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Every picture tells a story ...

...but are we getting the big

picture?

צמיחה גלובאלית – תמונת מצב
הכלכלה העולמית המשיכה להתרחב במחצית הראשונה של
שנת  ,2007עם צמיחה בשיעור של כ – .5%
כלכלת סין ,אשר ממשיכה במומנטום הצמיחה החזק ,רשמה
זינוק של כ –  11.5%במונחים שנתיים ,כאשר הודו ורוסיה
ממשיכות גם הן לצמוח בשיעורים ניכרים של  7%ומעלה.
שלושת מדינות אלו ,לבדן ,מהוות כ  1.5% -מסך הצמיחה
הגלובלית בכמה מהשנים האחרונות )כ 30% -מהצמיחה
העולמית(
התרחבות כלכלית חזקה נרשמה גם במדינות מתעוררות
ומתפתחות כגון מדינות באפריקה שבהן ההכנסה לנפש נמוכה
במיוחד .מדינות אלה נהנות מהתעניינות גוברת והולכת של
אירופה ושל סין ,המעוניינות ליהנות ממשאבי הטבע שיש בה –
ותמונת מצב דומה נראית גם במדינות מסויימות בדרום
אמריקה .קצב ההשקעה בתשתיות באפריקה הולך וגדל – הן
בתשתיות תקשורת והן בכבישים .עם זאת ,אפריקה נמצאת
עדיין בשלבים מוקדמים מאוד של התעוררות כלכלית.
מתוך הצמיחה העולמית ,נרשמה גם ירידה בקצב ההתרחבות
בשני גושים נוספים :בגוש האירו וביפן ,אשר פעילותן הכלכלית
צמחה בצורה מתונה יותר ברבעון השני של שנת  2007וזאת
לאחר צמיחה חזקה יחסית ברבעונים קודמים .שני הגושים ירדו
מקצב של כ 3% -לכ.2.2% -
בארה"ב שיעור הצמיחה עמד בממוצע על רמה של 2.25%
במחצית הראשונה של שנת  ,2007כאשר שוק הדיור הפך את
התמונה והאט את קצב הצמיחה באופן ניכר .התחזיות לצמיחה
בארה"ב – הן רשמיות והן של גופים פרטיים ,נמוכות מ.2% -

השורה התחתונה :לאחר שנים של צמיחה מהירה בהובלת סין,
נוצרת האטה בכלכלות המערביות ,המשך צמיחה ערה בדרום מז'
אסיה ,והתעוררות נקודתית באיזורים כגון אפריקה ודר' אמריקה.

רמת הצמיחה בסין – גרף רב שנתי

רמת הצמיחה בהודו – גרף רב שנתי

צמיחה גלובלית – ניתוח והערכה
ניתוח

הערכותינו

• בתהליך שנמשך מזה  3שנים ,הכלכלה העולמית צמחה בקצב
נאות במחצית הראשונה של שנת .2007
• אולם ,המערבולת שנוצרה בשווקים הפיננסים עקב משבר
הסאבפריים ,הביאה לתחזית צמיחה מתונה יותר במחצית השניה
של השנה .למעשה ,בגלל ההשפעה החלשה יחסית על המומנטום
ועל הצמיחה העולמית לשנת  ,2007תחזית הצמיחה העולמית
לשנת  2008ירדה בכ –  ,0.5%על פי הערכת הבנק העולמי
מחודש יולי השנה .ע"פ הערכות אלה ,הצמיחה הגלובאלית לשנת
 2008נשארה ברמה גבוהה יחסית –  .(!) 4.75%גם קרן המטבע
הבינלאומית ) (IMFהעריכה לאחרונה כי הצמיחה ב2008 -
תסתכם ל ,4.8% -בעיקר עקב האטה בכלכלת ארה"ב .עם זאת,
ממוצע התחזיות המתפרסמות על ידי גופים שונים בשבועות
האחרונים ,נעות סביב  ,4%לעומת קצבים של  5%בשנים
האחרונות.
• תחזית צמיחה זו ,נתמכת בין השאר על האיתנות הפונדמנטאלית
והמומנטום החזק בשווקים המתעוררים ,בהובלת סין והודו .כאשר
ארה"ב צפויה לצמוח ב 1.8% -ואירופה בכ ,2% -ברור כי מנועי
הצמיחה העיקריים – ימשיכו להיות בדרום מזרח אסיה.
•בנוסף ,לצידה של סין ,הודו תמשיך לצמוח בקצבים של  ,8%תוך
תהליך מואץ של פיתוח תשתיות .כתוצאה מכך ,מדינות הלווין של
שתי מדינות אלה ,צפויות לצמוח גם כן בקצב נאות.

• ביל גרוס ,משקיע האג"ח האגדי מארה"ב ,מעריך כי בשנה הקרובה
ארה"ב עשויה לראות רבעון אחד של צמיחה שלילית ,אולי אף שניים
רציפים – מה שעונה להגדרה הרשמית של "מיתון" .אחת השאלות
המרכזיות בהקשר זה היא האם מיתון או האטה בכלכלת ארה"ב ,תגרור
את העולם למצב דומה.
•כפי הנראה ,האפקט של חדשות רעות מכיוונה של כלכלת ארה"ב ,לא
יהיה חזק מספיק בכדי לגרור למצב זה .סין ,הודו ומדינות הסוחרות
עימן ,עשויות להמשיך לצמוח בקצבים נאותים בהחלט ,תוך מיקוד צמיחה
אזורית/פנימית .הביקושים הפנימיים בסין והעלייה ברמת החיים ,תאפשר
לכלכלה זו לפצות עצמה על ירידה מסויימת בביקושיהם של השווקים
המאטים את פעילותם .במילים אחרות ,למרות המיתוס לפיו האטה
בפעילות הכלכלית בארה"ב תעצור את הענק הסיני – ניתן להניח כי
תהליכי הצמיחה המקומיים בסין מספיק חזקים בכדי לשמר פעילות
כלכלית וצמיחה ערה.
•אל מול התחזיות המתונות ,אנו נותנים משקל רב יותר לתהליכים
החיוביים בכלכלה האירופית ,אשר הולכת ותופסת מקום מרכזי למדי
בכלכלה העולמית ,כגוש חזק ויציב .לא ניתן להתעלם מתהליך הצטרפותן
של המדינות המזרחיות אל תוך הגוש ,מה שמאפשר לכלכלה האירופאית
לצמוח כלפי פנים ,עם יציבות מחירים יחסית – עקב כוח העבודה המגיע
ממזרח .אל מול ממוצע תחזיות לצמיחה של  ,2%אנו מעריכים כי
כלכלת הגוש תמשיך לצמוח בקצב של .3%-2.5%

• הצמיחה הגושית בשנה הקרובה תמשיך להיות מונעת ומושפעת
גם ממחירי הסחורות ,אשר צפויות להמשיך ולעלות .מדינות בעלות
משאבי טבע ,ימשיכו לצמוח בקצב מהיר .דוגמא :אוסטרליה
)מינראלים( ,אינדונזיה )מוצרי חקלאות – בעיקר להפקת שמנים
לתעשיית הביו-דיזל( ומדינות מפיקות נפט.
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הסיכונים והאיומים המאקרו כלכליים










ירידה באמון בשווקים הפיננסיים .למרות הפעילות הריאלית הערה ,הלחץ והמתח שהחברות
העסקיות מצויות בו מצד השווקים הפיננסים ,עשוי ליצור המשך למגמת ההיחלשות והמועקה על
הצמיחה הכלכלית הגלובלית .מסיבה זו אנו עדים למאמצים כבירים של קובעי המדיניות בעולם לסייע
בבניית האמון ,בשידור יציבות וגישה אחראית .בהיבט זה ,אף עצמת ההתקוטטות של סין וארה"ב
סביב סוגיית המטבע ,ירדה קלות.
חשש ממשבר נזילות .אחת התופעות העלולות להתרחש לאחר משבר בשוק הכספים )במקרה זה –
משבר הסאבפריים בארה"ב( ,היא ירידה בנכונות לתת אשראי) .התייחסות נרחבת  -בהמשך (
מחלקות שלמות העוסקות בעסקאות אשראי בבנקים העולמיים – נסגרות .היובש עלול להחריף את
הקשיים של הפירמות לגייס הון .תופעה זו עשויה לקבל ביטוי במיוחד במשק האמריקאי ובבריטניה,
אך גם במידה מסויימת – באירופה.
עלית מחירי האנרגיה .מחירי האנרגיה עשויים להמשיך לעלות ,עקב התגברות בביקושים בסין –
תהליך הנמשך גם בהווה -לצד אי הרחבה בצד ההיצע )הגילוי המשמעותי היחיד של השנים
האחרונות הוא המקורות שנמצאו במכסיקו – אך ייקח לפחות שנתיים להביאם אל השוק( .קיימים
תרחישים רבים העוסקים במשבר זה ,חלקם מגיע עד לחששות מפני עימותים צבאיים .אף כי תהליך
הסלמה שכזה עשוי להמשך שנים ,עצם אזכור התרחישים עלול לגרור להאטה עולמית ,עקב עליה
בסביבת אי הוודאות הן בשווקים הגלובאליים והן בשווקים הפיננסיים.
עליית מחירי המזון .עלית מחירי המזון בעולם יוצרת חשש וציפיות לאינפלציה מוגברת )התייחסות
נרחבת  -בהמשך( .מצב זה עלול לגרור השפעות שליליות על מגזרים שונים בכלכלה ,עקב שינויים
במבנה ההוצאה של הצרכן הגלובאלי .עלית מחירי המזון עלולה לגרור לגל של העלאות ריבית בעולם
ובעקבות כך – להאטה בעוד  2-3שנים.
האטה בפעילות הכלכלית בארה"ב – עשויה לגרור השפעה על כלכלות ומשקים מסויימים ,כגון
קנדה ,מקסיקו ויפאן ,אם כי המשך פעילות בקצב גבוהה בשווקים המתעוררים – יפצה באופן ניכר את
הצמיחה הגלובאלית .בכל זאת ,עשויות להיות מדינות אשר תסבולנה כתוצאה מכך  -יותר מאחרות.

אינפלציה גלובלית – תמונת מצב
האינפלציה אכן מוכלת בכלכלה המתקדמת ,אך גבוהה מדי
)או מתפרצת( בהרבה מדינות מתפתחות וזאת עקב עלויות
גבוהות של חומרי האנרגיה והמזון .למשל ,בארה"ב ליבת
האינפלציה שנרשמה הייתה נמוכה במעט מהרמה
הפסיכולוגית של כ –  2%במונחים שנתיים ,אך מחירי
האנרגיה והמזון ,כאמור ,הובילו לקפיצה קלה בחודש ספטמבר
האחרון.
מספר מדינות מתעוררות ומתפתחות ראו אינפלציה גבוהה
יותר ,עקב צמיחה מהירה יחד עם משקל גבוה יחסית של מזון
במדדי המחירים שלהן .ההאצה במחירי המזון נבעה ,בעיקר,
מהשימוש הגובר בתירס ומצרכים נוספים אשר שימשו
בתהליך הייצור של ביו – דיזל ובנוסף ,עקב מזג אוויר קיצוני
במקומות מסוימים ברחבי העולם .הביקוש החזק מותיר את
מחירי הנפט וסחורות אחרות  -ברמת מחירים גבוהה.
למעשה ,אנו נמצאים בתקופת מעבר של קצב האינפלציה
העולמי ,מסביבה של  2%לסביבה של  3.5%ומעלה .מעבר
זה נובע מעליה בשכר בשווקים המתעוררים ,ממחירי אנרגיה
גבוהים באופן מתמשך וממגמה עולמית של עליה במחירי
המזון.
ביפן ,לעומת ארה"ב ,רמת המחירים לא רשמה עלייה ואף
נשארה יציבה באופן יחסי .לעומת זאת ,אירופה ,נמצאת בקצב
של  ,2.6%המהווה חריגה מאוד בלתי רצויה מהיעד של .2%
בשווקים המתעוררים ובמדינות המפיקות חומרי גלם ,קצבי
האינפלציה נעים בין  5%ל .10% -קצבים אלו נובעים כמובן
מהפעילות הכלכלית במשקים אלו .מצבים אלו מחייבים
העלאות ריבית והן יובילו להתחזקות מטבעותיהן .בין
המועמדים הבולטים לחוות עליית ריבית ולשמור על מצב של
עצמה :הרופיה ההודית ,הרובל הרוסי ,הריאל הברזילאי.
לעומתם ,היואן הסיני מנוהל ולכן יתחזק בצורה מתונה ,אך
עקבית ,יחד עם עליה מדודה בריבית.

ליבת האינפלציה בארה"ב – גרף רב שנתי

ליבת האינפלציה ביפן – גרף רב שנתי

איום האינפלציה הגלובלית
מדובר באיום מרכזי ,אשר עשוי לדרוש התייחסות של קובעי המדיניות בעולם.
לאחר שנים של צמיחה תוך שמירה על רמות מחירים נאותות ,האיום האינפלציוני מתגבר .רמות המחירים
נשמרו בשנות הצמיחה האחרונות עקב מחירי עבודה נמוכים בשווקים המתעוררים ,יחד עם מטבעות יציבים
בשווקים אלה.
באחרונה ,גם השווקים המתעוררים רושמים עליה בשכר ,יחד עם התחזקות במטבעותיהם .מגמה זו לא
מאפשרת עוד לאינפלציה להיות מוכלת ולא לפרוץ – למרות העלייה במחירי האנרגיה.
הפוטנציאל ללחצים אינפלציוניים עולמיים נובע מכמה סיבות עיקריות:
העלייה הממושכת במחירי האנרגיה.
העלייה בביקוש העולמי למזון ולמוצרי צריכה.
ההשפעה של זרימת המט"ח אל הכלכלות המתעוררות ואל אירופה והתחזקות מטבעותיהן.
בהיותן מקורות מרכזיים ליצוא של מוצרי צריכה – התייקרות המטבעות שלהן שקולה לעלית
תשומות עולמיות .בנוגע לאירופה ,חשוב לזכור כי גוש מדינות זה הינו היצואן הגדול בעולם.
מגמה בת שנתיים – אשר נבלמה לאחרונה – של עליה בשערי הריבית .עליה זו "נבלעה"
בפעילות הריאלית הערה ,אולם בכל זאת ,חשוב לזכור כי הריביות בעולם עלו בכ 2% -בשנתיים
האחרונות )בממוצע משוקלל( והעלו את העלויות ,ללא השפעה משמעותית על הביקושים.
בשנה הקרובה אנו עשויים לראות "מפגש" ויצירת מאסה של גורמי השפעה ,דבר המעלה את סיכון
האינפלציה בצורה משמעותית ביחס לעבר :התחזקות מטבעות של מדינות מייצאות ,מחירי אנרגיה שלא
חוזרים אלא להיפך ,מחירי מזון גבוהים ,עליה בעלויות בשווקים המתעוררים )מחירי שכר ,מחירי נדל"ן(.
עליית המחירים העולמית טרם החלה להשפיע בצורה שלילית על הביקושים ועל הפעילות הכלכלית
במרבית המדינות .עם זאת ,חשוב לזכור כי במונחים ריאליים ,בכלכלות המערב היא נעה סביב קצב
הצמיחה הנומינלי )קרי ,צמיחה ריאלית אפסית(.
ההשפעה השלילית של האינפלציה תורגש בשנה הקרובה בעיקר בצפון אמריקה ובבריטניה ,מעט פחות
מכך – באירופה ,אשר קולטת אל תוכה את מדינות המזרח .באופן אבסורדי למדי ,דווקא המדינות המייצרות
את האינפלציה ,פחות תושפענה ממנה בשנה הקרובה ,עקב המשך פעילות כלכלית ערה.

תחזית אינפלציה עולמית
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שוקי ההון – לאחר משבר המשכנתאות
השווקים הפיננסים הפכו תנודתיים באופן משמעותי .משבר
האשראי ,אשר נבע מהדאגות משוק המשכנתאות הלא מגובות
) ,(Sub – Primeהלך והתחזק לממדים משמעותיים ביותר ברמה
הגלובלית ויצר מחסור במזומנים אצל חברות גדולות במשקים,
אשר לקחו פוזיציה בשוק המשכנתאות הנ"ל.
קיים קושי לאמוד את גודל הנזק .על פי הערכות מוקדמות ,הנזק
נאמד על ידי  HSBCבכ 600 -מיליארד דולרים .על פי ההזרמות
שביצעו בנקים מרכזיים ,הנזק עשוי להיות גדול בהרבה.
בהווה ,מתקיים בעולם מהלך תגובה ממושך ,אשר במסגרתו
מצטמצמים מערכי האשראי בבנקים ובגופי אשראי שונים.
למעשה ,המלווים הגדולים נכנסים למגננה .כתוצאה מכך :מרווחי
הסיכון עולים.
אי הודאות לגבי גודל ההפסדים ואי היכולת הזמנית לכמת את
גודל הנזק ,ממשיכים ל"יבש" את השווקים מהנזילות שהייתה
קיימת בהם בתקופות שלפני המשבר .נזילות זו הניעה את העולם
עם מחירי הון זולים ומרווחי סיכון מצומצמים מאוד והיא אפשרה
צמיחה .היעדרה – תקשה על הצמיחה.
שוקי האג"ח הגיבו גם הם בהתאם .מחירי אגרות החוב
הממשלתיות בארה"ב עלו )ורמת התשואה ירדה( ,מצב אשר
מסביר ,בדרך כלל ,את החיפוש אחר חוף מבטחים כאשר יש
חשש ואי וודאות בשווקים .מצב זה מעיד למעשה על חשש
משמעותי מפני מיתון.
בנוסף ,מרווחי הסיכון המגולמים באשראי לחברות – עלו במידה
משמעותית .המלווים הגדולים אינם מוכנים עוד להלוות במרווחי
סיכון כה נמוכים והדבר מעלה את מחירי ההון של הפירמות באופן
בולט.
למעשה ,ההשפעה השלילית האמיתית עשויה להתחיל להיראות
רק בתקופה הקרובה ,עם ה"ייבוש" של שוק האשראי בארה"ב,
בריטניה ואולי גם אירופה .שתי הראשונות – עלולות לסבול ממצב
זה יותר מאשר אירופה ,אשר נהנית ,שוב ,מקליטת מדינות מזרח
אירופה – תהליך המלווה בתנופת השקעות.

מדד הדאו ג'ונס –  18חדשים אחרונים

מדד הניקיי ביפאן  18חדשים אחרונים

עידן ה"מערבולת המוניטארית"
בארה"ב  -ציפיות בשוק לירידת הריבית
שוקי ההון צפויים להיכנס לתקופה של מערבולת
מוניטארית .המשמעות :תנודות בלתי מתואמות
בשערי הריבית הגלובאליים .לדוגמא :ירידה בריבית
בבריטניה ,לצד עליה בריבית באירופה .ירידה
בריבית בארה"ב ,לצד עליה בריביות בהודו וסין.
טרם המערבולת בשווקים ,בעיקר בשנה האחרונה,
הבנקים ברחבי העולם הנהיגו מדיניות מוניטארית
מצמצמת )העלאת ריבית( וזאת במטרה להילחם
באינפלציה.הריביות במדינות מסויימות עלו ,כאשר
הריבית בארה"ב נותרה ללא שינוי.
" - "Chindiaהודו וסין החלו בתהליך ברור של
העלאת ריבית.
במקביל ,משבר האשראי דרש מהבנקים ,בניגוד
למדיניות המצמצמת שהנהיגו עד לרגע פרוץ
המשבר ,ל"הזריק" נזילות לשווקים הפיננסים על
מנת לייצב את המערכת ולהוריד .למעשה ,משבר
זה הכתיב לבנקים המרכזיים בעולם מדיניות של
הרחבה מוניטארית.
יציבות מוניטארית – וודאות בנוגע לשערי הריבית
בעתיד – היא מפתח חשוב לצורך יציבות
כלכלית.בשווקים בעולם ,חוסר וודאות בנוגע
לריבית בעתיד – הינה בעלת השפעה שלילית
ומזיקה יותר מהחשש מפני העלאת הריבית.
כתוצאה מחוסר היציבות המוניטארית ,נוצר חשש
מהותי מפני תפקוד של שוקי ההון בעתיד הקרוב.
הדבר עשוי כאמור להיות גורם האטה בשווקים
הגלובאליים ,בעיקר בארה"ב ובאירופה.

באירופה – ציפיות בשוק להעלאת הריבית

מדיניות מוניטארית גלובאלית
לשנת  :2008למה עלינו לצפות?
קובעי מדיניות סביב העולם ,ימשיכו לעמוד בפני אתגר הצמיחה החזקה ולחצי
האינפלציה .אתגר זה קשה יותר מבעבר עקב "עידן המערבולת" בשווקים הפיננסים.
התוצאה :מדיניות ריבית מבודלת וממוקדת.
ארה"ב :מאחר ורמת הצמיחה ממשיכה להיות במגמת ירידה ,המשך מדיניות
מוניטארית מרחיבה הכרחית ,תוך כדי שמירה על רמת אינפלציה ע"פ היעדים
המוגדים.
גוש האירו :בטווח הקצר ,רצוי שהמדיניות המוניטארית תישאר ללא שינוי – במצב
ה"חזק" .מצב זה יצמצם את התנודתיות בשווקים הפיננסים ויקטין המהומה.
יפן :רמת הריבית ביפן ,רצוי שתעלה לרמות סבירות ומקובלות מהרמה שהיא מצויה
בה כעת .יחד עם זאת ,העלאת הריבית רצוי שתחכה לסימנים ברורים מכיוון
האינפלציה ,אם וכאשר תעלה באופן מוחלט .בנוסף ,רצוי להתחיל במגמה זו לאחר
שתרד רמת התנודתיות בשווקים הפיננסים.
בשוקי אסיה – מתחייבת מגמה של עליה בריבית .סין עושה זאת בעקביות .הודו –
כנ"ל .הדבר תומך במגמה דומה במדינות הלווין.
התוצאה המתבקשת :תנודות חדות בשערי המטבעות גם ב.2008 -

על קצה המזלג  :סקירות מדינתיות
ארה"ב.
בריטניה.
גוש האירו.
גרמניה.
אוסטרליה.
רוסיה.
הודו.
סין.
יפן.
ברזיל.
מכסיקו.
דרום אפריקה.

בשקפים הבאים מוצגת התייחסות פרטנית למספר מדינות
מובילות ,אשר צוינו יוצר מפעם אחת בשקפים הקודמים.
באמצעות הבחינה הפרטנית של כל מדינה בנפרד –
צמיחת התוצר ,האינפלציה ,הצריכה הפרטית ,ההשקעות
וכן הלאה ,ניתן לראות את התנהגות הפרטים שיוצרים את
התמונה הגלובאלית שהוצגה לעיל.

כלכלת ארה"ב –
כלכלת ארה"ב צפויה לעמוד בפני האטה .השאלה
העיקרית בהקשר זה היא האם תהיה האטה או
מיתון )שני רבעונים רצופים של התכווצות בתוצר(.
בשנים האחרונות ,הצריכה הפרטית היא זו
שהחזיקה את הצמיחה של כלכלת ארה"ב.במשק זה,
אשר הצריכה הפרטית מהווה בו כ 70% -מהתוצר,
המשך פעילות צרכנית בקצב מוגבר כזה – הוא
שהניע את הכלכלה.
הצריכה הפרטית אשר צפויה לעלות בכ –  3%בשנת
 ,2007צפויה לגדול בפחות מ 2% -ב.2008 -
כתוצאה מכך ,רמת הצמיחה לשנת 2008 – 09
החזויה נמצאת בירידה ועומדת ברמה ממוצעת של
כ.2% -
בשנים האחרונות ,ניכר תהליך של התכווצות בקצב
ההשקעות ולאחרונה ההשקעות אף יורדות .מדובר
במגמה שלילית ביותר של המשק האמריקאי ,אשר
עלול להיכנס למיתון גם עקב כך.
ההאטה בשוק הנדל"ן ורמת מחירי הדירות אשר
נמצאת במגמת ירידה ברחבי ארה"ב – לוחצת את
תחזית הצריכה הפרטית לשנת  ,2008 – 09כלפי
מטה .ענף הדיור מהווה כ 10% -מהתוצר במשק
האמריקאי .הצטמצמותו בכ 10% -מסתמנת בהווה.
המשמעות היא ירידה של  1%נוספים בקצב
הצמיחה.
נקודת האור – התגברות בקצב היצוא ,לצד צמצום
קל בקצב היבוא .הסיבה היא כמובן הדולר החלש,
אשר מרע במידה משמעותית את תנאי הסחר של
המשק האמריקאי.
הדברים מתחילים לתת סימנים במאזן הסחר של
ארה"ב ,אשר מתחיל להצטמצם קלות.

תמונת מצב

ארה"ב  -אינדיקאטורים כלכליים
מדד האופטימיות הכלכלית – כפי שניתן
לראות ,הלך הרוח הצרכני משקף היטב
את מצבה של כלכלת ארה"ב .הצרכן
האמריקאי ,אשר אחראי לכ – 72%
מהצמיחה המשקית ,מגיב בהתאם
ותוצאות אלו באות לידי ביטוי ברמת
הצריכה .מדד זה מצוי ברמה של כ – 45
נקודות ,כאשר כל נתון נמוך מרמה של 50
נקודות מתקבל כשלילי.
מכירות הבתים הקיימים – שוק הנדל"ן
בארה"ב נותן אותותיו וע"פ מובילי דעה
כלכלית בארה"ב ,משבר זה רחוק מלצמוא
את התחתית .קרי ,הערכות כרגע הינן
המשך האטה במכירות הבתים הקיימים
והמשך ירידת מחירים אשר תימשך לעומק
שנת .2008

מדד האופטימיות הכלכלית לשנת 2007

מכירות הבתים הקיימים בארה"ב – רב שנתי

ארה"ב –

ירידה חדה בשיעור הצמיחה

מרבית ההערכות והמעריכים – לא צופים מיתון אלא האטה בקצב הצמיחה בארה"ב

המקורUBS :

ארה"ב –

ירידה חדה בשיעור הצמיחה

לעומת זאת ,עקום הריביות בארה"ב מראה חשש ממיתון והפחתת ריבית מהותית .עקום הריביות,
המשקף את ציפיות השוק לריבית בעתיד ,צנח באופן ניכר מאז יוני השנה ,טרם התפרצות משבר הסאבפריים .השוק מגלם הפחתות ריבית
חדות מאשר אלו שצופים החזאים השונים .למעשה ,השוק צופה סביבת ריביות הקרובה ל ,3% -לעומת ממוצע ההערכות הנע קרוב ל.4% -

יוני 2007
דצמבר 2007

המקור :רויטרס

כלכלת בריטניה
עד למשבר הסאב-פריים ,כלכלת הממלכה הבריטית נראתה
טוב מאוד :צמיחה בקצב נאות של  ,3%פעילות צרכנית
מאוזנת ,עליה בקצב ההשקעות ויציבות מחירים )כ2.3% -
לשנה(.
מחירי הדיור – עליה בשיעור שנתי של  - 12%בשנה שקדמה
למשבר המשכנתאות.
משבר המשכנתאות הציב את המדינה ברמת סיכון הקרובה
לזו של ארה"ב :נפילה של בנק המשכנתאות השלישי בגודלו
במדינה ולאחר מכן – הלאמתו ,יחד עם מחיקות של בנקים
מקומיים בגין אשראי מסוכן.
הבנק המרכזי ) (BOEהפחית את הריבית באופן די מפתיע
בחודש נובמבר ,מ 5.75% -ל . 5.5% -ההפחתה – שינוי
כיוון לאחר העלאות בשנה האחרונה ,נוצר למרות התגברות
באינפלציה ועלייתה ל 2.7% -במחצית הראשונה של ,2007
במטרה לצמצם את נזקי משבר הסאב-פריים .למרות זאת,
עדיין קיים חשש מפני ירידה בהשקעות.
הצמיחה ברבעונים הבאים ,סוף שנת  2007ושנת ,2008
צפויה לרדת עקב רמת השקעות ההולכת וקטנה ועקב ירידה
ברמת הצריכה הפרטית ,אשר נובעת )בדומה לארה"ב(
מהירידה בפעילות הכלכלית בשוקי הנדל"ן.
רמת האינפלציה נפלה לרמה של  2%ועשויה להישאר ברמה
זו בשנתיים הקרובות.

כלכלת בריטניה  -הערכה
למרות החששות בנוגע לשוק האשראי )בדומה
לארה"ב( ,כלכלת האיים הבריטיים נמצאת במצב
טוב יותר ולכן – היא עשויה להיפגע בצורה מתונה
יותר מארה"ב ,כתוצאה ממשבר הסאבפריים
ומהאטה עולמית .ברמה המאקרו-כלכלית ,יש לה
נקודות אור רבות יותר:
 .1שוק הגירה פתוח יותר .התוצאה :עבודה זולה
יחסית.
 .2השקעות בקצב נאות ,חיובי.
 .3מחסור בדיור באזורי הביקוש.
 .4האולימפיאדה ב 2012 -תיצור תנופת השקעות
בתשתיות.
 .5כלכלה יחסית מאוזנת – תעשייה  +שירותים.
מחירי הנפט .בניגוד לארה"ב ,בריטניה מפיקה נפט
בים הצפוני והיא חשופה פחות למחירי הנפט
הגבוהים.
אי לכך ,ההערכה היא כי כלכלת בריטניה תצלח
בצורה טובה את ההאטה וכי הפחתת הריבית –
תסייע להתאוששותה ולשמירה על קצב הצמיחה
האופייני לה ,כ.2.5% -
הגרפים המוצגים מראים את תגובת התוצר לשינויי
הריבית :הפחתת הריבית )בגרף התחתון( גוררת
עליה בקצב הצמיחה )הגרף העליון(

שינויי הריבית אל מול צמיחת התוצר:
כלכלה "ממושמעת"  :שינויי ריבית גורר תגובה של התוצר
צמיחת התוצר

הריבית בבריטניה

כלכלת גוש האירו
כלכלתה של אירופה נמצאת בתנופה ,אשר נבלמה מעט לאחרונה.
שיעור האבטלה ירד לשפל של  18חדשים.7.25 ,
אירופה נהנית מזרימת כוח אדם איכותי וצמא לשינוי ממדינות
המזרח .כוח אדם זה מאפשר צמיחה בקצב המהיר יותר מהממוצע
ארוך הטווח של הגוש )כ ,(2% -תוך חריגה מתונה יחסית מקצב
האינפלציה.
כמו שאר העולם המערבי ,אירופה סובלת מהעלית מחירי האנרגיה
והיא צפויה לראות האטה כתוצאה מעלית המחירים .עם זאת ,ברור
כי החשיפה של אירופה למחירי האנרגיה היא מתונה משמעותית
מזו של ארה"ב.
הרווחיות של החברות באירופה היא טובה ,למרות התחזקותו של
האירו ולמרות מחירי הנפט הגבוהים.
יש לזכור את השלכות משבר הסאבפריים על אירופה .נקודה זו
מהווה חוסר וודאות כרגע וקשה להעריך את השפעתה.
בנקים וגופי הערכה בעולם נוקטים זהירות בהערכותיהם לגבי
אירופה .התחזית היא כי לאחר צמיחה בקצב רבעוני מרשים של
 0.7%ברבעון השלישי ,תהיה האטה מסויימת ל .0.5% -זהירות זו
היא במקומה ,אולם חשוב לזכור כי אירופה נהנית משתי תופעות
חשובות:
קליטת מדינות מזרח אירופה.
זרימת הון מוגברת מכל העולם ,עקב הרצון להפקיד במטבע זה.

במקביל ,הפעילות של הגוש מול ארה"ב ירדה בצורה משמעותית
מסיבות אלה ,ניתן להניח כי הפעילות באירופה תמשיך להיות ערה
וכי למרות הניסיונות לדחות זאת ,ה ECB -יעלה את הריבית בניגוד
לרוח הזמן .גרף האינפלציה בהחלט תומך במהלך זה.
כתוצאה מכך ,ניתן לצפות לכך שהאירו יחזור להתחזקותו –
בתחילת .2008

האינפלציה בגוש האירו

כאשר מדברים על אירופה ,לא ניתן להתעלם
מהעוצמה הנצברת בגוש בעקבות קליטת מדינות
מזרח אירופה.
מדובר באוכלוסיות בעלות יכולת ורצון להתפתח
וממש את היתרונות הגלומים בהצטרפות לגוש
האירו.
הדבר מקבל ביטוי בשני אופנים:
כוח העבודה הזול השוטף את אירופה – עד לבריטניה.
צריכה מוגברת של האוכלוסייה במדינות אלה – יוצרת
צמיחה פנימית מוגברת באירופה .הדבר עשוי לפצותה
על ירידה בפעילות של ארה"ב.

כלכלת גרמניה
הצרכן הגרמני נחשב לצרכן "חלש".
למרות ירידת האבטלה לשיעור של ,7.1%
הצריכה הפרטית לא עולה.
בגרמניה מתבצעים שינויים מבניים בשוק העבודה,
טיפול בהתחייבויות פנסיוניות מופרזות כלפי
העובדים והתאמות שכר בין אזורים שונים בתוך
המדינה.
לאחר מגמת ירידה בביקושים הפנימיים בגרמניה
ברבעון השני ,הצמיחה קפצה ברבעון השלישי
וזאת עקב רמת ביקושים גבוהה של ענפי המשק
)השקעות בקצב מוגבר( .עקב עלית הריבית
בכלכלת הגוש ,רמת הביקושים הפנים משקיים
החזויה לשנת  ,2008 – 09עשויה להתמתן
ולעמוד סביב רמה של .2%
שיפור משמעותי נרשם בתקציב הממשלה וכפי
הנראה הוא מתאזן בסוף שנת  .2007בנוסף,
הרפורמה במס החברות עשויה לתמוך בפעילות
הפיסקאלית של ממשלת גרמניה במהלך שנת
.2008
היצוא הגרמני – נמצא בשיא ,עם קצב חודשי
המתקרב ל 18 -מיליארד אירו וגידול דו ספרתי
ממוצע בשנתיים האחרונות .היצוא – מופנה
למזרח הרחוק ,למזרח אירופה ולטורקיה  -מפתיע
רבים על רקע האירו החזק.
תמונה זו ,של ביקושים מקומיים חלשים יחד עם
השקעות ויצוא בקצב ערני מאוד ,יוצרים צמיחה
מאוד מאוזנת וברת קיימא עבור המשק הגרמני –
להבדיל מהצמיחה במשק האמריקאי – אשר הינה
מבוססת צריכה פרטית ולכן – אינה ברת קיימא.

כלכלת אוסטרליה
אוסטרליה נהנית מצמיחה המבוססת על
מחירי חומרי הגלם ,בעיקר מינרלים )עופרות
מתכת( וכן תוצרת חקלאית.
מרכיבי התוצר מזכירים במידה מסויימת את
המשק האמריקאי :פעילות צרכנית ערה
ועודף יבוא.
אוסטרליה נמצאת בפריחה עקב התפתחותן
של מדינות דרום מזרח אסיה השכנות .היא
מספקת להן שירותים פיננסיים ,מתכות,
תוצרת חקלאית .בתמורה היא נהנית מיבוא
המוצרים במחירים התחרותיים של מדינות
אלה.
הריבית באוסטרליה נמצאת במגמת עליה
) (6.75%בכדי להאט את הפעילות
הצרכנית ,בינתיים ללא הצלחה יתרה.
אולם ,התחזקות המטבע האוסטרלי הצליחה
להוריד את שיעור האינפלציה מסביבה של
 4%לכ 2% -במחצית השנה האחרונה ,עקב
הוזלת מחירי היבוא במונחי המטבע המקומי.
כמו בשאר העולם ,החקלאות האוסטרלית
נמצאת בהתרחבות ,עקב המחירים
הגבוהים.הדבר בולט בענף החיטה .אולם,
עקב בעיות מזג אוויר )יובש והיעדר גשמים(
נוצרו הפרעות בתפוקת החיטה לאחרונה.
יובש זה אמור לפגוע בתוצר של המדינה
בשנה הקרובה.

ריבית הבנק המרכזי

כלכלת רוסיה
הכלכלה הרוסית נהנית מעושר הנובע משלושה מקורות עיקריים:
מחירי הנפט הגבוהים.
מחירי המתכות הגבוהים – הן פלדה וברזל והן המתכות האל-ברזליות.
ביקוש ער והשקעות עצומות לנדל"ן בכל המדינה ,כמו גם בשאר מדינות בריה"מ לשעבר.

רמות המחירים הגבוהות בשוק הסחורות ,האיצו את קצב הצמיחה ברוסיה בשנת
 ,2007לרמה של  .7.3%יחד עם זאת ,לשנים  ,2008 – 09קצב הצמיחה הצפוי
נמוך יותר ועומד על רמה ממוצעת של .6.25%
אינפלציה – שלושת הגורמים הנ"ל )נפט ,מתכות ומחירי הדיור(  ,האיצו את קצב
האינפלציה לשנת  2007לרמה של  .11%המשך מגמת עליות בסחורות עשויה
ליצור מומנטום אינפלציוני נוסף .ברמת הציפיות לשנים  ,2008 – 09צפויה
התמתנות בקצב האינפלציה.

רוסיה – אינדיקאטורים כלכליים
רמת האבטלה – ההאצה בקצב הצמיחה
וקצב האינפלציה ,מוסברות בנוסף ע"י
השיפור המרשים שרשמה רוסיה ברמת
האבטלה המשקית בשלוש השנים
האחרונות .מרמת אבטלה של  8%בשנת
 2005לרמת אבטלה של  5.8%בשנה
הנוכחית – לכל דעה כלכלית זהו נתון
מרשים בפני עצמו.
ייצוא הסחורות – גם באינדיקאטור כלכלי
חשוב זה ,נרשמה צמיחה מטאורית של כ
–  ,40%אשר תורמת לקצב הצמיחה
המואץ .מדד זה כולל את כל הסחורות
הייצוא ,אך כפי שהוסבר לעיל ,עיקר הייצוא
הינו במוצרי האנרגיה והמתכות.
רוסיה בעידן הנוכחי ,אינה משק אשר ניתן
להתעלם ממנו .שאיפות ההנהגה לחזור אל
מרכז הבמה בתחום הבינלאומיים ,תוביל
להמשך מאמצי הצמיחה מוטת יצוא .ברור
כי מחירי סחורות גבוהים ,תומכים במטרה
זו.

רמת האבטלה ברוסיה – גרף רב שנתי

ייצוא הסחורות – שנת 2007

כלכלת הודו
צמיחה – בשנת  2006קצב הצמיחה זינק
ל ,9.4% -כאשר המשך ביצועי המשק
החזקים בסקטור החקלאי ,תרמו להמשך
מגמה חזקה וחיובית זו .בשנת ,2007
רמת ההשקעות במשק ההודי הייתה
גבוהה מהצפוי ויתרה מכך העלתה את
רמת הייצור המשק )צד ההיצע( .סביבת
הריבית הגבוהה ,אשר עומדת ברמה של
 ,6%מורידה את תחזית הצמיחה לשנים
 2008 – 09לרמה ממוצעת של .8.5%
אינפלציה – צפי לרמה ממוצעת של כ–
 ,5%בדומה לרמה בשנים .2005 – 2007
מדיניות – ברמה המאקרו כלכלית ,בכדי
לשמור על רמת צמיחה חזקה ובת קיימא,
דרושה הנהגה כלכלית אשר כוללת חבילת
רפורמות .כגון ,טיפול בגירעון הממשלתי
הגבוה ,בעלויות הגבוהות של
האדמיניסטרציה המשקית וכמו כן מלחמת
חורמה בעוני.

גרף רב שנתי – התחזקותו של הרופי מול הדולר.

כלכלת סין
צמיחה – סין ממשיכה במגמת צמיחה מואצת
ועשויה לסיים את שנת  2007בצמיחה דו
ספרתית של  .11.5%בנוסף ,רמת הצמיחה
לשנים  ,2008 – 09עשויה להיחלש למרות
הייצוא החזק ,האצה ברמת הייבוא למדינה.
הייבוא המואץ נוצר עקב תופעת העיור ההולכת
ומתרחבת לממדים ענקיים בכל קנה מידה מוכר.
בהווה ,הזרימה העצומה של הסינים אל שוק
העבודה העירוני ואל דפוסי הצריכה המערביים,
יוצרים תופעות יוצאות דופן ,בכל קנה מידה.
אינפלציה –הצמיחה המואצת השליכה על רמת
האינפלציה בסין ,אשר עומדת ברמה של .4.5%
מדיניות – בפרופיל של סיכוי סיכון ,סין אמורה
לנקוט במדיניות מוניטארית מרסנת וזאת על מנת
למנוע את תופעת ה –  ,Over Shootingשיכולה
להגיע בצורת אינפלציה מתפרצת .יחד עם זאת,
כחלק מהמדיניות המוניטארית המרסנת ,תיסוף
היואן עשוי להאט את קצב הייצוא ובכך למנוע
התחממות יתר.
בתחום הריבית ,הבנק המרכזי מנהל מדיניות
ריבית מאוד "מתוחכמת" עם הפרשים עצומים בין
ריבית הזכות לבין ריבית החובה .הסיבה :וויסות
פעילות האשראי ,לצד ניסיונות לספיגה
מוניטארית.
לעומת זאת ,המטבע הסיני מתחזק באופן איטי,
על פי ניהול הבנק המרכזי ) .(PBOCאיטיות זו
גוררת ביקורת ולחצים מצד מדינות המערב,
הגורסות כי המטבע מצוי בהערכת חסר של
עשרות אחוזים.

כלכלת יפן
צמיחה – ההתרחבות הכלכלית ביפן
ממשיכה ,אם כי בצעדים איטיים ביחס
למדינות המזרח .השיפור ברמת התעסוקה
במשק היפאני מעיד על התרחבות הייצור
והשירותים ותורם רבות לצמיחה
וההתרחבות המשקית .תחזית הצמיחה
לשנים  2008 – 09עומדת ברמה יציבה
יחסית בדומה לשנת  ,2007כ.2% -
סיכון – יפאן יצאה מעשור של מיתון בעזרת
ההיצמדות שלה לענק הסיני המתעורר .כ-
 80%מהיצוא היפאני מופנה כיום למדינות
האזור ורק  20%לשאר העולם ,לעומת
יחס הפוך לפני כעשור .הדבר מעיד על
הפוטנציאל הגדול של יפאן ועל כך
שחשיפתה למשק האמריקאי – פחתה.
מדיניות – הבנק המרכזי ביפן צריך
להשאיר את רמת הריבית לטווח הקצר על
כנה ,עד אשר יקבל איתותים אינפלציוניים.

רמת האבטלה ביפן – רב שנתי )מקור רויטרס(.

כלכלת ברזיל
צמיחה – קצב צמיחת התמ"ג בשנת 2007
הפתיע כאשר נרשמה צמיחה של .4.8%
צמיחה זו נתמכת בעיקרה על שיפור מהותי
בצריכה הפרטית אשר לכשעצמו נובע
מעלייה בגובה השכר ושיפור ברמת
האבטלה במשק הברזילאי .בנוסף,
ההתרחבות במגמת ההשקעות במשק
הברזילאי ,רשמה קפיצה מרשימה .במילים
אחרות ,צמיחה זו מונעת במידה רבה על
ידי מחירי הסחורות החקלאיות ,אך גם
מפיתוח מואץ של התעשייה במשק.
אינפלציה – רמת האינפלציה ,למרות
הקפיצה ברמת הצמיחה בשנת ,2007
נשארה מתחת ליעד המרכזי של הבנק
הברזילאי וצפויה להישאר כך גם בשנים
.2008 – 09
מדיניות מוניטארית – שנתיים של מדיניות
מוניטארית מרחיבה ,נקטעה באוקטובר
השנה עקב רצונו של הבנק להתמודד עם
רמת הביקושים המשקית ,אשר עלולה
להביא להתפרצות אינפלציונית .נראה כי
המגמה עשויה להיות קיפאון ברמת
הריבית עם נטייה להמשך מגמת צמצום
מוניטארית.

שיעור האבטלה במשק הברזילאי – רב שנתי

כלכלת מכסיקו
מכסיקו צומחת בקצב של כ 3% -השנה,
לאחר האטה ביחס לשנה הקודמת.
הפעילות הכלכלית במדינה היא ערה ,רמת
האבטלה נמוכה מאוד )כ (3.3% -והדבר
מוביל לפעילות צרכנית ערה ,המבוססת על
יבוא.
כלכלת המדינה חשופה מאוד לכלכלתה של
ארה"ב ,הרוכשת ממנה חלק נכבד
מהתפוקה התעשייתית שלה .למעשה,
חברות אמריקניות רבות ,לרבות תעשיית
הרכב של ארה"ב ,השקיעו במכסיקו בכדי
ליהנות מכוח העבודה הזול .כעת מכסיקו
חשופה להאטה מצד השכנה הגדולה.
במקביל ,מכסיקו מפיקה נפט בכמות גדולה
יחסית ,אם כי זו ירדה מעט לאחרונה.
במקביל ,המדינה חשופה לאינפלציה עקב
מחירי המזון הגבוהים ותחושת העושר.
הרפורמות המבניות והפיסקאליות
שמבצעת הממשלה עשויות להגדיל את
ההכנסה וההוצאה התקציבית ולהביא
לגידול בתוצר ב .2009 -מטרת הרפורמות
היא להמשיך להציב את מכסיקו כיעד
אטרקטיבי להשקעות זרות.

כלכלת דרום אפריקה
אף כי מסתמנת האטה מסויימת בתפוקה של
דרום אפריקה ,עדיין קצב הצמיחה צפוי להמשיך
ולנוע סביב .5%
להאטה זו תרמו העלאת הריבית בשיעור של
 4%מאז יוני .2006
כלכלת המדינה נהנית מעליית מחירי הזהב.
מחירים אלו עלו השנה בכ 30% -והדבר תורם
להכנסות המדינה .כמו כן ,גם מחיר הפחם אשר
עלה משמעותית במקביל לעליית מחירי
האנרגיה ,תרם משמעותית לגידול התוצר.
לעומת זאת ,הגידול בייצור התעשייתי ירד
והתייצב על קצב של כ ,1.6% -לעומת 6%
ברבעון השני של .2007
עליית מחירי חומרי הגלם תרמו לביטחון הצרכני
ם והוביל לאינפלציה של  7.9%בשנה האחרונה,
הקצב המהיר ביותר מאז ) 2003אז הריבית
הועלתה ל.(17% -
מאידך ,הגירעון המסחרי של המדינה גדל
למימדים מדאיגים ,כ 8% -מהתוצר .הדבר יוצר
קונפליקט למדיניות המוניטארית :מחד יש צורך
בהעלאת ריבית בכדי למנוע אינפלציה אך
העלאת ריבית זו עשויה לחזק את המטבע
המקומי והגדיל את הגירעון.
מצב זה עלול להכניס את המטבע לסחרור וכמו כן
הוא חושף אותה לנפילה במחיר הזהב או הפחם
– אשר לפי שעה הם תומכים במצב.

ריבית הבנק המרכזי

שיעור צמיחת התוצר

כלכלת ישראל
כלכלת ישראל נמצאת בהווה במצב חיובי מאוד 4 ,שנים לאחר ביצוע
הרפורמות המבניות ,בשנת  .2003הרפורמות הניעו את המשק קדימה ויצרו
אמון רב מצד גורמים בחו"ל ,אשר עוקבים ומעורבים מזה זמן רב במשק
הישראלי.
מבחינה ריאלית ,המשק הישראלי נמצא בתהליך של צמיחה עקבית בקצב של
 6%-5%מזה  3שנים .כמו כן ,קיים פוטנציאל להמשך הצמיחה ,בקצב נאות
של מעל  4%ב.2008 -
אחת הנקודות המאפיינות את המשק היא היקף גדול מאוד של פעילות
בינלאומית ,הן יבוא והן יצוא .הדבר מאפשר למשק לצמוח בקצב מהיר יחסית
כלפי חו"ל.
השקל התחזק בשנים האחרונות מול הדולר למרות הפחתת הריבית לשפל
היסטורי ולמרות נחיתות של  1.5%ביחס לריבית על הדולר .הסיבה לכך היא
תנועות ההון הנכנסות ,הן להשקעות ריאליות והן להשקעות בשוק ההון.
תנועות אלה ממחישות את האמון בכלכלה המקומית.
האמון התחזק גם מצד המשק עצמו ,אשר חזר להשקיע בנכסים קבועים
בשנת  ,2005לאחר שנים של השקעות שליליות .קצב ההשקעות עלה ל-
 10%בתוך שנתיים ,לאחר שב 2003 -הוא היה שלילי.
גם הביקושים המקומיים עברו לגידול בקצב מהיר .הצריכה הפרטית בישראל
גדלה בשנתיים האחרונות בקצב של  8%לשנה .הדבר תומך באינפלציה,
אשר הוסתרה ,במידה רבה ,על ידי השקל החזק.
הפעילות הכלכלית הערה מלווה בירידת האבטלה ,אל מתחת ל ,7% -לאחר
רמות של  11%ב.2003 -
מבחינה מאקרו-פיננסית ,פרופיל המשק הישראלי השתנה בשנים האחרונות:
מגמה של ירידה בחוב הלאומי ,מסביבה של  100%תוצר לסביבה של 80%
והמגמה נמשכת ,התקציב הממשלתי – בעודף )עקב הגידול הצפוי בהכנסות
אך מולו  -צמצום בהוצאות הממשלה( ,יתרות המט"ח של בנק ישראל
מתקרבות ל $50 -מיליארד ומצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול
חו"ל מלמדת כי העולם חייב לישראל כ $25 -מיליארד.
הריבית בישראל צפויה להישאר ללא שינוי מהותי בתקופה זו" .מערבולת
הריבית" והדילמה הנובעת ממנה ,אינה פוסחת על המשק הישראלי .בנק
ישראל נמצא בהתלבטות בין השארת הריבית והסתכנות בהתגברות
האינפלציה ,לבין העלאתה וחיזוק המטבע במידה נוספת.
בכל מקרה ,כך או כך ,אנו מעריכים כי השקל ימשיך להתחזק במהלך
המחצית הראשונה של  ,2008עקב הכוחות הפנימיים החיוביים ,יחד עם
היחלשותו של הדולר בעולם.

שיעור צמיחת התוצר )עמודות בשחור – מנוכה אינפלציה
ועונתיות(  +ההשקעות בנכסים קבועים )קו כחול(

שיעור האבטלה – ירידה ל7% -

שערי החליפין

מערכת הקשרים המאקרו-גלובאליים
שערי החליפין בעולם הם נקודת האיזון בין ערכי הפעילות הריאלית של המדינות עבורן מחושב ערך התחלופה .באופן
תיאורטי ,ערכי החליפין נקבעים על פי ערכים אלו .בפועל ,בעולם של סחירות גבוהה מאוד ופעילות ספקולטיבית
בעיקרה ,שערי התחלופה נקבעים גם על פי הציפיות לערכים אלו בעתיד.

שערי
הריבית IR-

 -Eשער
החליפין

 Pמחירים

התוצר ומרכיביו -
G.D.P

מט"ח בשנת  ,2007היכן הכל התחיל?
מגמת ההיחלשות הדולר בעולם ,כפי שניתן לראות מהגרף  -החלה למעשה בשנת  ,2002עת החל הדולר לאבד מערכו לטובת מטבעות
אחרים .שנת  2007הינה שנת השפל הגדול עבור השטר הירוק של ה"דוד סם" ,או שנת השיא עבור המטבע החדש )יחסית( של גוש
האירו – האירו .הגורמים העיקריים שהשפיעו על מצבו של הדולר האמריקאי הינם האינדיקאטורים הכלכליים אשר הציגו )רובם( את
מצבה המתדרדר של ארה"ב בזה אחר זה .שיא המהומה ,כאמור לעיל ,החלה עם פרוץ משבר הסאב – פריים ,אשר אישש את הלך
הרוח ומצבה של ליבת הכלכלה בארה"ב .אבל כיום ,לאחר שהאירו הולך ומתבסס כמטבע מרכזי בעולם ,ניתן לתלות לפחות חלק
מהיחלשותו של הדולר – בהיווצרותה של האלטרנטיבה – בדמותו של מטבע האירו.

Daily Q/.DXY
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האם האירו זוכה בבכורה?
ניתוח  - S.W.O.T -גוש האירו מול ארה"ב

אירו דולר – גרף רב שנתי

אירו יין – גרף רב שנתי

הדילמה של ה ECB -
נקודות מפתח אלו ,כפי שעולות מהטבלה לעיל ,ברמה הכלכלית ה"טהורה" ,עשויים לחזק את
האירו מול הדולר גם במהלך שנת  .2008למעשה ,התנהלות הכלכלות אינן מנוטרלות הן
מהשפעות פסיכולוגיות והן מהשפעות פוליטיות.
למשל ,הדילמה שה – ) ECBהבנק האירופי( מתמודד איתה הינה :האם להעלות את הריבית
ולערער את היציבות הכלכלית ,או :לא להעלות את הריבית אך לסבול עליית מחירים גדולה
יותר .יתרה מזאת ,ברמה הפונדמנטאלית התחזקות האירו פוגעת בייצוא של הגוש האירופי
ולמעשה פוגעת בכלכלתה .דילמות אלו אינן ניתנות למענה חד וברור ואת ההתפתחויות –
הלכה למעשה ,השווקים יכתיבו.

מגמת החולשה של הדולר בעולם – האם יש אור בקצה המנהרה?
אנו ממשיכים להניח כי מגמת החולשה של הדולר בעולם ,תיבלם באמצע  2008ואל תוך
המחצית השנייה השנה .הסיבות לכך הן גם פסיכולוגיות וגם כלכליות:
הצטברות השפעות חיוביות של הדולר החלש )על הצמיחה הפנימית ועל הגרעון במאזן
התשלומים בארה"ב.
סיום והכלה של השפעות משבר הסאב  -פריים – שנה ממועד פריצתו לאוויר העולם.
לקראת מהלך עליה בריבית הפד' )אנו מניחים כי לא יהיה משבר בשוק האג"ח לפני כן(.
לקראת הבחירות בארה"ב – והתבררות התמונה לפני יתחלף השלטון .הדבר עשוי לתרום
רבות לצמצום האווירה השלילית כלפי הדולר בעולם.

שער האירו – מול תחזיות
כפי שניתן לראות ,התחזיות לגבי השערים ) הקו האדום( ,עוקבות אחר המציאות
)הקו השחור( .ניתן לראות כי התחזיות "רצות" אחר הגרפים בפועל .השוק מתקשה
להפנים שינויים מהותיים בסביבה ולכן נוצרים מהלכים קיצוניים ,אשר מגיעים
"בהפתעה" .לכן ,עלינו לקבל בזהירות רבה את התחזיות השונות.

דוגמאות נוספות – תחזית מול שערים בפועל
דולר  -יין משנת 2006

פאונד  -דולר משנת 2006

יורו  -דולר משנת 2006

דולר – דולר אוסטרלי משנת 2006

תחזיות  -שערי החליפין
תחזית זו של  UBSמשקפת
ציפייה ברורה להתאוששות של
הדולר בשנה הקרובה .תחזית זו
רואה את שערי שיווי המשקל
ברמות דולר גבוהות בהרבה.
הבסיס להערכה היא המחשבה כי
בתנאים של שיווי משקל זה,
הדולר צריך לרשום תיקון
משמעותי בתקופה הקרובה.
קשה להזדהות עם הערכה זו של
הבנק ,בייחוד לאור הערכותיו לגבי
הריבית UBS :מעריך כי הריבית
על הדולר תמשיך לרדת ,לפחות
במחצית האחוז ובאופן משמעותי
יותר מאשר במטבעות האחרים.
לאור "מערבולת הריבית" הצפוייה
בשנה הקרובה ,ניתן לצפות
למגמות מנוגדות ולא למהלכים
מתואמים – כל המטבעות באותו
כיוון.
תחזית זו עשויה להתממש בכל
זאת במידה מסויימת ,במידה
ומחירי הנפט הגולמי יצנחו חזרה
לסביבה של  $60-$50לחבית.

תחזיות נוספות – סקר רויטרס
גם הסקר החודשי המבוצע על ידי רויטרס בין כ 60 -גופי הערכה מובילים ,צופה התאוששות
של הדולר ,אם כי במידה מתונה יחסית.
כאמור ,יש לקבל הערכות אלה בזהירות רבה ,להסתכל על התהליכים המשפיעים ולנהל
סיכונים.

הכוח עובר לשווקים המתעוררים
בניגוד לתחזיות של  UBSבנוגע
לדולר מול המטבעות המערביים,
כאשר עוברים למטבעות של
השווקים המתעוררים אנו רואים
התחזקות ברורה של מטבעותיהם
מול הדולר.
היואן הסיני והרופיה ההודית –
התחזקות הקרובה ל.10% -
מטבעותיהן של מדינות המזרח
המייצרות תוצרת חקלאית –
עשויים לעלות בשיעורים מתונים
של  :5%הרינגיט האינדונזי והפזו
הפיליפיני.
מטבעותיהן של מדינות אמריקה,
עשויים על פי תחזית זו להיחלש
קלות ,עקב ההאטה הצפויה
בארה"ב השכנה .האטה זו עשויה
לקזז את הצמיחה הנוצרת
למדינות אלה כתוצאה מעליית
מחירי הסחורות החקלאיות.
ניתן להעריך כי התנודות בשערי
המטבעות של מדינות אלו תהיה
חזקה באופן משמעותי יותר ,עקב
התהליכים האינטנסיביים העשויים
להוביל את השווקים גם ב.2008 -

הדולר מול מחירי הסחורות
קיים קשר ישיר בין היחלשותו של הדולר ,לבין מחירי הסחורות .דפוס הקשר מבטא תחלופה בין מחירי הסחורות לבין שער הדולר .התייקרות
הסחורות גררה היחלשות של הדולר ולהיפך .כתוצאה מכך ,הסובלת העיקרית מעלית מחירי הסחורות היא לא אחרת מאשר ארה"ב,
בעוד ששותפות הסחר שלה פחות מושפעות מכך .משמעות הדבר היא שמחירי הסחורות מושפעים פחות ופחות מערכו של הדולר,
מה שמבטא את ירידת קרנו בעולם.
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שוקי הסחורות:
אנרגיה ,מתכות ,חקלאות ומזון

 – 2007תום עידן הנפט הזול
ב 2007 -ראינו את המשך מגמה של עליות במחירי הנפט ,כאשר תנודתיות
המחירים הגיעה אף היא לרמות שיא – מרמת מחיר של כ  $49.9לחבית בשפל ועד
לרמה של כ  $ 99.16לחבית בנובמבר )וכל זה בשנה אחת!(.

מקור.CRB, AG Edwards :

מקורות עיקריים לביקוש
נקודת האיזון בין ביקוש להיצע הנפט הופרה
במרביתה ע"י הביקוש הער לנפט המגיע ממזרח אסיה
)בעיקר סין והודו( ,אשר פעילותן הכלכלית מתרחבת
בקצב מהיר מאוד.
ביקוש זה נובע בעיקר מתהליכי הצמיחה והמיכון
במזרח אסיה בשילוב עם גידול השימוש ברכבים
)תודות לעליית רמת החיים ותחושת ה"עושר"
במדינות אלו( .הצורך באנרגיה לצורך הפקת חשמל
ותהליך התיעוש והעיור בסין – אשר מתחיל לגלוש
לכיוונה של הודו ,הגביר במידה משמעותית את
הצריכה.
הצפי לשנת  2030הצפי הינו ל 2.1 -מיליארד כלי
רכב .נגזר מכך ביקוש מתגבר של דלק לתחבורה.
צריכת הנפט של הודו וסין בשנת  2005עמדה על 9.3
מיליון חביות ליום ,הצפי ל  2030עולה ל 23.1 -מליון
חביות ליום ,כאשר שני שלישים מהכמות הנ"ל נגזרים
מסקטור התחבורה במדינות אלו.
במקביל ,העלייה במחיר הנפט והירידה בקצב
הצמיחה במדינות המערב ,עשוי לקזז באופן מתון
יחסית את הגידול בביקוש העולמי ,אשר מקורו כאמור
במדינות אסיה .מחקרים מראים כי רק מעל ל$100 -
לחבית ,ניתן יהיה לראות ירידה מורגשת )קרוב ל-
 (5%בצריכת האנרגיה בארה"ב.

מקור.International Energy Agency – World energy outlook 2007, OPEC – Oil outlook to 2025 :

לאן זורם הנפט?
מהטבלה ניכר כי צריכת
הנפט נמצאת בתהליך של
גידול מתמשך.
קצב הגידול במדינות
המפותחות הוא מתון ,כ-
 1%לשנה בממוצע
בעשורים הקרובים.
קצב הגידול במשקים
המתעוררים הוא כ-
 2.6%לשנה ,כאשר
בשנים הקרובות מדובר
בקצב מהיר עוד יותר.
סין בולטת עם גידול
בשיעור של כ 40% -בין
 2004ל.2010 -
ארה"ב ממשיכה לצרוך
קרוב ל 25% -מהנפט
בעולם ,מה שמבליט את
חשיפת הגדולה למשבר
אנרגיה.
אירופה צורכת כמות
מעטה יותר ולכן היא
חשופה פחות.

מקור.International Energy Agency – World energy outlook 2007, OPEC – Oil outlook to 2025 :

לאן זורם הנפט?
קיים מתאם גבוה וברור בין
הפעילות הכלכלית בשווקים
המתעוררים לבין צריכת
הנפט.
במדינות אלה מתקיים תהליך
מואץ של תיעוש ולכן ניכר
גידול בצריכת האנרגיה
לשימושים תעשייתיים.
לעומת זאת ,גם במגזר זה,
הגידול לאורך השנים בצריכה
של המדינות המפותחות,
עולה באופן מתון.
מקור.International Energy Agency – World energy outlook 2007, OPEC – Oil outlook to 2025 :

צד ההיצע
צד ההיצע סובל מהיעדר יכולת משמעותית להתרחב .מרבית מדינות אופ"ק – נמצאות בתפוקה מלאה או קרוב
לכך.
למרות הכפלה של ענף חיפושי הנפט ב 3-השנים האחרונות ושכלול טכנולוגיות החיפוש ,לא התגלה מרבץ
משמעותי ,מלבד זה שהתגלה במכסיקו )היקף שיכול להגיע ל 5-מיליון חביות ליום בתפוקה מירבית( .לגבי מרבץ
זה ,זמן ההגעה אל השוק נאמד ביותר משנתיים ,במידה ויוחלט להשקיע בתשתיות אלה.
גיאופוליטיקה .למדינות המפיקות אין מוטיבציה לתרום להורדת המחירים ולהקל בכך על הסובלת העיקרית ,הרי
היא ארה"ב:
רוסיה – מתחזקת עם  30%מהתוצר המגיע מנפט וגז.
דרום אמריקה – וונצואלה והסלידה מהדמון האמריקאי.
איראן – כנ"ל.
מדינות אופ"ק – מנהלות סדר יום נפרד.

סכסוכים במדינות מפיקות נפט )כגון עיראק וניגריה( ,יחד עם הסכסוך ההולך ומתפתח עם איראן )המייצרת כ-
 2.3%מהתפוקה העולמית וביכולתה להשפיע על המחיר העולמי( הביאו לתהליך מתמשך של פגיעה בתפוקה
וחששות לעתיד.
אינדיקציה בדבר ירידות במלאי הנפט הגולמי )לדוגמא ,כפי שפורסם בתחילת דצמבר והביאה לעלייה של קרוב ל
 $4במחיר חבית מסוג  ,(WTIבשילוב עם מפגעי מזג אוויר ,הביאו ללחצים על התפוקה והזיקוק ועמם עליות
מחיר.
על מנת לשמר את יכולת התפוקה בקצבי צמיחה הולכים וגדלים ,תזדקק תעשיית הנפט להשקעה של כ5.4 -
טריליון דולר עד לשנת  .2030מרבית הסכום צריך להיות מושקע כבר ב 5 -השנים הקרובות ,בכדי לתת את
ההשפעה הרצויה על המחירים בעתיד הנראה לעין.
לאף אחת מהמדינות המפיקות אין מניע להשקיע סכומי עתק במתקנים )השקעות במנות של  0.5מיליארד דולר(
ולראות את המחירים צונחים לאחר מכן.

גורמים )אפשריים( לשינוי בדפוסי
השימוש באנרגיה ומחירי הנפט
טכנולוגיה "קוטעת"  :מציאת/הצגת טכנולוגיה בעלת השפעה כה גדולה על תחומי
האנרגיה עד כי נקודת שיווי המשקל בין ביקוש להיצע של הנפט תשתנה .דוגמא
לטכנולוגיה "קוטעת" היא השימוש בסחורות רכות כתחליף )ולו גם חלקי( לנפט,
אנרגיה סולרית ,אנרגיה הידרו-אלקטרית וכיו"ב – סבירות נמוכה )לטווח זמן
קצר-בינוני(.
ירידה בהיקף האוכלוסייה הגלובלית :ירידה בכמות האנשים בעולם )כתוצאה
מאסון או אירוע אנושי( ,אשר בהכרח תשנה את נקודת שיווי המשקל בין ביקוש
להיצע של סחורות )כולל אנרגיה( – סבירות נמוכה ביותר.
ירידה בהיקף השימוש בכלי רכב/מכונות :ירידה בהיקף השימוש בכלי רכב או
מעבר לשימוש במקורות אנרגיה אחרים ,אשר בהכרח תשנה את נקודת שיווי
המשקל בין ביקוש להיצע של סחורות )כולל אנרגיה( – סבירות נמוכה ביותר.
מציאת מקורות חדשים ועשירים בנפט – החיפוש אחר מקורות נפט שטרם נתגלו
הינו אינטרס כלכלי חזק ביותר )מחוץ למדינות אופ"ק המחזיקות כשלושה רבעים
מהרזרבות העולמיות( ,מציאת מקורות עשירים מספיק תוכל לשנות את נקודת
שיווי המשקל בין הביקוש להיצע של הנפט – סבירות נמוכה.

גורמים )אפשריים( לשינוי בדפוסי
השימוש באנרגיה והשפעתם
האטה /התדרדרות למיתון גלובאלי :החרפה
בתנאי הכלכלה האמריקאית
)המשך/החרפה של משברים קיימים(,
עלולה לגרור עמה האטה/מיתון גלובלי .מצב
שכזה יביא לירידה ב"תחושת העושר" ,כוח
הקנייה של הצרכן ובסופו של תהליך לביקוש
לסחורות אלו ומחיריהם בהתאמה – סבירות
נמוכה עד בינונית.
שינוי במצב הסכסוכים הגיאו-פוליטיים :
התייצבות בסכסוכים במדינות מפיקות נפט
כגון ניגריה ועיראק יכולה להוביל להגברת
התפוקה – סבירות נמוכה.
משמעות השפעה של ירידה של אחוז אחד
בצמיחה היא ירידת ביקוש של כ 4.5 -מיליון
חביות ליום בשנת .2010
משמעות השפעה של ירידה של אחוז אחד
בצמיחה היא ירידת ביקוש של כ17.3 -
מיליון חביות ליום בשנת .2025
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מתכות יקרות  -זהב
ניתן למנות שלוש סיבות עיקריות לעלית מחירי
הזהב :מפלט במצבים כגון מלחמה ,משבר
בשווקים הפיננסיים כולל אינפלציה גבוהה ועליה
בריביות ,עליה ברמת החיים.
זהב נחשב ע"י משקיעים רבים כאפיק השקעה
לזמן משבר ) ,(Safe Havenלפיכך אין זה מפליא
לראות דפוסי עלייה משמעותיים בשנת 2007
)המהווים המשך לדפוסי מחיר מ .(2006
עליית מחירי המתכות היקרות והזהב בראשן –
עד לפרוץ משבר הסאבפריים ,קשור גם לביקוש
המואץ שמקורו במזרח אסיה.
כמו כן הזהב נחשב כמקור גידור מסורתי ללחצים
אינפלציוניים ,דבר שהגביר את הביקוש למתכת
בשנה האחרונה )הן בקרב משקיעים פרטיים והן
בקרב מוסדות ,כולל בנקים מרכזיים(.
קיימת קורלציה הפוכה בין מחיר הזהב לשער
מטבע הדולר )ירידה בדולר עם עלייה בזהב
ולהפך(.
תנודתיות מחירי הזהב בטווח הקצר תמשיך,
אולם בעתיד הלא רחוק אנו צופים להמשך דפוסי
עליית מחירים .עליה חדה עשויה להיות במקרה
של משבר בשוק האג"ח האמריקאי ועלית
הריביות בעקבותיו.

מתכות יקרות  -כסף
הכסף נוטה לנוע בדפוסי מחיר
דומים לזהב.
בשל היישומים היותר פרקטיים
של הכסף ,האטה/מיתון גלובלי
עלולים להחליש את מחירי
הכסף.
המשך הביקוש משווקים
מתפתחים ובעיקר משווקי
המזרח )סין ,הודו( ,עלולים
לגרום להמשך דפוסי עליית
מחירים בטווח הבינוני-ארוך.

מתכות תעשייתיות  -נחושת
נחושת הינה המתכת הנפוצה ביותר בעולם לאחר
הברזל והאלומיניום )השימוש בנחושת נמצא ברוב
התעשיות ,לצורך שימושים כמוליך חשמל וחום ,
לבניית צינורות ולתעשיית הבניין וכיו"ב(.
מהרבעון האחרון של שנת  2003החלה העלייה
במחירי הנחושת המחירים באותה תקופה היו בטווחים
של עד  $1700לטונה.
דפוסי העליות במחירי הנחושת נובעים ממספר סיבות:
צמיחה מוגברת במדינות מזרח אסיה – המדינות
בדרום-מזרח אסיה מתפתחות בקצב מוגבר מאוד
בשנים האחרונות  ,סין והודו שהפכו להיות "רצפת
הייצור" של העולם צורכות ומייצרות בכמויות הולכות
וגדלות נחושת ושאר סחורות תעשייתיות אחרות .דבר
שהעלה את הביקוש לסחורה וכמובן את המחיר.
מגבלה פיסית – כמות המכרות והתפוקה שלהם
ידועים כמו-כן עתודות הנחושת גם כן ידועות .עובדה
שמעלה את המחיר כאשר הביקוש גובר.
מלאי שוטף נמוך – המלאי בבורסות והמלאי השוטף
הנמצא בעולם נמצא ברמה נמוכה והוא מספיק למספר
ימים בלבד.
צמיחה בעולם – הצמיחה בעולם בשנים האחרונות
עלתה ועקב כך גם הצריכה הכללית מה שמגביר
ביקושי צריכה של מוצרים למרות עליית המחירים.
כניסת שחקנים ספקולנטים לשוק החוזים העתידיים –
עליות המחירים הביאו לכניסה של כסף גדול של
ספקולנטים וקרנות גידור לשוק החוזים העתידיים על
המתכות ההשפעה שלהם נכרת בתנודות היומיות
החריפות.

מתכות תעשייתיות  -אלומיניום
כמו מרבית המתכות התעשייתיות ,גם
דפוסי מחיר האלומיניום מראים מגמה של
עליות בשנתיים האחרונות וזאת בשל:
צמיחה גלובלית וצמיחה מוגברת במזרח
אסיה ,המעלה את הביקוש למתכות
תעשייתיות.
עליית מחירי האנרגיה בעולם – בהפקת
האלומיניום יש צורך בהרבה תשומות של
אנרגיה .מגמת עליות המחירים של מוצרי
האנרגיה כגון נפט וגז ,משפיעה על עלות
התשומות המשמשות לייצור האלומיניום
וגוררת עליית מחירים במוצר המוגמר.
מחסור בעופרות הבסיס ) – (Bauxiteהן
בשל הביקוש הגדל והן בשל שביתות כגון
השביתה בגינאה בתחילת השנה.
מגמה של קונסולידציה בין ה"שחקנים"
בשוק.
נטייה של ה"שחקנים" בשוק להיכנס לשוק
הנחושת )קשר בין המתכות ומחיריהם(.

מקורCru Group :

Global days Aluminum Inventory Vs.
Price

שוק החקלאות והסחורות הרכות

 - 2007המשך דפוס עליות במחירי
סחורות רכות
 2007סימנה את המשך עליות מחירי
הסחורות בכלל ומחירי הסחורות
החקלאיות בפרט:
"בתחילת ספטמבר עלו מחירי החיטה
בעולם מעל לרמת  400הדולר לטון .לשם
השוואה ,מחירי החיטה במאי נעו סביב
 200דולר לטון .על אף שבמונחים ריאליים
מחיר זה מצוי עדיין מתחת לרמות המחיר
שנרשמו ב ,1974 -עדיין זו למעשה רמת
מחיר כפולה מהמחיר הממוצע ב 25 -שנים
האחרונות".
"מחיר התירס התייקר בתחילת השנה
ועלה מעל רמת של  175דולר לטון ,עוד
שיא עולמי .אמנם מאז מחירו ירד ל150 -
דולר לטון אך עדיין זה  50%מעל הממוצע
ל."2006 -

הסיבות העיקריות לעליית
מחירי התוצרת החקלאית
גידול טבעי – עליה בביקוש העולמי במקביל להתרחבות האוכלוסייה.
הצמיחה ועלייה בתחושת העושר מעלה את הצריכה.
סין – תהליך מואץ של עיור ושינוי באורח החיים ובהרגלי התזונה:
עלייה ברמת החיים – עליה בצריכת בשר בקר .הסיני הממוצע אוכל היום  50ק"ג של
בשר בקר לשנה ,לעומת  20ק"ג לפני שני עשורים .קלוריה מול קלוריה -בכדי לתת לגוף את
האנרגיה של כמות נתונה המתקבלת ישירות מתבואה ,על הפרה לאכול פי  ,5בכדי לתת לגופנו
את אותה כמות אנרגיה.
פחות אזורים כפריים ויותר צרכנים הצורכים מזון מתועש .המרכזים העירוניים בסין
גדלו ב 5 -השנים האחרונות בכ 300 -מיליון איש ומעל  200מיליון נוספים נמצאים "בתהליך".
אוכלוסיה זו לא מגדלת חקלאות ויחד עם זאת – היא צורכת על פי דפוסים מערביים.

התגברות השימוש בתבואות לצורך הפקת אתנול.
התגברות השימוש בזרעי גרעינים לצורך הפקת תוספים לדיזל.
שינויים אקלימיים :נקודתיים  +מערכתיים )התחממות הגלובוס(.

" : 2007אגרופלציה" או שינוי טעמים?
עליית מחירי התוצרת החקלאית
עשויה להימשך ב.2007 -
מגמה זו מגבירה את התחלופה בענף:
עליית המחירים של מוצר אחד מביאה
את החקלאים לנצל את עליית
המחירים ולהחליף את היבול
בשדותיהם ,בכך גורמים לתנודות
במחירי תבואות אחרות ,אורז למשל,
שאף הוא רשם מחירי שיא השנה.
מדד מחירי המזון של האקונומיסט
הוא כיום בשיאו מאז  ,1845כשרק
בשנה האחרונה נרשמה בו עלייה של
כשליש מערכו ).(50%
מגמה זו משפיעה במידה רבה על
האינפלציה העולמית ,במה שמכונה
כיום "אגרופלציה".
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Rice

Wheat

Soybeans

Corn

עליות מחירים בזמן של שפע
Country or
Region
World
EU-27
FSU-12
South Africa
Argentina
Brazil
China
United States
Country or
Region
World
United States
Argentina
Canada
Australia
EU-27
Russia
Ukraine
China
India

Country or
Region
World
U.S.
Argentina
Brazil
China
Foreign

2007/08 2006/07
Change
Million tons
774.1
703.3
70.8
46.9
55.2 ת
-8.3
פו
12.1
12.7
-0.6
ק
ת
10.5  תיר6.7
3.8
ס
22.5
22.5
0.0
51.0
51.0
0.0
147.0
145.0
2.0
338.0
267.6
70.4

Percent
Change
Percent
10.1
-14.9
-4.7
56.7
0.0
0.0
1.4
26.3

13.2
8.2
-1.2
-5.0
11.1
-3.0
2.1
-0.5
1.0
5.5

Percent
Change
Percent
2.2
16.7
-7.9
-19.7
112.1
-2.4
4.7
-3.6
1.0
8.0

2006/07
Change
Million tons
221.3
236.0
 תפו-14.8
ק
ת
71.3
86.8
-15.5
 סויה47.2
47.0
-0.2
61.0
59.0
2.0
15.2
16.2
-1.0
150.0
149.3
0.7

Percent
Change
Percent
-6.3
-17.9
-0.4
3.4
-6.2
0.5

2007/08

2006/07
Million tons
606.2
593.1
57.5
49.3
14.0
15.2
20.3
25.3
21.0
9.9
121.8
124.8
47.0
44.9
13.5
14.0
105.0
104.0
74.9
69.4

טה

2007/08

Change

ת
פוק
ת
חי

 עליית מחירים נובעת,לרוב
 אך.ממחסור במלאי של יבולים
 יש,הפעם לא רק שאין מחסור
: שונה, ככל הנראה, והסיפור,שפע
החקלאות העולמית נמצאת דווקא
 המנסה,בתהליך של התרחבות
"להדביק" את הגידול המהיר בצד
.ההיצע
 גוף,לפי מועצת התבואה העולמית
 סך כל,מסחרי הממוקם בלונדון
1.66 יבול הדגנים השנה יהיה
- שיא רשום הגבוה ב,מיליארד טון
 ועדיין,2006  מיליון טון מיבול89
.אין בו כדי למנוע עליית מחירים

. USDA - World Agricultural Outlook Board :מקור

אוכלוסיית העולם2050 – 1750 :
המשך גידול בקצב מתון
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בכל תחזית טווח ארוך בדבר מצב התזונה והחקלאות בעולם – נתוני גידול האוכלוסייה הינם חיוניים .מדובר באחד מהגורמים המובילים
בחיזוי הביקוש .
בשנות ה 60 -הגיעה האוכלוסייה במדינות מתפתחות לשיא עם גידול של  2.5%לשנה .מנקודה זו התחילה מגמה של ירידה ל 1.5%
גידול שנתי .מגמה זו תגיע כפי הנראה לגידול של  1.0%בשנת  2030ושל כ 0.5% -בשנת .2050
הצפי בין השנים  2050ל 2100 -מדבר על גודל אוכלוסייה של  11-13מיליארד נפש עם אפשרות של הפסקה כוללת של הצמיחה )שולית
עד אפסית(.
הגעה למצב של בלימת העלייה במחירי החקלאות משמעותה יציבות מלאה מבחינת צרכי הביקוש וההיצע לסחורות .נכון להיום מצב
תיאורטי בלבד .בפועל ,קצב הגידול עדיין תומך בעליה הטבעית בביקוש למזון ולתוצרת חקלאית .על כך נוסף הביקוש הסיני המתגבר.

מגמה של עיור מואץ
Urbanization to accelerate
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אוכלוסיית העולם צפויה לגדול מ 6 -מיליארד נפש כיום לקרוב ל 8 -מיליארד בשנת .2030
מרבית הגידול מיוחסת לארצות מתפתחות.
מגמת גידול האוכלוסייה משולבת עם מגמה של עיור מואץ – אשר גם היא מתקיימת בעיקר בארצות המתפתחות.
למגמת העיור מספר השלכות – גידול בפיתוח תשתיות אורבאניות ,קרבה לשוקי היעד של הסחורות ,תחושת
עושר ורצון לצריכה ,שינוי בהרגלי התזונה )יותר מזון מעובד ,יותר בשר ( – המשמעות היא המשך מגמת עלייה
לסחורות חקלאיות בטווח הזמן הבינוני-רחוק.
Source: UN, World Population Assessment 2002

השפעת תחושת העושר על התזונה – סין
Million Tonnes
הסבר :גרף זה
מציג את תחזית
הביקוש של סין
למוצרי מזון .הגרף
מייצג את הכמות
אותה סין צפויה
לייבא לאורך
השנים ,בכדי
להשלים את הכמות
בדרושה לה .מיותר
לציין כי במקביל
נוצרת התרחבות
בייצור העצמי של
סין במוצרים אלה.
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• עליית רמת החיים בסין ובהודו ,גררה עמה עלייה בביקוש לבשר במדינות אלה ,ומכאן עלייה דרסטית בביקוש לתבואה
להאכלת הבהמות.
• בשל גידול בשכר בהודו ובסין אנשים יכולים להרשות לעצמם לקנות בשר .ב 1985-האדם הממוצע בסין אכל  20ק"ג בשר
בשנה ,כיום הוא אוכל יותר מ 50-ק"ג .בסין כנראה מגיעים לרוויה ,אך מדינות מתפתחות אחרות מגלות את שוק הבשר ,והביקוש
עולה.
• גם חקלאים כיום מאכילים את בהמותיהם ביותר תבואה ,כדי שיניבו יותר בשר) .ארגוני זכויות בעלי חיים מוחים על תנאי
האחזקה וההאבסה של בעלי חיים לבשר והסבל הנגרם להם כתוצאה מזה(.
• עלייה זו מתבטאת ב 200-250 -מיליון טון יותר של תבואה )בהשוואה למה שהיה מלפני  20שנה(.
• אך זהו רק תהליך אחד ,איטי יחסית ,שלא די בו כדי להסביר את העלייה הדרמטית במחירים.
מקור.USDA :

יבוא בשר הבקר לסין
רכיב זה ,הוצג
בצבע צהוב בגרף
הקודם .הוא
נראה מתון ולא
משמעותי אבל
ירידה לעומק
המספרים מציגה
הכפלה של
הכמות המיובאת
בתוך  4שנים
ושילושה בתוך 8
שנים .משמעות
הדברים – כפי
שהוצגה בגרף
הקודם.

סחורות רכות כמוצר משלים/תחליפי
לאנרגיה מתכלה – תירס
אחת הדוגמאות הטובות להשפעה של
שימוש בסחורות רכות כמשלים/תחליף
לדלק היא התירס:
"הדרישה לתירס מהתוכנית האמריקנית
לצריכת אתנול הינה שוות ערך לחצי
הדרישה העולמית לדגנים".
"לפי הבנק העולמי ,התבואה הנדרשת
למלא דלק-אתנול בג'יפ יוקרתי יכולה
להאכיל בן אדם במשך שנה"
"הממשל בארה"ב )ולא רק הוא(
מסבסד את צריכת האתנול תוצרת
ארה"ב – קיימות כ 200 -סובסידיות
שונות ,ביניהן תעריף של  54סנט
לגאלון )כארבעה ליטר( של אתנול
מיובא .כך ,למשל ,אתנול "ירוק" מברזיל
שמקורו בקנה סוכר ,מאבד מרווחיותו".

אתנול – המשך
ניתן לראות באופן ברור את הקשר בין
מחירי הדלקים למחירי האתנול.
קרוב ל 45% -מהבנזין בארה"ב מהול
באתנול )בכמות שונה(.
 3.5%מכמות הבנזין כיום בארה"ב הינה
מעורבת אתנול .הנשיא בוש הצהיר
שהכמות תעלה ל 15% -ב 10 -שנים
הקרובות.
ב 1999 -היו  50מפעלים כיום ישנם
יותר מ) 100 -תחזיות מצביעות על 150
מפעלים בתוך שנים ספורות(.
הגידול בתעשיית האתנול בארה"ב
נתמכת ע"י הרפובליקנים והדמוקרטים
כאחד .גם הציבור הרחב רואה זאת
כאינטרס תומך כחלק מ"מהפכה
הירוקה".
ככל שמגמת דפוסי מחיר הנפט תמשיך
)עלייה(,יגבר הצורך וערך הכדאיות של
האתנול.
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השפעה על יבולי התירס
שיווי המשקל הגלובלי בין ההיצע לביקוש
לתירס השתנה:
היצע התירס לשימושים "מסורתיים" ימשיך
להצטמצם ,וצפויה הפניית שטחי גידולים
אחרים לגידול תירס )תופעה המוכרת
כ"רוטציית" ה  50-50בין תירס לסויה(.
המשך הרחבת שטחי גידול התירס לטובת
אתנול ,מוביל לעלייה במחירי התשומות
לגידול התירס ומקטין את התוצרת הזמינה
לשימוש ומעלה את מחיר הסחורה )עד
לגבול הכדאיות(.
המשך הפנייה של קרקעות נוספות לתירס
יקטן היצע תבואות כגון סויה ,חיטה וכותנה
ומחירם יעלה בהתאם.

סיכונים/השפעות על
מחירי הסחורות
טכנולוגיה "קוטעת"  :מציאת/הצגת טכנולוגיה בעלת השפעה כה גדולה על
תחומי החקלאות עד כי נקודת שיווי המשקל בין ביקוש להיצע של סחורות
תשתנה .מציאת טכנולוגיה "קוטעת" בתחום האנרגיה אשר תקטין את
השימוש בסחורות רכות כתחליף )ולו גם חלקי( לנפט ,עלולה אף היא להשפיע
על שיווי המשקל בין ביקוש להיצע של סחורות – סבירות נמוכה.
ירידה בהיקף האוכלוסייה הגלובלית :ירידה בכמות האנשים בעולם )כתוצאה
מאסון או אירוע אנושי( ,אשר בהכרח תשנה את נקודת שיווי המשקל בין
ביקוש להיצע של סחורות )בין אם כמקור אנרגיה חלופי ובין אם מקור תזונה
לבעלי חיים ואנשים( – סבירות נמוכה ביותר.
שינויי מגמות פוליטיים  :המגמה השולטת כיום בעולם הפוליטי )שהתחזקה
עוד יותר לאחר וועידת באלי( ,היא הניסיון )ולו גם למראית עין( ,להקטנת
השימוש במקורות אנרגיה לא מתחדשים .אפילו בארה"ב )המתנגדת העיקרית
לאמנת קיוטו( ,קיימת זהות אינטרסים משני צידי המתרס הפוליטיים להגדלת
תפוקת האתנול .שינויים במגמה זו עלולים להשפיע על המחיר ע"י הורדת
הביקוש לסחורות חקלאיות  -סבירות נמוכה.

סיכונים/השפעות על מחירי החקלאות
שינויים אקלימיים :שינויים שכאלו עלולים מחד להניב יבולים
טובים יותר ומאידך אסונות טבע עלולים לפגוע ואף להשמיד
יבולים שלמים .הקיצוניות של השינויים האקלימיים ותדירותם
בשנים האחרונות גורמת לקשיים בחיזוי דפוסי מחירי הסחורות.
 סבירות לא ניתנת לחישוב.האטה /התדרדרות למיתון גלובאלי :החרפה בתנאי הכלכלה
האמריקאית )המשך/החרפה של משברים קיימים( ,עלולה
לגרור עמה האטה/מיתון גלובלי .מצב שכזה יביא לירידה
ב"תחושת העושר" ,כוח הקנייה של הצרכן ובסופו של תהליך
לביקוש לסחורות אלו ומחיריהם בהתאמה – סבירות נמוכה עד
בינונית.

מסקנות והערכות עיקריות
כלכלת העולם עשויה להאט את שיעור הצמיחה הממוצע בשנה הקרובה ,עקב
האטה בארה"ב.
ארה"ב היא ככל הנראה הכלכלה היותר חשופה למשבר אשראי ואחריה – בריטניה.
איום נוסף על הצמיחה בעולם המערבי – אינפלציה )"אגרו-פלציה" ועל משקל זה:
"פטרו-פלציה"(.
הדולר צפוי להמשיך ולהיחלש במחצית הראשונה של  2008ולהתאושש בהמשך
השנה.
המטבעות האסייתיים וכן המטבעות של מדינות המפיקות סחורות ,עשויים להמשיך
ולהתחזק.
כלכלות אסיה עשויות להמשיך ולצמוח באותם קצבים בשנים הקרובות )צמיחה
פנימית( למרות האטה/מיתון בארה"ב .כנ"ל לגבי אירופה )ה"קולטת עלייה" ממדינות
מזרח אירופה(.
מחירי האנרגיה עשויים להמשיך ולעלות עקב המשך מגמת ההתרחבות של הביקוש
– בהיעדר שינוי בצד ההיצע.
שוק החקלאות עשוי להמשיך ולהתרחב.
במקביל ,מחירי התוצרת החקלאית עשויים להמשיך ולעלות.

