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השבוע במאקרו 
 

עלייה חדה ברכישות בכרטיסי אשראי בחודש מאי, היקף הרכישות בחודשים מאי-יוני דומה לרמתו ערב משבר הקורונה  

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( 
מלמדים כי היקף הרכישות בכרטיסי אשראי 
על-ידי צרכנים פרטיים )בבתי עסק מקומיים 
בלבד( עלה בחודש מאי בשיעור חד של כ-32.3% 
)נתונים מנוכי עונתיות, במחירים קבועים(, זאת 
לאחר ירידות של כ-11.5% וכ-14%, בחודשים 

מרץ ואפריל, בהתאמה. 

נזכיר כי החודשים מרץ-אפריל התאפיינו 
בחלקם בהשבתה כמעט מוחלטת של הפעילות 
הכלכלית במשק עקב משבר הקורונה, שכללה, 
בין היתר, סגירה של קניונים ומרכזי קניות וכן 
של מרבית החנויות, למעט מוצרים חיוניים, 
כגון: מזון ופארם. לאור זאת, היקף הרכישות 
בכרטיסי אשראי בחודש מרץ היה נמוך בכ-

12% לעומת רמתו לפני פרוץ משבר הקורונה 
)ממוצע החודשים ינואר-פברואר( ובחודש 
אפריל היה נמוך בכ-24.3% )ראה/י תרשים(. 

לאחר מכן, עם תחילת ההקלות על הסגר, הפעילות בכרטיסי אשראי התחילה להתאושש, וכפי שניתן לראות בתרשים, בחודש 
מאי הפעילות שבה לרמה בה הייתה לפני תחילת משבר הקורונה.  

יש לציין שההתאוששות בלטה במיוחד בקבוצת מוצרי התעשייה )חשמל, ביגור וריהוט(, כאשר עליות מתונות יותר נרשמו 
בקבוצות: מוצרים ושירותים אחרים )מחשבים ותוכנה, תקשורת, דלק, תרופות ועוד( ומזון ומשקאות. מנגד, הפעילות בענפי 
השירותים נותרה נמוכה ביחס לתחילת השנה, זאת כיוון שקבוצה זו כוללת, בין היתר, שירותי טיסות, תיירות ואירוח ופנאי 
ובילוי – ענפים שעדיין כפופים להגבלות ועל כן לא שבו עדיין לפעילות. בנוסף, נציין שעל-פי אומדננו, המבוסס, בין היתר, על 
נתוני בנק ישראל לגבי הפעילות בכרטיסי אשראי, נראה כי בחודש יוני נרשמה ירידה מתונה בלבד בהיקף הרכישות בכרטיסי 
אשראי בהשוואה לחודש מאי )בניכוי ההשפעה של גורמי עונתיות(. משמע, היקף הרכישות בכרטיסי אשראי בחודש יוני נותר 

סביב רמה דומה לזו שהייתה ערב משבר הקורונה.  

במבט קדימה, הצריכה הפרטית בשנת 2020 צפויה, להערכתנו, להסתכם בירידה של כ-2.5% )במונחים ריאליים(, על רקע 
ההשפעות השליליות של משבר הקורונה על מצבם הכלכלי של משקי הבית, וכתוצאה על היקפי ההוצאה שלהם לצריכה. 
במונחי של צריכה לנפש מדובר בירידה חריגה ביותר של כ-4.5%. יש לציין שהצריכה הפרטית צומחת לאורך השנים בקצב 
)ריאלי( ממוצע של כ-4% )משנת 2000(, ופלוס 2% לשנה במונחים לנפש, כך שמדובר בתחזית לירידה חדה באופן חריג. יש 
להדגיש כי בתרחיש של התפרצות ממשית של גל שני, שתגרור חזרה של צעדי השבתה וסגר, הצריכה הפרטית עלולה להתכווץ 

באופן משמעותי יותר האמור לעיל. 

צפי להתכווצות משמעותית בנתוני הצמיחה ברביע השני של השנה על רקע ירידות חדות בחודשים אפריל-מאי במדד 
המשולב לבחינת מצב המשק 

נתוני בנק ישראל מלמדים כי המדד המשולב 
לבחינת מצב המשק רשם בחודשים אפריל-מאי 
את הירידות החדות ביותר בסדרת הנתונים 
הנוכחית )מ-1998(. בחודש מאי המדד המשולב 
ירד ב-1.8% בהשוואה לחודש אפריל, בו נרשמה 

ירידה של 1.56% )ראה/י תרשים(.  

ההשפעה השלילית המשמעותית של משבר 
הקורונה על הפעילות הכלכלית באה לידי ביטוי 
בנתוני אפריל-מאי, זאת לאחר שנתוני המדד 
המשולב לרביע הראשון של השנה הצביעו על 
עלייה מתונה, בניגוד לירידה החדה שהשתקפה 
בנתוני החשבונאות הלאומית. חישוב של שיעור 
הירידה הממוצע של המדד המשולב בחודשים 
אפריל-מאי לעומת הרביע הראשון של השנה, 
במונחים שנתיים, מצביע על ירידה דו-ספרתית 
ברביע השני של השנה, שהיווה את שיאו של 
משבר הקורונה, עד כה. לאור זאת, ניתן לצפות 
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לירידה חדה יותר בתוצר ברביע השני של השנה בהשוואה לירידה שנרשמה ברביע הראשון, לכשנתוני החשבונאות הלאומית 
יפורסמו )במהלך אוגוסט(. עם זאת, בנק ישראל שב ומדגיש כי לנוכח ייחודו של המשבר, אין להסיק מעוצמת הירידה במדד 

לגבי העוצמה המדויקת של הירידה בפעילות.  

לסיכום, הירידה במדד המשולב הייתה רוחבית יחסית וכללה את מרבית רכיבי המדד, ובראשם: יבוא התשומות לייצור 
)במאי(, הייצור התעשייתי )באפריל( והפדיון בענפי המסחר והשירותים )באפריל(. מנגד, השיפור בנתוני המשרות הפנויות 
בחודש מאי, קיזז מעט את הירידה במדד המשולב. במבט קדימה, להערכתנו, שנת 2020 צפויה להסתכם בירידה חדה ביותר 

של כ-4.6% )ריאלי( בתוצר המקומי, בתרחיש מרכזי שלא מניח תקופה נוספת של סגר והשבתה כללית של הפעילות. 

אומדן ראשוני לשנת 2020 מצביע על המשך העודף בתנועות ההון )נטו( הנכנסות למשק 

בחודשים ינואר-אפריל 2020 היקף ההשקעות 
הישירות במשק על ידי זרים )FDI( הסתכם בכ-

, כך על-פי נתוני בנק 1 6.45 מיליארד דולר
ישראל. לאור זאת, הערכה ראשונית בלבד 

2  

להיקף ההשקעות הישירות הנכנסות למשק 
בשנת 2020 כולה, על בסיס הנתון שהוצג, נאמדת 
בכ-19 מיליארד דולר, דהיינו ללא שינוי מהותי 
בהשוואה לשנים 2018-2019. עם זאת, יש לציין 
שלאור העובדה שנתונים אלה מתפרסמים 
בפיגור זמנים ארוך יחסית, ייתכן שבסיכום 
השנה, היקף ה-FDI הנכנס יתברר כנמוך יותר, 
עקב השפעות משבר הקורונה. במקביל, האומדן 
הראשוני להיקף ההשקעות הישירות של 
ישראלים בחו"ל, מצביע על ירידה בהשוואה 

לשנת 2019 )ראה/י תרשים(.  

באשר להשקעות הפיננסיות, נציין כי שווי ההשקעות הפיננסיות של תושבי חוץ בישראל נשחק ברביע הראשון של 2020 על 
רקע ירידות השערים שנרשמו בשווקים הפיננסיים עקב משבר הקורונה. עם זאת, נרשמה השקעה נטו באג"ח סחירות ברביע 
זה. בנוסף, יש לציין שבחודש אפריל, נרשם היקף גבוה של השקעות פיננסיות נכנסות, אשר הושפע ברובו מהנפקת אג"ח של 
ממשלת ישראל בחו"ל בהיקף של כ-6 מיליארד דולר. בנטרול אירוע זה, זרם ההשקעות הפיננסיות הנכנס לישראל היה שלילי 
– כלומר יציאת הון מישראל על ידי משקיעים פיננסיים זרים. אירוע נוסף שהתרחש במקביל, וייתכן שהשפיע על היקף 
ההשקעות הפיננסיות הנכנסות באפריל היה הכניסה של ישראל אל מדד WGBI שיתכן ומיתן את היקף יציאת ההון מישראל. 
מנגד, ברביע הראשון של השנה נרשמו מימושים של אג"ח זרות מצד תושבי ישראל. אולם, בחודש אפריל, חלה עלייה 

בהשקעות הפיננסיות היוצאות על ידי ישראליים. 

לסיכום, מנתוני תנועות ההון לחודשים ינואר-אפריל 2020, שמביאים בחשבון רק את ראשית השפעתו של משבר הקורונה על 
כלכלת ישראל )מרץ-אפריל(, ניתן להעריך בזהירות כי העודף הכולל בתנועות ההון הנכנסות לישראל נטו )ישירות ופיננסיות( 
יישמר גם בשנת 2020. התפתחות זו, לצד גורמים נוספים, מהווה גורם אשר תומך בחוסנו של השקל גם בהמשך השנה. בין 
הגורמים הנוספים ניתן לציין את המשך עליית העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים גם ברביע הראשון של 2020, 
המשך גידול מהיר יחסית ביצוא השירותים של ישראל גם בתקופת משבר הקורונה, אשר צמח באפריל בכ-9% )מול אפריל 
2019( ותחילתו של יצוא גז טבעי ברביע הראשון של השנה, גם אם בהיקף מתון יחסית. במבט לשנת 2020 כולה, אנו צופים 

יציבות יחסית בשערו של השקל בהשוואה ל-2019 בממוצע שנתי, תוך אפשרות של התחזקות מתונה של השקל.   

 
 
 
 

כתב: יניב בר 
 
 
 
 
 

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

 דואר אלקטרוני:eyalr@bll.co.il , טלפון: 076-8858039 

                                                           
 נתוני ההשקעות הישירות של זרים ותושבי ישראל בפסקה זו מתייחסים גם להשקעות שלא דרך המערכת הבנקאית לחודשים ינואר-מרץ 2020, 1

במונחים שנתיים. כמו כן, נתוני 2020 כולה המוצגים בתרשים הינם אומדנים ראשוניים בלבד. 
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