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השבוע במאקרו 
 

מדד מאי היה נמוך מהצפוי, בעיקר בשל האטה ניכרת במחירי ההלבשה 

מדד המחירים לצרכן ירד בחודש מאי בשיעור של 
0.3%, והיה נמוך במידה ניכרת מרוב ההערכות 
המוקדמות )עלייה של 0.1% לפי הקונצנזוס(. מדובר 
בפעם הראשונה שבה נרשמה ירידה במדד בחודש 

מאי מאז שנת 2003.  

ירידת המדד בחודש מאי נובעת, בחלקה הגדול, 
מסעיף ההלבשה וההנעלה, שרשם עלייה מזערית 
)0.3%+(, נמוך בהרבה ביחס לעונתיות האופיינית 
לחודש זה )עלייה של 7% ויותר, ראו תרשים 1(. 
בשגרה, סעיף ההלבשה וההנעלה רושם בחודש מאי 
עלייה חדה, לאור מדידה מיוחדת שנערכת בו 
שקרויה "גשר", במסגרתו מושווים מחיריהם של 
פריטי קיץ לעומת מחיריהם שנה לפני כן ומחיריהם 
של פריטים שנתיים )המשווקים כל השנה( מושווים 
לעומת מחיריהם כחצי שנה לפני כן. השנה, מדידת 

"הגשר" בחודש מאי הניבה כאמור עלייה מזערית, כיוון שעונת פריטי קיץ החלה השנה במחירים נמוכים יחסית. זאת, כפי 
הנראה מתוך הרצון של חנויות ההלבשה וההנעלה, לאחר פתיחתן מחדש עם סיום צעדי ההסגר, להגדיל את היקפי המכירות, 
ובכך לפצות, ולו באופן חלקי, על ההפסדים שנגרמו להן בתקופה שבה הן היו סגורות. נתונים על רכישות בכרטיסי אשראי 
שפרסם בנק ישראל מצביעים על כך שמדיניות זו רשמה הצלחה, שכן לפי נתונים אלה במהלך מאי גדל היקף הרכישות של 
מוצרי ההלבשה במידה ניכרת ואף עלה על היקף הרכישות שנרשם בראשית השנה, ערב משבר הקורונה. עם זאת, ראוי לזכור 

כי נתונים אלה אינם מנוטרלים מהשפעות עונתיות אשר ייתכן והשפיעו אף הן על היקף הרכישות. 

מלבד סעיף ההלבשה וההנעלה, הושפע מדד מאי כלפי מטה גם מירידת מחירי הדלק )2.3%-( וכן מירידה ניכרת בסעיף המזון 
)0.9%-(. ירידה זו נובעת הן מהוזלות של חלק ממוצרי המזון )בפרט מוצרי חלב(, לקראת חג השבועות שחל בסוף מאי; והן 
מתיקון כלפי מטה של העליות החדות שנרשמו בחלק ממוצרי המזון בחודשים מרץ-אפריל, בראש ובראשונה מוצרי בשר, 

עופות ודגים.  

סעיף הדיור ירד בשיעור של 0.3%, כתוצאה מירידה בשיעור של 0.5% בתת-הסעיף שירותי דיור בבעלות דייריהם )המשקף 
את מחירי שכר הדירה בחוזים חדשים ומתחדשים שהחלו בחודשים אפריל-מאי 2020(. מדובר בירידה חדה יותר מהעונתיות 
המאפיינת את תת-הסעיף הזה בחודש מאי ובכך יש אינדיקציה ראשונה להאטת מחירי השכירות בצל משבר הקורונה. 
בעקבות המדד הנמוך, קצב העלייה השנתי של מחירי השכירות הואט מ-2.3% ל-2.0%. להערכתנו, קצב עליית מחירי 
השכירות עשוי להמשיך ולהתמתן בחודשים הקרובים, בצל משבר הקורונה, אם כי מגמה זו כנראה לא תימשך לאורך זמן.  

במקביל, קצב העלייה השנתי של מחירי הדירות )עפ"י סקר הדירות החודשי של הלמ"ס אשר איננו נכלל במדד המחירים 
לצרכן( מצוי בהאטה הדרגתית מראשית שנת 2020 והגיע בחודשים מרץ-אפריל לכ-3.5%, לעומת קצב שנתי של 4.2% 
בחודשים דצמבר 2019-ינואר 2020. להערכתנו, ההאטה בקצב עליית מחירי הדירות עשויה להימשך גם בחודשים הקרובים, 
לאור הירידה הניכרת שנרשמה בצל משבר הקורונה בהיקף רכישת הדירות במשק והנכונות הנמוכה של משקי הבית לבצע 

רכישות גדולות בתקופה הנוכחית )כפי שעולה ממדד אמון הצרכנים שמפרסמת הלמ"ס(. 

"סביבת האינפלציה" רחוקה מאד מיעד יציבות המחירים 

האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים )מאי 2020 לעומת מאי 2019( ירדה למינוס 1.6%, האינפלציה הנמוכה ביותר מזה כ-
16 שנים. גם קצב העלייה השנתי של מדדי הליבה השונים )המדד ללא דיור, המדד ללא אנרגיה וכו'( מצוי היטב בתוך התחום 
השלילי. במבט קדימה, האינפלציה השנתית )דהיינו כל חודש יחסית לתקופה המקבילה אשתקד( צפויה לעלות בהדרגה 
במהלך השנה הקרובה, וזאת בהנחה שהמשקים בארץ ובעולם יוסיפו להתאושש ולא תחול הכבדה מחודשת של צעדי הסגר. 
תחת הנחות אלו, בסיכום שנת 2020 צפויה להערכתנו רמת האינפלציה להיות עדיין שלילית )סביב מינוס 0.5% עד מינוס 
1.0%(, אך שנה קדימה )יוני 2020 – מאי 2021( היא עשויה לחזור לתחום החיובי,  לסדר גודל חיובי מתון מאוד של 0.5%-

 .1.0%

העלייה הצפויה באינפלציה בשנה הקרובה נתמכת ע"י מספר גורמים, כגון: יציאה מחלון החישוב השנתי של מדדים נמוכים 
במיוחד בעבר )יוני-יולי 2019(; השפעת התאוששות מחירי האנרגיה והסחורות בעולם בשבועות האחרונים; המשך עליית סעיף 
הדיור, אם כי ייתכן באופן מתון; והצפי לעליית מחירים בחלק מענפי השירותים )טיסות לחו"ל, מסעדות וכו'(, בניסיון לפצות 

על הפגיעה ברווחיות כתוצאה מיישום צעדי הריחוק החברתי.  



 
 

 

 
במבט לשנים הקרובות, בהנחה שתושג שליטה מלאה 
על נגיף הקורונה, צפויה האינפלציה להתכנס אל עבר 
הטווח התחתון של יעד יציבות המחירים )1%( וייתכן 
מעט מעבר לכך. זאת, כפי שעולה גם מציפיות 
הפורוורד של שוק ההון לשנים הבאות )ראו תרשים 
2(. הגורמים העיקריים שצפויים לתמוך בעליית 
האינפלציה הם: העלאות מסים בארץ ובעולם למימון 
החובות הממשלתיים המאמירים, שסביר כי לפחות 
חלקם יהיו בעלי השפעה מייקרת )כגון העלאת 
מע"מ(; עליית מחירי הסחורות והאנרגיה, לאור צפי 
להתאוששות הדרגתית של הכלכלה העולמית וייתכן 
גם כתוצאה מהאצת תהליכי דה-גלובליזציה, שייצרו 
שיבושים ושינויים בשרשרת האספקה העולמית; 
עלייה בריכוזיות בשווקים, ברקע פשיטות רגל של 
פירמות  וגם מיזוגים ורכישות בעקבות משבר 
הקורונה; והשפעה אינפלציונית של ההרחבה 

המוניטרית הניכרת שננקטת כיום בארץ ובעולם בעקבות המשבר. בנוסף, יש לציין כי סעיף הדיור במדד עשוי גם הוא להאיץ 
בטווח הבינוני, בשל מחסור צפוי בדירות במשק, כתוצאה מהאטה בהתחלות הבנייה ובגמר הבנייה במהלך 2020 עקב השפעות 
הקורונה השונות בתחום זה; זאת, לצד ירידת ביכולת של משקי הבית לרכוש דירה, בצל ההרעה בשוק העבודה. מהלך עליית 
מחירי הדירות ושירותי הדיור )שכירות( עשוי להיות מושפע גם מהאצה אפשרית בגידול במספר משקי הבית, עקב התרחבות 

מסוימת בהיקף הגעת עולים לישראל. 

תחזית הצמיחה של לאומי עודכנה כלפי מטה לשנת 2020, ל-מינוס 4.6% 

הגירעון המסחרי של ישראל )הפער בין היבוא ליצוא 
הסחורות( הסתכם בחמשת החודשים הראשונים של 
השנה בכ-7.8 מיליארד דולר, בכמיליארד דולר פחות 
מהגירעון בתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, 
הגירעון ה"בסיסי" )הגירעון הכולל, בנטרול רכיבים 
תנודתיים במיוחד, כמו אוניות, מטוסים, יהלומים 
וחומרי אנרגיה( היה דומה בחודשים ינואר-מאי 
השנה לזה שהיה בינואר-מאי 2019. כאשר בוחנים 
את התפתחות סחר החוץ של ישראל בחודשים 
האחרונים, תקופת משבר הקורונה, ניתן ללמוד כי 
לאחר ירידה משמעותית בחודש אפריל, ביבוא 
מוצרי צריכה והשקעה וביצוא התעשייתי )ראה/י 
גרף( הרי שבחודש מאי ניכרה התאוששות מסוימת, 
אם כי עדיין מדובר בנתונים המשקפים פעילות 
נמוכה משמעותית מזו שהייתה טרום המשבר. 
לעומת זאת, יבוא חומרי הגלם שומר על יציבות 

בחודשים האחרונים וייתכן שהדבר מגלם מידה של אופטימיות יחסית באשר להתאוששות בייצור והיצוא התעשייתי.  

ניתוח פעילות סחר החוץ )יצוא ויבוא סחורות( לצד הערכות באשר לפעילות בתחום יצוא ויבוא השירותים, משתקפת 
בהערכותינו באשר לירידה הצפויה השנה הן ביבוא והן ביצוא הסחורות והשירותים, בעיקר על רקע הצמצום החד הצפוי 
בביקוש העולמי של שותפות הסחר המרכזיות של ישראל אשר עד כה נראה כי נפגעו, ברובן, יותר מישראל. בנוסף, הירידה 
החדה ביבוא מוצרי השקעה מרמזת על הצפוי גם בתחום ההשקעות בענפי המשק אשר צפויות להיפגע באופן משמעותי, על 
רקע אי הוודאות הרבה המביאה לסיכון גובר. זאת, למרות הרמה הנמוכה של הריבית במשק )הריבית הריאלית שלילית הן 
לטווח קצר והן לטווח הארוך( אשר הייתה אמורה לעודד ולהגביר השקעות. על רקע נתונים אלה ואחרים, וכן לנוכח הערכת 
מצב מחודשת לנוכח העלייה במספר הנבדקים בקורונה בישראל ובמדינות אחרות בעולם, והצפוי בעקבות כך, עדכנו את 
תחזיתנו לצמיחת המשק בשנת 2020 כלפי מטה, בהשוואה לתחזית קודמת וכעת אנו מעריכים כי צפויה צמיחה שלילית של 
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כ-4% השנה, כאשר בסקטור העסקי, הצמיחה השלילית עלולה להיות בסדר גודל של כמינוס 7% . התגברות התחלואה 
בשבועות האחרונים עלולה לעכב את ההתאוששות של חלק מענפי המשק ולכן קיבלה ביטוי בהערכתנו למצב הסקטור העסקי.  

כתבו: אלון קול קרייז  
           איל רז 

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