משבר הקורונה
משרד הכלכלה והתעשייה
מעודכן ליום רביעי ,13.05.20 ,שעה 10:00

פעילות המשרד
משרד הכלכלה והתעשייה מפעיל מוקד טלפוני ייעודי
לבעלי עסקים שפעילותם הושפעה כתוצאה ממשבר הקורונה
*6680

• המשרד מקיים מדי יום שיחות שוטפות עם תעשיינים ,יבואנים ,יצואנים,
קמעונאים ורשתות מזון על מנת לגבש תמונת מצב ופתרון בעיות
• המשרד נמצא בקשר שוטף עם ארגונים מייצגים
•  44סניפי מערך מעוף פועלים בחירום לסיוע לעסקים בהכוונה להלוואות
וסיוע כללי
• הקמת וניהול אתר התו הסגול
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עיקרי העשייה המשרדית

•

הקמת אתר התו הסגול – משרד הכלכלה והתעשייה העלה אתר להנגשת המידע וההנחיות הנדרשות לעסקים בנוגע לתו הסגול .באתר ישנו מידע לעסקים וכן

טפסי הצהרה של תו הסגול לתעשייה ומסחר וטופס להעסקת עובדים https://govextra.gov.il/economy-tavsagol/ -
•

רשת בטחון לטיסות מטען  -נבחרו זוכות במסגרת המכרז שפרסם משרד הכלכלה והתעשייה להגברת טיסות המטען על ידי חברות התעופה המפעילות טיסות
מטען בשוק הישראלי.

•

שולחנות עגולים עם תתי סקטורים בתעשייה -מזון ,תעשיות יסוד ,תעשיות אלקטרוניקה ופארמה.

 תוכן העניינים:
o

תמונת מצב עסקים קטנים ובינוניים (עמודים )4-10

o

תמונת מצב תעשייה – זרקור על תעשיית המזון (עמודים )11-15

o

תמונת מצב יצואנים – זרקור על יצוא מכשור רפואי ()16-20

o

ניתוח השוואתי בין מדינות (עמודים )21-40
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תמונת מצב
עסקים קטנים ובינוניים

תמונת מצב  -עסקים קטנים ובינוניים

ממצאי פאנל עסקים קטנים וזעירים – "עסקים החוזרים לשגרה"
סקירה זו מציגה את התנהגות העסקים לאורך תקופת

•

הסגר ,תוך התייחסות לשתי תקופות זמן )1 :תקופת
הסגר )2 .תקופת ההקלות.

שיעור העסקים שדיווחו על פדיון רגיל או קרוב לכך עלה בכ 5-נקודות האחוז
מתחילת ההקלות להמשך ההקלות.

•

 54%מהעסקים עדיין מדווחים על פדיון קרוב לאפסי לעומת הפדיון הרגיל.

תקופות אלו חולקו לתקופות משנה :תחילת הסגר ,שיא
מידת הפגיעה בפדיון של העסק

הסגר ,תחילת ההקלות והמשך ההקלות.
•

70%

62%

ניתן לראות כי רמת הפדיון של העסקים הקטנים

54%

55%56%

והזעירים השתפרה אך המצב של רבים עדיין קשה.
•

50%
40%

שיעור העסקים שהפדיון שלהם מעל  40%מהפדיון

25%

הרגיל עלה ב 14-נקודות האחוז מתקופת הסגר
הראשוני.

60%

11%
0% 1%

3% 2%

7% 7%

4%

15%
10% 8%

14%
4%

17%
9% 8% 8%

12%

30%
20%

8%

10%
0%

הפדיון גבוה מהרגיל הפדיון עומד כיום על הפדיון עומד כיום על הפדיון עומד כיום על הפדיון עומד כיום על הפדיון עומד כיום על
 20-40אחוז מהרגיל  0-20אחוז מהרגיל
 40-60אחוז
 60-80אחוז מהרגיל
 80-100אחוז
מהמרגיל
מהמרגיל
תקופה  - 2המשך ההקלות

תקופה  - 2תחילת ההקלות

תקופה  - 1סגר עמוק

תקופה  - 1סגר ראשוני

5

תמונת מצב  -עסקים קטנים ובינוניים

ממצאי פאנל עסקים קטנים וזעירים – עסקים החוזרים לשגרה
•

 23%מהעסקים חוו עליה ברמת הפעילות של העסק.

•

 7%מהעסקים חוו ירידה או שסגרו את הפעילות של

מה השינוי ברמת פעילות של העסק השבוע לעומת השבוע
שעבר ?

העסק בתקופה הנוכחית.

7%

23%
חלה ירידה ברמת הפעילות של העסק
חלה עליה ברמת הפעילות של העסק
ללא שינוי ברמת הפעילות

70%
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תמונת מצב  -עסקים קטנים ובינוניים

ממצאי פאנל עסקים קטנים וזעירים – עסקים החוזרים לשגרה
•

ניתן לראות כי שיעור העסקים שענו כי יש קושי

האם ישנם קשיים ביישום התו הסגול?

ביישום התו הסגול עלה ב 5-נקודות האחוז.
•

100%
90%

שינוי זה הגיוני בשל העובדה שסוגי עסקים נוספים

85%

90%
80%

הורשו לפתוח את העסק עם המשך ההקלות,

70%

ונראה שהתו הסגול לעסקים אלו קשה יותר ליישום.

60%
50%
40%
30%
20%

15%
10%

10%
0%
לא/לא רלוונטי

כן
המשך ההקלות

תחילת ההקלות
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תמונת מצב  -עסקים קטנים ובינוניים
ממצאי פאנל עסקים קטנים וזעירים – עסקים החוזרים לשגרה
•

האם קיים חשש שהעסק יסגר?

ניתן לראות התאמה בין החשש שהעסק יסגר לבין
חומרת הסגר וההקלות במשק.

•

74%

70%

עם ההחמרה בסגר ,יותר עסקים חששו שיאלצו לסגור

61%

59%

את העסק לתמיד .עם המשך ההקלות ,פחות עסקים

60%
52%
48%

חששו מסגירת העסק לתמיד.
•

80%

41%

39%

40%

עדיין ,בשבוע שעבר חששו  26%מהעסקים שהם
עלולים לסגור את העסק.

50%

30%

26%

20%
10%
0%
כן
תקופה  - 2המשך ההקלות

לא
תקופה  - 2תחילת ההקלות

תקופה  - 1סגר עמוק

תקופה  - 1סגר ראשוני
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תמונת מצב  -עסקים קטנים ובינוניים

ממצאי פאנל עסקים קטנים וזעירים – עסקים החוזרים לשגרה
•

גם כאן ניתן לראות שיפור באופטימיות של

מהו הזמן המקסימלי שהעסק יכול להתקיים ללא מקור מימון חיצוני?

העסקים יחד עם ההקלות במשק.
•

שיעור העסקים שענו כי יצטרכו הלוואה תוך

חודש עד שלושה חודשים ירד בכ 39-נקודות
האחוז.
•

80%
68%

70%
60%

52%

50%

36% 38%

32% 29%

שיעור העסקים שענו כי לא יצטרכו הלוואה
16%

עלה בכ 32-נקודות האחוז.
5%
0% 0% 0%

4%

9% 8%
0% 0% 0%

28%
27%
21%

18%

40%
30%
20%

5%

10%

4%

0%

0%
העסק אינו זקוק כרגע
למימון חיצוני

יותר משנה

תקופה  - 2המשך ההקלות

חצי שנה  -שנה

שלושה חודשים-חצי
שנה

תקופה  - 2תחילת ההקלות

חודשיים-שלושה

תקופה  - 1סגר עמוק

חודש

תקופה  - 1סגר ראשוני
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תמונת מצב  -עסקים קטנים ובינוניים

פעילות בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
פעילות שנעשתה היום בסוכנות
•

טיפול בהיבטים טכניים של הצהרות התו

הסגול
•

פעילות במעוף ובאשראי לעסקים:
•

פעילות בקרן להלוואות בערבות מדינה (נכון ליום  10במאי):

מענה לשאלות מהמוקדים בקשר לתקנות
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תמונת מצב התעשייה
זרקור על תעשיית המזון

תמונת מצב התעשייה

תפקוד כללי

זמינות עובדים

ביקושים מקומיים

ביקושים עולמיים

תובלה אווירית

תובלה ימית

תעשייה כללי
תובנות מרכזיות
•

נושאים להם נדרש לתת תשומת לב

הרוב המכריע של מפעלי התעשייה בישראל פועלים תפעולית באופן

למרות קשיים נקודתיים ,אין מחסור משמעותי בחומרי גלם או תשומות ייצור

תקין ואולם מתרבים הדיווחים על קשיים עסקיים ,הנובעים

מהותיות לתעשייה בישראל

מצמצום בביקושים.
•

•

עיקר הקשיים הקשורים בחומרי גלם ותשומות ייצור נובעים מ

התקדמות ושיפור בהערכות התעשייה לעבודה תחת המגבלות

o

עיכובים בתובלה הימית והאווירית

הנדרשות .יישום הדרישות מביא לגידול לא מבוטל בעלויות

o

עיכובים באספקה של מפעלים שעובדים בתפוקה נמוכה מרגיל

התפעוליות וכתוצאה ,מכך ,נגרמת ירידה בפריון התפעולי וגידול
בעלות ליחידת תוצר
•
•

הירידה העולמית והמקומית במחירי הנפט ,טרם הביאה

אינדיקציות מתגברות לירידה משמעותית בכניסת הזמנות חדשות מהלקוחות
בעולם .צפי להשפעה על ההכנסות בטווח בינוני ארוך לתעשייה המייצאת

להשפעה משמעותית על מרכיב האנרגיה במפעלי תעשייה

•

מוצרי צריכה

העסקה  -מיעוט מקרב עובדי התעשייה ,הוצאו לחופשה ללא

•

תעשיית הרכבות האלקטרוניקה

תשלום .השינויים בדרכי ההעסקה ,יוצרים מורכבויות הנוגעות

•

מכונות תעשייתיות  -האטה בתתי סקטור מכוון צרכנות (דוגמת הדפסה
דיגיטלית ,מוצרי אסתטיקה)

להסכמים קיבוציים.
•
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חלק מענפי הכימיה

זרקור על תעשיית המזון
עיקרי תובנות מדיון 'שולחן עגול' עם חברות מזון בגודל בינוני
 התלות בשוק המוסדי:
•

תעשיית המזון תלויה בשוק המוסדי ,לרוב בין  50% -25%מהפעילות של מפעלי המזון ,ולעיתים הרוב המכריע של הפעילות.

•

הפעילות עבור השוק המוסדי צומצמה משמעותית ,לעיתים עד כדי .90%

•

במקרים מסוימים ניתן להסית חלק מהפעילות עבור השוק המוסדי.

•

o

התגמשות רגולטורית יכלה להקל על המפעלים ולהקטין אובדן מזון שניתן היה לשימוש בשוק הקמעונאי

o

אישור למכור באריזות מוסדיות בשוק הקמעונאי (או אריזות בסימון ישן ללא תהליך ארוך ומייגע שהופעל על הקמח).

o

במקרים מסוימים ,הארכת תוקף המוצרים יכולה לאפשר מכירה מאוחרת יותר.

הלקוחות המוסדיים שהיו סגורים לא שילמו בגין הסחורה שסופקה מתחילת השנה.

 תפעול במהלך המשבר:
•

עלויות תפעול גבוהות–
o

דרישות ההמשכיות העסקית היו כרוכות בעלויות גבוהות למפעלים ,הקשו על מתן מענה לגידול בהיקפי הביקוש ,אולם התעשייה הצליחה
להתמודד עם כך.

o
•

גידול בעלויות בשל הצורך באריזת מוצרים טריים

חוסר בהירות לגבי ההנחיות (ברמה הלאומית) :הקושי בקבלת הנחיות ברורות לגבי נהלי העבודה מגורמי הממשל הקשתה על ההערכות של הפעילות
והוודאות העסקית .נכון הן לגבי דרכי הפעלת העסקים ,והן לגבי התנהלות מול עובדים בסיכון וכו'.

זרקור על תעשיית המזון
•

בדיקות קורונה :יש לקיים בדיקות קורונה במפעלים על מנת לאפשר את המשך הייצור במקרה של מחלה  /חשד למחלה בקרב אחד העובדים.

•

אריזת מוצרים (כגון לחם ומאפים) :נדרש להסדיר איך מאפיות ומסעדות צריכות לארוז את המוצרים שלהם ואיך חוקי האריזות החדשים
מתיישבים עם רגולציות קיימות כמו שטח מינימלי של מטבח עבור רשיון יצרן – אולי להחריג לתקופה של שנה.

•

הסתמכות על חומרי גלם מייבוא:
o

אתגרים בייבוא חומרי גלם –קשיים בייבוא מסין וטורקיה למשל ,קשיים בנמלי הים.

o

הגדרת חומרי גלם בהם יש לקדם ייצור מקומי (לדוגמא ,שמרים) .

עובדים:
o

הגעת עובדים לתעשייה החיונית – הגברת וודאות וזמינות – לדוגמא ,חלק ממדינות אירופה מסבסדות תמיכה כספית או פיזית בילדי עובדי
תעשיית המזון כדי שאלו יהיו פנויים להגיע למפעלים.

o

מתן מענה למחסור בעובדים .דוגמאות מהעולם :ייבוא עובדים מחו"ל (ייבאו פועלים רומנים לבריטניה) או שילוב כוחות צבא ומשמר אזרחי
כפי שנעשה בארה"ב.

o

הפסקת התחבורה הציבורית הקשתה על הגעת עובדים לעבודה גם למפעלים ולחקלאות (כמקומות עבודה חיוניים).

תמונת מצב יצואנים
זרקור על תעשיית המכשור הרפואי

כללי
• מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה ,מבצע שיחות עם יצואנים על מנת לגבש תמונת מצב של הייצוא הישראלי בזמן משבר
הקורונה.
• לצורך הכנת דוח זה בוצעו שיחות עם חברות יצואניות בתחום המכשור הרפואי.
• ענף זה היה אחראי על כ 4.4% -מהייצוא הישראלי בשנת  ,2019עם מעל ל 2-מיליארד דולר*.
• בין החברות עמן דיברנו נכללות חברות המייצאות מכשור רפואי ,סנסורים לניטור הגוף ,שירותי ייעוץ בינלאומיים וכן חברה שהחלה לפתח

מסכות מתקדמות נוכח הקורונה.
• התובנות בדו"ח זה מבוססות על שיחות מדגמיות עם החברות היצואניות.

* ברוטו ,ללא יהלומים

מכשור רפואי
ניתוח גיאוגרפי – ייצוא לפי יבשות (מיליוני )$
אחר23.2 ,

מרכז ומזרח אירופה,
33.1

מרכז ודרום אמריקה,
84.4

מערב אירופה473.5 ,
צפון אמריקה853.6 ,

אסיה593.3 ,
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* נתוני  ,2019ללא יהלומים

מכשור רפואי
ניתוח גיאוגרפי – יעדי הייצוא המובילים
45%

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
קנדה
19

צרפת דרום
קוריאה

בלגיה

יפן

הולנד גרמניה

סין

הודו

ארצות
הברית
* נתוני  ,2019ללא יהלומים

נושאים מרכזיים – ענף המכשור הרפואי
• חברות רבות ממשיכות לפעול בתחום ,שבחלקו חווה אף עלייה בביקושים הגלובליים
• שיווק ומכירות – הקורונה היוותה הזדמנות לחברות מהתחום הרפואי להתאים את המוצר לצרכי המשבר ולשנות את המיקוד השיווקי שלהן ,ובכך להביא
לעלייה במכירותיהן .עם זאת ,הקושי בתנועה הבינלאומית יוצר קשיים במאמצי שיווק ובפתיחת שווקים חדשים.
• מלאי וחומר גלם – חלק מהחברות הגדילו את המלאי שלהם עם תחילת המשבר וחלקן אף מחזיקות באופן קבוע מלאי גדול מהנדרש על מנת להיות מוכנות
לשינויים בביקושים ובשרשראות האספקה הגלובליות.
• שרשרת האספקה –הושפעה מהשינויים באסיה ,באירופה ובארה"ב .כיום המצב כמעט חזר לשגרה.
• ייצור – ישנם קשיים בייצור בארץ עקב הנחיות משרד הבריאות ,צמצום התחבורה הציבורית ,עובדים בקבוצות סיכון ובעיקר – מגבלות במסגרות לילדים.
• שילוח – מחירי השילוח האווירי עדיין גבוהים מאוד .חברות מחפשות אלטרנטיבות דרך הים ועל ידי הגדלת מלאי.
• אסתטיקה רפואית – תחום טכנולוגי בו פועלות עשרות יצואניות ישראליות .התחום נפגע נוכח המשבר והוא צפוי להתאושש בשלב מאוחר יותר מכיוון שנתפס
כמותרות.
• ייצור – ישנם קשיים בייצור בארץ עקב הנחיות משרד הבריאות ,צמצום התחבורה הציבורית ,עובדים בקבוצות סיכון ובעיקר – מגבלות במסגרות לילדים.
• שילוח – מחירי השילוח האווירי עדיין גבוהים מאוד .חברות מחפשות אלטרנטיבות דרך הים ועל ידי הגדלת מלאי.
• אסתטיקה רפואית – תחום טכנולוגי בו פועלות עשרות יצואניות ישראליות .התחום נפגע נוכח המשבר והוא צפוי להתאושש בשלב מאוחר יותר מכיוון שנתפס
כמותרות.

ניתוח השוואתי בין מדינות

תקציר מנהלים


בספרד הממשלה הצליחה ב 6/5-להעביר בקונגרס את מצב החירום לעוד  15יום .היא מתעתדת לעשות זאת כל  15יום עד סוף יוני.



באיטליה  270,000עסקים בסכנת פשיטת רגל אם לא יפתחו באופן מידי לפי נתוני התאחדות הסוחרים.



בנוסף ,לקראת הדיגיטליזציה של איטליה ולמרות המשבר השקיעה מיקרוסופט  1.5מיליארד במרכז מידע ביחד עם הפוליטקניקו האיטלקי במילאנו .הם צופים שיעסיקו
 10,000אנשים.



באוקראינה ,בוטלו כל טיסות ההמשך דרך קייב עד להודעה חדשה.



בריטניה הכריזה על תכנית היציאה ההדרגתית שלה מהמשבר והציגה מספר הקלות



הסגר בצרפת החל אמש ( )11/5להיפתח בהדרגה ובאיטיות לפי התוכנית הממשלתית.



ברוסיה מקומות עבודה רבים אמורים לשוב לפעילות מחר .13/5



בסין במהלך החג " 1במאי" חלה עלייה משמעותית בתיירות הפנים בסין ,כולל תנועה של כ 104-מיליון תיירים סינים במהלכו וייצרו רווח של  43מיליארד יואן (כ 21-מיליארד
ש"ח) לענף התיירות.



עוד בסין ,בווהאן מדווחים על מקרי הדבקות חדשים לאחר כמה ימים רצופים ללא דיווח על נדבקים חדשים .בשל המקרים החדשים ,הנהגת העיר הורתה על בדיקת כל תושבי
העיר ( 11מיליון).



חברות רבות בארה"ב מדווחות על הפסדים וקיצוצים לדוגמא אובר הודיעה על פיטורי  3,700נהגים (כ  14%מהמועסקים) .גם ליפט הודיעה על קיצוץ של  17%בכח האדם,
לאחר ירידה של כ  75%בביקושים לשירותיה .אירביאנבי ,הודיעה על חיתוך של כרבע מכח האדם שלה ,כ  1,900איש .החברה הורידה את תחזית המכירות שלה בכחצי
לעומת השנה הקודמת .חברת דיסני דיווחה על צניחה של  91%במחזור עסקי החברה.



עיריית סיאול בדרום קוריאה הודיעה על סגירת כל מקומות הבילוי לאחר התפרצות המחלה בקרב כ 100בליינים.



טאיוואן מציינת חודש ( 29ימים) ללא נדבקים מקומיים ומקרים מאומתים בודדים מיובאים בלבד.



הערכות שמרניות מדברות על כך שכלכלת מקסיקו בדרך לקריסה ,צפויה להצטמק במעל 10%-במהלך .2020



נגיד הבנק המרכזי של קולומביה העריך כי כלכלת קולומביה תצטמק ב 7%-5%-בשנת .2020



אוסטרליה הציגה תכנית אסטרטגית ליציאה ממשבר הקורונה וחזרה איטית ומדורגת לשגרה ולעבודה.

סטטוס ייצור מקומי -האתר בתלות בייצור במדינות אחרות
 ארה"ב
•

מקבלי ההחלטות רואים את השיבושים הרבים בשרשראות האספקה בתקופת המגיפה והדבר וגורם לבחינה מחודשת של התלות בייצור חיצוני
ובפרט במדינות אסיה.

•

פקידים בבית הלבן כבר החלו בשיחות עם נציגי אינטל ו  TSMCלבניית אתרי יצור למוליכים למחצה בארה"ב.

•

בנוסף ,הבית הלבן מרכז מאמצים להסיט ייצור מסין ונמצא במגעים עם מדינות אחרות להקמת “" Economic Prosperity Network

 הודו
•

הממשל פנה ליותר מ 1,000חברות בארה"ב באמצעות הנספחויות בחו"ל והציע תמריצים ליצרנים המבקשים לעבור מסין.

•

הודו נותנת עדיפות ופוקוס ליצרני ציוד רפואי ,יחידות עיבוד מזון ,טקסטיל ,יצרניות עור וחלקי רכב.

סטטוס ייצור מקומי -עדכונים מהעולם
ירידה בהיקפי היצור

פעולות חזרה לשגרת ייצור

ניו יורק -הייצור מתקשה לחזור לשגרה בעקבות התלות בחומרי גלם

צרפת מרבית מפעלי הייצור עתידים להיפתח בהדרגה ,אולם בשל תרבות הוועדים

ורכיבים המגיעים ממקסיקו שנמצאת תחת הסגר ובעקבות התלות

החזקה הדבר עלול להתקל בקשיים

בייצור ברחבי אסיה .דבר זה מטריד מאוד את מקבלי ההחלטות אשר
יוצרים קשר עם חברות כגון אינטל ו TSMCבמטרה לפתוח אתרי ייצור

וושינגטון שר האוצר ורפובליקנים נוספים בממשל תומכים בהחלטה על פתיחת

ברחבי ארה"ב.

מפעל  TESLAעל אף האיסור של המחוז במדינת קליפורניה

קיימת ירידה של כ 35% -בייצור בשר ,פגיעה מובילה למחסור משמעותי
ברשתות המזון .לדוגמה :קוסטקו מגבילה את כמות בשר הבקר ,החזיר

טיוואן חברות רבות חוזרות לשגרה בהחלטה עצמאית ,הממשלה מאשרת לעסקים

והעוף.

לחרוג מחוק שעות העבודה והמנוחה ולאפשר ימי עבודה מהבית למי שאפשר.
במקביל אישרה הממשלה להאריך את משמרות העבודה במפעלים ליותר מ12-

יפן -טויטה דיווח על ירידה של  86%בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה

שעות .מרבית חברות הייצור עברו לעבודה במשמרות של  50%מהצוות ללא חפיפה
בין הצוותים על מנת לאפשר רציפות של ייצור במקרה של הדבקה.
קולומביה כחלק מתהליך היציאה מהסגר תותר בשבועיים הקרובים עבודה של
 23.3%מכוח האדם המועסקים בסקטורים ייעודיים.

מדיניות בנושא ייצוא ואיסור 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 וכעת מגבילה רק
שלושה מוצרים .protective spectacles and visors mouth-nose protection equipment protective garments :
• קיים מספר מדינות מצומצם אשר מאפשרות ייצוא ציוד רפואי ( ,תחת מגבלות כמות ובאישור השלטונות) .להלן מספר דוגמאות :סין  ,סינגפור,
תאילנד וגאנה.
• בויאטנם בוטל האיסור הזמני על ייצור תרופות לטיפול בתסמיני המגפה וכעת אין כלל מגבלות במדינה.
• בסין הממשל הוציאה תקנות מפורטות ומדריך לייצוא לאיחוד האירופי .המוצרים שיאפשרו לייצא יהיו חייבים להיות בעלי  CEבנוסף להצהרה
שעומדים בתקינה האירופאית.

• בטיוואן קיים איסור על יצוא מסיכות ,בדים לא ארוגים ומכונות ייצור אשר יישאר בתוקף עד סוף חודש יוני לפחות.
• בהודו הותר יצוא מחטאי ידיים למעט מחטאי ידיים מבוססי אלכוהול .יש סימנים המעידים על כך שבקרוב יינתן היתר ליצוא מסיכות.

מדיניות בידוד
מדיניות בידוד
 רוב מדינות העולם ,ובכללן סין ,ממשיכות להרחיב את החלת חובת הבידוד של שבועיים ,ובפרט עבור המגיעים מ"מדינות נגועות"
• בסין יתאפשר מעבר מעיר לעיר ללא חובת בידוד .עדיין אין אישור לכניסת זרים למדינה
• הודו החלה בתהליך החזרה מואץ של אזרחים הודים מרחבי העולם .השבים מחו"ל יידרשו להירשם מבעוד מועד בנציגויות של הודו בעולם ,למלא שאלון רפואי טרם הטיסה,
לעבור בדיקת תסמינים ,להיכנס לבידוד ממוסד בבית חולים או מתקן בידוד ממשלתי ( 14יום) ולאחר מכן לעוד  14יום בידוד ביתי
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 לאוכלוסייה 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 .

תמונת מצב גלובלית -מגבלות

אירופה

ארה"ב

סין

איסור
מדינה
ייצוא
ציוד
רפואי
X
איטליה
X
אוקראינה
X
בלגיה
X
בריטניה
X
גרמניה
X
הולנד
X
ספרד

חובת בידוד  14יום
הגבלת
כניסת זרים למגיעים ממדינות
נגועות

X

X
X
X
X
X
X

מדינה

אסיה פסיפיק

X
X

פולין

X

צרפת

X

X

רומניה

X

X

רוסיה
שוויץ

X
X

X

X

שווקים מתעוררים

X

וושינגטון

X

יוסטון

X

ניו יורק

X

קליפורניה

X

סין

X

X

הונג קונג

X

X

אמריקה הלטינית

אוסטרליה
דרום
קוריאה
וייטנאם
טאיוואן
יפן
סינגפור
תאילנד
גאנה
דרא"פ
קניה
הודו
ברזיל
מקסיקו
צ'ילה
קולומביה
פרו

איסור
ייצוא
ציוד
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X

X
X
X
X
X
X

X

חובת בידוד  14יום
הגבלת
כניסת זרים למגיעים ממדינות
נגועות
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

מדיניות הסגר
הסגר ומגבלות תנועה
• במדינות רבות בעולם ניתן לראות הקלות הדרגתיות בהיקפי הסגר ,עקב ירידה מגמתית בהיקפי התחלואה .ומנגד ,המדינות בוחנות לעומק כל אירוע של הדבקה ופועלות למגר
אירועים נוספים על ידי שינוי ההיתרים .דרום קוריאה לדוגמה ,החליטה לסגור שוב את כל מקומות הבילוי לאחר אירוע שבו נדבקו כ 100-בני אדם .בחלק מהמדינות כחלק
מההקלות יש חזרה לאירועי ספורט ,בטיוואן ליגת הכדורגל והבייסבול חזרו לפעילות והותר כניסה של עד  1,000צופים עם ריחוק חברתי ביניהם.
• במדינות בהן אחוז התחלואה עדיין נמצא בעלייה כגון ברזיל וצ'ילה ,הממשלות מחמירות את תנאי הסגר.

מגבלות 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 רכבות הנוסעים יחזרו בהדרגתיות למסילה ורכישת כרטיסים תתבצע באופן מקוון בלבד .בנוסף הממשלה שוקלת את החזרת
טיסות הפנים כבר בשבוע הבא וזאת בניסיון לסייע לחברות התעופה.

מדיניות מדיניות הסגר -מדיניות עבודה במגזר הפרטי וציבורי
• מרבית המקומות עברו לפורמט "עבודה מהבית" ,הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי ,ככל שהדבר מתאפשר .לדוגמא באיטליה עובדי הציבור עובדים מהבית והשרה
מבקשת שבאופן קבוע  30%יעבדו מרחוק .בצרפת המגזר הציבורי כמו הפרטי ימשיך להידרש לעבוד מהבית גם לאחר תחילת היציאה מהסגר ב 1 -במאי ולפחו עד סוף
מאי ,אלא אם הדבר אינו אפשרי.
• ישנם מקומות בודדים אשר החזירו את פעילות המשרדים הממשלתיים לסדרה ,לדוגמא בהונג קונג ,עובדי המדינה חוזרים לפעילות ועובדים ממשרדי הממשלה השונים.
בהודו ,מתקיים ניסיון למצוא שביל ביניים ,באזור הנגוע ביותר (האדום) ישנה הגבלה על פעילות מגזר ציבורי ומגזר פרטי וחובת הקפדה על צמצום כוח אדם במקומות
העבודה והעסקה של עד  33%בלבד.

• במגזר הפרטי ,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.
במקביל ,ישנן מדינות אשר מתחילות לפתוח את הפעילות במשק ,ובהתאם ישנה ציפייה לחזרה לעבודה .בפולין החלה פתיחה של קניונים גנים ופעוטונים .הולנד אין הגבלות
על עבודה במגזר הפרטי ,למעט אותם עסקים אשר הוגדרו כעסקים אשר חייבים לנעול את שעריהם.

הסגר ומגבלות תנועה
ארה"ב  24מדינות חזרו לסוג מסוים של שגרה.
בפולין החל מה 4.5 -הותרה פתיחת קניונים וחנויות בניין ,מלונות ואתרי נופש -הכל בכפוף להגבלות בנוגע לריחוק חברתי ולבישת מסכות; גם  airbnbומקומות לינה
אחרים; מוסדות תרבותיים :כמו מוזיאונים ,ספריות ,גלריות אומנות; וכן מקומות פיזיותרפיה ושיקום .המשך פתיחת המשק תהיה על פי תכנית יציאה סדורה.
רוסיה מצב "אי-עבודה" יסתיים מחר ובהתאם מקומות עבודה רבים אמורים לשוב לפעילות .לפני מספר ימים הוחזרו לעבודה  180פרוייקטי בניה גדולים בנוסף למספר

מפעלים.
דרום קוריאה הממשלה פרסמה כי החל מה  6למאי יחל קמפיין חדש לשמירת מרחק בחיים רגילים .כלומר ,חזרה לשגרה מלאה אך תוך שמירה על מרחק  2מטר בין
אנשים ,הקפדה על הגיינה והקפדה לא לצאת מהבית במקרה שאדם מרגיש חולה.
יפן התאחדות התעשיינים היפנית הוציאו הנחיות חדשות למניעת הדבקות בוירוס על ידי הפחת שבוע העבודה לארבעה ימים ,הימנעות מנסיעה בשעות עומס בתחבורה
ציבורית ועידוד עבודה מרחוק.
סינגפור הממשלה הודיעה על הקלה מסוימת בסגר -החל מה 12-למאי כמה שירותים יוכלו לחזור לשגרה ,העיקריים שבהם הם :מספרות ,מרכזי רפואה סינית ,ועסקים
ביתיים של מכירת מזון.
הודו משרד הפנים ביקש מכל המדינות להתיר תנועה של אנשי מקצוע בתחום הרפואה ולהחזיר לפעילות מלאה את כל המוסדות הרפואיים והסיעודיים.
שוויץ התחילו את השלב השני של תכנית היציאה וכתוצאה מכך נפתחו חנויות נוספות ,בתי ספר יסודיים ופתיחה חלקית של מסעדות.
הונג קונג יפתחו מתחמי המלתחות והמקלחות במתחמי הספורט הציבוריים (השייכים למדינה) תוך הנחיה לבצע סידור ולהגביר את הניקוי והחיטוי.
החל מה 21.5 -יתפתחו מרכזי תרבות ,שאר הספריות שנותרו סגורות ,מתחמי ספורט ימי ,חדרי ריקוד משותפים ,מתחמי ברביקיו וכן חלק מבריכות השחייה הציבורית
(ייבחרו לפי קריטריונים מסודרים).
החל מה 1.6 -יחזרו לפעילות תוכניות ספורט מאורגנות ,הן במקומות סגורים והן תחת כיפת השמיים .כאשר מספר המשתתפים בכל קורס/תכנית יוגבל ל 8-אנשים.

מדיניות הסגר -הגבלה על קמעונאות
 המגמה המרכזית הבולטת היא צמצום התקהלות שאינה הכרחית ,בעיקר בשטחי קניות סגורים .ירידות בביקושים גם במדינות בהן לא חלות מגבלות על הענף.
• 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 והעסקים הראשונים 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.

עדכונים מהעולם
בהולנד מספרות  ,מכוני יופי וכדומה נפתחו בתאריך  11למאי.
מסעדות ובתי קפה ייפתחו בתחילת יוני ויאפשרו כניסה ל 30-אורחים בלבד .בהמשך והחל מתחילת יולי יתאפשר כניסה עד  100אורחים.
פולין קניונים ,חנויות עשה זאת בעצמך ,מלונות ואתרי תרבות נפתחו .השירותים החיוניים המשיכו לפעול גם בזמן הסגר.
יפן חלק מחנויות הכולבו הגדולות פתחו מחדש רק את הקומות המוכרות מזון תוך שמירה על שימוש במסיכות וחיטוי ידיים ,מקומות אלו יהיו סגורים במהלך סוף השבוע.
הודו באזורים המוגדרים "ירוקים" בהם אחוז התחלואה נמוך כל הפעילות המסחרית מותרת מלבד האיסורים החלים על כל הודו כגון :צמצום התקהלות \ ריחוק חברתי \
מסיכות פנים \ בדיקת חום \ חיטוי מקומות עבודה .כך גם באזורים ה"כתומים" בהם יש מגבלות על התחבורה הציבורית .באזורים ה"אדומים" מפעלי הייצור התעשייתי פתוחים
וכך גם חנויות בודדות באזורי מגורים
סין הפעילות המסחרית ב Wuhan-ממשיכה להפתח ,מדווח על חזרה של כ 15%-מהמסעדות בעיר ,חזרה של מפעלים לעבודה כמעט מלאה.

ניו יורק במסגרת תוכנית המושל בניו יורק ,במרחבים בעלי סיכון נמוך  -בתי מסחר יוכלו למכור מוצרים לאיסוף .לא פתיחה רגילה
קולומביה חלק קטן מהסקטור הקמעונאי ייפתח מחדש  -חנויות לציוד לחיות מחמד ,חומרי בנייה ומנעולים ייפתחו מחדש בכפוף לעמידה בכללים שהתווה משרד הבריאות.

מדיניות הסגר -מוסדות חינוך
 הגבלה על מוסדות חינוך
כחלק מצעדי המנע להתפשטות הנגיף ,רוב מדינות העולם נקטו 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 .כעת רואים יותר ויותר מדינות אשר מכריזות על פתיחה הדרגתית של מוסדות
הלימודים.

 מדיניות שמרנית
גם מדינות אשר החלו צעדים לפתיחת המשק טרם החזירו את מערכת החינוך לפעילות ,כגון אוקראינה שבה בתי הספר יישארו סגורים עד לתום שנת הלימודים .רוב בתי
הספר בצרפת ממשיכים להישאר סגורים בשלב זה ובשלושת השבועות הבאים יפתחו חלק קטן משכבות הביניים בבתי הספר .נקודת ההחלטה הבאה המשמעותית תתקבל ב-

 2ביוני .בדרום קוריאה שונתה ההחלטה המורה על פתיחת בתי הספר והוחלט לפתוח רק תיכונים ולהשאיר בבית את יתר הילדים לשבוע נוסף ,זאת נוכח ההתפרצות
המחודשת במקומות הבילוי.

 חזרה לשגרה

ישנו מספר מדינות גובר אשר החלו בתהליך חזרה ללימודים באופן הדרגתי .באיטליה התכנון כרגע הוא לפתוח את בתי הספר היסודיים ושהתיכונים ימשיכו ללמוד מהבית עד
ספטמבר .מדינות רבות הודיעו על חזרה הדרגתית לפי שכבות גיל של מוסדות הלימוד כגון :הולנד ,ספרד ,וייטנאם ,יפן ,סין ,הונג קונג ומקסיקו.

השפעות על הכלכלה-אירופה וארה"ב
באוקראינה שרי הממשל מכנים את המשבר כמשבר הכלכלי הגדול בהיסטוריה של המדינה :עם ירידה משמעותית וחדה בערך המטבע המקומי (הגריבניה) ,אי עמידה
בתשלומים (חוב מצטבר של  4.7מיליארד גריבניה רק בשוק האנרגיה והחשמל) .בעקבות זאת ,הבנק העולמי יעביר  135מיליון דולר למאבק בקורונה של אוקראינה.
בצרפת ההערכה לגבי שיעור הנפילה בתוצר במונחים שנתיים עומדת כרגע על  8אחוזים ,אבל ברור גם שבהתאם להתפתחויות היא עשויה די בקלות לחצות את רף ה10 -
אחוזים הערכות עדכניות מדברות על שיעור צמיחה שנתי של מינוס  6עד מינוס שמונה אחוזים ,תלוי באורך הסגר ובמידת ההדרגתיות שתיושם ביציאה ממנו.
באיטליה דרוג האשראי נשאר  BBBעם 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 ,וע"פ נתוני התאחדות הסוחרים  270אלף עסקים בסכנת פשיטת רגל .ההערכות על הירידה בתוצר עומדות על  .9.5%היצור
התעשייתי ירד ב 28.4%-במרץ  2020לעומת מרץ  2019כאשר הירידות הבולטות בתחום הרכב והאופנה .רישום מכוניות באיטליה ירד ב  97.5%לעומת שנה שעברה.

ארה"ב מעל  20.5מיליון מובטלים חדשים מחודש אפריל ,המייצגים  14.7%אחוזי אבטלה ,שהינם יותר מכל המשרות שהתווספו לכלכלה בעשור מאז המשבר הפיננסי.
בחישוב כל אלו שיצאו לגמרי ממעגל מחפשי העבודה שיעור הבלתי מועסקים מגיע ל .22.5%-לצד זאת ,בעקבות הצעדים הנרחבים שנקט הממשל הפדרלי ,השווקים
הפיננסיים אופטימיים והירידות של ראשית המשבר התמתנו.
מגזר השירותים הפיננסיים בארה"ב חווה ירידת מחזור גדולה .מדד ה INSTITUTE FOR SUPPLY MANAGMENT -לתחומים הלא יצרניים מראה על התכווצות .מדד אחר
של חברת המחקר  IHS MARKET,המשקף פעילות בתחומי פיננסים ,מלונות ותחבורה  -משקף ירידה לרמה של  26.7נקודות באפריל לעומת  39.8במרץ .ההערכה היא
שהשיקום של הפעילות בענפי השירותים תהיה איטית וארוכה יותר מאשר בתעשייה.
צלילתו של המחזור העסקי של דיסני ב 91% -משקף היטב את גודל המשבר של ענפים אלו.

השפעות על הכלכלה-סין ואסיה פסיפיק

בהונג קונג קרן הבורסה של ה"ק ,האמונה על הגנת המטבע המקומי מתקיפות חיצוניות לירידת ערך ,הפסידה  86.1מיליארד ה"ק דולר מהשקעות ברבעון
הראשון ,בשל נפילת המניות .מדובר בהפסד הגדול ביותר בשלושה חודשים שהקרן ספגה ב  16שנים האחרונות בהן היא מדווחת על ביצועים רבעוניים .הקרן
רשמה הפסד של  28.4מיליארד ה"ק דולר בהשקעות המניות ברבעון הראשון ,לעומת רווח של  20.8מיליארד הק דולר בתקופה המקבילה בשנת  .2019כמו כן,

הפסידה  83.1מיליארד דולר מהשקעות של מניות בחול ,זאת לעומת תשואה של  49.9מיליארד ה"ק דולר ברבעון המקביל ב .2019
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 צפי לצמיחה שלילית של  22%ברבעון השני של 11.5 .2020
יפן הודיעה על רשימת חברות שלה בכפוף לכללי בעלות זרה נוקשים יותר ,לאחר שזיהתה כי  518מתוך כ  3,800-החברות הרשומות שלה היו בעלות פעולות
בסיסיות לביטחון לאומי ,מה שהופך אותן ליעדים לתקנות מחמירות.
החוקים ההדוקים יותר המכסים השקעות זרות בתריסר סקטורים החשובים לביטחון לאומי ,כמו נפט ,מסילות ברזל ,שירותים ,נשק ,חלל ,כוח גרעיני ,תעופה,
טלקום ואבטחת סייבר ,נכנסים לתוקף מיום שישי.
טאיוואן משרד הכלכלה המקומי הכריז כי נתוני הצמיחה של טאיוואן ברבעון הראשון של  2020הם מבין הטובים ביותר בעולם .כלכלת טאיוואן נפגעה בצורה
מינורית מהמשבר .המספרים עבור הייצוא ,הייבוא ,נפח הייצור המקומי ואחוזי האבטלה עדיין טובים יותר מהנתונים אשתקד .יחד עם זאת ,כלל המשק
הטאיוואני מושפע מהביקושים העולמיים למוצריו והוא צפוי להאטה משמעותית ברבעונים הקרובים.

השפעות על הכלכלה-שווקים מתעוררים
הודו מומחים חוששים מנפילה מאסיבית של  40%בתמ"ג באפריל וקוראים לפתיחת הכלכלה
נתוני האבטלה הרשמיים הגיעו לשיא היסטורי חדש של .27.1%
(א) סוכנות דירוג האשראי  S&Pהורידה בשבוע שעבר את דירוג האשראי של הודו .על פי הערכותיהם קצב צמיחת התמ"ג בהודו עומד כעת על  .2%-1.9%ההערכות
עולות בקנה אחד עם נתוני קרן המטבע והבנק העולמי( .ב) הבנק המרכזי של הודו הכריז בשבוע שעבר על הרחבה מוניטרית בהיקף של  6.5מיליארד דולר להתמודדות עם

התנודתיות הגוברת בשוק קרנות הנאמנות ובעיות הנזילות ,בפרט קרנות בסיכון גבוה( .ג) נגיד הבנק המרכזי RBIמעריך כי בעקבות מגפת הקורונה הגירעון הפיסקאלי של
ממשלת הודו יורחב מעבר ל 3.5%-מהתמ"ג.
מקסיקו על פי הערכות זהירות כלכלת מקסיקו בדרך לקריסה וכלכתה צפויה להצטמק במעל 10%-במהלך .2020

בשלב הראשון ,צפויות פשיטות רגל של לפחות חברת תעופה אחת מבין ארבעת הגדולות ,פשיטות רגל של עסקי התיירות והפנאי ,ביניהם רשת בתי קולנוע גדולה ,מלונות
ומסעדות .לאור היעדר תכנית סיוע ,המיתון צפוי להיות עמוק ולהוביל לאבטלה של כ 2-מיליון בני אדם.

קולומביה נגיד הבנק המרכזי העריך כי כלכלת קולומביה תצטמק ב 7%-5%-בשנת  .2020האבטלה בסוף חודש מרץ עמדה על 12.6%

ברזיל מצב האבטלה מחמיר כאשר הצטרפו עוד מיליוני מובטלים המגיעים בעיקר מתחום הקמעונאות .שער המטבע שלאחרונה מאוד לא יציב ,נחלש עוד יותר בשבועות
האחרונים ,והגיע לשיא חדש של  5.48ריאל לדולר .כמובן שגם שינוי זה משפיע באופן רע מאוד על הכלכלה והצריכה .הבורסה ממשיכה במגמות ירידה במיוחד אחרי
פרסומים בסופ"ש על עליית מספר המתים והחולים.

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 .לבסוף ,ייפתחו מוסדות הבידור והאמנות.
מוסדות החינוך במדינות רבות החלו להיפתח תחת הנחיות ומגבלות מחמירות.

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

במדינות רבות לא פורסמה אסטרטגיית החזרה לשגרה ,או שעדיין מתגבשת ,כמו למשל אוסטרליה ,ברזיל ,קולומביה ,מקסיקו ,קניה.

אסטרטגיות מניעת גל שני וריחוק חברתי
לאחר פתיחת ההסגרים מכריזים מקומות שונים בעולם כגון סין ,הונג קונג ,מחוזות מסוימים ביפן וניו יורק חזרה לשיגרה זהירה הכוללת תנאים להסרת
ההגבלות על פי מדדי תפוסת מיטות בבתי חולים ,ירידה באשפוזים ,ירידה במתים ועוד.
ננקטים צעדים של ריחוק חברתי של אוכלוסיות המועדות לסיכון ומפורסמות הנחיות מדוייקות לקיום בדיקות קורונה

אסטרטגיית יציאה מהמשבר-יעדי פתיחת המשק
איטליה שלב ב' של יציאה מהסגר החל ב  , 5.5וימשך ב 18.5 -תערך הערכה מחודשת וכן יתכן ויקבעו מקומות מסויימים שיהיו בסגר.
טאיוואן מציינת חודש ( 29ימים) ללא נדבקים מקומיים ומקרים מאומתים בודדים מיובאים בלבד .אף על פי זאת ,ההקלות ניתנות במשורה.
מומחים במדינה צופים כי בעוד שבחודש יוני כבר לא צפויים מקרי הדבקה חדשים ,במדינה כבר נערכים לקיום תערוכות ביולי .אסטרטגיית יציאה מסודרת טרם נידונה בטאיוואן אשר נערכת
לצמצום השפעות הגל השני וחוששת מהסתיו המתקרב.
בספרד לפני שבוע החלו באיחור משמעותי בדיקות הסקר הסטטיסטיות לגבי התפשטות הוירוס ,שהיו אמורות להתקיים ברחבי ספרד ,על מנת להבין עד כמה הוירוס היה מפושט במדינה
ואיזה אחוז מהתושבים פיתח חסינות .תוצאות מחקר זה אמורות היו לסייע להחלטה מה ניתן לפתוח .כעת בעקבות פרסומן של תוצאות ראשוניות של הסקר ,משכונה באזור ברצלונה ,לפיו
רק ל 5%-מהאוכלוסיה בה יש נוגדנים ,נציג הממשלה כעת מוריד את החשיבות של הסקר בהקשר של אסטרטגיית היציאה ואומר שלא ניתן כרגע להסיק מסקנות .כזכור הממשלה פרסמה
ב 28/4-את תכנית היציאה.
צרפת הממשלה פרסמה את מפת האזורים שיוכלו לקבל הקלות נוספות ביציאה מהסגר .המפה מקטלגת את כל המחוזות של צרפת באחד מהצבעים  -אדום ,כתום ,ירוק  -לפי הדרגה של
מצב החירום באזור ,וזה ישפיע על המהירות של ההקלות במסגרת היציאה מהסגר .בגדול כל הרבע של צרפת שנמצא מצפון וממזרח לפריז כלול בצבע האדום ,כולל כמובן אזור פריז
בעצמו .במסגרת התכנית ליציאה מההסגר פורסמה הגבלה של תנועה למרחק מקסימלי של עד  100ק"מ מהבית
הונג קונג החל מה 12.5 -כל אלו הנמצאים בקבוצות סיכון (קשישים הגרים בקהילות ,בתי אבות ,חולים במוסדות פסיכיאטריים וכו') שיגיעו לבי"ח ,מכל סיבה שהיא ,יעברו בבית החולים

בדיקת  Salivaלקורונה ,זאת בכדי למנוע התדרדרות מהירה במצבם (במקרה של תוצאה חיובית) וכן למנוע הדבקה מוסדית רחבה עם חזרתם למקום מגוריהם .החל מה 21.5 -ייתפתחו
מרכזי תרבות וספריות .המגבלה על התקהלות אנשים תעלה מ 4-אנשים ל 8-אנשים.
ביפן לפי שעה רק שתי מחוזות חשפו אסטרטגיות יציאה.
מחוז אוסקה -התנאים לפתיחה מחודשת של מתקנים היא פחות מ 10מקרים חדשים שלא ידוע מקור הדבקתם במשך שבוע ,תפיסת מיטות אשפוז חולים קשים פחות מ 60%ופחות מ7%
לוים חיוביים בבדיקות .במידה ותנאים אלו יתקיימו יתחילו ביטול הדרגתי ב 15לחודש.
מחוז איבארקי :ביטול הדרגתי ב 4שלבים ,אם תהיה ירידה מספקת במספר הנדבקים החל משבוע הבא יפחיתו בהדרגה את ההגבלות.
ארה"ב בוירג'יניה ומרילנד פרסמו הנחיות לביטול ההסגר תחת הגברת בדיקות ובדיקת מוכנות בבתי החולים ,בעוד שבוושינגטון הבירה ובניו יורק פרסמו נהלי פתיחת ההסגר תחת התנאי
של  14יום של ירידה בתחלואה .בניו יורק אף הרחיבו את קריטריוני תנאי היציאה לכמות מופחתת של אשפוזים ,כמות המיטות בבתי החולים ,מיטות טיפול נמרץ וכמות הבדיקות

סיוע לתעשייה-אירופה וארה"ב
באיטליה התקבלו  4.7מיליון דרישות לקבלת  600יורו פיצוי 1.1 .מיליון דרישות סורבו .מתוך המסורבים  250,000מספר הבנק לא היה נכון .אושר הבונוס לקניית
אופניים עד  500יורו בערים גדולות .בנוסף למשפחות עם הכנסות של פחות מ  35,000יורו לשנה תינתן הטבת מס של  500יורו אם יוצאים לחופשה באיטליה מיולי עד
סוף השנה.

באוקראינה דחיית תשלומי משכנתא ,חובות וקנסות עד סוף מאי
ברוסיה בנק סברבנק יעביר לחברות שנפגעו בעקבות המשבר (רשימה שנבחרה ע"י הממשלה) כ 100-מליארד רובל ( 1.35מליארד דולר) לטובת הלוואות.

וושינגטון ,הדמוקרטים בבית הנבחרים לוחצים להעברת חבילת סיוע נוספת בסך של עד  2טריליון דולרים נוספים ,במיקוד לסיוע לממשל המקומי ,דמי אבטלה
ולפרטים החלשים בחברה (מבוגרים ,עניים ,סטודנטים) .הרפובליקנים מצידם תובעים הגנה לעסקים מפני תביעות של עובדים שיחלו אחרי שיחזרו לעבודה ולא
מתלהבים מהוצאה נוספת בשל הגירעון המאמיר .והנשיא מדבר כבר זמן רב על הקלות במסים.
בנוסף ,מבקר הרשות לעסקים קטנים ( )SBAפרסם שהרשות לא עשתה מספיק כדי לפרסם את התכנית המרכזית לסיוע לעסקים הקטנים ( )PPPבמסגרת חקיקת
החירום של  2טריליון הדולרים ( )CARESבקרב עסקים שהיו אמורים להיות הראשונים לקבל את הסיוע.

סיוע לתעשייה -סין ואסיה פסיפיק
הונג קונג ,הגדלת והרחבת הוויתורים לתשלומי שכירות; המשרד הרלוונטי בקרב משרדי הממשלה הודיע כי יסייע ב 75%-מתשלום השכירות ויאריך את תקופת הסיוע
מ 1.4 -עד ל 30.9לכ 8300 -בעלי רישיונות .מהטבה זו ייהנו בין היתר  2450קמעונאים וכ 2500 -בעלי חניונים .בנוסף ,במסגרת הסיבוב השני אושר סבסוד חד פעמי
במזומן לבעלי רישיונות נדל"ן בסך כולל של  135מיליון ה"ק דולר  17,417מיליון ( )USDסכום הסבסוד שווה לאגרה של  24חודשי הרישיון וההערכה היא כי הוא יסייע ל-
 40,000מחזיקי רישיון פרטיים.
סין ,עד כה הסיוע לעסקים ולתעשייה במחוזות השונים בסין כלל למעלה מ 90-תמיכות אשר ניתנו ב 8-תחומים מרכזיים :הפחתת מע"מ  -הפחתת או החרגת תשלומי
מע"מ לעסקים קטנים וזעירים ופרילנסרים .הגדלת תקופת הזכאות  -הגדלת תקופת הזכאות לפיצויים לתעשיות שנפגעו באופן המשמעותי ביותר מהמשבר (תיירות,
הסעדה ,תחבורה ועוד) מ 5-ל 8-שנים .הפחתת נטל הוצאות המעסיקים על ביטוח לעובדים  -הפחתת הוצאות ותשלומי ביטוח לאומי למעסיקים בהיקף של  600מיליארד
דולר  -בדגש על ביטוח פנסיה ,אבטלה ,פציעות ,כאשר זה הוביל לפי דיווח להחזרתם של  84מיליון מועסקים .פטור מאגרות כבישים מהירים למעסיקים  -למעלה מ140-
מיליארד יואן ( 70מיליארד ש"ח) .הפחתת תשלומי חשמל וגז למעסיקים  -הפחתה בהיקף של  67מיליארד לתקופה של חצי שנה .הלוואות לעסקים קטנים בינוניים
וזעירים  -עד כה סופקו הלוואות בתנאים מועדים בהיקף של  2.85טריליון יואן ( 1.4טריליון ש"ח) ע"י הגדלת התמיכה וערבויות המדינה למערכת הבנקאית.

וייטנאם הוועדה המייעצת לתחום התיירות הוציאה דרישה לממשלה למתן אשראי בגובה  6.5מיליארד דולר לעסקים בתחום
התיירות ,שווה ערך לרבע מהמחזור השנתי של ענף התיירות .ההצעה טרם אושרה .מגזר התיירות נותר המגזר הכמעט יחיד

שממשיך לאבד הכנסות ,עקב העובדה שאין תיירות בינ"ל נכנסת למדינה.
יפן מושל אוסקה הודיע על חבילת מענקים לעסקים בסך מיליארד יין.

סיוע לתעשייה-שווקים מתעוררים

ממשלת גאנה הכריזה על מענקים לכ 200,000עסקים קטנים ובינוניים בסך כולל של כמאה מיליון  .$מילוי בקשה למענק יעשה על ידי פורטל שיתופעל על ידי
הסוכנות הגנאית לעסקים קטנים על מנת למנוע שחיתות בחלוקת הכסף.

בקניה ,הבנק המרכזי ביצע מספר פעולות לסייע לעסקים שנפגעו ולכלכלה:
פתיחת קו אשראי של  350מיליון דולר לבנקים המסחריים ,הקטנת רזרבות המזומן הנדרש בבנקים באחוז מ  5.15%ל  .4.25%הורדת הריבית הבין-בנקאית באחוז
ל  .7.25%הקלות מס לעל מי שמרוויח עד ל 24,000-שילינג בחודש (כ  .)$240הפחתת מס ההכנסה מ 30%-ל .25%-הקצאת  100מיליון דולר ממשרד הרווחה
הקנייתי לאוכלוסיית הפגיעות  -קשישים ,יתומים וכו' .הפחתת המע"מ מ 16-ל 14-אחוז החל מה 1-לאפריל .הקצאת  100מיליון דולר מתקציבי הביטוח הרפואי לצורך
גיוס עובדים נוספים בתחום הבריאות.

ממשלת קולומביה הקצתה  500מיליון דולר לחודש לתמיכה בתעסוקה .התמיכה ,עד גובה של  40%משכר המינימום בקולומביה ( 316ש"ח למועסק) ,תשולם
לעסקים קטנים ובינוניים שלא יפטרו את עובדיהם בחודשים מאי-יולי .התמיכה מותנית בירידה מוכחת של  20%לפחות במכירות בהשוואה לחודש אפריל 2019
(מותנית באישור רו"ח מבקר) .ההערכה הינה כ 6-מיליון משרות יסובסדו באופן זה.

מוקדי פניות עסקים בעקבות משבר הקורונה

מוקד משרדי

• עד כה ,כ 7,349-פניות תועדו במוקדי של משרד הכלכלה (טלפוני ומקוון)

מוקד פיקוד העורף

•

• עיקר הפניות עסקו בשאלות הקשורות לתו הסגול ,הפעלת חוגים ,מעונות
ומכללות

עובדי משרד הכלכלה הוצבו כמוקדי ידע למתן מענה לפניות עסקים
שמגיעות למוקד פיקוד העורף.

•

השאלות נגעו בעיקרן בסוגיות התו הסגול והאם מותר לעסק לפעול
(כגון – חוגים ,הפעלת צהרונים ,שיעורים פרטיים ,ספורט ימי ,הפעלת

• מתבצע עדכון שוטף של דף השאלות והתשובות בנושא תקנות החירום

צימרים ,טיפולים אלטרנטיביים וכיו"ב).

לעסקים באתר המשרד
•

סה"כ עד כה התקבלו כ 484,532 -פניות למוקד פיקוד העורף
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