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התוצר של ישראל המשיך והתכווץ גם ברביע השני של 2020, בשיעור חד של 28.7% )במונחים שנתיים(, בצל משבר הקורונה 

ברקע משבר הקורונה, הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה )הלמ"ס( פרסמה את האומדן 
הראשון לחשבונות הלאומיים ברביע השני של 
2020, אשר מצביע על התכווצות התוצר המקומי 
הגולמי של ישראל ב-28.7% )שיעור שינוי רבעוני 
במונחים שנתיים, נתונים מנוכי עונתיות(, זאת 
בהמשך לירידה של 6.8% ברביע הראשון של 
השנה. מדובר בירידה החדה ביותר שנרשמה 
בסדרת הנתונים הנוכחית )משנת 1995(, אשר 
החזירה את רמת התוצר )במונחים ריאליים, 
מנוכי עונתיות( לרמה הדומה לזו של הרביע 
הרביעי בשנת 2016. באופן טבעי, הירידה 
בפעילות של הסקטור העסקי הייתה משמעותית 
יותר, בשיעור של 33.4% )במונחים שנתיים( 

בהמשך לירידה של 7.8% ברביע הקודם. 

השוואה בינלאומית של שיעור ירידת התוצר 
ברביע השני של 2020 לעומת הרביע האחרון של 

2019, מעלה כי התוצר של ישראל ירד בשיעור דומה לזה של גרמניה וארה"ב, כאשר שיעור ירידת התוצר בספרד ובאנגליה 
היה כפול מזה של ישראל. 

באשר לרכיבי התוצר, נציין שעיקר התרומה לירידת התוצר הגיעה מן הצריכה הפרטית שנפגעה בצורה משמעותית ביותר 
ממשבר הקורונה. ברבעון  השני של 2020, בהשוואה לרביע האחרון של 2019, הצריכה הפרטית התכווצה בכ-17% )ראה/י 
תרשים(, כאשר רכיבי הצריכה שנפגעו באופן קשה הם: צריכה של ישראליים בחו"ל, על רקע "סגירת השמיים"; צריכת 
מוצרים בני-קיימא )כלי רכב, מוצרי חשמל וריהוט(, בדגש על רכישות גדולות, מהן משקי הבית מנסים להימנע בעת הנוכחית 
לפי הסקרים השונים; וההוצאה לצריכת השירותים השונים אשר הושפעה באופן ישיר מהגבלות הריחוק החברתי, שירדה 
בכ-40%, בדגש על ירידות חדות בשירותי ההובלה )הן בארץ והן בטיסות לחו"ל(, בשירותי האירוח ובשירותי התרבות והפנאי 
והבריאות. גם ברכיבי הצריכה האחרים נרשמה ירידה. רק בהוצאה לרכישת ציוד למשק בית כגון: מקררים, מכונות כביסה 

ומזגנים נרשמה עלייה ברביע השני. 

ירידות נרשמו גם בהשקעה בנכסים קבועים )ההשקעה בניית בתי מגורים והשקעות ענפי המשק בבנייה, בציוד וכלי תחבורה(, 
וביצוא. על אף שיצוא הסחורות והשירותים )למעט יהלומים וחברות הזנק( ירד ברביע השני של 2020 ב-28.1% )במונחים 
שנתיים(, הרי שיצוא השירותים האחרים )יצוא שירותי היי-טק, כמו יצוא שירותי תוכנה, תחבורה ותקשורת וכד'( עלה ב-

5.5%. מאחר שירידת היבוא הייתה חריפה מירידת היצוא, תחום סחר החוץ נטו )יצוא פחות יבוא( תרם תרומה חיובית 
לצמיחה. בהקשר זה, נציין כי נתוני סחר החוץ לחודש יולי, מצביעים על המשך הירידה ביצוא גם בתחילת הרביע השלישי. 

בעקבות פרסום נתוני הצמיחה לרביע השני לצד המעקב אחר אינדיקטורים שוטפים נוספים, עדכנו מעט כלפי מעלה את תחזית 
הצמיחה של לאומי לתוצר של ישראל ב-2020, שעומדת כעת על מינוס 5.5%. זאת, בעיקר על רקע הערכות לירידה מתונה יותר 
ביצוא וירידה חדה יותר ביבוא – שתי התפתחויות הפועלות במשותף להעלאת התוצר )כשיתר הגורמים קבועים(, וכן עקב 
מיתון מידת ההתכווצות הצפויה בהשקעות בנכסים קבועים, הן של בנייה למגורים והן של השקעות בענפי המשק. רכיבי 
השימושים שבהם לא חלו שינויים משמעותיים בתחזית הם: הצריכה הפרטית, שצפויה לרדת בחדות רבה, והצריכה 

הציבורית.  

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יולי; האינפלציה השנתית בפועל עלתה, אך נותרה בתחום השלילי 

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בחודש יולי. לעליית מחיר הדלק הייתה תרומה משמעותית לעליית המדד, וכך גם לסעיף 
הדיור ולסעיף החינוך, תרבות ובידור. מנגד, ירידת מחירים נרשמה בסעיף הלבשה והנעלה.  

במקביל, מחירי הדירות )עפ"י סקר הדירות החודשי של הלמ"ס אשר איננו נכלל במדד המחירים לצרכן( רשמו ירידה של 0.4% 
)מאי-יוני לעומת אפריל-מאי(. קצב העלייה השנתי של מחירי הדירות ירד ל-1.9%, כלומר שגם בתקופת הקורונה מחירי 

הדירות המשיכו ועלו, אם כי, בקצב מתון במעט מזה שנרשם בחודשים קודמים. 

האינפלציה השנתית בישראל )שיעור השינוי ב-12 החודשים האחרונים(, שרק לפני חודשיים עמדה על מינוס 1.6%, עלתה 
בחודש יולי לרמה של מינוס 0.6%. עלייה זו, חלה בעיקר עקב ההתאוששות במחירי האנרגיה וכן עקב יציאתם של מדדי יוני-

יולי 2019 מחלון החישוב, אשר היו נמוכים יחסית לעונתיות בשנים האחרונות.  

בישראל, כמו במדינות מפותחות נוספות )ראה/י תרשים בעמוד הבא(, חלה ירידה חדה באינפלציה עם התפרצות נגיף הקורונה 
והטלת המגבלות על הפעילות הכלכלית. לאחר מכן, במקביל להסרה המדורגת של ההגבלות על הפעילות הכלכלית 

)והתאוששות מחירי הנפט(, החלה האינפלציה לעלות, כאמור, אך נותרה נמוכה מרמתה ערב המשבר.  
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כפי שניתן לראות בתרשים, ירידת האינפלציה 
בישראל ובגוש האירו הייתה מתונה בהשוואה 
לארה"ב. בין ישראל, גוש האירו וארה"ב ישנם 
הבדלים שעשויים להסביר את הפערים הללו, 
וביניהם: המשקלות של הסעיפים המרכזיים 
במדד המחירים לצרכן, לצד היקף והרכב 
המדיניות המוניטארית והסיוע הממשלתי 
להתמודדות עם המשבר )תמיכה במשקי הבית, 

בשוק העבודה, המגבלות על הפעילות ועוד(.  

אולם, ישנו הסבר אפשרי נוסף, שמקורו בעובדה 
שבארה"ב המשיכו למדוד כרגיל את סעיפי 
המדד של שירותים נבחרים, שנפגעו במידה 
הרבה ביותר, זאת בשונה מהמצב בישראל ובגוש 
האירו. בין השירותים הללו ניתן לציין את סעיף 
הטיסות )פנים ארציות ולחו"ל( והלינה במלונות 
שנמדדו כבשגרה. לעומת זאת, בישראל ובגוש 
האירו סעיפים אלו נזקפו למדד הכללי בשיאה 
של המגיפה, ובישראל הזקיפה של סעיף 

הנסיעות לחו"ל נמשכת גם כיום. זאת, עקב מיעוט עסקאות באופן שלא מאפשר מדידה ישירה. לאור האמור, האינפלציה 
בישראל ירדה פחות מהאינפלציה בארה"ב, שם סעיפי המלונאות והטיסות ירידו בשיעור דו-ספרתי. 

במבט קדימה, להערכתנו, האינפלציה )השנתית( צפויה לעלות בהדרגה במהלך השנה הקרובה, זאת תחת ההנחה שלא יינקטו 
צעדי סגר משמעותיים בהמשך. במסגרת התרחיש, אנו מעריכים כי שנת 2020 צפויה להסתכם באינפלציה שלילית, בטווח של 

מינוס 0.4%-0.8%, כאשר ב-12 החודשים הבאים )אוגוסט 2020 – יולי 2021( המדד צפוי לעלות בכ-0.7%-1.0%. 

ההגדרה ה"רחבה" של היקף אי-התעסוקה משקפת שיעור אבטלה דו-ספרתי בעת הנוכחית, אשר עלה מעט בחודש יולי 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( 
פרסמה באחרונה את נתוני התעסוקה 
)שמבוססים על סקרי כוח האדם( לחודש יולי, 
כולל הלוחות המפורטים שמאפשרים לקבל 
אינדיקציה להיקף האבטלה בהגדרתו 
ה"רחבה". הניתוח בפסקה זו מסתמך על נתונים 
מקוריים ולא מנוכי עונתיות, כפי שציינו 
בסקירות קודמות, זאת עקב השיבוש בסדרות 

הנתונים כתוצאה ממשבר הקורונה. 

מהלוחות עולה כי שיעור האבטלה בהגדרתו 
ה"רחבה" כולל את הרכיבים הבאים:  מספר 
הבלתי מועסקים )שרק הם נכללים בחישוב 
הסטנדרטי של שיעור האבטלה(, מועסקים 
שנעדרו זמנית מעבודתם בשל משבר הקורונה 
)בעיקר עובדים שהוצאו לחל"ת( ועובדים 
שפוטרו בחודשים מרץ-יולי ואינם משתתפים 

בכוח העבודה בעת הנוכחית. 

כפי שניתן לראות בתרשים, שיעור האבטלה ה"רחב" )המחושב כ-% מתוך סך המשתתפים בכוח העבודה( עלה מעט בחודש 
יולי לרמה של 11.9%, זאת לאחר חודשיים רצופים של ירידות )מאי ויוני(. אמנם שיעור האבטלה בעת הנוכחית הינו נמוך 
משמעותית מרמת השיא שנרשמה בחודש אפריל, אולם הוא עדיין גבוה מאוד בהשוואה לרמה שלפני משבר הקורונה )כ-3.2% 
בפברואר(. היקף אי-התעסוקה בעת הנוכחית עומד על כחצי מיליון עובדים, זאת לעומת כ-150 אלף עובדים ערב המשבר. כמו 
כן, יש לציין שהעלייה המחודשת בשיעור האבטלה בחודש יולי, משקפת את ההתפרצות המחודשת של נגיף הקורונה בישראל 

וההחמרה המסוימת בהגבלות על הפעילות, התפתחות אשר מעכבת את היציאה של המשק מהמיתון הכלכלי.  

במבט קדימה, הימשכותו של גל התחלואה הנוכחי, שצפוי לעכב את ההסרה של ההגבלות על הפעילות הכלכלית, זאת לצד 
הארכת התקופה של התמיכה הממשלתית בציבור הלא מועסקים )שיכולה להימשך עד יוני 2021(, מהווים גורמים אשר 

תומכים בהישארותו של שיעור האבטלה ה"רחב" ברמה גבוהה. 

כתבו: ד"ר גיל מיכאל בפמן 
           יניב בר וגילי בן-אברהם 

לתגובות, הערות והארות: ניתן לפנות לאיל רז, ראש ענף כלכלה, בנק לאומי 
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