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לאומי תחזיות כלכליות )עמ' 3( 

 

הכלכלה הגלובאלית במבט כולל )עמ' 4( 

 הפעילות הכלכלית בארה"ב ממשיכה להתאושש ואילו בגוש האירו חלה האטה בהתאוששות והתוצר 

ברביע האחרון של 2020 התכווץ במקצת ברביע הרביעי של 2020.  

 השפעת הסגרים הנוכחיים על התוצר הינה נמוכה מההשפעה של הסגר הראשון הן בשל הטלתם 
באזורי התפשטות הנגיף ולא באופן רוחבי והן בשל התאמת הסביבה העסקית לתנאים החדשים. 

 האינפלציה במדינות המפותחות נותרה בחודש דצמבר 2020 ללא שינוי ובגוש האירו היא עלתה 
בתחילת שנת 2021. 

ארצות הברית )עמ' 8( 

 התוצר של ארה"ב צמח ברביע הרביעי ב-y/y( 4.0%( והצמיחה צפויה להימשך בתמיכת התמריצים 

הפיסקליים.  

 הידוק המגבלות יכביד על המכירות הקמעונאיות, אך עם הסרת המגבלות הביקושים צפויים לחזור 
והמכירות יתאוששו.  

 קרן המטבע צופה שארה"ב תפגע פחות מהממוצע במדינות המפותחות. 

 תחזית ה-FED לטווח הבינוני והארוך אופטימית יותר על רקע החיסונים הצפויים לצמצם את 

הסיכונים. ה-FED צפוי להמשיך ברכישות הנכסים במהלך השנה וכתוצאה מכך מאזן ה-FED צפוי 
להגיע ל-9 טריליון דולרים.  

 מדד המחירים לצרכן עלה בחודש דצמבר 2020 ולהערכתנו קצב עליית המחירים יגיע אל מעבר 
ליעד של 2.0% במהלך השנה הקרובה. 

גוש האירו )עמ' 10( 

 התוצר של גוש האירו התכווץ ברביע האחרון של 2020 בשל הידוק המגבלות.  

 התוצר בגרמניה וספרד צמח מעט ברביע הרביעי של 2020 אך התוצר של איטליה וצרפת התכווץ.  

 המשך התפשטות התחלואה יחד עם הליך החיסון האיטי, צפויים להכביד על ההתאוששות הכלכלית 

של גוש האירו. 

 ה-ECB הותיר את המדיניות המוניטרית ללא שינוי והוא מעריך כי ייקח זמן עד לחיסון האוכלוסייה, 

מה שמשליך גם על פתרון המשבר.  

 מדד המחירים לצרכן עלה בחדות בראשית 2021. 

 תשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות עלו מעט בחודש ינואר, בדגש על עלייה חולפת של 
התשואות לפדיון של האג"ח של ממשלת איטליה בשל עלייה זמנית במידת אי היציבות הפוליטית. 
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2021F 2020F 2019E 2018 2017  

 תמ"ג – צמיחה כלכלית,      
 שיעור שינוי

 עולם 3.8% 3.5% 2.6% 3.6%- 4.8%

 ארצות הברית 2.3% 3.0% 2.2% 3.6%- 3.7%

 בריטניה 1.7% 1.3% 1.3% 11.3%- 4.5%

 יפן 2.2% 0.3% 0.7% 5.3%- 1.7%

 גוש האירו 2.7% 1.9% 1.3% 7.4%- 4.8%

 דר' מזרח אסיה )ללא יפן( 5.3% 5.1% 4.4% 3.9%- 4.4%

 סין 6.8% 6.6% 6.1% 2.3% 8.7%

 הודו 7.0% 6.1% 4.2% 7.9%- 6.9%

 אמריקה הלטינית 0.9% 0.8% 0.5%- 7.4%- 3.9%

 ישראל 3.6% 3.5% 3.4% 3.9%- 4.9%

סחר בינלאומי – מונחים כמותיים,      
 שיעור שינוי

 עולם  5.8% 3.7% 0.9% 9.8%- 7.0%

 ריבית בנק מרכזי,      
 סוף תקופה

 ארצות הברית 1.25-1.50% 2.25-2.50% 1.75%-1.50% 0.00-0.25% 0.00-0.25%

 בריטניה 0.50% 0.75% 0.75% 0.1% 0.1%

 יפן 0.04%- 0.07%- 0.0% 0.1%- 0.1%-

 גוש האירו 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%-

0.25% 

 ישראל 0.10% 0.25% 0.25% 0.1%

Dummy Text



 
 

 

 הכלכלה הגלובלית במבט כולל

פעילות כלכלית: הפעילות הכלכלית בארה"ב ממשיכה להתאושש ואילו בגוש האירו חלה האטה בהתאוששות 
והתוצר ברביע האחרון של 2020 התכווץ במקצת ברביע הרביעי של 2020. השפעת הסגרים הנוכחיים על התוצר 
הינה נמוכה מההשפעה של הסגר הראשון הן בשל הטלתם באזורי התפשטות הנגיף ולא באופן רוחבי והן בשל 

התאמת הסביבה העסקית לתנאים החדשים. 

 ההתמודדות השונה של המדינות עם התפשטות התחלואה הביאה לשונות גבוהה באופן ההתאוששות של 

הפעילות הכלכלית. בעוד שהתוצר של ארה"ב המשיך להתאושש ברביע האחרון של שנת 2020, התוצר של 
גוש האירו התכווץ ברביע האחרון של 2020 על רקע הידוק המגבלות והטלת סגרים בחלק מהאזורים. גם 
בתוך גוש האירו יש שונות בעוצמת הפגיעה בפעילות הכלכלית בהתאם להתפשטות התחלואה ולמדיניות 
ההתמודדות עם התפשטות הנגיף. האינדיקטורים המקדימים מצביעים על כך שהכלכלה הגלובלית צפויה 
לצמוח  בתחילת שנת 2021 בקצב מתון יותר מאשר בסוף 2020 )ראה תרשים 1(, אך השונות בין המדינות 
צפויה להישאר. בארה"ב הפעילות הכלכלית בתעשייה ובשירותים צפויה להמשיך להתאושש ואילו בגוש 
האירו הפעילות בסקטור השירותים צפויה להתכווץ ובתעשייה צפויה האטה בהתאוששות. זאת, בשל המשך 
המגבלות והסגרים בחלק מהמדינות החברות בגוש האירו שנועדו לבלום את התפשטות התחלואה ברחבי 

אירופה.  
 בבריטניה, התוצר התכווץ בחודש נובמבר 2020 בכ-m/m( 2.6%( עם הטלת הסגר השני ברחבי המדינה, אשר 

היה קל יותר מהסגר הראשון באפריל 2020. הסגר השלישי שהוטל בבריטניה בחודש ינואר 2021, צפוי להביא 
להתכווצות גדולה יותר של התוצר. אולם, חיסון האוכלוסייה באופן נרחב צפוי לסייע לכלכלה להתאושש 
בהמשך השנה, לאחר הורדת קצב ההתפשטות של התחלואה. המכירות הקמעונאיות עלו בחודש דצמבר 
2020 ב-m/m( 0.3%(, לאחר הירידה החדה של כ-4.1% )m/m( בחודש נובמבר כתוצאה מהטלת הסגר במדינה 

על רקע התפשטות הנגיף.  
 עליית המכירות הייתה חלשה על אף חידוש הפעילות הקמעונאית הרחבה בתחילת דצמבר, מאחר וחלקם 

נאלצו לסגור שוב ב-20 לדצמבר באזורים בהן הודקו המגבלות לקראת חג המולד. מכירות המזון ירדו 
בחודש דצמבר בכ-m/m( 3.4%( ולעומתם מכירות הבגדים עלו בכ-21.5% )m/m( לאחר שבחודש נובמבר הן 
ירדו ב-m/m( 19.6%(. המכירות הקמעונאיות לא תרמו לתוצר של חודש דצמבר ולהערכתנו הידוק המגבלות 
צפוי להפחית את המכירות הקמעונאיות אשר עלולות להשפיע על התכווצות התוצר בחודשים ינואר-

פברואר השנה. מדד PMI של בריטניה ירד בחודש ינואר על רקע הסגר השלישי שהוטל במדינה, אך הוא 
מצביע על כך שהפגיעה בפעילות הכלכלית תהיה פחות חמורה מאשר בסגר הראשון. עיקר הירידה נבעה 
מהמדד של סקטור השירותים המצביע על התכווצות הפעילות הכלכלית בסקטור זה, אך המדד מצביע כי 

קצב הצמיחה בסקטור התעשייה צפוי גם כן להיפגע מהידוק המגבלות אך במידה קלה יותר.  
 ביפן, הידוק הסגרים הביא לירידה במכירות הקמעונאיות בחודש דצמבר 2020, לאחר שהן ירדו בחודש 

נובמבר, ואמון הצרכנים המשיך לרדת בתחילת 2021 מה שמרמז על כך שהמכירות הקמעונאיות נותרו 
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חלשות בשל הידוק המגבלות. הירידה של מדד Economy Watchers Survey, המודד את הסביבה העסקית 
בקרב עסקים בתחום השירותים ביפן, בחודש ינואר, לאחר שהיא ירדה גם בחודשיים הקודמים, מצביעה על 
כך שהגל השלישי של נגיף הקורונה עלול להמשיך ולהכביד על אמון הצרכנים וההוצאה הצרכנית עלולה 
להתכווץ ברביע הראשון של שנת 2021. אולם, רכיב הציפיות לחודשיים-שלושה הקרובים עלה לרמה 
הגבוהה מאז חודש אוקטובר 2020 והוא מצביע על הציפיות בשוק להתאוששות הפעילות עם ההקלה 

במגבלות והתרת הסגרים שהוטלו במדינה. 
 התוצר של יפן עלה ברביע הרביעי של 2020 ב-q/q( 3.0%( והוא נותר ברמה הנמוכה רק ב-0.5% מתחת לרמה 

שלפני פרוץ הקורונה. כאשר, השקעות הסקטור העסקי וסחר החוץ נטו תרמו חלק ניכר לעליית התוצר. 
עלייה זו משקפת עלייה בצריכה הפרטית, בדגש על רכישת מוצרים בני-קיימא ושירותים. להערכתנו, התוצר 
של יפן צפוי לצמוח במהלך השנה בכ-2%-3%. התוצר של סינגפור עלה גם כן ברביע האחרון של 2020 
והתוצר צמח ב-q/q( 3.8%( לאחר שברביע השלישי הוא צמח ב-9.0% )q/q(. חלק ניכר מעליית התוצר נבע 
מצמיחת סקטור התעשייה, כאשר התאוששות הפעילות בענף הבנייה הייתה חזקה משמעותית. להערכתנו, 
ההתאוששות החזקה בסינגפור תמשך במהלך 2021, על רקע עצירת התפשטות הנגיף הצפויה לאפשר 
חזרה מלאה של הפעילות הכלכלית יחד עם תמיכה פיסקלית של הממשלה הצפויה להמשיך לתמוך 

בפעילות במשק.  
 מדד ה-PMI של יפן ירד מעט בחודש ינואר על רקע הידוק המגבלות במדינה, אך הוא מצביע על כך שהידוק 

המגבלות ישפיע פחות מאשר הסגר הראשון שהיה במחצית הראשונה של 2020. מדד PMI של סקטור 
התעשייה ירד, לראשונה מאז חודש מאי 2020, אך עיקר הירידה הייתה כצפוי במדד PMI של סקטור 

השירותים המצביע על כך שסקטור זה צפוי להיות הנפגע המרכזי גם בהידוק המגבלות הנוכחיות.  
 קצב ההתאוששות הפעילות הכלכלית של דרום קוריאה הואט לקראת סוף שנת 2020 וצמיחת התוצר שלה 

הואטה ברביע האחרון של 2020 ל-q/q( 1.1%(, לאחר שברביע השלישי צמח בשיעור 2.1% )q/q( ובסיכום שנתי 
היא נפגעה במשבר זה פחות מרוב המדינות המפותחות )ראה תרשים 2(. התפשטות הגל השלישי של הנגיף 
במדינה מצויה במגמת ירידה לאחר שמספר החולים החדשים הגיע לשיא של 1,237 איש ביום, ובמידה 
ומגמה זו תמשך אזי צפויה הקלה במגבלות אשר תגרום לעלייה באמון הצרכנים ולעליית הצריכה הפרטית 
הנמוכה כעת בכ-5% מהרמה שלפני המשבר, מה שצפוי לתרום להמשך עליית התוצר. להערכתנו, 
התאוששות הצמיחה  בשנת 2021 צפויה לשקף משקל משמעותי של צריכה פרטית ותמיכה ממשלתית 
נרחבת. גם היצוא צפוי להישאר חזק בטווח הקרוב ולהמשיך לשקף שינויים בדפוסי הצריכה הגלובליים. 
הביקוש הגלובלי למוליכים למחצה המיוצרים בדרום קוריאה צפוי להיות חזק בתמיכת ההשקעה הגלובלית 

 .5G במרכזי נתונים ובתשתית רשת
 הפעילות הכלכלית במדינות המתפתחות נמשכה גם ברביע האחרון של שנת 2020 והאינדיקטורים 

המקדימים מצביעים על המשך התאוששות הפעילות הכלכלית שלהן בתחילת 2021, בדגש על סקטור 
התעשייה. התוצר של סין צמח ברביע הרביעי של שנת 2020 בשיעור y/y( 6.5%(, שיעור הצמיחה הגבוה ביותר 
בשנתיים האחרונות, לאחר שברביע השלישי הוא צמח ב-y/y( 4.9%(. הידוק המגבלות בסין והטלת סגרים 
אזוריים על רקע התפרצות מחודשת של הנגיף צפויה לפגוע בהתאוששות הכלכלית של סין. אולם, הפגיעה 
בתעשייה צפויה להיות נמוכה יחסית מאחר ובתקופה זו חלה חופשת ראש השנה הסיני שכתוצאה ממנה 
חלה ירידה בפעילות התעשייה בתקופה זו של השנה. מדד PMI של סין המשיך לרדת בחודש ינואר, לאחר 
הירידה בחודש דצמבר 2020, אך הוא נותר ברמה הגבוהה מ-50 נקודות והוא מצביע על האטה בקצב 
ההתרחבות של התעשייה ושל השירותים. כמן כן, מדד אמון הצרכנים ירד בחודש ינואר בשיעור מתון מאוד 
יחסית לירידה במדד בעת הסגר הראשון, מה שעשוי להצביע שהתעשייה צופה פגיעה חלשה של הסגר 

הנוכחי בפעילות העסקית של הסקטור. 
 הגירעון בחשבון הסחורות של הודו התרחב בחודש דצמבר 2020 מ-9.9 מיליארד דולר ל-15.4 מיליארד 

דולר, הגירעון הגדול ביותר ב-18 החודשים האחרונים. בינואר 2021 הוא התכווץ מעט אך עדיין נותר גבוה 
מאוד )ראה תרשים 3(. להערכתנו התרחבות הגירעון צפויה להימשך, על רקע התאוששות הביקושים 
המקומיים יחד עם עליית מחירי הנפט בעולם המעלים את ההוצאה בגין יבוא של הודו, והתרחבות הגירעון 
בחשבון הסחורות צפויה למחוק את העודף שנוצר בחשבון השוטף ואף ליצור בו גירעון של כאחוז תוצר אחד 
בשנת 2021. מדד ה-PMI של הודו מצביע על המשך התאוששות התעשייה בחודש ינואר ורכיב הזמנות יצוא 
חדשות במדד עלה גם כן. אולם, רכיב התעסוקה במדד נותר נמוך והוא מצביע על כך שההתאוששות בשוק 
 PMI העבודה הינה איטית, מה שעשוי אף להאט בהמשך השנה את קצב ההתאוששות של התעשייה. מדד

לשירותים עלה מעט בחודש ינואר והוא מצביע על המשך צמיחת הפעילות הכלכלית גם בסקטור השירותים.  

 5
 

 



 
 

 בפולין, התוצר התכווץ בשנת 2020 ב-2.8% וזו ההתכווצות הראשונה בתוצר השנתי מאז קריסת ברית 

המועצות. תהליך ההתחסנות בפולין החל באיטיות ובאיחור, אך לאחרונה הולך ומואץ.  להערכתנו,  המגבלות 
שהוטלו במדינה במטרה למנוע את התפשטות הנגיף יקשו על התאוששות הפעילות הכלכלית ברביע 
הראשון של 2021, אך צפויה התאוששות מאוחר יותר במהלך השנה ובמידה חזקה יותר מאשר במדינות 

אחרות במרכז אירופה.  
 הייצור התעשייתי של פולין צמח בחודש דצמבר ב-y/y( 11.2%( לאחר שבחודש נובמבר הוא צמח ב-5.4% 

)y/y( על רקע הירידה המתמשכת בתחלואה וההקלות במגבלות שהוטלו במדינה הצפויות להביא אף לעליית 
המכירות הקמעונאיות, והוא נותר גבוה מהרמה שלפני המשבר. צמיחת הייצור התעשייתי הייתה רוחבית 
ונתמכה בצמיחת יצור המכונות, מחשבים, אלקטרוניקה וטקסטיל. בנוסף, תפוקת הכרייה עלתה במונחים 
שנתיים לראשונה מאז חודש נובמבר 2019. להערכתנו, הפעילות הכלכלית בפולין צפויה להמשיך 

להתאושש השנה ולהציג ביצועים טובים יותר מאשר מדינות מתפתחות אחרות באירופה. 
 בדרום אמריקה, התוצר של מקסיקו צמח ברביע האחרון של 2020 בשיעור q/q( 3.1%(  לאחר שברביע 

השלישי הוא צמח בשיעור של q/q( 12.1%(. אולם, העלייה בתחלואה עשויה להכביד על המשך ההתאוששות 
במהלך הרביע הראשון של שנת 2021 וייתכן שאף לגרום להתכווצות מסוימת בתוצר. באקוודור נערכות 
בחירות לנשיאות המדינה אשר עשויות להיות בעלות השפעה רבה על היציבות הכלכלית העתידית שלה.   
 מועמד השמאל לנשיאות אקוודור, Andres Arauz, המוביל בסקרים הצהיר כי הוא לא יעמוד בדרישות של 

קרן המטבע לצמצום פיסקלי כחלק מהסדר החוב על סך 6.5 מיליארד דולר וכי הוא אף ירחיב את התמיכה 
הישירה במיליארד דולרים, על ידי העברה של 1,000 דולרים לאדם למיליון תושבים. כמו כן הוא תומך 
בשימוש בהעברות מהבנק המרכזי למימון ההוצאות הציבוריות באמצעות הלוואות לממשלה מהבנק 
המרכזי, מה שמעלה את סיכון החוב של המדינה, הרעוע בין כה, על אף שהוא התחייב כי במידה ויבחר 

המדינה תמשיך לשלם לבעלי אגרות החוב. 
 במבט קדימה, להערכת קרן המטבע, מחודש ינואר 2021, התמ"ג הגלובלי התכווץ בשנת 2020 ב-3.5% אך 

הוא צפוי לצמוח השנה ב-5.5% כך שכבר השנה הוא יחזור לרמה שהייתה טרום המשבר. כאשר, עיקר 
הפגיעה במהלך המשבר הייתה במדינות המפותחות שהתמ"ג שלהן התכווץ בשנת 2020 ב-4.9% והן צפויות 
לצמוח השנה ב-4.3%, אך הן יחזרו לרמת התוצר של לפני המשבר רק בשנת 2022. זאת, לעומת המדינות 
המתפתחות שהתוצר שלהן התכווץ בשנת 2020 ב-2.4% אך הוא צפוי לצמוח השנה ב-6.3%. כמו כן, 
להערכת קרן המטבע הסחר הבינלאומי התכווץ בשנת 2020 ב-9.6% והוא צפוי לצמוח בשנת 2021 ב-8.1% 

ובשנת 2022 הוא צפוי להמשיך ולצמוח בשיעור של 6.3%. 

 

אינפלציה ומדיניות מוניטרית: האינפלציה במדינות המפותחות נותרה בחודש דצמבר 2020 ללא שינוי ובגוש 
האירו היא עלתה בתחילת שנת 2021. 

 האינפלציה בגוש האירו עלתה בתחילת שנת 2021 והיא חזרה לסביבה חיובית לאחר חמישה חודשים בהם 

שיעור האינפלציה השנתי היה שלילי. האינפלציה השנתית ב-OECD נותרה בדצמבר 2020 ללא שינוי, חודש 
שלישי ברציפות, בשיעור שנתי של 1.2% )ראה תרשים 4(. השינויים במחירי האנרגיה והמזון היו קטנים יותר 
מאשר בחודש נובמבר 2020, כאשר רכיב האנרגיה במדד ירד בחודש דצמבר ב-6.5% ורכיב המזון עלה ב-
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3.2%. אינפלציית הליבה )ללא מזון ואנרגיה( נותרה בחודש דצמבר 2020 גם כן ללא שינוי בשיעור שנתי של 
 .1.6%

 להערכת ה-FED, ההתאוששות הכלכלית בארה"ב הואטה לקראת סוף שנת 2020, אך התחזית לטווח הבינוני 

והארוך הינה אופטימית, בשל התחלת חיסון האוכלוסייה הרחבה מה שצפוי לצמצם את הסיכונים להאטת 
הפעילות הכלכלית. ה-FED צפוי להמשיך ברכישות הנכסים במהלך השנה הנוכחית, כך שמאזן ה-FED עשוי 
להגיע ל-9 טריליון דולר, יותר מכפול מגודלו טרום המשבר הנוכחי. ה-ECB השאיר את המדיניות המוניטרית 
ללא שינוי והוא צופה שהיא תישאר ברמה הנמוכה הנוכחית עד ששיעור האינפלציה יתכנס ליעד של מעט 
מתחת ל-2%. להערכת ה-ECB, חיסון האוכלוסייה מגדיל את הסיכויים לפתרון המשבר הנוכחי, אך הוא צופה 
כי ייקח זמן לחיסון חלק ניכר מאוכלוסיית האיחוד האירופאי וכן קיים עדין חשש להתפתחויות שליליות 

אחרות הקשורות למגיפה. 
 הוועדה המוניטרית של הבנק המרכזי של אנגליה השאירה את הריבית ללא שינוי בשיעור של 0.1% ואת 

מלאי רכישות הנכסים בסך של 895 מיליארד ליש"ט והיא ציינה כי לעת עתה ריבית שלילית איננה עומדת 
על הפרק. בהודעה הוועדה מדגישה כי החברות הפיננסיות באנגליה עדיין לא מוכנות להתמודד עם ריבית 
שלילית, אך הן צריכות להתכונן לאפשרות של ריבית שלילית בכל נקודת זמן מעוד שישה חודשים ואילך. 
עם זאת, הבנק המרכזי של אנגליה סבור כי על אף הסגרים במדינה כתוצאה מהתפשטות הנגיף, לעת עתה 
אין סימנים רבים לכך שיהיה צורך בריבית שלילית ו/או להרחיב את המדיניות המוניטרית באמצעות כלים 
חדשים. התחזיות הכלכליות של הבנק המרכזי של אנגליה אופטימיות יותר מאשר ההערכות הקודמות והוא 
צופה שהתמ"ג יחזור לרמה שהייתה טרום המשבר ברביע הרביעי של שנת 2021. כמו כן, הוא סבור ששיעור 
האבטלה יגיע לשיא של 7.8%, בהשוואה ל-5.0% בנובמבר 2020 וכי שיעור האינפלציה יהיה מעט מעל ל-
2.0% החל מהמחצית השנייה של שנת 2022 ובמהלך שנת 2023. על אף האופטימיות של התחזית, הבנק 
הדגיש כי המדיניות המוניטרית לא תהודק עד ששיעור האינפלציה ישיג את היעד של 2% באופן מתמשך. 

להערכתנו, הבנק גם לא צפוי להפחית את הריבית לשיעור שלילי או להרחיב את סך רכישות הנכסים. 
 התשואות לפדיון של אגרות החוב הארוכות של ארה"ב ושל הכלכלות הגדולות בגוש האירו עלו מעט 

בתחילת 2021. בפרט, התשואות של אגרות החוב הארוכות של איטליה עלו על רקע המתיחות הפוליטית 
במדינה כתוצאה מהתפטרות ראש הממשלה והניסיונות להקמת ממשלה על ידי מועמד אחר תוך הימנעות 
מקיום בחירות בעת המגיפה. בדרום אמריקה, התשואות של אגרות החוב של ברזיל עלו בתחילת החודש על 

רקע התחלואה הגבוהה במדינה.  
 תשואות האג"ח הארוכות של הודו עלו בחודש ינואר אל מעבר ל-6% )ראה תרשים 5( בעקבות הכרזת 

הממשלה על תקציב המדינה הכולל תמיכה פיסקלית רחבה והגדלת ההוצאה הציבורית העשויה להגדיל 
את הנפקות האג"ח של המדינה לצורך מימון הגירעון שייווצר. איננו מסכימים עם הערכת השוק לגבי 
האפשרות של הידוק המדיניות המוניטרית וצפוי כי ייקח זמן די ממושך עד שהבנק המרכזי של הודו יעלה 
את שיעור הריבית, בפרט על רקע הירידה בשיעור האינפלציה בהודו בסוף שנת 2020. לפיכך, במבט כולל, 
אנו מעריכים כי התשואות של האג"ח הממשלתיות הארוכות של הודו צפויות אינן צפויות להמשיך ולעלות 
באופן משמעותי מעבר לעלייה שכבר נרשמה ובהמשך תתכן ירידה קלה בשיעורי התשואה לפדיון חזרה אל 

מתחת לרמה של 6%. 
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   ארצות הברית

פעילות כלכלית: התוצר של ארה"ב צמח ברביע הרביעי ב-y/y( 4.0%( והצמיחה צפויה להימשך בתמיכת 
התמריצים הפיסקליים. הידוק המגבלות יכביד על המכירות הקמעונאיות, אך עם הסרת המגבלות הביקושים 

צפויים לחזור והמכירות יתאוששו. קרן המטבע צופה שארה"ב תפגע פחות מהממוצע במדינות המפותחות.  

 התאוששות הפעילות הכלכלית בארה"ב נמשכה גם בסוף הרביע האחרון של 2020 בארה"ב והיא צפויה 

להתרחב גם במהלך הרביע הראשון של שנת 2021 בתמיכת חבילת התמריצים הפיסקליים בסך של למעלה 
מ- 900 מיליארד דולר שאושרה בשלהי 2020. התוצר ברביע האחרון של שנת 2020 צמח בשיעור שנתי של 
y/y( 4.0%, ראה תרשים 1(, על אף החולשה בצריכה הפרטית הנובעת מהידוק המגבלות בחלק מהאזורים 
כתוצאה מעליית התחלואה. אולם, ההאטה בצמיחת הצריכה הפרטית מתרחשת בזמן ששיעור החיסכון של 
משקי הבית נותר גבוה, מה שמצביע על  ביקושים כבושים העשויים להשתחרר לאחר ההקלה עם מגבלות 

הריחוק החברתי.  
 כנגד, צמיחת ההשקעות בנכסים קבועים של הסקטור הפרטי התחזקה ועלתה ב-y/y( 18.4%( שנבעה 

בעיקרה מעלייה של y/y( 33.5%( בהשקעות בבנייה למגורים ועלייה של 24.9% )y/y( בהשקעה בציוד עסקי. 
הצריכה הציבורית ירדה ב-y/y( 1.2%( וצבירת המלאים תרמה נקודת אחוז לצמיחת התוצר. כנגד, הביקוש 

החיצוני הפחית את התוצר ב-1.5% נקודות אחוז, מאחר ועליית הייצוא הייתה נמוכה מעליית הייבוא. 
 המכירות הקמעונאיות ירדו בחודש דצמבר 2020, חודש שלישי רצוף של ירידה, והן מצביעות על כך 

שהתפשטות נגיף הקורונה ממשיכה להכביד על הפעילות הכלכלית הקמעונאית. מדד אמון הצרכנים של 
אוניברסיטת מישיגן ירד בחודש ינואר והוא מצביע על כך שהמכירות הקמעונאיות יישארו חלשות על אף 
האופטימיות השוררת בשווקים בשל הרחבת התמריצים הפיסקליים – ההרחבה שכבר אושרה והרחבה 
עתידית נוספת ביוזמת הנשיא החדש. להערכתנו, המכירות הקמעונאיות צפויות להישאר חלשות עד לחיסון 
חלק ניכר מהאוכלוסייה אשר יאפשר החזרת הפעילות הכלכלית באופן מלא והתרת המגבלות שהודקו 
לאחרונה במספר אזורים. לעומת זאת, הייצור התעשייתי המשיך לצמוח בעקביות גם בחודש דצמבר 2020. 
 מדד PMI לחודש ינואר מצביע על המשך צמיחת המשק בתחילת שנת 2021 בסקטור השירותים ובסקטור 

התעשייה. מדד PMI של סקטור התעשייה הגיע לשיא היסטורי של 59.1 והוא מצביע על המשך המומנטום 
החיובי בסקטור ומדד ה-ISM נותר גם כן ברמה גבוהה מאוד על אף הירידה בחודש ינואר )ראה תרשים 2(. 
הזמנות מוצרים בני קיימא נחלשו בחודש דצמבר 2020 ב-m/m( 0.2%( בעיקר בשל בעיות בייצור מטוסים 
של חברת Boeing וירידה בהזמנות המיועדות לביטחון. ההזמנות של מוצרי הליבה המשיכו לעלות בחודש 
דצמבר 2020, מה שמצביע על המשך ההתאוששות בהשקעות הצפויות להמשיך לעלות בחודשים הקרובים. 
 נשיא ארה"ב הנכנס ג'ו ביידן הציע תוספת של 1.9 טריליון דולר, כ-9% תוצר, לחבילת התמריצים הפיסקליים. 

זאת, לאחר שהקונגרס הגדיל בדצמבר את חבילת התמריצים בכ-900 מיליארד דולר. חלק מחבילת 
תמריצים זו מיועד להגדיל את המענק למשקי הבית הזכאים מכ-600 דולר ל-2,000 דולר והגדלת התוספת 
לדמי האבטלה מ-300 דולר ל-400 דולר בשבוע וכן הארכת התוקף של תוספת זו לפחות עד לחודש 
ספטמבר במקום עד אמצע מרץ. חלק זה של הצעתו צפוי לעבור בקונגרס אף בתמיכה של מספר חברי 
קונגרס רפובליקנים. אולם, התוספות האחרות הכלולות בהצעה הכוללות הגדלת תמיכה למדינות ורשויות 
מקומיות בסך 350 מיליארד דולר וכן הוספת 100,000 משרות ברפואה הציבורית וכן הגדלת ההוצאה 
הציבורית על ביטוחי בריאות צפויים להיתקל בהתנגדות של הרפובליקנים. בנוסף, הנשיא ביידן צפוי לקדם 

את העלאת שכר המינימום ליותר מכפול, מ-7.25 דולר ל-15 דולר לשעת עבודה. 
 השילוב של עליית הביקוש לדיור לאחר הסגרים שהיו בארה"ב  יחד עם ירידת היצע הדירות הביא לעליית 

מחירי הדיור אשר הסתכמה בחודש אוקטובר 2020 ב-y/y( 8.4%(. אולם, בראיית רוכשי הדירות, עליית 
המחירים קוזזה על ידי ריבית המשכנתא הנמוכה. העלייה הצפויה בריבית על המשכנתאות, לאחר 
שהתשואה על אג"ח ארוכות של ממשלת ארה"ב עלתה למעל 1%, יחד עם הירידה באמון הצרכנים צפויה 
single ( לקרר" מעט את שוק הדיור במהלך החודשים הקרובים. לצד זאת, התחלות הבנייה של דירות קרקע"

family home( בחודש דצמבר עלו ב-12.0% )m/m(, העלייה הגדולה ביותר במונחים חודשיים מאז חודש יוני 

 .)m/m( 5.8%-2020, והן הניעו את העלייה בסך התחלות הבנייה במשק אשר עלו בחודש דצמבר ב
 התחלואה ממשיכה להתפשט בארה"ב, אך במחצית השנייה של חודש ינואר חלה ירידה במספר החולים 

החדשים ביום בארה"ב, על רקע הידוק המגבלות בחלק מהאזורים. הירידה בתחלואה בקליפורניה, בה התגלו 
מספר הנדבקים מהנגיף הגבוה ביותר בארה"ב, הביאה להקלה על אמצעי הסגר וכן בניו יורק שגם היא אחד 
ממוקדי התחלואה המרכזיים בארה"ב החלו הקלות על המגבלות עם התחלת הירידה בתחלואה. ארה"ב 
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מחסנת כעת כמיליון איש איש ביום והיא נמצאת במצב טוב יחסית. זאת, מאחר שייצור החיסונים הוא מקומי 
ומגבלות הייצוא ימנעו בעיות של היצע חיסונים בארה"ב, בניגוד לבעיות שישנן במדינות אחרות.  

 במבט קדימה, להערכת קרן המטבע הבינלאומית, מחודש ינואר 2021, התוצר של ארה"ב התכווץ בשנת 

2020 ב-3.4% והוא צפוי לצמוח בשנת 2021 ב-5.1%, כך שכבר במהלך השנה התוצר יחזור לרמה של שנת 
2019. אומדן זה משקף את הפגיעה הנמוכה יחסית של המשבר בארה"ב לעומת הממוצע במדינות 
המפותחות שלהערכת קרן המטבע התוצר שלהן התכווץ בשנת 2020 בשיעור 4.9% והוא יצמח בשנת 2021 
בשיעור של 4.3%. להערכתנו, האומדן של קרן המטבע הינו מקל מעט בפגיעת המשבר הנוכחי בפעילות 
הכלכלית בארה"ב ואנו מעריכים כי התוצר של ארה"ב התכווץ בשנת 2020 ב-3.6% וכי הוא צפוי לצמוח 

בשנת 2021 ב-3.7%. 

 

אינפלציה ומדיניות מוניטרית: תחזית ה-FED לטווח הבינוני והארוך אופטימית יותר על רקע החיסונים הצפויים 
לצמצם את הסיכונים. ה-FED צפוי להמשיך ברכישות הנכסים במהלך השנה וכתוצאה מכך מאזן ה-FED צפוי 
להגיע ל-9 טריליון דולרים. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש דצמבר 2020 ולהערכתנו קצב עליית המחירים 

יגיע אל מעבר ליעד של 2.0% במהלך השנה הקרובה. 
 הודעת ה-FED לאחר ישיבת ה-FOMC בחודש ינואר מדגישה שההתאוששות הכלכלית נחלשה בחודשים 

האחרונים של שנת 2020 בפרט בסקטורים שהושפעו לרעה מהמגפה, אולם תחזית ה-FED לטווח הבינוני 
והארוך אופטימית יותר על רקע החיסונים הצפויים לצמצם את הסיכונים. הצהרת ה-FED מציינת במפורש 
כי "תוואי הכלכלה תלוי משמעותית בהתקדמות תהליך החיסונים" ובנוסף ה-FED הסיר מהצהרתו את 
 FOMC-האמירה כי נגיף הקורונה מהווה סיכון ניכר בטווח הבינוני. שינויים אלה מצביעים על כך שחברי ה

מביעים אמון במהלך החיסונים וכי הם מצפים שהוא יסייע להחזרת הפעילות הכלכלית למצב הרגיל.  
 יו"ר ה-FED, ג'רום פאוול, היה מתון וזהיר מאוד במסיבת העיתונאים והוא דחה את הטענות כי המדיניות 

המרחיבה של ה-FED גרמה לעליית מחירי הנכסים. היו"ר הסכים שישנם סיכונים של יציבות פיננסית בשל 
מחירי הנכסים הגבוהים, אך הם מטופלים באמצעים רגולטוריים ולא באמצעות צמצום המדיניות המוניטרית. 
העלייה במידת התנודתיות בשוקי המניות בארה"ב ממחישה את האפשרות שלנוכח הרמה הגבוהה יחסית 

של מחירי המניות, מידת הרגישות של השוק להתפתחויות שליליות שונות, גדולה מהרגיל. 
 בנוסף, יו"ר ה-FED לא רואה סיכונים לעלייה מתמשכת באינפלציה ולפי השקפתו יש להתייחס לעליית 

האינפלציה המסתמנת בשנת 2021 כזמנית, על רקע הסביבה הלא אינפלציונית שנמשכה בעשורים 
 FED-האחרונים, והוא טען כי זה מוקדם לדבק על צמצום בתמיכה של המדיניות המוניטרית. נציין כי, ה
התחייב לאחרונה לשמור על קצב רכישות הנכסים עד שתושג התקדמות משמעותית נוספת להשגת יעדי 
יציבות המחירים והתעסוקה ולהערכתנו הוא לא צפוי לצמצם את רכישות הנכסים לפני תחילת שנת 2022. 
כתוצאה מכך, מאזן ה-FED צפוי להמשיך לעלות לשיא של 9 טריליון דולר, יותר מכפול מגודלו לפני 

המגיפה, ועליית הריבית צפויה להיות רק לאחר התחלת צמצום הרכישות. 
 מדד המחירים לצרכן עלה בחודש ינואר 2020 בשיעור של y/y( 1.4%, ראה תרשים 3(, בעיקר בשל העלייה 

ברכיב הבנזין ב-m/m( 7.4%(, לאחר שבחודש דצמבר הוא עלה גם כן בשיעור שנתי של 1.4% לעומת המדד 
של נובמבר אשר עלה בשיעור שנתי של 1.2%. אינפלציית הליבה ירדה בינואר ל-y/y( 1.4%(, לאחר שהיא 
נותרה בחודש דצמבר בשיעור שנתי של 1.6%, מה שמרמז שלחצי המחירים נותרו חלשים. להערכתנו, 
העלייה המתמשכת במחיר הנפט צפויה להביא לעליית מחיר הבנזין גם בחודש פברואר. כמו כן, שיעור 
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אינפלציית הליבה צפוי לעלות במהלך השנה אל מעבר לכ-2.0%, שזהו יעד האינפלציה של ה-FED, על 
רקע התייקרות מחירי הסחורות יחד עם העלייה במחירי השילוח הימי המשקפת את השינוי בדפוסי הצריכה 
בכלכלות המפותחות עם דגש על רכישת מוצרי צריכה וירידה בצריכת שירותים. אולם, ההשפעה של עלית 
הביקוש למוצרי צריכה יחד עם עליית מחירי השילוח הימי על שיעור האינפלציה צפויה להיות מתונה, מאחר 

וסל הצריכה כולל שירותים רבים ואילו לצריכת מוצרים יש משקל נמוך יחסית. 
 התשואות לפדיון של האג"ח הממשלתיות עלו במחצית הראשונה של חודש ינואר, לאחר שבמחצית השנייה 

של חודש דצמבר 2020 התשואות של האג"ח הארוכות עלו באופן מתון יותר )ראה רשים 4(. העלייה התרחשה 
במקביל להמשך עליית שוק המניות בארה"ב והיא נתמכת ברכישות הנכסים של ה-FED הרוכש אגרות חוב 
ממשלתיות של ארה"ב ו-MBS וכן בצפי הקיים בשוק להמשך רכישות אלו במהלך שנת 2021. נתוני 
ההשקעות החזקים ברביע השלישי והרביעי של שנת 2020 תומכים בהמשך עליית התשואות לפדיון של 
אגרות החוב לטווח הבינוני והארוך ולהערכתנו הן צפויות להמשיך לעלות במהלך השנה הקרובה לכ-1.5% 
בטווח של 10 שנים לפדיון.  מהלך עליית התשואות לפדיון בשנת 2021 צפויה להיות חלקית, ולא לשקף את 
מלוא העוצמה של תנאי הרקע, זאת לנוכח מידת המעורבות הגדולה של הבנק הפדרלי בשווקים ובפרט 

בשוק האג"ח הממשלתי.  

 

 

      גוש האירו

פעילות כלכלית: התוצר של גוש האירו התכווץ ברביע האחרון של 2020 בשל הידוק המגבלות. התוצר בגרמניה 
וספרד צמח מעט ברביע הרביעי של 2020 אך התוצר של איטליה וצרפת התכווץ. המשך התפשטות התחלואה 

יחד עם הליך החיסון האיטי, צפויים להכביד על ההתאוששות הכלכלית של גוש האירו. 

 התוצר של גוש האירו התכווץ ברביע הרביעי של 2020 ב-q/q( 0.7%, ראה תרשים 1(. האומדן הראשוני מצביע 

על כך שצריכת משקי הבית ירדה משמעותית, בשל הידוק המגבלות במספר רב של אזורים. כנגד, ההשקעות 
הריאליות עלו בהובלת ההשקעות בענף הבנייה. התחלואה הגבוהה בגוש האירו צפויה לעכב את הסרת 
המגבלות וייתכן שאף להדקם בחלק מהאזורים, והיא צפויה להכביד על התאוששות הפעילות הכלכלית של 

גוש האירו על רקע הליך הפצת החיסונים האיטי.  
 הפעילות הכלכלית בגוש האירו נחלשה מעט במהלך חודש ינואר בשל התפשטות הנגיף אשר הביאה 

להידוק המגבלות באזורים נרחבים. עיקר הפגיעה הייתה בסקטור השירותים, כפי שהיה עד כה כאשר 
מגבלות הריחוק החברתי הודקו, אך האינדיקטורים המקדימים מצביעים על כך שההתאוששות בסקטור 
התעשייה נמשכת על אף הירידה באמון העסקים בתחילת שנת 2021. הייצור התעשייתי של גוש האירו צמח 
בחודש נובמבר 2020 בשיעור m/m( 2.5%( בעיקר בשל הצמיחה החזקה באירלנד, אולם הייצור התעשייתי 

של גוש האירו ללא אירלנד נותר זהה לזה של חודש אוקטובר.  
 גרמניה הצליחה כצפוי להימנע מהתכווצות התוצר ברביע האחרון של שנת 2020 והתוצר אף צמח מעט 

בשיעור של q/q( 0.1%(. זאת, בתמיכת יצוא הסחורות וההשקעה בענף הבנייה יחד עם הצמיחה בייצור 
התעשייתי בחודשים אוקטובר-נובמבר. איטליה נפגעה בגל האחרון של התפשטות הנגיף קשה יותר מאשר 
 .)q/q( 2.0%-הכלכלות הגדולות האחרות של גוש האירו והתוצר שלה התכווץ ברביע האחרון של 2020 ב
התמ"ג של צרפת ירד ברביע האחרון של 2020 ב-q/q( 1.3%( בשל המגבלות המחמירות שהוטלו במדינה. 
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התחלואה הגבוהה במדינה ככל הנראה תביא להמשך הידוק המגבלות ותכביד על התאוששות הפעילות 
הכלכלית ברביע הראשון של שנת 2021. בספרד, התוצר עלה ברביע האחרון של 2020 על אף שהוטלו 
מגבלות מסוימות. זאת, בניגוד לתחזית של הקונצנזוס אשר צפתה שהתוצר של ספרד יתכווץ ברביע האחרון 

של השנה.  
 מדד ה-PMI המשולב של גוש האירו ירד בחודש ינואר )ראה תרשים 2( והוא מצביע על ההשפעה השלילית 

של הידוק המגבלות והטלת הסגרים בחלק מהמדינות על הפעילות הכלכלית. המדד מצביע על התכווצות 
הפעילות הכלכלית בסקטור השירותים לצד האטה בסקטור התעשייה, מה שעשוי להביא להתכווצות של 
התוצר ברביע הראשון של השנה.  כמו כן, מדד ESI לבחינת הסביבה העסקית בגוש האירו ירד גם כן מעט 
בחודש ינואר בעיקר בשל ירידה ברכיב הסנטימנט העסקי של הקמעונאים שאינם מוגדרים כחיוניים, מאחר 
והם נפגעו משמעותית במהלך הידוק המגבלות. הירידה במדד התרחשה על אף העלייה שנרשמה 

בסנטימנט של רכיבי התעשייה והבנייה במדד.  
 מדד ה-PMI המשולב של גרמניה ירד בחודש ינואר לרמה הנמוכה ביותר בשבעת החודשים האחרונים, 

בעיקר בשל ירידה במדד ה-PMI של התעשייה. אולם המדד של סקטור התעשייה נותר ברמה המצביעה על 
המשך צמיחת הייצור התעשייתי אך בקצב איטי יותר. מדד IFO לסביבה העסקית בגרמניה ירד בחודש ינואר 
על רקע הידוק המגבלות במדינה העשויים לגרום לכיווץ התוצר ברביע הראשון של 2021 ולהאט את 
ההתאוששות החזקה שהייתה בייצור התעשייתי. באופן לא מפתיע, נרשמה ירידה חדה ברכיב הקמעונאות 
של המדד אשר הגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז חודש מאי 2020. זאת, מאחר שמספר רב של קמעונאים 
אשר אינם חיוניים סגורים בשל הסגר שהוטל במדינה. בצרפת, מדד ה-PMI המשולב ירד בחודש ינואר בשל 
הירידה במדד של סקטור השירותים אשר קיזזה את העלייה של מדד ה-PMI של התעשייה ובספרד מדד 
ה-PMI של התעשייה ירד בחודש ינואר מ-51.0 ל-49.3 נקודות והוא מצביע על האטה בסקטור התעשייה. 

 עליית התחלואה בספרד תביא ככל הנראה להידוק המגבלות, כמו שהיה במדינות אחרות בגוש האירו, והיא 

עשויה להכביד על הפעילות הכלכלית של הרביע הראשון של השנה. אנו מעריכים כי הפעילות תתאושש 
בהמשך השנה במידה וחיסון האוכלוסייה באירופה יתרחש על פי התכנית תוך שיתוף פעולה מצד 
האוכלוסייה, מה שיאפשר את החזרת הפעילות הכלכלית. אולם, במידה וחיסון האוכלוסייה ימשיך להיות 
איטי אזי הסרת המגבלות צפויה להידחות, מה שיכביד על הפעילות הכלכלית בפרט באיטליה, ספרד, יון 
וקפריסין שכלכלתן תלויה בתיירות הקיץ כך שהן עלולות להיפגע יותר מאשר כלכלת גרמניה. נציין כי, 
המגבלות שהוטלו בספרד היו קלות יותר מאשר במדינות אחרות בגוש האירו. כך למשל, במדריד ניתן לשבת 
בתוך ברים ומסעדות במהלך היום, בניגוד למדינות אחרות בגוש האירו שהידוק המגבלות אסר על ישיבה זו. 
 במבט קדימה, להערכת קרן המטבע התוצר של גוש האירו התכווץ בשנת 2020 ב-7.2% והוא צפוי לצמוח 

בשנת 2021 בשיעור של 4.2%. מבין ארבע הכלכלות הגדולות בגוש האירו, קרן המטבע צופה שהתוצר של 
ספרד יצמח בשנת 2021 בשיעור הגבוה ביותר, 5.9%, ואילו איטליה תצמח בשיעור הנמוך ביותר של 3.0%. 
גרמניה צפויה להיות היחידה מבין ארבעת הכלכלות הגדולות בגוש האירו שהתוצר שלה יחזור בשנת 2022 
לרמה שהייתה בשנת 2019, אך התוצר של איטליה ספרד וצרפת לא צפוי לחזור לרמה של 2019 לפני שנת 
2023. קרן המטבע צופה ששיעור החוב הציבורי מהתוצר בגוש האירו יעלה בשנת 2021 בנקודת האחוז ל-
99.0%, כאשר שיעור החוב מהתוצר של איטליה יהיה 159.7% של ספרד ושל צרפת הוא יהיה 118.9% ו-
117.6% בהתאמה. שיעורי חוב ציבורי/תוצר אלו גבוהים מעט משיעור החוב הציבורי מהתוצר שלהם שהיה 
בשנת 2020, אך לעומת זאת שיעור החוב של גרמניה צפוי לרדת ב-0.1 נקודות האחוז לשיעור של 69.9% 
תוצר. שיעורי החוב הציבורי מהתוצר של איטליה, ספרד וצרפת גבוהים משמעותית משיעורי החוב 
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ההיסטוריים שלהן, אף בעתות משבר, ואילו שיעור החוב מהתוצר של גרמניה נמוך יחסית לשיעור שהיה 
בשיאו בשנת 2010, בשלהי המשבר הפיננסי הגלובלי. 

 
אינפלציה ומדיניות מוניטרית: ה-ECB הותיר את המדיניות המוניטרית ללא שינוי והוא מעריך כי ייקח זמן עד 
לחיסון האוכלוסייה, מה שמשליך גם על פתרון המשבר. מדד המחירים לצרכן עלה בחדות בראשית 2021. 
תשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות עלו מעט בחודש ינואר, בדגש על עלייה חולפת של התשואות לפדיון 

של האג"ח של ממשלת איטליה בשל עלייה זמנית במידת אי היציבות הפוליטית. 
 ה-ECB בפגישתו בחודש ינואר השאיר את המדיניות המוניטרית ללא שינוי ויו"ר ה-ECB הדגישה כי היא 

צופה שהריבית תישאר בסביבה נמוכה זו עד שהאינפלציה תתכנס ליעדה. בנוסף ה-ECB חזר והדגיש את 
החלטת המדיניות של חודש דצמבר 2020 בה הוא הרחיב את תכנית רכישות החירום )PEPP( ב-500 מיליארד 
אירו, כך שסך התכנית הגיעה ל-1,850 מיליארד אירו ובנוסף משך זמן הפעלת תכנית הרכישות הורחב וכן 
נוספו שלושה סבבים חדשים לתכנית הלוואות ארוכות הטווח )TLTRO(. להערכת ה-ECB, התחלת חיסון 
האוכלוסייה מגדילה את האמון בפתרון המשבר הבריאותי, אך ייקח זמן עד לחיסון חלק ניכר מהאוכלוסייה 

ולא ניתן לשלול התפתחויות שליליות אחרות הקשורות למגפה. 
 סקר של ה-ECB מצביע על כך שהביקוש להלוואות של עסקים, בדגש על הלוואות לטווח ארוך,  ירד ברביע 

האחרון של שנת 2020 בהשוואה לביקוש שהיה בסגר הראשון במחצית הראשונה של השנה ובמקביל 
הבנקים הידקו את תנאי האשראי, על אף שחלק מההלוואות ניתנו בערבות ממשלתית אשר בלעדיה הבנקים 
היו מהדקים את התנאים אף יותר, על רקע אי הוודאות השוררת במשק עם המשך התפשטות הנגיף. כאשר, 
הידוק תנאי האשראי לעסקים קטנים ובינוניים היה חמור יותר מאשר לעסקים גדולים. במקביל, הביקוש של 
משקי הבית להלוואות לצריכה ירד אך הביקוש להלוואות לדיור עלה. שילוב זה צפוי לגרום ל-ECB לשמור 
על מדיניות מוניטרית מרחיבה מאוד במטרה לתמוך בפעילות הכלכלית של המשק. במידה ותנאי האשראי 
יהודקו אף יותר, אנו מעריכים כי ה-ECB ירחיב את תכנית ההלוואות ארוכות הטווח )TLTRO( ואף יקל את 

תנאיה כך שיהיו נדיבים יותר, לפני שהוא יפחית את הריבית לרמה שלילית. 
 מדד המחירים לצרכן של גוש האירו )HICP( עלה בחודש ינואר מהרמה השלילית בה הוא היה מצוי בארבעת 

החודשים האחרונים של 0.3%- ל-0.9% והשיעור השנתי של אינפלציית הליבה עלה מהרמה הנמוכה של 
0.2% ל-1.4% )ראה תרשים 3(. חלק מעלייה זו נבע מביטול הפחתת שיעור המע"מ הזמני בגרמניה אשר 
הובילה את עליית שיעור האינפלציה בגרמניה שעלה בחודש ינואר משיעור שנתי שלילי של 0.3%- ל-1.0% 
ורק חלק קטן מהעלייה נבע מעליית מחירי האנרגיה. להערכתנו, שיעור האינפלציה עשוי לעלות במהלך 
החודשים הקרובים בשל עליית מחירי האנרגיה כך שייתכן ושיעור אינפלציית הליבה יתקרב ליעד 
האינפלציה של ה-ECB, שהוא מעט מתחת ל-2%, אך בטווח הבינוני שיעור האינפלציה צפוי להיות מתחת 

ליעד. 
 התשואות לפדיון של האג"ח הממשלתיות של הכלכלות הגדולות בגוש האירו עלו מעט בחודש ינואר, כאשר 

העלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות של איטליה הייתה חזקה יותר )ראה תרשים 4(. זאת, על רקע 
התפטרות ראש ממשלת איטליה, ג'וזפה קונטה, אשר ערערה את היציבות הפוליטית. כפי הנראה, ראש 
הממשלה קונטה נכשל בניסיונו להקמת ממשלה חדשה ונשיא איטליה בוחן האם מועמד אחר יצליח להקים 
 ECB-ממשלה, תוך הימנעות מבחירות חדשות בעת המגפה. נשיא איטליה פנה למאריו דראגי, נשיא ה
לשעבר, על מנת שינסה להקים ממשלת אחדות לאומית. במידה ודראגי יצליח להקים ממשלה אזי צפויה 
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להיות לכך השפעה חיובית על כלכלת איטליה בשל ניסיונו הכלכלי הרב, בייחוד מכיוון שהממשלה צריכה 
להגיע להסכם עם האיחוד האירופאי על תכנית בסך 200 מיליארד אירו במסגרת תכנית של האיחוד 
האירופאי שנועדה לסייע למדינות החברות באיחוד שנפגעו במשבר הנוכחי וכתוצאה מכך התשואות של 
האג"ח הממשלתיות של איטליה צפויות לרדת קמעה. להערכתנו, בין אם דראגי יצליח להקים ממשלה ובין 
אם לא, במהלך השנה הקרובה ה-ECB צפוי להמשיך לשמור על תשואות האג"ח של ממשלת איטליה ברמתן 

הנמוכה על מנת להפחית את הלחצים הפיננסיים מהשוק.  
 

 

גילוי נאות 
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הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים בחוברת זו )להלן - "המידע"( מסופקים כשרות לקוראים 
ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של הבנק. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו 
העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ - בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים 

ובצרכים המיוחדים של כל קורא - לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. 

 

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות 
משמעותיות בין התחזיות המובאות בחוברת זו לתוצאות בפועל. הבנק אינו מתחייב להודיע לקוראים 

בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. 

 

לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם 
עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג בחוברת, לרבות בנכסים פיננסיים המוצגים בה. 
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