פאנל אנליטסים
דורון צור ,מנכ"ל פסגות קומפס
הטיעון הבסיסי שאציג זה שהשורשים של החלודה נמצאים  02 ,02ואפילו  02שנים האחרונות
והדבר שמטריד זה שבמקום שנבין שיש חלודה בשאסי עושים עוד פוליש .אחת לכמה זמן מתפרסם
נתון על הפריון במשק האמריקאי אבל נס הפריון מוסבר בחלקו בשיפורים טכנולוגים וחלקו בשיפורים
של העובד האמריקאי .אז מי נהנה מהתפוקה הזו? רוב האמריקאים לא נהנים מהתפוקה הזו ,אנו
רואים את השחיקה בשכר הריאלי למרות ההגיון שאמור להיות כשיש גידול בפריון אמור חלק מזה
להגיע לעובד .היום שני בני הזוג משיגים את השכר שבעבר רק אחד מבני הזוג היה משיג,
האמריקאים נשחקים לאורך עשרות שנים ,גברים בני שלושים עד חמישים השכר החציוני נמוך
ריאלית ב 00%-מאשר בשנות השישים זה אומר שיש הרבה אמריקאים שאינם נהנים מהשיפורים
של השנים האחרונות.
ניתן לראות שעד שנות השבעים הייתה ארה"ב מאוזנת בין יבוא ליצוא ,איזון שהופר בשנות השבעים
עמוק לשנות ה.02-
רוב העובדים בארה"ב ירדה ההכנסה שלהם וכדי לשמור על רמת החיים שלהם אנשים התחילו
לקחת חוב ,משבר הסאבפריים הוא לא המרכז הוא הסימפטום ,אנשים רצו לשמור על רמת החיים
שלהם ולכן משכנו את העתיד ,החוב הממשלתי האמריקאי הגיע היום לרמות שיא של כל הזמנים,
המסקנה היא שכבר שלושים שנה אנשים חיים בארה"ב ברמת חיים בלתי מתקבלת על הדעת,
הממשל האמריקאי צריך להיות ישר עם הציבור שלו ולמעשה צריך יהיה ללכת אחורה ברמת החיים.
אורי הרשקוביץ ,שותף מנהל ,קרן הגידור ספרה
סין הכריזה מלחמה על העולם .מלחמות חכמות נעשות בסיבייר ספיס ואמצעים כלכליים.
הסינים מרעילים את הכלכלה המערבית באשראי זול עם רביות מגוחכות .הסיני אומר ,אין לכם
המערב מנהיגים חזקים ואני אשחד אותם שיעבירו את המפעלים שלהם אלינו .מה שיקרה זה שהחוב
המערבי בסין רק יגדל ולכן גם כוחה של סין על המערב יגבר.
למשל ,הסינים רכשו את כל ה rare earth metal -והם לא מוציאים אותם מתחומי סין .כל חברה
שתרצה לייצר פקסים וכד' ,תראה בשנים הקרובות שני מחירים ,לסין ולשאר העולם.
סין חורגת מה"מותר" גם בקיבוע היואן וגם בפליטות הסביבתיות שלה .אבל איפה בפוליטיקה
העכשווית יש מנהיג שיכול לפעול נגד זה?
בנוסף סין גונבת כל פטנט שהיא יכולה לשים אליו את הידיים.
ארה"ב  -איך מדינה גומרת את עצמה על הדעת :ארה"ב הופכת למדינה לא יצרנית ,למשל במצגת
תחום התרופות .הסינים גונבים פטנטים והופכים ליצרנים הגדולים ביותר גם בתחום התרופות.
שוק התרופות בסין .אכן יש שוק גם שם ולא מדובר על עשבי מרפא וכד' .השוק הסיני לתרופות גדל
במקביל לכל תרופה שהיצרנים הסינים מצליחים לשכפל.
סין באגרסיביות "משתלטת על העולם" ובצורה חכמה – מתחת לשולחן ובצורה שקטה.
בקרן ספרה חישבו שעוד עשר שנים בערך השווקים הגדולים לייצוא יהיה במזרח .איך מתמודדים עם
האגרסיביות הסינית וההתעלמות שלהם מחוקי ה?WTO-
עו"ד אלון גלזר ,עו"ד ,אנליסט ,סמנכ"ל לידר שוקי הון

דווקא הגיוני שסין תהפוך לענקית כלכלית בגלל גודל האוכלוסייה שלה.
הבנקים בעולם :בטווח הקרוב אפשר להיות אופטימיים אך לא כך בטווח הארוך .אפשר לראות ששוק
ההון לא מאמין לתחזיות הבנקים .הדבר יביא להקזת דם של המדינות כי לא ייתנו לעוד בנקים ליפול.
בישראל לעומת זאת המצב נראה סביר .ההון הוא יותר יציב ומערכת הבנקאות הישראלית במזל
נמנעה מלהיכנס להרפתקאות מסוכנות .ההון שבבנקים ביראל הוא הון אמיתי ובתחום הזה אפשר
להיות רגועים.
מבחינת האשראי אצלנו ,אני חושש שעלולה להיווצר בעיה:1 .בנק ישראל יכול לטעון שהוא לא רוצה
לראות את הבנקים יציבים ויעלה את הריבית ל 6-או אפילו  .8%אני לא רוצה שתעודדו בניה וכו'.
לגבי הנדל"ן בארץ :איך הבנקים מגיבים למשבר .צריך לשים לב כי הורדת מחירים יכולה בסופה של
דבר להשפיע על המשק.

חיים ישראל ,מנהל מחקר ,מריל לינץ' ישראל
השאלה היא לאן הכח עובר ,ואני תומך בדעה למזרח .נתון אחד שאני מביא הוא נתון מחקרי
מאוניברסיטת הרווארד הוא שיש מחזוריות בכל הנוגע למשברים כלכליים .אני חושב שהכוח עובר
למזרח או לשווקים המתפתחים ,צריך לראות שמתוך ההכנסה הפנויה השווקים המתפתחים חוסכים
הרבה יותר ,החוב מהתמ"ג עולה במדינות המערב כלומר המלווה הוא השדווקים המתפתחים והלווה
השווקים המפותחים .הפתרון בכלכלה העולמית הוא פשוט :צריך להוריד את יחס החוב ואנחנו
שוכחים שבעוד  02שנה יהיה משבר פנסיה .ביפאן בתוך עשר שנים יווצר גירעון אקטוארי רציני וזו
השורה התחתונה.
שוק התקשורת עובר היום מהפכה בעולם ויש לו הרבה השפעה .שוק התקשורת מתחלק לשניים
CALLו .DATA-יש פחות הכנסות מ CALLכי מחיר ה שיחה הממוצעת בעולם ירד ובעולם המתפתח
עדיין המחירים גבוהים וכאן נכנס עולם ה DATAשמתפתח ,היום מבינים שמדובר בסוס טרויאני.
צריכת הנתונים עולה בקצב גבוה הסמארטפונים שנכנסו לחיים שלנו עשו קפיצת מדרגה וזה אומר
שיצרני התוכן ב עולם צורכים יותר תשתיות הרשתות של חברות התקשורת מתקרבות לקצה ואף
אחד לא משלם על זה .הרי אף אחד לא משלם על צריכת נתונים ביוטיוב.
אם היום אני אשאל מי משתמש בתוכנות השיחות באינטרנט הרי התשובה תהיה כמעט כולם16% .
מהתנועה העולמית של השיחות נעשית דרך סקייפ ומישהו אחר מאבד את הכסף הזה ואלה הן
חברות התקשורת .לא מהנמנע שחברות התקשורת יעברו להספקת נתונים בלבד.

