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סקי   רה כלכלית שבועית  
 4 ב  ספטמבר 2016 

 

עיקרים 

בארץ: 

 המיקוד השבועי מספק השבוע נקודת מבט חדשה על אי השוויון בישראל, ומציג מדד 

אלטרנטיבי לאמידתו, באפשרותו ניתן לזהות את מקורות אי השוויון. הממצא העיקרי העולה 

מהבחינה הוא כי לפערים בהכנסות בקצה העליון של התפלגות ההכנסות בישראל תרומה 

משמעותית  לרמת אי השוויון, כפי שזו באה לידי ביטוי במדד ג'יני המוכר.  

 מהנתונים שפורסמו בחודש אוגוסט עולה:  

o מנתוני האומדן הראשון של הלמ"ס לחשבונות הלאומיים ברבעון השני של שנת 2016 

עולה כי ברבעון זה נרשמה האצה בקצב הצמיחה של המשק לכדי 3.7 אחוזים. נתון זה 

מבטא עלייה ביחס לקצב צמיחה של 2.2 אחוזים ברבעון הראשון של 2016. 

o ניתן לייחס את ההאצה בקצב הצמיחה ברבעון השני לשני גורמים עיקריים, ובהם:  

 )1( צמיחה מהירה של הצריכה הפרטית )הקצב הגבוה ביותר מאז שנת 2007(.  

 )2( עלייה בצריכה הציבורית. 

o נתוני שוק העבודה ממשיכים להציג תמונה חיובית במיוחד ולתמוך בצריכה הפרטית. 

שיעור התעסוקה ושיעור המועסקים במשרה מלאה הגיעו לרמות שיא, ושיעור 

האבטלה ירד לרמה נמוכה ביותר של 4.7 אחוזים. 

o גורמים נוספים התומכים בצמיחה המהירה של הצריכה הפרטית הם הריבית הנמוכה 

והאינפלציה השלילית. עם זאת, בחודשיים האחרונים נרשמת עלייה בקצב 

האינפלציה.  

o בניגוד לצריכה הפרטית ושוק העבודה, סחר החוץ של ישראל ממשיך להכביד על קצב 

הצמיחה של המשק בשל ירידה בייצוא. בחודש יולי נרשמה ירידה של 2.4 אחוזים 

בגירעון בסחר החוץ הישראלי בהשוואה לחודש קודם, כאשר ירידות נרשמו גם ביצוא 

הסחורות וביבוא הסחורות. 

 על רקע ההאצה שנרשמה בקצב הצמיחה שנרשמה ברבעון השני לצד אי הוודאות בכלכלה 

העולמית, הותירה הוועדה המוניטארית של בנק ישראל את הריבית במשק, בהתאם לציפיות, 

ברמתה הנוכחית - 0.1 אחוז. חברי הוועדה המשיכו לציין כי להערכתם המדיניות המוניטרית 

תיוותר מרחיבה למשך זמן רב. 

 בחודש אוגוסט נרשמה ירידה באינפלציה הצפויה, הנגזרת משוק ההון, וזו נותרה נמוכה מיעד 

האינפלציה של בנק ישראל בטווח הקצר.  

 בשל הירידה בציפיות האינפלציוניות, הריבית הריאלית רשמה עלייה קלה בחודש אוגוסט. 

 מדד הרכישות בכרטיסי האשראי רשם ירידה בחודש יולי.  
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בעולם: 

 מהנתונים שפורסמו בחודש אוגוסט עולה: 

o מנאום הנגידה ילן בכינוס השנתי של הבנקים המרכזיים בארה"ב, ניתן להסיק, כי הפד צפוי 

להעלות את הריבית בחודשים הקרובים, זאת לאור התמונה החיובית המתקבלת משוק 

העבודה האמריקאי, והתקרבות קצב האינפלציה ליעד האינפלציה של הפד. 

o לפי האומדן השני לנתוני החשבונות הלאומיים בארה"ב, קצב הצמיחה עמד ברבעון השני של 

2016 על 1.1 אחוזים בקצב שנתי, בהתאם לציפיות הכלכלנים. הצמיחה ברבעון השני התבססה 

בעיקרה על הצריכה הפרטית )המהווה כ- 70 אחוזים מהתוצר(. הגידול בצריכה הפרטית נבע 

מהנתונים החיוביים בשוק העבודה האמריקאי ומהגידול בהכנסה הפנויה ברבעון הראשון של 

השנה.  

o בחינת נתוני הצמיחה בארה"ב ביחס לרבעון המקביל אשתקד מצביעה על האטה מתמשכת 

בקצב הצמיחה החל מהרבעון הראשון של 2015.  

o במקביל להאטה שנרשמת בארה"ב גם בגוש האירו חלה האטה בצמיחה. לפי האומדנים 

המוקדמים לנתוני החשבונות הלאומיים בגוש האירו, צמיחת התוצר עמדה ברבעון השני של 

2016 על 1.1 אחוזים בקצב שנתי. 

o במקביל לנתונים החלשים במשק האמריקאי והאירופי נראה כי גם בסין חלה האטה בפעילות 

הריאלית בחודש יולי. כך, נתוני הייצור התעשייתי לחודש יולי מצביעים על צמיחה של 6.0 

אחוזים ביחס לחודש המקביל אשתקד, שיעור נמוך מהנתון של חודש יוני. 

o באוסטרליה, הוריד הבנק המרכזי )RBA- Reserve Bank of Australia( את הריבית במשק 

ב- 0.25 נקודת אחוז לכדי 1.5 אחוזים, רמתה הנמוכה ביותר היסטורית. 

 הגידול במספר המועסקים בשוק העבודה האמריקאי הפתיע לרעה בחודש אוגוסט, והיה נמוך 

בכ- 100 אלף מהיקפי הגידול שנרשמו בחודשים יוני-יולי. 

 במקביל, שיעור האבטלה בארה"ב נותר בחודש אוגוסט ללא שינוי ברמה נמוכה בניגוד 

לתחזיות שצפו לירידה קלה.  

 קצב הגידול של השכר לשעת עבודה ולשבוע עבודה בארה"ב האט באופן משמעותי בחודש 

אוגוסט, נתון אשר עשוי להקשות על הפד להעלות את הריבית בחודש ספטמבר. 

 קצב הגידול של ההכנסה הפנויה שנרשם בחודש יולי בארה"ב היה מהיר מקצב הגידול של 

הצריכה הפרטית, מה שהוביל לעלייה בשיעור החיסכון.  

 קצב אינפלציית הליבה של מדד מחירי הצריכה הפרטית בארה"ב נותר בחודש יולי בשיעור 

הנמוך במעט מיעד האינפלציה של הפד. 

  



3

סקירה כלכלית שבועית 
2016ספטמברב4

 בחודש יולי נרשם צמצום קל בגירעון המסחרי של ארה"ב בשל גידול ביצוא וצמצום היבוא 

בחודש יולי.  

 הנציבות האירופית חייבה את חברת אפל לשלם 13 מיליארדי אירו לרשויות המס באירלנד, 

וזאת בשל אפליה לטובת החברה בשיעורי המס האפקטיביים ששילמה החברה. החלטת 

הנציבות מהווה את הקנס המיסוי הגבוה ביותר שנקבע במסגרת מאבק של הנציבות 

האירופית בהימנעות מתשלומי מס חברות. ממשלת אירלנד וחברת אפל הודיעו כי יערערו על 

החלטת הנציבות. 

 קצב האינפלציה במדינות גוש האירו, נותר ללא שינוי. עם זאת קצב האינפלציה עודנו נמוך 

משמעותית מיעד האינפלציה של ה- ECB העומד על 2 אחוזים. 

 שיעור האבטלה בגוש האירו נותר בחודש יולי ללא שינוי, ברמתו הנמוכה ביותר מאז יולי 

2011. יחד עם זאת, שיעור האבטלה נותר גבוה בהשוואה בין-לאומית והפערים בין מדינות 

גוש האירו נותרו גבוהים. 

 מדד אמון הצרכנים בבריטניה רשם בחודש אוגוסט עלייה לאחר הירידה החדה בחודש 

הקודם. המדד מצוי ברמה הנמוכה מ- 0, נתון המעיד על פסימיות בקרב הצרכנים בבריטניה. 

 בחודש יולי נרשמה ירידה בשיעור האבטלה ביפן לכדי רמתו הנמוכה ביותר מזה כעשרים 

ואחת שנים. 
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להלן פירוט המדדים שפורסמו בשבוע האחרון. שיעורי השינוי המוצגים בסקירה זו הם בניכוי 

עונתיות; שיעורי השינוי החודשיים הם לעומת חודש קודם; חישוב שיעורי השינויים הרבעוניים 

מתייחס לחודשים הזמינים ברבעון1; ושיעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים מתבסס על 

נתונים מקוריים. 

1 לדוגמה, אם קיימים נתונים לחודשים אפריל ומאי 2016 בלבד, נחשב את שיעור השינוי של ממוצע

חודשים אלו לעומת ממוצע החודשים ברבעון הראשון של 2016. 
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תקציר 

רמתו הגבוהה של אי השוויון בישראל ביחס למדינות המפותחות, כפי שבאה לידי ביטוי במדדים 

המקובלים ובעיקרם במדד ג'יני, מצויה במוקד השיח הציבורי בישראל זה תקופה ארוכה. למרות 

שמדד ג'יני הוא המדד המקובל ביותר כיום למדידת אי שוויון, הוא סובל מחולשה מהותית 

הנובעת מהתייחסות זהה לפערי הכנסה בין עניים למעמד הביניים, לעומת פערי ההכנסה בין 

מעמד הביניים למעמד הגבוה. מנקודת ההסתכלות של קובעי המדיניות, התערבות שונה נדרשת 

בהקשר של התפלגות ההכנסות במשק בהיבט של עוני, ובהיבט של המידה בה הצמיחה 

"מחלחלת" לכל שכבות האוכלוסייה. מכאן עולה צורך בשימוש במדד אלטרנטיבי שיאפשר זיהוי 

טוב יותר של מקורות אי השוויון. במחקר שנערך לאחרונה על ידי ארגון ה- OECD הוצג מדד 

אלטרנטיבי, ותוצאות המדידה שלו מעלות מספר תובנות מרכזיות לגבי אי השוויון בישראל: פער 

ההכנסה בין העשירים ליתר האוכלוסייה בארה"ב, "מניע" את אי השוויון באופן משמעותי יותר 

מהמידה בה הוא משפיע על אי השוויון בישראל; אי השוויון בהכנסה נטו בישראל גבוה ביחס 

למדינות בעלות היקף העברות גבוה יותר, דוגמת דנמרק; אי השוויון בקצה התחתון של התפלגות 

ההכנסות )שמקורו בגובה הפערים בין העניים ליתר האוכלוסייה(, גבוה בישראל ביחס לצרפת. 

תרשים ש1: עקומת הממוצעים הכלליים לאי שוויון בהכנסה נטו- השוואה בינלאומית2 

ממודד בגובה ההכנסה )ממוצע למדינה=100( 

I: אי שוויון בישראל וארה"ב  
נתוני 2013 

II: אי שוויון בישראל, דנמרק וצרפת 
נתוני צרפת ודנמרק משנת 2012, נתוני ישראל משנת 2013
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בהכנסות בקצה העליון של התפלגות ההכנסות מהווים מקור משמעותי לרמת אי השוויון הנמדד 

2 בהמשך המיקוד מופיעה הרחבה אודות האופן בו ניתן להסיק מהתרשימים לגבי רמת אי השוויון 

ומקורותיו. 
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בישראל. זאת בהשוואה לתפישה הקיימת כי הפער בין בעלי ההכנסות הנמוכות לשאר 

האוכלוסייה הוא האחראי הבלעדי לרמת אי השוויון הנמדדת במדינה. ייתכן כי הממצא לפיו אי 

השוויון בישראל מקורו גם בפערים בקצה העליון של התפלגות ההכנסות נובע בין היתר מרמת 

הריכוזיות הגבוהה במשק, רמת התחרותיות הנמוכה יחסית, ומגודלו של מגזר ההי-טק.  

הממצא לגבי "תרומתם" של העשירים מאד לאי השוויון בישראל, אשר אינו בא לידי ביטוי במדד 

ג'יני, עלול לצייר תמונה מוטה לגבי אי השוויון, בעיקר בקרב האוכלוסיות המוחלשות בישראל. 

הבנה זו מחדדת כי יש להתאים את המדיניות בתחום אי השוויון, ובפרט את מידת המעורבות של 

המדינה, לאחר בחינה מעמיקה של הסיבות לפערים בקרב בעלי ההכנסות הנמוכות.  

רקע 

סוגיית אי השוויון בישראל מצויה על סדר היום הציבורי זה תקופה ארוכה, כאשר הדיון בנושא 

מתרכז בעיקר סביב ערכו הגבוה יחסית של מדד ג'יני בישראל לעומת המדינות המפותחות. למרות 

שמדד ג'יני הוא המדד המקובל ביותר כיום למדידת אי שוויון, הוא סובל מחולשה מהותית 

הנובעת מהתייחסות זהה לפערי הכנסה בין עניים למעמד הביניים, לעומת פערי ההכנסה בין 

מעמד הביניים למעמד הגבוה. כך למשל, גידול בשכר עובדי ההי-טק או עלייה חדה בשיעור 

האבטלה של עובדים בשכר נמוך יובילו שניהם לגידול במדד ג'יני. ברמה המשקית, ברור כי מדובר 

בשתי התפתחויות שונות מאד, הדורשות התייחסות אחרת מצד קובעי המדיניות.  

לאור הבנה זו, ארגון ה- OECD הציג מתודולוגיית מדידה אלטרנטיבית של אי-השוויון 

המבוססת על גישתו של אטקינסון )1970(3, שהציע כי יש למדוד את אי שוויון ברווחה הנובעת 

מההכנסה, ולא את אי שוויון בהכנסה. הרציונל מאחורי המדד המוצע הוא מתן משקולות שונים 

לרמות ההכנסה השונות, כך שהפערים בין הכנסות ייבחנו לכל אורך התפלגות ההכנסות ולא רק 

ביחס להכנסה הממוצעת. כך, המדד האלטרנטיבי, הקרוי "הממוצע הכללי", משקף את גובה 

ההכנסה הממוצעת המשוקללת במשק, 

בהינתן רמות שונות של פרמטר הבחירה- 

אלפא )α(. אלפא מייצגת את המשקולות 

השונים שיינתנו לרמות ההכנסה השונות 

בחישוב ההכנסה הממוצעת המשוקללת 

במשק4. ככל שאלפא גבוהה, המשקל שיינתן 

3
 Atkinson, A. (1970), “On the Measurement of Inequality”, Journal of Economic Theory, 

Vol. 2/3, pp. 244-263. 

1 1
1

 𝜇(𝑥, α) = ( ∑𝑁 𝛼
𝑖=1 𝑥𝛼

𝑖 )  𝑖𝑓 𝛼 ≠ 0; =  ∏𝑁 𝑥𝑁 ערכיו של הפרמטר  נעים בין ∞±:  4
𝑖=1  𝑖𝑓 𝛼 = 0 α

𝑁 𝑖
 

דוגמא- ערכי הממוצע הכללי 

10,000 B  הכנ סה
8,000ממוצע ת  בש ני  A 

6,000 המשקי ם  
ערכי הממוצעי ם 

4,000 הכלליי ם 
  B -ו A במשקים

2,000 עבור אלפא=2 

0
0 1 2 3

אלפא 
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לבעלי ההכנסות הגבוהות בממוצע הכללי, גדול יותר ולהיפך. האומדן לממוצע הכללי במשק, 

מתאר מהי רמת ההכנסה שתבטיח שמירה על רמת הרווחה הנוכחית במשק5, בתרחיש של 

מעבר לחלוקת הכנסות שוויונית לגמרי, עבור כל אלפא. כלומר, ככל שערך הממוצע הכללי רחוק 

מגובה ההכנסה הממוצעת במשק, רמת אי השוויון גבוהה. לדוגמא, נניח משק A בו ההכנסה 

הממוצעת )ממוצע פשוט, משקולות זהים לכל הפרטים( לנפש סטנדרטית שווה ל- 6,000 ₪. אם 

משק זה שוויוני לחלוטין, משמעות הדבר היא כי ערך הממוצע הכללי זהה לערך הממוצע הפשוט 

עבור כל אלפא- 6,000 ₪. כעת נניח כי המשק אינו שוויוני לחלוטין וכי אומדן הממוצע הכללי 

עבור אלפא )חיובית( x כלשהי עומד על 7,000 ₪. משמעות הדבר כי אם כלל הפרטים במשק 

ירוויחו 7,000 ₪ בדיוק, רמת הרווחה תהייה זהה לרווחה שהתקבלה מהתפלגות ההכנסות 

בנקודת המוצא. כעת נניח קיומו של משק דומה B עם רמת הכנסה ממוצעת זהה )6,000 ₪( 

והתפלגות הכנסות שונה, כך שעבור אותה אלפא בגובה x אומדן הממוצע הכללי שווה ל- 8,000 ₪. 

ניתן להסיק מכך כי רמת אי השוויון במשק B גבוהה יותר )שכן הפרטים צריכים הכנסה גבוהה 

יותר כדי להבטיח שלא תפגע רווחתם(, או במילים אחרות, התועלת של הפרטים במשק זה 

משוויון, קרי מחלוקת הכנסות שוויונית לחלוטין, נמוכה יותר. בנוסף לשימוש שניתן לעשות במדד 

כדי לזהות הבדלים ברמת אי השוויון בין משקים, ניתן באמצעותו לזהות גם את מקורות אי 

השוויון במשק. 

עקומת הממוצעים הכלליים מתקבלת מחישוב ערכו של הממוצע הכללי עבור כל אלפא אפשרית. 

זיהוי מקורות אי השוויון נעשה באמצעות התבוננות בפער שבין עקומת הממוצעים, לבין העקומה 

המתארת התפלגות הכנסות שוויונית )"קו שוויון מלא"(. ככל שהמרחק בין עקומת הממוצעים 

לקו השוויון המלא בצד הימני של ההתפלגות )ערכים חיוביים של הפרמטר אלפא( גדול יותר 

)מתואר בשטח האדום בתרשים שI.2(, אזי אי השוויון מקורו בקצה העליון של התפלגות 

ההכנסות. מדוע? עבור ערכי אלפא גבוהים, משקלם של בעלי ההכנסות הגבוהות גבוה יותר ורמת 

ההכנסה שנדרשת על מנת להבטיח שלא תפגע רווחתם של הפרטים במעבר לחלוקת הכנסות זהה, 

גבוהה יותר. ככל שרמה זו גבוהה, ההכנסות הגבוהות גדולות יותר ביחס ליתר הפרטים 

)הקוטביות גדולה יותר( ורמת אי השוויון גבוהה. ניתן אם כך להגדיר את פרמטר הבחירה אלפא 

כמדד הפוך לשנאת אי השוויון )ברמות מאד גבוהות שלו המשק "אוהב אי שוויון" ולכן נדרשת 

לפרטים הכנסה גבוהה מאד כדי שהחיים במשק שוויוני לא יפגעו ברמת הרווחה שלהם(. באופן 

הפוך, עבור ערכי אלפא שליליים, ככל שהפער )השלילי( בין עקומת הממוצעים לעקומת השוויון 

במידה חזקה יותר  "מּונע" המלא גבוה )מתואר בשטח הירוק בתרשים שI.2(, אזי אי השוויון

5 הנובעת מהתועלת של הפרטים במשק מהתפלגות ההכנסות הנוכחית. 
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מפערי השכר בין בעלי ההכנסות הנמוכות ליתר הפרטים באוכלוסייה6. בתרשים ש2 לעיל מוצגות 

דוגמאות תיאורטיות לערכי המדד האלטרנטיבי לאי שוויון, עבור משקים בעלי רמות שונות 

ומקורות שונים של אי שוויון. בדוגמא I מוצג משק בו אי השוויון סימטרי סביב קו השוויון 

המלא, מה שמצביע על כך שאי השוויון מתפלג בצורה דומה על פני כל רמות ההכנסה, כלומר שלא 

 II ניתן להצביע על "משיכה" של אי השוויון למעלה או למטה על ידי אחד הקווצות. בדוגמא

מוצגים שני משקים עם רמות גבוהות ולא סימטריות של אי שוויון. במשק Z ישנו מרחק גדול של 

עקומת הממוצעים מקו השוויון המלא בתחום שמתחת לקו השוויון המלא, והתקרבות של עקומת 

הממוצעים לקו השוויון המלא בתחום שמעל לקו השוויון המלא. זוהי אינדיקציה לכך שאי 

השוויון מתרכז בקצה התחתון של התפלגות ההכנסות )פערים גדולים בין בעלי ההכנסות הנמוכות 

ליתר הפרטים(. ניתן לראות את התופעה ההפוכה במשק Y, מה שמעיד על כך שאי השוויון מתרכז 

בקצה העליון של התפלגות ההכנסות. 

תרשים ש2: דוגמאות תיאורטיות לפרשנות של עקומת הממוצעים לאי שוויון בהכנסה  
II: דוגמא לאי שוויון גבוהI 8: דוגמא לאי שוויון בינוני וסימטרי7 

תוצאות מרכזיות 

תוצאות המחקר של ה- OECD )תרשים ש1( מעלות מספר תובנות מרכזיות לגבי מקורות אי 

השוויון בישראל. ראשית, מקורות אי השוויון בישראל ובארה"ב שונים- אי השוויון בארה"ב 

מושפע באופן משמעותי יותר מפערי ההכנסה בין העשירים לשאר האוכלוסייה, לעומת ישראל9. 

ממצא נוסף, המתיישב עם התוצאות המוכרות של מדד ג'יני ועולה גם מהבחינה הנ"ל, הינו כי אי 

השוויון בהכנסה נטו בישראל גבוה ביחס למדינות בעלות היקף העברות גבוה יותר, דוגמת דנמרק 

6 עבור רמות מאד גבוהות של שנאת אי שוויון, הפרטים מוכנים להסתפק בהכנסה נמוכה יותר )ביחס להכנסה הממוצעת במצב 

המוצא( כדי שרמת הרווחה שלהם לא תפגע במעבר למשק שוויוני. ככל שאי השוויון מקורו בפערים גדולים יותר בין בעלי 
ההכנסות הנמוכות ליתר האוכלוסייה, הממוצע הכללי במשק זה ברמות אלפא שליליות, יהיה נמוך יותר. 

7 דוגמא למקרה פשטני של מבנה הכנסות במשק: 5 העשירונים התחתונים מרוויחים 50% מההכנסה הממוצעת וה-5 העליונים 

מרוויחים 150% מההכנסה הממוצעת. 
8 דוגמאות לשני מקרים פשטניים של מבני הכנסות במשק: במשק בו אי השוויון מתרכז בקצה התחתון של התפלגות ההכנסות 

העשירון התחתון מרוויחים 50% מההכנסה הממוצעת ויתר העשירונים מרוויחים הכנסה זהה בגובה 106% מההכנסה הממוצעת; 
במשק בו אי השוויון מתרכז בקצה העליון של התפלגות ההכנסות העשירון העליון מרוויחים 200% מההכנסה הממוצעת ויתר 

העשירונים מרוויחים הכנסה זהה בגובה 90% מההכנסה הממוצעת. 
9 תוצאה המתבטאת בכך שעקומת הממוצעים של ארה"ב גבוהה יותר מהעקומה של ישראל, בתחום שמעל קו השוויון המלא. 

12
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)עקומת הממוצעים של דנמרק קרובה יותר לקו השוויון המלא מהעקומה של ישראל, לכל 

אורכה(. לבסוף, ניכר כי אי השוויון בקצה התחתון של התפלגות ההכנסות )שמקורו, כאמור 

בגובה הפערים בין העניים ליתר האוכלוסייה(, גבוה בישראל ביחס לצרפת למשל, ואילו הפערים 

בין העשירים ליתר האוכלוסייה, דומים בשתי המדינות. 

בעוד שהמתודולוגיה שהוצגה מאפשרת הבנה מעמיקה יותר של מקורות אי השוויון בישראל ביחס 

 OECD -למדדים המוכרים, בסיס הנתונים בו נעשה שימוש לצורך הבחינה שערך ארגון ה

מוגבל10. אי לכך, התוצאות שהוצגו לגבי אי השוויון בישראל אינן משקפות את התמונה המלאה 

לגבי מקורותיו. לכן נערכה בחינה נוספת על ידי שימוש במתודולוגיה דומה ובסיס נתונים מפורט 

יותר11, בניסיון לזהות האם אי השוויון בישראל נובע מפערים בקצה עליון או בקצה התחתון של 

התפלגות ההכנסות. 

משמעותי לאי השוויון, הן במדד החדש שהוצג לעיל והן במדד ג'יני המקובל. תרשים ש3 מציג את 

עקומת הממוצעים לאי שוויון בתוך העשירון העליון בישראל, כולל ובניכוי המאיון העליון. לפיו, 

אי השוויון בעשירון העליון )כפי שנראה בהמשך גם בכלל המשק( נובע במידה רבה מהפערים בין 

השכר הגבוה לשכר הגבוה ביותר. אפקט דומה של צמצום אי השוויון, אם כי בעוצמה פחותה 

יותר, ניתן לראות כאשר משמיטים את המאיון העליון במדידת אי השוויון בקרב סך כל המשק 

10 אי השוויון חושב באמצעות נתוני ממוצע ההכנסה בקרב עשירוני הכנסה בישראל. כלומר, משקולות 

שונים ניתנו לעשירונים השונים.  
 

11 הבחינה נעשתה באמצעות נתוני סקר הוצאות משקי בית לשנת 2014 והתבססה על ממוצעי ההכנסה של 

האחוזונים השונים. 
 

12צפויה להתפרסם בקרוב במלואה באתר הכלכלן הראשי של משרד האוצר.  

תרשים ש3: עקומת הממוצעים הכלליים לאי שוויון בתוך העשירון 
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בישראל. לחילופין, הפער 

בין בעלי ההכנסות 

הגבוהות ביותר לבעלי 

ההכנסות הגבוהות 

)מאיון עליון מול עשירון 

עליון(, הוא מקור 

סטנדרטית, נתוני 
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הישראלי )תרשים ש4(13. בחינה נוספת של השפעת המאיון העליון על אי השוויון, באמצעות 

שימוש במדד ג'יני, העלתה כי הוא תורם כ-2.6 נקודות למדד )ביחס למדד הקרוב ל- 37 נקודות, 

בהכנסה נטו(. ייתכן כי הממצא לפיו אי השוויון בישראל מקורו בעיקר בפערים בקצה העליון של 

התפלגות ההכנסות נובע בין היתר מרמת הריכוזיות הגבוהה במשק, רמת התחרותיות הנמוכה 

יחסית, ומגודלו של מגזר ההי-טק.  

מנקודת ההסתכלות של קובעי 

המדיניות, התערבות שונה 

נדרשת בהקשר של התפלגות 

ההכנסות במשק בהיבט של 

עוני ושוויון ההזדמנויות של 

האוכלוסיות המוחלשות, 

ובהיבט של המידה בה 

הצמיחה "מחלחלת" לכל 

שכבות האוכלוסייה. אומנם 

הפער בין הכנסתם של 

העשירים מאד לבין הכנסתם 

של יתר הפרטים אינו גורר 

עוני )אבסולוטי( ואינו פוגע 

בנגישותם של בעלי ההכנסות 

הנמוכות להשכלה ולשירותים ציבוריים, אך יש לו השפעות רוחב אחרות רבות על המשק )החל 

מהשפעה על הלכידות החברתית וכלה בהשפעה על התמריצים של הפרטים(. מכאן כי ההשוואה 

הפשטנית של מדדים דוגמת ג'יני עלולה לצייר תמונה מוטה לגבי אי השוויון, בעיקר בקרב 

האוכלוסיות המוחלשות בישראל. בהקשר זה, השימוש במדד המוצע מאפשר זיהוי טוב יותר של 

מקורות אי השוויון בקרב פרטים בעלי הכנסות שונות ויכול לשמש כלי יעיל יותר לעיצוב מדיניות 

בנושא.  

לסיכום, תוצאות המדידה של המדד האלטרנטיבי לאי שוויון בישראל מעלות כי הפער בין בעלי 

ההכנסות הגבוהות מאד לבעלי ההכנסות הגבוהות הוא בעל תרומה ניכרת לרמת אי השוויון 

הנמדדת בישראל. זאת בהשוואה לתפישה הקיימת כי הפער בין בעלי ההכנסות הנמוכות לשאר 

האוכלוסייה הוא האחראי הבלעדי לרמת אי השוויון הנמדדת במדינה. הבנה זו מחדדת כי יש 

13 חשוב לציין כי כאשר עורכים ניתוח שכזה על בסיס שימוש בנתוני סקר ישנה אמידת חסר של גובה 

ההכנסות בקצה העליון של התפלגות ההכנסות, בין היתר בשל השתתפות נמוכה של בעלי ההכנסות 
הגבוהות בסקרים. אי לכך, האומדן ל"תרומתם" של בעלי ההכנסות הגבוהות לבעיית אי השוויון בישראל 

הינו אומדן חסר להיקף התופעה במציאות. 

תרשים ש4: עקומת הממוצעים הכלליים לאי שוויון בהכנסה- כולל 
ובניכוי המאיון העליון 

ממודד )הכנסה ממוצעת=100(, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית, נתוני 2014 
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מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; עיבודי הכלכלן הראשי.  
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המיקוד השבועי
נקודת מבט חדשה על אי השוויון בישראל

להתאים את המדיניות בתחום אי השוויון, ובפרט את מידת המעורבות של המדינה, לאחר בחינה 

מעמיקה של הסיבות לפערים בקרב בעלי ההכנסות הנמוכות. היתרון במדד המוצע הינו כי הוא 

מאפשר זיהוי טוב יותר של מקורות אי השוויון בקרב פרטים בעלי הכנסות שונות, ולכן עשוי 

להיות רלוונטי יותר לקביעת מדיניות בתחום. 
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בארץ 
נתונים אחרונים וסיכום פרסומים מאוגוסט 2016 

ץ  ר א ב

סיכום פרסומים מחודש אוגוסט 

 מנתוני האומדן הראשון של הלמ"ס לחשבונות הלאומיים ברבעון השני של שנת 2016 עולה כי 

ברבעון זה נרשמה האצה בקצב הצמיחה של המשק לכדי 3.7 אחוזים. נתון זה מבטא עלייה 

ביחס לקצב צמיחה של 2.2 אחוזים ברבעון הראשון של 2016. נציין כי נתוני הרבעון הראשון 

של שנת 2016 עודכנו, בפעם השלישית ברציפות, באופן משמעותי כלפי מעלה. האומדן הנוכחי 

של הרבעון הראשון של שנת 2016 מצביע על צמיחה של 2.2 אחוזים, זאת לאחר שהאומדן 

הראשון הצביע על קצב צמיחה נמוך ביותר של 0.8 אחוז בלבד.  

תרשים 1: שיעור הצמיחה השנתית והרבעונית בתוצר 
שיעורי שינוי בקצב שנתי 

 

7%
6.1% 

6% 5.7% 5.5% 
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מקור: למ"ס 

 ניתן לייחס את ההאצה בקצב הצמיחה ברבעון השני למספר גורמים, ובהם: )1( צמיחה 

מהירה של הצריכה הפרטית ב-9.5 אחוזים )הקצב הגבוה ביותר מאז שנת 2007(. העלייה 

המהירה בצריכה הפרטית התבטאה הן בצריכה השוטפת והן בצריכת בני הקיימא ובני 

הקיימא למחצה; ו- )2( עלייה של 8.7 אחוזים בצריכה הציבורית. 

 גורם מרכזי בצמיחה המהירה של הצריכה הפרטית הוא השיפור המתמשך בשוק העבודה. כך, 

נתוני שוק העבודה ממשיכים להציג תמונה חיובית במיוחד, כאשר בחודש יולי נרשם בשוק 

העבודה בישראל שיפור משמעותי, שבא לידי ביטוי בכל מדדי שוק העבודה. שיעור התעסוקה 

ושיעור המועסקים במשרה מלאה הגיעו לרמות שיא, ושיעור האבטלה ירד לרמת נמוכה 

ביותר של 4.7 אחוזים. השיפור בשוק העבודה בא לידי ביטוי גם בקרב גילאי העבודה 

העיקריים )64-25(, אולם בקרב גילאים אלו התמקד השיפור בעלייה חדה בשיעורי 

ההשתתפות והתעסוקה, לצד ירידה קלה בשיעור האבטלה. בבחינת נתוני השכר למשרת שכיר 

ומספר משרות השכיר )לחודש מאי(, לא נרשם שינוי משמעותי ביחס לחודש אפריל. 
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תרשים 2: שוק העבודה, נתונים נבחרים 

 גורמים נוספים התומכים בצמיחה המהירה של הצריכה הפרטית הם הריבית הנמוכה 

והאינפלציה השלילית. כך, קצב האינפלציה נותר זה החודש ה- 23 ברציפות בטריטוריה 

שלילית, כאשר לירידה במחירי הסחורות ולמדיניות הממשלתית תרומה משמעותית. בחודש 

יולי 2016 נרשמה עלייה נוספת בקצב האינפלציה אך זה נותר שלילי בשיעור של 0.6- אחוז 

)ראה תרשים 7(, כאשר העלייה של המדד בחודש יולי )ביחס לחודש יוני( הייתה המהירה 

ביותר )בניכוי עונתיות( מאז אפריל אשתקד.  
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תרשים 3: קצב האינפלציה של מדד המחירים לצרכן 
לפי סוג מוצר, שיעור שינוי לעומת החודש המקביל אשתקד 

 בניגוד לנתוני הצריכה הפרטית ושוק העבודה, סחר החוץ של ישראל ממשיך להכביד על קצב 

הצמיחה של המשק בשל ירידה ביצוא הסחורות. בחודש יולי נרשמה ירידה של 2.4 אחוזים 

בגירעון בסחר החוץ הישראלי בהשוואה לחודש קודם, כאשר ירידות נרשמו גם ביצוא 

הסחורות וביבוא הסחורות )ראה תרשים 4(. עד כה בשנת 2016, הסתכם הגירעון המסחרי ב- 

7.95 מיליארדי דולרים, כ- 60 אחוזים יותר מהגירעון שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד. עם 

זאת, נתוני הרבעון השני עודכנו כלפי מעלה, מה שהתבטא בנתוני החשבונות הלאומיים 

בצמיחה חיובית של היצוא ברבעון השני. 

תרשים 4: יצוא ויבוא הסחורות  
ללא אניות, מטוסים ויהלומים, מיליארדי דולרים 
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מקור: למ"ס 
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הקו המקווקו - נתוני היצוא כפי שפורסמו בחודש יולי 

מקור: למ"ס 
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מדיניות מוניטארית 

 הוועדה המוניטארית של בנק ישראל הותירה את הריבית במשק לחודש ספטמבר, בהתאם 

לציפיות, ברמתה הנוכחית - 0.1 אחוז. חברי הוועדה ציינו בהודעה כי המדיניות המוניטרית 

תיוותר מרחיבה למשך זמן רב. 

 חברי הוועדה המוניטארית הביעו אופטימיות בנוגע לפעילות הכלכלית במשק תוך שהם 

מציינים לחיוב את הצריכה הפרטית ואת הנתונים החיוביים משוק העבודה, ואף מתייחסים 

ליצוא  אשר צמח בשיעור נאה. 

 חברי הוועדה ציינו עוד כי "על פי האומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית, הצמיחה 

הייתה גבוהה מהצפוי, 3.7 אחוזים; עם זאת, מוקדם לקבוע אם היא מתבססת בקצב הגבוה 

מהממוצע של השנים האחרונות", עוד הוסיפו חברי הועדה כי "המשק העולמי ממשיך לצמוח 

בקצב מתון, נתוני הצמיחה של המשקים העיקריים ברבעון השני היו נמוכים, ונמשכת 

החולשה בסחר העולמי". חברי הוועדה התייחסו גם לעליית הסבירות להעלאת הריבית 

בארה"ב עוד בשנת 2016, אולם ציינו כי אי הוודאות בהקשר זה מוסיפה להיות גבוהה.  

אינפלציה  

 נתוני האינפלציה הצפויה ב- 12 החודשים הקרובים, הנגזרים משוק ההון, עמדו בממוצע 

בחודש אוגוסט על 0.4 אחוז, ירידה של 0.1 נקודת אחוז ביחס לשיעור האינפלציה הצפויה 

שנרשם בחודש יולי. זהו חודש חמישי ברציפות בהם נתוני האינפלציה הצפויה ב- 12 

החודשים הקרובים הנגזרים משוק ההון, משקפים ציפיות לאינפלציה חיובית )שעודנה נמוכה 

בשיעור ניכר מהגבול התחתון של יעד האינפלציה(. בכך רשמו הציפיות עלייה של 0.8 נקודת 

אחוז מראשית השנה. הציפיות האינפלציוניות לשנה שנייה נותרו ללא שינוי ברמה של 0.7 

אחוז, ונותרו מתחת לגבול התחתון של יעד האינפלציה. כמו כן, שיעורי האינפלציה הצפויים 

לחמש השנים נותרו ללא שינוי )חודש שישי ברציפות(, ברמה שנתית ממוצעת של 1.0 אחוז, 

הגבול התחתון של יעד האינפלציה. 

 כתוצאה מהירידה בציפיות האינפלציוניות, הריבית הריאלית רשמה עלייה קלה בחודש 

אוגוסט לכדי 0.3- אחוז, והיא מצויה בטריטוריה שלילית זה חודש רביעי ברציפות, לאחר 

שבחודשי הרבעון הראשון של 2016 הייתה הריבית הריאלית חיובית )ראה תרשים 5(. 
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תרשים 5: קצב האינפלציה הצפוי והריבית הריאלית 
ב- 12 החודשים הקרובים ובחמש השנים הקרובות 

פעילות ריאלית 

 מדד הרכישות בכרטיסי האשראי ירד בחודש יולי ב- 0.5 אחוז, זאת לאחר שבמחצית 

הראשונה של 2016 עלה המדד ב- 4.4 אחוזים בהשוואה למחצית השנייה של 2015, איטי 

מהקצב שנרשם במחצית השנייה של 2015. 

תרשים 6: מדד הרכישות בכרטיסי האשראי 
במחירים קבועים, ממוצע 2002 = 100 
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מקור: למ"ס 
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ם ל ו ע ב

סיכום פרסומים מחודש אוגוסט 

 על אף ההאטה בקצב הצמיחה של המשק האמריקאי, עולה מנאום הנגידה ילן בכינוס השנתי 

של הבנקים המרכזיים בארה"ב כי הפד צפוי להעלות את הריבית בחודשים הקרובים, זאת 

לאור התמונה החיובית המתקבלת משוק העבודה האמריקאי, והתקרבות קצב האינפלציה 

ליעד האינפלציה של הפד. עוד הוסיפה הנגידה כי בהתאם למדיניות הפד, עליית הריבית 

תהייה הדרגתית, אך לא רמזה לגבי המועד בו צפויה הריבית לעלות. על רקע נתוני הצמיחה 

החלשים לרבעון השני, יתכן והפד ימתין לנתוני הרבעון השלישי טרם קבלת ההחלטה. יתר על 

כן, סגן הנגידה, סטנלי פישר, ציין כי עדיין תיתכנה שתי העלאות ריבית השנה. אמירות אלו 

מחזקות את הערכה כי הריבית במשק האמריקאי תועלה לפחות פעם אחת עד סוף השנה, 

אלא אם יתרחשו אירועים בלתי צפויים. 

 לפי האומדן השני לנתוני החשבונות הלאומיים בארה"ב, קצב הצמיחה עמד ברבעון השני של 

2016 על 1.1 אחוזים בקצב שנתי )ראה תרשים 7(, עדכון של 0.1 נקודת אחוז כלפי מטה, 

בהשוואה לאומדן הראשון, זאת בהתאם לציפיות הכלכלנים. הצמיחה ברבעון השני התבססה 

בעיקרה על הצריכה הפרטית )המהווה כ- 70 אחוזים מהתוצר(, אשר צמחה בקצב שנתי של 

4.4 אחוזים )גבוה ב- 0.2 נקודת אחוז מנתוני האומדן הראשוני(, ותרמה 2.94 נקודות אחוז 

לצמיחה. תרומה זו של הצריכה הפרטית לצמיחה הינה מהגבוהות שנמדדו בשנים האחרונות.  

הגידול בצריכה הפרטית נבע מהנתונים החיוביים בשוק העבודה האמריקאי ומהגידול 

בהכנסה הפנויה ברבעון הראשון של השנה. מנגד, הירידה במלאים מוסיפה לקזז מן הצמיחה, 

וניתן לייחס לירידה זו את העדכון כלפי מטה של נתוני הצמיחה באומדן השני. 

תרשים 7: קצב הצמיחה של התוצר האמריקאי 
שיעור שינוי שנתי ושיעור שינוי רבעוני בקצב שנתי, במחירים קבועים 
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 עוד עולה מנתוני האומדן השני לרבעון השני כי רווחי החברות בארה"ב, רשמו ירידה בשיעור 

של 4.9 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. היחלשות הרווחים במגזר העסקי 

עשויה להטיל צל על ההשקעות ועל שוק העבודה ברבעונים הקרובים. 

 בחינת נתוני הצמיחה של המשק האמריקאי ביחס לרבעון המקביל אשתקד מצביעה על 

האטה מתמשכת בקצב הצמיחה החל מהרבעון הראשון של 2015 )ראה תרשים 8(. התפתחות 

זו צפויה להקשות על הפד להעלות את הריבית בחודשים הקרובים, על אף מספר פרמטרים 

התומכים בהעלאתה.  

 
תרשים 8: קצב הצמיחה של התוצר האמריקאי 

שיעור שינוי ביחס לרבעון המקביל אשתקד, במחירים קבועים 
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 במקביל להאטה שנרשמת בארה"ב נראה כי גם בגוש האירו חלה האטה בצמיחה. לפי 

האומדנים המוקדמים לנתוני החשבונות הלאומיים בגוש האירו, צמיחת התוצר עמדה 

ברבעון השני של 2016 על 1.1 אחוזים בקצב שנתי )ראה תרשים 9(, בהתאם לצפי המוקדם. 

הנתון מהווה האטה משמעותית בצמיחה ביחס לרבעונים הקודמים כאשר קצב הצמיחה 

הנוכחי היה האיטי ביותר מאז אמצע 2014. בתוך כך, ההאטה בקצב הצמיחה אפיינה גם את 

הכלכלות הגדולות בגוש האירו כאשר קצב הצמיחה בגרמניה עמד על 1.7 אחוזים )לעומת 2.9 

אחוזים ברבעון הראשון(, ובצרפת על 0.2- אחוז )קצב צמיחה שלילי לעומת קצב של 2.7 

אחוזים ברבעון הראשון(.  

 ביוון, נרשמה האצה משמעותית בקצב הצמיחה, והנתונים הראשוניים מעידים על חזרה  

לצמיחה חיובית לאחר הצמיחה השלילית שנרשמה ברבעון הראשון. כך, צמיחת התוצר 
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ברבעון השני של שנת 2016 עמדה ביוון על 1.1 אחוזים בקצב שנתי, בדומה לקצב הצמיחה 

שנרשם במדינות גוש האירו. 

תרשים 9: צמיחת התוצר במדינות גוש האירו 
שיעור השינוי רבעוני בקצב שנתי ובמחירים קבועים 

 במקביל לנתונים החלשים במשק האמריקאי והאירופי נראה כי גם בסין חלה האטה בפעילות 

הריאלית בחודש יולי. כך, נתוני הייצור התעשייתי לחודש יולי מצביעים על צמיחה של 6.0 

אחוזים ביחס לחודש המקביל אשתקד, שיעור נמוך מהנתון של חודש יוני )6.2 אחוזים( 

ומהציפיות )6.2 אחוזים(. הנתונים הושפעו מהתמתנות הביקושים החיצוניים ומהירידה 

בייצור בתעשיות הפלדה והפחם )ביחס לחודש המקביל אשתקד(. האטה נרשמה גם בקצב 

הגידול של היקף ההשקעות בנכסים קבועים14 ובקצב הגידול של המכירות הקמעונאיות שהיו 

נמוכים מהקצב שנרשם בחודש יוני ומהתחזיות. 

14 נתוני החודשים ינואר-יולי 2016 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 
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תרשים 10: קצב הגידול של המדדים הריאליים העיקריים בסין 
שיעור שינוי, כל חודש לעומת החודש המקביל אשתקד 
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 באוסטרליה, הבנק המרכזי )RBA- Reserve Bank of Australia( הוריד את הריבית במשק 

ב- 0.25 נקודת אחוז לכדי 1.5 אחוזים, רמתה הנמוכה ביותר היסטורית. התחזית היא כי 

הריבית תישאר ברמתה הנמוכה לאורך זמן. על פי דברי נגיד הבנק המרכזי של אוסטרליה 

ההחלטה בדבר הפחתת הריבית נבעה בין היתר מרמות האינפלציה הנמוכות והרצון לתמוך 

בשוק העבודה. 

ארה"ב 

 מנתוני שוק העבודה האמריקאי לחודש אוגוסט עולה כי הגידול במספר המועסקים בארה"ב, 

הפתיע לרעה, כאשר על פי נתוני דוח התעסוקה, נוספו לשוק העבודה 151 אלף מועסקים 

בלבד, כ-30 אלף מועסקים פחות מהתחזיות שצפו גידול של 180 אלף עובדים. זאת בניגוד 

לנתוני שוק העבודה בחודשים יוני יולי בהם נרשם גידול חד מהצפוי במספר המועסקים15. עם 

זאת, קצב הגידול הנוכחי עדיין מאפשר לשמור על רמת האבטלה הנוכחית באם לא יכולו 

שינוי בשיעורי ההשתתפות. 

15 יש לציין כי בחמש השנים האחרונות הגידול במספר המועסקים באוגוסט היה נמוך מהצפי. 
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תרשים 11: השינוי במספר המועסקים בשוק העבודה האמריקאי 
שינוי חודשי וממוצע שינוי שנתי, אלפי מועסקים 
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 במקביל, שיעור האבטלה נותר בחודש אוגוסט ללא שינוי בשיעור של 4.9 אחוזים, בניגוד לצפי 

לירידה של 0.1 נקודת אחוז. על אף שלא חל שינוי, שיעור האבטלה מצוי ברמה נמוכה מאד. 

היציבות בשיעור האבטלה נבעה בשל יציבות בשיעור המשתתפים בכוח העבודה )נותר על 62.8 

אחוזים(. לאור התפתחויות אלו נרשמה יציבות גם  בשיעור התעסוקה בחודש אוגוסט, ביחס 

לחודש קודם, ברמה של 59.7 אחוזים. 

תרשים 12: שוק העבודה האמריקאי 
שיעורי אבטלה, השתתפות ותעסוקה 
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 השכר לשעת עבודה במגזר הפרטי עלה בחודש אוגוסט )ביחס לחודש יולי( ב- 0.1 אחוז, איטי 

במקצת מהתחזיות שצפו גידול של 0.2 אחוז. הנתון מהווה גידול של 3 סנט בשכר השעתי, 

לרמה של 25.73 דולרים לשעת עבודה. קצב עליית השכר ב- 12 החודשים המסתיימים בחודש 

אוגוסט עמד על 2.4 אחוזים, איטי ביחס לקצב שנרשם בחודש יולי. יתר על כן, שיעור הגידול 

בשכר השבועי ירד ל- 1.5 אחוזים, וזאת בשל ירידה במספר שעות העבודה השבועיות. 

 
תרשים 13: שיעור השינוי בשכר השעתי במגזר בשוק העבודה האמריקאי 

שיעור שינוי, כל חודש לעומת החודש המקביל אשתקד 

 נתוני שוק העבודה החלשים, ובפרט הצמיחה האיטית בשכר לשעת עבודה ולשבוע עבודה, 

עשויים להקשות על הפד להעלות את הריבית בהחלטה הקרובה בחודש ספטמבר. זאת על אף 

הדברים שנשאו ילן ופישר. 

 בחודש יולי 2016 נרשם גידול ריאלי של 0.4 אחוז בהכנסה הפנויה, מהיר מקצב הגידול 

שנרשם בחודש יוני, ובהתאם לתחזיות. הצריכה הפרטית רשמה גידול ריאלי של 0.3 אחוז, 

בהתאם לתחזיות, איטי מהגידול שנרשם בחודש יוני. 

 כתוצאה מהעלייה המהירה יחסית בהכנסה הפנויה בהשוואה לעלייה בצריכה הפרטית, 

נבלמה מגמת הירידה בשיעור החיסכון הפרטי מההכנסה הפנויה, אשר נרשמה ברבעון השני 

של 2016. בתוך כך, עמד שיעור החיסכון הפרטי מההכנסה בחודש יולי על 5.7 אחוזים.  

  

4.0%

3.5%

3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

 
 FRED ,BLS :מקור

 



23

בעולם
2016 אוגוסטמנתונים אחרונים וסיכום פרסומים 

תרשים 14: שיעור החיסכון הפרטי 
כאחוז מההכנסה הפנויה 

 מדד מחירי הצריכה הפרטית נותר בחודש יולי ללא שינוי ביחס לחודש יוני, בהתאם לציפיות.   

בתוך כך מדד הליבה16 רשם בחודש יולי עלייה קלה של 0.1 אחוז ביחס לחודש קודם, בהתאם 

לתחזיות. קצב האינפלציה )שיעור השינוי לעומת החודש המקביל אשתקד( של המדד ירד 

בחודש יולי, זה חודש שני ברציפות, ב- 0.1 נקודת אחוז, לרמה של 0.8 אחוז. קצב האינפלציה 

של מדד הליבה שמר על יציבות, בשיעור של 1.6 אחוזים. מתחילת השנה מצוי קצב אינפלציית 

הליבה בטווח של 1.7-1.6 אחוזים, מעט מתחת ליעד האינפלציה של הפד - 2.0 אחוזים. 

  

16 מדד מחירי הצריכה הפרטית בניכוי מזון ואנרגיה. 
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תרשים 15: קצב האינפלציה של מדד מחירי הצריכה הפרטית 
שיעור שינוי ביחס לחודש המקביל אשתקד 

 בחודש יולי נרשם גירעון של 39.5 מיליארדי דולרים במאזן המסחרי של ארה"ב, רמה הנמוכה 

במקצת מהתחזיות. בהשוואה לחודש יוני, התרחב יצוא הסחורות ב- 1.9 אחוזים בעוד יבוא 

הסחורות הצטמצם בשיעור של 0.8 אחוז, מה שהוביל לצמצום של 5.2 מיליארדי דולרים 

בגירעון. ניתן לייחס את הצמצום בגירעון בהשוואה לחודש יוני לוירידה בביקושים למוצרים 

מיובאים כמו מוצרים פרמצבטיים ומוצרי סלולר, אל מול עלייה ביצוא מוצרי מזון מארה"ב. 

נתוני יבוא ויצוא השירותים לחודש יוני נותרו כמעט ללא שינוי בהשוואה לחודש קודם. 

אירופה 

 הנציבות האירופית הודיעה כי אפל מחויבת לשלם לרשויות המס באירלנד סכום של 13 

מיליארד אירו, וזאת בשל אפליה לטובת החברה במיסוי. לדברי הממונה על התחרות באיחוד 

האירופי, מרגרט ווסטגר, שיעור מס החברות האפקטיבי ששילמה אינטל ירד מאחוז ב- 2003 

לכדי 0.005 אחוז ב- 2014. זאת בעוד ששיעור מס חברות באירלנד עומד על 12.5 אחוזים. 

 )Head Office( לטענת הממונה, כמעט כל רווחי חברת אפל ממכירות הועברו למטה החברה

באירלנד שקיים בפועל "רק על הנייר". כך, לדברי הממונה, מטה החברה באירלנד לא מעסיק 

אף עובד, לא מחזיק במבנים, לא מבצע פעילות ריאלית כלשהי, ולא כפוף לתשלומי מס 

באירלנד או במקום אחר. 

 החלטת הנציבות מהווה את הקנס המיסויי )Tax Penalty( הגבוה ביותר שנקבע במסגרת 

מאבק בן שלוש שנים של הנציבות האירופית בהימנעות מתשלומי מס חברות. צעד זה מעורר 

חשש בחברות נוספות הזוכות להטבות מס במדינות באיחוד. ממשלת אירלנד וחברת אפל 
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הודיעו כי יערערו על החלטת הנציבות. ערעור זה עשוי להימשך שנים, וייתכן כי חברת אפל 

תידרש להפקיד את מלוא הסכום בחשבון נאמנות. גם הממשל האמריקאי תקף את ההחלטה, 

וציין כי זו עלולה לפגוע בהשקעות הזרות, באקלים העסקי ובקשרים הכלכליים בין ארה"ב 

לאיחוד. 

 מדד אמון הצרכנים בבריטניה רשם בחודש אוגוסט עלייה של 5 נקודות לכדי רמה של מינוס 7 

נקודות, זאת לאחר ירידה חדה של 11 נקודות שנרשמה בחודש יולי לרמתו הנמוכה ביותר של 

המדד מאז נובמבר 2013 )רמה הגבוהה מרף של 0 נקודות מעידה על אופטימיות בקרב 

הצרכנים בבריטניה, בעוד רמה הנמוכה מ- 0 מעידה על פסימיות(. למרות העלייה שנרשמה 

החודש המדד ממשיך להיות ברמה פסימית. 

  קצב האינפלציה )שיעור השינוי ביחס לחודש המקביל אשתקד( של מדד המחירים לצרכן 

במדינות גוש האירו נותר ללא שינוי ועמד בחודש יולי על שיעור של 0.2 אחוז, נמוך מהציפיות. 

זהו החודש השלישי ברציפות בו המדד חיובי, לאחר שביתר החודשים של שנת 2016 סביבת 

המדד הייתה שלילית. במקביל, קצב אינפלציית הליבה )בניכוי מחירי האנרגיה, המזון, 

האלכוהול והטבק(, רשם ירידה בניגוד לציפיות, לרמה של 0.8 אחוז. קצב האינפלציה בגוש 

האירו נותר מתחת ליעד האינפלציה של ה- ECB, העומד על 2.0 אחוזים. 

תרשים 16: קצב האינפלציה ואינפלציית הליבה בגוש האירו 
שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן, כל חודש לעומת החודש המקביל לו אשתקד 

 בגוש האירו נרשמה בחודש יולי יציבות בשיעור האבטלה, כאשר שיעור האבטלה נותר ללא 

שינוי, מעט מעל לציפיות, ברמה של 10.1 אחוזים )ראה תרשים 17(. בכך נשמר שיעור 

האבטלה הנמוך ביותר בגוש האירו מאז יולי 2011. באיחוד האירופי נרשמה גם כן יציבות 
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בשיעור האבטלה ברמה של 8.6 אחוזים, שיעור האבטלה הנמוך ביותר שנרשם באיחוד 

האירופי מאז מרץ 2009. 

 בחודש אוגוסט מדד מנהלי הרכש לענפי הייצור בבריטניה רשם עלייה חדה של 5.1 לכדי 53.3 

נקודות מה שמצביע על צפי להתרחבות כלכלית. העלייה שנרשמה החודש למעשה מהווה 

 .Brexit -תיקון לירידה החדה שנרשמה בחודש יולי על רקע ה

תרשים 17: שיעור האבטלה במדינות גוש האירו 
כשיעור מסך המשתתפים בשוק העבודה 

 בהשוואה לחודש יולי אשתקד, בעשרים ושש מתוך עשרים ושמונה מדינות האיחוד האירופי 

נרשמה ירידה בשיעור האבטלה17. עם זאת, הפערים במדינות האיחוד ממשיכים להיות 

משמעותיים, כאשר שיעור האבטלה בגרמניה נותר ללא שינוי ברמה של 4.2 אחוזים, בעוד 

שיעור האבטלה במדינות מוכות האבטלה, כדוגמת יוון וספרד, מוסיף להיות גבוה, על אף 

המשך מגמת הירידה )23.5 אחוזים18 ו- 19.6 אחוזים, בהתאמה(. 

17 בשתי מדינות נותרה האבטלה ללא שינוי בהשוואה לחודש המקביל אשתקד ובמדינה אחת בלבד 

)אוסטריה( נרשמה עלייה בשיעור האבטלה. 
 

18 הנתון האחרון מתייחס לחודש מאי 
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תרשים 18: שיעור האבטלה במדינות גוש האירו 

כשיעור מסך המשתתפים בשוק העבודה 

אסיה 

 בחודש יולי, נרשם ביפן שיעור אבטלה של 3.0 אחוזים, ירידה של 0.1 נקודת אחוז, בניגוד 

לתחזיות שצפו כי שיעור האבטלה ביפן יוותר ללא שינוי ברמה של 3.1 אחוזים. בכך, נרשם 

שיעור האבטלה הנמוך ביותר מזה כעשרים ואחת שנים. 
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* ביוון ובבריטניה ההשוואה מבוססת על נתוני מאי 2015 מאי 2016. 
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