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 עיקרים

  כוללת שני תרחישים, בהתאם להתפתחויות הבריאותיות.  2021תחזית האגף לשנת

עם הסתברות נמוכה בתרחיש  .בשנה זו 4.6%של  בתרחיש המרכזי יצמח המשק בשיעור

 *..%91-בבריאותית הצמיחה תסתכם של החמרה יותר 

 בכלכלה העולמית במהירות ובעוצמה בשנה החולפת משבר הקורונה הכה זאת לאחר ש

 ,הפיסקלי והמוניטריהסיוע ו חסרות תקדים, אולם נתוני פתיחה מקרו כלכליים חיוביים

הביאו לפגיעה מוגבלת בתוצר המקומי בהשוואה  ,לצד המבנה הענפי של המשק הישראלי

, 2020בשנת  3.3%-אגף, כלכלת ישראל צפויה להתכווץ בלפי תחזית ה .למדינות אחרות

ממוצע ו ישראל,לכלכלת ביחס  4.15%להתכווצות של  OECD -ארגון ה תחזית לעומתזאת 

 . OECD-במדינות ה -5.5%של 

  בהשוואה עולמית ניתן לתלות בין  2020בשנת את הפגיעה המצומצמת בכלכלה הישראלית

בלבד ביצוא, שמהווה רכיב משמעותי בתוצר המקומי. מגזר הטכנולוגיה  קלההיתר בפגיעה 

-בפרט חווה שגשוג למרות המשבר, שבא לידי ביטוי בין היתר בגידול ביצוא שירותי ההי

 . הזרות בתחוםטק ובהשקעות 

  ,התכווצות לצד  הורגשו ביתר שאת בשוק העבודההמשבר יו השליליות של השפעותמנגד

 . OECD-במדינות ה הםיותר ממקבילי ונפגעיכה הפרטית, שהצר

  את המשבר הכלכלי שהתפתח בעקבות המגפה והתגובה שננקטה אפשר לאפיין באמצעות

זעזוע היצע משקף בעיקר שלושה סוגי זעזועים: זעזוע היצע, זעזוע ביקוש ושינויים מבניים. 

 . את ההשלכות של המגבלות הבריאותיות וצפוי לחלוף ככול שהמגבלות יוסרו

 הניתוח בהרחבה

 3.4%במצב כלכלי טוב יחסית. שיעור האבטלה היה נמוך ) הקורונהמדינת ישראל הגיעה למשבר 

, 60%עמד על  2019יחס החוב תוצר בשנת ו 1(80%-גבוה )כ בתעסוקה שיעור השתתפות ,(2019בשנת 

, 3.4%של  צמחה הכלכלה הישראלית בקצב 2019. בשנת לצד גירעון מבני גבוה יחסיתזאת אולם 

ביחס לקצב הצמיחה הפוטנציאלי של גבוה במקצת ( ו3.5%) 2018שנת קצב הצמיחה בבדומה ל

, ירידה 3.3%-יתכווץ ב 2020לאור נתונים אלה אנו מעריכים שהתוצר בשנת . 3%-המשק המוערך בכ

 מתונה יחסית בהשוואה עולמית.

תרחיש התחת שני תרחישים.  כוללת מעבר למתווה של צמיחה כלכלית, 2021תחזית האגף לשנת 

מגבלות בריאותיות ו 2021השתלטות על הנגיף במהלך המחצית הראשונה של מניח המרכזי 

, שאינו תרחיש מרכזי . תרחיש ההחמרה הבריאותית4.6%ובעקבותיה צמיחה של  בלבד, בתקופה זו

                                                 
 סקירה זו נכתבה על ידי צוות מאקרו באגף הכלכלנית הראשית, בהובלת ד"ר לב דרוקר. *
 . 64-25בקרב גילאים  1
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כתוצאה מהללו . 2021שנת יחולו לאורך שתחלואה ומגבלות מניח  שכן הסתברותו נמוכה יותר,

 בסוף המסמך(. 2021תחזית פרק )להרחבה ראו  1.9%-יצמח התוצר ב

ועל אף הגרעון המבני הגבוה, היה למדינת ישראל מרחב הציבורי הנמוך יחסית בזכות רמת החוב 

 , אז2019בדצמבר הרקע למשבר החל . פיסקאלי ליישום מדיניות מרחיבה להתמודדות עם המשבר

בעולם בקצב  ההתפשט חדש הגורם למחלה מידבקת. המחלהן נגיף קורונה התגלה בעיר ווהאן בסי

 2020כפנדמיה. החל מחודש פברואר  ידי ארגון הבריאות העולמי-עלה רזמהיר, ובראשית מרץ הוכ

מקיף ראשון החל בבידוד נוסעים השבים מחו"ל וכלה בהטלת סגר ישראל בהדרגה הגבלות,  החילה

והמגזר משמעותית צומצמה פעילות המגזר הפרטי במסגרתו חודש מרץ יה של במחצית השני

שבלטה  הייתה השפעה כלכלית ניכרת הגבלותל. מצומצמתהציבורי הועבר לעבודה במתכונת 

, שיעור דורשי קצבת האבטלה זינק מטה( א' תרשים)ראו  : ענפים הושבתובמהלך הסגר הראשון

 , מדדי המניות ירדו בהתחלה40%-בכ בשיא, סך הרכישות בכרטיסי אשראי פחת 25%-וחצה את ה

קדונות ניירות ערך נפדו בהיקפים נרחבים ועוד. י(, פ2)אך התאוששו במהירות יחסית בחדות

 בחישוב שנתי. 29.2%-התכווץ ב השניכתוצאה מכך, התוצר ברבעון 

פגיעה תשלומי מע"מ )שינוי חודשי בהשוואה למקבילו אשתקד( כאינדיקציה ל – תרשים א'
 כלכלית על פי ענפים בפעילות

 
 מקור: עיבודי אגף הכלכלן הראשי לנתוני שע"מ

 

, החלה הסרה של המגבלות ופתיחה במחצית השניה של אפריל עם הירידה במספר החולים החדשים

חלק מההקלות שתוכננו  הוביל לביטול היפוך המגמה ועליה בתחלואהמחודשת של עסקים. 

                                                 
 נהרוטרם משבר הקו חלק ממדדי המניות עדין נמוכים מהרמה של 2
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לסגר בהשוואה  משמעותית כלית, אולם בעוצמה פחותהמגבלות חדשות על הפעילות הכל ולהטלת

חגי תקופת בשני סגר הוטל  ,בתחילת ספטמבר מדי התחלואהיגידול נוסף במבעקבות  .הראשון

 בכמחצית עד שני שלישים בהשוואה לסגר הראשון מוערכת של הסגר השני הכלכלית עלותו .תשרי

 (. 'ור' תרשים )

מסוימים היציאה מהסגר השני הייתה הדרגתית יותר מזו שאפיינה את הסגר הראשון, כאשר ענפים 

ות והתיירות, לצד ענף התרבות שנותר סגור ברובו נהמסעד לל לא שבו לפעילות מלאה )כגון ענפיכ

זה מתאפיין בפחות מאז מרץ(. בסוף דצמבר נכנסה מדינת ישראל לסגר שלישי. עם זאת, סגר 

, מערכת החינוך נותרה פתוחה. במקביל, החל מבצע לחיסון האוכלוסייה מפני הנגיף, כאשר הגבלות

 .ביחס למדינות העולם ,בשיעור ניכר, אחוזי החיסון בישראל גבוהיםיבת שורות אלו, תבו, נכון לכ

שילוב ייחודי של שלושה זעזועים: היצע, נבע מ הואניתוח מעמיק של התפתחות המשבר מעלה כי 

  .)ראו תרשים ב'( ושינויים מבנייםביקוש 

 במשבר הנוכחי בא לידי הזעזוע . 3משקף פגיעה ביכולת הפעילות של המשק זעזוע היצע

ובשינוי התנהגות הצרכנים לאור ענפים לסירוגין,  שהוטלו על שורה שלכפי ביטוי במגבלות 

כי רכיב זה אחראי על כמחצית מהפגיעה בתעסוקה עולה  5נתוניםהמ 4.חשש בריאותי

 בתקופה שבין הסגר הראשון והשני. 

 הרעה במצבם  והחשש מפניחברות ו נובע מהפגיעה בהכנסות של פרטים זעזוע ביקוש

. (אקיימ-צריכה )בייחוד ברכיבי צריכה כגון רכישות בניההכלכלי. הזעזוע בולט בתחומי 

וודאות באים לידי ביטוי בירידה חדה בהשקעות החוסר במקביל, הירידה בביקושים ו

 במשק. 

  בעקבות המגבלות שהוטלו, חלק מהעסקים נאלצו להתאים את עצמם בקצב מהיר מהצפוי

ערכות לתקופה יכה שינויים מבנייםלמציאות החדשה וענפים מסוימים החלו לעבור 

חלק מהשינויים בדפוסי הפעילות בתקופת הקורונה צפויים להיות  .שאחרי הקורונה

מסחר פיזי. ו פחות שימוש במשרדים, לצד 6דיגיטציהו יותר עבודה מרחוק –פרמננטיים 

לא חווה פגיעה משמעותית  טק(-והתקשורת )הכולל את תחום ההי, ענף המידע הלדוגמ

טק, כגון -ירותי ההיכתוצאה מהמשבר, והמשבר אף הזניק את הביקושים לחלק מש

ניהול הוהעבודה מרחוק. ענף שירותי  ,בחברות העוסקות בתחומי הסחר האלקטרוני, הענן

                                                 
 זמינות גורמי ייצור )חרם נפט(, הגבלת כניסת עובדים זרים או פגיעה בהון )רעידות אדמה(.לדוגמה:  3
בדרך כלל נהוג לחשוב על שינוי התנהגות צרכנית כזעזוע ביקוש, אולם במקרה זה מדובר בזעזוע בצד ההיצע היות  4

אדם הנמנע מסעודה במסעדה בשל חשש מהידבקות, הגורם הוא והדבר נבע מחשש בריאותי. לדוגמה, מבחינתו של 
בצד ההיצע. מנקודת מבטו, השירות אינו זמין אולם הרצון לסעוד ויכולת הקנייה עודם קיימים. זאת להבדיל ממצב 

 שבו אותו אדם מוותר על הסעודה בגלל חשש לפרנסתו העתידית )זעזוע ביקוש(.
 נתוני תעסוקה, למ"ס. 5

6 "The pandemic has highlighted and sped up a fundamental shift towards digital businesses ... 

The trend will last for decades", Economist, August 22.  
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תמיכה יעבור כנראה גם הוא שינוי מבני בעקבות המשבר הבריאותי )שיעור נמוך יותר הו

   (.בשטחי משרדים ומסחרמהעובדים עובד מהמשרד, מה שמפחית צורך 

 המשברמקורות ניתוח  –תרשים ב' 

 

חלק מהענפים אינם נכללים בחלוקה לשלושת סוגי הערה: מקור: עיבודי אגף הכלכלן הראשי. 
   .100%-הזעזועים, ולפיכך השפעתם אינה מסתכמת ב

 

, בהשוואה לשנה חולפת. היות וטרם משבר הקורונה 3.3%-צפוי להתכווץ ב 2020התוצר בשנת 

תוצר.  6.5%, המשבר הוביל לפגיעה מצטברת של 3%על עמדה  2020תחזית הצוות לצמיחה בשנת 

ת לצמיחה השנה נערכה במתודולוגיה של הערכת עלויות המגבלות במונחי פעילות כלכלית, והתחזי

אשר אומצה גם על ידי גופים בינלאומיים. הפגיעה בפעילות המשקית מוערכת דרך ניתוח נתוני 

הפגיעה ם לשינויים בתוצר. בהשוואה עולמית, הפגיעה במשרות ובפריון ברמה ענפית תוך תרגומ

לפי תחזית האגף, כלכלת ישראל . 7יחסית בכלכלה הישראלית כתוצאה ממשבר הקורונה מצומצמת

 4.15%להתכווצות של  OECD -ארגון ה תחזיתזאת לעומת , 2020בשנת  3.3%-צפויה להתכווץ ב

 .OECD-במדינות ה -5.5%ישראל, וממוצע של לכלכלת ביחס 

  

                                                 
עם זאת, השוואה של הפגיעה בתוצר לנפש תראה כי מצבה היחסי של ישראל הינו פחות חיובי מאשר בהשוואת  7

 . OECD-ל גידול האוכלוסייה הגבוה יותר בישראל בהשוואה לממוצע ההפגיעה בתוצר, וזאת בש
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 2020לשנת  OECD-במדינות ההשוואת תחזיות הצמיחה  –' גתרשים 

  
 . 2020, דצמבר OECDמקור: 

 

לוקחת האוצר תחזית 

בחשבון את התוצאות של 

זוס נסקר פורום הקונצ

הרבעוני שנערך על ידי האגף. 

תחזית הסבב האחרון 

לצמיחת המשק הישראלי 

נמצאת בטווח  2020בשנת 

 3.1%-ל 4.8%התכווצות של 

לפי מומחי כלכלה הנשאלים 

בסקר פורום הקונצנזוס 

)שיפור ביחס לתוצאות סבב 

צופים  2021בשנת  .קודם(

שלאור המשך המגבלות הבריאותיות התוצר יתאושש באופן חלקי ויצמח בממוצע המשתתפים 

 (. 5.9% - 2.7%)טווח של  4.4%בקצב של 
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. הארגוןלרוב מדינות  בהשוואהפחית את החשיפה למשבר מההרכב הענפי של הכלכלה הישראלית 

)ראו  טק המשיך לצמוח בקצב מהיר-כאשר יצוא שירותי הי, טכנולוגיההמשק הישראלי מוטה 

מנגד, יצוא שירותי התיירות, שנפגע קשות, . בהמשך המסמך(בתיבה טק -הרחבה על מגזר ההי

 –תי התיירות של ישראל הוא שלילי יצוא. בנוסף, מאזן יצוא שירוהמהווה נתח קטן בלבד מ

לסיכום,  ההוצאה של ישראלים הנופשים בחו"ל גדולה מסך ההוצאה של התיירות הנכנסת לישראל.

 הדבר בא לידי ביטוי בפגיעה קלה יחסית של היצוא הישראלי בהשוואה למדינות אחרות. 

 )שלושה רבעונים ראשונים( 2020לשנת  OECD-במדינות ה השינוי ביצוא –תרשים ד' 

 

  , שינוי בשלושת הרבעונים הראשונים בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. OECDמקור: 
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 2020בשנת  טק-השקעות בענפי ההי –תיבה 

. סך 2020בשנת ענף ההייטק הישראלי שבר את שיא ההשקעות  ,IVCדו"ח האחרון של הלפי 

בהשוואה  27.4%מיליארד $, עלייה של  9.9בהסתכמו ו 2020בשנת ההון סיכון הגיעו לשיא השקעות 

בחברות  ההשקעותהיקף  2017משנת  כאשרהמשך המגמה מהווה חדה העלייה ה .2019לשנת 

 . (להלן )ראו תרשים ההייטק הישראליות יותר מהכפיל את עצמו

 משבר הקורונה שינה את תמהיל ההשקעות וצורת האקזיטים.יחד עם הגידול בהיקף ההשקעות, 

בבי גיוס השקעות בספגע בגבוה הבשני הרבעונים הראשונים של השנה חוסר ודאות בשווקים 

 ,לעומת זאת השקעות בשלבים המאוחרים יותר עלו בהשוואה לשנים הקודמות .מוקדמים יותר

 תמהילשינוי ב ניכר. בנוסף לכך, למזער סיכוניםרצון המשקיעים בעקבות נראה ככל הזאת ו

 . (IPO) לצד המעבר לגיוס ישיר בהנפקות שווקי ההון ,M&Aדה בעסקאות ירידה ח: האקזיטים

 , מיליוני 2015-2020$ות בתחום ההייטק בישראל עההשק

 

 IVC-Meitar The Israeli Tech Review 2020מקור: 

 

בשלושת  10.2%-בהתכווצות רכיב הצריכה הפרטית, שירדה בה מקור בתוצרעיקר הפגיעה 

צמצום אפשרויות ההתכווצות בצריכה הפרטית משקפת את הרבעונים הראשונים של השנה. 

 הפגיעה בהכנסה הפנויה לאור הפגיעה בתעסוקה. הצריכה עקב המגבלות לצד 

אחוזי אבטלה  36.1%, עם עלייה לרמת שיא של בשוק העבודההשפעות המשבר הורגשו ביתר שאת 

מובטלים, עובדים בחל"ת במהלך הסגר הראשון בחודש אפריל )לפי ההגדרה הרחבה הכוללת 

. בתום הסגר חזרו מרבית המובטלים לתעסוקה אך ומפוטרים טריים שאינם מחפשים עבודה(

על רקע הטלת סגר נוסף. בממוצע, על  22.6%-במהלך חודש אוקטובר זינק שיעור האבטלה בשנית ל
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, זאת בהשוואה 15.4%על  2020-פי הערכות אגף הכלכלנית הראשית, יעמוד שיעור האבטלה הרחב ב

 .2019-ב 3.8%-ל

. כיוון שהנתונים סקרי כוח אדם של הלמ"ס. נתונים מקוריים )לא מנוכי עונתיות(עיבודי אגף הכלכלנית הראשית לנתוני מקור: 

 .לרמה החודשית תוקננו דצמברהנתון לחודשים ספטמבר עד החצי חודשיים אינם מבוססים על מדגם זהה לנתונים החודשיים, 

מאפייניו הייחודיים של משבר הקורונה מקשים על ביצוע השוואות בינ"ל בתקופה זאת. כך למשל 

 1.3ל עובדים לחופשה ללא תשלום )בישראל הופעל כלי החל"ת אשר הוביל להוצאה מסיבית ש

אחרים בשוק העבודה  םבעוד במדינות אחרות יושמו כלי ,מיליון עובדים היו בחל"ת בחודש אפריל(

השוואה בינ"ל של שיעורי האבטלה או  ,אשר עודדו השארת עובדים בתעסוקה חלקית. משום כך

להתגבר על קושי זה,  התעסוקה הסטנדרטים לא תשקף את המצב היחסי בשוק העבודה. על מנת

מוצגת להלן השוואה של שיעור השינוי בסך שעות העבודה בפועל בישראל בהשוואה למדינות 

, שהוא האחרון שיש לגביו 2020אירופה עבורן יש בידינו נתונים זמינים, עבור הרבעון השני של שנת 

מהממוצע האירופאי,  . מהשוואה זו עולה כי היקף הפגיעה בשוק העבודה הישראלי היה גבוהנתונים

בהתאמה. עם זאת, היקף הפגיעה היה מתון בהרבה בהשוואה למדינות  14.4%-בהשוואה ל 16.9%

 (.26%( או פורטוגל )27%(, ספרד )31%כגון טורקיה )
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שיעור שינוי בסך שעות עבודה למעשה ברבעון השני ביחס לרבעון מקביל אשתקד,  –תרשים ה' 
 +15גילאי 

 

נתונים מקוריים )ללא ניכוי עונתיות(. באיחוד האירופי . Eurostat-אגף הכלכלן הראשי לנתוני סכ"א, והמקור: עיבודי 
 .ם מתייחסים לכלל המשרות של המועסקלמשרה העיקרית ובישראל ה מתייחסיםנתוני שעות העבודה בפועל 

מסתיימת  2020שנת . 2021אך נתייחס בקצרה לתחזית לשנת  2020אמנם הסקירה מתמקדת בשנת 

תעמוד בסימן צמיחה כלכלית,  2021עם התקדמות מבצע חיסון האוכלוסייה. אנו צופים ששנת 

תיגזר  הבאההצמיחה בשנה על המגפה.  ההשתלטותאולם היקפה תלוי במידת ההצלחה של 

מהמגבלות הבריאותיות ומקצב ההתאוששות בסיומן. לאור הקשר בין שני הרכיבים בחרנו להציג 

 אלטרנטיבי הכולל החמרה(: התרחיש ה)התרחיש המרכזי ושני תרחישים 

 )תאושש בקצב שאפיין את היציאה י, המשק בתרחיש המרכזי )התאוששות הדרגתית

ראשונה של שנת היה במחצית יפריים. התרחיש מניח חיסון האוכלוס-ממשבר הסאב

בתרחיש זה . בהיקף מצומצם , כאשר בתקופה זו עדין ישנן הגבלות בריאותיות2021

 . 4.6%צפויה צמיחה בשיעור של 

 לדוגמה בשל קיום 2021לאורך שנת משמעותית וקיום תחלואה מניח  תרחיש החמרה ,

את הממשלה שייאלצו צפוי, מעבר להתחסנות האוכלוסייה  מוטציה או התארכות מבצע

תאושש בקצב שאפיין את יבתוך כך, המשק . וסגר במהלך השנהצעדי הכלה  לנקוט

איטית בתרחיש זה ההתאוששות הקום/האינתיפאדה השנייה. -ה ממשבר דוטהיציא

-הצמיחה בתרחיש זה תהיה מתונה ותסתכם ב(. scarringמשקפת פגיעה מתמשכת )

1.9%. 
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 הפגיעה בפעילות הכלכלית לפי מתווי ההתאוששות': ותרשים 

 

 

 סיכום התרחישיםנספח 

 2021 2020 2019 תרחיש  

תרחיש  צמיחה
 מרכזי

3.4% -3.3% 4.6% 

החמרה 
 בריאותית

3.4% -3.3% 1.9% 

 תוצר
 מדד)

2019=100) 

תרחיש 
 מרכזי

100  96.7   101.1  

החמרה 
 בריאותית

100  96.7   98.5  

תוצר 
 נומינלי

)מיליארדי 
)₪ 

תרחיש 
 מרכזי

1,407  1,375   1,445  

החמרה 
 בריאותית

1,407  1,375   1,408  
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 תוצר לנפש

 2021 2020 2019 תרחיש 

תוצר 
 לנפש

 מדד)
2019=100) 

תרחיש 
 מרכזי

100  94.8   97.3  

החמרה 
 בריאותית

100  94.8  94.7  

 

 אינפלציה ומחירי תוצר

 2019 2020 2021 

 0.3% 0.6%- 0.8% אינפלציה

שינוי 
במחירי 

 תוצר

2.2% 1.1% 0.5% 

 

 שוק העבודה

 2021 2020 2019 תרחיש 

 מועסקים

 

התאוששות 
 הדרגתית

3,967 3,524 3,852 

החמרה 
 בריאותית

3,967 3,520 3,736 

שיעור 
 *אבטלה

 

התאוששות 
 הדרגתית

3.8% 15.4% 8.6% 

החמרה 
 בריאותית

3.8% 15.4% 11.6% 

שכר 
נומינלי 

 ממוצע

 

התאוששות 
 הדרגתית

10,477 11,504 11,023 

החמרה 
 בריאותית

10,477 11,515 11,115 

 * הגדרה רחבה הכוללת מפוטרים בעקבות הקורונה שלא מחפשים עבודה. 


