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?על מה נדבר

2

מתווה לדחיית תשלומי הלוואות

סיכום

עסקית ורציפות תפקודיתהמשכיות 

שירותיםוהנגשתהוזלת עמלות , סיוע ללקוחות בקשיים

על הבנקים במשבר הקורונההפיקוח צעדי 

נקודת הפתיחה

הגדלת היצע האשראי

הגדלת זמינות האשראי  



משבר הקורונה
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משבר וירוס הקורונה עם פריצתו פגש 

מערכת בנקאות ישראלית איתנה  

גדול  לספיגתו של משבר וערוכה

הישראליובעלת יכולת לתמוך במשק 



הפיקוח נערך בשגרה לעתות חירום
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הופנמו והונחלו למערכת הבנקאית2008-לקחי המשבר העולמי מ

עלויחסי ההון והנזילות 

מאודתיק האשראי ירדה ריכוזיות 

איכות ניהול הסיכוניםשופרה 





הפתיחהנקודת
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להשתמש בכלים שבידינו  בתחילת המשבר התקבלה החלטה 
להקל על הציבור ולאפשר תמיכה במשקכדי 

המערכת הבנקאית  על בסיס איתנות ההחלטה התקבלה 
הצעדים שננקטו בעולםבחינת ותוך 

הפיקוח הידק את תהליכי הבקרה והניטור בכדי לוודא את 
יציבות המערכת הבנקאית ושמירה על כספי המפקידים



תפקודיתורציפותעסקיתהמשכיות
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הפעלת סניפים ניידים; שמירה על רציפות אספקת המזומנים למשק 

הבטחת תשתית  ;הנחיית הבנקים בהתאם להנחיות הדרג המדיני
(לרבות שרשרת אספקה תומכת)קריטית /לאומית חיונית

תוך צמצום , התאמת הפעילות במערך הסניפים למגבלות הקורונה
הפגיעה ברמת השירות ויצירת מעטפת תומכת

הפקת לקחים מהגל הראשון והערכות לגלים נוספים



הגדלת היצע האשראי
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.  וזעיריםקטנים להלוואות לעסקים מוניטארי ייעודי בנק ישראל השיק כלי 
₪מיליארד 12-עד כה ניתנו במסגרתו כ

דיבידנדיםכל הבנקים עצרו חלוקת 

הורדנו את דרישת ההון  , אפשרנו לבנקים לעשות שימוש בעודפי ההון
אחוזואת יחס המינוף בחצי נקודת , אחוזהרגולטורית בנקודת 

22%-ל20%-הורחבה המגבלה הענפית מ-ן "ענף הנדל



הלוואותתשלומילדחייתמתווה
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בהשוואה בינלאומית מדובר במתווה מרחיב יחסית

ללא סיווג אוטומטי  , תשלומי אשראי במסגרת ההוראות הקיימותדחיית 
הלקוחשל 

שמאפשר וולונטרי מתווה , בשיתוף הבנקים וחברות כרטיסי האשראי, בנינו
ההסכמיתעמלה ובהתאם לריבית ללא -הלוואות לדחות תשלומי 

בהתאם להתפתחות המשבר המתווה עודכן והורחב פעמיים
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בנקים-מתווה לדחיית תשלומי הלוואות

אשראי למשקי 
בית כולל  

משכנתאות

-מהתשלומים לקוח שדחה כבר חלק 
עד סוף -חודשים 9עד של דחייה 
שיקול דעת הבנקללא 2020

'ח9

עסקיאשראי

-התשלומים לקוח שטרם דחה את 
שיקול ללא חודשים6עד דחייה של 

הבנקדעת 
'ח6

חודשים  6עד דחייה של
הבנק לפי שיקול דעת 

'ח6
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חברות כרטיסי אשראי-מתווה לדחיית תשלומי הלוואות 

עסקיאשראי אשראי צרכני

חודשים3עדשלדחייה
החברהדעתשיקוללפי

'ח3

'ח3 'ח3

ללא חודשים 3עד דחייה של 
+החברה שיקול דעת 

שיקול לפי חודשים נוספים 3
החברהדעת 



ח נדחו"מיליארדי ש10-יותר מ–מתווה דחיות תשלומי אשראי 
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01.03.2020–23.10.2020
מצטבר של מספר 

בהן נדחו  הלוואות
תשלומים

סכום התשלומים  
שנדחו בפועל

(ח"מיליוני ש)

820,89410,376סך כל ההלוואות

8,3731,950מסחריים וגדוליםעסקים

172,7433,448עסקים קטנים

180,9253,072משכנתאות

458,8531,904אשראי צרכני אחר

שהסתיימהגם לקוחות שקיבלו דחייה הכוללים מתחילת המשבר נתונים מצטברים 
ההלוואהחזרו לשלם את תשלומי וכעת 

821
760712

637
553507

449

250

23.1030.0931.0831.0730.0631.0530.0431.03

מספר הלוואות בהן נדחו תשלומי הלוואה
(אלפי בקשות)

10,3769,8099,167
8,351

7,0586,515
5,770

3,281

23.1030.0931.0831.0730.0631.0530.0431.03

היקף תשלומי ההלוואות שנדחו בפועל
(ח"מיליוני ש)

האשראי בגישת הנהלהדיווחי הבנקים לפיקוח על הבנקים על יתרותישראל על בסיס בנק עיבודי :מקור



יותר ממחצית ההלוואות שנדחו חזרו  –דחיות תשלומי אשראי 
לשלם  

13
דיווחי הבנקים לפיקוח על הבנקיםישראל על בסיס בנק עיבודי :מקור



אשראיזמינותהגדלת

14

דירהבבטוחה של אשראי ניתנו הקלות רגולטוריות בקבלת 

במשכנתאות כדי  צמצמנו את דרישת ההון -האשראי מחירי 
לציבורלמנוע עליית ריביות 

למרות העלייה בסביבת הסיכון לא נרשמה עליה בריביות  
למגזרים השונים



התפתחות שיעור הריבית באשראי במהלך המשבר
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עסקי

מסחרי

עסקים

קטנים

4.98%צרכני 4.81% 4.57% 4.58%
4.98%

4.33%
4.84% 4.69% 4.89%

4.54% 4.69% 4.52% 4.57% 4.65% 4.72% 4.71% 4.94% 4.80%

5.00% 4.88%
4.52%

3.82% 3.86% 3.83%
4.27% 4.25% 4.49% 4.28% 4.41% 4.38% 4.42% 4.48% 4.41% 4.33% 4.54%

4.18%

2.36% 2.43% 2.34% 2.36% 2.33% 2.40% 2.13% 2.41% 2.51% 2.25% 2.35% 2.41% 2.28% 2.18% 2.34% 2.30% 2.16% 2.24%

29.02 31.03 20.04 30.04 15.05 31.05 12.06 30.06 17.07 31.07 14.08 31.08 4.09 11.09 18.09 30.09 16.10 23.10

ישראלבנק דיווחי הבנקים לפיקוח על הבנקים ועיבודי :מקור



דיור-המשבר התפתחות שיעור הריבית באשראי במהלך 
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מגזר שקלי

צמוד מדד

מגזר שקלי

לא צמוד
2.46% 2.48% 2.61% 2.53% 2.55% 2.53% 2.57% 2.51% 2.45% 2.42% 2.38% 2.39% 2.38% 2.42% 2.37% 2.41% 2.37% 2.38%

2.60% 2.78%
3.18% 3.13% 3.12% 3.05% 2.95% 2.87% 2.80% 2.82% 2.82% 2.81% 2.81% 2.79% 2.72% 2.75% 2.76% 2.79%

29.02 31.03 20.04 30.04 15.05 31.05 12.06 30.06 17.07 31.07 14.08 31.08 4.09 11.09 18.09 30.09 16.10 23.10

ישראלבנק דיווחי הבנקים לפיקוח על הבנקים ועיבודי :מקור
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אחוזים

(ן"כולל בינוי ונדל)עסקי  דיור צרכני ל"חו סך הכל

חמש הקבוצות הבנקאיות, המאזניהאשראי שיעור ההוצאה להפסדי אשראי בסך
2020עד יוני 2012

אי הוודאות הכלכלית משתקפת בעליית ההפרשה  
להפסדי אשראי בכלל מגזרי הפעילות

דוחות כספיים לציבור ועיבודי הפיקוח על הבנקים: המקור



התשואה להון ירדה בחדות בדומה למשברים קודמים

8.3 8.7

11.9

9.7

11.5 11.9

5.6

2.5

8.3

12.4

14.5

17.3

15.6

0.3

8.8
9.8 10.2

7.9 8.7
7.3

9.1
8.3 8.8

10.7

8.3

4.3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

אחוזים

.דוחות כספיים לציבור ועיבודי הפיקוח על הבנקים: המקור

,חמש הקבוצות הבנקאיות, התשואה להון לאחר מס
2020עד יוני 1995



מגמות באשראי במהלך המשבר
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האשראי בגישת הנהלהדיווחי הבנקים לפיקוח על הבנקים על יתרותישראל על בסיס בנק עיבודי :מקור
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מסחרי-עסקי 

בהיקף יתרת האשראישינוי 
שקליםמיליארדי 



הקרנות הממשלתיות חשובות–אשראי לעסקים 
לעסקים קטנים ובינוניים₪ מיליארד 20–עד כה ניתנו במסגרת הקרנות אשראי בהיקף של כ 
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הערבות  גובה קרן
על סך התיק

גובה הערבות על 
אושר עד כה  הקרןגודל ההלוואה הבודדת

(25.10.2020)
שיעור  
הניצול

עסקים  
קטנים 

ובינוניים  

מסלול רגיל
(01.04.2020–13.10.2020)

₪100%מיליארד ₪18  מיליארד 15%85%18

מסלול רגיל
(13.10.2020-מהחל)

₪2%מיליארד ₪0.4  מיליארד 15%85%18

₪34%מיליארד ₪1.4 מיליארד 95%4-60%85%בסיכון מוגברמסלול 

₪23%מיליארד ₪1.4 מיליארד 12%75%6עסקים גדולים

₪מיליארד 21.2כ"סה

דיווחי הבנקים לפיקוח על הבנקים ועיבודי בנק ישראל: מקור



מספר בקשות–ערבות המדינה בביצועי הקרן לעסקים קטנים ובינוניים 
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ישראלבנק דיווחי הבנקים לפיקוח על הבנקים ועיבודי :מקור

מלמד כי החסמים התפעוליים הוסרו לאורך הזמן בדיאלוג עם הבנקים והאוצר  –מהבקשות טופלו 93%
:הסירובים הם בעיקר–( מהסכום המבוקש30%–כ )הבקשות מאושרות מספרמ62%

.לבקשות של לווים שלא נפגעו מהקורונה-
.  ללווים שאין להם יכולת החזר-

.יש בהגדלת הקרן בכדי לסייע להשלמת המענה. מלמד כי חלק מהלווים קיבלו מענה חלקי–הבקשות מאושר סכוםמ30%



שירותיםוהנגשתעמלותהוזלת,בקשייםללקוחותסיוע
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לסייעכדיחובותלגבייתשברשותםהכליםאתלמצותנדרשיםהבנקים
משפטיתלגביההחובמהעברת,הניתןככל,ולהימנעללקוחות

חדבאופןאשראיש"עובחשבונותאשראימסגרותלהגדלתאפשרותמתן
האשראיממסגרתהחורגיםחיוביםכיבודלאפשרכדיצדדי

מלאפטור)למשבררלבנטייםשירותיםשלפיקוחצובאמצעותעמלותהוזלת
מכתבעמלתהוזלת,הבנקשלטלפוניבמוקדפקידבידיפעולהבעמלתהוזלה,דביטכרטיסדמימעמלת
(דיןעורךשלהתראה

ניידיםסניפיםבאמצעותותיקהאוכלוסייהלמקבציבנקאייםשירותיםאספקת



לסיכום
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לגביגדולהודאותבאימאופייןהבריאותיהמשברכמו,הכלכליהמשבר
עליהבמגמתהכלכליתהסיכוןסביבת.ועוצמתואורכו

בכדישברשותובכליםנרחבשימושויעשהעשההבנקיםעלהפיקוח
לצלוחלהםולסייעהקטניםוהעסקיםהביתבמשקיהפגיעהאתלמזער

המשבראת

שמירתעלדגשמתןתוך,שכלבשוםלהינקטצריכיםהצעדים
הציבורכספימופקדיםבהםהבנקאייםהתאגידיםשליציבותם

בחינהתוך,נוספיםצעדיםהעתכלבוחןהבנקיםעלהפיקוח
אחרותפיקוחרשויותידיעלוננקטיםשננקטוצעדיםשלולמידה



המשך-לסיכום

24

ותפעל לתמיכה בצעדים  והיא תמשיך , המערכת הבנקאית איתנה
נדרשים לטובת המשק והציבור

ימשיכו לפעול  , זרועותיהםעל כל , חשיבות שבנק ישראל והממשלה
במגוון כלים בכדי לסייע לעסקים ולמשקי הבית

על הבנקים והלקוחות לפעול ככל הניתן בכדי להגיע להסדרים לפירעון  
החוב התואמים את יכולות הלקוח

ישנם עסקים ואנשים פרטיים אשר הלוואה אינה הפתרון המיטבי עבורם



תודה


