ניתוח השוואתי בין מדינות
מינהל סחר חוץ

משרד הכלכלה והתעשייה

תקציר מנהלים

 בספרד מניין המתים הנמוך ביותר בחודש האחרון
 בדרום קוריאה לא אובחנו חולים חדשים כלל ביממה האחרונה
 רוסיה עליה חדה במספר הנדבקים
 ייצוא ציוד רפואי
הרגולציה האירופית המגבילה ייצוא ציוד מגן עודכנה השבוע וכעת מגבילה רק  3מוצרים:
.protective spectacles and visors mouth-nose protection equipment protective garments
הרגולציה בתוקף לעוד  30יום .ניתן לבקש אישור ייצוא גם עבור מוצרים אלו מהרשויות
המוסמכות בכל מדינה
 ברומניה פתיחה המחודשת של מפעלי DACIAוFORD.-

 בארה"ב חברת בואינג דיווחה על הפסד גדול ,חברת פורד דיווחה על ירידה של כ  15%ברבעון
הראשון והפסד של כ  2מליארד דולר ,חברות כמו קאטרפילר והארלי דייוידסון מעדכנות על
ירידה במכירות ,ובתוך כך ,חברות אמריקאיות רבות הרוכשות חומרי גלם ורכיבים במקסיקו,
אינן מצליחות לקבל את הדרוש להן .התמ"ג האמריקאי ירד ברבעון הראשון בכ 4.8% -בחישוב
שנתי.
 סין עליה ביצוא ציוד רפואי במהלך חודשים מרץ ואפריל  -רשויות המכס בסין עדכנו שבתקופה
שבין  1במרץ ועד  25באפריל ,יצוא ציוד הרפואי למאבק בקורונה מסין לעולם עמד על היקף של
 7.7מיליארד דולר .היצוא כלל בין היתר  21.1מיליארד מסכות 109 ,מיליון חלוקי מגן 110 ,אלף
מוניטורים ,וכ 9 -מיליון מדי חום.
 בטאיוואן ,הוכרז כי ישנה אפשרות שהמשבר חלף .במדינה כבר נערכים לקיום תערוכות ביולי.
 ביטול מדיניות בידוד  14יום בהגעה לבייג'ינג  -לפי ההנחיה החדשה ,מבקרים מחוץ לבייג'ינג
המגיעים מאזורים המוגדרים כ"סיכון נמוך" אינם מחויבים בבידוד ביתי של  14יום
 הסבת מקצוע ביפן במחוזות GUNMAו  NAGANOעובדים בתחום התיירות ומלונאות

מחפשים עבודה בתחום החקלאות שסובל ממחסור בעובדים עקב האיסור כניסה של זרים
למדינה.

סטטוס ייצור מקומי

פגיעה בתעשיות הנפט והאוטומוטיב
 נפט  -תחזיות צופות משבר חמור בתעשיית הנפט
ביוסטון טקסס ,בירת האנרגיה האמריקאית ,נרשמו צניחות בביקושים לנפט בשיעורים של כ-
 50%וביקושים למנוע סילון נחתך ב 70%-מאז אמצע מרץ .ב  21.4מחירי הנפט הגולמי צנחו
ביותר מ ,300%-המהווים את הירידה החדה בהיסטוריה.
 משבר הקורונה משפיע על הביקושים לתחבורה פרטית ,ציבורית ,טיסות ושינוע ימי .בנוסף,
מפעלים יצרניים פועלים בתפוקה נמוכה וצריכת הנפט פוחתת .מצד שני רמות הייצור
העולמיות הגיע לשיאים חדשים בסוף פברואר ותחילת מרץ .נוסף על כך ,את משבר הקורונה
ליווה אירוע  OPECכאשר רוסיה וערב הסעודית לא הצליחו להגיע להסכמה על קיצוצי ייצור
באמצע מרץ ומחירי הנפט צללו .שיווי המשקל החדש הוביל לצניחה מכ $50-לחבית לכ$20-

לחבית .באמצע אפריל מדינות ה OPEC -הגיעו להבנות אבל זה היה מאוחר מידי .מאגרי הנפט
העולמיים התמלאו בדיוק בשעה שהייצור העולמי הגיע לרמות שיא ,מה שהוביל לצניחת מחירי
הנפט לרמות הנמוכות ביותר ב 30-השנים האחרונות .מחיר חבית באינדקס  WTIצנח למינוס
 $37לחבית .לראשונה מאז  1973טקסס שוקלת להורות על קיצוצי תפוקת הנפט .בד"כ צרכנים
נהנים ממחירים דלק זולים אך תחת משבר הקורונה והתנועה הדלה ,נראה שאף אחד לא
מרוויח מהירידות הקיצוניות הללו .במידה והמצב לא ישתפר ,ההערכות הן כי חברות נפט וגז
קטנות ובינוניות עם מחוייבויות יגיעו למצב של חדלות פירעון במקרה הגרוע או גלים של
פיטורים במקרה הטוב .התחזיות צופות כי חודשים אפריל ומאי יהיו מהקשים שתעשייה זו
ידעה בהיסטוריה.
 מקולומביה דווח כי מאז תחילת  2020ערך הפזו הקולומביאני נשחק בלמעלה מ 20%-לאור
הירידה במחירי הנפט מ 66-דולר לחבית ב 1-בינואר  2020ל 19.6 -דולר לחבית באמצע אפריל-
ירידה של למעלה מ .70%-צפוי כי ערך הפזו ימשיך לרדת

 תחום האוטומוטיב אחד התחומים אשר בהם היתה פגיעה משמעותית .התפוקה והמכירות
הבינלאומיות של חברת טויוטה קורפ ירדו במעל  20%מיטסובישי מוטורס תבקש הלוואה בסך 300
ביליון יין לאור המשבר .במקביל החלו ניצני חזרה לשגרה .בויאטנם וברומניה ,חזרה חלק
מתעשיות הרכב לפעילות.

סטטוס ייצור מקומי

עדכונים מהעולם

פעולות חזרה לשגרת ייצור

ירידה בהיקפי היצור
ביוסטון טקסס ,בירת האנרגיה

איטליה כל מערך הייצור יחזור לפעילות תחת

צניחות

הגבלות של נושא הבריאותי החל מה 4 -במאי

בביקושים לנפט בשיעורים של

באופן הדרגתי .דווח על מחסור של 200,000

כ 50%-וביקושים למנוע סילון

בעובדים זמניים בחקלאות.

נחתך ב 70%-מאז אמצע מרץ.

ברומניה פתיחה המחודשת של מפעלי  DACIAו-

האמריקאית,

מחירי

נרשמו

הנפט

צנחו

הגולמי

FORD

ביותר מ 300%-שמהווים את

בסין ,יחזרו לפעילות רשתות המזון המהיר וחברות

הירידה החדה בהיסטוריה.

קייטרינג  -בבייג'ינג  2,000סניפים של  45רשתות

סינגפור בסגר חלקי עד ה1-

מזון נפתחו .בגואנגז'ו למעלה מ 90%-מהסניפים

ליוני ,ולכן כל מתקן ייצור שאינו

נפתחו מחדש .בייג'ינג 100% ,מהמפעלים חזרו

מוגדר כ"שירות חיוני" יפסיק

לפעילות .בתחום השירותים והייטק היקף החזרה

לעבוד לתקופה של חודש

נמוך יותר.

קניה פגיעה חמורה בייצוא

בארה"ב ,וושינגטון ,לאחר הפתיחה המחודשת של

החקלאי כגון פרחים תה וקפה

תעשיות בואינג ,הודיעה החברה על הפסדים של

וחשש מפגיעה ביכולת הייצור

 $650מיליון ברבעון הראשון ,צפי להפסדים דומים

בשל

מחסור

גלם

בחומרי

מיובאים.
פרו

ברבעון השני ,וקיצוץ של  10%בכוח האדם.
בארה"ב ניו יורק ,מספר יצרנים גדולים צוטטו

המשקאות

בעיתונות כי יתכן שחלק מהמפעלים שנסגרו לא

ייצור

כמעט

יפתחו בעתיד ,לדוגמא קאטרפילר ,אשר דיווחו על

לאפס כך גם תעשיית המכרות

שחיקה של  20%במחזור העסקי ברבעון הראשון,

אשר נעצרה כמעט לגמרי

הארלי דייוידסון שמכירות האופנועים שלהם בעולם

האלכוהולים

הודו

צומצם

למרות

הממשל

ההצהרה

הפדרלי

של

להקל על

התמוטטו ברבעון החולף ,וקוקה קולה ספגה ירידה
במכירות של כ  25%בחודש אפריל.

הסגר החל מה  , 20.4נראה כי

בבריטניה ובהולנד אין מגבלות .אם כי יש חברות

במקרים רבים בהודו ,לא יהיה

שמצמצמות פעילות לאור המצב וירידת ביקושים.

שינוי במצב לפחות עד תחילת

כך גם בספרד בה חל סגר מחמיר ,ובפולין ,כל

מאי.

המפעלים ממשיכים לעבוד.

בויאטנם חל צמצום בייצור

דרום קוריאה ,למרות המשבר העולמי ,צרני

בתעשיית הטקסטיל עקב ירידה

המכוניות הקוריאנים הגדילו דווקא את נתח השוק

מאירופה

הבינלאומי שלהם .עם זאת רוב יצרניות חלקי הרכב

בהזמנות

חדה
וארה"ב.

כמו

כן

תעשיית

הפלדה דיווחה על האטת ייצור
ב-

40%

לעומת

המקביל ב .2019

החודש

חוות בעיות נזילות כספיות
טאיוואן פתיחת השמיים והסרת הסגר על הגבולות
אך למטרות סחר בלבד
דרום אפריקה לאחר סגר מחמיר ,אושרה חזרה
מדורגת

של

התעשייה

בקולומביה מתכנן הממשל המרכזי חזרה חלקית
של עבודה של  2סקטורים :סקטור הבנייה ,וכלל

סקטור הייצור (מפעלים) במתכונת חלקית של עד
.23%

איסור ייצוא ציוד רפואי ,ציוד מיגון ומזון

• רשימת המדינות שאוסרות ייצוא ציוד רפואי ומיגון מונה מדינות רבות כשהאיסור משתנה בין
מדינה למדינה אולם תכליתו דומה במרבית המקומות והיא להגן על האוכלוסייה המקומית,
ובכללה על הצוות הרפואי ,מפני הנגיף.
 ההוראה של האיחוד האירופאי שיצאה ב  20 -למרץ ,על פיה ייצוא מגן למדינות שלישיות
מחייב רישיון מיוחד ,עודכנה השבוע וכעט מגבילה רק שלושה מוצרים :

protective spectacles and visors
mouth-nose protection equipment
protective garments
• קיים מספר מדינות מצומצם אשר מאפשרות ייצוא ציוד רפואי .להלן מספר דוגמאות :סינגפור,

תאילנד וגאנה ,אין מגבלות ייצוא ציוד רפואי.

סינגפור הכריזה על התרת יצוא ידע ומכשור רפואי בנושאי הקורונה לאחר התמעטות

המקרים מהדבקה מקומית .זאת בכפוף לתנאי בארטר (סחר חליפין) עם מדינות שונות.
בויאטנם הוסרו כליל המגבלות על ייצוא אורז ע"י ראש הממשלה .המדינה צפוייה לייצר
השנה כ  43מיליון טון אורז ,מתוכו  13טון לייצוא.
ברוסיה יושהה ייצוא תבואה מחוץ לאיחוד הכלכלי האירו-אסייתי החל מאמצע מאי
בארה"ב ,קליפורניה נמשכת מגמת הסבת קווי ייצור לטובת ייצור של ציוד מיגון רפואי,
חומר חיטוי ומכונות הנשמה .חברות כגון חברות כגון :בואינג ,אפל , GM ,טסלה KIA,
 HoneyWell, Bloom Energyועוד מתגייסות למשימה הלאומית.

מדיניות בידוד

מדיניות בידוד
• רוב מדינות העולם ,ובכללן סין ,ממשיכות להרחיב את החלת חובת הבידוד של שבועיים ,ובפרט
עבור המגיעים מ"מדינות נגועות"
מדיניות ניהול הבידוד
• ננקטת מדיניות שונה ואמצעים שונים לאכיפת הבידוד .ישנם מקומות בהם אין אכיפה לבידוד

וההנחיה נתפסת כ"וולנטרית" ,במקומות אחרים הוקמו מרכזי בידוד שונים ,ובמדינות שונות אף
מעבירים מפרי בידוד לסגר בהשגחה והמפרים אף חשופים לאישומים פליליים ,עונשים ואף
לגירוש ,כשמדובר בזרים.
• בין הדרכים לאכוף את הבידוד ניתן לראות שימוש באמצעים טכנולוגיים בדמות שיחות וידאו לאדם

שאמור להימצא בבידוד ,שימוש במצלמות אבטחה ותוכנות לזיהוי פנים ,מתן צמידי  QRקוד
שמסונכרנים לפלאפונים ,איכון מכשירים ניידים וביקורי פתע ,וכן באמצעות הצבא.

מדיניות הבידוד ביחד לאוכלוסיה מבוגרת –
• ברוב המדינות ניתנו המלצות והנחיות להימנע ממפגש עם האוכלוסייה המבוגרת יחד עם
אוכלוסיות נוספות המוגדרות בסיכון ,וכן הומלץ לנקוט מדיניות של "ריחוק חברתי" ו/או איסור על
ביקור בבתי אבות ובתי חולים שיקומיים.

• מספר מדינות בוחרות לתת תמריצים והטבות לאוכלוסייה המבוגרת ,וזאת על מנת להגן עליה
ולעודד אותה להישאר בבתים .במספר מדינות חל איסור על ביקור בבתי אבות כגון סינגפור,
הולנד וטאיוואן.
• עדיין ישנן מדינות בהן אין כלל מדיניות או אכיפה של הבידוד ,כשבחלקן הוא אף וולונטרי ,ובהן:
ארה"ב ,שוויץ ,ספרד ,ויפן.

תמונת מצב עולמית
מגבלות

אירופה

ארה"ב

סין

מדינה

איסור ייצוא ציוד
רפואי

איטליה
אוקראינה
בלגיה
בריטניה
גרמניה
הולנד
ספרד

X
X
X
X
X
X
X

פולין

X

צרפת

X

רומניה

X

רוסיה
שוויץ

X
X

שווקים מתעוררים

אמריקה הלטינית

X

X
X
X
X

X

וושינגטון

X

יוסטון

X

ניו יורק

X

קליפורניה

X

סין
הונג קונג

אסיה פסיפיק

הגבלת כניסת
זרים

חובת בידוד  14יום
למגיעים ממדינות
נגועות
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

וייטנאם

X

X

טאיוואן

X

X

יפן
סינגפור

X

X
X

X
X

תאילנד
גאנה

X

X
X

X
X

דרא"פ
קניה
הודו

X
X

X
X

X
X
X

ברזיל
מקסיקו

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

אוסטרליה
דרום
קוריאה

X

צ'ילה
קולומביה
פרו

X

מדיניות הסגר

הסגר ומגבלות תנועה
•

למרות התחלה של סימני יציאה מהסגר במדינות מסויימות ,ניכר כי הצעדים המקלים הם
זהירים ומדודים ,והחמרות הסגר משתנות ממדינה למדינה .הסקאלה נעה בין סגר מלא

ומחמיר ,סגר המאפשר יציאה לצרכים חיוניים בלבד או תחום בתחום העיסוק.
• מדינות רבות נוקטות במדיניות דומה למתרחש בישראל ולפיה נסגרו מקומות בילוי ,נאסרו
התקהלויות ,וככלל – מקומות שאינם הכרחיים לתקופה זו – אינם פועלים (כשלצד זה
מאפשרים יציאה מהבתים לקניית מזון ותרופות ,ספורט ,טיפול בבע"ח וכן מאפשרים יציאה
לעבודה למקומות חיוניים ,כפי שצוין לעיל).
• בנציבות האיחוד האירופי הכריזו ב 15/04-על קריאה למדינות החברות לצמצם בהדרגתיות
את מדיניות ההסגר בכל מדינה וכן את הגבלות התנועה בין כל מדינה ,אך לא נראים סימנים
בשטח להוצאה לפועל של הכרזה זו.

הגבלות על תחבורה ציבורית
• ברוב מדינות העולם ,צומצמה הפעילות בתחבורה הציבורית ואולם לא נאסרה כליל על מנת
לאפשר לאוכלוסייה שנזקקת לה להמשיך להתנייד ,במגבלות שנקבעו (בין אם בהגבלת שעות
הפעילות  /הגבלה לנסיעות חיוניות  /תדירות הקווים  /הנחיות לשמירה על מרחק בין
הנוסעים  /הגנה על הנהג  /דרישות בריאותיות ועוד) .בגרמניה ניכרת עליה בשימוש
בתחבורה הציבורית בתוך הערים .בהודו מותרת תנועת רכבים נושאי סחורות
• הגבלות על עבודה במגזר הפרטי והציבורי

• מרבית המקומות עברו לפורמט "עבודה מהבית" ,הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי ,ככל
שהדבר מתאפשר ,גם במקרים של היעדר מדיניות רשמית בנושא .ישנם מקומות שמחייבים
"עבודה מהבית" למעט כאשר מדובר ב"עבודה חיונית"; ישנם מקומות שמנחים את העובדים
לעבוד מהבית וכשזה לא מתאפשר – ההנחיה הינה לקחת חופשה כפויה; וישנם מקומות

שבהם מותרת העבודה רק במקומות עבודה חיוניים ,הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי.

הסגר ומגבלות תנועה

עדכונים מהעולם

ארה"ב הסגר נמשך ברוב המדינות ( 39מדינות כולל וושינגטון דיסי) .התושבים
מהוססים לחזור לשגרה גם ב 13 -המדינות אשר פתחו את הסגר חלקית .הגבלות
התנועה שהושקו בין קנדה וארה"ב במחצית חודש מרץ ,הוארכו עד ה  21במאי.
צרפת למרות צעדים זהירים לפתיחת המסחר ,המסעדות ישארו סגורות לפחות עד

יוני ,ולא יהיו אירועים עד אמצע יולי לפחות  -דבר שיש לו משמעות כבדה לצרפת
שבה יש בקיץ אירועים בינלאומיים ופסטיבלים רבים.
ספרד מבקשת להאריך את הסגר עד ה 9-למאי
רוסיה ממשיכה בהגבלות לאור עליות חדות במספר הנדבקים

ביפן ימשך מצב החירום לפחות עד אמצע מאי .טאיוואן משווקת אפליקציית מידע
לתושבים המעדכנת ברמת הצפיפות במקומות בילוי פופולריים כמו פארקים
ומוזאונים .לאור שבוע ללא מקרי הידבקות בקהילה נשקל המשך מדיניות הריחוק
החברתי
קליפורניה עדיין בסטטוס סגר אך ניתנו כמה הקלות ב 6 -מחוזות (כולל סן
פרנסיסקו) לפיהן תותר פעילות נדל"ן ובנייה ,עסקים שפועלים בעיקר בחוץ ולא
במשרד ,פעילות ספורט המאופיינת במרחק חברתי באיזור פתוח יותרו ,מסגרות
לילדים (מעון ,קייטנות ועוד) יותרו במגבלה של עד  12ילדים.
בקולומביה הסגר הלאומי הוארך ויימשך עד  ,11.5מלבד אישורים חריגים לעובדי

בניין ומפעל ,עובדי בתי משפט לענייני משפחה ,עובדי לוטו ומוכרי אופניים.
מדינות אמל"ט נוספות נמצאות גם הן בסגר לאומי ברזיל ,מקסיקו ,פרו

מדיניות הסגר
הגבלה על קמעונאות
• המגמה המרכזית הבולטת היא צמצום

עדכונים מהעולם

התקהלות שאינה הכרחית ,בעיקר בשטחי
סגורים.

קניות

ירידות

בביקושים

גם

במדינות בהן לא חלות מגבלות על הענף.

בתאילנד יחלו הקלות ולאחר מעל חודש של
סגר ,יפתחו מסעדות מחוץ לקניונים ,שווקים,
• למרות צעדים מדודים לפתיחה מחודשת של

המשק ,ניכר כי רוב המדינות נמנעות
מפתיחת עסקים הנמצאים בשטח סגור.
רשתות המזון והפארמה הוגדרו כחיוניות
ולכן פועלות בזמן הסגר ברוב המדינות .ענפי

הקמעונאות

הראשונים

והעסקים

אשר

קיבלו אישור חזרה לפעילות הם מספרות,
מכוני יופי וקוסמטיקה ,חנויות  DIYוספרים,
פארקים

פתוחים

ושירותי

הסעדה

במשלוחים .כל המדינות אשר החלו בצעדי
פתיחת המשק הטילו מגבלות שונות על
כמות האנשים מורשי הכניסה  ,שימוש
במסכות וחיטוי.

פארקים ציבוריים ,מכוני יופי ומספרות .האישור
תקף רק לספורט שאינו כולל מגע כגון
גולף,טניס וריצה.
בדרא"פ יחלו צעדים זהירים ואיטיים ליציאה
מהסגר.
בפרו הערכה מאוד זהירה מדברת על כך
שהמשק יתחיל להיפתח החל מה 11במאי.
מתוכננת פתיחה ב 4שלבים ,כאשר כל שלב
ייקח כחודש ימים.
באיטליה יותר ביקור קרובים ,לוויות עד 15

אנשים ,משלוחים מכל המסעדות ,פעילות
גופנית ופארקים.
פולין תותר פתיחת קניונים -הכל בכפוף
להגבלות בנוגע לריחוק חברתי ולבישת מסכות;

רבים

גם מלונות ומקומות לינה; מוסדות תרבותיים:

במדינות המתפתחות נפגע קשות מאז

כמו מוזיאונים ,ספריות ,גלריות אומנות; וכן

תחילת המשבר .אוכלוסיות אלו הן בדרך

מקומות פיזיותרפיה ושיקום.

• ענף

"ממכר

הדרכים"

המפרנס

זכאיות

ויאטנם במגמת הקלה בסגר .המדינה חולקה

לפיצויים בשל העדר תלוש משכורת .מספר

לשלושה איזורים ע"פ רמות סיכון ,כאשר רובה

בודד של מדינות החל בהתרת איסור 'מכירה

המוחלט של המדינה ירד לרמת סיכון בינוני או

בדרכים' כגון הודו וויאטנם .במדינות כגון

נמוך.

כלל

חלשות

כלכלית

וכן

תאילנד ,ברזיל עדיין חל איסור.

אינן

מדיניות הסגר
מוסדות חינוך
הגבלה על מוסדות חינוך
כחלק מצעדי המנע להתפשטות הנגיף ,רוב מדינות העולם נוקטות צעדים מחמירים במטרה לעצור
את התפשטות המגפה ובהן סגירה של מוסדות חינוך או קיום לימודים אונליין .מוסדות החינוך

הציבוריים נסגרו רובם ככולם  ,ולאחריהם גם מוסדות החינוך הפרטיים.
גם מדינות אשר החלו צעדים לפתיחת המשק טרם החזירו את מערכת החינוך לפעילות ,כגון
איטליה ,צרפת ,אוקראינה ,בריטניה ,שוויץ .גם בארה"ב המצב דומה .למרות שסוגיית פתיחת
בתי הספר ,מתנהלת בצורה שונה במדינות במרחב ,ברוב המטרופוליטנים הגדולים כגון טקסס,

קליפורניה ,וושינגטון ,ניו יורק מוסדות החינוך סגורים עד להודעה חדשה .במדינות אוהיו ,ג'ורג'יה,
מסצוסטס ופנסילבניה -המושלים ציינו שבתי הספר לא יפתחו עד לתום שנת הלימודים .באמריקה
הלטינית ,מדינות רבות עדיין תחת סגר וכך גם מערכת החינוך.
בהונג קונג ,נבחנת הסוגייה לחיוב ,כך גם בסין ,אשר מגדירה את החזרת מערכת החינוך כ"נקודת

המבחן הגדולה".
ישנו מספר מדינות בודדות אשר נקבו בתאריך חזרה ללימודים .ביניהן בלגיה ,פולין ,הולנד ,
ויאטנם ,מאי ובצורה מדורגת ,בגרמניה מערכת החינוך נפתחת באופן הדרגתי ומתחילה דווקא
מהכיתות הגבוהות .גני הילדים נשארים סגורים .באוקראינה הכריזו כי רק אם מספר ההידבקויות
החדשות יפחת ,ייפתחו :בתי ספר (עבור מי שעתידים לסיים השנה ,לרבות עריכת בחינות סיום/בגרות).
רק ב טאיוואן אין מגבלות רשמיות .כלל מוסדות החינוך לוקחים מדדים מהילדים גם בשגרה ולא
הופסקה מערכת החינוך כלל.

השפעות על הכלכלה
אירופה וארה"ב
באיטליה ברבעון הראשון  30,000עסקים סגרו שזו עליה של  9,000התחומים שנפגעו לפי
הסדר  -חנויות ,חקלאות ,יצור ,מסעדות ותחבורה .דרוג האשראי נשאר  BBB-עם צפי שלילי.

יצוא מאיטליה מחוץ לגבולות האיחוד האירופי ירד ב .13% -לא נרשמה ירידה כזו מאז .1999
האבטלה נכון להיום היא של כ  8מיליון איש.
ספרד מספר העובדים שהוצאו לחל"ת עומד על  3.9מיליון איש ( 13.6%סביבות) .קרן המטבע
העולמי צופה צמיחה של  -8ב , 2020 -גרעון של  ,9.5%וחוב בסביבות  114%ב 2020-וב.2021-

מפולין מדווחים כי לעומת  4.1%צמיחה ב ,2019-כעת צופים  1.2%ב ,2020-ו 1.4%-ב.2021-
ברוסיה מדד  Moody'sצופה שהתמ"ג של רוסיה יצנח ב 5.5%במהלך 2020
רומניה צפי לעלייה משמעותית במספר מבקשי העבודה 400,000 :מובטלים חדשים .גידול ב-
 1,000,000של מבקשי העבודה ה"טכניים" הזכאים לקצבאות ממשלתיות .תעשיית התיירות,
ממנועי הכלכלה והצמיחה המשמעותיים של רומניה ,מצויה על סף קריסה.

בניו יורק חברת בואינג דיווחה על הפסד גדול ,חברת פורד דיווחה על ירידה של כ 15%
ברבעון הראשון והפסד של כ  2מליארד דולר ,חברות כמו קאטרפילר והארלי דייוידסון
מעדכנות על ירידה במכירות ,ובתוך כך ,חברות אמריקאיות רבות הרוכשות חומרי גלם
ורכיבים במקסיקו ,אינן מצליחות לקבל את הדרוש להן .התמ"ג האמריקאי ירד ברבעון
הראשון בכ 4.8% -בחישוב שנתי.
מספר דורשי העבודה במדינת ניו יורק ממשיך להאמיר .כ 1.4 -מיליון תושבים במדינה נרשמו

כמחפשי עבודה .על פי סקר של רשת הטלוויזיה הציבורית  50% -מהאמריקאים פוטרו או
שמישהו מהמשפחה פוטר או שהופחתה לו המשרה .בנק ההשקעות גולדמן זקס ערך סקר
בקרב  1,500עסקים קטנים ובינוניים .מחציתם ציינו שהעסקים לא ישרדו אם המציאות
תארך יותר משלושה חודשים.

מיוסטון דווח כי בחודש האחרון נוספו למעגל האבטלה כ 146,000-דורשי עבודה ממדינת
טקסס .מגזר הסחורות והשירותים נפגע קשות כתוצאה מסגירת בתי עסק בתחום
ההסעדה והתיירות.
קליפורניה אבטלה צפויה לעלות מ  4%ב  2019ל  18.8%עד מאי  .2020הנתונים עד כה
הם שכ  2.3מיליון תושבים בקליפורניה הגישו בקשה לדמי אבטלה

השפעות על הכלכלה
סין ואסיה פסיפיק
בהונג קונג ירידה של  5.8%ביצוא ,ירידה של  11.1%ביבוא.
גרעון סחר של  34.7מילארד ה"ק דולר.
שיעור אבטלה  4.2%והגבוה מזה  9שנים .גרעון שנה פיסקלית 10.6
מילארד ה"ק דולר.
מדד  Fitchהוריד את דרוג האשראי מ AAל – AA

סין עליה ביצוא ציוד רפואי במהלך חודשים מרץ ואפריל  -רשויות
המכס בסין עדכנו שבתקופה שבין  1במרץ ועד  25באפריל ,יצוא ציוד
הרפואי למאבק בקורונה מסין לעולם עמד על היקף של  7.7מיליארד
דולר .היצוא כלל בין היתר  21.1מיליארד מסכות 109 ,מיליון חלוקי מגן,

110

אלף

מוניטורים,

וכ-

9

מיליון

מדי

חום.

ביפן הבנק המרכזי של יפן הודיע היום שירכשו יותר אג"ח משפורסם בחודש מרץ בכדי
לסייע לחברות ולשפר את התזרים .מדובר על עליה מ 740 -מיליארד יין ל 20 -טריליון
יין .מדוח של הממשלה עולה שכל  11המחוזות הגאוגרפיים נמצאים במצב "חמור

ביותר" שזוהי ההגדרה העמומה ביותר בדיווח מאז  .2001הדוח מראה ירידה חדה
בהוצאות בית ובדרישה במוצרים יפניים בחו"ל .במחוזות GUNMAו NAGANOעובדים
בתחום התיירות ומלונאות מחפשים עבודה בתחום החקלאות שסובל ממחסור
בעובדים עקב האיסור כניסה של זרים למדינה.
תאילנד על פי תחזית בנק תאילנד שפורסמה צמיחת התמ"ג תצטמצם בשיעור של
 .5.3%זוהי ההאטה הכלכלית הגדולה ביותר מאז המשבר הפיננסי באסיה ב 1997-
בויאטנם צופה חברת דרוג האשראי  FITCHקצב צמיחת תוצר של כ , 3.3% -הנמוך
ביותר מאז אמצע שנות ה80-
בסינגפור צופה קרן המטבע העולמית צמיחה של כ 3.5%-בשנת .2020

השפעות על הכלכלה
שווקים מתעוררים
הודו סוכנות הדירוג מודיס צופה כי

בקניה הבורסה בניירובי צונחת ,הפסדים

הצמיחה בהודו לשנת ( 2020קלנדארית)

של מעל  573ביליון שילינג קנייתי (שווה

תעמוד על  0.2%בלבד.

ערך ל 5.7-ביליון דולר) האינדקס ירד לרמתו

על פי הערכות של  Barclays -הסגר

הנמוכה מזה  17שנים חברות מצמצמות

יעלה להודו  234מיליארד  $אחוז

פעילות,

האבטלה כבר הגיע ל( 26.2% -לעמת

גאנה הצליחה לגייס מענקים והלוואות

 6.7%באמצע מרץ .)2020

מיוחדות מקרן המטבע והבנק העולמי.
שר האוצר של גאנה העריך את שהמשבר
צפוי להביא לירידה של  2.6%מתחזית
הצמיחה של גאנה ל( 2020העומדת על
.)6.8%

אסטרטגיית יציאה מהמשבר

המגמה המרכזית המאפיינת את אסטרטגיות החזרה לשגרה בעולם הוא הדרגתיות.

בשל השאיפה לאזן בין שיקום הכלכלה והחזרת המשק לפעילות לבין מניעת התפרצות
והתפשטות מחודשת של הנגיף  ,ניכר כי מפעלי התעשייה החיוניים הם הראשונים לחזור
לפעילות ,וכן מתאפשרות פעילויות שונות הנעשות בשטח הפתוח .בשלב השני ,מוחזרים
לפעילות עסקי השירותים למיניהם כמו מספרות וחנויות הממוקמות ברחוב .בשלבים

המאוחרים יותר ,קיים צפי מעורפל לפתיחת מסעדות .מוסדות החינוך ברוב המדינות נותרו
סגורים,

ופתיחתם

המחודשת

צפויה

גם

היא

בשלבים

ותחת

מגבלות.

ישנן מדינות אשר לא נקטו במדיניות סגר מחמירה גם במהלך המשבר ,כמו הולנד ,דרום
קוריאה וטאיוון .במדינות אלו השגרה נמשכת תחת הנחיות ריחוק חברתי.

במדינות רבות לא פורסמה אסטרטגיית החזרה לשגרה ,או שעדיין מתגבשת ,כמו
למשל אוסטרליה ,אוקראינה ,ברזיל ,קולומביה ,פרו ,מקסיקו ,קניה ,סינגפור,
ויאטנם ותאריך סיום הסגר עשוי להדחות (ספרד ,רוסיה)

אמצעי הגיינה וריחוק חברתי

מדינות אשר החלו חזרה לשגרה ,כמו סין ,איטליה ,גרמניה ואף ישראל ,מקפידות על מספר
אמצעי הגנה נגד התפשטות מחודשת של הנגיף .ביניהן  :בדיקת חום בכניסה ,מילוי הצהרת
בריאות ,לבישת מסכות ,המנעות מהתקהלות בחללים משותפים ,חיטוי וטיהור על בסיס יומי,
אימוץ שעון עבודה גמיש והמשך עבודה מהבית בכל שנית.

אסטרטגיית יציאה מהמשבר
יעדי פתיחת המשק

צרפת  ,הפרלמנט אישר את תכנית הממשלה ליציאה מהסגר
בשוויץ החל הצעד הראשון מתוך שלושה לחזרה לשגרה  ,הכולל תיחת חנויות
ומספרות .ב  11.5יפתחו בתי ספר יסודיים ,חנויות ושווקים פתוחים ,ולבסוף ,ב  8.6יפתחו

מסעדות ושאר מוסדות החינוך
גרמניה החלה פתיחה הדרגתית של חנויות
בפולין מ 04.05 -ייפתחו בחזרה קניונים ומרכזי קניות ומוסדות
תרבותיים (מוזיאונים ,ספריות וגלריות אומנות) ,תתאפשר פעילות ספורט בחוץ עם
מגבלה של עד  6אנשים בפארקי ספורט.
בלגיה תחל גם היא בתכנית שמחולקת לשלבים החל מה  4.5ועד אמצע יוני ,מהקל
(ספורט באזורים פתוחים) אל המורכב (חנויות ,מספרות) ועד השלב הסופי (בתי קפה
מסעדות).

בסין הממשל מתמרץ פתיחה של מפעלים ,יצואנים וענפים נוספים .בעיר  Wuhanומחוז
חוביי חזרו לפעילות מפעלים מרכזיים ,מרכזי לוגיסטיקה והובלה ,נפתחו שרותי המטרו
בעיר וכן הוסר המחסום בין המחוז לשאר המדינה.

הונג קונג צעדי חזרה לשגרה בשירות המדינה ביניהם חזרה לעבודה מהמשרדים,
פתיחת חלק מהשירותים הציבוריים ,פתיחת מתקנים ציבוריים .מתקני הפנאי הכוללים
בריכות שחייה ציבוריות ,שירותי הצלה בחופי הים ,מגרשי כדורגל ,מגרשי כדורסל
ומתחמי משחקים לילדים ימשיכו להיות סגורים בשלב זה.

בניו יורק מסתמן שלב היציאה הראשון ב  15.5ראשית יחזרו לעבודה המגזר היצרני
ובניה ולאחריהם תחומים נוספים.
מוושינגטון דווח כי  13מדינות (בראשן ג'ורג'יה ,וגם טנסי ,אוקלהומה ,אלסקה ,דרום
קרוליינה ופלורידה  -כולן רפובליקאיות ,וקולורדו הדמוקרטית) הורידו מגבלות באופן
חלקי (קוסמטיקאיות ,מספרות ,מכוני כושר ,מסעדות ,חופים).
בארה"ב ,קליפורניה הוכרז על תכנית יציאה מהסגר ולה  4שלבים ,החל מפתיחה של

מקומות עבודה בסיכון נמוך ,כגון :מפעלים לא חיוניים (צעצועים ,ריהוט) ,בתי ספר,
מסגרות ילדים ,עסקים קמעונאים שניתן לבצע איסוף המוצר ,ובהמשך ,פתיחת מקומות
עבודה בסיכון גבוה יותר ,המייצרים קרבה גבוהה בין אנשים (מספרות ,מכוני כושר ואף
קיום טקסים דתיים כגון חתונות .רק לבסוף ,תותר פתיחה מלאה של השוק.

