
ניתוח השוואתי בין מדינות  

סחר חוץמינהל

משרד הכלכלה והתעשייה



מניין המתים הנמוך ביותר בחודש האחרוןבספרד

 לא אובחנו חולים חדשים כלל ביממה האחרונה  קוריאה בדרום

עליה חדה במספר הנדבקיםרוסיה

 ייצוא ציוד רפואי

:  מוצרים3האירופית המגבילה ייצוא ציוד מגן עודכנה השבוע וכעת מגבילה רק רגולציה ה

protective spectacles and visors mouth-nose protection equipment protective garments  .

ניתן לבקש אישור ייצוא גם עבור מוצרים אלו מהרשויות  . יום30בתוקף לעוד הרגולציה 

המוסמכות בכל מדינה  

פתיחה המחודשת של מפעלי ברומניהDACIA ו-FORD.

ברבעון 15%חברת פורד דיווחה על ירידה של כ , חברת בואינג דיווחה על הפסד גדולב "בארה

מעדכנות על  דייוידסוןוהארליקאטרפילרחברות כמו , דולרמליארד2הראשון והפסד של כ 

, חברות אמריקאיות רבות הרוכשות חומרי גלם ורכיבים במקסיקו, ובתוך כך, ירידה במכירות

בחישוב 4.8%-בכהאמריקאי ירד ברבעון הראשון ג"התמ. אינן מצליחות לקבל את הדרוש להן

.שנתי

 רשויות המכס בסין עדכנו שבתקופה -עליה ביצוא ציוד רפואי במהלך חודשים מרץ ואפריל סין

יצוא ציוד הרפואי למאבק בקורונה מסין לעולם עמד על היקף של  , באפריל25במרץ ועד 1שבין 

אלף  110, מיליון חלוקי מגן109, מיליארד מסכות21.1היצוא כלל בין היתר . מיליארד דולר7.7

. מיליון מדי חום9-וכ, מוניטורים

במדינה כבר נערכים לקיום תערוכות ביולי. הוכרז כי ישנה אפשרות שהמשבר חלף, בטאיוואן.

 ינג  'מבקרים מחוץ לבייג, לפי ההנחיה החדשה-ינג 'יום בהגעה לבייג14ביטול מדיניות בידוד

יום14אינם מחויבים בבידוד ביתי של " סיכון נמוך"המגיעים מאזורים המוגדרים כ

 במחוזות ביפן הסבת מקצועGUNMA וNAGANO  בתחום התיירות ומלונאות  עובדים

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

.  למדינה

תקציר מנהלים



 הנפטתחזיות צופות משבר חמור בתעשיית -נפט

-לנפט בשיעורים של כבביקושיםצניחות נרשמו , בירת האנרגיה האמריקאית, ביוסטון טקסס

הנפט הגולמי צנחו מחירי 21.4ב . מאז אמצע מרץ70%-וביקושים למנוע סילון נחתך ב50%

. את הירידה החדה בהיסטוריההמהווים , 300%-מביותר 

 בנוסף. ימיטיסות ושינוע , ציבורית, לתחבורה פרטיתהביקושיםהקורונה משפיע על משבר  ,

שני רמות הייצור  מצד . יצרניים פועלים בתפוקה נמוכה וצריכת הנפט פוחתתמפעלים 

את משבר הקורונה , נוסף על כך. העולמיות הגיע לשיאים חדשים בסוף פברואר ותחילת מרץ

רוסיה וערב הסעודית לא הצליחו להגיע להסכמה על קיצוצי ייצור  כאשר  OPECליווה אירוע 

$  20-לכלחבית $ 50-מכשיווי המשקל החדש הוביל לצניחה . באמצע מרץ ומחירי הנפט צללו

מאגרי הנפט  . להבנות אבל זה היה מאוחר מידיהגיעו  OPEC-באמצע אפריל מדינות ה.לחבית

מה שהוביל לצניחת מחירי , שיאהעולמיים התמלאו בדיוק בשעה שהייצור העולמי הגיע לרמות 

למינוס צנח  WTIחבית באינדקס מחיר . השנים האחרונות30-הנפט לרמות הנמוכות ביותר ב

כ צרכנים  "בד. טקסס שוקלת להורות על קיצוצי תפוקת הנפט1973לראשונה מאז . לחבית$ 37

נראה שאף אחד לא  , נהנים ממחירים דלק זולים אך תחת משבר הקורונה והתנועה הדלה

ההערכות הן כי חברות נפט וגז  , במידה והמצב לא ישתפר. מרוויח מהירידות הקיצוניות הללו

יגיעו למצב של חדלות פירעון במקרה הגרוע או גלים של  מחוייבויותקטנות ובינוניות עם 

התחזיות צופות כי חודשים אפריל ומאי יהיו מהקשים שתעשייה זו  . פיטורים במקרה הטוב

. בהיסטוריהידעה 

לאור 20%-מבלמעלהערך הפזו הקולומביאני נשחק 2020מאז תחילת דווח כי מקולומביה

-באמצע אפרילדולר לחבית 19.6-ל2020בינואר 1-דולר לחבית ב66-מבמחירי הנפט הירידה 

כי ערך הפזו ימשיך לרדתצפוי . 70%-מירידה של למעלה 

והמכירותהתפוקה.משמעותיתפגיעההיתהבהםאשרהתחומיםאחדהאוטומוטיבתחום

300בסךהלוואהתבקשמוטורסמיטסובישי20%במעלירדוקורפטויוטהחברתשלהבינלאומיות

חלקחזרה,וברומניהבויאטנם.לשגרהחזרהניצניהחלובמקביל.המשברלאורייןביליון

.לפעילותהרכבמתעשיות

סטטוס ייצור מקומי

והאוטומוטיבפגיעה בתעשיות הנפט 



סטטוס ייצור מקומי

תחתלפעילותיחזורהייצורמערךכלאיטליה

במאי4-מההחלהבריאותינושאשלהגבלות

200,000שלמחסורעלדווח.הדרגתיבאופן

.בחקלאותזמנייםבעובדים

-וDACIAמפעלישלהמחודשתפתיחהברומניה

FORD

וחברותהמהירהמזוןרשתותלפעילותיחזרו,בסין

רשתות45שלסניפים2,000ינג'בבייג-קייטרינג

מהסניפים90%-מלמעלהו'בגואנגז.נפתחומזון

חזרומהמפעלים100%,ינג'בייג.מחדשנפתחו

החזרההיקףוהייטקהשירותיםבתחום.לפעילות

.יותרנמוך

שלהמחודשתהפתיחהלאחר,וושינגטון,ב"בארה

שלהפסדיםעלהחברההודיעה,בואינגתעשיות

דומיםלהפסדיםצפי,הראשוןברבעוןמיליון650$

.האדםבכוח10%שלוקיצוץ,השניברבעון

צוטטוגדוליםיצרניםמספר,יורקניוב"בארה

לאשנסגרומהמפעליםשחלקיתכןכיבעיתונות

עלדיווחואשר,קאטרפילרלדוגמא,בעתידיפתחו

,הראשוןברבעוןהעסקיבמחזור20%שלשחיקה

בעולםשלהםהאופנועיםשמכירותדייוידסוןהארלי

ירידהספגהקולהוקוקה,החולףברבעוןהתמוטטו

.אפרילבחודש25%כשלבמכירות

חברותישכיאם.מגבלותאיןובהולנדבבריטניה

.ביקושיםוירידתהמצבלאורפעילותשמצמצמות

כל,בפוליןו,מחמירסגרחלבהבספרדגםכך

.לעבודממשיכיםהמפעלים

צרני,העולמיהמשברלמרות,קוריאהדרום

השוקנתחאתדווקאהגדילוהקוריאניםהמכוניות

הרכבחלקייצרניותרובזאתעם.שלהםהבינלאומי

כספיותנזילותבעיותחוות

הגבולותעלהסגרוהסרתהשמייםפתיחתטאיוואן

בלבדסחרלמטרותאך

חזרהאושרה,מחמירסגרלאחראפריקהדרום

התעשייהשלמדורגת

חלקיתחזרההמרכזיהממשלמתכנןבקולומביה

וכלל,הבנייהסקטור:סקטורים2שלעבודהשל

עדשלחלקיתבמתכונת(מפעלים)הייצורסקטור

23%.

האנרגיהבירת,טקססביוסטון

צניחותנרשמו,האמריקאית

שלבשיעוריםלנפטבביקושים

סילוןלמנועוביקושים50%-כ

.מרץאמצעמאז70%-בנחתך

צנחוהגולמיהנפטמחירי

אתשמהווים300%-מביותר

.בהיסטוריההחדההירידה

1-העדחלקיבסגרסינגפור

שאינוייצורמתקןכלולכן,ליוני

יפסיק"חיונישירות"כמוגדר

חודששללתקופהלעבוד

בייצואחמורהפגיעהקניה

וקפהתהפרחיםכגוןהחקלאי

הייצורביכולתמפגיעהוחשש

גלםבחומרימחסורבשל

.מיובאים

המשקאותייצורפרו

כמעטצומצםהאלכוהולים

המכרותתעשייתגםכךלאפס

לגמריכמעטנעצרהאשר

שלההצהרהלמרותהודו

עללהקלהפדרליהממשל

כינראה,20.4מההחלהסגר

יהיהלא,בהודורביםבמקרים

תחילתעדלפחותבמצבשינוי

.מאי

בייצורצמצוםחלבויאטנם

ירידהעקבהטקסטילבתעשיית

מאירופהבהזמנותחדה

תעשייתכןכמו.ב"וארה

ייצורהאטתעלדיווחההפלדה

החודשלעומת40%-ב

.2019בהמקביל

פעולות חזרה לשגרת ייצור היצורבהיקפי ירידה 

עדכונים מהעולם



ציוד מיגון ומזון  , איסור ייצוא ציוד רפואי

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

.  מפני הנגיף, ובכללה על הצוות הרפואי

 על פיה ייצוא מגן למדינות שלישיות  , למרץ20-האירופאי שיצאה ב ההוראה של האיחוד

:וכעט מגבילה רק שלושה מוצרים עודכנה השבוע , מיוחדמחייב רישיון 

protective spectacles and visors 

mouth-nose protection equipment 

protective garments

,  סינגפור: להלן מספר דוגמאות. מספר מדינות מצומצם אשר מאפשרות ייצוא ציוד רפואיקיים •

.רפואיאין מגבלות ייצוא ציוד , תאילנד וגאנה

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

.  עם מדינות שונות(סחר חליפין)בארטרזאת בכפוף לתנאי . המקרים מהדבקה מקומית

לייצר  צפוייההמדינה . י ראש הממשלה"כליל המגבלות על ייצוא אורז עהוסרו בויאטנם

.  לייצואטון 13מתוכו , מיליון טון אורז43השנה כ 

מאיאסייתי החל מאמצע -יושהה ייצוא תבואה מחוץ לאיחוד הכלכלי האירוברוסיה

, נמשכת מגמת הסבת קווי ייצור לטובת ייצור של ציוד מיגון רפואיקליפורניה, ב"בארה

 ,KIAטסלה, GM, אפל, בואינג: חברות כגון חברות כגון. חומר חיטוי ומכונות הנשמה

HoneyWell, Bloom Energyועוד מתגייסות למשימה הלאומית .



מדיניות בידוד 

מדיניות בידוד  

ובפרט  , ממשיכות להרחיב את החלת חובת הבידוד של שבועיים, ובכללן סין, מדינות העולםרוב •

"מדינות נגועות"עבור המגיעים מ

ניהול הבידוד  מדיניות 

מקומות בהם אין אכיפה לבידוד   ישנם . מדיניות שונה ואמצעים שונים לאכיפת הבידודננקטת •

ובמדינות שונות אף  , במקומות אחרים הוקמו מרכזי בידוד שונים, "וולנטרית"כוההנחיה נתפסת 

עונשים ואף  , פלילייםלאישומיםמעבירים מפרי בידוד לסגר בהשגחה והמפרים אף חשופים 

.  כשמדובר בזרים, לגירוש

הדרכים לאכוף את הבידוד ניתן לראות שימוש באמצעים טכנולוגיים בדמות שיחות וידאו לאדם  בין •

קוד  QRמתן צמידי , שימוש במצלמות אבטחה ותוכנות לזיהוי פנים, שאמור להימצא בבידוד

.וכן באמצעות הצבא, איכון מכשירים ניידים וביקורי פתע, שמסונכרנים לפלאפונים

–מבוגרת לאוכלוסיההבידוד ביחד מדיניות 

המדינות ניתנו המלצות והנחיות להימנע ממפגש עם האוכלוסייה המבוגרת יחד עם  ברוב •

או איסור על /ו" ריחוק חברתי"הומלץ לנקוט מדיניות של וכן , בסיכוןאוכלוסיות נוספות המוגדרות 

.  ביקור בבתי אבות ובתי חולים שיקומיים

וזאת על מנת להגן עליה , בוחרות לתת תמריצים והטבות לאוכלוסייה המבוגרתמספר מדינות •

, סינגפורבמספר מדינות חל איסור על ביקור בבתי אבות כגון . ולעודד אותה להישאר בבתים

. הולנד וטאיוואן

: ובהן, כשבחלקן הוא אף וולונטרי, עדיין ישנן מדינות בהן אין כלל מדיניות או אכיפה של הבידוד•

.ויפן, ספרד, שוויץ, ב"ארה



תמונת מצב עולמית  
מגבלות  

איסור ייצוא ציוד  מדינה

רפואי 

הגבלת כניסת 

זרים

יום  14חובת בידוד 

למגיעים ממדינות  

נגועות 

XXאיטליה

XXXאוקראינה

XXבלגיה

XXבריטניה

XXגרמניה

XXהולנד  

XXספרד

XXפולין

Xצרפת

XXרומניה

XXXרוסיה

Xשוויץ

Xוושינגטון

Xיוסטון  

Xניו יורק

Xקליפורניה

סין

XXהונג קונג

XXXאוסטרליה

דרום 

קוריאה

X

XXוייטנאם

XXטאיוואן  

XXXיפן

XXסינגפור

XXXתאילנד

XXגאנה

XXXפ"דרא

XXXקניה

Xהודו

XXXברזיל

Xמקסיקו

XXילה'צ

XXXקולומביה

XXפרו

ב"ארה

פסיפיקאסיה 

שווקים מתעוררים

סין

אמריקה הלטינית 

אירופה 



מדיניות הסגר

תנועהומגבלותהסגר

הםהמקליםהצעדיםכיניכר,מסויימותבמדינותמהסגריציאהסימנישלהתחלהלמרות•

מלאסגרביןנעההסקאלה.למדינהממדינהמשתנותהסגרוהחמרות,ומדודיםזהירים

.העיסוקבתחוםתחוםאובלבדחיונייםלצרכיםיציאההמאפשרסגר,ומחמיר

נאסרו,בילוימקומותנסגרוולפיהבישראללמתרחשדומהבמדיניותנוקטותרבותמדינות•

זהכשלצד)פועליםאינם–זולתקופההכרחייםשאינםמקומות–וככלל,התקהלויות

יציאהמאפשריםוכןח"בבעטיפול,ספורט,ותרופותמזוןלקנייתמהבתיםיציאהמאפשרים

.(לעילשצויןכפי,חיונייםלמקומותלעבודה

על קריאה למדינות החברות לצמצם בהדרגתיות  15/04-האיחוד האירופי הכריזו בבנציבות •

לא נראים סימנים אך , את מדיניות ההסגר בכל מדינה וכן את הגבלות התנועה בין כל מדינה

.  בשטח להוצאה לפועל של הכרזה זו

ציבוריתתחבורהעלהגבלות

מנתעלכלילנאסרהלאואולםהציבוריתבתחבורההפעילותצומצמה,העולםמדינותברוב•

שעותבהגבלתאםבין)שנקבעובמגבלות,להתניידלהמשיךלהשנזקקתלאוכלוסייהלאפשר

ביןמרחקעללשמירההנחיות/הקוויםתדירות/חיוניותלנסיעותהגבלה/הפעילות

בשימושעליהניכרתבגרמניה.(ועודבריאותיותדרישות/הנהגעלהגנה/הנוסעים

סחורותנושאירכביםתנועתמותרתבהודו.העריםבתוךהציבוריתבתחבורה

והציבוריהפרטיבמגזרעבודהעלהגבלות•

ככל,הציבוריבמגזרוהןהפרטיבמגזרהן,"מהביתעבודה"לפורמטעברוהמקומותמרבית•

שמחייביםמקומותישנם.בנושארשמיתמדיניותהיעדרשלבמקריםגם,מתאפשרשהדבר

העובדיםאתשמנחיםמקומותישנם;"חיוניתעבודה"במדוברכאשרלמעט"מהביתעבודה"

מקומותוישנם;כפויהחופשהלקחתהינהההנחיה–מתאפשרלאוכשזהמהביתלעבוד

.הציבוריבמגזרוהןהפרטיבמגזרהן,חיונייםעבודהבמקומותרקהעבודהמותרתשבהם



התושבים.(דיסיוושינגטוןכוללמדינות39)המדינותברובנמשךהסגרב"ארה

הגבלות.חלקיתהסגראתפתחואשרהמדינות13-בגםלשגרהלחזורמהוססים

.במאי21העדהוארכו,מרץחודשבמחציתב"וארהקנדהביןשהושקוהתנועה

עדלפחותסגורותישארוהמסעדות,המסחרלפתיחתזהיריםצעדיםלמרותצרפת

לצרפתכבדהמשמעותלושישדבר-לפחותיוליאמצעעדאירועיםיהיוולא,יוני

.רביםופסטיבליםבינלאומייםאירועיםבקיץיששבה

למאי9-העדהסגראתלהאריךמבקשתספרד

הנדבקיםבמספרחדותעליותלאורבהגבלותממשיכהרוסיה

מידעאפליקצייתמשווקתטאיוואן.מאיאמצעעדלפחותהחירוםמצבימשךביפן

פארקיםכמופופולרייםבילויבמקומותהצפיפותברמתהמעדכנתלתושבים

הריחוקמדיניותהמשךנשקלבקהילההידבקותמקריללאשבועלאור.ומוזאונים

החברתי

סןכולל)מחוזות6-בהקלותכמהניתנואךסגרבסטטוסעדייןקליפורניה

ולאבחוץבעיקרשפועליםעסקים,ובנייהן"נדלפעילותתותרלפיהן(פרנסיסקו

מסגרות,יותרופתוחבאיזורחברתיבמרחקהמאופיינתספורטפעילות,במשרד

.ילדים12עדשלבמגבלהיותרו(ועודקייטנות,מעון)לילדים

לעובדיחריגיםאישוריםמלבד,11.5עדויימשךהוארךהלאומיהסגרבקולומביה

.אופנייםומוכרילוטועובדי,משפחהלעניינימשפטבתיעובדי,ומפעלבניין

פרו,מקסיקו,ברזיללאומיבסגרהןגםנמצאותנוספותט"אמלמדינות

ומגבלות תנועה הסגר 

עדכונים מהעולם



מדיניות הסגר

הגבלה על קמעונאות

צמצוםהיאהבולטתהמרכזיתהמגמה•

בשטחיבעיקר,הכרחיתשאינההתקהלות

גםבביקושיםירידות.סגוריםקניות

.הענףעלמגבלותחלותלאבהןבמדינות

שלמחודשתלפתיחהמדודיםצעדיםלמרות•

נמנעותהמדינותרובכיניכר,המשק

.סגורבשטחהנמצאיםעסקיםמפתיחת

כחיוניותהוגדרווהפארמההמזוןרשתות

ענפי.המדינותברובהסגרבזמןפועלותולכן

אשרהראשוניםוהעסקיםהקמעונאות

,מספרותהםלפעילותחזרהאישורקיבלו

,וספריםDIYחנויות,וקוסמטיקהיופימכוני

הסעדהושירותיפתוחיםפארקים

בצעדיהחלואשרהמדינותכל.במשלוחים

עלשונותמגבלותהטילוהמשקפתיחת

שימוש,הכניסהמורשיהאנשיםכמות

.וחיטויבמסכות

רביםהמפרנס"הדרכיםממכר"ענף•

מאזקשותנפגעהמתפתחותבמדינות

בדרךהןאלואוכלוסיות.המשברתחילת

זכאיותאינןוכןכלכליתחלשותכלל

מספר.משכורתתלושהעדרבשללפיצויים

מכירה'איסורבהתרתהחלמדינותשלבודד

כגוןבמדינות.וויאטנםהודוכגון'בדרכים

.איסורחלעדייןברזיל,תאילנד

שלחודשמעלולאחרהקלותיחלובתאילנד

,שווקים,לקניוניםמחוץמסעדותיפתחו,סגר

האישור.ומספרותיופימכוני,ציבורייםפארקים

כגוןמגעכוללשאינולספורטרקתקף

.וריצהטניס,גולף

ליציאהואיטייםזהיריםצעדיםיחלופ"בדרא

.מהסגר

כךעלמדברתזהירהמאודהערכהבפרו

.במאי11מההחללהיפתחיתחילשהמשק

שלבכלכאשר,שלבים4בפתיחהמתוכננת

.ימיםכחודשייקח

15עדלוויות,קרוביםביקוריותראיטליהב

פעילות,המסעדותמכלמשלוחים,אנשים

.ופארקיםגופנית

בכפוףהכל-קניוניםפתיחתתותרפולין

;מסכותולבישתחברתילריחוקבנוגעלהגבלות

:תרבותייםמוסדות;לינהומקומותמלונותגם

וכן;אומנותגלריות,ספריות,מוזיאוניםכמו

.ושיקוםפיזיותרפיהמקומות

חולקההמדינה.בסגרהקלהבמגמתויאטנם

רובהכאשר,סיכוןרמותפ"עאיזוריםלשלושה

אובינוניסיכוןלרמתירדהמדינהשלהמוחלט

.נמוך

עדכונים מהעולם



מדיניות הסגר 
מוסדות חינוך   

חינוךהגבלה על מוסדות 

רוב מדינות העולם נוקטות צעדים מחמירים במטרה לעצור , מצעדי המנע להתפשטות הנגיףכחלק 

מוסדות החינוך . את התפשטות המגפה ובהן סגירה של מוסדות חינוך או קיום לימודים אונליין

. ולאחריהם גם מוסדות החינוך הפרטיים, הציבוריים נסגרו רובם ככולם 

כגון  , גם מדינות אשר החלו צעדים לפתיחת המשק טרם החזירו את מערכת החינוך לפעילות

פתיחת למרות שסוגיית . ב המצב דומה"גם בארה. שוויץ, בריטניה, אוקראינה, צרפת, איטליה

,  טקססהגדולים כגון  המטרופוליטניםברוב , במרחבבצורה שונה במדינות מתנהלת , בתי הספר

, יה'ורג'ג, אוהיובמדינות . מוסדות החינוך סגורים עד להודעה חדשהניו יורק, וושינגטון, קליפורניה

באמריקה  . המושלים ציינו שבתי הספר לא יפתחו עד לתום שנת הלימודים-פנסילבניהומסצוסטס

. מדינות רבות עדיין תחת סגר וכך גם מערכת החינוך, הלטינית

נקודת  "אשר מגדירה את החזרת מערכת החינוך כ, סיןכך גם ב, לחיובהסוגייהנבחנת , בהונג קונג

".  המבחן הגדולה

,  הולנד , פולין, ביניהן בלגיה. ישנו מספר מדינות בודדות אשר נקבו בתאריך חזרה ללימודים

מערכת החינוך נפתחת באופן הדרגתי ומתחילה דווקא  גרמניה ב, מאי ובצורה מדורגת, ויאטנם

רק אם מספר ההידבקויות באוקראינה הכריזו כי . גני הילדים נשארים סגורים. מהכיתות הגבוהות

(. בגרות/לרבות עריכת בחינות סיום, עבור מי שעתידים לסיים השנה)בתי ספר : ייפתחו, החדשות יפחת

בשגרה ולא  כלל מוסדות החינוך לוקחים מדדים מהילדים גם . אין מגבלות רשמיותטאיוואן רק ב

.  הופסקה מערכת החינוך כלל



השפעות על הכלכלה

ב "אירופה וארה

התחומים שנפגעו לפי  9,000עסקים סגרו שזו עליה של 30,000ברבעון הראשון באיטליה 

. צפי שליליעם -BBBדרוג האשראי נשאר . ותחבורהמסעדות , יצור, חקלאות, חנויות-הסדר 

. 1999לא נרשמה ירידה כזו מאז . 13%-במאיטליה מחוץ לגבולות האיחוד האירופי ירד יצוא 

. מיליון איש8נכון להיום היא של כ האבטלה 

המטבע  קרן (. סביבות13.6%)מיליון איש 3.9ת עומד על "העובדים שהוצאו לחלמספר ספרד

. 2021-וב2020-ב114%וחוב בסביבות , 9.5%של גרעון , 2020-ב-8העולמי צופה צמיחה של 

.  2021-ב1.4%-ו, 2020-ב1.2%כעת צופים , 2019-צמיחה ב4.1%מדווחים כי לעומת מפולין 

2020במהלך 5.5%של רוסיה יצנח בג"שהתמצופה Moody'sמדד רוסיה ב

-גידול ב. מובטלים חדשים400,000: צפי לעלייה משמעותית במספר מבקשי העבודהרומניה 

,  תעשיית התיירות. הזכאים לקצבאות ממשלתיות" טכניים"של מבקשי העבודה ה1,000,000

. מצויה על סף קריסה, ממנועי הכלכלה והצמיחה המשמעותיים של רומניה

15%חברת פורד דיווחה על ירידה של כ , חברת בואינג דיווחה על הפסד גדולבניו יורק 

דייוידסוןוהארליקאטרפילרחברות כמו , דולרמליארד2ברבעון הראשון והפסד של כ 

חברות אמריקאיות רבות הרוכשות חומרי גלם  , ובתוך כך, מעדכנות על ירידה במכירות

האמריקאי ירד ברבעון ג"התמ. אינן מצליחות לקבל את הדרוש להן, ורכיבים במקסיקו

.בחישוב שנתי4.8%-בכהראשון 

מיליון תושבים במדינה נרשמו  1.4-כ. דורשי העבודה במדינת ניו יורק ממשיך להאמירמספר 

מהאמריקאים פוטרו או 50%-הציבורית הטלוויזיה על פי סקר של רשת . עבודהכמחפשי

זקס ערך סקר גולדמן ההשקעות בנק . שמישהו מהמשפחה פוטר או שהופחתה לו המשרה

ציינו שהעסקים לא ישרדו אם המציאות  מחציתם . עסקים קטנים ובינוניים1,500בקרב 

.  תארך יותר משלושה חודשים

דורשי עבודה ממדינת 146,000-דווח כי בחודש האחרון נוספו למעגל האבטלה כמיוסטון 

מגזר הסחורות והשירותים נפגע קשות כתוצאה מסגירת בתי עסק  בתחום . טקסס

.והתיירותההסעדה 

הנתונים עד כה  .2020עד מאי 18.8%ל 2019ב 4%מ קליפורניה אבטלה צפויה לעלות 

אבטלהמיליון תושבים בקליפורניה הגישו בקשה לדמי 2.3שכהם 



השפעות על הכלכלה 

פסיפיקסין ואסיה 

.ביבוא11.1%שלירידה,ביצוא5.8%שלירידהקונגהונגב

.דולרק"המילארד34.7שלסחרגרעון

10.6פיסקליתשנהגרעון.שנים9מזהוהגבוה4.2%אבטלהשיעור

.דולרק"המילארד

–AAלAAמהאשראידרוגאתהורידFitchמדד

רשויות-ואפרילמרץחודשיםבמהלךרפואיציודביצואעליהסין

ציודיצוא,באפריל25ועדבמרץ1שביןשבתקופהעדכנובסיןהמכס

מיליארד7.7שלהיקףעלעמדלעולםמסיןבקורונהלמאבקהרפואי

,מגןחלוקימיליון109,מסכותמיליארד21.1היתרביןכללהיצוא.דולר

.חוםמדימיליון9-וכ,מוניטוריםאלף110

בכדימרץבחודשמשפורסםח"אגיותרשירכשוהיוםהודיעיפןשלהמרכזיהבנקביפן

טריליון20-לייןמיליארד740-מעליהעלמדובר.התזריםאתולשפרלחברותלסייע

חמור"במצבנמצאיםהגאוגרפייםהמחוזות11שכלעולההממשלהשלמדוח.יין

חדהירידהמראההדוח.2001מאזבדיווחביותרהעמומהההגדרהשזוהי"ביותר

עובדיםNAGANOוGUNMAבמחוזות.ל"בחויפנייםבמוצריםובדרישהביתבהוצאות

ממחסורשסובלהחקלאותבתחוםעבודהמחפשיםומלונאותהתיירותבתחום

.למדינהזריםשלכניסההאיסורעקבבעובדים

שלבשיעורתצטמצםג"התמצמיחתשפורסמהתאילנדבנקתחזיתפיעלתאילנד

1997-בבאסיההפיננסיהמשברמאזביותרהגדולההכלכליתההאטהזוהי.5.3%

הנמוך,3.3%-כשלתוצרצמיחתקצבFITCHהאשראידרוגחברתצופהבויאטנם

80-השנותאמצעמאזביותר

.2020בשנת3.5%-כשלצמיחההעולמיתהמטבעקרןצופהבסינגפור



השפעות על הכלכלה 

שווקים מתעוררים

הפסדים,צונחתבניירוביהבורסהבקניה

שווה)קנייתישילינגביליון573מעלשל

לרמתוירדהאינדקס(דולרביליון5.7-לערך

מצמצמותחברותשנים17מזההנמוכה

,פעילות

והלוואותמענקיםלגייסהצליחהגאנה

.העולמיוהבנקהמטבעמקרןמיוחדות

שהמשבראתהעריךגאנהשלהאוצרשר

מתחזית2.6%שללירידהלהביאצפוי

עלהעומדת)2020לגאנהשלהצמיחה

6.8%).

כיצופהמודיסהדירוגסוכנותהודו

(קלנדארית)2020לשנתבהודוהצמיחה

.בלבד0.2%עלתעמוד

Barclaysשלהערכותפיעל הסגר-

אחוז$מיליארד234להודויעלה

לעמת)26.2%-להגיעכברהאבטלה

.(2020מרץבאמצע6.7%



אסטרטגיית יציאה מהמשבר

.הדרגתיותהואבעולםלשגרההחזרהאסטרטגיותאתהמאפיינתהמרכזיתהמגמה

התפרצותמניעתלביןלפעילותהמשקוהחזרתהכלכלהשיקוםביןלאזןהשאיפהבשל

לחזורהראשוניםהםהחיונייםהתעשייהמפעליכיניכר,הנגיףשלמחודשתוהתפשטות

מוחזרים,השניבשלב.הפתוחבשטחהנעשותשונותפעילויותמתאפשרותוכן,לפעילות

בשלבים.ברחובהממוקמותוחנויותמספרותכמולמיניהםהשירותיםעסקילפעילות

נותרוהמדינותברובהחינוךמוסדות.מסעדותלפתיחתמעורפלצפיקיים,יותרהמאוחרים

.מגבלותותחתבשלביםהיאגםצפויההמחודשתופתיחתם,סגורים

דרום  ,הולנדכמו , ישנן מדינות אשר לא נקטו במדיניות סגר מחמירה גם במהלך המשבר

.   במדינות אלו השגרה נמשכת תחת הנחיות ריחוק חברתי. קוריאה וטאיוון

כמו , או שעדיין מתגבשת, במדינות רבות לא פורסמה אסטרטגיית החזרה לשגרה

,  סינגפור, קניה, מקסיקו, פרו, קולומביה, ברזיל, אוקראינה, אוסטרליהלמשל  

( רוסיה, ספרד)הדחותל ותאריך סיום הסגר עשוי ויאטנם

חברתיוריחוקהגיינהאמצעי

מספרעלמקפידות,ישראלואףגרמניה,איטליה,סיןכמו,לשגרהחזרההחלואשרמדינות

הצהרתמילוי,בכניסהחוםבדיקת:ביניהן.הנגיףשלמחודשתהתפשטותנגדהגנהאמצעי

,יומיבסיסעלוטיהורחיטוי,משותפיםבחלליםמהתקהלותהמנעות,מסכותלבישת,בריאות

.שניתבכלמהביתעבודהוהמשךגמישעבודהשעוןאימוץ



אסטרטגיית יציאה מהמשבר

יעדי פתיחת המשק 

הממשלה ליציאה מהסגרתכנית אישר את הפרלמנט , צרפת 

הכולל תיחת חנויות  , לשגרה החל הצעד הראשון מתוך שלושה לחזרה בשוויץ

יפתחו  8.6ב , ולבסוף, חנויות ושווקים פתוחים, יפתחו בתי ספר יסודיים11.5ב . ומספרות

החינוךמסעדות ושאר מוסדות 

החלה פתיחה הדרגתית של חנויות  גרמניה

ייפתחו בחזרה קניונים ומרכזי קניות ומוסדות04.05-מבפולין

תתאפשר פעילות ספורט בחוץ עם , (ספריות וגלריות אומנות, מוזיאונים)תרבותיים 

.ספורטבפארקיאנשים 6מגבלה של עד 

מהקל  , ועד אמצע יוני4.5תחל גם היא בתכנית שמחולקת לשלבים החל מה בלגיה 

בתי קפה  )ועד השלב הסופי ( מספרות, חנויות)אל המורכב (ספורט באזורים פתוחים)

(. מסעדות

ומחוז Wuhanבעיר . יצואנים וענפים נוספים, הממשל מתמרץ פתיחה של מפעליםבסין 

נפתחו שרותי המטרו , מרכזי לוגיסטיקה והובלה, חזרו לפעילות מפעלים מרכזייםחוביי

.  בעיר וכן הוסר המחסום בין המחוז לשאר המדינה

,  צעדי חזרה לשגרה בשירות המדינה ביניהם חזרה לעבודה מהמשרדיםהונג קונג 

מתקני הפנאי הכוללים . פתיחת מתקנים ציבוריים, פתיחת חלק מהשירותים הציבוריים

מגרשי כדורסל , מגרשי כדורגל, שירותי הצלה בחופי הים, בריכות שחייה ציבוריות

.ומתחמי משחקים לילדים ימשיכו להיות סגורים בשלב זה

ראשית יחזרו לעבודה המגזר היצרני  15.5מסתמן שלב היציאה הראשון ב יורק בניו 

. ובניה ולאחריהם תחומים נוספים

דרום , אלסקה, אוקלהומה, וגם טנסי, יה'ורג'בראשן ג)מדינות 13דווח כי מוושינגטון 

הורידו מגבלות באופן ( וקולורדו הדמוקרטית, כולן רפובליקאיות-קרוליינה ופלורידה 

(.חופים, מסעדות, מכוני כושר, מספרות, קוסמטיקאיות)חלקי 

החל מפתיחה של  , שלבים4הוכרז על תכנית יציאה מהסגר ולה קליפורניה , ב"בארה

,  בתי ספר, (ריהוט, צעצועים)מפעלים לא חיוניים : כגון, מקומות עבודה בסיכון נמוך

פתיחת מקומות  , ובהמשך, עסקים קמעונאים שניתן לבצע איסוף המוצר, מסגרות ילדים

מכוני כושר ואף  , מספרות)המייצרים קרבה גבוהה בין אנשים , עבודה בסיכון גבוה יותר

. תותר פתיחה מלאה של השוק, רק לבסוף. קיום טקסים דתיים כגון חתונות
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