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נדברמהעל

הקורונהבמשברהבנקיםעלהפיקוחיעדי•

אשראימחנקלמניעתהבנקיםעלהפיקוחשלרגולטורייםצעדים•

ביתלמשקיהאשראיזמינותלהגדלתרגולטורייםצעדים•

הבנקאייםהשירותיםזמינותלהבטחתרגולטורייםצעדים•

מוחלשותאוכלוסיותלטובתרגולטורייםצעדים•

עסקיםלטובתרגולטורייםצעדים•

וריביותהאשראיבהיקףמגמות,אשראיבתשלומידחיות–אשראי•
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עללהקלנועדוהמשברמתחילתנקטנובהםהרגולטורייםהצעדים
במשקהפגיעהאתולמתןבמשברהלקוחותקשיי

–החריףהכלכלימהמשברכתוצאהמאודגדוליםקשייםחוויםרביםועסקיםביתמשקי•

עינינולנגדנמצאתהזמןשכלתמונהזו

הבנקיםלקוחותעללהקלכדי,הראשונהבפעםחלקם,שבידנובכליםבמהירותפעלנו•

שמבוצעיםצעדיםבחינתבסיסעלגם,נוספיםרגולטוריםצעדיםלבחוןממשיכיםאנו•

עודלסייעניתןהיכןבודקיםהזמןוכל,בעולם
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במשברהבנקיםעלהפיקוחיעדי

הבנקאיתהמערכתויציבותבבנקיםהציבורכספיעלשמירה1.

אשראימחנקומניעתביתומשקילעסקיםסיועתוך, זאת2.

לציבורחיוניבנקאישירותוהבטחת3.

:לזכורחשוב

אתלהחליףיכולהאינההיאאולם, תזרימיסיועלהעניקיכולההבנקאיתהמערכת

לעסקיםבסיועובפרט, התחומיםבכלל)ביתלמשקילעסקיםהממשלתיהסיוע

(גבוהיםודאותואיבסיכוןבענפים

להחזירצריךאשראי

הציבורכספי= בבנקיםהכספים
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לצורךהבנקיםעלהפיקוחשלרגולטורייםצעדים
במשבראשראימחנקמניעת

:אשראילמתןההוןמקורותהגדלת

להתמודדהביתומשקילעסקיםלסייעבכדיההוןבעודפישימושלעשותלבנקיםקראנוהמשברבתחילתעוד•

.הנזילותקשייעם

האשראיהיצעהגדלתלאפשרבכדי,אחוזבנקודתהרגולטוריתההוןדרישתאתהורדנו•

הפסקתעלהכריזוהגדוליםהבנקיםחמשתוכלדיווידנדיםעצירתלשקולהבנקיםאתהנחינו,במקביל•

אשראילמתןנוסףהוןלבנקיםמפנההדיבידנדיםעצירת.חלוקה

:כינדגיש

בהחזרלעמודשיוכלווללווים,הבנקשלהסיכוניםלניתוחבהתאםהיאהאשראיהעמדת

מכךהמתחייבתבזהירותלנהוגעליהםולכן,הציבורמכספיההלוואותאתמספקיםהבנקים
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אשראיזמינות–במשברביתמשקילטובתרגולטורייםצעדים

הנכסמשווי70%עדמימוןבשיעור,הלוואהלהעניקאפשרנו-דירהבמשכוןמטרהלכלהלוואותקבלת•

.יחסיתנמוכהבריביתטווחארוכתבהלוואהמדובר.(בשגרה50%לעומת)

טרםבמשכורתוהתחשבותתוך,ת"בחללעובדמשכנתאלתתיוכלבנק-ת"בחללעובדיםמשכנתאות•

(70%-ללהכנסההחזריחסהעלאת)ת"לחלהיציאה

,צדדיחדבאופןאשראימסגרותללקוחותלהגדילאפשרנו-ושבעוברבחשבונותאשראימסגרותהגדלת•

החשבוןשלהגבלהולמנועהאשראיממסגרתהחורגיםחיוביםכיבודלאפשרבכדי

בעקבותבלקוחותהפגיעהאתלצמצםבכדי-כיסויללאקים'צבשלבנקחשבונותהגבלתהשהיית•

.שיקיםספירתהשהינו,המוגבליםהלקוחותבמספרעליהולמנועהכלכלייםהשינויים

במוסרפגיעהולמנועזהצעדשלהאפקטיביותאתלבחוןבכדי,הנתוניםאתהעתכלבוחניםאנו•

כיסויללאקים'צלמתןומשפטיכלכלימחירישזוהקלהשלמרותלציבורהדגשנו.במשקהתשלומים
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בנקאייםשירותיםזמינות–במשברביתמשקילטובתצעדים

,ATM-הבמכשירי,בדיגיטל,בטלפון-המשברכללאורךחיונייםבנקאייםשירותיםמתןהבטחת•

הבריאותיהסיכוןלמרותשנפתחוגרעיןובסניפי

אתהנחההפיקוח.טלפונימוקד,אפליקציה,אינטרנטאתר-ישיריםבערוציםהבנקעםהקשרהקלת•

לסניףלהגיעצורךללאלקוחותלצרףלפעולהבנקים

,לסניףבהגעהצורךללאשיקיםלהפקידללקוחותלאפשרכדי-בדיגיטלשיקיםהפקדתסכוםהגדלת•

.(20,000₪במקום)50,000₪-לעלההבנקאיתהאפליקציהבאמצעותשיקלהפקדתהמקסימליהסכום
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–במשברביתמשקילטובתרגולטורייםצעדים

מוחלשותבאוכלוסיותטיפול

,העורףפיקודעםפ"בשת,הבנקים-(קשישים)מוגןדיורבמקבצימזומניםלמשיכתמענהמתן•

דרישהישבהםמוגןדיורלמקבצי(שליחעםמזומן,ניידיםכספומטים)יצירתייםפתרונותמוצאים

.הוותיקיםהאזרחיםשלחשיפהמצמצמים.למזומן

לשלוחנדרשוהבנקים-ללקוחשיישלחדביטכרטיסבאמצעותהלאומיהביטוחקצבאותמשיכת•

לסניףההגעהצמצוםהיאהמטרה.כרטיסברשותםאיןאשרקצבאותמקבליללקוחותדביטכרטיסי

.הבנקאיתהמערכתועובדיהלקוחותבריאותעללשמירה

ולהצטרףדביטכרטיסלהנפיקיוכלו-דביטכרטיסהנפקתבאמצעותרגלפושטיללקוחותסיוע•

ללא,ב"וכיוהאפליקציה,הבנקשלהאינטרנטאתרדרךבחשבוןפעולותביצועהמאפשרלשירות

.הנאמןאישורבקבלתצורך
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לתתכדיבריאותיסיכוןנוטליםהבנקיםעובדי:מוחלשותבאוכלוסיותטיפול
לציבורשירות



לתתכדיבריאותיסיכוןנוטליםהבנקיםעובדי:מוחלשותבאוכלוסיותטיפול
לציבורשירות
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במשברעסקיםלטובתרגולטורייםצעדים

המשברשערבלעסקיםאשראיולספקלהמשיךלבנקיםלאפשרפעלישראלבנק: לעסקיםהלוואותהעמדת

.  דעתושיקולולפיסיכוניםניתוחלאחרהבנקיםידי-עלניתןהאשראי. לבנקבהתחייבויותיהםעמדו

חשבונאיותהנחיותפרסמנו: נזילותבעייתשחוויםללקוחותתשלומיםבדחייתהבנקיםועידודהקלה

להפסדיוהפרשהמיוחדתבהשגחההלקוחאוטומטיסיווגללא)תשלומיםדחייתומעודדותשמאפשרות

(.  אשראי

להתגברלענףלאפשרבמטרהזאת, 24%-ל20%-מהענפיתהמגבלההורחבה:והבינוין"הנדללענףסיוע

שלהצמיחהבהמשךולתמוךהקרוביםהחודשיםבמהלךמהמשברלנבועהעשוייםוקשייםעיכוביםעל

.  המשק
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ערוכהנכנסההבנקאיתהמערכת: הצעדיםאתמאפשרמה
למשבר

נכנסההבנקאיתהמערכת, הבנקיםשלהאחראיתוהתנהלותםישראלבנקשלההדוקהפיקוחבעקבות•

וערוכהאיתנהלמשבר

חמורלמשברהולמותונזילותהוןכריותובעלייציביםהבנקים•

תיפגעהבנקיםשלהרווחושורתלעלותצפוייםהשנההאשראיהפסדי•

(דרמטיתירדהגדוליםללוויםהחשיפה)ומבוזראיכותיהבנקיםשלהאשראיתיק•

אתולהגדיל, חמורכהבמשברבבנקיםהציבורכספיעללשמורמאפשרת:למשקנכסהיאהבנקאיתהיציבות•

סיכוןנטילתודאותאיתנאיתוך, הזובעתהאשראי
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חסרבהיקף: הבנקיםידי-עלשבוצעואשראיתשלומידחיות
המשברמתחילתתקדים

:  מסוגהלוואותתשלומידחייתשלמדיניותאימצוהבנקים

משכנתאות•

צרכניאשראי•

קטניםלעסקיםואשראי•

אתיצלחוכיוצפוי, כסדרןהלוואותאתשילמוהמשברשערבהלקוחותלכלל

.המשבר
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הרוב. המשברמתחילתתקדיםחסרבהיקףמתבצעותכבראשראיתשלומידחיות
.בחיובנעניםהדחיותמבקשישלהמכריע

נדחובהןהלוואותמספר

תשלומים

(19.4עדמרץ)

הדחייהסכום

(ח"שמיליוני)

357,6844,653הלוויםכלסך

4,657906וגדוליםמסחרייםעסקים

83,7361,496קטניםעסקים

120,9971,639*משכנתאות

148,924613אחרצרכניאשראי

דחייהשביקשולקוחותמספר-דיור* 

613 

1,639 
1,496 

906 

0

400

800

1,200

1,600

2,000

צרכני דיור קטניםעסקים מסחריעסקי

(ח"מיליוני ש)ידי המערכת הבנקאית -היקף תשלומי הלוואות שנדחו על
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המשברבמהלךבאשראימגמות

האשראיבהיקףשינוי

,מרץבחודש

ח"שבמיליארדי

השינוישיעור

שנתייםבמונחים

24.328%למשקהאשראיסך

21.567%וגדוליםמסחרייםעסקים

-0.9-10%קטניםעסקים

4.714%משכנתאות

-1-8%צרכני

152.9

391.2

106.9

382.5

150.1

400.1

105.0

406.5

0

100

200

300

400

500

צרכני דיור קטניםעסקים מסחריעסקי

התפתחות יתרת האשראי במהלך המשבר ברבעון הראשון
מיליארדי שקלים

31.12.2019 29.02.2020 31.03.2020

-1.0

4.7

-0.9

21.5

צרכני

דיור

קטניםעסקים

מסחריעסקי

שינוי ביתרת האשראי במהלך חודש מרץ
מיליארדי שקלים
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אפרילחודשבמהלךבאשראימגמות

(שחמיליארדי6-7שלביצועים)מרץמחודשנמוךיותרבקצבאולם, הגידולנמשך: משכנתאות

ירידהחלה: צרכני

אשראיבכרטיסיפרטיתלצריכהבביקושירידהעקבבעיקר•

הבנקיםידי-עלאקטיבישיווקפעולותצמצוםלצד

(:15%שלממשלתיתערבותעם)המדינהבערבותקטניםלעסקיםהקרןבמסגרת: קטניםעסקים

ח"שמיליארדי4-כאושרו•

חלקיותעבודהבתשומותהבנקיםכאשר, עתהעד1.4-מה, נטווחציכשבועייםתוך, זאתכל•

שאושרובקשותשנבדקובקשותשהוגשובקשות23.4ליוםנכון

₪ מיליארדי₪3.8מיליארדי30-כהאשראיהיקף

46,70012,0009,000בקשותמספר
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מהירומענהקריטיותהממשלתיותהקרנות-קטניםלעסקיםאשראי
חשובמאודהוא

אשראיבהעמדתמאודשעלההסיכוןרקעעלקריטיותהממשלהשלהקרנות

.לעסקים

:הן,הקרנותבמסגרתשהוגשומהבקשותבחלקטיפוללאחר,כעתהבנקיםהערכות

הפוניםמהלקוחות50-60%-כעליעמודלאשראיאישורשיקבלוהלקוחותשיעור•

,תספיקלאבקרן15%שלערבותשלהם,גבוהיםודאותואיבסיכוןענפיםישנם•

ל"בינבהשוואהמאודנמוךזה
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המשברבעתהאשראיעלריביות

2.60% 2.78% 2.99% 3.18%

0%

2%

4%

6%

29.02.2020 31.03.2020 06.04.2020 20.04.2020

צמוד
מדד

עסקאותמשקפתהצמודותהמשכנתאותבמחירישנרשמההעלייה

שהובילהההוןבשווקיהטלטלהבשיא,כשבועייםלפנישבוצעו

והצעדיםההוןבשוקהתנודתיותירידתלאור.הגיוסעלויותלהתייקרות

צפויותהריביותהבנקיםעלוהפיקוחישראלבנקידיעלשננקטוהשונים

.לרדת

למדדצמודותמהמשכנתאותכשליש* 

2.46% 2.48% 2.53% 2.61%

0%

2%

4%

6%

מגזר
לא צמוד

דיור-התפתחות שיעור הריבית באשראי במהלך המשבר 
מגזר שקלי

2.36% 2.43% 2.59% 2.34%

0%

2%

4%

6%

עסקי
מסחרי

התפתחות שיעור הריבית באשראי במהלך המשבר
מגזר שקלי לא צמוד

4.98% 4.81% 4.74% 4.57%

0%

2%

4%

6%

צרכני

5.00% 4.88% 4.71% 4.52%

0%

2%

4%

6%

29.02.2020 31.03.2020 06.04.2020 20.04.2020

עסקים
קטנים
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וארוךבינונילטווחריביתלעלייתשפועליםגורמים

ההוןבשוקסיכוןחסרתריביתעלהתשואותעליית1.

סיכוןחסרתלריביתמעבר, הבנקאיהגיוסמרווחעליית2.

(מאודגדולהודאותאי, פיטורים, ת"חל)הלוויםשלהסיכוןעליית3.
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הריביתעלייתלמיתוןנקטישראלבנקבהםצעדים

תקדיםחסרבהיקףהממשלתיותהחובאגרותבשוקישראלבנקמעורבות•

אחוזנקודות0.15-בישראלבנקידי-עלהריביתהורדת•

קטניםלעסקיםאשראילמתןנמוכהבריביתישראלבנקשלמוניטריותהלוואות•

המשכנתאותבתחוםההוןדרישותהקלת•

בנוסף

הסיכוןעלייתלמרות, הריביתבתמחורבלקוחותשיתחשבולבנקיםפיקוחיתהנחיה•
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שלוביםכליםהםישראלבנקופעולתהממשלתיהסיוע: לסיכום

ביותרחמורכלכלי-בריאותיבמשברמדובר•

בנוגםמכההנוכחיהמשבר, הישראליבמשקפגעשלא, 2008-במהמשברבשונה•

ישראלבנקשלהצעדיםעםיחדמאסיביממשלתיסיוענדרש•

שיידרשככללפעולימשיךישראלבנק•



רבהתודה
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שקיםהחזריעלנתונים: נספח

תאריך

השיקיםשיעור

מכללהחוזרים

הסיבות

חוזריםשיקיםשיעור: מזה

מספיקכיסויאיןמסיבת

20192.6%0.9%

15.3-23.33.5%1.1%

24.3-2.46.2%2.2%

1.4%נתוןעדייןאין3.4-22.4


