אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי
 18אפריל 2010
ד' אייר תש"ע

סקירת חדשות כלכליות מהעולם
28.03.10 - 18.04.10
התפתחויות עולמיות:
 9.5%לעומת  ,2009כך לפי ארגון הסחר העולמי
הסחר העולמי יתרחב השנה ב-
( .)WTOבנוסף ,הארגון מזהיר מפני "מדיניות מגן שעשויה לחבל בצמ יחה הכלכלית".
מעבר למכירת ברזל בחוזים רבעוניים – על כך הודיע ה וייל ( )Valeחברת כריית הברזל
הגדולה בעולם ,לאחר  40שנים של חוזים שנתיים  .בכך היא מאפשרת ל 90% -מנפח
המכירות שלה לקבל תמחור גמיש יותר .
ארה"ב דחתה את ההחלטה בנוגע להכרזה על סין כ"מבצעת מניפולציות במטבע שלה",
אך התחי יבה להמשיך ללחוץ על סין לחדש את הייסוף של היואן .נזכיר ,כי סין עצרה
בשנתיים האחרונות את הייסוף הזוחל שביצעה במטבע שלה .
נמשכת מגמת העלייה במחירי הנפט  -נכון ל 16 -באפריל נסחרה חבית סביב  ,$85לעומת
 $81.5לפני חודש $75 ,לפני חודשיים וכ $50 -לפני שנה.
ארה"ב:
נמשכת ההתאוששות בצריכה הפרטית:
 ההוצאה הפרטית עלתה בפברואר 1ב.0.3% -
 מדד אמון הצרכנים קפץ במרץ ל 52.5 -נקודות מ 46 -בפברואר ועקף את התחזיות.
 המכירות הסיטונאיות גדלו בפברואר ב ,0.8% -חודש  11ברציפות של עליות.
 המכירות הקמעונאיות עלו במרץ ב.1.6% -
 ההכנסה הפרטית נותרה ללא שינוי .
 מדד המחירים לצרכן עלה במרץ ב.0.1% -
 ברננקי ,נגיד הפד ,צופה שהאינפלציה תישאר מתונה בעתיד הקרוב .
סימני התאוששות גם בסקטור העסקי בארה"ב:
 לפי ספר הבז ' 2לחודש מרץ  ,הכלכלה האמריק אית צמחה באופן מתון בעיקר עקב
התאוששות בהוצאות הצרכנים ובפע ילות התעשייה .
 הייצור התעשייתי צמח במרץ בשיעור מתון של .0.1%
 מדד מנהלי הרכש בתעשייה עלה במרץ ל 59.6 -נקודות ,3הגבוה ביותר מאז יולי .2004
 מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים עלה ל 55.4 -נקודות.
 הגרעון במאזן הסחר של ארה "ב התרחב בפברואר ב ,7.4% -הייבוא והייצוא גד לו.

 1לעומת חודש קודם .
 2דו"ח חודשי של הפדרל ריזרב על מצב הכלכלה האמריקנית .
 3מדד מעל  50נקודות מצביע על התרחבות בפעילות .
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שוק הנדל"ן ממשיך להתייצב:
 מחירי הבתים עלו  -לפי מדד קייס-שילר עלו בינואר ב.0.3% -
 מכירות בתים קיימים זינקו בפברואר ב.8.2% -
 התחלות הבנייה במרץ עלו ב.1.6% -
 היתרי הבנייה  ,המעידים על התחלות בנייה עתיד יות ,עלו ב 7.5% -במרץ.
 תוכנית סיוע חדשה :בעלי ה בתים שלא עומדים בתשלומי המשכנתא יקבלו הלוואות
חדשות בערבות ממשלתית וכך יימנעו עיקולי הבתים  .עלות התוכנית  14מיליארד דולר
והיא חלק מהתקציב הממשלתי הקיים בהיקף  75מיליארד דולר לסיוע לבעלי הבתים .
4

נתונים חיוביים בשוק העבודה האמריקאי:
 במרץ נרשמה תוספת של  162אלף משרות חדשות  ,לאחר ירידה שנמשכה  27חודשים,
זהו ה נתון הטוב ביותר מזה  3שנים .תוספת המועסקים מיוחסת לרפורמת האבטלה
ולתכנית העסקת עובדים זמניים ב פרויקט מפקד האוכלוסי ן האמריקני.
 למרות העל ייה החדה במספר המשרות  ,נותר שיעור האבטלה על  ,9.7%זאת בשל
הגידול בשיעור ההשתתפות .
אירופה:
הבעיות במדינות אירופה נמשכות:
האווירית ברחבי
 ענן האפר מהתפרצות הר הגעש באיסלנד ממשיך לפגוע בתנועה
אירופה .עדיין מוקדם להעריך את הנזק הכלכלי .
 יוון  -רק לאחר ש סוכנות הדירוג פיץ ' הודיעה על הורדת דירוג האשראי של יוון לBBB -
מינוס ,הסכימו ממשלות גוש האירו על מתן הלוואה בהיקף של כ 30 -מיליארד יורו
בריבית שנתית של  ,5%זאת בנוסף לכ 10 -מיליארד יורו הלוואה מה .IMF -לפי הערכות
חבילת צפויה לגדול בהמשך .יוון טרם נאלצה להשתמש בכספי ההלוואה  ,ולאחר אישור
הסיוע הצליחה לגייס כסף בשוק החופשי.
 אירלנד – הבנקים סובלים מהלימות הון נמוכה מהנדרש  .לפי הערכות ,הממשלה תאלץ
להזרים לבנקים באירלנד כ 16 -מיליארד יורו בנוסף ל 11 -מיליארד יורו שכבר הועברו .
 בריטניה – דירוג האשראי עדיין בסיכון  .סוכנות הדירוג  S&Pהזהירה מהורדת דירוג
בשל גודלו של החוב הממשלתי (כ 60% -מהתמ"ג) ומכיוון שטרם הוצגו תוכניות
מפורשות להתמודדות עם הגרעון .
גוש האירו – לאחר קיפאון בסוף  2009סימני התאוששות מתונה בתחילת :2010
 תמ"ג גוש האירו  ,5נותר ללא שינוי ברבע האחרון של  .6 2009תמ"ג האיחוד האירופי ,
הכולל  27מדינות ,צמח ברבע האחרון 6אשתקד בשיעור מתון של .0.1%
 האבטלה בגוש האירו ממשיכה להעיב ו עלתה בפברואר ל.10% -
 הבנק המרכזי האירופי  ,ב 7 -לאפריל החליט לשאיר את הריבית בגוש האירו על .1%
 מנגד ,מדד אמון הצרכנים באירופה עלה ל 97.7 -נקודות במרץ ,שיא של כמעט שנתיים .
התעשייה בגוש האירו מתאוששות:
 מדד מנהלי הרכש בתעשייה עלה במרץ ל 56.5 -נקודות ,הגבוה ביותר מאז נוב ' .2006
 מדד המחירים ליצרן בגוש האירו עלה בפברואר בשיעור מתון של .0.1%
 הייצור התעשייתי צמח בגוש האירו בפברואר ב( 0.9% -ראו גרף).

 4מדד הבודק מחירי בתים ב 20 -ערים מובילות ב ארה"ב.
 5הכולל  16מדינות המשתמשות ביורו כמטבע מקומי .
 6לעומת הרבע הקודם .
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ייצור תעשייתי בגוש האירו
ובאיחוד האירופי (לא כולל בנייה)

מקורEurostat :

סימני התאוששות בבריטניה:
 מדד מנהלי הרכשבתעשייה עלה ל 57.2 -נקודות ,הגבוה ביותר זה למעלה מ 15 -שנים.
 התפוקה התעשייתית זינקה בפברואר ב.1.3% -
 הבנק המרכזי הבריטי ,ב 7-לאפריל החליט להשאיר את הריבית ללא שינוי על .0.5%
אסיה:
 ,0.9%ירידה ראשונה לאחר  11חודשי עליות.

יפן :התוצר התעשייתי נפל בפברואר ב-
האבטלה נשארה ללא שינוי על .4.9%
הבנק המרכזי היפני הותיר את הריבית ללא שינוי על .0.1%

צמיחה מהירה ב סין :התוצר הסיני צמח ברבע הראשון של  2010בקצב שנתי של .11.9%
זהו קצב הצמיחה הגבוה ביותר שנרשם מזה שלוש שנים .
גרעון מסחרי בסין – לראשונה מזה  6שנים עלה במרץ  2010הייבוא הסיני על הייצוא  ,זאת
בעיקר בשל זינוק של  66%בייבוא ,7בעוד היצוא עלה ב כ .24% -לפי מקורות בסין "הסיבה
העיקרית לגירעון במרץ היא השגשוג בביקוש המקומי בסין ".
הייצור תעשייתי זינק ב 18.1% -במרץ ומדד מנהלי הרכש בתעשייה עלה ל 55.1 -נקודות.
צמיחה מהירה גם בסינגפור :התמ"ג צמח ברבעון הראשון של  2010בקצב שנתי של
 .32.1%סינגפור החליטה כתגובה לאפשר למטבע שלה לעבור תיסוף .
חדשות בולטות נוספות:
אוסטרליה :הבנק המרכזי העלה את הריבית (חודש שני ברציפות) ברבע האחוז ל.4.25% -
בדבר הסברים והבהרות ניתן לפנות למחלקת המחקר הכלכלי:
דפנה אבירם-ניצן ,מנהלת מחלקת המחקר הכלכלי
אדי פרקנסקי ,כלכלן  ,בטלפון03-5198806 :

 7לעומת התקופה המקבילה אשתקד .
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