
 

תקציר 
-המסחר העולמי בבד לא ארוג עלה בשנת 2018 בכ

9% והסתכם בכ-17$ מיליארד בערכים נומינליים. 
היצואניות הבולטות בעולם של בד לא ארוג הינן סין, 
גרמניה, ארה"ב ואיטליה והן מרכזות יחדיו כמחצית 
מהיצוא העולמי. ישראל הייתה היצואנית ה-15 
בגודלה בעולם בשנת 2018, כאשר היצוא הישראלי 
של בד לא ארוג מסך הסחר העולמי בסחורה זו הינו 
גבוה ביחס לנתח של פעילות הסחר הכוללת שלה.  

 החברות הציבוריות בענף הציגו שיעורי רווחיות
גבוהים וצמיחה נאה בהכנסות במחצית הראשונה של 
2020 הודות לירידה במחירי חומרי הגלם ועלייה 

בביקושים. 
 סך היצוא הישראלי )ייצוא רק מקווי ייצור המצויים

בישראל( של בד לא ארוג בערכים נומינליים הסתכם 
בכ-348 מיליון דולרים בשנת 2019, שהייתה שנת 
שיא הן מבחינת המכר הכספי והן מבחינת המכר 
הכמותי. בשנה זו הגדילו היצואנים הישראלים את 
נתח השוק שלהם בשותפות הסחר המרכזיות. עד כה, 
במהלך ינואר-יולי 2020 ירד היצוא הישראלי של בד 
לא ארוג בכ-15%, זאת הן בשל חולשה יחסית של 
היצואנים הישראלים בשווקים של שותפות הסחר 
המרכזיות, וכפי הנראה גם סגירת קווי ייצור שהתיישנו 

של חברת "אבגול" בישראל.  
 )במבט קדימה, היבוא של חומרי גלם )בדים וחוטים

מצביע על עלייה אפשרית בהיקף היצוא בחודשים  
אוגוסט- אוקטובר 20. 

 במבט קדימה, מגמות מעורבות צפויות להשפיע על
הביקוש למוצרים הסופיים המיוצרים מבד לא ארוג הביקוש למוצרים הסופיים המיוצרים מבד לא ארוג  ייצור בד לא ארוג 
בעקבות הקורונה. מנתוני הצריכה הפרטית בארה"ב 

והתחזית המקרו כלכלית של ה-IMF ניתן להעריך כי  אוקטובר 2020 
הביקוש למוצרים סופיים העשויים מבד לא ארוג צפוי 
לגדול מצד משקי הבית ובצד המוסדי מכיוון ספקי 
שירותים רפואיים. מנגד, בצד המוסדי תיתכן חולשה 
בביקושים מתעשיות שנפגעו מהקורונה דוגמת ענף 
הרכב והטקסטיל, אליהם החברות הישראליות פחות 

חשופות.  

החטיבה לשוקי הון< אגף כלכלה 
גילי בן אברהם 



רקע 

תוצרי תעשיית הבד הלא ארוג מהווים חומרי ביניים לייצור מוצרים סופיים במגוון תחומים, עיקרם 
בתחום מוצרי ההיגיינה והטיפוח האישי )טיטולים, מגבונים, תחבושות, מטליות וכו'(, אך גם בתחום 
הרפואה, תעשיית הרכב, תעשיית הטקסטיל, ייצור רהיטים ועוד. ישנן מספר שיטות טכנולוגיות לייצור 

 )Thermo Bond ,Needle Punch ,Chemical Bond ,Water Entanglement ,בד לא ארוג )ביניהן
הנבדלות זו מזו בין היתר באיכות ותכונות הבד המיוצר ובצריכת חומרי הגלם, ולכן גם בשימושיו 
השונים. בישראל ישנן ארבע חברות ציבוריות המייצרות בד לא ארוג: עלבד, שלא"ג, ספאנטק ואבגול, 
חברות אלו מחזיקות בקווי ייצור מקומיים לצד קווי יצור בחו"ל, בדרך כלל בסמוך לשווקי היעד 
הסופיים, בין היתר בסין, ארה"ב, הודו ועוד. מרבית הפעילות של חברות אלו מתמקדת בייצור מוצרי 
ביניים ולא מוצרים סופיים )להוציא עלבד(, כלומר אין להן קשר ישיר עם הצרכנים הסופיים. בנוסף, 

מרבית המכירות של חברות אלו הינן בחו"ל. 

החברות הישראליות הפועלות בתחום הבד הלא ארוג ניצבות בפני תנאים מאתגרים שחלקם משקפים 
סיכונים לפעילותן: ראשית, לרובן יש לפחות לקוח גדול אחד המרכז חלק גדול מהביקוש לתוצרת 
החברה, ולכן החשיפה ללקוח שכזה מהווה סיכון מסוים בתרחיש של הפסקת ההתקשרות בין הצדדים, 
למשל כתוצאה מפשיטת רגל, החלטה ניהולית וכדומה מצד הלקוח הגדול; שנית, החברות בענף 
חשופות בפני שינויים ברגולציה במדינות היעד או שינוי בטעמי הצרכנים בפרט בנושא השמירה על 
הסביבה. זאת, משום שחלק ניכר מהמוצרים הסופיים המיוצרים מבד לא ארוג אינו מתכלה ומזהם את 

הסביבה. 

היצוא העולמי של בד לא ארוג 1
הסתכם בשנת 2018 בכ-17 מיליארד 
$ ומשקף קצב עלייה שנתי של כ-9%, 
זו השנה השנייה ברציפות, בהשוואה 
לערך הנומינלי של היצוא בשנה 
הקודמת )ראה/י לוח 1(. טרם ניתן 
להעריך את היקף היצוא העולמי בשנת 
2019 מכיוון שלא כל המדינות העבירו 
את נתוני סחר החוץ המלאים שלהן. 
אולם, חישוב של שיעור הגידול של סך 
היצוא של כל היצואניות שכן פרסמו 
נתונים )80 מתוך 110( מעלה כי סך 

היצוא שלהן ירד בכ-2.5% בשנת 2019.  

עיקר היצוא העולמי מרוכז בארבע 
מדינות: סין, גרמניה, ארה"ב ואיטליה, 
המייצאות כל אחת בד לא ארוג בהיקף 
הגבוה ממיליארד $ ומאגדות יחדיו כ-
50% מהיצוא. מלבדן, ישנן עוד עשרות 
בודדות של יצואניות בינוניות בגודלן 
עם היקף יצוא הנאמד במאות מיליוני 
דולרים, וביניהן ישראל. בשנת 2018 
הייתה ישראל יצואנית הבד הלא ארוג 
ה-15 בגודלה, בדומה למיקומה בשנת 

2017 ובחלק מהשנים הקודמות.  

סך היצוא הישראלי של בד לא ארוג 
הסתכם בכ-330 מיליון $ בשנת 2018 
שהם כ-2% מסך היצוא העולמי של בד 
לא ארוג בשנה זו. לשם ההשוואה סך 
היצוא של כל הסחורות מישראל שווה 

                                                           
1Nonwovens; whether or not  -הסחורה הנבחנת .)UNCOMTRADE( הנתונים נשלפו ממסד הנתונים של האו"ם 

 .impregnated, coated, covered or laminated

201720182019

-15.2316.61סך היצוא העולמי

יצואניות גדולות

-2.632.96סין

2.062.152.08גרמניה

1.861.911.86ארה"ב

1.201.291.25איטליה

0.690.770.77יפן

0.480.530.50צרפת

0.480.590.59טורקיה

0.410.450.43בלגיה

0.280.330.35ישראל

יבואניות גדולות

1.341.541.57ארה"ב

1.061.161.12גרמניה

-0.900.91סין

0.810.860.86יפן

0.590.590.54מקסיקו

0.460.580.56פולין

0.510.530.51בריטניה

0.430.500.55וייטנאם

UNCOMTRADE :מקור

לוח 1- סחר בינלאומי בבד לא ארוג, במיליארדי $

201720182019

-15.2316.61סך היצוא העולמי

יצואניות גדולות

-2.632.96סין

2.062.152.08גרמניה

1.861.911.86ארה"ב

1.201.291.25איטליה

0.690.770.77יפן

0.480.530.50צרפת

0.480.590.59טורקיה

0.410.450.43בלגיה

0.280.330.35ישראל

יבואניות גדולות

1.341.541.57ארה"ב

1.061.161.12גרמניה

-0.900.91סין

0.810.860.86יפן

0.590.590.54מקסיקו

0.460.580.56פולין

0.510.530.51בריטניה

0.430.500.55וייטנאם

UNCOMTRADE :מקור

לוח 1- סחר בינלאומי בבד לא ארוג, במיליארדי $

0.77 0.77 0.69

0.50 0.53 0.48

0.59 0.59 0.48

0.43 0.45 0.41

0.35 0.33 0.28

1.57 1.54 1.34

1.12 1.16 1.06

- 0.91 0.90

0.86 0.86 0.81

0.54 0.59 0.59

0.56 0.58 0.46

0.51 0.53 0.51

0.55 0.50 0.43

UN
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ערך לכ-0.3% מסך היצוא העולמי של סחורות. לאור זאת, ניתן להעריך כי לישראל ישנו יתרון יחסי 
בייצור בד לא ארוג.  

נוסף על כך, ראוי להדגיש כי בשנת 2019 אף אחת מ-8 היצואניות הגדולות בעולם לא חוותה צמיחה 
בהיקף היצוא של בד לא ארוג בערכים נומינליים, לעומת זאת, היצוא הישראלי עלה בשנה זו בכ-6%. 
מלבד ישראל, נרשמה גם עלייה בהיקף היצוא של יצואניות בינוניות נוספות כגון פולין, תאילנד 

ובריטניה. 

המחיר הממוצע הנגזר לק"ג בד לא ארוג2 המיוצא מישראל עמד על 4.2 $ בשנת 2019, והוא הגבוה 2
בשלוש השנים האחרונות. בהשוואה ליתר היצואניות בקרב 15 הגדולות, המחיר הממוצע של ק"ג בד 
לא ארוג המיוצא מישראל נמוך יחסית למחיר המקביל במרבית מדינות האיחוד האירופי, ביניהן הולנד 
)6.7(, בלגיה )6.0(, גרמניה )5.3( ואיטליה )4.5(, אך גבוה מבסין )2.9(, טורקיה )2.6( ואף מצ'כיה )3.1 
וספרד )3.8(. נראה כי ההבדלים במחיר הממוצע הנגזר נובעים, בין היתר, מן הפערים בעלויות השכר 

בענף התעשייה בין המדינות- כך לדוגמא, לפי נתוני ה-OECD, במונחי שווי כוח קנייה השכר השנתי 
בענף התעשייה בישראל גבוה משל ספרד וצ'כיה ונמוך משל גרמניה, בלגיה והולנד.  

הפעילות של החברות הציבוריות הישראליות במחצית הראשונה של 2020 נסקה; בשנת 2019 נרשם 
שיא בהיקף היצוא מישראל בזכות הגדלת נתחי השוק של היצואנים הישראלים אך משלהי שנה זו 

התאפיין היצוא בחולשה שנמשכה לתוך 2020 

 שיעורי הרווחיות ושיעור הגידול בסך ההכנסות של החברות הציבוריות הישראליות, שנרשמו 
במחצית הראשונה של 2020, ובפרט ברביע השני, היו גבוהים בהשוואה היסטורית )ראה/י תרשים 
1(. כך, במחצית הראשונה של 2020 עמד שיעור הרווח הגולמי המצרפי על 24.4% בממוצע ושיעור 
הרווח התפעולי המצרפי על 13.2% בממוצע. שיעורים אלו הם הגבוהים שנרשמו במחצית 
הראשונה של השנה מאז 2007, להוציא שנת 2009 שהתאפיינה בשיעורי רווחיות מעט גבוהים 
יותר. כמו כן, שיעורי הרווחיות שנרשמו ברביע השני של 2020 הם הגבוהים שנרשמו מאז 2007. 
הישגים אלו התאפשרו מחד הודות לגידול בביקושים שתמך במחירי המכירה ומאידך ירידה 

במחירי חומרי הגלם של 
הענף על רקע ירידה 
במחירי סחורות רבות 
עקב התפשטות נגיף 
הקורונה. סך ההכנסות 
בשקלים במחצית 
הראשונה של 2020 עלה 
ב-10% בהשוואה 
לתקופה המקבילה 

אשתקד. 
מדיווחי החברות 
הציבוריות הישראליות 
עולה כי מלבד הגידול 
בביקוש מצד הצרכנים 
למוצרי חיטוי וניקיון, 
התומך בפעילות 
החברות, חלק מהחברות 
החלו לייצר בד לא ארוג 
עבור מוצרים חדשים 

לענף שירותי הרפואה, דוגמת מסכות, חלוקים וכדומה. 
 

 היצוא הישראלי, כלומר רק היצוא של קווי ייצור המצויים בישראל ולא כולל קווי ייצור של חברות 
ישראליות המצויים בחו"ל, של בד לא ארוג בערכים נומינליים, גדל משמעותית בשנים האחרונות 
ובשנת 2019 נקבע על כ-348 מיליון $, גבוה בכ-30% מהיקף היצוא בשנת 2015 )ראה/י תרשים 
2(. גם במונחים כמותיים 2019 הייתה שנת שיא- היקף הייצור הסתכם בכ-83 מיליוני ק"ג, גבוה 

בכ-37% מההיקף שנרשם בשנת 2015 )ראה/י תרשים 3(. 

                                                           
 סך היצוא בערכים כספיים חלקי סך היצוא בק"ג בשנה מסוימת. 2
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שותפות הסחר המרכזיות של ישראל בבד לא ארוג בשנת 2019 היו גרמניה, ארה"ב, ברזיל, 
בריטניה ופולין, כאשר היצוא הישראלי לאיחוד האירופי )כולל בריטניה( היה שווה ערך לכ-57% 
מסך היצוא הישראלי של בד לא ארוג בשנה זו. בשנים האחרונות חלו תמורות בנתחי השוק של 
מדינות היעד המרכזיות של היצוא הישראלי. גרמניה תפסה את ראש המדינות המייבאות 
מישראל כאשר נתח השוק שלה ביצוא הישראלי גדל בכ-9 נקודות האחוז בשנים 2015-2019. 
בנוסף, נתחי השוק של ברזיל, הולנד ופולין עלו אף הם, ב-7, 3 ו-4 נקודות האחוז בהתאמה באותה 
התקופה. מנגד, משקלן של ארה"ב ובריטניה יחדיו ביצוא הישראלי התכווץ משמעותית מכ-43% 

בשנת 2015 לכ-25% בלבד ב-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כאמור, שנת 2019 הייתה שנת שיא מבחינת היצוא של בד לא ארוג, אולם, לקראת תום השנה 
חלה ירידה הדרגתית בהיקף הייצוא החודשי- מ-36 מיליון $ במאי 19 לכ-30 מיליון $ בשלושת 
החודשים העוקבים. השנה הסתיימה ביצוא חודשי של 23 מיליון $ בלבד בדצמבר- החודש החלש 

שנרשם מאז ינואר 2018 )ראה/י תרשים 4(.  

בשנת 2020 היו היקפי היצוא החודשיים נמוכים יחסית לתקופה האחרונה, כאשר במחצית 
הראשונה של השנה בכל חודש, להוציא ינואר, נרשמה ירידה דו ספרתית בהיקף היצוא הנומינלי 
בהשוואה לחודש המקביל אשתקד. כך שבמהלך ינואר-יולי 2020 ירד היקף היצוא בכ-15% 
בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019, ועד כה היקף הייצוא החודשי הממוצע ב-2020 נמוך מזה 
של השנים 2018-2019. עם זאת, יצוין כי מתחילת השנה היקף היצוא מטפס מדי חודש, כך 

שהמגמה השלילית עשויה להצטמצם עד תום השנה.  

חשוב לציין כי "אבגול", אחת מן החברות הישראליות הפועלות בתחום הבד הלא ארוג, צמצמה 
קו ייצור באחד ממפעליה במהלך שנת 2019, ולאחר מכן צמצמה קו ייצור נוסף במהלך המחצית 
הראשונה של 2020, כך שסביר כי מהלכים אלו העיבו במידה מסוימת על היקף הייצור והיצוא 
מישראל בשנים האמורות. לפי  ההחברה, סגירת קווי הייצור נבעה מהתיישנות הקווים, רווחיות 
נמוכה וירידה בביקוש למוצרים שיוצרו בקווים אלו. יודגש כי אבגול צמצמה קווי יצור בישראל אך 
הגדילה בשנים האחרונות קווי יצור מחוץ לישראל, ומתכוונת להמשיך בהרחבת קווי הייצור בחו"ל, 

כך שסך הפעילות של החברה גדל. 
 כפי שהוזכר מעלה, מרבית הייצוא של בד לא ארוג מישראל מגיע למדינות האיחוד האירופי 

וארה"ב )כ-74% מסך היצוא בשנת 2019(. לכן לביקוש מצד מדינות אלו השפעה מהותית על 
היצואנים הישראלים. כפי שניתן לראות בתרשים מס' 5, בין שיעורי השינוי של היצוא הישראלי ובין 
היבוא למדינות הללו מתקיים מתאם חיובי )ברמה של 0.66(, שנחלש במידה מסוימת החל משלהי 
2018. לקראת תום שנת 2018 ועד שלהי 2019 הפגין היצוא הישראלי "ביצועים עודפים" מכפי 
שהיה מצופה ממנו, לאור המגמה בביקושים מצד מדינות האיחוד האירופי וארה"ב. לכך עשויים 
להיות מספר הסברים אפשריים, וביניהם: הגדלת נתח השוק של ישראל בקרב שותפות הסחר 
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המרכזיות, על חשבון יצואניות אחרות למדינות אלו; גידול משמעותי ביצוא למדינות אחרות שאינן 
נמנות על האיחוד האירופי וארה"ב.  

בדיקה של היצוא הישראלי לשותפות המרכזיות מעלה כי ההסבר הראשון הוא הנכון. כך בעוד 
שהיצוא הישראלי של בד לא ארוג לארה"ב עלה ב-16% והיצוא לאיחוד האירופי עלה ב-27% 
בשנת 2019, סך היבוא של בד לא ארוג לארה"ב עלה בכ-2% בלבד והיבוא לאיחוד האירופי ירד 
בכ-3% בשנה זו. כלומר, היצואנים הישראלים השכילו להגדיל נתחי שוק בשווקי היבוא של 

שותפות הסחר המרכזיות. 

באשר למגמה השלילית בשנת 2020, היא מיוחסת ל"ביצועים נחותים" ביצוא הישראלי לאיחוד 
האירופי אשר התכווץ בכ-29% בעוד שסך היבוא לאיחוד של בד לא ארוג התכווץ רק ב-9%. 

מלבד זאת, גם היצוא לשותפות סחר נוספות התכווץ משמעותית- ברזיל )19%-(                     
ובריטניה )20%-(. 

 חומרי הגלם המשמשים את החברות בענף מגוונים ולרוב כוללים סיבים של חומרים שונים כגון 
ויסקוזה, פוליאסטר, כותנה ופוליפרופילן. בנוסף, ישנן שיטות ייצור העושות שימוש בגרגירי 

פוליפרופילן. 
היקף היבוא של חומרי גלם לתחום הטקסטיל, דהיינו בדים וחוטים )כולל סיבים(, עשוי להוות מעין 
אינדיקטור מקדים לפעילות היצוא של תחום הבד הלא ארוג. בדים וחוטים משמשים מגוון 
תעשיות כגון ייצור טקסטיל, ייצור מוצרי הלבשה וייצור בד לא ארוג. בין שיעור השינוי השנתי של 
היבוא הנומינלי של בדים וחוטים ובין שיעור השינוי השנתי של יצוא בד לא ארוג כעבור חודשיים 
מתקיים מתאם חיובי )ברמה של 0.7(. על רקע זה, ייתכן שההתאוששות שחלה בהיקף היבוא של 
בדים וחוטים במהלך החודשים יוני – אוגוסט 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד )עלייה 
בסדר גודל של 8%-9% בהיקף היבוא(, מרמזת על גידול ביצוא של בד לא ארוג בחודשים אוגוסט- 

אוקטובר 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מגמות מעורבות צפויות להשפיע על הביקוש למוצרים הסופיים המיוצרים מבד לא ארוג בעקבות 
הקורונה. מחד, שחיקה של כוח הקנייה של משקי הבית, בפרט של אלו העובדים בענפים המתאפיינים 
בהכנסה נמוכה יחסית. מאידך, עלייה מהותית בביקוש למוצרי חיטוי, היגיינה וניקיון הן מצד משקי 

הבית והן מצד ספקי שירותים רפואיים:  

 יודגש כי שימוש הקצה של מרבית היצוא הישראלי של בד לא ארוג הינו לצריכה שוטפת, בעיקר 
בשוק הטיפוח האישי וההיגיינה. מוצרים אלו כגון- מגבונים, טיטולים, היגיינה נשית וכו' נחשבים 
למוצרים "דפנסיביים", קרי כאלו שאינם צפויים להיפגע במידה גבוהה בעקבות פגיעה בהכנסות 

של משקי הבית, משום שהצריכה שלהם היא הכרחית.  
יחד עם זאת, נראה כי העובדים שנפגעו במידה הגבוהה ביותר הם עובדים בעלי הכנסות נמוכות 
בעיקר מענפים שנפגעו מהאיסור על ההתקהלות, למשל מענפי שירותי מלונאות, שירותי הסעדה 
וכדומה. המשמעות של פגיעה זו עשויה להעיב על הפעילות של החברות הפועלות בענף מפני 
שלבעלי ההכנסות הנמוכות ישנם משקי בית גדולים יותר מבחינת היקף הנפשות, ומכאן 



שההוצאה שלהם על מוצרים סופיים העשויים מבד לא ארוג גבוהה יחסית. כך לדוגמא, לפי סקר 
הוצאות משק הבית, בישראל, החמישון התחתון מוציא על חיתולים 30% מסך ההוצאה על 
חיתולים בישראל, 24% על ממחטות ו-24% על נייר טואלט, שיעור הגבוה מחלקם באוכלוסייה. 
לפיכך, פגיעה משמעותית יותר בפרנסתם של עובדים בעלי הכנסות נמוכות עשויה להוביל פלח 

שוק זה לצמצם במידת האפשר את צריכתם של מוצרים סופיים העשויים מבד לא ארוג. 
 בחינה של נתוני הצריכה הפרטית בארה"ב )ריאליים ומנוכי עונתיות(, המפורסמים ברמה 

החודשית, מעלה כי בחודש מרץ 2020 , בו החל נגיף הקורונה להתפשט במדינה, הצריכה הפרטית 
של מוצרים לניקיון הבית זינקה משמעותית. הצריכה של מוצרים לטיפוח אישי עלתה אף היא 3

אך בשיעור מתון יותר מפני שהצריכה של מוצרי הקוסמטיקה, הפדיקור והבישום נחלשה. בחודש 
אפריל הצריכה הפרטית של כל המוצרים המוזכרים מעלה התמתנה ובחודש מאי החלה 
להתאושש. בסיכום של החודשים שחלפו מאז התפשטות הקורונה ניתן לזהות כי הצריכה 

הריאלית של מוצרים 
לניקיון הבית עלתה 
משמעותית וגם הצריכה 
של מוצרים לטיפוח 
אישי בנטרול מוצרי 
קוסמטיקה, פדיקור 
ובישום, עלתה )ראה/י 
תרשים 6(. כמו כן, סקר 
שערכה חברת הייעוץ 

הבינלאומית 

"Accenture" על רקע 
הקורונה העלה כי שיעור 
המשיבים שהתכוונו 
להגדיל את הצריכה 
בקטגוריות של מוצרי 
היגיינה אישית ומוצרי 
ניקיון היו הגבוהים ביותר 
מבין קטגוריות הצריכה 

44  . שנבחנו

 באופן טבעי, שיעור ,)IMF( לאור השלכות הקורונה ולפי התחזית של קרן המטבע הבינלאומית 
האבטלה בקרב כל שותפות הסחר המרכזיות של ישראל בתחום הבד הלא ארוג צפוי לעלות 
בשנת 2020 )ראה/י לוח 2(. בארה"ב צפוי שיעור האבטלה לעלות בהיקף הגבוה ביותר, בכ-5 
נקודות האחוז, ואחריה בהולנד בכ-2 נקודות האחוז. מובן כי כוח הקנייה של הצרכנים בכל 
שותפות הסחר צפוי להישחק, אך חשוב להדגיש כי בחינה שטחית של השינויים החזויים בשיעור 

האבטלה לבדה עשויה להוביל למסקנות 
מוטות. זאת, משום שלמדיניות 
הממשלות עשויות להיות השפעות 
רחבות הן על שיעור האבטלה המדווח והן 
על כוח הקנייה של משקי הבית. כך 
לדוגמא, בישראל מדיניות הממשלה 
בנוגע לחל"ת הובילה למעשה לשיעור 
אבטלה שלפי ההגדרה הרשמית אינו 
משקף את אובדן התעסוקה של 
העובדים שהוצאו לחל"ת והוא מוטה 
כלפי מטה. באותו אופן, היבט חשוב נוסף 
הוא כיצד מפוצים עובדים שאבדו את 
עבודתם- ככל שקיים פיצוי והוא קרוב 
יותר להכנסה בתקופת טרום הקורונה כך 

                                                           
 הצריכה של מוצרים לטיפוח אישי נחלקת ל-2 קטגוריות: מוצרי טיפוח השיער, השיניים, גילוח ושונות; ומוצרי קוסמטיקה, 3

בישום ופדיקור. 
4 Accenture, COVID-19: How consumer behavior will be changed  
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ההוצאה לצריכה פרטית תפגע במידה נמוכה יותר.  

עם זאת, במבט קדימה, ניתן לראות כי לפי הערכת ה-IMF, בהולנד, ארה"ב וגרמניה יחול שיפור 
כזה או אחר בשוק העבודה בשנת 2021, ואילו בברזיל, פולין ובריטניה, ההיפך, החולשה בשוק 

העבודה תלך ותחריף. 
 

לסיכום, כל עוד נגיף הקורונה מצוי בחיינו, הביקוש לבד לא ארוג צפוי לגדול מצד משקי הבית בשל 
הביקוש הגובר למוצרי חיטוי, היגיינה וניקיון הבית המיוצרים מבד לא ארוג, אך מנגד ההשפעה 
השלילית על כוח הקנייה של משקי הבית, בפרט בקרב בעלי הכנסות נמוכות שמוציאים יותר על 
מוצרים כגון חיתולים, צפויה לקזז במידה מסוימת מהביקוש של משקי הבית. הביקוש מצד השוק 
המוסדי, בפרט בתי חולים מרפאות וכדומה, צפוי להיות גבוה מבעבר בשל השימוש בבד הלא ארוג 
לטובת מסכות ומטליות חיטוי ושמירה על ההיגיינה במוסדות אלו. לעומת זאת, הביקוש לבד לא ארוג 
מצד ענפי תעשייה אחרים דוגמת טקסטיל ורכב צפוי לפחות, אך החשיפה של החברות הישראליות 

לענפים אלו נמוכה יחסית. 

 

 

 

 

 

 


