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אנא ראו גילוי נאות בעמוד האחרון
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עיקרי הדברים ותוכן עניינים
לאומי תחזיות כלכליות )עמ' (3
הכלכלה הגלובאלית במבט כולל )עמ' (4
• התחלואה עולה במספר רב של מדינות ואף הביאה להידוק המגבלות ,מה שצפוי להאט את הפעילות
הכלכלית.
• עם זאת ,השיפור המסתמן בשיבושי האספקה ,במידה וימשך ,עשוי לתמוך בצמיחת התעשייה בחודשים
הקרובים .כלכלות אסיה צמחו ברביע האחרון שנת  ,2021אך היחלשות זמנית של הביקושים החיצוניים
עלולה להכביד על פעילותן בראשית .2022
• באמריקה הלטינית קיימת שונות גדולה בין המדינות במידת ההתאוששות של הפעילות הכלכלית
• האינפלציה במדינות המפותחות המשיכה לעלות ברביע האחרון של  ,2021על רקע עליית מחירי
האנרגיה והמזון.
• בנקים מרכזיים מחזקים עת עמדתם הניצית ובריטניה העלתה את שיעור הריבית.
• הלחצים האינפלציוניים צפויים להתמתן בהדרגה במהלך  ,2022אולם האינפלציה עדיין צפויה להישאר
מעל ליעדה במהלך רוב השנה הקרובה.

ארצות הברית )עמ' (7
• עליית התחלואה בארה"ב הביאה להאטה בקצב הצמיחה בדגש על סקטור השירותים ,כפי שהדבר
בא לידי ביטוי בהתכווצות הריאלית של המכירות הקמעונאיות.
• הייצור התעשייתי התאושש בסוף  ,2021על רקע ההקלות במחסור בצד ההיצע והתאמות לוגיסטיות
של היצרנים.
• מכירות הדירות עלו בחודש נובמבר על רקע הביקושים החזקים ,אך עליית מחירי הבתים יחד עם
העלייה בשיעור הריבית עלולים להכביד על הביקושים.
• יו"ר ה Fed-חיזק את עמדתו הניצית לאחר הצהרת הריבית בדצמבר בה הוא הודיע על האצת קצב
הפחתת רכישות הנכסים ,אך הוא ציין שלא צפויה האצה נוספת בקצב ההפחתות .האצה זו עשויה
להביא להעלאת ריבית בחודש מרץ.
• שיעור האינפלציה עלה בחודש דצמבר והלחצים האינפלציוניים צפויים להישאר גם בשנת ,2022
אך האינפלציה צפויה להתמתן במהלך שנה זו.
• תשואות אגרות החוב הממשלתיות עלו במהלך דצמבר ומשקפות את עליית הריבית הריאלית
בעקבות הציפיות להידוק המדיניות המוניטרית.

גוש האירו )עמ' (11
• הפעילות הכלכלית בגוש האירו עדיין המשיכה להתאושש בראשית הרביע האחרון של  ,2021אך
עליית התחלואה באה לידי ביטוי בהאטה לקראת סוף הרביע האחרון של  ,2021בעיקר בסקטור
השירותים ,בשל הידוק המגבלות בחלק מהמדינות.
• גרמניה ,הולנד ומדינות אחרות הידקו את המגבלות ,מה שמביא להאטה משמעותית בפעילות של
סקטור השירותים שלהן.
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• ה ECB-העלה את תחזיות האינפלציה לשנים  ,2022-2024כך שלהערכתו האינפלציה השנתית
תישאר גבוהה במהלך החודשים הקרובים ,אך לקראת  2023היא צפויה לחזור לרמה הנמוכה
מהיעד.
• העלאת תחזית האינפלציה בחודשים האחרונים הביאה לעליית התשואות של אגרות החוב
הממשלתיות הארוכות של הכלכלות הגדולות בגוש האירו.

לאומי תחזיות כלכליות ,ינואר 2022
2019

2020

2021E

2023F

2022F

תמ"ג – צמיחה כלכלית,
שיעור שינוי

עולם
ארצות הברית
בריטניה
יפן
גוש האירו
דר' מזרח אסיה )ללא יפן(
סין
הודו
אמריקה הלטינית
ישראל

2.7%
2.3%
1.7%
0.0%
1.6%
4.3%
6.1%
4.1%
-0.5%
3.8%

-3.0%
-3.4%
9.7%
-4.6%
-6.6%
-4.4%
2.3%
-7.4%
-7.0%
-2.2%

5.7%
5.5%
6.7%
2.1%
5.0%
3.3%
7.9%
9.2%
6.5%
6.6%

3.4%
2.2%
2.3%
1.2%
2.4%
4.9%
5.0%
5.2%
2.4%
5.6

4.3%
3.8%
3.6%
3.2%
4.1%
4.7%
5.3%
7.0%
24.%
4.6%

סחר בינלאומי – מונחים כמותיים,
שיעור שינוי

עולם

0.3%

-4.9%

9.7%

4.4%

5.7%

ריבית בנק מרכזי,
סוף תקופה

ארצות הברית
בריטניה
יפן
גוש האירו
ישראל

1.50%-1.75%
0.75%
0.0%
0.00%
0.25%

0.00-0.25%
0.1%
0.0%
0.00%
0.1%

0.00-0.25%
0.1%
0.0%
0.00%
0.1%

0.75-1.25%
0.50-1.00%
0.0%
0.00%
0.10-0.50%

1.25-2.00%
0.75-1.25%
0.0%
0.00%
0.75%-1.25%
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הכלכלה הגלובלית במבט כולל
פעילות כלכלית :התחלואה עולה במספר רב של מדינות ואף הביאה להידוק המגבלות ,מה שצפוי להאט את
הפעילות הכלכלית .עם זאת ,השיפור המסתמן בשיבושי האספקה ,במידה וימשך ,עשוי לתמוך בצמיחת
התעשייה בחודשים הקרובים .כלכלות אסיה צמחו ברביע האחרון שנת  ,2021אך היחלשות זמנית של הביקושים
החיצוניים עלולה להכביד על פעילותן בראשית  .2022באמריקה הלטינית קיימת שונות גדולה בין המדינות
במידת ההתאוששות של הפעילות הכלכלית.
•

•

•

•

התפשטות נגיף הקורונה הואצה במהלך חודש דצמבר  2021ובינואר ) 2022ראה תרשים  (1והביאה להידוק
מגבלות בחלק מהמדינות ,מה שהביא להאטה בקצב הצמיחה לקראת סוף הרביע האחרון של  .2021האטה
זו צפויה להימשך גם בראשית  ,2022כאשר עיקר הפגיעה צפויה להיות בסקטור השירותים .מדד הPMI-
הגלובלי של התעשייה עלה בחודשים נובמבר-דצמבר והוא מצביע על המשך התאוששות הפעילות
הכלכלית בתעשייה בסוף הרביע האחרון של  .2021זאת ,על רקע תחילתה של הקלה במידת החומרה של
שיבושי האספקה ובעוצמת המחסור בצד ההיצע .ההקלה בצווארי הבקבוק החמורים בשרשרת האספקה
צפויה לסייע ליצרנים בהמשך ב 2022-בתנאי שהמגיפה תאפשר לעובדים לחזור להיקף עבודה מלא.
בבריטניה ,המכירות הקמעונאיות צמחו בנובמבר ב (m/m) 1.4%-בעיקר בשל מכירות חזקות מהצפוי שנבעו
מה Black Friday-בחודש נובמבר והקדמת הרכישות לקראת חגיגות חג-המולד .אולם ,השפעת החגים הייתה
זמנית ונראה שהפעילות הכלכלית במשק תואט על רקע עליית התחלואה .הייצור התעשייתי צמח באוקטובר
ב ,(m/m) 1.4%-קצב הצמיחה הנמוך ביותר ממרץ  ,2021והאינדיקטורים המקדימים מצביעים על האטה
בקצב הצמיחה בסוף  .2021מדד ה PMI-המשולב של בריטניה ירד בדצמבר בעיקר בשל ירידה ברכיב
השירותים והוא מצביע על כך שעיקר ההאטה צפויה להיות בסקטור זה ,בדומה להשפעת התחלואה בגלים
הקודמים של המגיפה .לצד זאת ,מדדי אמון הצרכנים ואמון העסקים ירדו גם כן בדצמבר והם תומכים
בהערכה שחלה האטה בפעילות לקראת סוף  ,2021על רקע עליית התחלואה ,והאטה זו עלולה להימשך גם
בראשית .2022
בקנדה ,התוצר צמח בחודש אוקטובר ב (m/m) 0.8%-ולהערכתנו הוא התוצר צמח גם בחודש נובמבר ,מה
שמצביע על כך שהתוצר צמח ברביע האחרון של  .2021צמיחה חזקה מהצפוי ברביע האחרון של ,2021
עשויה להפחית את החששות של הבנק המרכזי מפני הידוק המגבלות הנובעות מעליית התחלואה .עם זאת,
הידוק המגבלות הנרחב ,שהחל במחצית השנייה של חודש דצמבר ,עלול להימשך עד לאמצע חודש
פברואר ,מה שצפוי להכביד על הפעילות הכלכלית ברביע הראשון של  .2022כתוצאה מכך ,אנו מעריכים
שהבנק המרכזי לא יעלה את הריבית ברביע הראשון של  ,2022על אף עליית שיעור האינפלציה ,ובמידה
והאינפלציה תישאר גבוהה במהלך הרביע השני של  ,2022ברמה העולה על  ,4%צפוי שהבנק המרכזי יחל
בהעלאות ריבית כבר לקראת אמצע שנת  2022מן הרמה הנוכחית הנמוכה של .0.25%
בניו זילנד ,התוצר התכווץ ברביע השלישי של  2021ב (q/q) 3.7%-בשל המגבלות שהוטלו במדינה ,והוא הגיע
לרמת התוצר שהייתה בסוף  ,2019טרום התפשטות נגיף הקורונה .להערכתנו ,התוצר התאושש ברביע
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•

•

•

•

•

האחרון של  ,2021עם ההקלה ההדרגתית במגבלות ,והוא צפוי להמשיך לעלות מעט גם ברביע הראשון של
 2022וייתכן שהוא יחזור לרמת התוצר שהייתה טרום התפשטות וריאנט הדלתא .במידה והצמיחה אכן
תפתיע לטובה בהמשך שנת  ,2022לצד אינפלציה של  ,4-5%הבנק המרכזי צפוי להמשיך בהדרגה את
העלאות הריבית ,לאחר שהוא העלה אותה באוקטובר ובנובמבר  2021לרמה של .0.75%
הפעילות הכלכלית במדינות המתפתחות המשיכה להתאושש לקראת סוף  .2021מדד ה PMI-של התעשייה
במדינות המתפתחות באסיה ,המצוי במרבית המדינות על ערך הגבוה מ ,50-מצביע על המשך צמיחת
הפעילות הכלכלית ברביע האחרון של שנת  ,2021על אף עליית התחלואה )ראה תרשים  .(2התאוששות זו
בפעילות הכלכלית נובעת בחלקה גם מהמשך התאוששות בענפי התעשייה ממוקדי יצוא אשר נתמכה
מההקלות בצווארי הבקבוק בשרשרת האספקה .עם זאת ,עליית התחלואה באסיה מהווה סיכון לצמיחה
בראשית  ,2022בפרט אם המדינות יחליטו להמשיך להדק את המגבלות .כמו כן ,הידוק המגבלות במדינות
אחרות ,בפרט בעולם המערבי ,עלול להכביד על המשך התאוששות הפעילות הכלכלית בתעשייה של אסיה
בשל היחלשות הביקושים החיצוניים.
בסין ,הייצור התעשייתי צמח בחודשיים הראשונים של הרביע האחרון של  2021ומדד ה PMI-מצביע על
צמיחה חזקה מהצפוי גם בחודש דצמבר .זאת ,על רקע ההקלה בשיבושים בשרשרת האספקה וירידת מחירי
חומרי הגלם .לצד זאת ,מדד  PMIשל דצמבר מצביע גם על צמיחת הפעילות בסקטור השירותים הנובעת
מהקלת מגבלות לשמירת ריחוק חברתי בסין .עם זאת ,עליית התחלואה בעולם והידוק המגבלות בחלק
מהמדינות עלולות להביא להיחלשות זמנית של הביקושים החיצוניים ,מה שעלול לפגוע בצמיחת הפעילות
של סין ברביע הראשון של .2022
בהודו ,הייצור התעשייתי צמח באוקטובר ,לאחר שהוא התכווץ במחצית באוגוסט ובספטמבר ,מה שמצביע
על כך שהפעילות הכלכלית התאוששה בראשית הרביע האחרון של  .2021מדד ה PMI-מצביע על המשך
צמיחת הפעילות הכלכלית בשירותים ובתעשייה לקראת סוף  .2021אולם ,עליית התחלואה עלולה להכביד
מאוד ,אך באופן זמני ,על הפעילות הרביע הראשון של  ,2022בפרט אם שיבושי האספקה יוחמרו על רקע
עלייה בתחלואה הגלובלית.
באמריקה הלטינית ,הפעילות הכלכלית החלה להתאושש בראשית הרביע האחרון של  .2021זאת ,לאחר
שברביע השלישי של  2021התוצר של מקסיקו ושל ברזיל התכווץ מעט .במקסיקו ,הייצור התעשייתי צמח
מעט באוקטובר בין השאר בשל התאוששות הפעילות בענף כלי הרכב ,מה שמצביע על כך שהענף מתחיל
להתאושש .לצד זאת ,המכירות הקמעונאיות עלו גם כן באוקטובר .עם זאת ,התפשטות וריאנט האומיקרון
עלולה להחמיר שוב את שיבושי האספקה ולהכביד על הצמיחה של התעשייה והשירותים .מנגד ,בברזיל,
הפעילות הכלכלית בתעשייה מתקשה להתאושש והייצור התעשייתי התכווץ בחודשים אוקטובר-נובמבר,
כהמשך להתכווצות בחצי השנה האחרונה .מדד ה PMI-של ברזיל מצביע על כך שחולשת התעשייה נמשכה
גם בדצמבר .על אף חולשת הפעילות הכלכלית ,הבנק המרכזי העלה את הריבית בדצמבר ב 150-נ"ב ,ל-
 ,9.25%על מנת לרסן את הלחצים האינפלציוניים המשתקפים בקצב אינפלציה שנתי של  10.7%בחודשים
אוקטובר-נובמבר .להערכתנו ,האטת הפעילות הכלכלית צפויה למתן את עמדת הבנק המרכזי בחודשים
הקרובים ,כך שבמהלך שנת  2022הוא צפוי להאט את קצב העלאות הריבית.
בצ'ילה ,התאוששות הפעילות הכלכלית נמשכת ,לאחר שהיא צמחה ברביע השלישי של  2021ב.(q/q) 4.9%-
הייצור התעשייתי צמח בחודשים אוקטובר-נובמבר )בשיעור שנתי( ,מה שסייע להמשך ירידת שיעור
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האבטלה אשר חזר לסביבה שהייתה טרום התפשטות נגיף הקורונה .בקולומביה ,אשר צמחה גם כן ברביע
השלישי של  2021בשיעור גבוה ) ,(q/q ,5.7%הפעילות הכלכלית המשיכה להתאושש במחצית הראשונה של
הרביע האחרון של  2021והביאה לירידה בשיעור האבטלה בחודשים אוקטובר-נובמבר .אולם ,עליית
התחלואה עלולה להכביד על צמיחתה בראשית .2022
במבט קדימה ,עליית התחלואה עלולה להכביד באופן זמני על הפעילות הכלכלית במרבית המדינות,
בראשית  .2022זאת ,לצד המשך הלחצים האינפלציוניים העלולים לפגוע בהתאוששות הצריכה הפרטית.
המחסור הגלובלי בחומרי גלם ושיבושי האספקה צפויים לחלוף מאוד לאט בשנה הקרובה ,מה שיסייע
בהדרגה בצמיחת התעשייה בדגש על הכלכלות המתפתחות .להערכתנו ,התוצר הגלובלי צמח בשנת 2021
ב 5.7%-ובשנת  2022הוא צפוי לצמוח ב.4.3%-

אינפלציה ומדיניות מוניטרית :האינפלציה במדינות המפותחות המשיכה לעלות ברביע האחרון של  ,2021על
רקע עליית מחירי האנרגיה והמזון .בנקים מרכזיים מחזקים עת עמדתם הניצית ובריטניה העלתה את שיעור
הריבית .הלחצים האינפלציוניים צפויים להתמתן בהדרגה במהלך  ,2022אולם האינפלציה עדיין צפויה להישאר
מעל ליעדה במהלך רוב השנה הקרובה.
•

•

•

•

•

האינפלציה במדינות המפותחות המשיכה לעלות ברביע האחרון של  ,2021לאחר שהייתה במגמת עלייה גם
ברביע השני והשלישי של  2021ובמספר רב של מדינות היא הגיעה אל מעבר ליעדה .שיעור האינפלציה
בארה"ב ובגוש האירו עלה בנובמבר לשיעור שנתי של  7.0%ו ,5.0%-בהתאמה .ב ,OECD-שיעור האינפלציה
עלה בנובמבר לשיעור שנתי של ) 5.8%ראה תרשים  ,(3השיעור הגבוה ביותר ממאי  .1996זאת ,על רקע
עליית רכיב האנרגיה ,לצד עליית מחירי המזון .אינפלציית הליבה ב ,OECD-ללא מזון ואנרגיה ,עלתה
בנובמבר בשיעור שנתי של  .3.8%להערכתנו ,ההתמתנות הצפויה במחירי האנרגיה הצפויה להמשך ,2022
יחד עם הצפי להתמתנות הלחצים הנובעים מהיעדר האיזון שבין ההיצע והביקוש ומצווארי הבקבוק
בשרשרת האספקה ומהמחסור בחומרי גלם ,צפויים להביא להתמתנות שיעור האינפלציה בשלב מאוחר
יותר במהלך שנת .2022
מנגד ,המחסור בעובדים בענפים מסוימים ,כתוצאה מהמשבר ,צפוי להביא לעליית השכר בחלק מהמדינות
אשר יתמכו במידה מסוימת באינפלציה .כתוצאה מכל האמור לעיל ,הלחצים האינפלציוניים צפויים אמנם
להתמתן בשנה הקרובה ושיעור האינפלציה צפוי לרדת ,אך האינפלציה צפויה להישאר מעל ליעדה ברוב
מדינות העולם במהלך רוב שנת .2022
סביבת האינפלציה הגבוהה ביחס ליעדי האינפלציה ,ממשיכה לחזק את העמדה הניצית של בנקים מרכזיים
רבים .בבריטניה ,הבנק המרכזי העלה במפתיע את שיעור הריבית בדצמבר ב 15-נ"ב ל ,0.25%-במטרה
לרסן את הלחצים האינפלציוניים .העלאת הריבית הביאה לעלייה בתשואות לפדיון של אגרות החוב
הממשלתיות הארוכות והקצרות )ראה תרשים  .(4להערכתנו ,הבנק המרכזי של אנגליה צפוי להמשיך
בהידוק המדיניות המוניטרית באמצעות העלאת שיעור הריבית ,מה שצפוי להביא לעלייה נוספת בתשואות
לפדיון של אגרות החוב מהממשלתיות של בריטניה.
הבנק המרכזי של צ'כיה המשיך בדצמבר את העלאת שיעור הריבית ,במטרה לבלום את הלחצים
האינפלציוניים אשר העלו את שיעור האינפלציה השנתית בנובמבר ל ,6.0%-והוא העלה את שיעור הריבית
ב 100-נ"ב ל .3.75%-זאת ,על אף התחלואה הגבוהה במדינה ,אשר החלה לרדת בדצמבר בעקבות הידוק
המגבלות הצפויים להכביד על הפעילות הכלכלית .צעד זה מצביע על כך שהחשש המרכזי של הבנק
המרכזי הוא מפני לחצי האינפלציה ,ולא מההכבדה על הפעילות הכלכלית על אף שהתוצר טרם חזר לרמה
שהייתה בסוף  ,2019טרום התפשטות נגיף הקורונה .חוזקו של שוק העבודה ,הבא לידי ביטוי במגמת הירידה
בשיעור האבטלה אשר הגיע בנובמבר ל 3.3%-והוא מתקרב לשיעור האבטלה שהיה טרום התפשטות הנגיף
) ,(3.0%מאפשרת לבנק המרכזי להמשיך לנקוט בעמדה הניצית ואנו מעריכים שצפויה לפחות עוד העלאת
ריבית אחת במהלך שנת .2022
בפולין ,הבנק המרכזי העלה את שיעור הריבית בינואר ב 50-נ"ב ל .2.25%-זאת ,על רקע שיעור האינפלציה
הגבוה אשר הגיע בנובמבר לשיעור שנתי של  ,7.8%השיעור הגבוה ב 20-השנים האחרונות .על אף ניסיונות
אלו של הבנק המרכזי להפחית את הלחצים האינפלציוניים ,אנו מעריכים שהאינפלציה תמשיך לעלות גם
בינואר ,וייתכן שתגיע לשיעור שנתי של  .9.0%זאת ,בשל העלייה המשמעותית במחיר הגז הטבעי בפולין,
הנובעת ממחסור בגז טבעי באירופה ,מה שצפוי להביא להמשך העלאת שיעור הריבית בחודשים הקרובים.
להערכתנו ,הריבית תמשיך לעלות בכ 75-נ"ב ל.3.00%-
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בסין ,הבנק המרכזי החל להקל את המדיניות המוניטרית קצרת הטווח והוא הפחית את ריבית הפריים על
הלוואות לשנה ) (LRPב 5-נ"ב ,אך הריבית לתקופה של חמש שנים נותרה ללא שינוי .מדיניות זו של הקלה
מוניטרית מנוגדת למגמה הגלובלית של הידוק המדיניות המוניטרית והיא נובעת מהתמודדות השוק הסיני
עם משבר נדל"ן מקומי ,מחסור באנרגיה והגישה של "אפס קורונה" בה נוקט הממשל בסין המכבידה על
הפעילות הכלכלית .להערכתנו ,תנאי רקע אלו של השוק הסיני תומכים בהרחבת ההקלות המוניטריות
בחודשים הקרובים ,במטרה לתמוך בצמיחת הפעילות הכלכלית ,מה שעשוי להביא לירידה בתשואות לפדיון
של אגרות החוב הממשלתיות הארוכות של סין מרמה של כ 2.8%-לכ.2.5-2.6%-
בטורקיה ,שיעור האינפלציה עלה בחדות בדצמבר משיעור שנתי של כ 21.3%-לכ ,36.1%-השיעור הגבוה
ביותר מאוקטובר  .2002זאת ,על רקע עליות חדות במחירי החשמל והגז ולאחר שהבנק המרכזי החל
בחודשים האחרונים בהרחבת המדיניות המוניטרית ובהפחתת ריבית ,אשר ירדה בדצמבר בנקודת האחוז
ל .14.00%-כתוצאה מכך ,הלירה הטורקית חזרה למגמת פיחות ,לאחר שהתחזקה באופן זמני במחצית
השנייה של דצמבר בעקבות רפורמה של נשיא טורקיה לחיזוק המטבע .הערכתנו בנוגע ליכולתו המועטה
של השלטון להשפיע על שער החליפין לאורך זמן נותרה על כנה ואנו מעריכים שהלירה הטורקית תמשיך
להיחלש ,מה שמגדיל את הסיכון הטמון בכלכלה הטורקית.
החשש בשווקים מפני התפשטות וריאנט אומיקרון נחלש במחצית השנייה של חודש דצמבר ,למרות העלייה
המואצת בתחלואה ,מה שעדיין תרם לעליית חלק משווקי המניות לקראת סוף  .2021עם זאת ,תשואות
אגרות החוב הארוכות הממשלתיות של ארה"ב ושל הכלכלות הגדולות בגוש האירו עלו בדצמבר מטעמים
שונים; בארה"ב ,עליית התשואות נבעה מעליית הריבית הריאלית בטווח הבינוני ,אך הן נותרו ברמה נמוכה
יחסית ותנאי המאקרו תומכים בעלייה נוספת של התשואות לכ .2.5%-בגוש האירו ,עליית התשואות נבעה
מעלייה בציפיות האינפלציה של ה ECB-אשר עודכנו כלפי מעלה בהצהרת הריבית של חודש דצמבר .עליית
התשואות הייתה גם באגרות החוב הארוכות של גרמניה וצרפת הנחשבות לכלכלות "בטוחות ויציבות" ,כך
שהביקוש לאגרות החוב שלהן עולה בזמנים בהן יש אי וודאות גדולה בשוק ,אך התשואות של אגרות החוב
הארוכות של גרמניה נותרו שליליות.

ארצות הברית
פעילות כלכלית :עליית התחלואה בארה"ב הביאה להאטה בקצב הצמיחה בדגש על סקטור השירותים ,כפי
שהדבר בא לידי ביטוי בהתכווצות הריאלית של המכירות הקמעונאיות .הייצור התעשייתי התאושש בסוף 2021
על רקע ההקלות במחסור בצד ההיצע והתאמות לוגיסטיות של היצרנים .מכירות הדירות עלו בחודש נובמבר
על רקע הביקושים החזקים ,אך עליית מחירי הבתים יחד עם העלייה בשיעור הריבית עלולים להכביד על
הביקושים.
•

התאוששות הפעילות הכלכלית בארה"ב נמשכה גם בראשית הרביע האחרון של  ,2021אך הצמיחה הואטה
במהלך הרביע על רקע עליית התחלואה לצד התחזקות הלחצים האינפלציוניים .מדד אמון הצרכנים עלה
בדצמבר על רקע ירידת מחירי האנרגיה שהוזילו את מחירי הדלק לצרכן וצפויים להקל על הלחצים
האינפלציוניים אשר הכבידו בחודשים האחרונים על אמון הצרכנים .עם זאת ,העלייה במדד בחודש דצמבר,
לא קיזזה את הירידה בחודש נובמבר .המדד מצביע על כך ששוק העבודה נותר חזק וכי ציפיות הצרכנים
אופטימיות יותר .המכירות הקמעונאיות התכווצו מעט בחודש נובמבר במונחים ריאליים ,מה שמצביע על
האטת הצמיחה בפעילות הכלכלית לקראת סוף הרביע האחרון של  .2021האטה זו עלולה להימשך גם
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בראשית  ,2022על אף האופטימיות של הצרכנים ,בשל עליית התחלואה העלולה להביא לכך שאנשים
ישמרו באופן וולונטרי על מידה מסוימת של ריחוק חברתי ,מה שעלול לגרום להאטה במשק בדגש על
סקטור השירותים.
הזמנות מוצרים ברי קיימא עלו בחודש נובמבר ב ,(m/m) 2.5%-השיעור הגבוה ביותר ממאי  ,2021בעיקר
בשל צמיחת הזמנות מוצרי הובלה ומטוסים ב 6.5%-ו ,(m/m) 34.1%-בהתאמה .הזמנות מוצרים ברי קיימא
ללא תחבורה עלו בקצב מתון יותר של  .(m/m) 0.8%לצד זאת ,הייצור התעשייתי צמח בחודשים אוקטובר-
נובמבר ,מה שמצביע על המשך ההקלה במחסור בצד ההיצע לצד התאמות לוגיסטיות שהיצרנים עשו על
מנת להתמודד עם זמני השילוח הארוכים .זאת ,על רקע הביקושים המקומיים החזקים התומכים בצמיחת
התעשייה .מדד  PMIהמשולב של ארה"ב ירד מעט בחודש דצמבר והוא מצביע על האטה מסוימת בצמיחת
השירותים והתעשייה ככל הנראה בשל החששות הנובעים מעליית התחלואה.
התחלות הבנייה עלו בחודש נובמבר בכ ,m/m) 11.8%-ראה תרשים  .(1עלייה זו יותר מקיזזה את ההאטה
בהתחלות הבנייה שהייתה בסוף הרביע השלישי ובתחילת הרביע האחרון של  2021והתחלות הבנייה התקרבו
לרמת השיא של העשור האחרון שנרשמה במרץ  .2021לצד זאת ,אישורי הבנייה ירדו במהלך שנת ,2021
לאחר שהם עלו בקצב מהיר בחודשים מאי-דצמבר  2020והגיעו בינואר  2021לרמה הגבוהה ביותר מאז יוני
 .2006במהלך אוקטובר-נובמבר ,אישורי הבנייה עלו אך הם נותרו נמוכים מהרמה הממוצעת של אישורי
הבנייה שניתנו במחצית הראשונה של  .2021להערכתנו ,ירידה זו באישורי הבנייה ,במידה ותמשך ,עלולה
להאט במידה מסוימת את קצב התחלות הבנייה בשנים הקרובות ,אך לא להביא לירידה של ממש בפרט
לאור הביקושים החזקים לדיור .אנו מעריכים כי הירידה באישורי הבנייה הינה זמנית ומגמת העלייה ארוכת
הטווח צפויה להימשך בטווח הבינוני.
מכירות הדירות החדשות עלו בנובמבר בכ (m/m) 12.4%-והגיעו לרמה שהייתה טרום התפשטות נגיף
הקורונה .זאת ,לאחר שהיו במגמת ירידה במהלך שנת  .2021מכירות הדירות הקיימות עלו במהלך החודשים
יוני-נובמבר  2021והן נותרו גבוהות מהרמה שהייתה בסוף  ,2019טרום התפשטות נגיף הקורונה .רמה זו של
מכירות של דירות קיימות נתמכה בין השאר על ידי המלאי הנמוך בדירות אשר הביא להסטת חלק
מהביקושים מדירות חדשות לדירות קיימות .להערכתנו ,עליית מחירי הדירות יחד עם עליית שיעור הריבית
צפויים להכביד על הביקושים בשוק ,בפרט לאור הציפיות להעלאת ריבית של ה FED-במהלך ,2022-2023
מה שצפוי להעלות את ריבית המשכנתאות ולהכביד על יכולתם של משקי הבית לרכוש בתים .עם זאת,
נראה שבטווח הקצר השפעה זו צפויה למתן את קצב עליית הביקושים אך לא להפחית את הביקושים.
במבט קדימה ,כפי הנראה עד כה ,עליית התחלואה בארה"ב לא מביאה להידוק מגבלות והממשל מנסה
לשמור על שגרת הפעילות הכלכלית ככל יכולתו .כתוצאה מכך ,התוצר צפוי להמשיך לצמוח במהלך הרביע
הראשון של  ,2022כל עוד הממשל ממשיך במדיניות הנוכחית ולא מהדק את המגבלות .עם זאת ,עליית
התחלואה צפויה להביא לכך שחלק ממשקי הבית ישמרו על ריחוק חברתי באופן וולונטרי ,מה שיביא להאטה
בקצב הצמיחה .להערכתנו ,התוצר של ארה"ב יצמח השנה ב 3.8%-ובשנת  2023קצב ההתאוששות יהיה
איטי יותר והתוצר יצמח בכ.2.2%-
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אינפלציה ומדיניות מוניטרית :יו"ר ה Fed-חיזק את עמדתו הניצית לאחר הצהרת הריבית בדצמבר בה הוא
הודיע על האצת קצב הפחתת רכישות הנכסים ,אך הוא ציין שלא צפויה האצה נוספת בקצב ההפחתות .האצה
זו עשויה להביא להעלאת ריבית בחודש מרץ .שיעור האינפלציה עלה בחודש דצמבר והלחצים האינפלציוניים
צפויים להישאר גם בשנת  ,2022אך האינפלציה צפויה להתמתן במהלך שנה זו .תשואות אגרות החוב
הממשלתיות עלו במהלך דצמבר ומשקפות את עליית הריבית הריאלית בעקבות הציפיות להידוק המדיניות
המוניטרית.
• שיעור האינפלציה בארה"ב עלה בדצמבר בקצב שנתי של  7.0%השיעור הגבוה ביותר בארבעת העשורים
האחרונים ,ואינפלציית הליבה עלתה לקצב שנתי של  ,5.5%השיעור הגבוה ביותר מיוני ) 1991ראה תרשים
 .(2האינפלציה צפויה לעלות בחודשים הקרובים ליותר מ 7.0%-ואינפלציית הליבה צפויה לעלות לכ.6.0%-
עליית האינפלציה בדצמבר  2021ב (m/m) 0.5%-נבעה מעלייה במחירי הדיור ,מזון וכלי רכב חדשים
ומשומשים .מחירי כלי הרכב המשומשים עלו בשיעור שנתי של  37.3%ואילו מחירם של כלי הרכב החדשים
עלו ב .11.8%-הלחצים האינפלציוניים צפויים להימשך בחודשים הקרובים ,על רקע המשך שיבושי האספקה
ולחצי השכר הנובעים מקשיי המעסיקים למצוא עובדים למשרות הפתוחות .עם זאת ,לחצי האינפלציה מצד
רכיב האנרגיה צפויים להישאר נמוכים מאלו שהיו במהלך רוב שנת  .2021זאת ,בשל התייצבות באספקת
הנפט שהוגברה על ידי מכירות נפט מהמאגרים האסטרטגיים של הממשל האמריקאי .תוספת זו להיצע
הנפט מהמאגרים ,צפויה להשפיע בהדרגה גם על מחיר הדלק והסולר לצרכן .במהלך המחצית השנייה של
 ,2022צפוי עודף מסוים בשוק הנפט ,מה שצפוי להפחית את הלחצים האינפלציוניים מרכיב האנרגיה.
שיבושי האספקה עלולים להימשך בחודשים הקרובים על רקע הידוק המגבלות בסין ובמדינות נוספות.
אולם ,במהלך המחצית השנייה של שנת  ,2022צפויה הקלה הדרגתית בשיבושי האספקה ,אשר תפחית חלק
מהלחצים האינפלציוניים מצד ההיצע ,הנובעים בעיקר מצווארי בקבוק בשרשרת האספקה.
• במסיבת העיתונאים של חודש דצמבר ,הנגיד חיזק את עמדתו הניצית וציין את מחויבותו לשמירה על יעד
יציבות המחירים .הוא אמר כי הבנק יפעל בכל הכלים שברשותו על מנת להפחית את שיעור האינפלציה
הגבוה ולשמור על יציבות המחירים לצד שמירה על יעד התעסוקה .ה Fed-הודיע בהצהרת הריבית של
דצמבר על הכפלת קצב הפחתת רכישות הנכסים ,כך שרכישות אגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב יפחתו
ב 20-מיליארד דולר בחודש ורכישות נכסים מגובי משכנתאות ) (MBSיפחתו ב 10-מיליארד דולר בחודש.
בהתאם לכך ,מחודש ינואר  ,2022ה FED-ירכוש אגרות חוב ממשלתיות של ארה"ב בהיקף של  40מיליארד
דולר בחודש ונכסים מגובי משכנתאות בהיקף של  20מיליארד דולר בחודש .אמנם ,ה FED-הדגיש גם את
האפשרות להתאמות נוספות בקצב הרכישות ,בהתאם להתפתחויות בשוק וכתלות בתחזיות הכלכליות .אך
הנגיד ציין במסיבת העיתונאים שהוא לא צופה האצה נוספת בהפחתת קצב רכישות הנכסים .כמו כן ,הנגיד
הדגיש ,במענה לשאלה ,כי בכל מקרה העלאת הריבית לא תתרחש לפני סיום תכנית הרכישות .בהתאם
לכך ,במידה ותהיה התפתחות בשוק שאינה צפויה אשר תדרוש הידוק נוסף של המדיניות המוניטרית ,הFed-
יבחר בהאצה נוספת של הפחתת קצב הרכישות ולא בהעלאה ריבית בשלב כה מוקדם ,אך כפי שצוין האצה
שכזו אינה צפויה .להערכתנו ,רכישות הנכסים יסתיימו לקראת סוף הרביע הראשון של השנה .סיום רכישות
הנכסים יאפשר ל Fed-להעלות ריבית כבר בחודש מרץ .העלאת ריבית זו ,פותחת את האפשרות לארבע
העלאות ריבית השנה .בהצהרת יו"ר ה Fed-בשימוע למינוי מחדש בפני הקונגרס הוא ציין את הקשיים בצד
ההיצע ורמז על הצורך בהעלאת ריבית על מנת שהריבית הריאלית תעלה מרמה שלילית משמעותית לרמה
שאינה שלילית ,מה שתומך בהעלאת ריבית מיד עם סיום רכישות הנכסים.
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הנגיד ציין במסיבת העיתונאים את התאוששות שוק העבודה המסייעת להתקרבות לעבר יעד התעסוקה של
ה .Fed-התאוששות זו נובעת מהביקושים החזקים לעובדים בשוק .אולם ,שיעור ההשתתפות בשוק העבודה,
אשר עלה בנובמבר ,נותר נמוך מהרמה שהייתה טרום התפשטות נגיף הקורונה .להערכת ה,Fed-
ההתאוששות האיטית בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה נובעת בין השאר מהזדקנות האוכלוסייה ,אשר
הביאה לגידול בשיעור הפורשים לפנסיה וכן מכך שחלק מהאנשים טרם חזרו לשוק העבודה מסיבות
הקשורות לתחלואה של נגיף הקורונה .כתוצאה מכך ,מעסיקים מתקשים למלא את המשרות שנפתחו ,מה
שגורר העלאות שכר בקצב גבוה .ההתפשטות המהירה של וריאנט אומיקרון של נגיף הקורונה מביאה
לעלייה משמעותית בתחלואה בארה"ב ,מה שעלול להמשיך להכביד על החזרת העובדים לשוק.
בימים שלפני הצהרת הריבית של ה Fed-באמצע דצמבר ,שיפוע עקום התשואות המשיך לשקף את
ההערכות החזקות בשוק לגבי מהלך העלאת הריבית על ידי ה FED-במהלך  2022וב) 2023-ראה תרשים
.(3
לקראת סוף דצמבר  2021חלה עלייה מסוימת בעקום מה שמצביע על כך שהחששות שהיו בשוק לאור
התפשטות וריאנט אומיקרון ,החלו להתפוגג .בנוסף ,השוק מתחיל לתת משקל לאפשרות שהאינפלציה
הגבוהה תישאר לזמן ארוך יותר ולציפיות של העלאות הריבית .בתחילת ינואר ,השוק החל לקחת בחשבון
את האפשרות של מהלך צמצום מאזן הנכסים של ה ,Fed-מה שהביא לעלייה בתשואות של אגרות החוב
לטווח הבינוני והארוך ולהעלאת שיפוע העקום ) .(10Y-2Yלצד זאת ,התשואות הריאליות המשתקפות בריבית
ה TIPS-החלו במהירות לעלות מרמתן השלילית לרמה פחות שלילית.
מאז פרוץ המשבר הנוכחי ,גודל מאזן ה FED-מצוי במגמה של עלייה מהירה ,זאת בשל רכישות הנכסים,
והוא מתקרב ל 9-טריליון דולרים .רמה זו יותר מכפולה מגודלו של המאזן שהיה בסוף  ,2019טרום התפשטות
נגיף הקורונה .חברי  FOMCמצדדים בהפחתת היקף הנכסים המוחזקים במאזן ה ,FED-זאת משום מצב
המשק האמריקאי כבר איננו מצדיק היקף כה גדול של סיוע מוניטרי ,ובעיקר על מנת למנוע מצב של
"השתטחות עקום התשואות" ,מצב שבו הריבית לטווח ארוך תרד ותגיע אל ,או אף מתחת ,לריבית לטווח
קצר-בינוני .להערכתנו ,ה FED-צפוי לצמצם את המאזן באופן של אי השקעה מחדש של אגרות החוב
המוחזקות על ידו שיגיעו לפדיון .ה Fed-מחזיק כעת כ 1.1-טריליון דולר של אגרות חוב ממשלתיות עם טווח
לפדיון של עד שנה אחת )ראה תרשים .(4
ה Fed-עשוי גם להפחית את המאזן באופן אקטיבי על ידי הפחתת ההחזקות באגרות החוב מגובות
משכנתאות ) .(MBSאולם ,ה FED -מחזיק בעיקר ב MBS-בעלי טווח לפדיון של  10שנים ומעלה וייתכן שיהיה
צורך במכירה אקטיבית שלהם .עם זאת ,לעיתים ה MBS-נפדות בתקופה מוקדמת יותר מהתאריך לפדיון,
כך שייתכן צמצום מסוים פסיבי בהחזקות ב MBS-בטווח הבינוני .מדיניות זו יכולה לצמצם את מאזן הנכסים
בשנה הקרובה בכ 1.1-טריליון דולרים )כ 5%-תוצר( ,ובחמש השנים הקרובות בכ 2.2-טריליון דולרים נוספים
) 9-10%תוצר( .כתוצאה מכך ,המאזן עשוי לפחות מרמתו הנוכחית של כ 35.6%-לכ 25%-תוצר ואף לשיעור
נמוך יותר.
תשואות אגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב עלו במהלך חודש דצמבר ,תוך כדי ראשיתה של עליית
הריבית הריאלית בטווח הבינוני .עם זאת ,רמת התשואות הנוכחית נותרה נמוכה ותנאי המאקרו תומכים
בהמשך עליית התשואות של אגרות החוב הממשלתיות ל 10-שנים על פני זמן לכ 2%-ואולי אף מעבר לכך.
מצב שבו ה FED-אכן מתחיל לממש בהמשך  2022תהליך של צמצום היקף הנכסים המוחזקים על ידו ,עשוי
להיות גורם התומך בהמשך עליית התשואות ותלילות העקום ,כאשר עוצמת העלייה תהיה תלויה בהיקף
ובהרכב של מהלך צמצום המאזן כפי שיבחר על ידי ה – .FED
במידה ותחול במהלך השנה הקרובה ירידה של ממש בשוק המניות ,מן הרמות הנוכחיות הגבוהות יחסית,
הדבר עלול להשפיע במידה רבה מהרגיל בצריכה הפרטית ולהביא להאטה במשק בעוצמה גדולה יחסית.
חשש זה נובע מן העובדה שעיקר העלייה הגדולה בעושרם של משקי הבית מאז פרוץ הקורונה נבע מצבירה
ניכרת של חסכונות בשוק המניות ומעליית השערים בשוק המניות .העלייה החריגה בחיסכון משקי הבית,
נבעה מיישום של תכניות התמיכה הישירות ,בהיקף חסר תקדים ,למשקי הבית כחלק מההתמודדות עם
משבר הקורונה ,מה שתמך בעלייה ניכרת של ההכנסה הפרטית הפנויה .בו בעת ,אפשרויות הצריכה של
משקי הבית נפגעו ,משום שתחומי צריכה רבים ,כמו תיירות ,נופש ,בילוי ופנאי ועוד ,נסגרו.
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כתוצאה ,חיסכון משקי הבית עלה באופן לא מתוכנן בהיקף של טריליוני דולרים ,שחלקו הגדול הגיע
להשקעות במניות .ירידה חדה בשווקים ,אם תתרחש בשלב מסוים ,עלולה להביא לירידה גדולה במיוחד
בעושרם של משקי הבית .מידת התלות של משקי הבית בתיק ההשקעות שלהם בא לידי ביטוי בעלייה של
ממש ביחס שבין העושר נטו של משקי בית לבין ההכנסה הפרטית הפנויה ,מממוצע של "מכפיל"  6למכפיל
של  .8ככל שמכפיל זה הולך ועולה ,הנזק הפוטנציאלי למשקי בית כתוצאה מירידות בשווקים הפיננסיים
הולך ועולה ועלול לפגוע בהיקף הצריכה הפרטית ,המהווה את הרכיב הגדול ביותר שבתוצר של ארה"ב.

גוש האירו
פעילות כלכלית :הפעילות הכלכלית בגוש האירו עדיין המשיכה להתאושש בראשית הרביע האחרון של ,2021
אך עליית התחלואה באה לידי ביטוי בהאטה לקראת סוף הרביע האחרון של  ,2021בעיקר בסקטור השירותים,
בשל הידוק המגבלות בחלק מהמדינות .גרמניה ,הולנד ומדינות אחרות הידקו את המגבלות ,מה שמביא
להאטה משמעותית בפעילות של סקטור השירותים שלהן.
•

•

צמיחת הפעילות הכלכלית של גוש האירו עדיין נמשכה בראשית הרביע האחרון של  ,2021לאחר שהתוצר
צמח ברביע השני והשלישי של  2021ב (q/q) 2.2%-והגיע לרמה קרובה לזו שהייתה בסוף  ,2019טרום
התפשטות נגיף הקורונה .אולם ,נראה שהצמיחה הואטה בהמשך הרביע על רקע עליית התחלואה שהביאה
להידוק מגבלות בחלק ממדינות גוש האירו .המכירות הקמעונאיות עלו באוקטובר ב ,(m/m) 0.2%-אך עלייה
זו לא קיזזה את הירידה שנרשמה בסוף הרביע השלישי של  .2021אמון הצרכנים בגוש האירו ירד בחודשים
נובמבר-דצמבר וירידה זו עלולה לבוא לידי ביטוי בהיחלשות ההוצאה של משקי הבית ,מה שהכביד על
צמיחת התוצר ברביע האחרון של  .2021מדד  ESIלבחינת הסנטימנט הכלכלי בגוש האירו ירד גם כן בחודש
נובמבר והוא מצביע על כך שהירידה באמון הצרכנים הינה משמעותית ,מה שתומך בהערכתנו כי חלה האטה
בצמיחה ברביע האחרון של  2021וצפויה חולשה גם ברביע הראשון של .2022
הייצור התעשייתי של גוש האירו עלה במעט בחודש אוקטובר והוא מצביע על כך שענפי התעשייה החלו
להתאושש בראשית הרביע האחרון של השנה לאחר צמצום בפעילותם בחודשים אוגוסט-ספטמבר .אולם,
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השיבושים בשרשרת האספקה ממשיכים להכביד על התעשייה ,על אף שחלה הקלה מסוימת ,כך שלא
מדובר בצמיחה של ממש בתחום זה .לצד זאת ,הפעילות בסקטור השירותים צפויה להתכווץ .זאת ,תוך
שמדד מנהלים הרכש של תחומי השירותים באירופה היה בירידה במהלך כל הרביע האחרון של .2021
עליית התחלואה בגוש האירו מתמקדת בכלכלות הגדולות )ראה תרשים  .(1התחלואה באיטליה ,ספרד
וצרפת מצויה במגמת עלייה חדה .בגרמניה והולנד ,התחלואה מצויה גם כן ברמה גבוהה אך היא ירדה
במהלך חודש דצמבר בשל הידוק המגבלות .הידוק מגבלות זה ,צפוי להאט את קצב צמיחת התוצר של
גרמניה והולנד ,בדגש על ענפי השירותים בהן צפויה האטה משמעותית וייתכן שאף התכווצות מסוימת.
איטליה גם כן מהדקת את המגבלות וצפויה להיות לכך השפעה שלילית על קצב הצמיחה ברביע הראשון
של .2022
מנגד ,בספרד הממשל ניסה עד לאחרונה שלא להדק את המגבלות ,כך שאנו מעריכים שהתוצר שלה צמח
ברביע האחרון של  ,2021אך תהליך ההידוק שהחל בשלהי חודש דצמבר ימשך בראשית  2022וצפוי לבוא
לידי ביטוי בצמיחה מתונה בלבד ברביע הראשון של  .2022צרפת נוטה גם כן בגישה של הדרגתית בהידוק
המגבלות על התושבים הלא מחוסנים ומנגד היא החלה להפחית את משך הבידוד של מחוסנים שנמצאו
חיוביים בבדיקות הקורונה .זאת ,על אף התחלואה הגבוהה במדינה .לקראת סוף דצמבר צרפת הגבירה את
היקף המגבלות וצמיחת התוצר ברביע הראשון של  2022צפויה להיות מתונה יחסית.
בהתאם לכך ,מדד ה IFO-לבחינת האקלים העסקי בגרמניה המשיך בחודש דצמבר את מגמת הירידה של
החודשים האחרונים והוא מצביע על כך שכלכלת גרמניה נפגעה משמעותית מעליית התחלואה עוד
בראשית ההתפשטות של וריאנט אומיקרון של נגיף הקורונה .עם זאת ,הייצור נותר ברמה גבוהה ונראה
שעיקר הפגיעה בפעילות הכלכלית הינה בסקטור השירותים .פגיעה זו בשירותים עלולה להביא להתכווצות
מסוימת בתוצר ברביע האחרון של שנת  2021ובראשית שנת .2022
במבט קדימה ,אנו מעריכים שעליית התחלואה יחד עם שיבושי האספקה והמחסור בחומרי גלם הביאו
להאטה בפעילות הכלכלית של גוש האירו ברביע האחרון של  .2021ההאטה צפויה להימשך גם בראשית
 ,2022בשל הידוק המגבלות בחלק מהמדינות החברות בגוש האירו לצד הלחצים האינפלציוניים המכבידים
על הביקושים המקומיים .להערכתנו ,התוצר של גוש האירו צפוי לצמוח ב 2022-בכ 4.1%-ובשנת  2023בכ-
.2.4%

אינפלציה ומדיניות מוניטרית :ה ECB-העלה את תחזיות האינפלציה לשנים  ,2022-2024כך שלהערכתו
האינפלציה השנתית תישאר גבוהה במהלך החודשים הקרובים ,אך לקראת  2023היא צפויה לחזור לרמה
הנמוכה מהיעד .העלאת תחזית האינפלציה בחודשים האחרונים הביאה לעליית התשואות של אגרות החוב
הממשלתיות הארוכות של הכלכלות הגדולות בגוש האירו.
• בהצהרת הריבית של חודש דצמבר ,יו"ר ה ECB-ציינה את עליית התחלואה והתפשטות וריאנט אומיקרון
שהביאה להידוק המגבלות בחלק מהמדינות ויחד עם מחירי האנרגיה הגבוהים ,שתרמו משמעותית לעליית
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האינפלציה ,והמחסור בחומרי גלם בחלק מהתעשייה צפויים להכביד על הפעילות הכלכלית בטווח הקצר.
עם זאת ,שיעור החיסון הגבוה של האוכלוסייה והלמידה של האנשים בהתמודדות עם המגיפה צפויים
להפחית את השפעת גל התחלואה הנוכחי על הכלכלה .להערכתה ,האינפלציה צפויה להתמתן במהלך
השנה הקרובה ,אך היא תישאר מעל ליעד .דברים ברוח של צפי להתמתנות האינפלציה מרמות השיא,
נאמרו גם על ידי בכירים אחרים ב.ECB -
רכישות הנכסים של ה ECB-במסגרת תכנית רכישות החירום ) (PEPPימשכו בקצב מתון יותר עד לסוף הרביע
הראשון של  2022ואגרות החוב שיפדו יושקעו מחדש לפחות עד לסוף  .2024עם סיום רכישות הנכסים
במסגרת תכנית רכישות החירום ) ,(PEPPה ECB-יגדיל ברביע השני של  2022את רכישות הנכסים החודשיות
במסגרת תכנית  APPמ 20-ל 40-מיליארד אירו בחודש .הרכישות דרך תכנית  APPיפחתו ברביע השלישי
של  2022ל 30-מיליארד אירו בחודש ,וברביע הרביעי של  2022הם יחזרו לרמתם הנוכחי של  20מיליארד
אירו בחודש .ה ECB-העלה את תחזיות האינפלציה .להערכתו ,האינפלציה ב 2022-תהיה  3.2%ובשנים
 2023-2024שיעור האינפלציה השנתי יהיה  ,1.8%כך שבשנת  2023האינפלציה צפויה לחזור אל מתחת
ליעד.
השווקים הפיננסים הגיבו לעדכון כלפי מעלה בתחזיות האינפלציה של ה ECB-בשנים הקרובות .תשואות
אגרות החוב הממשלתיות של הכלכלות הגדולות בגוש האירו עלו במחצית השנייה של דצמבר )ראה תרשים
 ,(2לאחר הצהרת הריבית ,והעלייה נמשכה בראשית  .2022בכך ,הסתיימה מגמת הירידה שהייתה בשוק
מראשית נובמבר .ירידת החששות בשווקים מהתפשטות נגיף הקורונה במחצית השנייה של דצמבר ,כפי
שבאה לידי ביטוי בעליית מדדי המניות ובירידת מדד ה ,VIX-הביאה לעצירת העלייה בפער בין תשואות
אגרות החוב של גרמניה וצרפת ,הנחשבות לכלכלות יציבות ומהוות השקעה בטוחה כך שהביקוש לאגרות
החוב שלהן גדל בעתות של חוסר וודאות בשווקים ,לבין הכלכלות האחרות של גוש האירו ,בדגש על איטליה
ויוון שגורמי הרקע הבסיסיים שלהן חלשים יותר.
פער התשואות שבין אגרות החוב הממשלתיות הארוכות של איטליה לתשואות אגרות החוב הממשלתיות
הארוכות של גרמניה וצרפת נותר גבוה יחסית לרמות השפל של השנה החולפת ,מה שמשקף את עליית
התשואות לפדיון של איגרות החוב של איטליה באופן יחסי לקראת סוף שנת .2021
על אף עליית מרווח התשואה של איטליה מול גרמניה ,איטליה פועלת לאחרונה לנצל את רמת עלויות
המימון הנוכחית ,וזאת לפני שלחצים אינפלציוניים ופוליטיים יביאו לשינוי נוסף לרעה בתנאי מימון אלו
ולהתייקרותם .בהתאם לכך ,איטליה השיקה אג"ח חדשה ל 30 -שנה בראשית חודש ינואר  ,2022זאת לצד
הנפקה של סדרות קיימות לטווחים שונים .במסגרת הסיכונים השונים אשר עלולים להעיב על מצבה
הכלכלה של איטליה יש גם את האפשרות שראש הממשל דראגי ייעתר להצעה להפוך לנשיא איטליה,
והפרלמנט יצביע על בחירתו לקראת סוף חודש ינואר .אם הוא יחליף תפקיד ,מראש ממשלה ,בעל השפעה
רבה ,לנשיא ,בעל השפעה פחותה ,הדבר יקצר ככל הנראה את כהונת הממשלה הנוכחית ועלול להביא
לסבב נוסף של בחירות כלליות מוקדמות באיטליה ,עם תקופה חדשה של חוסר יציבות פוליטית עבור
איטליה ובהמשך לכך עלייה בסיכוני השוק ומידת התנודתיות במקרה של בחירות בזק.
מדד המחירים לצרכן של גוש האירו ) (HICPהמשיך לעלות בדצמבר משיעור שנתי של  4.9%ל) 5.0%-ראה
תרשים  (3ואנו מעריכים שהאינפלציה תישאר מעל ליעד לפחות עד לסוף שנת  .2022אינפלציית הליבה
נותרה ללא שינוי בשיעור שנתי של  .2.6%עליית אינפלציית הליבה נובעת בין השאר מהרמה הנמוכה של
מדד הליבה בתקופה המקבילה אשתקד ,אך אינפלציית הליבה ביחס למחירים של התקופה המקבילה
בשנת  2019נמוכה מהיעד של  .2%עליית התחלואה עלולה להחריף את היעדר האיזון שבין ההיצע והביקוש
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בשוק ולתמוך בהמשך עליית המחירים .אולם ,במידה והגל יחלוף באופן מהיר ו/או שמדינות נוספות לא
יהדקו את המגבלות באופן משמעותי ,כך שהפעילות הכלכלית לא תפגע ,צפוי שהלחצים האינפלציוניים
יחלו להתמתן במהלך החודשים הקרובים .זאת ,לאור היעדר השפעת הבסיס הנמוך שהייתה בשנה האחרונה,
לאחר שהמחירים עלו בשנת  ,2021יחד עם ההקלה הצפויה בשיבושי האספקה והצפי לירידת מחירי
האנרגיה בהמשך השנה.
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