אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי
 92אפריל 9102
יט' אייר תשע"ג

סקירת חדשות כלכליות מהעולם
164.41. – 924.41.

התפתחויות עולמיות
תחזית הצמיחה העדכנית של ה:IMF -
קרן המטבע הבינ"ל (ה )IMF -עדכנה מעט כלפי מטה את תחזית הצמיחה העולמית לשנה
הנוכחית ,והשאירה את התחזית ל 9102 -ללא שינוי .הקרן ציינה לחיוב את מנהיגי המדינות
המפותחות ,אשר הצליחו בששת החודשים האחרונים להתמודד עם שני איומים ממשיים
להתאוששות העולמית  -הצוק הפיסקאלי בארה"ב ופירוק גוש האירו .למרות השיפור
ביציבות הפיננסית ,במחצית הראשונה של השנה צפויה עדיין צמיחה מתונה יחסית במדינות
המפותחות ,אשר תסתכם בצמיחה שנתית של  0.9%ב ,9102 -ושל  9.9%ב .9102 -מנגד,
מרבית השווקים המתעוררים הצליחו להתאושש מההאטה שנרשמה ב ,9109 -וצפויים
לרשום צמיחה של  3.2%ו 3.5% -ב ,9102 - 9102 -בהתאמה.
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ירידה נוספת במדד הסנטימנט הכלכלי :1ירד בחודש אפריל ב 0.3 -נקודות ,לרמה
של  ...8נקודות .ירידה נרשמה בכל רכיבי המדד ,למעט באמון הצרכנים ,אשר רשם
שיפור קל.
במקביל ,ירידה נרשמה גם במדד האינדיקטורים המובילים :ירד ב 1.2% -בחודש
מרץ ,לאחר גידול זעום של  1.0%בפברואר.

קפריסי  :סוכמו התנאים לק לת ח ילת החילוץ
ב 08.2.02 -הושג הסכם בין הנציבות האירופית לממשלה בקפריסין בנוגע לחבילת סיוע
בהיקף של  01מיליארד אירו (כ 02 -מיליארד דולר) .על מנת להיות זכאית לחבילת הסיוע,
צריכה קפריסין לנקוט במספר צעדים ,המהפכני מביניהם הוא הטלת מס חד פעמי של על
פיקדונות של מעל  011,111אירו בבנקים .בנוסף ,צפויות העלאות מיסים נוספות ,לרבות
העלאת מס החברות שעמד בשנים האחרונות על  ,01%קיצוצי שכר ועוד.
שלל צעדים אלו הביאו לגל הפגנות ענק במדינה ,אשר סגרה את הבנקים לתקופה של קרוב
לשבועיים במהלך חודש מרץ ,והגבילה את תנועות ההון במדינה ,לרבות מכסה יומית
למשיכת כסף מזומן .הגבלה זו נועדה למנוע נפילה של המערכת הבנקאית במדינה.
רי ניה :הפחתת דירוג אשראי נוספת
סוכנות הדירוג פיץ' חתכה בתאריך ה 02.2 -את דירוג האשראי המושלם של בריטניה ברמה
אחת ,ל .AA+ -לפי פיץ' ,החלטה זו התקבלה על רקע תחזית כלכלית ופיסקאלית חלשה
מכפי שנצפה בתחילה .גידול גבוה מהצפוי בגירעון התקציבי והחוב הלאומי במדינה ,משקף
את הביצועים החלשים של הכלכלה הבריטית בשנים האחרונות ,עובדה אשר הובילה את
הסוכנות להפחית את תחזית הצמיחה לשנים  1..%( 9102 - 9102ו ,0..% -בהתאמה).
נציין ,כי זוהי הורדת דירוג האשראי הראשונה לבריטניה מאז  .025.נזכיר ,כי לפני כחודשיים
ספגה הממלכה הבריטית הפחתת דירוג ראשונה על ידי סוכנות הדירוג מודי'ס .הפחתות אלו
הינן הראשונות לבריטניה מאז .025.

 1מדד של הנציבות האירופית ,המודד את הביטחון הכלכלי של מנהלים במגזר העסקי (תעשייה ושירותים) וכן
את אמון הצרכנים.
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צמיחה מתונה בתחילת  :9102התוצר המקומי הגולמי עלה ברבע הראשון של השנה
ב 1.2% -לעומת קודמו ,לאחר נסיגה רבעונית בשיעור דומה ברבע האחרון של
 .9109התרומה הגדולה ביותר לצמיחה הגיעה מענפי השירותים ,זאת לצד צמיחה
מתונה בענפי הייצור במשק.
המכירות הקמעונאיות ירדו בחודש מרץ ב ,1.5% -לאחר גידול של  9.0%בפברואר.

צפו אמריקה
ארה

 :נתונים חיו יים משוק הנדל

צמיחה נמוכה מהציפיות תחילת 9 1.

כלכלה ותעשייה :האצה צמיחה תחילת 9 1.





האצה צמיחה תחילת  9 1.קצ אי י מהמצופה :התוצר המקומי הגולמי
עלה ברבע הראשון של השנה ב 9.3% -בקצב שנתי ,לאחר גידול של  1.2%ברבע
האחרון של  .9109עיקר הגידול נגזר מהאצה בקצב הוצאות הצריכה הפרטית ,גידול
מחודש ביצוא ,וגידול בהשקעה בבנייה למגורים.
ירידה מתונה ביצור התעשייתי :ירד בחודש מרץ ב ,1.0% -לאחר גידול של 1.2%
בפברואר.
מדד האינדיקטורים המובילים ירד בחודש מרץ ב ,1.0% -לאחר גידול של 1.3%
בפברואר.

צרכנים :ירידה הזמנות מוצרים ני קיימא קיפאו





קצ אי י מהמצופה

שיעור החיסכו

ההכנסה הפנויה עלתה ריאלית בחודש מרץ ב ,1.2% -לאחר גידול של 1.5%
בפברואר.
במקביל ,ההוצאה הפרטית עלתה בחודש מרץ ריאלית ב ,1.2% -לאחר גידול דומה
בפברואר.
הגידול בהכנסה הפנויה בשיעור דומה לזה של ההוצאה הפרטית ,מצביע על יציבות
בשיעור החיסכון של הצרכן האמריקאי בחודש מרץ.
הזמנות מוצרים בני קיימא ירדו בחודש מרץ ב ,3.5% -לאחר גידול של 2.2%
בפברואר.

נדל  :נתונים חיו יים



התחלות הבניה עלו בחודש מרץ ב 5% -בקצב שנתי ,לאחר גידול דומה ()5.2%
בפברואר .נציין ,כי בהשוואה לחודש המקביל אשתקד מדובר בגידול חד ,של קרוב ל-
.25%
מכירות בתים חדשים עלו בחודש מרץ ב 0.3% -בשיעור שנתי ,לאחר ירידה של
 5.8%בפברואר .נציין ,כי בהשוואה לחודש המקביל אשתקד ,מדובר בגידול של כ-
.0..3%

קנדה :המכירות הקמעונאיות עלו בפברואר ב ,1..% -לאחר גידול של  1.2%בינואר.

אסיה
סי  :מדד האינדיקטורים המובילים נותר בחודש מרץ ללא שינוי ,לאחר חודשיים בהם נרשם
גידול מהיר ( 0.9%בפברואר ,ו 0.5% -בינואר).
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יפ  :גידול נוסף מדד אמו הצרכנים על רקע תכנית ההרח ה הכמותית החדשה


בראשות נגיד בנק חדש ,הודיע הבנק המרכזי ביפן על הגדלת תכנית רכישת האג"ח
שלו ,ב 51 - 81 -טריליון יואן בשנה (שהם כ 511 -מיליארד דולר בשנה) .עוד הכריז
הבנק ,כי פעולה זו תימשך עד סוף שנת  ,9102במטרה לתמוך במגמה החיובית
המסתמנת מהאינדיקטורים הכלכליים במדינה ,ולהוציא את הכלכלה היפנית
מהדפלציה בה היא שרויה זה  03שנים .פעולה זו תביא למעשה להכפלת בסיס
הכסף במדינה ,שעמד בסוף  9109על  02.טריליון ין ,וצפוי לעמוד בסוף  9102על
 951טריליון ין.



גידול נוסף באמון הצרכנים :מדד אמון הצרכנים עלה בחודש מרץ ב 1.8 -נקודות,
לאחר גידול של נקודה בפברואר .נציין ,כי זהו החודש השלישי ברציפות בו נרשמת
עלייה במדד ,אשר חלה החודש על רקע פעולותיו של הבנק המרכזי.
שיעור האבטלה ירד בחודש מרץ ב ,1.9% -ל.2.0% -



אמריקה הל ינית
מקסיקו :עלייה שיעור הא




לה ירידה זעומה מכירות הקמעונאיות

מדד האינדיקטורים המובילים עלה בפברואר ב ,1..% -לאחר גידול של  9%בינואר.
המכירות הקמעונאיות נותרו בפברואר כמעט ללא שינוי ( ,)-1.0%לאחר גידול של
 9.0%בינואר.
שיעור האבטלה עלה בחודש מרץ בכ ,1.2% -ל.3% -

רזיל :ניגוד למגמה העולמית  -העלאת הרי ית





לאחר מספר חודשים בהם התקרבה האינפלציה השנתית לגבול העליון של היעד
( ,)8.3%נחצה בחודש מרץ יעד זה ,והאינפלציה הגיעה ל .8.8%-
כתגובה לכך ,החליט הבנק המרכזי להעלות את הריבית ב ,1.93% -ל.5.3% -
העלאה זו הינה הראשונה בברזיל זה קרוב לשנתיים ,וחריגה ביחס למגמה העולמית
של הפחתות ריבית.
שיעור האבטלה עלה בחודש מרץ ב ,1.0% -ל.3.5% -
מדד המחירים ליצרן נותר בחודש מרץ ללא שינוי ,לאחר ירידה של 1.23%
בפברואר.

חדשות נוספות מהעולם
אוס רליה :מדד האינדיקטורים המובילים עלה בפברואר בשיעור מתון של  ,1.2%לאחר
גידול זעום של  1.0%בינואר.

ד ר הס רים וה הרות נית לפנות למחלקת המחקר הכלכלי:
דפנה א ירם-ניצ

מנהלת המחלקה

נועה פוקס כלכלנית המחלקה
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