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 זעזוע היצע וזעזוע ביקוש: וצעדי המנעהכלכלית של המגיפה ערוצי ההשפעה 

זעזוע בצד ההיצע  : 

 בסיןבשרשרת האספקה בתחילה בשל השבתה שיבושים  , 

 (עבודה מרחוקי "שמותנו ע)ענפי התיירות והפנאי והפעילות העסקית , על התעופהמגבלות 

 פגעו בהיצעהשבתת הפעילות והגבלות התנועות 

להקים עסק חדש ( ויקר)קשה ; מקשים על ההתאוששות, פיטורין ופשיטות רגל(hysteresis  

 (פגיעה בפוטנציאל הייצור

זעזוע של ביקושים  : 

הסגר והגבלות הפעילות מביאות לפגיעה בצריכה הפרטית 

 נוספת בצריכהולכן לפגיעה  הפנוייהמביאים לירידה בהכנסה  ת"והחלהפיטורין 

 בערך הנכסים הפיננסיים ובעקבותיה ירידת העושר של הציבור פוגעת בצריכה  הירידה

 הפגיעהאי הוודאות מעצימה את ; הפרטית ובהשקעות
20.08.2020 
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 הפעילות המשקית בצל משבר הקורונה

20.08.2020 
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 2020של  -IIהתכווצות חסרת תקדים בתוצר ובתוצר העסקי ברביע ה
 עונתיות מנוכינתונים , לעומת רבעון קודם בחישוב שנתי, השינוי הכמותי בתוצר ובתוצר העסקי

 ,ס"למ" מקור
 16.8.20 
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 התכווצות חדה במיוחד בצריכה הפרטית ובהשקעות 

 מנוכה עונתיות, שינוי כמותי לרבעון בחישוב שנתי, גידול חד בצריכה הציבורית

 16.8.20, ס"למ" מקור
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הייתה מתונה יחסית לזו   II-התכווצות התוצר בישראל ברביע ה

 שבמדינות המפותחות



 משבר הקורונה בשוק העבודה
 

20.08.2020 
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 שכירים

  
  

20.08.2020 
 2020יולי ,לדמוקרטיה -סקר המכון הישראלי: מקור

 

 יוני בחודש התעסוקתי המצב
 עצמאים מול שכירים

9 

13.5%   

 מובטלי קורונה

 עצמאים



3% 6% 

62% 

28% 

34% 

52% 

1% 
13% 

 עצמאים   שכירים  

 הכנסה כלל/לא היה שכר הכנסה/חלה ירידה בשכר הכנסה/לא חל שינוי בשכר הכנסה/חל גידול בשכר

  
  

 2020יולי ,לדמוקרטיה -סקר המכון הישראלי: מקור 20.08.2020

 

 השינוי בשכר בחודש יוני יחסית למצב טרום המשבר
 שכירים מול עצמאים

 2020יוני  –הכנסת העצמאיים נפגעה יותר מהשכירים 

35%  
 נפגעו

65%  
 נפגעו

26%- 

44%- 
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 2020יולי ,לדמוקרטיה -סקר המכון הישראלי: מקור 20.08.2020

 

 יותר נפגעו והצעירים המבוגרים

11 

16% 16% 

14% 
11% 

15% 

19% 



 45-54הפגיעה בשכר בולטת בקרב צעירים ובגילאי 

20.08.2020 
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 2020יולי ,לדמוקרטיה -סקר המכון הישראלי: מקור

 

37%- 

28%- 
24%- 

16%- 

22%- 
32%- 



 הערבים השכירים נפגעו יותר

20.08.2020 
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 2020יולי ,לדמוקרטיה -סקר המכון הישראלי: מקור

 



 ?האם יש ברשותך כסף נזיל
 כלל המדגם לפי מגזר

20.08.2020 
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 2020יולי ,לדמוקרטיה -סקר המכון הישראלי: מקור

 



 החלשים נפגעו יותר
 

 משק שהיקף ההשבתה בהם גבוה מעסיקים עובדים בשכר נמוך יחסיתענפי 

15 

 כרייה וחציבה
 שרותי תקשורת

 שירותים פיננסים

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

0 50 100 150 200 250 300 350 400

ה
ת

ב
ש

ה
ר 

עו
שי

 

 (ח לשנה"אלפי ש)תמורה ממוצעת למשרה 

 (גודל הבועה)והיקף תעסוקה , שיעור השבתה, תמורה ממוצעת למשרה

מזון ומשקאות שירותי  

 מסחר קמעונאי

 הבינוי

 מסחר סיטונאי

 התעשייה

 הובלה יבשתית
 תכנות ומחשוב

בידור ופנאי, אמנות  שירותי אירוח 

 בנק ישראל: מקור 20.08.2020



 תחזיות ומגמות צפויות

20.08.2020 
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זית  2021 - 2020תחזיות הצמיחה של בנק ישראל לשנים 

 עודכנה כלפי מטה  2020-הצמיחה ל

 7.7.20 -מהותחזית בנק ישראל  ס"הלמ: מקור
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 2020עד  2013, במונחים שנתייםרבעוני 

תחזית  
 שנתית

 -8.9%: עם סגרים נוספים עד סוף השנה התחזית, בתרחיש חמור: 2020תחזית 

20.08.2020 



 תרחישים מקרו כלכליים של משרד האוצר    

20.08.2020 
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 2020אוגוסט , משרד האוצר, אגף הכלכלנית הראשית: מקור



20.08.2020 
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12% 

 7.7.20בנק ישראל : מקור

 :הכלכלנית הראשית
 תחזית  שיעור האבטלה  

 הכלכלנית הראשית באוצר

סוף  
 שנה

  התאוששות
 ההדרגתית

 החמרה

2020 9.7 15.0 

2021 8.0 12.4 



 כללי--הנדרשתהמדיניות 

 באזורים עם שעורי  לצד מיקוד המגבלות הריחוק החברתי המשך

בסיס מערך בדיקות רחב הדבקה גבוהים וקבוצות סיכון על 

ומהיר ותחקור אפידמיולוגי משופר שיאפשר קטיעה מהירה של  

 שרשרת ההדבקה 

 פיסקלית והרחבה מוניטרית כדי למנוע העצמה של הנזק הרחבה

 ; והשלכות ארוכות טווח של ההשבתה

הרחבה של הנגישות לאשראי 

 

20.08.2020 
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 המדיניות התקציבית

הכוללת רשת ביטחון לפרטים ולעסקים  מדיניות פיסקאלית מרחיבה נדרשת —

 תעסוקה  ובצמיחה מוטת  בהתאוששות, ותמיכה בביקוש המצרפי, שנפגעו

 2021 - 2020 -נדרשת קביעת מסגרת תקציב ל—

 "(קופסאות)"לתקציבים ייחודיים לטיפול במשבר ( תקרה)יש לקבוע מסגרת —

נדרשת הצגת תוואי רב שנתי להחזרת משקל החוב בתוצר לרמתו ערב המשבר  —

 (אחוזי תוצר 60)

-2020העברת תקציב ל, קביעת מסגרת לטיפול ממוקד ואפקטיבי במשבר

והצגת תוואי לטיפול בחוב עם היציאה מהמשבר יסייעו למנוע עלייה  2021

 חדה בעלויות מימון החוב של מדינת ישראל

20.08.2020 
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 התפתחות יחס החוב תוצר בתרחישים השונים

20.08.2020 
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 2020-2021העברת התקציב 

 : להעברת התקציב חשיבות רבה —

 לא הותנעו/תאפשר פעילות הממשלה והעברת תקציבים לפעילויות שנעצרו–

 תשקף סדרי העדיפויות המתוכננים לשנתיים הקרובות  –

לשוק ההון ולחברות דירוג  , העסקילסקטור של יציבות תעביר מסר –

 האשראי  

 הוודאותתגביר את  –

יעשה שימוש רק " הקופסא"חשוב מאוד שבמסגרת של —

הקורונה ורק עבור תכניות שמטרתן טיפול ישיר במשבר 

 . להוצאות חד פעמיות

 

 

20.08.2020 
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 תכניות הסיוע

20.08.2020 
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 שונות במדינות הקורונה משבר עם להתמודדות הסיוע חבילות

 צעדים תקציביים בצד ההכנסות וההוצאות
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 9.1% -   ממוצע

 החבילה בישראל כוללת צעדים שהוכרזו עד אמצע אוגוסט, 9/7/2020 –מעודכן ל ,  IMF  :מקור
20.08.2020 

 באחוזי תוצר
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  שונות במדינות הקורונה משבר עם להתמודדות הסיוע חבילות

 אחרותממשלה והתחייבויות מותנות ערבויות 
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  8.9% –ממוצע 

 9/7/2020 –מעודכן ל ,  IMF  :מקור
20.08.2020 

 באחוזי תוצר



 במדינות המפותחותהסיוע מרכיבי 

 ביישום  נוספות התומכות הקצאת משאבים למערכת הבריאות ולמערכות

 המדיניות

( ת"חל, מעל גיל פרישה)גם לאלה שאינם זכאים על פי החוק הקיים , דמי אבטלה

 (צמצום תקופת האכשרה, הארכת תקופת הזכאות)והקלת התנאים 

 בהליכים מהירים ויעיליםתמיכה בעצמאים ובעלי עסקים קטנים 

שמירה על המועסקים  תמרוץ((employment retention— זה אינו חלק

 מהחבילה בישראל

מקדמות ,  ביטוח לאומי, ארנונה, מ"מע—השתתפות בתשלומי חובה/פטור/דחייה

 , מים, חשמל, מס הכנסה

  אשראי נרחב בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים 

 20.08.2020 חמורפיצוי חלקי לעסקים שנפגעו באופן 
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 הנדרשת בישראל הפיסקליתהתכנית 

 :  הכלכלית של הממשלה צריכה להתייחס לשלושה טווחי זמןהתכנית 

 מענה לאתגרי המשבר ורשת ביטחון לנפגעי המשבר– המיידיהטווח —

הרחבת הפעילות הכלכלית וצמצום  , שנפגעו תמיכה באוכלוסיות  -  והקצר המיידיבטווח —

 .האבטלה

 .  צעדים להגברת הפריון, פיזי ואנושי השקעה בהון  -  בטווח הבינוני—

 .שנדרשות להאצת הצמיחה וליצירת מקומות עבודההרפורמות את היום להתניע כבר יש 

 : התכניתמטרת 

 ביטחון סוציאלית רחבה  רשת —

 ברי קיימא םתמיכה בשרידות עסקי—

 לתעסוקהחזרה מהירה ומקסימלית עידוד —

 .  כושר התחרות המשקימוטת תעסוקה ושיפור  עידוד צמיחה—
20.08.2020 
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מרכיבי ההוצאה התקציבית הנדרשת בישראל  

 ועקרונות לטיפול במשבר

 (משקי בית ועסקים) ביטחון לנפגעי המשבר רשתות –

בתשתית  תמיכה בצמיחה ובהתאוששות באמצעות השקעות –

 ובהכשרות מקצועיות  

 (בדיגיטצייהלמשל )עידוד עסקים להשקיע –

 להימנע ממתן סיוע שאינו ממוקד למטרות אלו  –

רשתות  , ערבויות: כלים אפקטיביים להרחבת ביקושים ולהשקעות–

 הגברת וודאות ופרויקטים של תשתית לטווח ארוך, ביטחון 

 
20.08.2020 
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 המדיניות המוניטרית

הפחתת ריבית 

ח"ח ובמט"אספקת נזילות בש  ; 

 הקלה במגבלות רגולטוריות להענקת אשראי לעסקים ומשקי בית שנקלעו

 למצוקה זמנית

עידוד הבנקים לאפשר דחיית תשלומי משכנתה והלוואות צרכניות 

בריבית בנק ישראל₪  מיליארד  5כנגד בטחונות בהיקף של , אשראי לבנקים  ,

 כמקור להעמדת אשראי לעסקים קטנים ובינוניים

(תפעל לירידת כל עקום הריביות)ח "רכישת אג 

20.08.2020 
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 כמה הערות על חבילת הצעדים שהוכרזו על ידי הממשלה

היקף חבילת הסיוע התקציבית דומה  לזה של חבילות הסיוע המדינות המפותחות; 

 הארכת הזכאות  ; ולעצמאים וסיוע לעסקיםהתכנית החדשה כוללת רשת בטחון נרחבת לשכירים

מקטינה את אי הוודאות לציבור השכירים   10% -מאו עד ששיעור האבטלה ירד  2021עד יוני 

 והעצמאים  

 המענק להורים לילדים ולפנסיונרים, בפרט)חלק מהצעדים אינם ממוקדים מספיק בנפגעי המשבר  ,

סיוע למי  —למשל)באחרים הקריטריונים ללא מדרג ; (והמענק לכל אזרח, לעבודהמענק החזרה 

 (40%שפדיונו ירד במעל 

ושעור ערבות המדינה נמוך יחסית בהינתן רמת הסיכון  , היקף האשראי בערבות מדינה נמוך יחסית

הקרן לענפים בסיכון החלה לפעול באחור רב ושעור המימוש בשלב ; ואי הוודאות הגבוהות בעת הזו

 זה מזערי

אך בחלק מהתחומים קביעת הקריטריונים  , החבילה כוללת את מרבית המרכיבים הנדרשים

למוד  , תקציבים לדיגיטציה); מסורבל וארוך מידי,ויישום הצעדים כרוך בתהליך מורכב , התעכבה

 (נוצלו כלללא הכשרות מקצועיות , מרחוק

החבילה אינה כוללת התנעת צעדים לעידוד הצמיחה וליצירת מקומות תעסוקה 
20.08.2020 
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 הרכיבים החסרים בתכנית הכלכלית

 ת"חל/ומניעת גל שני של פיטורים תמיכה בשימור עובדים 

 שיאפשר  , (אירופאי/הגרמנילמודל בדומה )ת "לחלנוסף יצירת מסלול

השכר  מהמדינה של חלקי עם סבסוד חלקית במשרה עובדים לשמר /להחזיר

 (.ת"חל/במקום תשלום דמי אבטלה)

 אבטלהלצמצום ניצול הזכאות לדמי  –האכיפה הגברת. 

 ( גל שני ושלישי)מגפה /משברבעבודה מהבית בתקופות תומכת רגולציה הסדרת 

 
 

20.08.2020 
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 הרכיבים החסרים בתכנית הכלכלית

 קיוםמקצועית ודמי הכשרה 

 (כישורי בסיס ואנגלית, אוריינות דיגיטלית)התנעת הכשרות כלליות במימון המדינה 

 נדרשותעם המעסיקים וסבסוד תשתיות הכשרה הקמת מנגנוני הכשרה בשיתוף 

 ההכשרהדמי קיום בזמן תשלום. 

שילוב תכנית ההכשרות המקצועיות עם המודל הגרמני 

 הכשרה מקצועית/למי שזכאי לדמי אבטלה וניגש לקורס 30%הקנס של ביטול 

 לציבור מובטלי הקורונה –מערך הסברה. 

 תמריצים לעובדים ולמעסיקים לגשת להכשרותיצירת 

 היצע מול  , הנחוציםהקמת מערך מעקב ואיסוף נתונים בזמן אמת אודות המקצועות

 .  ביקוש ועוד

 

 

 

 

20.08.2020 
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 ?בישראלמספר המובטלים מה 

20.08.2020 
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 23.7.20,גלובס: מקור

21.5 
12.4 
11.8 
4.7 

שעור  
 האבטלה

 ?מהם המקצועות הנדרשים בשוק העבודה



 הרכיבים החסרים בתכנית הכלכלית

 תמיכה בעסקים שנפגעו  

 להיקף הפגיעה בפעילות  מדורג בהתאם  –שיפוי עסקים בגין הוצאות קבועות 

בדגש על ענפי  , חברות ועסקים קטנים ובינוניים להטמיע טכנולוגיות לעבודה מרחוק תימרוץ

 .   (או סבסוד השקעות/מענקים ו)התעשייה המסחר , השירותים

 הטמעת /וניהול מרחוקמכירה , ותמריצים להשקעה בטכנולוגיות לשיווקמענקיםIndustry 4.0 

 הקלת הנטל הרגולטורי  

 איכות השירות שמעניקה הממשלה לאזרחים ולעסקיםשיפור. 

 הממשל הקמת פורטל דיגיטלי אחיד לכל ממשקי המגזר העסקי עם(One stop shop) 

 מתקדמות וייעול השימוש בכלי של הצהרות  יישום שיטות 
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 הרכיבים החסרים בתכנית הכלכלית

 "השקעות ירוקות"בדגש על  –האצת והקמת השקעות בתשתית 

 כיתות ובתי  בינוי : בתשתית והקמת פרויקטים מתוכנניםשל השקעות האצה מסיבית

תחבורה בדגש על תחבורה  תשתיות , עירוניותתשתיות , תשתיות תקשורת, חולים

סולארית   –תשתיות של אנרגיה ירוקה , ציבורית ותחבורה מקיימת למשל שבילי אופניים

 ,  אנרגיהמאפסי מבנים , בעיקר

לשדרוג כושר הייצור ולשיפור כושר , עידוד מפעלים ועסקים לבצע השקעות בהון פיסי

קידום ופיתוח הייצור המתקדם  , מעגליתהתחרות בדגש על אימוץ שיטות של כלכלה 

 .  המיחזורכגון תעשיות , חדשותתעשיות ופיתוח 

 

ובעלות תרומה לשיפור הפריון וכושר   , בטווח הקצראלו השקעות עתירות תעסוקה 

 .  התחרות בטווח הארוך
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 ...ישראל? ומי לא כאן:  תכניות לשימור עובדים

שעור העובדים בגינם 
מתקבלת השלמת שכר  

 לשימור תעסוקה  
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 נכונות רבה בקרב הציבור בישראל להשתתף בהכשרות
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 חשיבות רבה לחופש הבחירה של תחום ההכשרה ולקבלת דמי קיום



 תודה רבה


