונתיות( בשבעת החודשים האחרונים
היא בסביבת הגבול התחתון של תחום היעד.
הציפיות והתחזיות לאינפלציה ולריבית
הציפיות לאינפלציה הנמדדות משוק ההון הגיעו לקראת סוף ספטמבר לרמה של כ ,2% -ובאוקטובר
הן ירדו ,ל 1.6% -בממוצע .עיקר הירידה הייתה בטווחים הקצרים; בטווחים הבינוניים נותרו
הציפיות יציבות סביב  .2.3%תחזיות האינפלציה של החזאים ל 12-המדדים הקרובים עומדות
בממוצע על  ,2.2%מעט מתחת לתחזית הממוצעת של החודש הקודם .הרקע לירידתן הוא ,ככל
הנראה ,המשך הציפיות להאטת הצמיחה בעולם ובארץ ,ואולי גם התהליך של הפחתת המחירים על
ידי רשתות שיווק וספקי שירותים שונים ,בהשפעת המחאה החברתית נגד יוקר המחיה .במקביל
נמשכה הירידה של הציפיות לריבית בנק ישראל .זו צפויה לעמוד בעוד שנה על  2.7%לפי שוק התלבור
)לעומת  3%לפני כחודש( ועל  3%לפי ממוצע תחזיות החזאים )לעומת  3.15%לפני כחודש( .רוב
החזאים צופה כי בנק ישראל יותיר את הריבית לחודש נובמבר ללא שינוי ,ובממוצע הם צופים
הפחתת ריבית של  0.3%בשלושת החודשים הקרובים.
שוק המק"ם ושוק איגרות החוב
שוק האג"ח הממשלתיות הגיב בירידת תשואות במרבית הטווחים .בעקום השקלי ירדו התשואות
בתקופה הנסקרת ב 16–10-נ"ב לאורך רוב העקום ,ואילו בעקום הממשלתי הצמוד הן ירדו ב12–6-
נ"ב במרבית הטווחים .תשואות המק"ם ירדו לאורך העקום כולו ,ירידות של עד  25נ"ב ,והתשואה
לשנה ירדה במהלך אוקטובר מ 2.98%-ל ;2.8%-זאת על רקע הורדת ריבית בנק ישראל בחודש
הקודם וציפייה למהלכים דומים בחודשים הקרובים.
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פערי הריביות והתשואות בין הארץ לחו"ל
פער הריביות בין ישראל לארה"ב עומד על  ,2.75%ובין ישראל לגוש האירו – על  .1.5%זאת לאחר
שריבית בנק ישראל לחודש אוקטובר הורדה ב .0.25%-על רקע העלייה של תשואות האג"ח בארה"ב
הצטמצם המירווח בין אג"ח של ממשלת ישראל ל 10-שנים לאג"ח מקבילה של ממשלת ארה"ב לכ-
 250נ"ב ,לעומת כ 290-נ"ב בחודש הקודם.
המצרפים המוניטריים
ב 12-החודשים שהסתיימו בספטמבר עלה המצרף המוניטרי ) M1המזומן שבידי הציבור  +פיקדונות
העו"ש( ב ,0.5%-והמצרף  + M1) M2הפיקדונות הלא-צמודים עד שנה( עלה ב.13.1%-
שוק האשראי
בחודש אוגוסט גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי ב ,1.5%-לרמה של  768מיליארדי ש"ח .יתרת
האשראי למשקי הבית עלתה בשיעור של  ,0.4%והסתכמה ב 359-מיליארדי ש"ח .מתוך האשראי
למשקי הבית עלתה יתרת האשראי לדיור ב 12-החודשים שהסתיימו באוגוסט ב – 10.9%-לרמה של
 255מיליארדי ש"ח ,לאחר שב 12-החודשים שהסתיימו ביולי היא עלתה ב .11.8%-היקף האשראי
לדיור שניתן ב 12-החודשים אשר הסתיימו בספטמבר נמוך מעט מאשר ב 12-החודשים שהסתיימו
באוגוסט – המשך לירידה רצופה מאז השיא שנרשם בחודש מאי .שיעור המשכנתאות הלא-צמודות
בריבית משתנה שניתנו בספטמבר עלה מעט ל ,26.8%-לאחר שבחודש הקודם הוא כבר עמד על
 .26.1%שיעורים אלה נמוכים משמעותית מרמות השיא שאפיינו את הרביע הראשון של  – 2009כ-
 75%בממוצע .שיעורי הריבית על המשכנתאות המשיכו לעלות גם באוגוסט באפיקים הצמוד והלא-
צמוד בריבית משתנה ,וירדו באפיק הצמוד למדד בריבית קבועה.
שוק הדיור
בשוק הדיור ניכר המשך הפעילות המואצת בצד ההיצע יחד עם ירידה משמעותית בביקוש ,אך מגמות
אלה טרם באו לידי ביטוי במחירים .ההתחלות והסיומים של בניית דירות ב 12-החודשים האחרונים
הגיעו בחודש יולי ל 42,910-ו ,33,138-בהתאמה ,לעומת  42,059ו 33,740-בחודש הקודם )נתוני משרד
השיכון( .מספר הדירות שנותרו למכירה המשיך לעלות ,ובחודשים יוני עד אוגוסט הוא היה ,בממוצע,
גבוה ב 9.1%-מאשר בשלושת קודמיהם )נתונים מקוריים( .ענף הבנייה הוסיף להתרחב ברביע
השלישי ,על פי נתוני סקר החברות של בנק ישראל ,והציפיות בענף הן להמשך גידולה של הפעילות גם
ברביע הרביעי.
מחירי הדירות ,הנמדדים על פי סקר מחירי הדירות ואינם נכללים במדד המחירים לצרכן ,עלו
בחודשים יולי ואוגוסט בקצב חודשי של  ,0.8%לאחר עלייה של  0.4%ביוני ויולי .הקצב השנתי של
עליית מחירי הדירות עדיין גבוה ויציב יחסית :ב 12-החודשים שהסתיימו ביולי הוא עמד על ,12.1%
לעומת  12.3%ביוני ו 12.1%-במאי; זאת לאחר רמות של כ 20%-בשנת .2010
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הערכת חטיבת המחקר
על פי התחזית האחרונה של חטיבת המחקר )שנערכה בסוף ספטמבר( ,שיעור האינפלציה במהלך
ארבעת הרביעים שיסתיימו ברביע השלישי של  2012יהיה  ,2.3%והריבית הממוצעת בשנת 2012
צפויה לעמוד על  .3%צמיחת התוצר בשנים  2011ו 2012-צפויה להסתכם ב 4.7%-וב ,3.2%-בהתאמה.
הערכה זו מתבססת ,בין היתר ,על עדכון כלפי מטה של תחזיות קרן המטבע הבין-לאומית לגבי
הצמיחה והסחר העולמיים .החודש בחנו בחטיבת המחקר את ההשפעה האפשרית על המשק
הישראלי של תרחיש שבו הצמיחה העולמית נמוכה בנקודת אחוז מאשר בתרחיש הבסיסי .אם
יתממש תרחיש זה ,הצמיחה בישראל ב 2012-צפויה להיות נמוכה בכ 0.5-נקודת אחוז מאשר בתחזית
הבסיסית ,והאינפלציה בארבעת הרביעים שיסתיימו ברביע השלישי של  2012והריבית הממוצעת ב-
 2012צפויות להיות נמוכות מאשר באותו תרחיש ב 0.8-נקודת אחוז ונקודת אחוז אחת ,בהתאמה.
הגורמים העיקריים לעליית המחירים הם :רכיב הדיור )שכר הדירה( ,שצפוי להמשיך לעלות בקצב
גבוה; הפיחות בשקל בתקופה האחרונה; שינוי בכוחות הפועלים על שער החליפין :התרחבות נמשכת
של הגירעון בחשבון השוטף ועלייה של פרמיית הסיכון על רקע התפתחויות בתחום הגיאופוליטי;
והרמה הגבוהה של מחירי הסחורות ,לאחר מגמת עלייה בתקופה האחרונה .כנגד זאת צוין כי אי
עלייה של עלות העבודה ליחידת תוצר ,ירידה צפויה של המירווחים על מחירי המוצרים המיובאים
והמקומיים והתמתנות בפעילות הריאלית יפעלו לריסון האינפלציה.
 .4ההתפתחויות בשוק המט"ח ושוק המניות
שוק המט"ח
מאז הדיון המוניטרי האחרון ,שהתקיים ב ,25/9/11-ועד  21/10/11יוסף השקל מול הדולר ב– 1.8%-
בדומה למגמה הכללית בעולם ,אך בשיעור מתון ביחס למטבעות בשווקים מפותחים .לעומת זאת מול
האירו נותר השקל ללא שינוי )פיחות של כ .(0.02%-במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי יוסף
השקל בכ ,0.8%-לאחר פיחות של  3%בחודשים אוגוסט-ספטמבר .שיעור ההשתתפות של הפעילים
הזרים במסחר במט"ח עמד באוקטובר על  ,26%לעומת  32%בספטמבר וממוצע של  34%בשנת .2011
שוק ההון
מדד ת"א  25עלה בתקופה הנסקרת ב ,5.9%-תוך תנודתיות גבוהה יחסית ,בדומה למגמה במרבית
שוקי המניות בעולם .מדד הבנקים זכה לרוח גבית מהשיפור באווירה סביב המגזר הבנקאי בעולם,
ועבר לעליות שערים נאות של כ .4.7%-מדדי האג"ח העיקריים ,התל בונד  40 ,20והשקלי ,עברו
החודש לעליות שערים של כ 2.1% ,1.6%-ו-כ ,1.6%-בהתאמה .השיפור בא לידי ביטוי בכל הדירוגים,
תוך הצטמצמות המירווחים בינם לבין אג"ח ממשלתיות ,ב  50–40נ"ב .הפדיונות בקרנות הקונצרניות
נמשכו גם החודש ,אמנם בקצב איטי ביחס לחודש הקודם ,ומתחילת אוקטובר עמד היקפם על 640
מיליוני ש"ח ,לעומת  2.2מיליארדים בספטמבר .כנגד זאת נמשכה הצבירה בקרנות הכספיות ,אמנם
בקצב מתון יחסית לחודשים הקודמים ,ומתחילת אוקטובר הן צברו  900מיליוני ש"ח; זאת לעומת
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צבירות של  630מיליוני ש"ח בספטמבר .המגמה השלילית במגזר הקונצרני ,בפרט בקבוצות ההחזקה,
התמתנה החודש במידה משמעותית ,על רקע מגמת ה) Risk-on-עלייה של התיאבון לסיכון( בעולם
ומכירות נכסים על ידי חלק מקבוצות ההחזקה הגדולות .עם זאת רמת התשואות עדיין גבוהה,
ומבטאת חשש לאירוע אשראי בקרב הקבוצות הגדולות.
 .5הסיכון הפיננסי של ישראל ,פרמיית הסיכון
פרמיית הסיכון של ישראל ,כפי שהיא נמדדת על ידי מרווח ה CDS-ל 5-שנים ,ירדה החודש לכ160-
נ"ב ,לעומת כ 218-נ"ב בחודש הקודם .חלק מהירידה מוסבר באי התממשות תחזיות ספטמבר בזירה
המזרח תיכונית; ירידת הלחץ בשווקים בעולם ,בשבועות האחרונים ,תמכה אף היא בירידת המרווח.
 .6ההתפתחויות בכלכלה העולמית )פירוט בנספח(
אי-הוודאות לגבי המשך ההתאוששות של המשק העולמי נותרה החודש גבוהה ,בעיקר על רקע
הקשיים במשקים העיקריים ,המשבר הפיננסי באירופה ואי הבהירות ביחס לתוכניות החילוץ
המתגבשות באירופה .תחזיות הצמיחה השונות לאירופה ל 2011-ו 2012-עודכנו כלפי מטה ,והתרחיש
הבסיסי הוא קיפאון באירופה וצמיחה נמוכה בארה"ב .כן נראים סימנים ראשונים להתמתנות
הפעילות הכלכלית בחלק מהשווקים המתעוררים .גורמי הסיכון ממשיכים להתמקד באירופה ,שבה
הסיכוי לצמיחה שלילית ,גם במשקי הליבה ,גבר משמעותית ,ולאחרונה ירדה תחזית הצמיחה
בגרמניה לשנת  2012במחצית – ל .0.8%-החשש מפני משבר פיננסי חמור נותר גבוה ,בגלל התפשטות
הסיכון גם לבנקים מובילים באירופה ,קשיי נזילות במערכת הבנקאית והורדת דירוג לבנקים מובילים
בעולם .תנאי רקע אלו הניעו את קובעי המדיניות באירופה להכריז על תוכנית סיוע מקיפה ,ובנקים
מרכזיים עיקריים ) – (Fed, ECB, BOEלחדש את תוכניות ההרחבה השונות .יחד עם זאת ,תוכניות
הסיוע המסתמנות באירופה ונתוני מקרו טובים יחסית בארה"ב הביאו לעליות של מדדי המניות
העיקריים.

ב .הדיון בפורום המצומצם – החלטת הריבית לחודש נובמבר 2011
ששת חברי הוועדה המוניטרית המשתתפים בדיון מחליטים על גובה ריבית בנק ישראל הרצוי למשק.
בדיון לקראת החלטת הריבית לחודש נובמבר  2011המליצו כל חברי הוועדה להשאיר את הריבית
ללא שינוי ברמה של .3%
המשתתפים בדיון עסקו במספר סוגיות .המרכזיות שבהן :התפתחות האינפלציה והציפיות
לאינפלציה; ההתפתחויות בסביבה העולמית והסיכונים הנשקפים ממנה למשק הישראלי; הערכת
סביבת הפעילות הריאלית תוך התייחסות לנעשה בשוק הדיור.
בנוגע להתפתחויות באינפלציה והציפיות לה ,המשתתפים ציינו כי סביבת האינפלציה מתונה .:ב12-
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החודשים האחרונים עלה המדד במצטבר ב ,2.9%-ומאז תחילת השנה עלה המדד מנוכה העונתיות ב-
 .1.9%מדד המחירים ללא דיור עלה ב 2.1%-ו ,0.9-בהתאמה .כמו כן ,על רקע הוזלות המחירים
בפועל ואלו הצפויות בעקבות המחאה החברתית והציפייה להאטה בפעילות ,ירדו הציפיות לאינפלציה
הנגזרות משוק ההון ,והן כעת סביב  1.6%בלבד ,לעומת  1.8%בראשית החודש ו 2-אחוזים באמצע
ספטמבר .תחזיות החזאים לאינפלציה בתקופה זו הן –  2.2אחוזים ומשוק התלבור נגזרת אינפלציה
צפויה ברמה נמוכה יותר,של  1.7%ב 12-החודשים הקרובים .,גם הציפיות לאינפלציה לטווחים
ארוכים יותר הן בקרבת מרכז היעד – סביב  2.3אחוזים .עוד צוין כי לפי המודל הבסיסי של חטיבת
המחקר צפוי שיעור האינפלציה ב 12-החודשים הקרובים להימצא בסביבת מרכז היעד ,והריבית
הממוצעת צפויה להישאר ברמתה הנוכחית –  .3%תרחיש חלופי ,המניח האטה של אחוז בצמיחה
העולמית ביחס לתרחיש הבסיסי ,יחד עם תוואי נמוך יותר של מחירי האנרגיה ,צפוי להתבטא גם
בהאטת הביקושים המקומיים .כתוצאה מכך צפוי בתרחיש זה ,כי שיעור האינפלציה בשנים עשר
החודשים הקרובים יהיה קרוב יותר לגבול התחתון של היעד – כ 1.5%-אחוזים ,וכי ריבית בנק
ישראל תורד בעוד כשנה לרמה של .2%
נושא מרכזי בדיון היה רמת הפעילות של המשק העולמי ,הסיכונים הנשקפים בעטיה למשק
הישראלי – בעיקר אלה הקשורים למשבר החוב באירופה – והשלכותיהם הפוטנציאליות על תפקודו.
חברי הועדה הביעו דאגה מפני התמשכות התהליך של גיבוש ואשרור של תוכנית הסיוע והאי-וודאות
הכרוכה בכך ,ומפני התמשכות האווירה השלילית בשווקים העולמיים וכתוצאה מכך גם המקומיים,
בעת האחרונה .הודגש כי במהלך החודשים האחרונים התגבר החשש להאטה גלובלית ,ובפרט לגלישה
של גוש האירו למיתון ,להאטה בצמיחה בארה"ב ולירידה של שיעור הצמיחה בשווקים המתעוררים
)בעיקר בסין( .המשתתפים התייחסו לתחזית הצמיחה החדשה של ה IMF-ל ,2012-שעודכנה כלפי
מטה יחסית לתחזית של יוני והיא כעת  4%לעולם כולו )לעומת  (4.5%ו 1.6%-למדינות המפותחות
)לעומת  .(2.3%המשקים המתעוררים צפויים לצמוח ב 2012-ב .6.1%-מספר משתתפים ציינו כי
למרות האווירה השלילית ,לאחרונה חלק מהאינדיקטורים השוטפים היו חיוביים מהצפוי :מדדי
הפעילות בארה"ב מפתיעים לטובה ,וישנן אינדיקציות לצמיחה גבוהה מהצפי הנוכחי .יתר על כן,
נתוני הייצור התעשייתי והיצוא של משקי הליבה באירופה יצאו חזקים ,בניגוד לציפיות .באשר
להשפעה על המשק הישראלי,המשתתפים חזרו והדגישו כי הסיכונים של התפשטות משבר החוב
למערכת הבנקאית והפסימיות לגבי הצמיחה וההאטה בסחר העולמי עלולים להשפיע על היקף
הפעילות המקומית ,בעיקר של המגזר המייצא .בהקשר זה הוזכרה גם התחדשות מגמת הייסוף של
שער החליפין.
חברי הוועדה דנו גם ברמת הפעילות הכלכלית במשק .רובם הסכימו כי מרבית האינדיקטורים
שנוספו החודש תומכים בהערכה של החודשים האחרונים ,אשר לפיה קצב הצמיחה של המשק מתון
מזה שאפיין את שנת  2010ואת הרביע הראשון של  .2011עדיין עיקר ההאטה בהתרחבות הוא תוצאה
של התמתנות הביקושים העולמיים ,המשפיעים על רכיב היצוא ,אך גם באינדיקטורים לצריכה
הפרטית הסתמנה התמתנות .כמו כן צוין כי מרבית האינדיקטורים הצופים את פעילות המשק
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בעתיד ,וביניהם מדדי אמון הצרכנים ומנהלי רכש ,וכן אלה הנגזרים מסקר החברות של בנק ישראל
ומסקר המגמות של הלמ"ס ,מצביעים על התייצבות ואף על האטה בפעילות המשקית.
נדונו גם מחירי הדירות .באלה לא ניכרת האטה משמעותית ,למרות ירידה חדה בהיקף העסקאות.
מחירי הדירות עלו ביולי-אוגוסט ב ,0.8%-וקצב עלייתם ב 12-החודשים האחרונים הוא – 12.1%
התמתנות קלה לעומת החודש הקודם .יחד עם זאת ,המשך הגידול בצד ההיצע ,ההשפעה-בפיגור של
העלאת הריבית ,צעדי בנק ישראל בתחום המשכנתאות והצעדים שנקט משרד האוצר במיסוי על
נדל"ן – כל אלה צפויים להמשיך ולפעול להתמתנות במחירי הדירות במהלך השנה הקרובה.
לאור מכלול הגורמים החליטה הועדה המוניטרית להותיר את הריבית לחודש נובמבר בעינה ברמה
של  .3%לנוכח רמת אי-הוודאות לגבי הפעילות העולמית ,בפרט באירופה ,וההתמתנות המסתמנת
בפעילות המשק הישראלי ,הדגישו חברי הוועדה כי על רקע הורדת הריבית בחודש הקודם ,השארת
הריבית ברמתה הנוכחית מותירה בידי בנק ישראל מרחב תגובה להתרחשויות הכלכליות בארץ
ובעולם .בהודעה על החלטת הריבית הדגיש בנק ישראל את התנאים להלן שהכריעו בעד אי השינוי
בגובה הריבית לחודש נובמבר :2011
• הציפיות לאינפלציה ל 12-החודשים הבאים על פי שוק ההון ואלו של החזאים המשיכו לרדת בתוך
תחום יעד האינפלציה ,והן עומדות כעת על  1.7%ו ,2.2%-בהתאמה .האינפלציה בהסתכלות על 12
חודשים לאחור נכנסה בחודש ספטמבר לתוך יעד האינפלציה ,לראשונה מאז דצמבר  ,2010והיא
עומדת כעת על  .2.9%האינפלציה )בניכוי עונתיות( בשבעת החודשים האחרונים נמצאת בסביבת
הגבול התחתון של תחום היעד.
• על פי האינדיקטורים הכלכליים שהתפרסמו החודש הפעילות במשק המקומי המשיכה להתרחב,
אך בקצב איטי יותר מאשר ב 2010-וברביע הראשון של  .2011האטת ההתרחבות במשק המקומי
היא בעיקרה תוצאת ההתמתנות בביקושים העולמיים והשפעתם על היצוא ,אך התמתנות
מסוימת החלה להסתמן גם בביקושים המקומיים.
• החששות מתפנית שלילית בגוש האירו נותרו בעינם ,בעיקר לנוכח הקשיים המתגלעים בגיבוש
תוכנית חילוץ למדינות הסובלות ממשבר חוב .בארה"ב ,אף שהחששות לתפנית שלילית לא
התפוגגו ,הנתונים האחרונים לגבי הפעילות חיוביים יחסית לצפוי .עם זאת ,אי-הוודאות לגבי
ההתפתחויות במשק העולמית נותרה גבוהה במיוחד ,ומשליכה כמובן גם על אי-הוודאות לגבי
ההתפתחויות במשק הישראלי.
• לנוכח התפנית השלילית באירופה והצמיחה האיטית בארה"ב השווקים אינם מתמחרים העלאת
ריבית בשנה הקרובה אף באחד מהבנקים המרכזיים של המדינות המפותחות הגדולות .כזכור ,לפי
הודעת ה ,Fed-הריבית בארה"ב צפויה להישאר ברמתה האפסית לפחות עד אמצע  ;2013הFed-
וה ECB-המשיכו את הפעולות להרחבה מוניטרית.
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• קצב העלייה של מחירי הדירות בשנים עשר החודשים שהסתיימו באוגוסט יציב יחסית ,ברמה
גבוהה של מעל  ,12%אך נמוך ביחס לרמות של כ 20%-ששררו ב 12-החודשים הקודמים .יחד עם
זאת ,המשך הגידול של מספר התחלות הבנייה ,ההשפעה-בפיגור של העלאת הריבית ,צעדי בנק
ישראל בתחום המשכנתאות וצעדי משרד האוצר במיסוי על נדל"ן צפויים להמשיך ולפעול
להתמתנות מחירי הדירות במהלך השנה הקרובה.
צוין שבנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות במשקים הישראלי והעולמי ובשווקים הפיננסיים.
בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו כדי להשיג את מטרותיו – יציבות מחירים ,עידוד
התעסוקה והצמיחה ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית – ולאורן ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות
בשוקי הנכסים ,ובכללם בשוק הדיור.
ההחלטה התקבלה ופורסמה לציבור ב 24-באוקטובר . 2011
השתתפו חברי הועדה המוניטרית:
פרופ' סטנלי פישר – נגיד הבנק ויו"ר הועדה המוניטרית
פרופ' ,ראובן גרונאו –חבר בוועדה המוניטרית
מר בארי טאף – יועץ בכיר לנגיד לענייני מדיניות מוניטרית ,חבר בוועדה המוניטרית
פרופ' רפי מלניק – חבר בוועדה המוניטרית
ד"ר קרנית פלוג – המשנה לנגיד הבנק ,חברה בוועדה המוניטרית
פרופ' אלכס צוקרמן – חבר בוועדה המוניטרית
משתתפים נוספים:
מר אנדרו אביר  -מנהל חטיבת השווקים
פרופ' נתן זוסמן – מנהל חטיבת המחקר
מר אדי אזולאי – ראש המטה לנגיד
ד"ר יוסי סעדון – יועץ לנגיד ודובר הבנק
מר קונסטנטין קוסנקו – כלכלן בחטיבת המחקר
גב' אסתי שוורץ – מזכירת הוועדה המוניטרית
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נספח :פירוט ההתפתחויות העיקריות בכלכלה העולמית
אירופה
גורמי הסיכון ממשיכים להתמקד באירופה .החשש מפני זליגת המשבר למגזר הבנקאי התממש
החודש ,עם הלאמת  Dexiaעל ידי בלגיה וצרפת .לחיוב ניתן לציין את התגובה המהירה של ממשלות
בלגיה וצרפת לאירוע – תגובה העשויה ללמד ,שממשלות לא יניחו יאפשרו לתרחיש כדוגמת ,Lehman
להתרחש להתממש באירופה .ואולם ,הורדות דירוג לבנקים גדולים ) BNP ,UBS ,RBSועוד( ל ידי
 Moodysו ,Fitch-חלקם לדירוג "זבל" ,חידדו את המודעות לרמת הסיכון הגבוהה השוררת במערכת.
על רקע החשש למשבר פיננסי חמור ,קשיי הנזילות במערכת הבנקאית והורדת דירוג לבנקים ,יצאו
מנהיגי האיחוד בהצהרות על תוכנית מקיפה לייצוב משבר החוב והמגזר הבנקאי .התוכנית צפויה
להתפרסם בפגישת מנהיגי ה G-20-בתחילת נובמבר .הצהרות אלו הצליחו "לקנות מעט זמן",
בהורידן במידה ניכרת את הלחץ בשוקי ההון ,ואלה הגיבו בעליות שערים חדות .בינתיים ,העברת
סכום הסיוע השישי ליוון )כ 8-מיליארדי אירו( נדחתה לחודש נובמבר ,לאחר שהיוונים לא עמדו
בתנאים המקדימים) .כבר השנה יעדי הגירעון/התוצר שונו מספר פעמים ,ועד כה יוון לא עומדת גם
בתנאים שנקבעו לשנת (.2012
במקביל ,הדיוניםעל אשרור השינויים בקרן ה) EFSF-רכישות אג"ח ממשלתיות והלוואות למגזר
הפיננסי( והשתתפות המגזר הפרטי ) ,(PSIהסתיימו בהצלחה .אשרור השינויים בקרן ה EFSF-אמור
לקדם את השגתן של שלוש מטרות עיקריות :אישור תוכנית הסיוע השנייה ליוון בגובה של כ110-
מיליארדי אירו ,הגדלת ההון בבנקים ולבסוף – חדלות פירעון מסודרת של יוון ,הצפויה לפי ההערכות
בתחילת  2012לכל המאוחר ,ותכלול ,לפי הפרסומים האחרונים" ,תספורת" של כ .50%-מטרה נוספת
היא בידוד איטליה וספרד משאר המשקים ,מטרה שחשיבותה גדלה בעקבות הורדת הדירוג של ספרד
בשתי דרגות ,ל) A-הנמוכה ביותר באירופהכיום(.
אשר לנתוני המקרו – רובם מצביעים על מעבר למיתון במהלך הרביע השלישי והעמקתו במהלך
הרביע הרביעי ,וגם ב 2012-הצמיחה צפויה להיות שלילית) .לפי  JP Morganהצמיחה של אירופה ב-
 2012תעמוד על כ (.-0.5%-בין הנתונים המדאיגים החודש ממשיך לבלוט ה ,PMI-המצביע ,לראשונה
מאז יולי  ,2009על התכווצות בפעילות העסקית) .רמה מתחת ל 50-מצביעה על התכווצות במהלך שני
הרביעים הקרובים (.גם שאר הנתונים – ביניהם מדדי האמון ,המכירות הקמעוניות והמלאים –
אכזבו .מדאיגים במיוחד נתוני ה ZEW-וה IFO-בגרמניה ,המצביעים על התכווצות הפעילות
הכלכלית ]התוצר?[ ברביעים הקרובים .כנגד זאת ,נתוני הייצור התעשייתי בצרפת ובאיטליה ונתון
היצוא בגרמניה לחודש אוגוסט חזקים ,בניגוד לציפיות ,והם מצביעים על אפשרות שהמיתון יהיה
קצר יחסית.
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ארה"ב
בניגוד לאירופה ,אינדיקטורים לפעילות המשקית בארה"ב הפתיעו לטובה .נתוני המקרו ממשיכים
להשתפר מהרמה הנמוכה שאפיינה אותם במהלך הקיץ .המשמעות העיקרית של מגמה זו היא
שהסיכוי למיתון הכפול בכלכלת משק של ארה"ב הצטמצם משמעותית ,בעיקר בחודשים הקרובים.
עם זאת אין בכך כדי לשנות את תוואי הצמיחה ,שצפוי להיות מתון .השיפור בפעילות בא לידי ביטוי
בכל המגזרים ,בעיקר בתחום הרכב ,המתאושש מרעידת האדמה ביפן )מכירות הרכב זינקו החודש
למעל ל 13-מיליון רכבים; הממוצע ההיסטורי הוא כ 16-מיליון( ,במגזר העסקי ,שבו גדלו ההשקעות,
וגם בהוצאות הצרכנים ,כפי שנגזר מנתון עלייה של  1.1%במכירות הקמעוניות לחודש ספטמבר .גם
נתוני ה PMI-למגזרי הייצור והשירותים הפתיעו החודש לטובה ,והם מחזקים את ההערכה בדבר
המשך ההתאוששות בכלכלה האמריקאית ,ונתון התמ"ג ,לרביע השני עודכן כלפי מעלה ב ,0.1%-ל-
.1.3%
שיפור נרשם גם בשוק התעסוקה )בניגוד לחודש הקודם( .נתון ה Non Farm Payroll-עמד על כ-
 .137Kיחד עם זאת ,מצבו של שוק העבודה עדיין קשה :שיעור המובטלים הרחב ) (U-6עלה ל,16.5%-
מספר מחפשי העבודה מעל  27שבועות ממשיך לגדול .לפי קצב גידולה הנוכחי של התעסוקה יעברו
כחמש שנים עד שהיא תגיע לרמה ששררה לפני משבר .Lehman1
מצבו של שוק הנדל"ן ,אחד מרכיבי העושר המרכזיים של משקי הבית ,מוסיף להיות קשה .אמנם
נראים סימנים ראשוניים להתאוששות במחירי הבתים ,מרמות נמוכות מאוד ,אולם אלה אין בהם
עדיין כדי לשנות את התמונה הכללית הקשה ,בעיקר לנוכח האחוז הגבוה של הבתים עם ערך
משכנתה שלילי ) – (underwaterכ) 23%-כ 11-מיליון בתים(.
גם המצב הפיסקלי בארה"ב ,מוסיף להיות בעייתי .משבר חוב אמיתי בארה"ב עדיין רחוק ,אולם
הגירעון הגדול ,גם השנה ) 1.3טריליון דולרים( ,מקשה על הגדלת תוכניות הסיוע ומצריך קיצוצים
נרחבים בטווח הבינוני .כנגד זה עומד ה) ,Fed-לפי  (Bernankeלמנוע האטה נוספת בארה"ב בכל
האמצעים העומדים לרשותו .מכאן שלנוכח החולשה הכללית והסיכון למיתון ב ,2012-ישנה
הסתברות לא מבוטלת להפעלת תוכנית ה QE-3-בארה"ב ב.2012-
למרות ההפתעות החיוביות בארה"ב ייתכן שמדובר במגמה זמנית .חלק מהתחזיות )לפי סקר
בלומברג ולפי עקום האג"ח האמריקאי( צופות מיתון במהלך  2012בהסתברות של מעל ל .60%-נוסף,
על כך ,הכישלון בהעברת תוכנית הסיוע החדשה של הממשל בגובה של כ 450-מיליארד דולרים,
הכוללת הטבות מס סיוע למגזרים בעייתיים ,עלול לגרוע עד כ 2%-תוצר ,במיוחד עקב פקיעת תוכניות
קודמות .לנתונים אלה ניתן להוסיף גם את משבר החוב באירופה .משבר זה עלול ,דרך הערוץ
הפיננסי ,לסכן את היציבות הפיננסית בארה"ב ולהביא לאיבוד עושר של משקי הבית) .מאז תחילת
המשבר הנוכחי איבד מדד ה S&P-כ 1.5-טריליון דולרים (.התפתחות זו עלולה להעיב על הצריכה
הפרטית בחודשים הקרובים.

מספר המפוטרים במהלך המשבר עמד על כ 8-מיליון עובדים .מאז חזרו לעבודה כ 2-מיליון .גירעון המשרות ,אם כוללים גם את הצורך הטבעי )כ150-
1
אלף מקומות עבודה בחודש( עומד על כ 10-מיליון מקומות עבודה .כך שלצורך התרחבות צורך נדרשים יותר מ 200-אלף עובדים חדשים בחודש.
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המשקים המתעוררים
קצב הצמיחה בשווקים המתעוררים צפוי להישאר גבוה ,ולתמוך בפעילות הכלכלית העולמית .יחד עם
זאת ,בחודשים האחרונים ניכרים סימנים ראשוניים להאטה .יש לציין ,שצעדי הריסון בחלק
מהמשקים )העלאות ריבית וצעדים רגולטוריים( ,שנועדו לצנן התחממות יתר ,בשילוב עם סימני
ההאטה במשקים המפותחים והתנודתיות הרבה בשווקים הפיננסיים ויציאת ההון ,מגבירים את
החשש להאטה משמעותית יותר של קצב הצמיחה בשווקים אלה.
בחלק מהמשקים כבר שונה תוואי המדיניות המוניטרית והוחל בהורדת הריבית .אולם היכולת
להגיב ביתר אגרסיביות דרך ערוץ הריבית מוגבלת ,בשל רמות אינפלציה גבוהות יחסית ושיעורי
פיחות חדים .בחודש האחרון הניע הפיחות את הבנקים המרכזיים של כמה מדינות )הבולטת שבהן
היא רוסיה( למכור דולרים בשוק כדי למתן את השפעת יציאתם של המשקיעים הזרים על שער
החליפין.
סין :נתון התמ"ג לרביע השלישי עלה ב ,9.1%-בחישוב שנתי .נתון זה ממשיך להצביע על קצב צמיחה
מהיר של המשק הסיני .גם הייצור התעשייתי ,ההשקעות בנכסים והמכירות הקמעוניות הפתיעו
לטובה .למרות זאת מתגברים הסימנים להאטה בקצב הצמיחה של המשק הסיני) .הציפיות עמדו על
צמיחה של כ (.9.3%-האטה זו הייתה צפויה זה מכבר ,ובחודשים האחרונים נקטה הממשלה צעדים
לריסונה .החשש הוא שההאטה העולמית תגביר מגמה זו .מלחמת המטבעות בין ארה"ב לסין לגבי
ייסוף היואן התגברה החודש .הסנאט של ארה"ב אישר הצעת חוק המאפשרת לממשל להטיל מסים
על יבוא מסין ,וזו הועברה כעת לאישור בית הנבחרים .על פי מספר הערכות בשווקים יוביל המהלך
דווקא לעלייה בהסתברות ל ,double dip-כתוצאה מפגיעה ביצוא מסין.
שוקי ההון
הודעתם של קנצלרית גרמניה מרקל ונשיא צרפת סרקוזי בדבר תוכנית הסיוע שיפרה את האווירה
השלילית בשווקים והביאה לעליות שערים נאות במדדי המניות השונים .מגמה זו התמתנה בהמשך,
בגלל התחדשות החששות לגבי מידת האפקטיביות של התוכנית ועל רקע הורדות דירוג אפשריות
למשקים מרכזיים באירופה .בסיכום חודשי הגיבו מדדי המניות בעליות נאות ,בשיעור של מעל ל5%-
)ה DAX-שעלה בכ ,(13%-וגם מדדי סיכון שונים ) (EMBI ,VIXהגיבו בירידה .מגמה זו צפויה
להיתמך בתקופה הקרובה גם על ידי:
 .1עונת הדוחות לרביע השלישי ,שהחלה החודש .אמנם ,על רקע החולשה בשווקים ,עודכנה
תחזית הרווח של החברות בחודשים האחרונים כלפי מטה ,מ 16%-לכ – 13%-אולם רוב
הדוחות ,עד כה ,מפתיעים לטובה ,והציפייה היא שדוחות הרביע ימשיכן לתמוך בשווקים
בחודש הקרוב.
 .2נתוני מקרו טובים בעיקר בארה"ב.
החודש ניכרה ,כאמור ,ירידה באווירת ה) ,-Risk-Offשנאת הסיכון( ,שבאה לידי ביטוי גם בירידה של
מדד ה VIX-ל 31-נקודות ,מרמה של כ 41-נקודות בחודש הקודם .מגמה חיובית נרשמה גם בחלק
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מהשווקים המתעוררים למרות המשך יציאתו של "כסף חם" מהם .התנודתיות בשווקים צפויה
להישאר גבוהה ,והיא מושפעת מריבוי מוקדי הסיכון ומרמת הנזילות הגבוהה.
בשוקי האג"ח נמשכה גם החודש התנודתיות הרבה .תוכנית הסיוע הצפויה הצליחה לשנות בטווח
הקצר את המגמה של עליית התשואות במשקים הבעייתיים ,אולם בהמשך ,על רקע אי הבהירות
סביב התוכנית והורדות הדירוג לאיטליה וספרד וחששות לצעד דומה כלפי צרפת ,שבו התשואות
לעלות ,לרמות של  5.9%ו  5.4%באיטליה ובספרד ,בהתאמה ,ואילצו את ה ECB-להתערב בשווקים.
בארה"ב ובגרמניה ,כחלק מאווירת ה ,Risk-on-הגיבו העקומים בעליית תשואות חדה של  20-30נ"ב
– חלקה ,לפחות בארה"ב ,על רקע השיפור בנתוני המקרו בארה"ב.
אינדיקציה נוספת למשבר בשווקים באה משוק ההנפקות ,שירד בחודשים האחרונים ירידה תלולה –
על רקע החמרת משבר החוב והזינוק בעלויות הגיוס בעקבותיה .סך ההנפקות במגזר החברות בדירוג
השקעה בארה"ב ובאירופה עמד ברביע הרביעי על כ 22-מיליארדי דולרים וכ 33-מיליארדים,
בהתאמה ,לעומת רמה של מאות מיליארדי דולרים ברביעים הקודמים ,ושוק ההנפקות לחברות
בדירוג "זבל" פסק לחלוטין .התפתחות זו יחד עם הקשחת תנאי האשראי בבנקים ברביע השלישי
עלולות לפגוע בפעילותן של החברות ,בעיקר ב ,SME-שהן עמוד התווך של המשקים העיקריים
במערב.
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