
 

 

 

ונים בשל משבר במידה ניכרת בחודשים האחר הורחבתחייב את הגדלת הגרעון אשר , הגדלת המעורבות הממשלתית במשק 

תערער את יציבות המשקים ולפיכך לא בטוח שזו הדרך הנכונה  , שהגדלה נוספת של הגרעון הקורונה. הפסימיים סוברים

תפגע ביציבות הכלכלה, כל עוד הכספים  אפסית לאהגדלת הגרעון בתקופה בה הריבית היא  אולםלהתמודד עם המשבר. 

ממומנת בריבית נמוכה  השקעה מושכלת בתשתיות אשר ינותבו לטובת השקעה בתשתיות ולא למקורות שאינם יצרניים.

ברמתן הנוכחית, יציבותו של  הריביות נמצאות אמורה לייצר תשואה גבוהה באופן משמעותי על העלות שלה ולכן כל עוד

  יפגע.המשק לא ת

עלול להיות עלייה באינפלציה לאור העלייה בדרישה , האפקט הנוסף אשר מתלווה להשקעה בתשתיות/הגדלת הגרעון 

בשל הסיבה שבעת תקופה של אינפלציה נמוכה מאוד כפי זו  , לחומרי גלם וכוח עבודה. נראה שגם בעניין זה הסיכון אינו רב

היקף החובות העצום  בשחיקתמאוד לעלייה באינפלציה אשר תסייע שאנו חווים כעת, נראה שהבנקים המרכזיים ישמחו 

 שלקחו על עצמן המדינות.

 אנרגיה ירוקהבתחום של יישום של מדיניות פיסקלית מרחיבה יתרום לחברות בתחום התשתיות על סוגיהן השונים, בין אם 

 .תקשורתאו מים, תחבורה, אינטרנט, ,
 

 

 

 

 

 

   

 

        

         

     

  

  

     

   

      

                                

 

המדינות על מנת לאושש את הפעילות הוא מה יהא הצעד הכלכלי הבא שבו ינקטו ו נושאים כעת השווקים את עיניהם , יה"אירוע" שאל

 הכלכלית. 

  .הפכה כבר לקונצנזוסומיצתה  את עצמה  , מרחיבה שבה נוקטים הבנקים המרכזיים בעולם ההעובדה שהמדיניות המוניטרית האולטר

  במישור המוניטרי.מותירה מרחב פעולה נוסף  לרמה אפסית אינהמה גם שהפחתת הריביות 

 מדיניות פיסקלית מרחיבה. כלומר -  הצעד הבא אם כך, צריך להיות הגדלה משמעותית בהיקף ההשקעות הממשלתי

לפיכך יש צורך לפעול .זמן לא מועט עד שהחיים להם הורגלנו יחזרו למסלולם בהנחה שגם אם ימצא בקרוב חיסון/תרופה לקורונה, יחלוף 

 : תבוא לידי ביטוי במספר אופניםלכלכלה פיסקלית . תרומתה של התמיכה הבאופן מיידי על מנת להשיב את המשקים למסלול של צמיחה

הממשלה תיזום הם בדרך כלל בעלי היקף גדול ונמשכים זמן רב ומן הפרוייקטים אשר   -  להגדיל את היקף התעסוקהיא תסייע ראשית, ה

 ורשים כוח עבודה נכבד. הסתם ד

  השקעה בתשתיות.המדיניות הפיסקלית תימדד ביכולתה ליצור בסיס איתן לצמיחה עתידית על ידי  התרומה המשמעותית יותר שלאולם 

 של הכלכלות ןתורמות לפיריון וליעילות ,  תשתיות איכותיות ומודרניות, בין אם הן מגיעות בדמות כבישים או מערכות מים וחשמל מודרניות

 . לטווח ארוך

מתאר את הגרעון בהיקף התשתיות העולמי לעומת אלו שבוצעו בעשור ,  G 20 - אשר לקוח מהאתר של ארגון מדינות ה ,מטההגרף המצורף 

 .2037-האחרון. ככל שהמדינות לא יגדילו את היקף ההשקעה בתשתיות, הגרעון בהיקף הנדרש יצמח לרמה של כחצי טריליון דולר ב
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עוסקת בעצמה ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילויות "( קבוצת סיגמאסיגמא בית השקעות בע"מ ו/או חברות קשורות אליה )להלן: "
 בין השאר, בעלת, ( ומתוקף כך"קשורים גופים: "יחד )להלן למשווקים או/ו המוסדיים לגופים קשור תאגיד הינהבשוק ההון ומשכך 

נתונים, ידיעות, ה , המידע,סקירההמסמך זה, לרבות ידם.  על המשווקים או/ו המנוהלים או/ו המונפקים פיננסיים לנכסים זיקה
( מסופקים כשירות " לפי הענייןהסקירהאו " "המידעהמתפרסמים בו )להלן: "טקסט ו/או תמונות תחזיות, , , דעותניתוחים, הערכות

זו אלא הבעת דעה בלבד מתוך מטרת הבאת מידע כללי המתבסס על הידוע ביום פרסום הסקירה הגלוי והציבורי בסקירה אין לקוראים. 
אחרים אשר בעיני כותבי הסקירה ניתן להתייחס אליהם כאמינים אך המידע לא אומת בדרך עצמאית על ידי עורכי  ו/או מקורות מידע

ובכלל זה לא ניתן להתחייב שבמידע לא ייכללו טעויות הסקירה ומשכך לא ניתן להיות ערבים לדיוק הפרטים שנכללו בה ו/או לשלמותה 
ובכל מקרה אינה  ופן מתאים וכמובן בכפוף לשינוים שחלו בזמן ממועד עריכת הסקירהויש לראות את הדברים הכתובים באאו שגיאות 

, ככל אליהם מכל מין וסוג שהוא ם ו/או בדיווחים הנוגעיםיהנכסים הרלוונטימהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של 
ו/או בסקירה עשויים להשתנות ואין לראות במידע  המידע ו/או מצב השוק ו/או האנליזותמבלי לגרוע מכלליות האמור,  שמוזכרים.

ככל , ובין השאר, בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לני"ע ו/או לנכסים פיננסים כלליים ו/או ספציפיים המוזכרים בו, כשלמים וכממצים
ל הקורא, או הצעה, או במישרין ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפניה ואין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו ששמוזכרים, 

הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא, לרכישה ו/או ביצוע 
השקעות ו/או פעולות ו/או או עסקאות כלשהן ואין לראות בה כייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה ו/או כהצעה או כשידול, במישרין ו/או 

הנכסים מבלי לגרוע מן האמור, ולמען הסר ספק, . ויועץ מס השקעות מוסמךיועצים חיצוניים ובכלל זה יועץ התייעצות עם כקיפין, בע
סקירה אינה מביאה בחשבון את מטרות ההשקעה, המצב הכלכלי שה דגשומו המוזכרים בסקירה עשויים שלא להתאים לקורא הסקירה

ו/או קבוצת סיגמא אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע  .והצרכים הייחודיים של כל משקיע
מראש או בדיעבד. קבוצת סיגמא לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישיר או נסיבתי, הנובע מהסתמכות על בסקירה 

רווחים בידי הקורא או המשתמש. קבוצת סיגמא ו/או בעלי שליטה  המידע, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור
עבור עצמה ו/או עבור לקוחותיה ו/או באופן אחר, ו/או בעלי עניין במי מהם ו/או מי מטעם כל אלה, עשויים בהתאם למגבלות החוק, 

פיננסיים לרבות הנכסים הו לנכסים להחזיק, למכור, לרכוש ו/או להתעניין מעת לעת במידע ו/או במסחר הקשור לניירות ערך ו/א
סיגמא להתקשר בעסקאות ו/או להעניק שירותים לחברות הנזכרות במידע קבוצת הנזכרים במסמך זה בצורה ישירה ועקיפה. כן עשויה 

והיא מקבוצת סיגמא אין לעשות שימוש בסקירה זו ללא רשות מפורשת בכתב  או חברות הקשורות אליהן, בין במישרין ובין בעקיפין.
ככל שמוזכרות תשואות ו/או דירוגים ו/או ביצועים אחרים של נכסים פיננסים  .סיגמאאינה מיועדת אלא למי שהומצאה לו על ידי קבוצת 

 ו/או מדדים וכיוצ"ב בסקירה, אין בכך בכדי להבטיח תשואות/ דירוגים/ ביצועים דומים בעתיד. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


