
  

תקציר 
 באופן טבעי, במקביל לכניסה לכל אחד משני

הסבבים של המגבלות על הפעילות נחלש 
הסנטימנט בענפי המסחר הקמעונאי. זאת, על רקע 
סגירת החנויות שהם אמצעי המכירות העיקרי של 
החברות בתחום. אף על פי כן, לפי נתוני הרכישות 
בכרטיסי אשראי )במחירים קבועים( של הלמ"ס, קצב 
הגידול של הרכישות של מוצרי חשמל במהלך 
החודשים שחלפו מפרוץ הקורונה היה גבוה מזה של 

התקופה המקבילה בשנת 2019. 
 אמון הצרכנים המצוי ברמה נמוכה מאוד וההתמתנות

בירידת מחירי מוצרי החשמל, הצפויה להימשך בטווח 
הקרוב, צפויים להעיב על הביקוש למוצרי חשמל. אך 
מנגד, העלייה ברמת החיים, השמירה על סך השכר 
במשק הודות לתשלומי האבטלה המועברים 
מהממשלה, ובעיקר, החיסכון המצטבר בקרב משקי 
הבית כתוצאה ממגבלות הממשלה על רכישה של 
שירותים מסוימים, תומכים בביקוש למוצרי חשמל.  

 במבט קדימה, המגמה בשוק הדיור עשויה לרמז על
חולשה ברכישה של מוצרי חשמל ביתיים שתורגש 
סביב הרביע השני של 2021, זאת לאור הירידה שחלה 

בהיקף עסקאות הדיור בתחילת השנה.   

 עד כה )ינואר-אוקטובר(, הירידה במחירי מוצרי
החשמל הביתיים בשנת 2020 לא שונה מהותית 
מהירידה שנרשמה בשנה שעברה. במבט קדימה,  מסחר במוצרי 
הירידה במחירי מוצרי החשמל צפויה להתמתן בטווח 
הזמן הקרוב בשל עלייה בעלויות ההובלה הימית, 
שיבושים בייצור ובשרשרת האספקה של מוצרי 

 זאת,
ת ביר

 חרף
הדולר בעולם שדווקא תומכת בירידת מחירים של דת 

 והעלייה
עולם ש

חשמל
הדולר

 היחלשות 
ירים של 

 בביקושים.
ווקא תומ חשמל 

מוצרים עתירי יבוא. 
 לפי נתוני רשות המיסים הערך הכספי של יבוא מוצרי נובמבר 2020 

חשמל מרכזיים עלה בחודשים האחרונים לרמה 
הגבוהה בשנים האחרונות, זאת, בין היתר על רקע 
הגאות בביקושים, וייתכן שיש בכך להצביע על 

אופטימיות בקרב יבואני מוצרי החשמל. 

החטיבה לשוקי הון  אגף כלכלה 
גילי בן אברהם 

 



רקע 

בענף המסחר במוצרי חשמל ישנם פעילים מסוגים שונים: יבואנים, רשתות שיווק קמעונאיות, יצרנים 
)מעט מאוד( וחנויות פרטיות. חלק מהפעילים משלבים בין סוגי הפעילויות לעיל, כך לדוגמא חברת 
אלקטרה צריכה, בין היתר, מייבאת מוצרי חשמל, מייצרת מזגנים מיני מרכזיים של אלקטרה בישראל 
ומחזיקה בשתי רשתות שיווק קמעונאיות )שקם אלקטריק ומחסני חשמל(. חלק מהפעילים עוסקים 
רק בפעילות אחת, דוגמת חברת ראלקו המייבאת ומשווקת לערוצים הקמעונאיים, בין היתר, את מוצרי 
המותג "שארפ". בדרך כלל, היבואנים הפועלים בשוק מתקשרים עם מותג בינלאומי מוכר והופכים 

למשווקים הרשמיים של מותג זה בישראל.  

נהוג לחלק את מוצרי החשמל הביתיים לשלוש קטגוריות מרכזיות: מוצרי חשמל "לבנים"- מכונות 
כביסה ומייבשים, תנורים וכיריים, מקררים ומקפיאים וכו'. מוצרי אלקטרוניקה- טלוויזיות, מצלמות, 

מערכות שמע וכד'. ומוצרי חשמל קטנים- מיקסרים, מכונות קפה, טוסטרים, מגהצים, שואבי אבק וכו'. 

לפי הלמ"ס, הצריכה הפרטית של כלי בית חשמליים )בעיקר מוצרים לבנים, ולא כולל מוצרי 
אלקטרוניקה( הסתכמה בכ-6.5 מיליארד ₪ בשנת 2018, כאשר כ-88% מהצריכה של אלו מקורם 
ביבוא. נתוני מע"מ מלמדים כי הפדיון של עסקים בתחום המכירה הקמעונית בחנויות המתמחות 
במוצרי חשמל וגז ביתיים נקבע על 12.5 מיליארד ₪ בשנת 2018, שהם כ-5.5% מסך המכירות 

הקמעונאיות, פרט לכלי רכב, בשנה זו.  

מסקר הוצאות משקי הבית לשנת 2018 עולה כי שיעור הרכישות של ציוד חשמלי לבית ושל מוצרי 
בידור ואלקטרוניקה )כולל בין היתר טלוויזיה וסטרימר( באמצעים מקוונים ביחס לסך הצריכה עמד 
על כ-7% בשנה זו. שיעור הרכישות באינטרנט של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים הינו גבוה יחסית 

בהשוואה למוצרי צריכה אחרים כגון הלבשה והנעלה, קוסמטיקה ותכשיטים ושעונים. 

הסנטימנט בענפי המסחר הקמעונאי נפגע; מאז התפשטות הקורונה עלו הרכישות בכרטיסי אשראי 
של מוצרי חשמל בקצב הגבוה מזה של השנה שעברה 

ענפי המסחר הקמעונאי, לצד ענפי שירותים הדורשים אינטראקציה חברתית, היו לנפגעים המרכזיים 
מן המגבלות השונות שהוטלו על הפעילות הכלכלית בעקבות התפשטות מגפת הקורונה, והם נמנו 
על הענפים ששבו אחרונים לפעילות עם ההסרה המדורגת של המגבלות. באופן טבעי, הסנטימנט 
של החברות בענף נפגע משמעותית במקביל להטלת המגבלות על המסחר, משום שמרבית המכירות 

של החברות מתבצעות בחנויות הפרוסות ברחבי הארץ.  

בסגר הראשון )אמצע מרץ עד אמצע מאי( העסקים בתחום המסחר הקמעונאי העריכו כי מצבם 
הכלכלי הורע בחדות, והם צפו כי המכירות שלהם ומחירי הסחורות שהם משווקים ירדו בחדות )ראה/י 
תרשים 1(. לאחר מכן עם פתיחת המשק, הציפיות של העסקים השתקמו בהדרגה וכך גם הערכתם 
למצבם הכלכלי, אם כי אלו נותרו ברמה נמוכה בהשוואה לטרום התפשטות הקורונה. באוקטובר 
2020, חודש שבכולו חלו מגבלות הסגר השני, שוב ירדו בחדות הציפיות של העסקים בתחום המסחר 
הקמעונאי וכן הערכתם למצבם הכלכלי, אך הפעם לרמה שהייתה גבוהה יותר מהשפל שנרשם בסגר 
הראשון. ייתכן כי הירידה המתונה יותר במהלך הסגר השני נובעת מכך שהחברות התאימו במידה כזו 
או אחרת את פעילותן למצב החדש, או משום שחלק רב יותר מהחברות בענף המשיכו במכירות כרגיל 
ביחס לסגר הראשון )קמעונאיות של מוצרי בית, כלי חשמל ביתיים, מכר כללי ועוד(. ייתכן גם הסבר 
נוסף לירידה המתונה יחסית והוא כי הפעילות של החברות בענף לא שבה לרמה של לפני מגפת 

הקורונה, ולכן גם הפגיעה בסגר השני מתונה יותר. 

בהסתכלות כוללת, ההשפעה על הפעילות בענפים השונים בכלכלה לא הייתה זהה- ישנם ענפים 
שחוו האטה משמעותית בפעילות ולצדם ענפים שחוו דווקא עלייה בהיקף הפעילות. בתוך כך, גם 
ענפי המסחר הקמעונאי השונים הפגינו שונות בביצועים. נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי, במחירים 
קבועים )מנוכי עונתיות(, מלמדים כי הרכישות של מוצרים בני קיימא- רהיטים ומוצרי חשמל 
ואלקטרוניקה- לא רק שעלו במהלך החודשים מרץ-ספטמבר, הם עלו בקצב גבוה מאשר בתקופה 

המקבילה אשתקד )ראה/י תרשים 2(. 

לא מן הנמנע כי העלייה בקצב הגידול של הרכישות בכרטיסי אשראי של מוצרים בני קיימא, ומוצרי 
חשמל ואלקטרוניקה ביניהם, נבעה מן התמיכה בהכנסות השכירים שפוטרו או יצאו לחל"ת, והחיסכון 
שנבע מהירידה בהוצאות של משקי הבית כתוצאה מהמגבלות על הפעילות. בנק ישראל הראה כי 
במהלך הסגר משק בית בישראל יכול היה לחסוך הוצאות שוטפות בסכום הנע בין 1,220 ₪ ל-2,331 
₪ לחודש, כתלות בהיקף ההכנסה שלו, הודות לחסכון ההוצאה על שירותי חינוך, תרבות, הבראה 



ונופש, נסיעה בתחבורה ציבורית ושירותים אישיים וקוסמטיקה. בנוסף, סגירת השמיים מגלמת חסכון 
שנתי למשק בית הנע בין 3,808 ש"ח ל-23,713 ₪ עקב אי נסיעה לחו"ל.1 יצוין כי ישנם סעיפי הוצאה 1

נוספים שניתן לשקלל לחסכון שנובע מן הסגרים ולא הוכנסו תחת החישוב של בנק ישראל, כגון 
דלקים )בממוצע 464 ₪ לחודש( וארוחות מחוץ לבית )536 ₪(. הסבר נוסף לעלייה ברכישות של 
מוצרים בני קיימא הוא ההתגברות של העבודה מהבית, ולכן הגדלת הבישול והאפייה בבית והרכישות 

מהבית של מוצרים לבית. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מגמות מעורבות בגורמים התומכים בביקוש למוצרי חשמל; כל עוד ישנן מגבלות, החיסכון שנצבר 
צפוי לתמוך בביקוש 

הלמ"ס מפרסמת שני אינדיקטורים מרכזיים המתמקדים בתחום המסחר במוצרי חשמל: הרכישות 
בכרטיסי אשראי של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה )כולל בתי כלבו( והצריכה הפרטית של כלי בית 
חשמליים, שאינה כוללת רכישה של טלוויזיות, מחשבים ודומיהם. האינדיקטור הראשון מפורסם ברמה 
החודשית, בעוד שהאחרון ברמה הרבעונית ובפיגור של כרבעון מהפרסום של נתוני החשבונאות 
הלאומית, כך שנכון להיום, הנתון העדכני ביותר בנוגע לצריכה הפרטית של כלי בית חשמליים הינו 
לרביע השני של 2020, אף שנתוני הצריכה הפרטית לרביע השלישי כבר פורסמו. בשל העדיפות של 

האינדיקטור הראשון מבחינת כיסוי המוצרים החשמליים ותדירות הפרסום נתמקד בהצגתו. 

גורמים רבים תומכים בביקוש למוצרי חשמל, ביניהם ניתן לציין את הגידול במספר משקי הבית או 
לחלופין בהיקף הבנייה למגורים; בלאי על מוצרים ישנים; עלייה בהכנסות משקי הבית וברמת החיים; 
ירידה במחירי המוצרים החשמליים; ושיפורים טכנולוגיים במוצרים, המושכים צרכנים שמעוניינים 
להיות מעודכנים ומאמצים במהירות חידושים. בחינה של כל הגורמים הללו מעלה מסקנות מעורבות 

באשר להשפעה עתידית שלהם על הביקוש: 

 קצב הגידול של סך השכר במשק )היקף משרות השכיר כפול השכר הממוצע(, המשקף את כוח 
הקנייה של הצרכנים, מתואם חיובית )ברמה של 0.6, עד מרץ 2020( עם קצב הגידול הריאלי של 
הרכישות באשראי של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה כעבור בין חודש לחודשיים. המשמעות של 
קשר זה היא כי עלייה בכוח הקנייה, כפי שמשתקפת מנתוני סך השכר, תומכת ברכישה של מוצרי 

חשמל ואלקטרוניקה.  

סך השכר החל לרדת בחדות יחסית החל מחודש אפריל 2020 בשל משבר הקורונה ועל רקע 
יציאה של שכירים רבים לחל"ת. אולם נראה כי בשל ההשלכות המיוחדות של מגפת הקורונה סך 
השכר אינו משקף בהכרח את כוח הקנייה האמיתי במשק, משום שהוא אינו מתחשב בתשלומי 
האבטלה והעברות מצד הממשלה לכלל משקי הבית ולפרטים שהוצאו לחל"ת או פוטרו בעקבות 

                                                           
 בנק ישראל, דוח היציבות הפיננסית, המחצית הראשונה של 2020- 1

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/Financial%20Stability%
  20Report/FSR202001h.pdf
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הקורונה. לפיכך, בעטיו של הסגר הראשון, שהותיר את החנויות של מוצרי החשמל סגורות מחד, 
ו"העיוות" שנוצר במדד לכוח הקנייה במשק, נפגם הקשר בין סך השכר לרכישות בכרטיסי אשראי 
של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, שעלו בעוצמה גבוהה יחסית, בין 16%-19%, בחודשים יולי 

ואוגוסט )ראה/י תרשים 3(.  

 ,מדד אמון הצרכנים, המעיד על הסנטימנט בקרב משקי הבית, מצביע על שחיקה מהותית באמון 
ומאז פרוץ הקורונה הוא מצוי ברמה נמוכה היסטורית )ראה/י תרשים 4(. הסיבות לכך מובנות- אי 
וודאות גבוהה, מגפה העשויה להוביל לחולי ולמוות והשפעות שליליות מאוד על שוק העבודה.  
נוסף על כך, במסגרת המדד נשאלים משקי הבית על כוונתם לבצע רכישות גדולות ב-12 
החודשים הבאים, וגם המדד המורה על המענה לשאלה זו מצוי ברמת שפל היסטורית. עם זאת, 
יצוין כי שני המדדים המוזכרים מעלה עלו במחצית הראשונה של חודש נובמבר ביחס לאוקטובר, 

כפי הנראה בשל ההסרה המדורגת של מגבלות הסגר השני. 
המשמעות העולה מהאמור לעיל היא כי מדד אמון הצרכנים, על רכיביו, מצביע על אווירת חוסר 
ביטחון העשויה להעיב על רצון הצרכנים לצרוך, ובפרט מוצרים שניתן לדחות את רכישתם 

לתקופה נוחה ובטוחה יותר. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עלייה ברמת החיים תומכת ברכישה של מוצרי חשמל ומתבטאת בין היתר בשיעור משקי הבית 
המחזיקים בבעלותם במוצרי חשמל ביתיים. כפי שניתן לראות בתרשים 5, מכשירי חשמל כגון 
מכונת כביסה, מקרר וטלוויזיה מצויים בכמעט כל משקי הבית בישראל- בשנת 2018 לפחות 90% 
ממשקי הבית החזיקו במכשירים אלו בביתם. כאשר בוחנים את השינוי בשיעור משקי הבית 
שהחזיקו במכשירים אלו בשנים 2015-2018 נמצא כי הוא נותר די יציב- משמע, הגידול ברכישות 

של מכשירים אלו נוצר כתוצאה מהצטרפות של משקי בית חדשים בלבד.  
אולם, לצד מכשירים אלו ישנם מכשירי חשמל דוגמת שואב אבק, מייבש כביסה, מדיח כלים 
ומקפיא ששיעור החדירה שלהם בקרב משקי הבית טרם מוצה, ולכן בתקופת ההשוואה שיעור 
משקי הבית שהחזיקו בבעלותם במכשירים אלו גדל בלפחות נקודת האחוז. כלומר, העלייה 
ברמת החיים בישראל תומכת ברכישה של מוצרי חשמל מסוימים גם מעבר לקצב הגידול של 

משקי הבית. 
 

 המגמות בשוק הדיור משפיעות על הביקוש למוצרי חשמל, כאשר טיב הקשר בין השניים נובע 
מהצורך או הרצון של חלק מרוכשי הדירות לרכוש ריהוט ומוצרי חשמל חדשים בעת מעבר 
הדירה. בפרט, כאשר הרוכשים עוברים לגור בגפם לראשונה, ולכן לא היה בבעלותם ציוד משום 

שהם התגוררו בצל המשפחה.  

בדיקה סטטיסטית מלמדת כי מבין נתוני הבינוי והדיור המגוונים, הנתון שמלמד יותר מכל על 
הביקוש לרכישת מוצרי חשמל הוא סך העסקאות בשוק הדיור של הסגמנטים- משקיעים ורוכשי 
דירה ראשונה. כפי שניתן לראות בתרשים מס' 6, שיעור השינוי של סך העסקאות בשוק הדיור של 
רוכשי דירה ראשונה ומשקיעים מתואם חיובית עם שיעור השינוי של רכישות מוצרי חשמל 
ואלקטרוניקה בכרטיסי אשראי כעבור כ-11 חודשים. כפי הנראה המתאם בין השניים נובע מכך 
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שסגמנטים אלו מייצגים בצורה הטובה ביותר את רוכשי מוצרי החשמל. זאת, כאמור מכיוון 
שבדרך כלל רוכשי דירה ראשונה אינם מחזיקים בציוד. כמו כן, הדירות שנרכשות על ידי 
משקיעים מושכרות בסופו של דבר לפרטים אשר ניתן להניח לגביהם כי הם בעלי נטייה גבוהה 

לרכישת ציוד חשמלי משום שנתח משמעותי יצאו מדירות ההורים. 

על רקע זה, במבט קדימה, ניתן להעריך כי הירידה החדה שנרשמה בחודשים אפריל-יוני 2020, 
בהיקף העסקאות של רוכשי דירה ראשונה ומשקיעים בעקבות הסגר, תוביל להאטה בקצב 
הגידול של רכישות של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה סביב הרביע השני של 2021. זאת, משום 
שכפי הנראה סביב רבעון זה תירשמנה פחות מסירות של דירות למשקיעים ורוכשי דירה ראשונה. 
לאחר מכן, צפויה התאוששות ברכישת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, נוכח העלייה המחודשת 

בהיקף העסקאות בחודשים יולי-ספטמבר 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מדד המחירים לצרכן של מוצרי החשמל הביתיים מצוי במגמת ירידה רב שנתית התומכת בגידול 
בביקוש למוצרים אלו ובנשיגותם גם בקרב משקי בית מעשירונים נמוכים.  

לירידות המחירים גורמים רבים, ביניהם: ההתחזקות הרב שנתית של השקל מול הדולר, המוזילה 
את מחירי היבוא הדולריים של מוצרי החשמל במונחי שקלים, כאשר כאמור לעיל מרבית מוצרי 
החשמל מיובאים מחו"ל; הסטה של קווי ייצור ממדינות המאופיינות בשכר עבודה גבוה לכאלו 
המאופיינות בשכר נמוך, דוגמת ייצור בטורקיה ובמדינות מזרח אירופה על חשבון הייצור במערב 
אירופה; התחרות הגבוהה בענף במקטע הקמעונאי: רשתות שיווק מוצרי חשמל, חנויות פרטיות, 
רשתות שיווק מזון המציעות מוצרי חשמל ועוד; ההתרחבות של "היבוא המקביל", מונח המתייחס 
ליבוא של מוצרים מהמותגים המובילים שלא ישירות מהיצרן, אלא מסיטונאים עולמיים 
המחזיקים בסחורה, מה שמאפשר רכישה ומכירה במחירים נוחים בהשוואה למחירים של יבואנים 
רשמיים, הנושאים בעלויות מיתוג ושיווק, עמידה ברגולציות ועוד; תכנית "נטו הוזלות" של משרד 
האוצר, במסגרתה הוסרו מכסים ומיסי קנייה על שורה של מוצרים מיובאים מקטגוריות שונות 
בתום שנת 2017. בין הקטגוריות הללו נמנו מוצרי אלקטרוניקה )טלוויזיות, מסכי מחשב, מערכות 
שמע וכו'( עליהם הוסרו מיסים הנעים בשיעור של 10%-30%, ומוצרי חשמל ביתיים )מקררים, 
תנורים, מערבלי מזון ועוד( עליהם הוסרו מיסים בשיעור של 12%. ביוני 2020 הפכה הסרת 

המכסים מזמנית לקבועה. 2

קצב הירידה של מחירי מוצרי החשמל הביתיים בעל מתאם חיובי עם שע"ח של השקל מול הדולר 
וגם של הדולר מול סל המטבעות )ראה/י תרשים 7(. הקשר בין השניים נובע מעצם היותו של 
הדולר למטבע שנקוב ברוב עסקאות המסחר הבינלאומיות, כך שכאשר הדולר מתחזק יבואנים 
של מוצרי חשמל נדרשים לשלם יותר במונחי שקלים עבור המוצרים שהם מבקשים למכור 
בישראל. קצב הירידה של המחירים של מוצרי החשמל הביתיים התמתן בחדות בחודשים 
אוגוסט-ספטמבר 2020, זאת בשונה מהמגמה של שער הדולר, שקצב עלייתו ביחס לסל 
המטבעות נחלש. אפשר שההסבר להיפרדות בין מדד המחירים לשערו של הדולר בחודשים 

                                                           
2  https://www.gov.il/he/departments/news/press_07062020_b 
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האחרונים טמון בעלייה שנרשמה בביקוש למוצרי חשמל והוצגה מעלה, כמו גם בגידול של עלויות 
אחרות המכבידות על יבואני מוצרי החשמל, כגון- מחירי ההובלה הימיים, ירידה בהיצע העולמי 
של מוצרי החשמל עקב סגירות זמניות של מפעל ייצור בסין בתחילת השנה וההתמודדות עם 

המגפה ועוד. 3

עד כה )ינואר-אוקטובר(, הירידה במחירי מוצרי החשמל הביתיים בשנת 2020 לא שונה מהותית 
מהירידה שנרשמה בשנה שעברה )ראה/י תרשים 8(. עיקר הירידה במחירים נרשמה בקרב מוצרי 
החשמל הגדולים )מקרר, מכונת כביסה, תנור וכו'( ואילו בקטגוריות האחרות, מוצרים אחרים 
למטבח )כולל מדיח ומוצרים קטנים למטבח דוגמת מערבל מזון, מכונת קפה וכו'( ומוצרים 

לקירור וחימום הבית, נרשמה התמתנות בקצב הירידה.  

במבט קדימה, המגמה הנוכחית במחירי מוצרי החשמל לבית, בצוותא עם ההודעות של מספר 
יבואניות שהועברו לקמעונאיות מוצרי החשמל על כוונתן להעלות מחירים בחודשים הקרובים, 

תומכות בהתמתנות קצב הירידה של מחירי מוצרי החשמל הביתיים בטווח הזמן הקרוב.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לסיכום, מחד, אמון הצרכנים המצוי ברמה נמוכה היסטורית וההתמתנות בירידת מחירי מוצרי החשמל, 
הצפויה להימשך בטווח הקרוב, צפויים להעיב על הביקוש למוצרי חשמל, ומאידך, העלייה ברמת 
החיים, השמירה על סך השכר במשק הודות לתשלומי האבטלה המועברים מהממשלה, ובעיקר, 
החיסכון המצטבר בקרב משקי הבית כתוצאה ממגבלות הממשלה על רבדים מסוימים בפעילות 
הכלכלית, בדגש על הקושי לטוס לחו"ל, תומכים בביקוש למוצרי חשמל. להערכתנו, בדומה למתרחש 
עד כה, כל עוד ייווצר חיסכון בקרב משקי הבית כתוצאה מאי ההוצאה על מגוון שירותים )חדר כושר, 
טיסות לחו"ל, נופש בארץ, מסעדות וכו'(, הגורמים התומכים בביקושים יגברו על אלו שמעיבים עליו. 
חשוב להדגיש כי לאור הירידה שחלה בהיקף עסקאות הדיור בתחילת השנה, ניתן לצפות כי תורגש 

חולשה ברכישה של מוצרי חשמל ביתיים סביב הרביע השני של 2021.  

היבוא הנומינלי של מוצרי חשמל עלה לרמת שיא לאחרונה 

נתוני היבוא של מוצרי חשמל מרכזיים )מקרר, מכונת כביסה, מייבש, מדיח וטלוויזיה( שמפרסמת 
רשות המיסים מצביעים על עלייה בסך היבוא של מוצרי החשמל במחירים שוטפים )ערך כספי( החל 
מחודש אפריל 2020, כאשר באוקטובר 2020 נרשמה הרמה הגבוהה בשנים האחרונות )ראה/י תרשים 
9(. העלייה שחלה החל מאפריל תואמת את ההתאוששות בביקוש למוצרי חשמל לאחר הסגר הראשון, 
וכן עשויה להעיד על ציפיות לגידול במכירות מצד יבואני מוצרי החשמל. ייתכן שהיא גם מגלמת עלייה 

במחירים הדולריים של המוצרים המיובאים.  

יצוין כי היבוא של מרבית מוצרי הצריכה עלה בחודשים שהגיעו לאחר הסגר הראשון, זאת, נוכח 
הירידה החדה ביבוא ובצריכה בחודשי הסגר הראשון והצטברותם של ביקושים עצורים בקרב משקי 
הבית. יחד עם זאת, היבוא של מוצרי חשמל בולט לחיוב בהשוואה ליתר הקטגוריות המשתייכות 

                                                           
3  https://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3873432,00.html 
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למוצרים בני קיימא, עם ירידה מינורית בהיקף היבוא בחודשי הסגר הראשון והתאוששות ניכרת 
בחודשים שלאחר מכן. מסקנה זו נכונה בין אם בוחנים את נתוני הלמ"ס, שאינם מפרידים בין מוצרי 
חשמל לריהוט, ובין אם בוחנים את נתוני רשות המיסים שמתמקדים ביבוא מוצרי חשמל מרכזיים 

בלבד )ראה/י תרשים 10(. 
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