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ישיבת ההשקה – תא כלכלנים בפורום CFO
עדכון כלכלי ,פרופ' צביקה אקשטיין ,ראש ביה"ס לכלכלה ,המרכז הבינתחומי ,הרצליה
המשק הישראלי עובר משיעורי צמיחה של מעל ל 5.5%-לפני המשבר ,לתקופת המשבר ,וחזרנו לשיעורי צמיחה
יפים כאלה ,אבל אנחנו יורדים ל .1%-וזה לארבע השנים הקרובות כנראה.
הרבעון האחרון של  2182היינו ב .2.5%-אירופה בשנה הבאה כנראה ב 1%-צמיחה .יש התבדלות גדולה של
אירופה בין הצפון שעדיין צומח בכ 8%-והדרום העני שצומח עדיין באחוזים שליליים משמעותיים .ארה"ב כנראה
חוזרת ל 2-1%-שיעורי צמיחה .הפד חוזה ל 2182-מעל  1%ואחרי  – 2185יציאה מהמשבר.
אז למה המשק הישראלי יורד ל?1%-
הגורם הדומיננטי של הצמיחה העולמית הוא הסחר העולמי .לפני המשבר צמח בשיעורים של  ,1-9%וכך הייצוא
הישראלי צמח אף הוא .במשבר היתה נפילה .היצוא חזר ל ,82%-וחשבנו שיש חזרה לצמיחה ,אבל כרגע
הצמיחה ב 2181-יהיה פחות מ 1%-צמיחה בסחר העולמי.
העולם אולי יחזור ב 2182-לשיעורי צמיחה של  .2%העולם המתפתח צומח עדיין ביותר ,אבל עוד נמוך ממה
שהיה לפני המשבר .ברקע הסכנה המשמעותית עדיין היא אירופה.
בנוסף ,נתחשב באלמנט המחזורי .המספרים החדשים של האבטלה –  5.5%זה מספר נמוך גם היסטורית וגם
בינלאומית .זה מספר יפה .הצפי הוא שב 2181-נחזור ל 7%-עקב הירידה בצמיחה .ארה"ב האבטלה בקו ירידה
עם צפי ל 5.5%-בסוף  .2185גם באירופה מכת האבטלה צפויה להתחיל להתכווץ רק ב .2185-כל דרום אירופה
מהווה את הסיכון הפיננסי והריאלי המשמעותי ביותר בעולם.
התוצר לנפש במשק הוא מכפלה של הפריון ושיעור התעסוקה .הפריון בישראל נמוך בצורה משמעותית ובעיקר
בתעשיות המסורתיות .לזה נוסף שיעור תעסוקה נמוך .הקטר של הצמיחה הוא ייצוא ואליו נוספת התעסוקה.
שיעורי התעסוקה בישראל צומחים לאחרונה באחוז יותר מגידול האוכלוסייה .זה גידול משמעותי אבל עדיין יש
פיגור של  5-5%אחרי המדינות המובילות באירופה .אחד השינויים הקרובים במשק הישראלי הוא שהאוכלוסייה
הרלוונטית יורד באחוז שלם בתקופה הקרובה .וההרכב של האוכלוסייה שמצטרף עכשיו שונה בצורה דרמטית.
קודם כל האוכלוסייה העובדת (לא חרדים וערבים) גדלה בכ ,8.5%-עכשיו הגידול יהיה  .1.5%הגידול באוכלוסייה
הוא בקבוצות הלא עובדות ושאינן מוכשרות לצאת לעבוד.
אם נבדוק את ה LIBOR-בניכוי ה ,OIS-המשבר בתחילתו אופיין בתוך שוק הכסף ובכך שהליבור קפץ דרמטית
וייבש את השווקים ,ומאז וגם היום ,הבנקים המרכזיים שולטים בשוק הכסף ומקפידים שהלייבור ישאר במרווח של
 21נק' בסיס .הריבית הריאלית היום נמוכה ביותר מזה  811שנה.
 CDSהוא מכשיר שאינו נמצא בישראל אבל הוא חשוב מאד –CREDIT DEFAULT SWAP .ביטוח כנגד החוב של
החברה .מכשיר פיננסי סינטטי של העברת סיכונים בשוק .הוא הגיע ל 51-טריליון ערב המשבר ועדיין גדול מאד.
על כל מדינה בועלם יש  .CDSזה מדד מרכזי לפרמיית הסיכון של הפירמה  /המדינה .על חוב ממשלת ישראל ל5-
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שנים ,ה CDS -היום הוא  828נק' בסיס – על כל דולר חוב של המדינה הביטוח עולה  .8.2להשוואה – על תשעת
הבנקים הגדולים הגלובליים ,הסיכון עלה יחד עם הסיכון של שוק הכסף ,ולא נעלם .הוא עדיין כ 2-נק' בסיס .זה
נרגע קצת בעקבות ההסדרים באירופה ,והחלטתם לעבור למערכת בקרה גורפת.
המשק נמדד על פי  2מרכיבים מרכזיים – השווקים הפיננסיים ,המדיניות הפיסקאלית ,מאזן התשלומים והמדיניות
המוניטארית .המשק עובר את המשבר טוב ומתפקד טוב במאקרו על אף בעיות מיקרו בזכות שבכל אחד
מהארבעה מדדים אנחנו ב 81%-העליונים בעולם .השינוי הזה נעשה לאט מאמצע שנות ה.91-
השווקים הפיננסיים יציבים ויש חובר ציבורי נמוך וסביר ,ללא צמיחה יוצאת דופן ,למעט האג"ח הקונצרני .רמת
ההון של הבנקים היא בממוצע העולמי והבנקים יציבים .המחיר הוא אשראי נמוך לתוצר עסקי .סה"כ החוב של
הסקטור העסקי התכווץ ל.821%-
שיעור החסכון גבוה יחסית – .81%
אין חשיפה למכשירים פיננסיים מתקדמים כמו  CDS ,CDOוכו' .אין בועת נדלן עדיין – יש עליית מחירים אבל אין
מינוף דרמטי.
יש חוסר באיגוח ובכשירים פיננסיים המעבירים סיכונים.
יעילות שוק ההון אינה בשמיים.

מדיניות פיסקאלית – לפחות עד הממשלה החדשה – שמרנית ואמינה .החוב-תוצר של המדינה ירד מ811%-
במשבר  ,2111ונמצא היום בירידה על  .72%חוב נמוך יחסית לעולם .אם נעמוד בגרעון של .1%
אם הממשלה החדשה תצליח לעמוד ביעדיה היא תקטין את הגרעון ל ,1%-ואז הממשלה תגדיל את הוצאותיה
ריאלית ב .2.1%-התקציב הוא למעשה מרחיב .הממשלה הבטיחה כפול ממה שהיא חתמה לעצמה בחוק שהיא
יכולה לגדול ותדרש התאמה של  82-85מיליארד  ₪הקטנה בהתחייבויות שניתנו .לכן יהיה צורך להעלות מסים
ב . 81%-זה לא אפשרי בלי לפגוע במעמד הביניים .אני מעריך שהממשלה תעמוד בזה ולכן אנו צפויים ליציבות
במערכת החוב-תוצר ובהוצאות הממשלה.
מאזן התשלומים נמצא במצב טוב –  15-21%מהתל"ג הוא יצוא-יבוא שנמצאים באיזון .בהיבט הזה אנו מאוזנים
במאזן התשלומים עם אפילו עודף קטן בייצוא .כלומר מ ,2111-יש יציבות והשנה יהיה עודף קטן בזכות הגז .יהיה
לחץ להתחזקות השקל.

מדיניות מוניטארית – היעד הוא יציבות מחירים וצמיחה .הכלים למדיניות הם ריבית והתערבות בשוק המט"ח.
פערי הריבית בהתערבות המט"ח גבוהים מאד בישראל  2%בערך ,ולכן זה כלי יקר מאד (בשוויץ הפער הוא .)1%
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האינפלציה חוזרת למרכז היעד – לאורך כל המשבר עד  ,2188האינפלציה היתה מעל הקו העליון ובדיעבד זה
הקל על המשק הישראלי .עכשיו אנחנו במקום אחר .הריבית הריאלית אינה האינפלציה בפועל אלא לפי הציפיות.
הציפיות התמקמו מ 2119-על הגבול העליון .בנק ישראל לא התרגש יותר מדי אבל העלאת הרבית ב2119-81-
היו בגלל חריגות בציפיות .היום אנחנו בציפיות של  2.5%לשנים הקרובות.
תחזית האינפלציה של בנק ישראל היא במרכז היעד .המדיניות היא של עליית ריבית .ארה"ב ואנגליה לא נראה
שהולכים להעלות ריבית לפני תחילת  ,2185עד שהאינפלציה תעלה או שהאבטלה תרד .באירופה יעלו אולי עוד
רבע אחוז .האמריקאים היום קונים אג"ח ממשלתיות והם יפסיקו בתחילת  2182ורק אז תהיה העלאת ריבית.
הריבית אצלנו ירדה עקב ירידה בצמיחה ,חשש מאבטלה וירידת אינפלציה .כמו כן ,החשש מבועת נדלן ירד מעל.
מדידת שער החליפין מול שותפות הסחר שלנו מתקרבת לשיעורים הנמוכים ביותר שהיו בתקופת ההתערבות של
בנק ישראל בשער .השקל חזק והצפי הוא שימשיך להתחזק.
מה יעשה בנק ישראל לשער הריבית? הדיון בבנק ישראל הוא לפי הנקודות הכלכליות ללא פוליטיקה כלל .דיון
מקצועי נקי :אינפלציה ,מצב הפעילות במשק והתעסוקה ,שער החליפין והשפעתו על המשק ושוק הנדל"ן.
כשהיעדים הם יציבות מחירים ,צמיחה ותעסוקה ויציבות פיננסית) .הנגיד אמר "אי אפשר לכבול את כל המשק
לשוק הנדל"ן.
סיכום








הסיכון הפיננסי העולמי פחת
הסיכון ממשבר החובות באירופה פחת
המשק הישראלי נמצא בשיעורי צמיחה מתונים ()1%
חזרה לנורמליות במדיניות מוניטרית במדינות המפותחות צפויה לא לפני 2185
סיכוני מדיניות פיסקאלית
סיכון בהתחזקות השקל – מה יעשה הנגיד החדש?
סיכונים גיאו-פוליטיים

שאלה :בדבריך הצגת שהמצב בארה"ב נמצא בהתאוששות ,אבל כל הזמן שומעים על החשש מהחוב האמריקאי
העצום .איך זה מתיישב?
פרופ' אקשטיין :האקונומיסט מפריד בין וושינגטון לכלכלה האמריקאית ומדגיש את התחרותיות החזקה שבתוך
הסקטור העסקי האמריקאי שחוזר לפעילות חזקה .הסיכונים הגדולים במשק האמריקאי הם איך המערכת
הפוליטית תתמודד עם הגרעון בתקציב והחוב התופח .הסיכון הגדול הנוסף הוא התמודדות עם הדפסת הכסף
שליוותה את הטיפול במשבר .מאידך יש כלכלה דינמית ותחרותית מאד ,עם מערכת חזקה של חדשנות ופיתוח
פנימי ותחרות חזקה בין המדינות השונות .לדעתי המשק האמריקאי חוזר לאיטו לפעילות משמעותית גדולה,
ועדיין בצל של ההתמודדות עם התקציב והתמיכה בציבור הצרכנים ,ועם הקיצוץ בחוב באמצעות העלאת מסים,
בין היתר .ההיסטוריה האמריקאית מלמדת שהם מתמודדים עם המצב טוב יותר מהאירופאים .לגבי המדיניות
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המוניטארית אני פחות דואג – ה FOMC -קיבל כבר החלטה בקיץ  2182איך יוצאים מהמשבר בלי להעלות את
האינפלציה .גם אם יתחלף הנגיד – זו המדיניות שתשמר :הפסקת ההרחבות המוניטריות ולאט לאט העלאת
הרבית כאמור לעיל.

דיון החברים – תפקיד הכלכלן הראשי וציפיות מפעילות עתידית













אלה התחומים הרלוונטיים לנו :בניית תקציב ,בקרה תקציבית ,בניית מודלים כלכליים,DEAL REVIEW ,
מודלים עסקיים וכו'.
היבט מערכות המידע – בלי הקשר ההדוק לנתונים אין לנו יכולת לנתח ולעבוד .הERP -דורש התאמות
רבות ,כלים של  ,BIגם דורשים התאמות ופיתוח .שווה להחליף ידע ולהכיר מה עובד טוב ואיך.
אחד האתגרים הגדולים הוא תכנון תזרים מזומנים עתידי – מודלים ,הממשק עם הרוה"ס הצפוי ,השפעת
ההון החוזר.
הפן המקצועי כמו ההרצאה של פרופ' אקשטיין ועוד הרצאות בתחום להרחבת האופקים הכלכליים וקצת
לחזור לחומר ולרענן – מאד חשוב.
תכנון ובקרה עובר מהפכה משמעותית – מפרידים בין האסטרטגי לקצר טווח – וזה משליך על כל
החברה .ההתמודדות היא בהיקף משמעותי .גם הנושא של תהליכי תכנון הכבדים והתמחור של המוצרים
הם כרגע בליבת העשייה שלנו.
כל אחד מתמקצע בתחום שלו בקשר מול הרגולטור ותהליכים ממשלתיים משמעותיים .צריך שתחשפו
ותביאו לנו לדיון רגולציה בתחומים שונים כי משפיעים על העולם הכלכלי של כולנו.
המגוון שנמצא פה גדול מאד .שווה לחשוב לייצר היכרות ושכל אחד יציג את המחלקה והפעילות שלנו
ב צורה מעמיקה והקשרים החשובים ייווצרו בין האנשים .מאד מסקרן לדעת מה אחרים עושים
נושאים ניהוליים וקידום הניהול שיאפשר אח"כ קידום אישי ומקצועי.
 ,11 IASמוניטין מאד משפיע על קבלת ההחלטות העסקית-כלכלית של מתי לבצע את העסקה .ובכלל
התקנים החשבונאיים והשפעתם.
הוזכר הנושא של כלכלה פיננסית וניהול סיכונים – הנושא הזה עובר יותר ויותר לכספים והאחריות כבדה.
יש לחשוב לעבוד עם התא של תקציב ובקרה לתא אחד מרכזי שיעבוד בצורה מרוכזת.
המגוון של האנשים שיש פה והתפקידים שלהם בארגון אכן רב .אני מניח שיש דברים שכולם עושים –
תקציב ובקרה .ויש דברים שלא כולם נוגעים בהם כמו ניהול סיכונים ורגולציה .מציע שכל אחד ישלח את
הדברים שהוא עוסק בהם ומה חשוב לו לשמוע – ומזה להרכיב רשימה משותפת של נושאים מרכזיים
ולהפגש בקבוצות קטנות.
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