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הסעיפים שהושפעו במידה הרבה ביותר ממשבר הקורונה עד כה, הם: דיור, תחבורה ותקשורת, הלבשה והנעלה וחינוך 

תרבות ובידור 

מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בחודש 
אוגוסט, זאת לעומת תחזית הקונצנזוס לעלייה 
בשיעור של 0.2%. עליות מחירים נרשמו בסעיפי 
תרבות ובידור וירקות טריים, בעוד שירידות 
מחירים נרשמו בסעיפי הלבשה והנעלה, פירות 
טריים ותקשורת. בנוסף, נציין כי מחירי 
ההבראה והנופש עלו בדומה לעונתיות שלהם 
בחודשי אוגוסט ולא מעבר לכך, זאת על אף 
שהם מצויים ברמה נמוכה משמעותית ביחס 
לשנים קודמות ולמרות העלייה בביקוש ללינות 
מצד ישראלים באוגוסט ביחס לחודשים יוני-

יולי. 

תת-סעיף נוסף ראוי לציון הוא "הוצאות דיור 
אחרות" הנכלל בסעיף הדיור. בדרך כלל תת-

סעיף זה לא מתאפיין בשינויים משמעותיים, כך 
שעקב משקלו הנמוך במדד הוא אינו משפיע על 

האינפלציה בימים כתיקונם. אולם, באוגוסט ירד תת-סעיף זה בחדות, לאור הפחתת מס הרכישה על קניית דירה שנייה 
ומעלה )ביטול ההעלאה שיזם שר האוצר הקודם כחלון( - פעולה אשר תרמה לירידה של כמעט 0.1% במדד אוגוסט. 

בתרשים המצורף מוצג סיכום של השפעת משבר הקורונה עד כה על מדד המחירים לצרכן. זאת, על-ידי בחינה של מדד 
אוגוסט 2020 )המדד העדכני ביותר( בהשוואה למדד פברואר 2020 )המדד האחרון שלא הושפע מהקורונה( בחלוקה לסעיפים 
הראשיים, וזאת ביחס לשינויים בסעיפים אלו באותה התקופה בשנים קודמות )2017-2019(. כפי שניתן לראות בתרשים, 
הסעיפים הבולטים שבהם נרשמה מגמה שלילית ביחס לעבר בתקופה הנבחנת הם: דיור, תחבורה ותקשורת, הלבשה והנעלה 

וחינוך תרבות ובידור. יצוין כי משקלם של השניים הראשונים גבוה יחסית ומכאן שהשפעתם על המדד הכללי הינה בהתאם. 

החולשה בסעיף הדיור נובעת כפי הנראה מהירידה בביטחון השוכרים, כמו גם מירידה בציפיות האינפלציה במשק מאז 
ראשית המשבר. על סעיף התחבורה והתקשורת הכבידו הירידה במחיר הנפט והשפעתו על מחיר הדלק, וכן אי המדידה 
הישירה של תת-סעיף הוצאות על נסיעות לחו"ל שבתקופה זו תורם בדרך כלל לעליית המדד. מחירי ההלבשה וההנעלה ירדו 
יותר מבשנים קודמות נוכח הסגר שהשפיע על היקפי המכירות של חברות האופנה והוביל אותן להציע מבצעים אגרסיביים. 
ואילו מחירי התרבות והבידור נלחצו כלפי מטה מאחר ומחירי ההבראה והנופש נשחקו, בין היתר, על רקע איסור כניסת 

תיירים מחו"ל. 

לסיכום, האינפלציה השנתית בישראל נותרה נמוכה. ב-12 החודשים האחרונים )אוגוסט 2020 לעומת אוגוסט 2019( ירד מדד 
המחירים לצרכן ב-0.8%, והמדד ללא דיור ירד ב-1.3%. במבט קדימה, להערכתנו, שיעור שינוי המדד בשנת 2020 צפוי להיות 

מינוס 0.4%-0.7%, וב-12 החודשים הקרובים המדד צפוי לעלות בכ-0.7%-1.2%. 

במחצית הראשונה של שנת 2020 העודף בתנועות ההון )נטו( הנכנסות למשק נשמר ואף עלה ביחס ל-2019 

נתוני בנק ישראל שפורסמו לאחרונה, מלמדים 
כי התנועה בהשקעות הישירות הנכנסות 
לישראל עמדה ברביע השני של 2020 על כ-10.8 
מיליארד דולר, היקף כפול לעומת הרביע 
הראשון של השנה. בסך הכול, במחצית 
הראשונה של 2020 הסתכמה התנועה בהשקעות 
הישירות של זרים בישראל בכ-15.9 מיליארד 
דולר, לעומת כ-19 מיליארד דולר ב-2019 כולה. 

בנק ישראל מציין כי עלייה זו חלה כתוצאה 
מרכישה של חברה ישראלית שפועלת בתעשיית 
המוליכים למחצה )כ-10.7 מיליארד דולר(. 
אולם, יש לציין שהשקעה זו קוזזה ברובה על-

ידי מימוש השקעות פיננסיות של תושבי חוץ 
במניות )כ-6 מיליארד דולר(, שמרביתן הוחזקו 
על-ידי משקיעים זרים. על-כן, בנק ישראל מציין 

שהשקעה זו לא השפיעה על השוק המקומי. 
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מנגד, זרם ההשקעות הישירות של תושבי ישראל בחו"ל עמד על כ-1 מיליארד דולר בכל אחד משני הרביעים הראשונים של 
השנה. בסך הכול, העודף בהשקעות הישירות הנכנסות )תנועות נכנסות פחות יוצאות( הסתכם במחצית הראשונה של השנה 

בכ-13.8 מיליארד דולר, גבוה מהעודף בשנת 2019 ונמוך מ-2018 )ראה/י תרשים(. 

התנועה בהשקעות הפיננסיות של זרים בישראל עמדה על כ-6.4 מיליארד דולר ברביע השני של השנה, לעומת כ-3.4 מיליארד 
דולר ברביע הראשון. עלייה זו, חלה על רקע זרם השקעות פיננסיות באג"ח ממשלתיות )12.5 מיליארדי דולרים(, בעיקר 
כתוצאה מהנפקות אג"ח של ממשלת ישראל )במט"ח( בחו"ל. מנגד, זרם ההשקעות הפיננסיות של תושבי ישראל בחו"ל 
הסתכם ברביע השני של השנה בכ-11.7 מיליארד דולר לעומת מימוש נטו של כ-1.7 מיליארד דולר ברביע הראשון של השנה. 
זאת, על רקע השקעות נטו באג"ח זרות וגם במניות בהיקף מתון יותר. עיקר ההשקעות בוצעו על-ידי המשקיעים המוסדיים 
והבנקים. בסך הכול, נרשם גירעון מתון של כ-0.2 מיליארד דולר בהשקעות הישירות הנכנסות במחצית הראשונה של 2020. 

לסיכום, העודף הכולל בתנועות ההון הנכנסות למשק )השקעות ישירות ופיננסיות( במחצית הראשונה של 2020 הסתכם בכ-
13.5 מיליארד דולר, לאחר עודף של כ-3.8 מיליארד דולר ב-2019. ככל שהיקף ההשקעות יימשך בקצב הנוכחי, נראה כי שנת 
2020 תסתכם בעודף משמעותי בתנועות ההון הנכנסות )ראה/י תרשים(. נתון זה משקף אמון במשק הישראלי למרות המשבר. 
 ,WGBI התפתחות זו, לצד גורמים נוספים, כמו עודף מתמשך בחשבון השוטף של מאזן התשלומים וכניסת ישראל למדד

מהווים גורמים אשר תומכים בחוסנו של השקל גם בהמשך השנה. 

צפי לעלייה במידת הפסימיות של משקי הבית בזמן הקרוב, על רקע הסגר של חגי תשרי, מהלך אשר צפוי לפגוע בעיקר 
במשקי הבית השייכים לעשירוני ההכנסה הנמוכים  

על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
)הלמ"ס(, אמון הצרכנים במחצית הראשונה של 
ספטמבר השתפר מעט בהשוואה לחודש 
אוגוסט. מדובר אמנם ברמה גבוהה בהשוואה 
לחודש יולי, מועד תחילת הגל השני של 
ההדבקות, אולם עדיין נמוכה ביחס לרמה טרום 

משבר הקורונה. 

יש לציין, עם זאת, שמדד הרכישות הגדולות של 
משקי הבית הורע מעט ביחס למחצית השנייה 
של חודש אוגוסט, וממשיך לבטא את הפגיעה של 
משבר הקורונה בהכנסות משקי הבית, אשר 
משפיעה לשלילה על הנכונות של משקי הבית 

לצרוך. 

בהקשר זה, נציין כי מנהל חטיבת המחקר של 
בנק ישראל, פרופ' מישל סטרבישינסקי, 
התייחס לפגיעה בהכנסות משקי הבית עקב 

משבר הקורונה. בניתוח אותו הציג נטען כי תקופת הסגר השנייה בה אנו נמצאים עתה צפויה להוביל לפגיעה בפעילות 
הכלכלית אשר תביא, כפי הנראה, לגל נוסף של עובדים שיוצאו לחל"ת ולמפוטרים. מנגד, ציין מספר נקודות שעשויות לפעול 
למיתון הפגיעה בפעילות בתקופת הסגר הנוכחי, ובהן: המשק ערוך טוב יותר בתקופה הנוכחית לעבודה מהבית, בדרך כלל 
ישנם מקומות עבודה רבים אשר נמצאים בחופשה בתקופת החגים, והסיוע מצד הרחבת והארכת התמיכה הממשלתית הן 

בעסקים והן בעובדים. 

מנהל חטיבת המחקר מציין כי החמרת הפגיעה בהכנסות משקי הבית תתרחש תוך שונות בין משקי הבית השונים. לדבריו, 
הפגיעה תמשיך להתרכז בעיקר בקרב משקי הבית בעשירוני ההכנסה הנמוכים )1-4(, ובמשקי בית בהם לפחות אחד 
המפרנסים הוא עצמאי. אמנם בחודשים מאי-יוני חלה ירידה בעוצמת הפגיעה במשקי הבית בחתכים השונים, אך הוחמרה 
מעט ביולי וצפויה להחמיר עוד יותר בחודשים ספטמבר-אוקטובר על רקע הסגר של חגי תשרי. זאת, בדגש על משקי בית 
המועסקים בענפים שנפגעו במידה הרבה ביותר עקב משבר הקורונה. ענפים אלה מתאפיינים בשכר נמוך מהממוצע, כגון: 
שירותי אירוח ואוכל, אמנות בידור ופנאי, מסחר ושירותים אחרים, ולכן צפויים לפגוע בעיקר במשקי בית בעשירונים 

הנמוכים. 

לסיכום, המשבר הנוכחי מתאפיין בחוסר אחידות בעוצמת הפגיעה במשק ובציבור הישראלי. מדובר לרוב בפגיעה גדולה 
במיוחד באוכלוסיות ובענפים שהיו חלשים מלכתחילה ובהם לרוב משולם  שכר נמוך. זאת, לצד פגיעה ענפית משמעותית 

בענפי הפנאי והבידור, תיירות, שירותי אוכל ועוד. הסגר הנוכחי צפוי להחמיר את הפגיעה בקבוצות אלה.   

 
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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 דואר אלקטרוני:eyal.raz@bankleumi.co.il , טלפון: 076-8858039 
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