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השבוע במאקרו 
 

התוצר המקומי של ישראל, כמו גם התוצר העולמי, צפויים להתכווץ בחדות במהלך הרביע השני של  2020 עקב משבר 
הקורונה והשנה תסתיים בצמיחה שלילית 

נמשכת ההתפשטות המהירה של נגיף הקורונה 
ברחבי העולם. במועד כתיבת שורות אלה, מגפת 
הקורונה הגיעה כמעט לכל מדינות העולם, 
כשמספר הנדבקים הכולל מתקרב ל-800 אלף 
ומספר הנפטרים מהנגיף קרוב לכ-40 אלף איש. 
יש לציין שבתוך שבוע המספרים הוכפלו, נתון 
המצביע על כך שקצב ההדבקה בחלקים רבים 
מן העולם נותר עדיין גבוה מאוד. זאת, כמובן 

בהיעדר תרופה/חיסון מאושרים לשימוש. 

מאפייני תוואי ההתפשטות של המגיפה – עלייה 
בקצב הולך וגדל במספר הנבדקים היומי עד 
לנקודת השיא ולאחר מכן ירידה בקצב 
ההדבקה – הינו דומה במרבית המדינות. 
המדינות נבדלות ביניהן במועד ההתפרצות של 
המגיפה, ולכן מדינות העולם נמצאות בנקודות 
שונות על תוואי זה. באיטליה, בה נגיף הקורונה 
היכה בעוצמה רבה בשבועות האחרונים, ישנם 

סימנים ראשונים שעשויים להעיד על כך שנקודת השיא חלפה. מנגד, בארה"ב, קצב ההדבקה ממשיך לעלות במהירות, מגמה 
אשר צפויה להימשך. במטרה להקטין את קצב ההדבקה, חלק גדול ממדינות העולם הטילו סגר, שכולל השבתה נרחבת של 
הפעילות הכלכלית והגבלות על תנועה של תושבים. עם זאת, במדינות בהן הושגה שליטה כמעט מלאה על המגיפה, למשל 
סין, קיים חשש ממשי מפני גל מחודש של התפרצויות, לאחר הקלה בתנאי הסגר וחזרה הדרגתית לפעילות, התפתחות אשר 

מצביעה על כך שהחזרה לשגרת פעילות עשויה להתארך.  

משבר הקורונה הוביל לפגיעה קשה ומיידית ברוב כלכלות העולם עקב השבתה יזומה של הפעילות הכלכלית. על אף שעוצמת 
הפגיעה עדיין אינה ברורה, כיוון שנתוני הפעילות בחודשי הסגר עתידים להתפרסם רק בשלב מאוחר יותר, אנו עדים בשבועות 
האחרונים למגמה ברורה של עדכונים חדים כלפי מטה בתחזיות הצמיחה לשנת 2020 מצד גופים פיננסיים רבים. בתרשים 
המצורף מוצגות תחזיות הצמיחה של יחידת המחקר של האקונומיסט )EIU( נכון לתאריך ה-26.3.20. ההנחה שבבסיס 
התחזית הינה חזרה הדרגתית לפעילות במהלך המחצית השנייה של 2020. עדכון התחזית כלל החמרה של תחזיות הצמיחה 
ל-20 הכלכלות הגדולות בעולם )G20(, אשר ממחישה את עוצמת הפגיעה של משבר הקורונה בכלכלה הגלובאלית. מהעדכון 
עולה כי התוצר העולמי צפוי להתכווץ ב-2.2% במהלך 2020, לעומת קצב גידול חיובי של כ-3% בשנת 2019, זאת תוך 
התכווצות בפעילות של הכלכלות המובילות בעולם המפותח )ארה"ב, גוש האירו, יפן ובריטניה(, במקביל להאטה משמעותית 

בקצב הצמיחה של שווקים מתעוררים גדולים )סין והודו( וירידה בתוצר של מדינות EM אחרות כמו: ברזיל ורוסיה. 

באשר לישראל, אנו מעריכים שהתוצר המקומי יתכווץ בכ-2.7% בשנת 2020 )הערכה דומה לזו של חטיבת המחקר של בנק 
ישראל, מינוס 2.5%, שפורסמה ב-24.3.20(, תוך עלייה חדה בשיעור האבטלה לרמות של 7% עד 9% )בממוצע שנתי(. הפגיעה 
החמורה והמיידית במצבם הכלכלי של עסקים ומשקי בית רבים, צפויה להוביל, להערכתנו, להתכווצות הצריכה הפרטית, 
לירידה בהשקעות בענפי המשק ובבנייה ולפגיעה בפעילות סחר החוץ של המשק, הן בתחום הסחורות והן בתחום השירותים. 
כמו כן, העלייה החדה בתביעות לדמי אבטלה, במקביל לירידה החדה בהכנסות המדינה ממסים, צפויים להוביל לעלייה חדה 

בגירעון הממשלתי באמצעות "המייצבים האוטומטיים".  

מעבר להשפעת המייצבים האוטומטיים נציין את הצעדים האקטיביים הכלולים בתכנית הסיוע למשק, עליה הכריזה 
הממשלה ב-30.3 )ראה/י הרחבה בפסקה הבאה(, שצפויים להביא את הגירעון התקציבי השנה אל למעלה מ-7% תוצר ואת 
היחס חוב/תוצר לכ-70% תוצר, לעומת רמה של כ-60% תוצר לפני המשבר. בהנחה שבמהלך המחצית השנייה של השנה 
המשק ישוב בהדרגה לפעילות, גם כפונקציה של מידת היעילות של התכנית הממשלתית והתמיכה של בנק ישראל וגם כתלות 
ביציאה של העולם מהמשבר, צפויה התאוששות בפעילות במהלך 2021, אך כפי הנראה שהתוצר ישוב לרמתו ערב המשבר 

רק לקראת סוף 2021. 

תכנית הסיוע של הממשלה כוללת מרכיב קטן יחסית של מעורבות תקציבית ישירה, תוך התמקדות מצומצמת בצעדים 
הנחוצים להאצת היציאה מהמשבר. ייתכן שידרשו צעדים נוספים בהמשך   

לאחר שמדינות רבות ברחבי העולם כבר הכריזו על תכניות נרחבות לתמיכה תקציבית עקב משבר הקורונה, ראש הממשלה 
ושר האוצר הכריזו ב-30.3 על הרחבת חבילת הצעדים ליציבות המשק, כסיוע להתמודדות עם ההשלכות החמורות והנרחבות 

של משבר הקורונה.  
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ההיקף המוכרז של התכנית עומד על 80 מיליארד ₪, מתוכם, 47.5 מיליארד ₪ )כ-3% תוצר( מתוך התקציב באופן ישיר )על-

ידי הגדלת הגירעון( ו-32.5 מיליארד ₪ )כ-2% תוצר( שלא מתוך התקציב )בעיקר תמיכה במתן אשראי ע"י המערכת 
הפיננסית(. על-פי משרד האוצר: 20.6 מיליארד ₪ הוקצו לסיוע למשקי הבית ועצמאיים בעלי עסקים קטנים, ולהערכתנו 
עיקר הסכום יגיע ממקורות תקציביים; 40.7 מיליארד ₪ הוקצו לסיוע למגזר העסקי )עסקים בינוניים וגדולים(, כאשר 
להערכתנו רק כ-12 מיליארד ₪ מתוכם הם ממקורות תקציביים, כשעיקר הסיוע מגיע בצורה של הלוואות בערבות מדינה, 
שהינן התחייבות תלויה ולא תזרים כספי ממשי מן האוצר; ובנוסף, 11 מיליארד ₪ למערכת הבריאות ו-7.7 מיליארד ₪ 

להאצת המשק.  

נדגיש שלעת עתה הפרטים והתנאים של הצעדים לא פורטו כהלכה על ידי משרד האוצר והממשלה, כך שלא ברור מה מידת 
ישימותם ומה מידת התועלת הצפויה מהם להאצת הצמיחה. כמו כן, לא הובהר האם הצעדים מתוכננים ל-2020 או שייפרסו 
גם על 2021 ואף מעבר לכך. לא ברור אילו, ואם בכלל, מהצעדים יוגדרו כהוצאה תקציבית ייעודית לטיפול במשבר הקורונה 
כחלק מ"קופסא תקציבית", ואילו ייכנסו לבסיס התקציב, ובכך יהפכו להוצאות פרמננטיות שישפיעו על "ניפוח" התקציב 

גם בשנים הבאות.  

הצעדים העיקריים בתכנית מבחינת משקי הבית ועצמאיים קטנים, הם: מענקים לעצמאיים, תשלום דמי אבטלה תוך הקלת 
תנאי הזכאות, תשלום דמי אבטלה גם לעובדים שהוצאו לחל"ת ומענקי סיוע לבני 67 ומעלה שעבודתם הופסקה. דהיינו, 
צעדים שנועדו להקל במידה מסוימת על הפגיעה בהכנסות בתקופת המשבר, כאשר מבחינת חשיבה קדימה לתקופה שלאחר 

המשבר, הוקצו 200 מיליון ₪ בלבד להכשרות מקצועיות על מנת לסייע למפוטרים לחזור מהר יותר לשוק העבודה.  

מבחינת הסקטור העסקי, הצעדים התקציביים העיקריים הינם: 6 מיליארד ₪ מענק לעסקים, ביטול תשלום ארנונה עבור 
החודשים מרץ-מאי בגובה 2.7 מיליארד ₪ והחזר מקדמות מס עבור פברואר-מרץ בגובה 3 מיליארד ₪. הקריטריונים לזכאות 
של צעדים אלה לא פורטו, כך שלא ברור האם הם כוללים את כל הסקטור העסקי או רק חלקים קטנים יחסית ממנו. כפי 
שציינו, עיקר הסיוע לסקטור זה הינו חוץ תקציבי, וכולל בעיקר הלוואות בערבות מדינה שמידת יעילותן אינה ברורה לנוכח 
מורכבות מערכות הגשת הבקשות בממשלה. מידת המורכבות הבירוקרטית הינה רבה מאוד ומדובר בפתרון מאוד לא יעיל. 

חלק גדול מהצעדים שהוצגו בתכנית חסר פירוט ברור בנוגע לקריטריונים לקבלת המענקים, ההלוואות והזכאויות השונות. 
לא ברור מי יוכל להגיש בקשה לקבלת הסיוע ותוך כמה זמן אכן יוכל לקבל אותו. בנוסף, נראה כי היקף הצעדים ממקורות 
תקציביים עומד על כ-30 מיליארד ₪ בלבד מתוך ה-80 מיליארד ₪ שהוכרזו, שהם כ-2% תוצר. מדובר בהיקף סיוע נמוך 
ביחס למדינות אחרות, בדגש על ארה"ב ומדינות אירופה )אם כי ההשוואה אינה בהכרח משקפת שכן הגדרות התקציב בין 

המדינות השונות אינן חופפות במלואן(.  

מכלול הצעדים אינו מספיק בעת הנוכחית, ומתמקד בהקלה מסוימת למשקי הבית שכבר נפגעו מהמשבר, תוך מתן סיוע קטן 
מדי לסקטור העסקי, זאת ללא מענה הולם לטובת צמצום הפגיעה בהמשך. לדוגמה, אחד הצעדים שננקטו במדינות אחרות 
הינו מתן מענקים לעסקים קטנים שלא יפטרו עובדים או יוציאו לחופשה ללא תשלום. הוצאה לחופשה ללא תשלום גורמת 
לאבדן הון אנושי, כתוצאה מתקופת ההסתגלות המחודשת עם החזרה לעבודה לאחר תקופה ממושכת שהעובד היה מנותק 
ממקום עבודתו, ולכן ראוי היה שיינתן מענה לעניין זה. ללא צעדים משמעותיים שמטרתם לשמר את קשר שבין המעסיק 
לבין מועסק מפוטר או בחל"ת, חסרים חלק מן הצעדים שמטרתם לסייע בהתאוששות כלכלית מהירה יותר בעת שהווירוס 
ימוגר. ככלל, המענה המוגבל לקשיים מיידים של עסקים קטנים/בינוניים שפעילותם הושבתה, עלול לפגוע בתשתית הכלכלית 

של ישראל, דבר אשר צפוי לעכב את שלב ההתאוששות לאחר המשבר. 

לסיכום, בחינת שני אמצעי המדיניות שהופעלו עד כה—המדיניות התקציבית והמוניטרית—מלמד כי בנק ישראל סיפק עד 
כה מענה הולם ומיידי למשבר הקורונה, בצורה של הפחתת דרישות ההון מהבנקים, תכנית של רכישות אג"ח, מכרזי החלף 
ועוד. מנגד, החלק של משרד האוצר בתכנית הסיוע, שאמור להיות המשמעותי בהשפעתו, נראה מצומצם ולא מספיק. 
להערכתנו, יש צורך מיידי בשיקוף מלא לציבור של מכלול חבילת הצעדים שהוצגה, תוך הרחבת הסיוע לסקטור העסקי, 

2  

ובעיקר לעסקים קטנים ובינוניים שמעסיקים חלק גדול מהמועסקים במשק.  

 
 
 
 

כתב: יניב בר 
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