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 ופהתע

 למרץ 27-לישראל ב חברת אירופלוט תפסיק טיסותיה

 12 -  מספר החברות הטסות לישראל  - 24.3נכון ל

 נוסעים  52,200עם  376עמד מספר הטיסות הבינ"ל בנתב"ג על  1.3.20ב 

 נוסעים.  7,500עם  67עמד מספר הטיסות על  18.2נכון ל 

 צפון אמריקה

  ארה"ב
 26.3מעודכן 

 6.3 -  טראמפ חותם( על חבילת סיועspending bill בגובה )מיליארד דולר 8.3 

 13.3 -  מיליארד דולר למדינות. 50טראמפ מכריז על מצב חירום והקצאת סיוע בגובה 

 14.3 -   הצעה במסגרת house bill  –  ימי מחלה בשכר, הקמת ביטוח אבטלה  14בדיקות קורונה ללא עלות, הענקת

 סיוע בגובה מיליארד דולר לתכניות לביטחון מזון.מיליארד דולר ו 2מורחב בגובה 

 17.3- מיליארד דולר שיוקצו  50מיליארד דולר, מתוכם  850חבילת סיוע בגובה  קצותטראמפ מכריז על כוונה לה

 לטובת חברות תעופה

  26.3  הכוללת:טריליון דולר  2חבילה של 

 :סיוע לאזרחים. 1 

  זהו מענק חד פעמי )חידוש שלו יחייב חקיקה(. יש הפחתה בגובה   ילד.דולר ל 500 -דולר לבגיר ו 1,200מענק של

אחוז  1.5אין מענק. עלות תשלום זה נאמדת ב  -אלף דולר  99אלף דולר בשנה. מעל  99-75המענק בין הכנסות של 

 מיליארד דולר(. 300תוצר )

  דולר. 600הגדלת תשלומי האבטלה החודשיים ב  

 יבו למנוע פיטורין.תשלום מוגבל למעסיקים שיתחי 

 סיוע לחברות. 2 

  מיליארד דולר. 367 -עובדים( 500הלוואות לעסקים קטנים )עד 

  מיליארד לחברות הקשורות  70מיליארד לחברות מטען,  8מיליארד לחברות תעופה,  80 -הלוואות לחברות גדולות

 מיליארד לכל השאר. 360לבטחון הלאומי, 

שנים(, החברות לא יכולות  5ת מתחייבות לשמור על מספר העובדים לתקופת ההחזר )ההלוואות כוללות הגבלות: החברו 

 .2008לרכוש בכסף הזה את האגחים שלהן. הגבלות אלו הן חלק מהפקת הלקחים של משבר 

 ניתנה לאוצר סמכות להלאמת מניות של חברות שמקבלות הלוואות במקרה של עיכובים בהחזר ההלוואה. 

 םסיוע לבתי חולי. 3 

מיליארד דולר לבתי חולים. מנגנון החלוקה מאד לא ברור. יש להדגיש שבגלל ביטול כל הפרוצדורות שאינן  100מענקים של  

מצוקה כספית קשה והם מתקשים להעמיד משאבים נדרשים רכוש ציוד מגן הכרחי. ברור  מצילות חיים, בתי החולים סובלים 

 שסכום זה לא יספיק והוא יוגדל בעתיד.

 סיוע למדינות .4 

מיליארד לסיוע למדינות השונות. על פי הדיווחים שקיבלנו, ההכנסות ממיסים של מדינות רבות )הכנסות המבוססות  150 

אחוז. כך יוצא כי למדינות אין משאבים להתמודד עם המשבר. גם כאן ברור שהסכום  90 -בעיקרן על צריכה( צנחו במרץ ב

 רחוק מאד מלהספיק.

 ת:הערות נוספו 

 מתגייסת ליצירת מכונות הנשמה. קווי הייצור של מפעלי הרכבים מומרים לצורך זה.  תעשיית הרכב האמריקאית

 שבועות שלאחריהן הם יוכלו לייצר אלפי מכונות הנשמה בחודש. 6-4החברות מעריכות שהכשרת קווי היצור תארך בין 



 

 

 ת החודשים הקרובים.פולט בשש-לסטודנטים ולמשכנתאות לא יוכלו לייצר די הלוואות 

 עמותות המגזר השלישי- NGO .הצליחו להכניס עצמן גם כזכאיות להלוואות מהממשל ,  

 קנדה 
 

 25.3מעודכן 

 (25.3שר )או מהתל"ג הקנדי 3% -מיליארד דולר השווים ערך לכ 82-כ סה"כ הוקצו

הן בעיקר לאזרחים הנכנסים למעגל האבטלה ועסקים קטנים ובינוניים. סוגי הסיוע: הגדלת קצבאות  חבילות הסיוע .1
-רשויות המס, דחיית מועדי תשלומי מיסים עד הילדים, מענקים דו שבועיים למי שלא זכאי לדמי אבטלה, מענקים דרך 

ממשכורות עובדים לעסקים קטנים, דחיית תשלומי משכנתא, הפסקת תשלומי ריבית על הלוואות  10%, סבסוד 31.8
סטודנטים, תשלומים מוגברים לאוכלוסיות מוחלשות, הקצאת כסף ואשראי לעסקים מכל הגדלים, רכישת משכנתאות 

ייעודי לחקלאים, כסף עבור תעסוקה גמישה, תמיכה בחברות הלוואה פדרליות, כסף עבור  מבוטחות, הקצאת אשראי
 מחקר למציאת חיסון לוירוס. 

למעט ההגבלות הרפואיות: איסור התקהלות, מרחק של שני מטרים ועבודה מהבית ככל  אין הגבלה על מפעלים .2
 נשמה, מסיכות וכו'. הניתן. בנוסף הסבת מפעלים לייצור אמצעי מיגון כגון: מכונות ה

 הגבול בין קנדה לארה"ב פתוח למטרות סחר בלבד .3
עובד בעיקר מהבית ונמצא תחת מגבלות משרד הבריאות )עבודה מהבית, ריחוק חברתי(. במקרים  הסקטור הציבורי .4

 בהם נדרשים להגיע )בית הנבחרים והסנאט למשל( הם נפגשים תחת המגבלות. 
דרישות לקבלת דמי האבטלה, קיצור הזמנים לקבלת דמי האבטלה, מענקים עבור הקלה ב -עובדים בחופשה או חל"ת .5

 מי שאינם זכאים לדמי אבטלה, סבסוד משכורות לעסקים קטנים. 
 מיליון דולר למדינות לא מפותחות להתמודדות עם הוירוס.  50קנדה הקצתה  - סיוע חוץ .6
 גון. הוא הסבת מפעלי תעשיית הרכב לתעשיית מוצרי מי היוזמות המעניינותאחת  .7
 משרד האוצר, ממשלת קנדה, משרד ראש הממשלהרלוונטיים: לינקים  .8
הביקורת היחידה כרגע הינה באיך ומתי יגיעו כספי הסיוע  יש תמיכה במימשל,  . אמון ציבורי בהתנהלות הממשלה .9

 לאזרחים ולעסקים. 
 

 ירופהא

  כלל אירופה
 25.3עדכון 

 החל מה( ( הקמת יזמה להשקעות מיוחדות )13.3-הנציבות הציעהCoronavirus Response Investment Initiative )

( ע"מ לענות באופן גמיש, יעיל ומהיר לצרכים cohesion fundsאשר מטרתה לגייס תקציבים מקרנות הלכידות )

ערכות בריאות, שוק תעסוקה, עסקים קטנים ובינוניים(. היוזמה תאפשר הזרמה החדשים בסקטורים הכי פגיעים )מ

 מיליארד אירו.  37עד  25-מהירה של מ

  הנציבות אימצה מסגרת זמנית אשר תאפשר גמישות מלאה למדינות החברות בנוגע לתמיכה ממשלתית  19.3ביום

ם או יתרונות פיננסים אחרים )הפחתת מס וכיו"ב( וסובסידיות. המסגרת תאפשר בין היתר למ"ח להעביר מענקים ישירי

 אירו לעסק, לאפשר הלוואות ציבוריות ופרטיות עם שיעור ריבית מסובסד ועוד.  800,000עד 

 ( הבנק המרכזי האירופיECB( הודיע )על הקמת תכנית תמריץ כלכלי בסדר גודל של 19.3 )מיליארד אירו.  750

 לפחות.  2020נשענת על קנייה מאסיבית של ניירות ערך, עד סוף  ammeEmergency Purchase Progrהתכנית ))

 ( ( להפעיל את "פסקת המילוט הכללית" )20.3הנציבות הציעה למועצהgeneral escape clause  של הסכם היציבות )

(. ההחלטה למעשה תאפשר למדינות החברות לחרוג מהתחייבויותיהן Stability and Growth Pactוצמיחה )

קציביות ולהשקיע את התקציבים הנדרשים למאבק אפקטיבי נגד נגיף הקורונה, ללא כל צורך לדבוק למסגרת הת

 . SGP-תקציבית תחת ה

 ( בנק ההשקעות האירופיEIB ( הציע )הקמת קרן הלוואות של 24.3 )יארד אירו לעסקים שנפגעו מהמשבר.מיל 200 

 לנטר ולעקוב אחרי ההתפתחויות בתחומי תיירות, סחר  הנציבות עומדת בקשר רציף עם המדינות החברות ע"מ
     ותעשייה, ותחבורה. טרם גובשה תגובה אירופית לנושאים אלה.

  מיליארד יורו בתגובה להתדרדרות 750הבנק האירופי המשותף הודיע על תכנית לרכישת אג"ח בהיקף של 

https://pm.gc.ca/en/news/news-releases
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases
https://www.canada.ca/en/news.html
https://www.canada.ca/en/news.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/news-releases.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/news-releases.html


 

 

 אוסטריה
 הכריז על: 18.3   לר קורץ'הקנצ 

 10מיליארד שמורים לתעשיות שיפגעו במיוחד,  15מיליארד יורו )מתוכם  38-מיליארד ל 4 -חבילת הסיוע תועלה מ 

 המיליארד שהוקצו בשבת כבר נוצלו.  4מיליארד לדחיית תשלום מיסים ותמיכה באשראי(. 

 הסיוע ינתן לעסקים קטנים וגדולים 

 יעשו מה שניתן ע"מ לשמר משרות ולמנוע עליה גדולה באבטלה 

 מיליארד יורו למשבר הקורונה, הכסף יוקדש הן  4על טיוטת חוק להקמת "קרן חירום" של ( 15.3)  הממשלה הודיעה

  לייצוב מע' הבריאות, עידוד שוק העבודה וסיוע על אובדן הכנסה למעסיקים ומועסקים. 

 400  מיליון יורו יוקדשו למודל עבורshort time work  וריםבעוד ימים ספשיהיה ניתן להגיש אליו בקשות 

 יורו, ושלעומת זאת יהיו סובסידיות למעסיקים   30,000מופיע שחנויות שיפתחו בניגוד לחוק יוכלו להיקנס בעד  הבטיוט

 שבועות ע"מ לטפל בילדיהם. 3שיאפשרו להורים להיעדר עד 

  רי יותרוציין שאיזון תקציב חשוב אך בריאות הציבור האוסט -שר האוצר ביטל את מדיניות הגרעון אפס, כמו כן 

 עובדי סיעוד מרומניה. 33,000-פועלים למצוא פתרונות ל 

 איטליה
 21.3  עדכון 

  רה"מCONTE  3.4 -והפסקת פעילות כלכלית לא חיונית עד ה המגבלות חמרתהכריז על ה  

 ;)'פעילות חיונית תימשך, תוך הקפדה על כללי מניעה )לרבות מרכולים, בתי מרקחת, דואר, בנקים וכד 

 כלכלית אחרת, יכולה להימשך באחת משתי דרכים: א. שיטות עבודה מקוונות; ב. קבלת החרגה ספציפית,  כל פעילות

 במידה והפעילות בעלת חשיבות למשק האיטלקי, ותוך הקפדה על כללי מניעה.

אושר צו המפרט את השימוש  16.3מיליארד לטיפול בהשלכות הקורונה. בישיבת ממשלה  25איטליה הקצתה  11.3 -ב

     בתקציב:

 .)עצירת המהלך להעלאת המע"מ )שתוכנן על מנת להקטין את הגרעון האיטלקי 

 ( 3.5תמיכה במערכת הבריאות הציבורית .)מיליארד , מתוכם חצי למערך ההגנה האזרחית 

 .נציג הממשלה בכל מחוז רשאי להלאים בתי חולים ומלונות לטובת קיום הבידוד הנחוץ 

 יורו )מיועד לפיצוי על ההפסד בחודש מרץ(. 600קבלו מענק חד פעמי של עצמאיים ועובדים זמניים י 

 5 .מיליארד יורו ישמשו לתמיכה בנזילות הכספית של חברות 

  (.50%יום )חודש מרץ( יקבלו פיצוי שכר חלקי ) 15הורים אשר לא עבדו לפחות 

 50  דרך חברות( מיליון אירו לרכישת אמצעי הגנה לעובדיםInail  , Invitalia) 

  אירו לשמרטפות. 600שוברים בסך 

  אירו לעובדים, במגזר הציבורי והפרטי, אשר ימשיכו לעבוד במקום העבודה בחודש מרץ )עבור  100מענק בסך

 אלף אירו בשנה(. 40משכורות נמוכות מ 

 .העלאת התשלום על שעות נוספות, לרופאים, אחיות וצוות רפואי 

 מיליארד האירו המושקעים במצב החירום. 25סוי הנפקת אגרות חוב ממשלתיות חדשות לכי 

 .מגזר הרפואה הפרטי מחויב לתת מענה מלא למשבר, בכוח אדם וציוד, על פי הצורך. המגזר יפוצה בהתאם 

  חודשים. 18הקפאת משכנתאות לבעלי בתים וחברות ל 

 .)דחייה של תשלום מיסים )עד סוף מאי 

 :עדכונים כלכליים נוספים

 מיליארד יורו להצלת העובדים. 11בעלות ממשלתית, השקעה של אלאיטליה תעבור ל 

  אחיות ורופאים יגויסו לעבודה, חלקם מתוך המערך הצבאי. 20,000מעל 

 150 מיליון מסכות. 5שכבר התקבלו( אמורות להגיע מסין, ו  40-מכונות הנשמה )בנוסף ל 

 ת במספר ימים, עם הגעת האיגודים מפעלים יישארו פתוחים, עם אפשרות הורדת התפוקה והשהיית הפעילו

 המקצועיים להסכמה לגבי הבטחת בריאות העובדים ואספקת מסכות מגן עבורם.

  מיליארד אירו למערך ההגנה האזרחית, שמחציתו יוקדש לתחום הרפואי.  1הממשלה הורתה על הענקת 

 לאומיים, , על פי החלוקה הבאה:מיליארד אירו הוגדרו לטובת תמיכה ביצוא מאיטליה ובקשרים המסחריים הבינ 4 



 

 

 1.5  קטנות ובינוניות.למתן הלוואות פיננסיות על מנת לאפשר נזילות כספית לחברות  –מיליארד 

 2  ביטוח המאפשר כניסה לשווקים בינלאומיים. –מיליארד 

 0.5  להפעלה מחדש של מערך היצוא, בעיקר עבור חברות קטנות ובינוניות. –מיליארד 

 בלגיה  
 שים עובדים במצב של אבטלה זמנית במטרה לשמר את תעסוקתם. ניתן ל 

  הטבות אבטלה זמניות 

  נהלים לחלוקה/דחיה/פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, ניכויי מס במקור, במיסים בעלי אופי חברתי, פיסקלי לעסקים

 ולעצמאיים. 

  הנחה או דחיה של תשלום מע"מ 

 סות חלקת תשלומים הנוגעים למס במקור פטור מקנ 

  דחיית תשלומים בגין מס אישי או מס חברות 

  יורו לחודש  1266-1582השגת הכנסה חלופית לעצמאיים ע"ס 

  .גמישות בביצוע חוזים פדרליים 

 בריטניה
24.3 

רוה"מ ג'ונסון על סגירת כל מקומות הבילוי, לרבות פאבים, בתי קפה, בתי קולנוע, מכוני כושר וכו'. מסעדות יעברו    .1
של משלוחים/איסוף. לאור זאת, הרשתות הגדולות: מקדונלדס, סטארבקס, איקאה, ננדוס, ג'ון לואיס הודיעו למתכונת 

על סגירה גם אם אין חובה חוקית עליהם לעשות כך )יתכן וחובת סגירת חנויות שאינן סופרמרקטים או בתי מרקחת 
 תפורסם כבר הערב או בימים הקרובים(.

ממשכורת  80%הממשלה תממן  –תוכנית שימור תעסוקה   רת צעדים חסרי תקדים.הצ'נסולר הודיע בשישי על שו .2
כמו כן, הגדלת המימון  חודשים.  3פאונד לחודש, החל מתחילת מרץ ולמשך  2,500העובד עד למקסימום של 

ולה לעסקים, דחיית תשלומי מע"מ, הגדלת המימון לתוכניות הרווחה ועוד. בתוך כך, נשמעת ביקורת על חוסר הפע
 לטובת עצמאיים קטנים ופרילנסרים. כנראה שהצעד הבא יטפל באוכלוסיה זאת.

הפיטורים ממשיכים, למרות שבעקבות התוכנית הממשלתית יותר עסקים מדווחים על שימור עובדים. מחוזות שונים  .3
.  53,000נט , ק38,000, הרטפורדשייר 50,000, אסקס 32,000פרסמו הערכות על אובדן מקומות עבודה: ברקשייר 

ישנו דיווח על תוכנית להלאמה חלקית של תעשיית התעופה הבריטית, והלאמת חברות הרכבות לתקופה של שלושה 
חודשים בתור התחלה. ישנם דיווחים שקידוחי האנרגיה בים הצפוני בסכנה והחברות מודיעות על קיצוצים בהפקה 

 ובעלויות התפעול )כלומר, פיטורים(. 
(, אולם דיווחו 45,000שבועות )דיווח אחד מדבר על  12-ולים דיווחו שהציעו אלפי משרות זמנית להסופרמרקטים הגד .4

 שהם גם קורסים מעומס הפניות של דורשי העבודה. 
הפאונד התאושש בעקבות הכרזות הצ'נסלור, אך חזר ליפול הבוקר אל מול הדולר בשיעור של אחוז אחד מהבוקר.  .5

 בוקר.מה 4%-מדד המניות נפל כבר ב
6. KPMG  2020-במשק הבריטי ב 2.6%פרסמו היום תחזית של התכווצות של 

 
 עדכון קודם

 ה-  British Business Bank 41   עד של מחזור עם לעסקים אפשרשת  חדשות עסקיות הלוואת תוכנית מציע 

 ללא םמההפסדי 80% עד כסהת כשהממשלה, ט"ליש מיליון 1.2 עד של להלוואה בקשה להגישפאונד  מיליון

  . עמלות

 עובדים יוכלו לבקש ימי מחלה, ע"פ חוק, עבור עובדים שאינם יכולים לעבוד בשל  250-מעסיקים עם פחות מ

 הקורונה. הפיצוי יהיה עד לשבועיים עבור כל עובד. 

  .הוקם קו חם בו יוכלו בעלי עסקים עם חובות מס להגיע להסדר תשלומים עם הרשויות 

  פאונד לעסקים קטנים ביותר.   3000ד פאונד למענקים בני מיליאר 2הוקצה תקציב של 

  אלף פאונד ומטה 51לנכסים השווים   2020-21הממשלה תעניק פטור ממס נכסים עסקיים לשנים . 

 גרמניה   
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 על צמצום נוסף בפעילות הציבור המותרת עד כדי כמעט עוצר. 22.3הקנצ'לרית מרקל הודיעה  



 

 

 :רמני לכלכלהתכנית הסיוע הג

 ( 23.3הממשלה הפדרלית אימצה) מיליארד יורו נוספים לסיוע מיידי 150 תכנית כלכלית משמעותית בסך של.  

  לחברות קטנות ועצמאיים כדי לשאת בעלות המשבר. מיליארד אירו יופנו לסיוע 40עד   

  יחידים כאלה -ן עוסקיםמיליו 5 -מיליארד יוענקו כתזרים מזומנים ישיר לעסקים של אדם אחד )יש כ 10 לפחות

  (. השאר יוקצה במסגרת הלוואות.הבגרמני

 2008מיליארד יורו, סכום הגבוה מהערבויות שסיפקה במשבר של  500-חבילת הסיוע הממשלתית צפויה להסתכם ב 

נוספות גרמניה הפדרלית נדרשת לקחת הלוואות  לצורך כך, ממשלת מיליארד בהלוואות וערבויות(. 480 -הגיעו ל )אז

 .GDP -מה 60%-פחות ב כעת עומד על  החוב הכולל של גרמניהכרגע, בפעם הראשונה בזה שנים. 

 בקשות סיוע וסיוע מדינתי -המחוז רמת מדינות. 2

 בילות סיוע מעם הממשל מדינות המחוז בגרמניה מבקשות מהממשלה הפדרלית חבילות סיוע ובמקביל מודיעות על ח

  בוואריה למדינת הצלה כחבילתמיליארד  100ש לפחות ר"מ בוואריה דוהר המדינתי.

  רמ"מNRW מיליארד אירו, סכום שמהווה שליש מהתקציב השנתי  25על חבילת סיוע חסרת תקדים בסך של  עהודי

  של המדינה.

 ייצוא ציוד רפואי: .3

ורת מצד נציבות ות שכנות וביקשגרר אחריו משברים עם מדינפואי גורף מצד גרמניה באמצע מרץ אחרי איסור ייצוא ציוד ר

לאחר דיון בא"א, הוסר האיסור לגבי מדינות הא"א. ייצוא למדינות שלישיות של ציוד מיגון, מסיכות, לבוש מיגון  19.3 -ב הא"א, 

 ומקפי מגן יהיה נתון לפיקוח.

 דוגמאות בולטות לחברות גדולות ותאגידים במשבר: .4

 משלתי לאחר שרוב רובו של צי המטוסים שלה מקורקע.מ חברת התעופה לופטהאנזה תזדקק לסיוע  

 רשת ההסעדה Vapiano ,אם לא תקבל סיוע ממשלתי מיידי. עומדת בפני פשיטת רגל, על פי הודעת מנכ"לית החברה 

  (.21במכסיקו ובארגנטינה ) -פולקסוואגן סוגרת את המפעלים באמריקה הלטינית 

 BMW "בסוגרת את המפעל בדרום קרוליינה בארה. 

 

 מיליארד אירו: 500הסיוע הכלכלי שהחליטו מדינות דרום גרמניה להעניק, זאת בנוסף לסיוע הפדרלי בסך  .1

 בוואריה:

עובדים ולפרילנסרים, אשר נקלעו למשבר נזילות בעקבות  250הממשלה יצאה בתוכנית חירום לחברות המעסיקות עד 

 הקורונה:

 מדובר במענק חד פעמי לפי המפתח הבא:

 אירו.  5,000 –עסקים מו 5עד 

 אירו. 7,500 –מועסקים  10עד 

 אירו.  15,000 –מועסקים  50עד 

 אירו.  30,000 –מועסקים  250עד 

 אדן וורטמברג:ב

מיליארד אירו. מדובר במענקים ישירים  5והלוואות של עד  Hardship fund -מיליארד אירו מ 1.2הממשלה מקצה סיוע בסך 

 קטנים. שיינתנו לעצמאיים ולעסקים

אירו, לפי החלוקה  30,000כאמור, לפי הודעת משרד הכלכלה, יינתן מענק )ומכאן שאין צורך בהשבת הכסף( בסך של עד 

 הבאה:

 אירו 9,000 –מועסקים  5עד 

 אירו 15,000 –מועסקים  10עד 

 אלף אירו 30 –מועסקים  50עד 

 

 הסן:



 

 

הממשלה מקצה סיוע בסך 7.5 מיליארד אירו ובדיונים בנוגע להקצאה של מיליארד אירו נוספים. מדובר בהלוואה לעסקים 

 קטנים המעסיקים עד 25 עובדים ובעלי מחזור שנתי של עד 5 מיליון אירו. 

  מסכום זה.  50%אלף אירו, כאשר הבנקים יוכלו לספק סיוע נוסף של לפחות  150-25מדובר בהלוואות בסך 

 סאארלנד: 

עד  3,000מיליון אירו לחברות ופרילנסרים, ותיתן מענקים בסך  30בנוסף להקלות מס, הממשלה הודיעה על תוכנית סיוע של 

   יקבעו.אירו. מענקים אלו יוחזרו במידה והחברות לא יעמדו בקריטריונים שי 10,000

 תחזית נזקים עתידיים

. לדבריהם, , היושב במינכן, פרסם נייר עמדה בן שמונה עמודים, המנסה לספק הערכות נזק למשקIFO מכון המחקר 

מיליארד אירו, עלות הגבוהה מכל משבר או אסון  700-בתרחיש קיצון של השבתת המשק לשלושה חודשים, תג המחיר יגיע ל

 מלחמת העולם השנייה. טבע שהתרחש במדינה מאז 

בתוצר  4.3%מיליארד אירו והוא יתורגם לירידה של  152הנזק הצפוי, בתחזית אופטימית של השבתה של חודש, יעמוד על 

מיליארד אירו לחודש, מאחר  270, אולם ההערכה הריאלית היא שהנזק יהיה גבוה יותר ויעמוד על 2020המקומי הגולמי לשנת 

 עים רבים שעשויים לצוץ בהמשך. לדבריהם, יש להשקיע כל הון אפשרי כעת במערכת הבריאות. וישנם גורמים בלתי ידו

מיליארד אירו. אם עצירת המשק תימשך יותר מחודש, ההפסדים  53-ל 25כל שבוע נוסף של השבתה יעלה למשק הגרמני בין 

תונים כלכליים אחרים בעבר, לפחות של התוצרת הגרמנית יגיעו במהרה למימדים גדולים משמעותית מאלו שנרשמו במי

 בהיסטוריה של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה. 

-מיליארד אירו, התוצר לנפש של גרמניה עתיד להיחתך ב 700כאמור, בתרחיש הקיצון של שלושה חודשי מיתון, והפסד של 

 מדובר בסכום כמעט כפול מרווחי המשק הגרמני בשנה אחת.  - %20

מיליארד אירו, זאת עוד לפני תוכניות הערבויות,  200-מיליון מובטלים חדשים תגיע ל 1.8-עלות הטיפול ב החוקרים מעריכים כי

מיליון עובדים צפויים  6.6אלף משרות, אולם במקרה קיצון  340-160הלוואות המדינה, והסיוע האירופי. סגר חלקי יסכן "רק" 

 להיות מושפעים ממשבר הקורונה בטווח זמן הקצר.

 דנמרק
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מיליארד דולר; חבילת סיוע  30 -מיליארד דולר; חבילת סיוע שנייה 18.7 -: חבילת סיוע ראשונהסך כל הסיוע הכלכלי .1
 מיליארד דולר. 63.7יארד דולר. סה"כ: מיל 15 -שלישית

 (. 75%חודשים בסך שכר בגובה של  3-)בשקלול עם פיצויים למגזר הפרטי ל 13%: אחוז הסיוע מהתל"ג של דנמרק .2
: עסקים קטנים ובינוניים יזכו לפיצוי בירידה בהכנסות ועבור הוצאות קבועות )משכורות, שכ"ד וכו'(, כמו גם היקף .3

לתית, עידוד בנקים למתן הלוואות לעסקים ע"י יצירת קרן סיכון ייעודית, כמו גם ערבות מדינתית הלוואות בערבות ממש
 לקרן הביטוח של תעשיית הנסיעות. הממשלה מעודדת רכש ציבורי בתמיכת עסקים דנים. 

 מיליארד דולר. 35יום בסך של עד  30-ביטול גביית מס ועיכוב גביית מע"מ לחברות הגדולות ל

 ברות שביטלו אירועים של מעל אלף איש.פיצוי לח

 של מיליארדי כת"ד )עשרות מיליארדי דולר( לתמיכה בעסקים בהמשך. -תוקם קרן עם סכום תלת ספרתי -בהמשך

 fast: אין שום מגבלה ממשלתית על מסחר וייצור, או על ייבוא וייצוא של סחורות שכאלו )הגבלות על מסחר וייצור .4
track שויות הבריאות השיקו את התוכנית "דנמרק עוזרת לדנמרק" לפיה חברות ואינדיבידואלים במעברי הגבול(. ]ר

יסייעו לממשלה עם דרישות דחופות. חברות קטנות תורמות ציוד רפואי, בעוד ענקיות כמו קרלסברג ונובונורדיסק 
 מייעדות מחדש את קווי הייצוא לייצור ציוד רפואי, ערכות בדיקה וכו'[.

: הגבולות סגור לכל מי שאינו תושב, עם מספר חריגים לחולים באופן קריטי, דנים ושוודים שגרים ותגבולות וסחור .5
בשוודיה אך עובדים בדנמרק והמיעוט הגרמני בדרום יוטלנד )הגובלת עם גרמניה(. אין הגבלים על יצוא ויבוא של 

 סחורות של ותרופות. 
-לתקופה של שבועיים )הוארך מאז עד ל 13/03-שלחו הביתה מהמעובדי המגזר הציבורי נ 800,000: המגזר הציבורי .6

(, ותמורת שכר מלא )נשמעה על כך ביקורת מימין, והושמעו הצעות כיצד לממן בהמשך: קיצוץ רוחבי בהוצאות 13/04
 הממשלה, הטלת מס או הגדלת הגרעון התקציבי(. יש הכרה לעבודה מהבית. תחב"צ פועלת ביכולת מצומצמת. 

: הממשלה עודדה את המגזר הפרטי לשלוח את עובדיו הביתה לחופשה. איסור חל"ת או בחופשה כפויהעובדים ב .7
 ( וכליאה למפרים סדרתיים. 220$כת"ד ) 1,500אנשים, קנסות מוטלות בסך  10התקהלות מעל 



 

 

ד )ע 90%ולעובדים לפי שעה בשכר של עד  (3,500$)עד  75%פיצויי לעובדים עצמאיים של שכר בגובה של 

 ימי חופשה. תשלום ימי מחלה החל מהיום הראשון.  5(. העובדים נדרשים לתרום $3,900

 תובטח גישה מוגברת להטבות אבטלה ומחלה, וכן הלוואות לסטודנטים. 

)שהמטה שלו לאירופה נמצא בקופנהגן( ועם הא"א. אין  WHO-: דנמרק מתייעצת עם השת"פ איזורי או סיוע בינ"ל .8
 , במיוחד כשדנמרק חלוקה מאוד עם שכנתה שוודיה ביחס לאמצעים שבהם יש לנקוט. נורדי-שת"פ איזורי

: קיימת התארגנות של מגזר החדשנות במספר פלטפורמות שנועדו לסייע לעסקים לשמר יוזמות חדשנות מעניינות .9
ק רעיונות המאפשרת ליזמים ולאחרים לחלו Shop Localפעילות ולהימנע מקריסה. בין השאר: הושקה אפליקציית 

מתקיימים פנים מול פנים(; משלוחי  90%בזמן משבר הקורונה; כל הטיפולים הפסיכולוגיים הפכו לדיגיטליים )בשגרה 
תרופות ומזון נעשים ע"י שירות מוניות יוקרה של יגואר וטסלה; הדפסת שולחנות עבודה זמניים מקרטון ממוחזר 

ם דרך האינטרנט; שירותי עיצוב מטבח מקוון דרך האינטרנט מפעל כפתרון לילדים שבבית; הקרנת פסטיבלים וקונצרטי
שנפס שהמיר עצמו לייצור בקבוקי חיטוי; הזמנה קפה ותשלום מחוץ לבית הקפה דרך אפליקציה; ובניית פלטפורמה 

בו אפשר  Coronatech.orgלהזמנת משלוחים ממסעדות, כולל כאלו שמעולם לא עשו משלוחים בעבר; הושק האתר 
 ק אתגרים ורעיונות טכנולוגיים הקשורים למשבר הקורונהלחלו

: הממשלה כרגע פועלת לאור מספר תרחישים כלכליים אפשריים, אך נוקטת בסודיות של זיהוי הזדמנויות כלכליות .10
ממש כדי שלא לגרום לספקולציות או אפקטים כלכליים מזיקים. רוב החברות פועלות לפי אסטרטגיית המתנה, 

 ות גדולות ופרויקטים מתכוננים. ומקפיאות השקע
עולם המחשבים מדגיש כיצד המצב הנוכחי מדגיש את הצורך הדחוף בדיגיטציה נוספת בכל אורחות החיים. נדווח עוד 

 בהמשך.
: ההתנהלות זוכה לגיבוי מלא של כלל סיעות הפרלמנט שתמכו בחבילות הסיוע פה אחד, אך התנהלות הממשלה .11

, המבקר את Jensen-Jacob Ellemannת מצד מפלגות הימין )כמו למשל יו"ר האופוזיציה, נשמר איזון עדין של ביקור
מספר המובטלים העולה והצורך בהגדלת חבילות הסיוע(. מתקיים דיון אידיאולוגי כלכלי בין ימין לשמאל, כשהשמאל 

למשל גרעון תקציבי  מצביע את הצורך של המגזר הפרטי בממשלה והצורך במס, והימין משבח את הצניעות )כמו
 גרעון תקציבי כמו באיטליה(  60%-העומד על אפס בדנמרק, בניגוד ל

 

 הולנד 
הממשלה ביקשה להעביר למגזר העסקי את המסר, ולפיו היא אינה נוטשת אותו, הוא צפוי לקבל תמיכה באמצעות החבילה 

 ם יוכלו לשמור על מקומות עבודתם.המוצעת והקבינט מפשט את הגישה ומרגיע את התנאים, כך שכמה שיותר אנשי

עוד הבהירה הממשלה, כי היא לא מתכוונת לבצע קיצוצים כתוצאה מהחבילה המוצעת אלא הוחלט להגדיל את החוב הלאומי 

מיליארד יורו(, הודות לעובדה  90המשמעות היא עוד  48.4%)בסוף שנה שעברה עמד על  60%-כשהמקסימום הוא עד ל

 .ובותשהחוב הורד בתקופות ט

שר האוצר, בראיון לעיתון הדגיש, כי הממשלה מוכנה לכל תרחיש וכי " הכיסים ההולנדים מלאים ומאוד עמוקים והוא מוכן לרוקן 

 אותם לחלוטין".

 פיצוי זמני על עלויות עבודה 
ה לתקופה של )משרד דמי אבטלה( לפיצוי בגין עלויות עבוד UWV , יכול לפנות ל20%יזם המצפה לאובדן מחזור של לפחות 

מהתגמול המבוקש. זה מאפשר לחברות להמשיך ולשלם לעובדים שלהן.  80%תספק מקדמה של   UWVשלושה חודשים. 

התנאי הוא כי שום עובד לא יפוטר מסיבות כלכליות במהלך התקופה שניתנה. יזמים יכולים להגיש בקשה לפיצויים, במידה ויש 

חברות כבר הגישו בקשה להפחתת זמן העבודה בימים  50,000קרוב ל .במרץ 1 -להם אובדן מחזור עסקים החל מה

 האחרונים.

 מיכה נוספת ליזמים עצמאיםת 
מיליון עצמאיים )פרילאנסרים ללא עובדים( בהולנד גישה קלה יותר לסיוע סוציאלי באם עבודתם  1.2-הקבינט מעוניין להעניק ל

ומקל לתמיכה ביזמים עצמאיים, כולל עובדים עצמאיים )פרילאנסרים(, הממשלה מכניסה הסדר זמני . תבוטל בשל משבר הקורונה

בכדי שיוכלו להמשיך בעסק. הסדר זה מיושם על ידי העיריות )רשויות מוניציפאליות(. עצמאים יכולים לקבל הבטחת הכנסה 

לשכר המינימום ואין  נוספת לתקופה של שלושה חודשים באמצעות הליך מואץ. כסף נוסף זה משלים את הכנסתם של העצמאים

צריך להשיבו. אין מבחן נכסים או שותפים בהסדר סיוע זמני זה לעצמאים. תמיכה במסגרת הסדר זמני זה אפשרית גם בצורה 

  .של הלוואת הון חוזר בריבית מופחתת

 חיית מיסים והפחתת הקנסותד 
. רשויות המס יפסיקו כעת את תביעת המס. יזמים המושפעים מהמצב יכולים בקלות רבה יותר להגיש בקשה לדחיית מיסים 

הכרח לשלם את הקנסות הניתנים כברירת מחדל בגין איחור  הדבר חל על מיסי הכנסה, חברות, שכר, רווחים ומע"מ. אין 

(, המתחילה בדרך כלל לאחר תום תקופת התשלום, מופחתת באופן זמני claim interestבתשלום. יתר על כן, ריבית התביעה )



 

 

. הפחתה זו תחול על 0%. הדבר חל על כל חובות המיסוי. גם שיעור ריבית המס הורד באופן זמני לכמעט 0%לכמעט  4%-מ 

 .כל המיסים הכפופים לריבית מס. הממשלה תתאים את שיעור המס בהקדם האפשרי

 רחבת ערבויות המימון היזמיה 

 .(GOעסקי ) ת יכולים להשתמש בתוכנית ערבות מימוןעסקים אשר חווים בעיות בקבלת הלוואות בנקאיות וערבויות בנקאיו

מיליון אירו לחצי מיליארד אירו. עם תוכנית זו, משרד הכלכלה  400מ התוכנית הממשלה מציעה להגדיל את תקרת הערבות של

)יש  על הלוואות בנקאיות וערבויות בנקאיות 50%מסייע הן לחברות קטנות ובינוניות והן לחברות גדולות עם ערבות של 

 75%-דיבורים על כך שהערבות הממשלתית תגדל ותגיע גם ל

 מחיר תעריף ריבית מופחת עבור יזמים עסקיים קטנים במיקרו אשראי 
מממן ומאמן קבוצה גדולה של יזמים קטנים ומתחילים, שלעתים קרובות מתקשים להשיג מימון  Qredits  קרדיט-ספק המיקרו

שירותי הקייטרינג, הקמעונאות, הטיפול האישי, הבנייה והשירותים העסקיים. דרך הבנק. אלה כוללים יזמים בתחום 

Qredits  מתחיל בצעדים עקב המשבר הזמני: עבור יזמים קטנים המושפעים מנושא הקורונה מוצעת תקופת החזר של שישה

מיליון  6של   ם כולללמטרה זו בסכו  Qreditsב . הממשלה תומכת2%-חודשים והריבית בתקופה זו מופחתת אוטומטית ל 

 אירו.

 ערבות זמנית לחברות חקלאות וגינון  

קטנים ובינוניים בתחום  הערובה לתקנות אשראי ליזמים תינתן ערבות זמנית להון חוזר במסגרת  ,חקלאות וגינון עבור חברות
אשראי ליזמים (. באופן זה הממשלה מבטיחה Guarantee for SME Agricultural Credits Regulationsהחקלאות )

 .חקלאיים. הממשלה שואפת לפתוח בקרוב בהרחבה זמנית של ערובה זו
 

 תייעצות בנוגע למיסוי תיירות בין השלטון המרכזי לעיריות כמו גם הסקטור התרבותי.ה 
ת (, השלטון המרכזי דן באפשרוAssociation of Dutch Municipalities -  VNGבעצה אחת עם איגוד העיריות ההולנדיות)

  לסיים, באופן זמני, את שומות המס המקומיות על יזמים ולהסיר את שומות המס שהוטלו כבר על חברות.

הדבר נוגע במיוחד למיסי תיירות. הממשלה גם מתייעצת עם מגזר התרבות כדי להיות מסוגלת לחבור לצעדים כלליים או 

  .ספציפיים באם יהיה צורך

  משרד חירום(הסדר פיצויים עבור מגזרים מושפעים( 

לאמצעים בהם נוקטת הממשלה, השלכות אדירות על ההכנסות במספר מגזרים לדוגמא, סגירה של חנויות מזון ומשקאות 

וביטולים בענף הנסיעות. אי לכך הממשלה תפתח משרד חירום ליזמים. יתר על כן, יהיה קשה ״להדביק״ את פערי ההכנסה 

אירו לתמיכה. לפיכך הממשלה מפתחת  4000אופן חמור מהנגיף יקבלו ישירות ב כשמשבר הנגיף יסתיים. החברות שנפגעו 

הסדר פיצויים עם אמצעים מתאימים לחברות בענפים האמורים. כעת זה כבר עובד ומוגש בדחיפות לנציבות האירופית לצורך 

 הערכת הסיוע המדיני.

 הונגריה
  25.3עדכון 

ערכות שלה לגבי עלות הצעדים שאושרו. נודע שלשכת המסחר הממשלה טרם מסרה את הה -חבילת סיוע ממשלתית  .1
מיליארד אירו בכדי לממן את הצעדים, אך ממשלה טרם  2.8הממשלתית מציעה לקיים תכנית מכירת אג"ח בסכום של 

 ברכש וכו' –מיליון אירו למלחמה בנגיף   75- כון להיום הוציאה הממשלה רשמית כנ הגיבה לתכנית.
ממשלת הונגריה מכריזה על הסיוע הכלכלי צעד אחר צעד. נכון להיום היו שני סבבים של הודעה על  -סוגי סיוע למשק   .2

התמקדות במעסיקים בסקטורים הנפגעים ביותר ופחות בעובדים וביחידים כולל: השעיית תשלום מס  צעדים כלכליים.
לות על ריבית על הלוואות, הקלות בהפרשות לעסקים קטנים, דחיית תשלומי חובות, הלוואות וריבית לעסקים ויחידים, הגב

למשל לאפשר עבודה  –לפנסיה וביטוח בריאות חובה לעובדים בסקטורים הנפגעים., הקלה ברגולציה של חוקי התעסוקה 
 אין כרגע מענקים לא למעסיקים ולא ליחידים.. מהבית וכו', הארכת הטבות לידה שתוקפן צפוי לפוג

 –ר הגבלות על פעילות מסחר וייצו .3

  הונגריה הודיעה כי היא אוסרת את הייצוא מהמדינה של הידרוקסיכלורוקווין סולפט ומוצריו. החומר משמש לייצור
ע"פ התקשורת, הונגריה היא אחת מהיצואנית הגדולות בעולם  התרופה למלריה כלורוקווין, הנבדקת לטיפול בקורונה.

 של החומר.

  לי הרכב הגדולים של אאודי, סוזוקי ואופל, הודיעו על השעיית ייצור ספציפית מפע –חברות מסוימות ובינלאומיות
 משיקולים מסחריים של חברות האם.



 

 

; למנכ"לי המשרדים הממשלתיים יש סמכות להורות על עבודה מהבית במשרדם. מורים עובדים המגזר הציבורי עובד .4
 מהבית בלימוד מרחוק.

 לקורונהאין סיוע מיוחד בהקשר  – עובדים שנשלחו לחופשה .5
 מצפים לכספי מענק סיוע מהא"א.הונגריה  -סיוע חוץ  .6
  הממשלה פועלת בשוק לניתוב ייצור, למשל: - יוזמות מעניינות  .7

 אלא חומרי גלם לצורך ייצור מקומי )למשל טקסטיל למסכות(  לא רק של מוצרי הגנה "מוכנים ללבישה",  ייבוא. 

  האנרגיה, הטלקום, התחבורה, הבריאות וכו 'במטרה לפקח  חברות בתחומי 84צוותי ההגנה צבאיים מבקרים ב
 ולתאם את הייצור.

  הממשלה סיכמה עםMOL  .חברת נפט וגז( שתתחיל לייצר חומרי חיטוי במקום פס הייצור של נוזל לשמשות הרכב( 
  לינק למקור רשמי של המדינה באנגלית המפרט את הצעדים הכלכליים   .10 

 חבילה ראשונה •

 חבילה שנייה • 

   - קישור לעמוד הרשמי של ממשלת הונגריה עם עדכונים לגבי הקורונה באופן כללי, שמופיעים בו גם צעדים כלכליים שמוכרזים•

האופוזיציה תומכת בצעדים הכלכליים של הממשלה אך   -התנהלות הממשלה בתחום הכלכליתפיסת הציבור את   .11

 ורשת צעדי סיוע רחבים הרבה יותר. יש ויכוח פוליטי על הדרך להארכת את "מצב החירום" המאפשר את הצעדים הכלכליים.ד

כאמור, נמתחה ביקורת קשה על ידי האופוזיציה והאיגודים המקצועיים על כך שלא האריכו את תקופת דמי האבטלה ועל צעדים 

 נוספים שלא ננקטו.

 לוקסמבורג 

  יום העבודה על מנת לתמוך בחברות ועובדים במצב של הפחתה זמנית בייצור. במקרה זה הממשלה בחינת קיצור

 ממשכורות העובדים המושפעים כדי למנוע פיטורין.  80%תממן 

 לטביה 
  מתקציב המדינה לסיוע לעסקים . מיליארד יורוממשלת לטביה הקצתה 

  מיל' מימון א"א שטרם הוקצה לפרויקטים  600) דת הצורךעוד מיליארד יורו נוספים זמינים במישר האוצר ציין כי

 מיל' מבנק ההשקעות האירופאי(. 400-ספציפיים ו

  יורו 700מהשכר לעובדים בסקטורים שנפגעו הכי הרבה מהמשבר )כרגע סקטור התיירות(. עד  75%המדינה תשלם
 לאדם.

  חידים וגם לחברות גם לי –דחיית תשלום מס הכנסה וביטוח לאומי ורפואי עד שלוש שנים 
  מהחיוניים מגיעים לעבודתם. 15%-רק כ –הסקטור הציבורי עבר למתכונת של עבודה מהבית 

   מייצרת פי שתיים מהמזון הבסיסי אותו צורכת )דגנים,  מפעילי המזון בלטביה עובדים בתפוקה מלאה. לטביה בעצם
, למרות שיש עליה חדה בדרישה מהמדינות אליהם שמן, תבואה( ומייצאת למדינות אירופאיות רבות. לא צפוי מחסור

  לטביה מייצאת.

  תחום התיירות חווה את המשבר הגדול ביותר 

 איגוד העובדים הלטבי קרא למעסיקים לא לפטר עובדים 

  שר הכלכלה פנה למעסיקים שיאפשרו ימי חופשה בתשלום או חל"ת לעובדים שאינם זקוקים להם זמנית , על מנת

 . לאחר מכן , ולא יפוטרו לחלוטין שישובו לעבודתם

  בראשם  –הבנקים המרכזייםSwedbank, Luminor , SEB –  מציעים ללקוחות השהייה מידית של משכנתאות ללקוחות

 פרטיים והלוואות ללקוחות עסקיים במידה והוכיחו כי הסיבה לכך היא משבר הקורונה.

 ליטא 
 מיליארד יורו )תכנית עשרת צעדי המפתח(: 5י בהיקף של , ליטא אישרה חבילות סיוע כלכל17.3.2020ביום 

 מיליארד יורו. 5.4-מיליון יורו ל  900 -מגבלת ההלוואות נטו של הממשלה תועלה מ 

  אחוז מעלות תשלום העובד עבור השבתה )חל"ת(, אך לא יותר  60על מנת לשמר משרות, הממשלה תכסה עד

 אירו. 555מהשכר החודשי המינימלי של 

 יורו לחודש. 250ם ששילמו את דמי הביטוח הלאומי שלהם יקבלו כל אחד עד עצמאי 

 .משקי בית יוכלו לדחות את התשלומים על חשמל וגז או לשלם אותם בתשלומים 

 .דחיית תשלומי מס או שינויים מחדש בעסקים שנפגעו ממשבר הנגיף וכן פטור מתשלום קנסות 

https://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/the-prime-minister-s-speeches/extraordinary-announcement-by-prime-minister-viktor-orban
https://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/the-prime-minister-s-speeches/extraordinary-announcement-by-prime-minister-viktor-orban
https://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/we-have-organised-containment-effort-on-four-fronts-further-small-businesses-granted-tax-exemption
https://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/we-have-organised-containment-effort-on-four-fronts-further-small-businesses-granted-tax-exemption
http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-heres-the-latest/
http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-heres-the-latest/


 

 

 קצו מחדש לבריאות, תעסוקה ועסקים.משאבים מקרן ההשקעות של האיחוד האירופי יו 

  גבול הערבות לקרן ערבות האשראי החקלאית ולסוכנות ערבות האשראי בבעלות המדינהINVEGA  500-יוגדל בכ 

 מיליון יורו.

 ( תואץ על ידי האצת התשלומים והגברת אינטנסיביות המימון. 1.2תכניות ההשקעה )מיליארד יורו 

 שינויי אקלים ותחזוקה ופיתוח דרכים והאצת תוכנית השיפוץ של בנייני הדירות.הקפאת קרנות במסגרת התוכניות ל 

  הבנק המרכזי של ליטא הבטיח להקל על צעדים רגולטוריים להגדלת פוטנציאל ההלוואות של הבנקים המסחריים ב-

 מיליארד יורו. 2.5

 מונטנגרו
 חירום. הממשלה תודיע על שורת צעדים להקלה על המשך פעילות בזמן  19.3ב 

  .בנקים ביטלו תעריפים על בנקאות אונליין, עסקאות ומשיכת מזומנים 

  7%איגוד עובדים הגיש בקשה לממשלה להסרת מע"מ על מוצרים בערך  

  רה"מ מארקוביץ' אמר כי סגירת שווקים וחסימת משאבים אינה מתאימה לערכי הא"א, ומונטנגרו תשאיר את נמליה

 פתוחים לשכנותיה. 

 לות למשיכת כסף מכספומטים ועמלות בגין שימוש בתשלומים אלקטרוניים בוטלו זמנית. עמלות: עמ 

 זכאי לחופשה בתשלום.  11-לימודים: סגירת גנים, בתי ספר ואוניברסיטאות. הורה אחד לילד מתחת ל 
 

 נורבגיה 
 ולר.מיליארד ד 10שהמדינה תסייע לעסקים ותעשייה בסכום של ( 15.3) הודיעו  רה"מ ושר האוצר

 הוצגו הצעדים הבאים: 16.3 -ב

ליומיים. המשמעות היא  15 -הממשלה תפחית את מספר הימים שחברות צריכות לתמוך בעובדיהן בחופשה מ•  

 שהמדינה מקלה על חברות בהוצאות הכרוכות בתשלום עבור ימי חופשה ולוקחת על עצמה את עיקר התשלום.

-הממוצעת שלהם בשלוש השנים האחרונות אם הייתה פחות מ  מההכנסה 80%פרילנסרים או עצמאים יקבלו • 

300.000 NOK  יום. 16. התמיכה מתחילה לאחר 60%יקבלו  300,000בשנה. מעל 

 הממשלה תשנה את כללי המס כך שבעלי חברות המצויות בגירעון יוכלו לדחות תשלומים של מסים שונים.• 

גירעון השנה יוכלו להתקזז עם מה ששילמו כמס בשנה הממשלה תשנה את כללי המס כך שחברות שצוברות • 

 שעברה.

 31 -ל 2020בינואר  1( עבור טיסות שמתקיימות בין passenger feeהממשלה השעתה את דמי הנוסעים ) • 

 .2020באוקטובר 
 כל מיסי שדה התעופה יוסרו עד סוף יוני השנה.• 

 ברות הנגועות בנגיף ושפעילותן כעת נמוכה.עיריות יקבלו תמיכה כלכלית לחינוך והכשרה לעובדי ח• 
 כאןניתן לקרוא עוד 

 ספרד 
 23.3עדכון 

הדרישה שהאיחוד יגבש  האיחוד הוא מעלה את נאום לאומה כי במגעים עם יתר מנהיגיב 22.3אמר רוה"מ פדרו סנצ'ז   

לממשלות מטעם הבנק   "מענק קורונה"  "תוכנית מרשל אירופית" שעיקרה הגדלת ההשקעות הממשלתיות במגזר הפרטי, מתן

שאיבדו את מקום עבודתם. סנצ'ז הדגיש כי לאור היקף האפידמיה מדינות ם אבטלה לכלל האזרחים האירופאי-האירופי ודמי

משותף ולא לפנות אל עבר פתרונות מדינתיים סגורים. בהקשר הספרדי, סנצ'ז ביקש  צריכות להתאחד ולמצוא פתרון האיחוד

 התקציב באופן שיאפשר לספרד לחרוג ממכסת הגרעון ולהגדיל את החוב הציבורי שלה. מבריסל גמישות של חוקי

 עדכונים קודמים

 ורך התמודדות עם משבר הקורונה:את התכנית הכלכלית לצ 17.3 -. הממשלה פרסמה ב1
מהתמ"ג הספרדי. המקור לכך, על פי ראש  20%מיליארד יורו לצורך ההתמודדות עם המשבר.  200הממשלה תקצה  .א

 איגום משאבים פרטיים )לא ניתן הסבר למקור המימון הפרטי(. 50%-מימון ציבורי ו 50%הממשלה, 
 ויאפשרו קבלת דמי אבטלה גם ללא עמידה בתנאים לקבלתם.פיטורים זמניים וחל"ת יחשבו כתוצאה מכוח עליון  .ב
 ראש הממשלה ביקש ממעסיקים לשקול עבודה במשמרות על פני פיטורים. .ג
 מיליארד יורו כערבויות להמשך נזילות ופעילות חברות ספרדיות. 100הבטיח  .ד

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/economic-measures-in-norway-in-response-to-covid-19/id2694274/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/economic-measures-in-norway-in-response-to-covid-19/id2694274/


 

 

ב. ההקפאה תהיה בין הוכרזה הקפאה על החזרי משכנתאות לעובדים שפוטרו ועצמאיים בסיכון אשר נפגעו מהמצ .ה
 חודש לשלושה.

 הממשלה אסרה על ניתוקי מים/חשמל/גז בשל אי תשלום חובות כתוצאה מהמצב.  .ו
 

 חברות רכב, תעופה ורשתות מזון הפסיקו פעולתן בספרד. 17 לפחות .2
 

 החוב – 2008המשק הספרדי מגיע למשבר הנוכחי במצב חלש יחסית ולאחר שלא סיים להתאושש מהמשבר של . 3
נשמר כבר לאורך תקופה ארוכה.  14%מהתל"ג, הגרעון לא יורד ואחוז האבטלה הגבוה של  100%הציבורי הוא כמעט 

כלל המומחים מציינים שהתוכנית של הקאנצלרית מרקל נראית כרגע כפתרון הטוב ביותר למשבר אך לאור ההבדל בין 
 המשקים היא אינה ישימה במקרה הספרדי

החשש המרכזי של כולם הוא שאם הממשלה לא תנקוט בצעדים י צפוי להמשיך לגדול. חוסר האמון במשק הספרד
  .דרסטיים בקרוב הרי שלמעלה ממיליון עובדים יפוטרו במהלך החודש הקרוב

 
לינגוס ולבל הודיע שבין החודשים -שבבעלותו חברות התעופה איבריה, בריטיש איירוויז, וולינג, אייר IAGקונצרן  -תיירות  .4

מהטיסות המתוכננות ובקרוב יחל בהוצאה מרוכזת של עובדים לחופשות. ביטול הטיסות אמור  75%-מאי הוא יקצץ כ-אפריל
מהתל"ג השנתי. מדובר במכה אנושה נוספת שסופג סקטור  15%ימשיך לפגוע במשק הספרדי שכן תעשיית התיירות מהווה 

 ק" על סגירתה.התיירות לאחר שבשנה שעברה הודיעה חברת התיירות "תומאס קו
 

   סרביה
  מיליון אירו לסקטור הזה כדי להילחם  200ענף הבנייה לא מפסיק פרוייקטי נדל"ן. רה"מ הכריזה כי מוכנה לייעד עוד

 באפקט הכלכלי של הנגיף. 

  עובדי המגזר הציבורי לא יפוטרו ע"פ הנחיות הממשלה. לכלל העובדים אשר עובדים מהבית נכון לעכשיו תשולם

 מלאה. משכורת 

 הנשיא הכריז על מצב חירום בסרביה ובתוך כך הודעת הממשלה על התכנית הנחוצה להילחם בהשפעות  15.3 – ב

 הכלכליות של הווירוס. 

  בנקEBRD  אירו כמענה ותמיכה לחברות הפועלות במרחב פעילות הבנק הנפגעות  מיליארדהכריז על סיוע של

 הבנק הכריז כי נכון להגדיל את חבילת הסיוע אם ידרשו לכך. מהמצב הכלכלי )הכולל חברות סרביות(. עוד 

 יום.  90-הנשיא ביקש מבנקים לאפשר לאזרחים לדחות את החזרי ההלוואות שלהם ב 

  הלוואות זולות יותר.  הענקתהבנק הלאומי הוריד את הריביות המאפשר לבנקים פרטיים להוריד ריביות ולאפשר  

 רום תגרור עונשים פורסם כי העלאת מחירים בשעת חי-   

 145-כ בערך של  לפנסיונרים הממשלה אישרה סיוע כספי חד פעמי  ₪   

 שכר עובדי שירותי הבריאות  10%של -ה בהנשיא הודיע על העלא  

  :הפסקת ייצוא מוצרי מזון בסיסיים ותרופות לשלושים הימים הקרובים כדי לשמור על המאגרים הגבלות על הייצוא
 ה. החיוניים של סרבי

  :מוצרים חיוניים אותם פרסמה )כוללים מצרכי מזון, ציוד מגן,  36ממשלת סרביה הגבילה את מחירי העלאת מחירים
הקנס על העלאת מחירים יכול להגיע עד  -חומר חיטוי(. ההחלטה תקפה לשלושים יום. בהמשך למייל הקודם 

 אירו(. 17,000דינר )שווי  2,000,000

  קרייזלר:  הפסקת עבודה במפעל פיאט( קבוצת המכוניות פיאט קרייזלרFCA מפסיקה את הייצור למשך שבועיים )

 27-בקרגויבץ, סרביה. העובדים יקבלו חופשה בתשלום עד ה FCA -ברוב המפעלים באירופה. זה כולל את מפעל ה

 במרץ. 
  :אותו החוק חל על הורים מחויב לעבוד מהבית במידה ועוד מועסק.  65בעקבות מצב החירום מי שגילו מעל עובדים

. מי שלא יכול להרשות לעצמו לעבוד מהבית בהמלצת הממשלה צריך לעבור למתכונת של 12עם ילדים מתחת לגיל 
 משמרות ובכך לצמצם את מספר העובדים הבאים במגע האחד עם השני. 

 
 

 פולין 
 25.3עדכון 

 מהתל"ג 8.4% -כ ד אירומיליאר   47סה"כ הוקצו עד כה   
ביטול קנסות על איחורים בתשלומי מיסים, חלוקה לתשלומים של   כוללות למשק חבילות סיוע ממשלתיות .1

 , /327-ההטבות והצעדים השונים צפויים לעלות בפני הפרלמנט ביום שישי ה תשלומי המיסים; 



 

 

אין הגבלות מעבר לסקטורים שצוינו, המלצה לאפשר עבודה מרחוק. חנויות  - הגבלות על פעילות מסחר וייצור .2
 גם אתרי בנייה רבים סגורים   שאינן במרכזי קניות גדולים יכולות להמשיך ולמכור סחורה, אך רובן בפועל סגורות.

נדרש אישור  -שורים לקורונה )מסכות, כפפות וכו', יש הגבלות על יצוא של מוצרים הקהגבולות פותחים למסחר .3
 ואיסור על יצוא של קוצבי לב ומכונות הנשמה.  מיוחד(

 עובד בשעות מופחתות בחלק מהמשרדים, ועם צוות מצומצם.  הסקטור הציבורי .4
בפולין עובדים לא יכולים להשלח לחל"ת או לחופשה, המעסיק מחויב להמשיך ולשלם  - שליחת עובדים לחופשה .5

 את שכרם
  מיליארד אירו, המענק הגדול ביותר שמקבלת חברת א"א. 7-לין אמורה לקבל מא''א כפו - סיוע חוץ .6
יקר בכל הנוגע לנטל המיסים וחובת יש ביקורת שלא נעשה מספיק, בע -  התנהלות הממשלה בתחום הכלכלי  .7

 הדיווח

 פורטוגל 
  מיליון יורו להקל על עסקים שנפגעו, מיועד לעסקים קטנים ובינוניים, ויהיה  100-200הממשלה הקצתה אשראי של

 במרץ.  12זמין החל מה

  נדחה מועד לתשלום מס חברות 

 צ'כיה 
 קנות האחרונות הקוראות לצמצום כח אדם ושאיפה מהעסקים נפגעו וייפגעו מהת 80%-לשכת המסחר מעריכה ש

 לעבודה מהבית; אין הנחיה לסגור מפעלים, יש הנחיה לסגור חנויות, מקומות בילוי, בתי מלון.

  לסיוע לאנשי עסקים הסובלים מבעיית תזרים ₪ מיליון  100חבילת סיוע חירום לעסקים בגובה  9.3הממשלה אימצה ב

 מזומנים. 

  ההלוואות ינתנו החל מחודש אפריל. ₪  100,000-2,300,000ריבית בסכום הנע תינתן הלוואה ללא 

  .הוכרזו נהלים חדשים מקלים לפיטורי עובדים של חברות שפעילותן הכלכלית נפגעה קשה 

 

 צרפת 
 

 .25.3עדכון 

ת נהלי פיטורים הקווים המנחים את פעילות הממשלה הינם תמיכה נרחבת לעסקים קטנים בסכנת פשיטת רגל, צעדים להגמש

 לעידוד מתן חל"תים, הפעלת אוצר המדינה למתן ערבויות והקלות בכל הנוגע למכרזים ולהתקשרויות הציבוריים.

 .)מתן ארכה לתשלום מיסים )כולל ביטוח לאומי 

 .)ביטול חלקי של מיסים )בקשות נבחנות לגופו של עניין כאשר המטרה למנוע פשיטת רגל של חברות 

 שלומי שכר דירה, חשמל, גז, מים, וארנונה עבור חברות קטנות בסכנת פשיטת רגל.אישור לדחיית ת 

  עסקים המוכיחים סכנה -אירו לחברות קטנות, יזמים בודדים, מקצועות עצמאיים ומיקרו 1.500מתן מענק מידי בסך

 מיידית לפשיטת רגל.

  לחברות ולעסקים מיליון אירו להבטחת תזרימי מזומנים  300הקמת קרן ממשלתית בגובה של 

 ( תמיכת המדינה באמצעות הבנק המרכזיBANQUE DE France למתן ערבויות עבור פריסה מחודשת של אשראי )

 בנקאי.

 .)תמיכה בתעסוקה באמצעות מתן אישורים לאבטלה זמנית )חל"ת( ואבטלה חלקית )צמצום היקף המשרות 

 קים לבין העסקים המוכים בשל מגפת הקורונה.הקמת נציבות במשרד הכלכלה לבוררות בסכסוך בין לקוחות/ספ 

 .בכל המכרזים הממשלתיים/ציבוריים לא יופעל הסעיף הקובע קנסות בשל איחורי אספקה 

 דריאן הודיע כי צרפת לא תסגור את הגבולות עם בריטניה ולא תשנה את הסטטוס הנוכחי.-שר החוץ לה 
  צרפת הודיעה שהממשלה תהיה ערבה להלוואות שייקחו בתי עסק בתקופה זו, הסכום לו הממשלה תהיה ערבה הוא

 מרווחי החברה השנתיים. 25%עד 

 

 קפריסין
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מיליון אירו שהממשלה העבירה  100מיליון אירו )בנוסף ל  700בשלב ראשון העמידה הממשלה חבילת סיוע פיננסי בסך  .1
 מהתל"ג. 3%ירום למערכת הבריאות הציבורית(. חבילת הסיוע הראשונה מהווה כסיוע ח

   מיליארד אירו, שתועבר  1.5הממשלה צפויה להכריז בקרוב על חבילת סיוע פיננסית חדשה בסך של לפחות
 אחוז מהתל"ג. 10%ל  7%לאישור הפרלמנט. חבילת הסיוע השניה, לאחר שתאושר, צפויה להוות בין 

 
מיליון אירו נועדה, בין השאר, לאפשר נזילות, לסייע בתשלום משכורות ולמנוע פיטורים  700וע הראשונה בסך חבילת הסי .2

 כוללת:במגזר הפרטי. 

  25%תכנית תמיכה מיוחדת לכל החברות שתפסקנה פעילותן כתוצאה מהחלטות הממשלה או שתספוגנה ירידה של 
 ברה הפסיקה פעילותה. כנסותיהן. עובדים יקבלו דמי אבטלה, כל עוד החהב

  מהשכר(. 70%עובדים )סבסוד עד  5מיליון אירו לתמיכה בעסקים קטנים המעסיקים עד  10תכנית בשווי 

 מיליארד אירו, במטרה לפתוח אשראי  2-הממשלה שוקלת תכנית להענקת ערבויות מדינה לבנקים בהיקף של כ
ו מהמשבר. התכנית תועבר להתייעצות עם הבנקים לעצמאים, עסקים קטנים ובינוניים ותאגידים גדולים, שנפגע

 הקפריסאים.

  למשך חודשיים.  19%מ  17%הפחתת המע"מ ל 

  ביוני.  30חברת ניהול הנכסים הממלכתית הודיעה על דחייה של הליכי העיקול עד 

  למשך חודשיים. 10%רגולטור האנרגיה הודיע על הפחתת מחיר החשמל ב 

 הבריאות הממשלתית למשך חודשיים.  דחיית העלאת התשלומים לתכניות 

 ASROBANK .הודיע על דחיית תשלומי המשכנתאות 
 הערות: 

חברות קטנות ובינוניות נמצאים בחוסר ודאות כלכלית  33,000עובדים )בסקטור הפרטי( ו  165,000ע"פ דיווח תקשורתי,  -
 לגבי עתידם. 

 20%המבוססת על שירותים, ובפרט על סקטור התיירות )המהווה ככלל, התעשייה מהווה מגזר קטן מאוד מכלכלת קפריסין,  -
מהתמ"ג(. ענף המלונאות והתיירות נמצא בשפל חסר תקדים ובשל התלות הכבדה שיש לכלכלה בו, הוא משפיע על כל 

ענף . ות.  סוכנויות נסיעות רבות מתמודדות עם סגירות עקב העדר הזמנ30.4המגזרים. הופסקה פעילות המלונות עד לפחות ה 
 הנדל"ן נמצא אף הוא בהקפאה.

עקב ההכרזה על מצב החירום, הופסקה פעילות כל בתי העסק הקמעונאיים,   -וייצור הגבלות על פעילות מסחר  .3
שירותי בריאות, ציוד רפואי, אופטיקאים, מוסכים, אופניים, מכבסות, דואר, חברות ם חיוניים )סופרמרקטים, למעט שירותי

  .ותיקונים, סוכני רכב, משתלות ושירותי הלוויות( תשלומים -תקשורת 
הגבולות פתוחים לסחורות ולסחר בלבד. אין הגבלים על יצוא ויבוא, למעט מגבלות  -  גבולות,  הגבלות ייצוא/ייבוא .4

 מסוימות על יצוא תרופות המסייעות לטיפול בקורונה. 
ל הדרג הבכיר בלבד במשרדים )עובדים בדרג הנמוך . נוכחות ש16.3במתכונת שלדית החל מה  הסקטור הציבורי עובד .5

 מרא"ג עובדים מהבית(. 
 זכאים ל:עובדים שנשלחו לחופשה או חל"ת  .6

  "15שבועות לעובדים במגזר הפרטי, שהם הורים לילדים עד גיל  4למשך  בתשלום הענקת "חופשה מיוחדת. 

  1,000עבור  60%ירו,  קצבה מיוחדת של א 2,500קצבאות: הממשלה תעניק לעובד, שהינו הורה ושמשכורתו עד 
ו  70%האירו השניים. במקרה של משפחות חד הוריות, היחס משתנה ל  1,000עבור  40%האירו הראשונים ו 

 מיליון אירו לחודש. 20בהתאמה. עלות המענק נאמדת בכ  %50

 .חופשת מחלה לעובדים הנדרשים להמצא בבידוד 
  לינק עם פירוט .7

-the-of-some-package-support-economic-m-e700-cyprus.philenews.com/coronavirus-https://in
 /measures 

חירום )המוקד לניהול ההודעות של האזרחים בנוגע שיתופי פעולה בתחום אפליקציות לניהול מצבי   -הזדמנויות כלכליות .8
 ליציאה מהבית בזמן הסגר קרס, למשל(.

באופן כללי, התפיסה הציבורית ואף של המפלגות הפוליטיות את פעולות הממשלה הינה  - יחס הציבור לצעדי המימשל .9
 ס למדינות אחרות באירופה(.חיובית מאוד, לאור התגובה המהירה וחבילת הסיוע הפיננסית )הנחשבת לגבוהה גם ביח

 

 קרואטיה 
ממשלת קרואטיה הכריזה על מספר צעדים בתחום הכלכלי למניעת עלויות מחירים ואבטחת המשך אספקה סדירה של מוצרי 

 מזון:

  ,דחיית הלוואות שנלקחו מהבנק הלאומי של קרואטיהדחיית מועד פרעונן של הלוואות קיימות 

 ה.ע"י הבנק הקרואטי לפיתוח ולבניי 

https://in-cyprus.philenews.com/coronavirus-e700-m-economic-support-package-some-of-the-measures/
https://in-cyprus.philenews.com/coronavirus-e700-m-economic-support-package-some-of-the-measures/


 

 

  אישור של הלוואות שתאפשרנה נזילות לעסקים למימון משכורות, לתשלומי תקורה ולהוצאות בסיסיות אחרות

 הקשורות לפעילות העסקים יחד עם הבנקים המסחריים.

 .ערבויות לבנקים המסחריים עבור יצואנים במסגרת בסס"ח 

  אותם הסקטורים הקשורים באופן עקיף הרחבת הבסס"ח הקרואטי על מנת שיכלול גם את סקטור התיירות וגם את

 ליצוא.

  למניעת  –שנים לסיומם  3דחיית המועד לסיומם של פרויקטים בתחום ההשקעות בקוראטיה ומתן תקופה נוספת של

 אבטלה.

  התערבות ממשלתית לרכישת מוצרי מזון מהחי ומהצומח מאותם יצרנים בסקטור התעשייתי והחקלאי הנמצאים בסיכון

 )לעסקיהם(. 

 השנה. 31.12-ורטוריום על כל החזרת התשלומים במסגרת של הלוואות זעירות והלוואות קטנות עד המ 

 .אפשרות לרכישת עודפי ייצור בחקלאות, ביגוד ומוצרי מזון   

 רומניה 
 על הצעדים להלן לאחר הכרזה על מצב חירום: 15.3  רה"מ רומניה אורבן, הכריז   

 יננסיים כדי לסייע לחברות הזקוקות לכך בכל התחומים אשר נפגעים מחוסר יוחלט בקרוב על צעדים כלכליים ופ

 פעילות.

 יש כוונה להגביל את מחירי הציוד הרפואי 

 החולים יגדל-יצטרכו לבצע תיקון תקציב. תקציב בתי 

 תורכיה חסמה משלוח של מיליון מסכות לרומניה 

 פות הבאת סחורות באמצעות משאיותרומניה פועלת ליצירת מסדרון תחבורה באירופה כדי לאפשר רצי 

  עובדים לביתם לחודש.  6000חברת הרכב פורד החליטה לשלוח 

 שבדיה
  מיליארד דולר(. 30-מיליארד כת"ש )כ 300הפרלמנט השוודי אישר תקציב חירום ע"ס 

 .הממשלה תפצה מועצות אזוריות אשר הוצאותיהן הקשורות בבריאות התושבים גבוהות מהרגיל בשל המצב 

 שלת שוודיה תשלם דמי מחלה החל מהיום הראשון )עד כה היה באחריות המעסיק( ועד לתקופה של חודשיים.ממ 

 .יוקצו משאבים נוספים למשרד הבריאות ולמועצה הלאומית לבריאות ולרווחה 

 מה  חיזוק נזילות באמצעות חשבונות מס עבור מע"מ, דמי ביטוח סוציאלי של המעסיקים ומס ראשוני של עובדים החל-
 .2020בינואר  1

  מיליארד כת"ש )כחצי מיליארד דולר(. ייתכן שיורחב  5חברות התעופה יוכלו לקבל ערבויות אשראי בהיקף של עד
 לחברות ייצוא ולענף הספנות.

 ( הבנק השוודיRiksbank הודיע על הקצאת הלוואות של עד )מיליארד דולר( ע"מ לשמר  50-מיליארד כת"ש )כ 500
 .אספקת האשראי

 .רשות הפיקוח הפיננסית השוודית הודיעה כי היא מורידה את מאגר ההון הנגדי לאפס ע"מ לשמר אספקת אשראי 

  מיליארד דולר(. 30-מיליארד כת"ש )כ 300הבנק השוודי הודיע על רכישת אג"ח תמורת 
 

 שוויץ   
 .25.3עדכון 

לסייע לעסקים תמורת   בכל מגוון הענפים שמטרתהתוכנית סיוע לעסקים )קטנים, בינוניים וגדולים(  הממשלה הפעילה

)סובסידיות  וכאן)פיצוי עבור קיצור שעות העבודה(  כאן. פרטים מלאים על התוכנית התחייבות להמשיך ולהעסיק  עובדים

 למעסיק(

 עדכונים קודמים

 לסיוע לחברות.  מיליארד פרנק 42 הקצתה חבילת סיוע בסךהממשלה  .1
הממשלה נותנת ערבויות לבנקים והם אלה שמעבירים את הסיוע ובמקרים רבים גם מטפלים ישירות בבקשות, מכיוון  .2

 מספיק כוח אדם לטפל בכך. שלממשלה אין
 הסיוע נחשב אמנם 'הלוואה' אולם לאחר תום המשבר יוחלט פוליטית מה לעשות לגבי כספים אבודים והחזרי 'ההלוואות'. .3
 במסגרת זו יינתן סיוע: .4

https://www.arbeit.swiss/secoalv/en/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeit.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/en/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeit.html
https://www.ch.ch/en/short-time-work/
https://www.ch.ch/en/short-time-work/


 

 

 .לסייע בקשיי נזילות של החברות 

 .הארכה של הסיוע על קיצור זמן עבודה בגלל משבר הקורונה 

 עובדים עצמאייםפיצוי לאובדן הכנסות ל- Self Employed. 

 .פיצוי להורים הנאלצים לטפל בילדיהם 

  מיליון פרנק. 280סיוע חירום לסקטור התרבות בסך 

  מיליון פרנק לארגוני הספורט. 100פיצוי בסך 
  

   תורכיה
מגזרים עיסקיים שכוללת מרכיבים שונים שנועדו לסייע ל  מיליארד דולר 15כ ( תוכנית סיוע בסך של 15.3רה"מ הציג ) 

 שונים ולציבור בשכבות החלשות. 

חודשים, הגדלת אשראי לסיוע לעסקים,  3-6המכניזם העיקרי הוא דחייה והקטנת שיעורי מסים שונים לתקופה של  .1

 הקדמת תשלומי פנסיה,  סיוע באשראי לרכישות דיור.

א מספקת, וגם הסתירה שבין הוזלת הסקטור העסקי הביע תמיכה בתוכנית. כלכלנים שונים ביקרו את התוכנית כל .2

המס לטיסות ותיירות מול השאיפה )הבריאותית( להשאיר את האנשים בבית, מימון האשראי לתחום הנדל"ן. כמו כן, 

 נטען שהתוכנית קטנה במונחי תל"ג מהצעדים בהן נקטו מדינות מערביות. 

 להלן מרכיבי התוכנית: .3

  רים שונים: הקימונעי, קניונים, מתכת, רכב, לוגיסטיקה, תחבורה, חודשים למגז 6דחיית תשלומי מסים ובט"ל ב

 תרבות )קולנוע ותיאטרון(, אירוח, הסעדה, טקסטיל ואירגון אירועים.

 דחיית החלת מס )חדש( על אירוח בענף התיירות 

  חודשים. 3 –ל  1%ל  18%הפחתת מע"מ על טיסות פנימיות מ 

 .עידוד לעבודה מרחוק 

 חודשים לחברות שבקשיי נזילות 3-אשראי ב אפשרות דחיית חיובי 

 מימון מלאי ליצואנים )יצרנים( בכדי לא לאבד יכולת יצור 

  חודשים בתשלום חוב לבנק הממשלתי  3דחייה שלHALKBANK ללקוחות שהם סוחרים או בעלי מלאכה 

  מיליארד  7.5לר ל מיליארד דו 3.8מיליארד לירות )כלומר מ  50 –ל  25הרף של הקרן לערבות אשראי יוכפל מ

 דולר(. הקרן תומכת בעסקים קטנים ובינוניים. 

 .יקודמו חבילות אשראי לאזרחים למטרות חברתיות 

  כך שניתן יהיה 10%ל  20%דולר( יופחתו מ  80,000תשלומי מקדמות עבור בתים מתחת לחצי מיליון לירה )כ ,

 ממחיר הדירה.  90%להשיג אשראי ל 

 דולר(. 230לירה )כ  1500עלה ל תשלום הפנסיה המינימלי יו 

 אסיה

 הודו
   לאור המצב בשוק ההון וירידת שער הרופי הודיע הבנק המרכזי ההודיRBI    על הגדלת היצע של מט"ח בשוק 

 מיליארד דולר. 2והזרמת מט"ח בשווי 

  מיליארד רופי.  250בנוסף הודיע הבנק המרכזי על הזרמת מזומן בסך 

 ק למשקיעים זרים ביטוח שער באמצעות עסקת לאור המצב בשוק מאפשר הבנswap   6רופי לדולר לטווח של 

 חודשים. 

 ם טנאוי
  .פגיעה מרכזית בסקטורי תעשיות האלקטרוניקה, רכבים, הנעלה וטקסטיל התלויות באספקת סחורה מסין 

  ים ומתן חבילות החלטה בדבר מתן מענה ופתרונות חירום להקל על עסקים שתכלול הפחתת מיס 4.3רוה"מ פרסם ב

מיליארד דולר. הבנק המרכזי צריך להגיש המלצות כיצד לסייע לעסקים לאזן תקציבם, להקל על  12קרדיט בסך 

 הביורוקרטיה, לשנות מדיניות חוב, הפחתת ריבית ומתן הלוואות. 

  משרד התחבורה נדרש להפחית את עלויות הלוגיסטיקה 

 ות לתיירים ולעודד התיירות כמו גם להקצות מימון למגזר התיירות. משרד התיירות נדרש להקל בתהליכי קבלת ויז 



 

 

 יפן 
 כי ישתף פעולה עם הבנקים המרכזיים בעולם, בהתמודדות הכלכלית על אירועי התפשטות וירוס  20.3 בנק יפן הודיע

ה של ישיבות הקורונה. במסגרת זו, יקיים הבנק הערכת מצב יומית עד לסוף חודש אפריל, זאת במקום מתכונת עבוד
  הערכה שבועיות כפי שנוהג הבנק לעשות בימים כתיקונם.

  )עובדי מפעלי יצור בספרד. 3000חברת ניסן משחררת )כנראה זמנית 

  שר האוצר אסו ושר האוצר האמריקני מנוצ'יק אישרו מחויבותם לנקוט בכלי המדיניות בכדי להגן על הכלכלה העולמית
הממשלה שוקלת לכלול מענקים במזומן לכל התושבים כחלק מחבילת סיוע  מפני הסיכונים בהתפשטות הנגיף.

בחבילה יכללו דחיית מועדי תשלום עבור חברות קטנות: מס רכוש ומיסים אחרים. החירום הכלכלי שתורכב באפריל. 
 מפלגות הקואליציה והאופוזיציה מתכנסות עוד השבוע לדון בתנאים שיכללו בחבילה הכלכלית.

  עקב צמצום היבוא הסיני ליפן. –הפך מאזן הסחורות בין יפן לסין לחיובי  בארבעה חודשים לראשונה מזה 

  ברשימת פטורים מתשלומי מיסים ושירותים  –שר הכלכלה מוביל צעדים חדשים לסיוע לשכבות החלשות
שיטת רגל מקרים של פ 8ישנם  11.3( פרסמה כי מאז Teikoku Databankסוכנות אשראי מובילה ביפן )  שונים.

 ביפן כתוצאה מהתפשטות הנגיף.
 ( התאחדות התעשיינים היפניתKiedanren)   תפעל לבקש מהמועצה לקידום רפורמה רגולטורית לאפשר טיפול

 (.Telemedicineרפואי מרחוק באמצעות האינטרנט )

 הלוואות ממשלתיות עבור עסקים .1

  מיליארד דולר( 275) יון ייןטריל 30-בשווי שלמעלה מ חבילת סיועהממשלה המרכזית שוקלת 

  מרכזי יצוא של   את פעולת מפעלי הרכב שלה בבריטניה ובפולין. 18.3חברת טויוטה הפסיקה זמנית החל מאתמול

 רכבי החברה בצ'כיה ובתורכיה יעצרו פעילות השבוע בעקבות הפסקת הפעילות של המפעלים בצרפת ובפורטוגל.

  עבור הלוואות שינתנו דרך הממשל המקומי לחברות קטנות ובינוניות תשתית  הממשלה הוציאה הצהרה לפי תבנה

 (.safety net #4) מיליון דולר 2.7 -מליון יין 280עד סכום של  –במכירות שנתי  20%במידה ויש ירידה של יותר מ

  פן מיליון יין לתעשיות שנפגעו באו 280בסכום של עד  80% הממשלה הוסיפה תוכנית נפרדת למתן הלוואות של

 (.safety net #5לעומת אשתקד ) 5%במידה ויש ירידה במכירות של יותר מ  קשה

  דולר( עם ריבית נמוכה או ללא ריבית )תלוי  מיליארד  4.8-מיליארד יין )כ 500הקמת מערכת הלוואות בערך של

 (Special Loan System for New Coronavirus Infectious Diseasesבעסק( )

 באמצעות הDBJ (development bank of Japanתמיכה בתזרים מזומנים )  ושרשרת האספקה של עסקים קטנים

 מליארד דולר(  2ביליון יין ) 204ובינוניים בתוך יפן עד 

 .הממשלה ביקשה מגופים פיננסיים פרטיים להכניס באופן אקטיבי סוגי הלוואות חדשות ושינוי תנאי חובות קיימים 

 

 טאיוון
מיוחדים לאנשים שצריכים לבצע  מענקים, חברות צריכות להעניק  NT מיליארד 60מקצה   .חוק חילוץ לתעשיות - בפברואר 25

ור ממס עבור סגר, פטחופשות )מבלי ששולמו על ידי מעסיקים( לביצוע בידוד או הל יוצאיםוד או הסגר, פיצוי לאנשים שביד

 חופשה. ל עובדים וציאוחברות שה

האחרים ישמשו לחילוץ  40.4, הקורונה תפשטותישמש למניעת ה NT  - 19.6מיליארד  60של עד  חילוץתכנית    -למרץ  13 

 בענפים שונים.

 סין  
 25.3דכון ע

 ה- CICC  6.1%לאחר שבינואר עמדו על  2.6%הוריד תחזיות הצמיחה לכדי. 

 .סגן רוה"מ קורא לעשות שימוש בפלטפורמות דיגיטליות לעידוד התעסוקה 

 ( סין שוקלת להקים חברת אחזקות לפיקוח על חברות ניהול נכסי המדינהAMC כתוצאה מהמשבר והנגזרות )

 הפיננסיות שלו.

 8/4 -מתוך ארבעת קווי היצור במפעל בווהאן. היתר צפויים לחדש פעילותם ב פפסיקו חידשה ייצור באחד. 

 איש יגיעו לבייג'ינג מחוביי בשתי רכבות נפרדות. 800-יותר מ 

 .במטרה לעודד תעסוקה, חברות ממשלתיות ירחיבו גיוס בוגרי אוניברסיטאות 

 ה- AIIB .הודיע על הרחבת ההשקעות כולל במיזמי בריאות הציבור 

 %71  נתוני ה –מהעסקים הקטנים והבינוניים חזרו לפעילות- MIIT. 

 עדכונים קודמים



 

 

  .משרד המסחר הסיני )מופקום(: משבר הקורונה לא ישפיע על היציבות ארוכת הטווח ועל השדרוג העקבי בצריכה בסין

 כוונה להחיל שורה של אמצעים לעידוד הצריכה. 

 בכיר ב- NDRC  בדגש על מצרכי יומיום, תיירות, קייטרינג/הסעדה, טיפול בקשישים : מאמץ לעידוד צריכה מקומית

 וטף, סקטור הבריאות והממשק הכפרי. 

  ,פרובינציות מדווחות  17מהעסקים "חזרו לפעילות" )יש לקחת נתון זה בערבון מוגבל(.  93%ע"פ הדיווחים הרשמיים

 על חזרה מלאה לפעילות. 

 UBS  גם אם ייושמו מלוא התוכניות לעידוד הכלכלה המיועדות.  2020בשנת  3%-1.5%: הערכה לצמיחה בהיקף של

 . 2021בשנת  7.5%עם זאת צפי לצמיחה בהיקף של 

  2020טריליון דולר למיזמי תשתית מתוכם כטריליון אחד בלבד בשנת  7תוכניות להוצאה בהיקף של . 

  נמלFuzhou ר. מגביל עגינת כלי שייט ממספר מדינות כולל ארה"ב וסינגפו 

  עם זאת הרגולטור הסיני מציין כי המצב בשליטה.  –עליה בשיעור ההלוואות חדלות הפירעון 

  שנים בהיקף צריכת האנרגיה של סין.  5נרשמה הירידה הגדולה ביותר מזה  2020בחודשיים הראשונים של 

  .סין במאמץ מיוחד לסיוע ליצרנית הרכבים טסלה 

  יצרנית המזגנים הגדולהGREE  מיליון דולר למו"פ רפואי.  143מייעדת 

  .משקיעים סינים פונים לפלדה עם הירידה במחיר הזהב 

  ,ביטולי טיסות והשעיית קווים של חברות תעופה סיניות בטיסות ישירות מבייג'ינג ליעדים מרכזיים אירופה )בריטניה

 מים הרשמיים. אווירת חוסר וודאות בקרב סוכני הנסיעות והגור –הולנד, גרמניה, הולנד וכד'( 

  .שיעור ההלוואות חדלות הפירעון גדל, במסגרת זו אושרה לראשונה מזה מספר עשורים קרן ניהול נכסים חדשה 

 רובינציית הונאן מציעה תמריצים לרכישת רכבים מקומיים במטרה לעודד את הביקוש. פ 

  .קרן ג'ק מא, תורמת ציוד מגן גם למדינות שונות באפריקה 

 בלבד.  20%ייג'ינג פועלת בהיקף של הרכבת התחתית בב 

 .בדרום סין קיים לחץ גדול של הממשל לחזרה לייצור של כל המפעלים 

  בלבד  60%של חזרת כל המפעלים לעבודה המצב בשטח שונה להערכתנו כי  90%על  למרות הדיווחים הרשמיים

פה כגון מסכות וצרים הקשורים למגימהתפוקה חזרה למצב שלפני הקורונה כאשר מפעלים רבים ביצעו הסבה לייצור מ

 ערכות הגנה וכו.

 

 סינגפור
 ובעסקים בעובדים ותמיכה ייצוב חבילת .1

 בחודשים ובעובדים בחברות לתמיכה( שח דמיליאר 10.2) סינגפורידולר   דמיליאר 4 מקצה הממשלה 
 .הקרובים

 שכר בהגדלות תתמוך לשכר אשראי ותכנית מקומיים עובדים לשמור לעסקים תעזור משרות לשימור תכנית 
 .מקומיים עובדים עבור

 2020 לשנת חברות מס הנחות על הוחלט נזילות למצוקת שנקלעו לעסקים לסייע כדי. 

 ד"שכ הקלות ינתנו המדינה בבעלות נכסים השוכרים לעסקים. 

 זר א"כ העסקת, אספקה שרשרת:  על בדגש, פעילותם לגוון עסקים מעודדים לכך מעבר. 

 התיירות גזרבמ תמיכה .2

 השנה יגבו לא' וכד מדריכים, מפעילים, מלונות של רשיונות תעריפי. 

 של לסך עד זאת. הדבקה מקרי בהם שהתגלו מלונות של והחיטוי הנקיון בעלויות תישא הממשלה 
 .חשד מקרי עם למלונות 10,000$-ו מאומתים מקרים עם למלונות20,000$

 התיירות תחוםב עסקים עבור אשראי לגישור תכנית תונהג. 

 התעופה בענף תמיכה .3

 ל"הבינ ת"בשד קרקע ושירותי חניה בתעריפי הנחות. 

 ת"בשד רכוש מס על 15% של הנחה תונהג כן כמו 

 ההסעה וחברות המוניות לנהגי סיוע .4



 

 

 היתרה ואת הממשלה תישא מיליון 45 -ב זה מתוך. לנהגים לסיוע מוקצת דולר סינגפורי  מליון 77 של חבילה 

 .ההסעה חברות ליבע

 הסעה כגון בחברות אחרים נהגים גם כך, עבודה ליום 20$ יקבלו שכירים נהגים. 

 .נהגים 40,000 לידי תגיע זו שהטבה מעריכים

 המסעדנות במגזר תמיכה .5

 סוכנויות (כאלו רבים יש) ממשלתית בבעלות במתקנים לשוכרים חינם שכיות חודש מעניקה הממשלה 

 .שכירות חודש חצי של בגובה דומות הנחות קויעני אחרות ממשלתיות

 מכורח בבידוד הנמצאים עובדים מהעדר הסובלים למעסיקים סיוע . 6

 ולקבל לסיוע לפנות יכולים אלו מעסיקים, לפיכך .בידוד ימי 14-ב מחויבים מסין ששבים ותושבים אזרחים 

 .זו לתמיכה זכאים עצמאית המועסקים אלו גם .הבידוד בתקופת עובד כל עבור ליום 100$

 .   כאן מלוא הפרטיםבפברואר.  חבילת תמריצים ראשונה  פרסמהסינגפור 

 .בתהליך בנייה  נוספתחבילת תמריצים  

 פיליפינים
 25.3עדכון 

 מיליון דולר 20 - ל הסיוע הכלכלי שהקצתה המדינה עד כהסך כ .1
( חבילת סיוע אשר כוללת, בין היתר חלוקת סיוע 24הפרלמנט הפיליפיני אישר ) – חבילת סיוע ממשלתית למשק .2

מיליון משפחות פיליפיניות אשר הכנסותיהן נפגעו בתוצאה  18-דולר למשך חודשים ל 120-100חודשי בגובה של 

 דולר לכל עובד מערכת הבריאות אשר חלה או נפטר מקורונה.  2,000כן, אושר מענק בגובה של  מהמשבר. כמו

יום בתשלומי מסים, החזרי הלוואות ותשלום דמי שכירות אשר מועד  30במקביל, הנשיא דוטרטה אישר דחייה של  .3

 באפריל.  15-במרס ל 16-התשלום עבורם חל בין ה

במסגרת הסגר המוגבר על האי לוזון, ניתן אישור חריג להישאר פתוחים לעסקים,  – הגבלות על פעילות מסחר וייצור .4

חברות ומפעלים העוסקים בתחומים הבאים: מזון, שירותי בריאות ורפואה, בנקים, מפעלים לייצור ועיבוד מזון ותרופות 

 ותעשייה מכוונות ייצוא. 

הייצוא הפיליפיני לסין. יצוין כי סין מהווה את אחד משווקי  אחוז בהיקפי 55נכון לחודש פברואר, ישנה ירידה של  – ייצוא .5

 אחוז ייצוא להונג קונג.  13ועוד  mainland China-אחוז ייצוא ל 14הייצוא המרכזיים עבור הפיליפינים, עם 

במרס, הסקטור  14-מאז ההודעה על החלת הסגר על הבירה מנילה והאי לוזון ב –? האם הסקטור הציבורי עובד .6

 רי הונחה לעבוד מהבית, פרט לכ"א מצומצם ביותר אשר הוגדר כחיוני.הציבו

מדינות כמו סין, דר"ק וסינגפור העבירו סיוע לפיליפינים, כולל מסכות וערכות בדיקה. ארה"ב העבירה  –סיוע בינ"ל  .7

 מיליון דולר. 2.7חבילת סיוע להתמודדות עם הקורונה בגובה של 

מיליארד דולר, שווה ערך  1.5-3דברות על הפסדים למגזר התיירות בגובה של ההערכות מ – פגיעה במגזר התיירות .8

 אחוז מהתל"ג.  0.4-0.8-ל

אחוז כלכלי של הפיליפינים העריך השבוע, כי במידה והמשבר יימשך עד יוני, -השר לפיתוח חברתי – מדדים כלכליים .9

8--הפסדים כתוצאה מהמשבר מוערך בכאחוז. השווי הכולל של ה 4.3-אחוז ל 0.6-הצמיחה בתל"ג צפוי לרדת ב

 אחוז מהתל"ג. 2.1-6.6-מיליארד דולר, שווה ערך ל 24

 

 כלכלי המפרט את השלכות המשבר וצעדי הממשלה להתמודדות עמו. -קישור לדו"ח של המשרד לפיתוח חברתי .10

 http://www.neda.gov.ph/wp-content/uploads/2020/03/NEDA_Addressing-the-Social-and-Economic-Impact-of-

the-COVID-19-Pandemic.pdf 
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מהתוצר הלאומי  3.9%ערך חבילות הסיוע הוא  ע למיניהן.מליארד דולר לחבילות סיו 65עד כה הקצתה הממשלה הקוריאנית 

 טריליון דולר. 1.7ב 2019-הגולמי שהסתכם ב

 דולר הוקצו להלוואות לעסקים קטנים. דמיליאר 

 17 דולר הוקצו לתמיכה פיננסית בעסקים. דמיליאר 

 9.7 1.5%-ל 2.3%דולר על סיוע חירום לתפעול העסקים והפחתה של הריבית מ דמיליאר. 

 קרנות שקיימות לסיוע  3יארד דולר לערבויות מיוחדות ולהלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. סכום זה הוקצה ע''י מל

 במקרה של משברים גדולים.

 2.4 .מליארד דולר ערבויות להלוואות לסוחרים קטנים 

 ם אחרים.דחיית תשלומי הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים למשך חצי שנה ע''י בנקים ומוסדות פיננסי 

 .דחיית תשלומי ריבית לעסקים קטנים ובינוניים החל מאפריל 

 .מתן ייעוץ להסדר חובות והבראת העסק ורכישת חובות ע''י החברה לניהול נכסים של קוריאה 

 .אין  הגבלות ממשלתיות על פעילות המסחר והתעשייה בקוריאה בימים אלה 

 מהיצור. 10%במרץ הממשלה החליטה להגביל יצוא המסיכות ל 5-אין הגבלות על היצוא חוץ מיצוא מסיכות פנים.ב 

 לאפריל הממשלה הוציאה ההנחיות הבאות המתייחסות לעובדי הממשלה והסקטור  5-למרץ עד ה 22-החל מה

 הציבורי:

 עד כמה שאפשר. ה מהביתיש לשאוף לעבוד 

 .אסור לעובדים שיש להם סימפטומים או שהיו בחו''ל לאחרונה להגיע לעבודה 

 תדרוכים פנים אל פנים וכן נסיעות עסקים. ן לקיים פגישות פנים אל פנים,אי 

  על מנת לסייע לבעלי עסקים לשמר את מצבת העובדים שלהם משרד העבודה והתעסוקה הודיע שיגדיל בצורה

 משמעותית את הקרנות שנועדו לשמר תעסוקה במשך שלושה חודשים מאפריל עד יוני.

 יתמכו בתעשיות הבאות:

 עובדים. 500ים מייצרים עם מצבת כוח אדם של עד מפעל 

 ,תעשיות בריאות עם מצבת כוח  שירותי מדע וטכנולוגיה, שירותי תמיכה חברתית, פרסום, תחבורה, תעשיות הבניה

 עובדים. 300אדם עד 

  עובדים. 200קמעונאים וסיטונאים עם מצבת כוח אדם עד 

 ,איש. 100ויות ,ספורט ותעשיות אחרות עם מצבת עובדים של  עד אומנ פיננסים, ביטוח, תעשיות המזון והמשקאות 

   דולר ליום לחמישה ימים.. 50עובדים שחייבים להעדר מהעבודה כדי לטפל במשפחה יקבלו שכר של עד 

 מהציבור סבורים שהממשלה פועלת נכון . %68.5

 תאילנד 
  :להלן חבילת תמריצים מוצעת הממתינה לאישור הקבינט 

 לשנתיים  2%ת לעסקים קטנים ובינוניים במימון בנק ההשקעות הממשלתי, בריבית של הלוואות רכו 

  דחיית תשלומי ריבית וקרנות ללקוחות בנקים ממשלתיים 
  פרישת תשלומים, הפחתת ריבית  –גמישות בתשלום חובות 
 הפחתת מיסוי ליזמים לספק להם נזילות גבוהה יותר 
  במימון ממשלתיהפחתת מיסוי ליזמים המקבלים הלוואות 
  הצהרה על הוצאות נוספות לצרכי פטור ממס  –תמריצי מס 
  החזרי מע"מ 
  לחקלאים קטנים ועסקים ₪(  200באט ) 1000-2000יתכן ויתנו סיוע כלכלי של כסף מזומן בסך

 מיליון איש 20זעירים שתכלול כ 

 פאסיפיק

 אוסטרליה 
 מיליון דולר ארה"ב 11.4ך ל חבילת תמריצים בס( ע12.3רה"מ ושר האוצר הכריזו ) 

 –תמיכה בהשקעות לעסקים  .1

  700 )מיליון דולר אוסטרלי לטובת הגדלת שיעורי הפחת )הפחתת תשלומי מס 



 

 

 3.2 מיליארד דולר אוסטרלי לתמריצים להשקעה בנכסים יצרניים  והטבות מס 

 

 ודה )מניעת פיטורין(אספקת תזרים מזומנים לשימור פעילות לעסקים קטנים ובינוניים ושימור מקומות עב .2

 6.7 אלפים דולר לעסקים קטנים ובינוניים במחזור של עד  5-25. מיליארד דולר אוסטרלי יועברו בסכומים שבין

 מיליון דולר לשנה ואשר מעסיקים לפחות עובד אחד. התשלום יהיה פטור ממס.   50

 1.3 סקה/שימור מקומות תעסוקה. לי יופנו לתמיכה בעסקים קטנים לצורך עידוד העמיליארד דולר אוסטר

 התמיכה באמצעות סובסידיות למעסיקים. 

 סיוע לסקטורים שנפגעו קשות .3

  )מיליארד דולר יופנו לסקטורים כגון תיירות, חינוך )הכוונה לאוניברסיטאות המסתמכות על תלמידים מחו"ל

 וחקלאות. בין ההטבות פטור ממיסים ואגרות. 

 ניו זילנד
 מיליארד 8.7מיליארד דולר ארה"ב( מתוכה  6.9 -מיארד דולר ניו זילנדי )כ 12.1כלי בסך הממשלה יצאה עם סיוע כל .

 דולר נ.ז. לסיוע לעסקים ודחיית תשלומי מיסים.

  מהתל"ג 5.6%את גבולותיה לזרים דבר הצפוי לפגוע בהכנסתה מתיירות העומדת על  19.3ניו זילנד סגרה 

 

 אמריקה הלטינית

  אורוגוואי 
 על שורה של צעדים כלכליים שנועדו לסייע לעסקים במצוקה ולמי שמצא עצמו ללא עבודה. הודיעה  שרת הכלכלה

  מיליון דולר לעסקים קטנים ובינוניים 50העמדת קו אשראי גמיש בן 

 .הגדלת קרן הפיצויים למובטלים ודחיית תשלום מע"מ ע"י עסקים קטנים 

עוד לפני התפרצות הנגיף חלה האטה ביצוא לסין ובמקביל,  שנים. 18חשש שהמגיפה תשים סוף לתקופת צמיחה בת 

 בשבועות האחרונים פוקדת את המדינה בצורת.

על רקע תלונות של האיגודים המקצועיים, הממשלה החליטה אמש להגביל את גובה מחירי המצרכים הנחוצים למלחמה 

סוכנויות הנסיעות, בתי  -ותי. חברות מתעשיית התיירות בקורונה, כגון סבונים, ג'לים, מסיכות וכו'. הדברים פורסמו בצו נשיא

העריכו אתמול כי בחודשיים הקרובים פעילותם תרד למינימום והם לא יראו הכנסות. החברות העבירו לביטוח הלאומי  -מלון וכו' 

 את האחריות לשלם לעובדיהם דמי אבטלה )עפ"כ החוק עד חצי שנה(.

מהבית באופן חלקי. אין לפי שעה צפי לפיטורים. משרד החוץ סגר את שעריו ופרסם לעבוד  עובדי הסקטור הציבורי החלו

טלפונים ליצירת קשר עם העובדים בבתיהם. הממשלה החלה בפעילות להקים קרן שתסייע להתגבר על השלכות המשבר 

במרבית הסניפים נשארו  )נעשו פניות בנושא לבנקים איזוריים ואף לאו"ם(. הבנקים צמצמו עד מאוד את השירות ללקוחות.

נציגים בודדים. הלקוחות הונחו להשתמש בפורטלים הוירטואלים. בצד החיובי, סין חידשה רכש בשר מאורוגוואי )סין היא 

 סקטור מרכזי בכלכלה המקומית(.-הקניינית הגדולה ביותר של בשר 

 סלבדור–אל 
 שנפגעו/יפגעו באופן ישיר מהמגפה. התוכנית כוללת: הנשיא הציג 'תכנית חירום וסיוע כלכלי' לטובת ארגונים ואנשים

  השעיית תשלומי חשמל, מים וביוב, טלפון ואינטרנט, משכנתאות, הלוואות פרטיות, כרטיסי אשראי, והלוואות/השקאות

 (SEED CAPITALיזמיות )

 .הנשיא הכריז על סגירת מרכזי סיוע ומכירות טלפוניים ומפעלי טקסטיל למשך שבועיים 

 ראקוודו
 

 24.3עדכון 



 

 

 בגלל משבר  0.5%-באקוודור, שהצמיחה שלה היתה על גבול השלילית עוד לפני, קצב הצמיחה השנתי עתיד לרדת בכ

הקורונה. אחת הסיבות העיקריות היא ירידת מחיר הנפט, הירידה המשמעותית ביותר בעשרים השנים האחרונות 

 ברחבי העולם.

 ת בירידה. השפעת נגיף הקורונה על המגזר החקלאי התעשייתי עדיין אינה גם ההכנסה שהמדינה מייצרת מייצוא נמצא

עם זאת, פתיחתו מחדש של השוק . מיליון דולר שלא ניתן היה לשלוח לחו"ל 300יש עומס תוצרת של  .ניתנת לכימות

 הסיני לשרימפס ופירות מעוררת תקווה.

  דירוג אשראי: סוכנות הדירוגFITCH סיכונים ביכולתה  ר נוכח ירוג האשראי של אקוודוהורידה בשבוע שעבר את ד

לשלם את חובותיה, סיכונים הקשורים להלם החיצוני שספגה הכלכלה האקוודוריאנית כתוצאה מירידה חדה במחירי 

הנפט, אובדן הגישה לשוק ההון והפסקת פעולות ממשלתיות מתוכננות, אשר ימנעו מהמדינה להמשיך את החזרי 

 . IMF-ההלוואות ל

 

 ( מנגד, איגוד הבנקים הפרטיים של אקוודורASOBANCA ציין כי האינדיקטורים שלו בריאים. "מערכת הבנקאות )

באקוודור היא סולידית ובזכות האמון של המפקידים והניהול השמרני שלה, היא שומרת על רמת הנזילות הגבוהה 

לייה המואצת בסיכון הכלכלי של המדינה מכלל הנכסים במדינה..". למרות שהע 36%ביותר באזור כולו, המהווה 

ימשיכו לחפש באופן פעיל הזדמנויות גדולות  -כפי שעשו בשנה שעברה  -מסבכת את הגישה למימון חיצוני, הבנקים 

 יותר בשווקים בינלאומיים, המאפשרים שמירה על רמות האשראי שצוינו.

 עדכונים קודמים:

השעיית פעילות מסחרית, למעט פעילויות מסוימות הקשורות במגזר  17.3-מעבודת המגזר הפרטי והציבורי מושעית. החל  

 החקלאי. שווקים בעיר ישמשו רק למצרכים בסיסיים. סגירת גבולות יבשתיים ונמל התעופה של קיטו.

 ארגנטינה

  
 24.3עדכון 

  פזו 10000בחודש אפריל יינתן מענק כספי לעובדים בסך 

  פזו 30000מענק מיוחד בסך עובדי סקטור הרפואה יקבלו החודש 

 עדכונים קודמים

  ארגנטינה נכנסה למשבר הקורונה בזמן שהיא נושאת על גבה משבר כלכלי קשה. הירידה ביצוא החקלאי, הפגיעה

הכלכליים העיקריים )ברזיל וסין(, הירידה במחירי הסויה, הבשר והנפט ואיבוד ההכנסה העתידית במט'ח  בשווקים

 נה לסף קריסה. המדי עלולים להביא את

  מיליארד דולר משוויין ומדד אי היציבות הפיננסית  33החברות הארגנטינאיות הנסחרות בוול סטריט איבדו עד כה כ

 בבורסה המקומית צנח.

 .המשא ומתן על החזר החוב מול קרן המטבע ומול נושים פרטיים הוקפא 

  ניתנו הקלות לעובדים לא נדרשים, בסקטור הציבורי עד כה לא הוכרז על סגר כללי )למעט בפרובינציית צ'אקו( אולם

 , חולים כרוניים וכו(60והפרטי )הורים לילדים, עובדים מעל גיל 

 .מקומות עבודה הכרחיים )רפואה, בטחון, משטרה, מפעלי מזון( ממשיכים לעבוד כרגיל 

 ( על מס' צעדים כלכליים לסיוע. רובו ככולו יתוק17הממשל הפדראלי הכריז אתמול ):צב מרזרבת המט'ח המדולדלת 

  מיליארד דולר( לייצוב הכלכלה. 11מיליארד פזו ) 700הקצאת כ 

 ( לסקטור התעשייתי 26%מיליארד( מוקדש להלוואות בריבית נמוכה ) 350חצי מהסכום )שנתי 

 .השאר יוקדש למענקים חד פעמיים והגדלת קצבאות למעוטי הכנסה, לקשישים ולזכאים נוספים 

 ימים. 30מוצרי צריכה בסיסיים למשך  50ל הקפאת מחיר ש 

 ( לפגיעה מכוונת בתיירות הפנים )לשם 20-25.3ל טיסות פנימיות, רכבות ואוטובוסים בין עירוניים )בין התאריכים וביט

 מניעת הפצת המחלה(.

  מיליארד פזו  לטובת עבודות ציבוריות ובניית תשתיות. 100בכוונתם להקצות כ 

  להוציא לשירותי . תוכנית ממשלתית הוחלט על טרםפגיעה כלכלית קשה( נסגרו מסעדותTAKE AWAY הכלכלה .)

 למשל על סקטור התיירות. –המקומית נתונה במשבר מתמשך וצפי כי המגפה תשפיע עוד 



 

 

 מהבית. מאושרת אי הגעה לעבודה בסקטורים הפרטי והציבורי   בסקטור הציבורי לעבודה  אישור לעובדים לא חיוניים

 ההורים לילדים קטניםלאחד 

  ומעלה, נשים בהריון וחולים במחלות כרוניות שאינם עובדים בעבודה חיונית. 60מאושרת אי הגעה לעבודה עבור בני 

  חברת התעופה  .31.3מומלץ לסקטור הפרטי להקטין את היקף העובדים. גבולות המדינה סגורים לכניסת זרים עד ל

ות )יעדים באירופה ארה"ב, בריטניה, ברזיל וצ'ילה( במטרה להשיב אזרחים הלאומית מבצעת טיסות מהמדינות הנגוע

 .למדינה

  התנועה מותרת אך ורק לעובדים חיוניים )רפואה וחירום, שמירה, 31.3הוכרז על סגר כללי בכל המדינה עד ל .

חת. בנקים אינם שירותים חיוניים, מפעלי מזון וכו(. לאזרחים מותר לצאת רק לטובת קניות בסופר ובבתי המרק

 פועלים. תחבורה ציבורית פועלת במתכונת מצומצמת מאוד.

 .ההערכות הן שהפגיעה בהיקף הכלכלה ליום תנוע בין מיליארד לשני מיליארד דולר 

  ישנן עדיין טיסות בינ'ל יוצאות אולם על הנוסעים לוודא כי אלו מתקיימות ואין ביטולים. מחזיקים בכרטיסי טיסה תקפים

 סוע לשדה התעופה.רשאים לנ

  המדינה הכריזה על חבילת סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שתאפשר תשלום משכורת מרץ. כמו כן דחיית מועדי

 התשלום לצרכים בסיסיים )חשמל, גז, מים(.

 בוליביה 
 /הנחייה לאזרחים להימנע מללכת למקומות העבודה. המלצה 

  יום. 14תקנות חירום הוטלו למשך 

  בנקים יעבדו כרגיל. מפעלים, מרכזי ייצור והובלת מוצרים יעבדו כרגיל. אוכל יהיו פתוחים עד הצהרים.שווקים ודוכני 

 .בתי ספר ותחבורה ציבורית לא יעבדו 

 המדינה תציע סיוע כלכלי לאזרחים:

  יל; בחשבון החשמל לחודש אפר 30%בונוס לכל משפחה שיש לה ילד בגיל חטיבת ביניים או בי"ס יסודי;  הפחתה של

נאסר להפסיק מתן שירותי חשמל, מים, גז ואינטרנט גם במקרה שהצרכן לא משלם חובו; המדינה תעניק סיוע 

 למפעלים קטנים ובינוניים.

 ברזיל 
 ( שמאפשר השעיית המגבלה החוקתית על תקרת ההוצאה הממשלתית 19.3הנשיא הכריז על מצב חירום לאומי )

 ליארד ריאל(.מי 200)ההערכות מדברות על חריגה מעל 

  הנשיא הכריז גם על תמיכה כלכלית בחברות התעופה, צירוף מיליון אזרחים למשטר הקצבאות הממשלתיות, אישור

)סיוע ליבואנים נוכח 2020למעסיקים להפריש ביטוח לאומי מאוחר יותר, ביטול מכס על מוצרים רפואיים עד ספטמבר  

 עליית המחירים בעולם(.

 סקים קטנים מו כן תגדל התמיכה בעכ 

  מיליארד ריאל יוקצה לחיזוק מערכת הבריאות במדינות של ברזיל, עם דגש על חדרי טיפול נמרץ. 432סכום של 

 )ארגונים פרטיים וממשלתיים עוברים לעבוד מהבית )כולל משה"ח 

  .בשלב זה אין הנחיות פדרליות המגבילות פעילות 

 לא ילכו לעבודה. 60ינת סאו פאולו מנחה כי עובדים מעל גיל במדינות מסויימות ישנם הנחיות פרטניות, למשל מד 

   (. 2019ריאל ביולי  4ריאל לדולר )היה  5הריאל נשחק מידי יום וכבר עומד על 

 .צניחה של הבורסה 

   .אמש עדכון על הגבלה על ייצוא תרופות ובפרט משאפים 

  יכות וציוד. פניות מיבואנים ברזילאים לרכש מס הנספחות הכלכלית בריו מקבלת 

 .גבולות יבשתיים ושדות תעופה בשלב זה נותרו פתוחים ו מרבית הטיסות פועלות כסדרן 

 .)בדיקה של השגרירות בברזיליה העלתה כי אין הגבלות על ייצוא )כולל מוצרים רפואיים 

 גוואטמלה  
 ( תשלומי ההעברהREMESASשל שלושת מיליון אזרחי גואטמלה החיים בארה"ב למשפחותיה ) ם צפויים לרדת

 (.מדינות רבות ביבשת)נקודה שנכונה לבאופן חד וזאת בשל הפיטורים ההמוניים בארה"ב. 

 300-נזק עצום לענף התיירות בגואטמלה בפתחה של התקופה הכי פופולרית. ההערכות מדברות על נזקים של כצפי ל 

ם בתחום התיירות )רבים מהם יפוטרו( והן אלף מועסקים ישירי 200-ליון דולר בחודשים הקרובים. מדובר הן על כימ

 על קרוב למיליון איש באופן עקיף )מסעדות, מוניות וכד'(.



 

 

  .עלות התוכנית הנשיא ג'יאמטאי הציג  בפני הקונגרס תכנית חירום לשיקום כלכלת גואטמלה בשל משבר הקורונה

 . מיליארד דולרכמעט 

o ך, בריאות, תקשורת, בטחון, שיכון ועוד.התכנית כוללת מרכיבים רבים בתחומי התשתיות, חינו 

o  ,אלף משפחות פגיעות של מבוגרים וילדים בתת תזונה ותעניק סיוע מיידי לעסקים  160-מענקים לבנוסף

 קטנים וזעירים שנפגעו מהמשבר.

  200ליון דולר מהבנק העולמי לטובת טיפול במצב החירום ועוד הלוואה של ימ 200הנשיא דיווח על הלוואה בסך של 

 בתי חולים חדשים במדינה. 7לטובת בניית  BCIE-ליון דולר מהימ

  אחוז בהוצאות הממשלתיות )חלק נכבד ממימון תכנית החירום יגיע מקיצוץ זה(.  20-25קיצוץ של 

  הונדורס
של  הונדורס הכריז על סגירת מקומות העבודה בסקטור הציבורי והפרטי. עצירת תחבורה ציבורית. סגירה הרמטיתנשיא  

 .31.3הגבולות בפני כניסת זרים. כל הנ"ל בתוקף עד 

   מקסיקו 

 
 25.3עדכון 

דולר להתמודדות עם מצב  מיליארד 16-קצה סכום של כממשלתו תלמרץ הכריז נשיא מכסיקו כי  24-ב .1
 מהתל"ג של המדינה 1.4%-כשהם  החירום שנוצר בעקבות מגיפת הקורונה

 :חבילות סיוע ממשלתיות למשק .2

 מכון קר( ן שיכון עובדיםINFONAVIT הודיע כי יוציא לפועל תוכנית להגנה כלכלית על ציבור העובדים. האמצעים )
  הגמשת משכנתאות קיימות והנגשת אשראי לשוק הנדל״ן. - טלהינקהעיקריים שצפויים 

 .נשיא מכסיקו הכריז על תכנית הלוואות לעסקים קטנים, ללא ריבית או עם ריבית נמוכה 

 יוני, -ר הפדרלי יזרז העברת תקציבים למדינות הפדרציה אשר יועדו במקור לחודשים אפרילמשרד האוצ
2020. 

, יצויןאין הגבלות גורפות על פעילות מסחר וייצור בשעה זו מצד הממשל הפדרלי.  - הגבלות על פעילות מסחר וייצור  .3
סיכון את מכסיקו במטרה להפחית יצרניות רכב מרכזיות הכריזו מיוזמתן כי תשהנה או תפסקנה את הייצור ב

 התפשטות הנגיף במרכזי התעשייה. ביניהן: פורד, הונדה, ג'נרל מוטורס ופולקסווגן.
 .אין הגבלות גורפות על יצוא או יבוא .4
בני אדם. חלק  1,000,000-ק"מ עוברים מדי יום כ 3,000בגבול של מעל  - הגבלת תנועה ומעבר בגבול עם ארה"ב .5

הנשיא טראמפ על סגירת הגבול היבשתי  בין ארה"ב   הכריז 20.3-"ב וחוזר מדי יום למכסיקו. בגדול מהם עובד בארה
תוך  ההגבלות נוסחו בהסכמת שתי המדינות  "(.essential travel-non"אינם הכרחיים" )"-למכסיקו למעברים ש

 שימת דגש על מזעור הנזק הכלכלי.
, נשים בהריון, נשים 65במרץ עובדים מעל גיל  24-שלה החל מהעפ"י החלטת ממ - והפרטיהסקטור הציבורי עבודת  .6

  מניקות וחולים כרוניים צריכים להימנע מהגעה למקום העבודה 
 ימשיכו להנות משכר וסל הטבות מלא.  -עובדים שנשלחו לחופשה או חל"ת  .7
ות, תעשייה( כמו גם הפגיעה הנמשכת בסקטורים המרכזיים )תייר כיצד מתקבלים הצעדיים של המימשל בציבור?   .8

התפיסה  קריסת הבורסה, איבוד המטבע מערכו וירידה במחירי הנפט מזרזים את כניסתה של מכסיקו למשבר כלכלי.
עדף את הכלכלה על פני מאבק עיקש בהתפשטות יהרווחת אודות התנהלות הממשל הפדרלי היא כי עד כה הנשיא ת

 יצוין, סגירת עסקים על מנת למזער את הפגיעה הכלכלית במשק. הנגיף. עד לאחרונה, הנשיא עודד המשך צריכה ואי
הממשל הפדרלי )דוגמאות בולטות: את חלק מהמושלים נקטו בפעולות מנע ובכך הקדימו , כי ברמת מדינות הפדרציה

 המדינות חאליסקו ומכסיקו סיטי(.
 

 

  ניקרגואה
 ממשלת ניקרגואה לא הכריזה על צעדים   22.3-נכון ל

 פנמה
 מיליארד דולר לכלכלה דרך אשראי לסקטור הפרטי; דחייה של  1.25הכלכלה והאוצר הודיע על הזרקה של  משרד

הגשת דוחות מס בחודשיים; הארכת הפטור ממס לעסקים קטנים ובינוניים בשנה נוספת וביצוע החזרי מס. הצעדים 

 מיליון דולר 42-הללו מוערכים בכ



 

 

 ד אך הממשלה מעודדת מעבר לעבודה מהבית. השעיה, עד להודעה חדשה, מוסדות ציבוריים ופרטיים ממשיכים לעבו

 של טיפולים רפואיים אלקטיבים. איסור יציאה לחו"ל על עובדי ממשלה. 

  הגוף המקביל לבנק לאומי )אין בנק לאומי בפנמה( הציע צעדים זמניים שתכליתם לאפשר לבנקים ציבוריים ופרטיים

 יות ומשכנתאות, ללא עלות נוספת ללקוחות.לעשות התאמות בתנאי הלוואות איש

  50בנוסף, תיכנס לתוקף תוכנית סולידריות שבשלב הראשון תחלק תלושי מזון, תרופות וציוד בסיסי בערך כולל של 

 מיליון דולר.

  מיליון דולר לרכישת בשר ודגנים מיצרנים מקומיים כדי להבטיח מזון לאוכלוסיה.           20משרד החקלאות אישר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  מיליון דולר כולל ערכות לבדיקות קורונה. הוחלט שהמשרד לעבודות  40הממשלה אישרה רכש של ציוד רפואי בסך

 בחודש הבא.-ציבוריות יתחיל בשבוע הבא בבנייה של בי"ח מודולרי. סיום הבניה

  ציוד בטחוני, חומרי בנייה, קיבלו החרגות מהסגר הכללי: שרשרת הייצור, הפצה ומסחר מזון; תרופות -סגר כללי ,

כל מה שקשור  חומרי אריזה ואספקה לכל מה שלעיל; בתי דפוס; מכבסות; אספקה וטרינרית וחקלאית, ציוד רפואי;

עורכי דין הנדרשים להגן על עצורים , כל מה שקשור לביטחון אישיה, לתעבורה ימית, יבשתית ואווירית ותעלת פנמ

בנקאות, שירותים , כל מה לשינוע ואספקה של דלק, ת אוכל במשלוח או איסוףמסעדות לטובת אספק, בעת העוצר

 תעשיית בנייה, חקלאות וכמובן בריאות חברות המספקות שירותים ציבוריים מכל סוג שהוא, פיננסים וביטוח

 פרו 
 .יום. יינתנו רק שירותי חירום 15גבולות סגורים. הנחיה לבידוד מוחלט לאוכלוסייה למשך 

 צ'ילה
 24.3עדכון 

  11.75מהתקציב הלאומי לטובת מצב החירום, הקצאת קרן בסך  2%חבילת צעדים כלכליים: הקצאת הכרזה על 

 לטובת הטיפול במשבר הקורונה.  מיליארד דולר

 עדכונים קודמים:  

 הכרזת הממשל על מצב "קטסטרופה" נוכח התפשטות נגיף הקורונה וסקירת משמעויותיו 

 דולר לחיזוק הכלכלה והתעסוקה מיליארד 5.5תקציב של בירום האוצר יבנה תוכנית ח 

 פתרונות בנקים למשכנתאות לאזרחים, אשראי לעסקים והרחבת תוכניות ל- SME 

 פוליטי 'מתערבב' -אין הגבלה על הייצוא שנובעת ממשבר הקורונה. המשבר הכלכלי שמלווה את חוסר השקט החברתי

חברתי -לא היה מזהיר כבר עם תחילת המשבר בגלל המשבר הפוליטי המצב הכלכליעם השלכות מגפת הקורונה )

  (. 19שהחל באוקטובר 

  ,הייצוא מצ'ילה בחודש פברואר הגיע לשפל שלא היה כמותו שנתיים. ירידת ביקושים בסין בגלל מגפת הקורונה שם

 השפיעה על מגמה זו. 

 הפיננסית כדי לסייע לה לעשות התאמות נדרשות  והכריז על צעדי חירום למערכת 1%-הבנק המרכזי הפחית הריבית ל

 לאתגר הכלכלי הנוכחי כל שהפגיעה במשקי הבית ובעסקים תקטן. הוכרז על קרן חירום למשבר.

  .השווקים ספגו ירידות משמעותיות ומחירי הנחושת שמובילים את הכלכלה המקומית ספגו ירידה משמעותית במחיר 
 ירית: מספר אוניות נוסעים נותבו לנמלי הדרום והושמו בבידודמצב הנמלים והובלה אוו -נתיבי סחר 
  להישאר בבית  נדרשיםומעלה  70מעודדים שעות עבודה קצרות וגמישות ואם אפשר עבודה מהבית. עובדי ציבור מגיל

 ולא להגיע לעבודה. 

  .סגירת כל מעברי הגבול לאנשים. יישארו פתוחים לסחורות 

 ול פגישות עם גורמים זרים כדי לצמצם חשיפהחברות מקומיות הודיעו על ביט 

 קולומביה
24.3 

 דולר לכל משפחה נזקקת עבור  85 -ליון משפחות בקולומביה. הסיוע יכלול קצבה חודשית של כ ימ 2.6 -מתן סבסוד לכ

 רכישת מצרכים. 

  צעירים. 100.000 -חינוך לודולר לרכישת מצרכים  170 בגובהמתן קצבה 

 דולר.  70-60 -מליון בני הגיל השלישי ע"ס  כ 1.7 -קצבה חדשית לכ 

  6הזרמה של B  ת פחות ממיליון וחצי דולר()קצפזו לסקטור הבריאות 

 )תמריץ לכל עובדי הבריאות )לא צויין סכום 



 

 

 עדכונים קודמים

  ים תינתן הקלה לחברות קטנות ובינוניות שנמצאות בקשיי תשלום אשראי ותינתן ארכה של חודשיהממשלה הכריזה כי

 .בחודש השלישי ייבחן הנושא מחדש עם החברות –בתשלומי החוב 

 בוטל המע"מ למוצרים רפואיים.  

 )הקדמה של הפעלת החזר המע"מ לאנשים במעמד סוציואקונומי נמוך )ביוני הקרוב במקום בשנה הבאה.  

 אספקת מים חינם למיליון תושבים במעמד סוציואקונומי נמוך 

 מליון משפחות במדינה 2.3הנים הגדלת הקצבה לעניים ממנה נ. 

 בבוגוטה הכריזה ראשת העיר כי תעמיד קו אשראי למעסיקים גדולים בתחום האירועים והתרבות 

  .לא יצאה הנחייה לצמצום נוכחות במפעלים ולא ידוע על חבילות סיוע מיוחדות למפעלים 

 .נכון לעתה לא ניתן להצביע על האטה בקולומביה על אף השבתת הלימודים   

  ניתן לציין כי מגזר התיירות, התעופה והפנאי )תאטרון, קולנוע, מכוני כושר, מרכזי קניות( הם הנפגעים העיקריים

 מהמצב. אנו משערים כי עם חלוף הימים העומס יחל להיות מורגש יותר על המשק וכך גם ההאטה.

 ים, תנועת משאיות נמשכת כרגיל. אין אינדיקציה לפגיעה בלוגיסטיקה ובשרשרת הסחר בקולומביה, בנקים, נמל 
 קלות מס למגזר התיירות והתעופה ה 
 מיליון דולר שמיועד לסייע לחברות תיירות ותעופה 60-פתיחת קו אשראי של כ 
 כל מעברי הגבול סגורים לתנועת אנשים. מתאפשרת תנועת סחורות 

 התחזקות משמעותית של הדולר וירידת ערך הנפט 

 דור נסגרו, הגבול עם ברזיל עדיין פתוח הגבולות עם וונצואלה ואקוו 

 קוסטה ריקה 
  .הקונגרס העביר חוק "הקלה במיסוי". החוק מאפשר דחיית תשלומי מיסים כגון מע"מ, מסי יבוא ומכסים 

 

 אסיה-אירו

 אוזבקיסטאן
 24.3עדכון 

 מיליון דולר. 100הממשלה הכריזה על קרן תמיכה בתעשייה בסך 

 צעדים נוספים:

 שונים דחיית מיסים 

 הגדלת הפטור ממס הכנסה לעסקים קטנים 

 חודשים 4-דחיית הגשת דו"חות שנתיים ב 

 .המגפה תוגדר כ"כוח עליון בכדי למנוע תביעות בגין אי עמידה בהסכמים 

  מיליון דולר לסיוע למגזר העסקי 30הקמת קרן הלוואות מיוחדת בסך 

 הלוגיסטיקה.לעסקים בתחום התיירות ו 1.10-דחיית החזרי הלוואות עד ה  

 

 אוקראינה 
 חלשות המטבע המקומי. חלק מהבנקים הודיעו על מחסור במטבע חוץ. ה 

  עיקר הסיוע בקניית ציוד רפואי ובתרומת ₪ , מיליארד  2הנשיא ביקש את עזרת האוליגרכים אשר נרתמו ותרמו כ

 אמבולנסים. 

 הממשלה תסייע לעסקים קטנים וידחו תשלומי מע"מ, מס הכנסה וקנסות  . 

  לשכר עובדי מערכת הבריאות המטפלים בחולי קורונה.  200%הוחלט על תוספת של 

  למרות הפגיעה בכלכלה האנליסטים מקומיים בתחום ההייטק צופים עלייה בביקוש למוצים בתחום הAI   והרובוטיקה

 לאחר המשבר.  ושים בתעשיית התוכנה צפויים לעלותקכך שהב

  חלק מהמעברים לפולין ישארו פתוחים.  מהמעברים היבשתיים. 75%סגירת 

  .הפסקת היצוא של ציוד מגן רפואי על תחילת יוני 



 

 

 גיאורגיה  

  השעיית תשלומי מיסים )מע"מ, מס הכנסה, ומס חברות( עבור כל החברות והעסקים העוסקים בייצור, יבוא ואספקה

 של ציוד רפואי

 כם בדבר פריסת חובות ומתן אשראי לסקטור התיירותמו"מ של המימשל עם הבנקים המרכזיים על מנת להגיע להס . 

 קזחסטאן
  למצב עבודה מרחוק,  מעובדי הגופים הממשלתיים והגופים המעין ציבוריים צריכים לעבור 70%הנשיא טוקייב : עד

למעט מתקני התשתית הקריטיים, גופי הביטחון, החוק והסדר ומספר אמצעי תקשורת המוניים. צעדים דומים צריכים 

 להיות מופעלים גם ע"י מפעלים פרטיים. 

 .הגבלת כניסה ויציאה מקזחסטאן 

 תעשייתיים  יקבלו פטרו -הקבינט מתכנן לספק תמריצי מס לקבוצות מסוימות של עסקים קטנים ובינוניים. מפעלים אגרו

שוחררו מתשלום מס יצרנים חקלאיים י 7,000ממס ערך מוסף על יבוא נכסים ביולוגיים הכוללים בקר ואפרוחים. כמעט 

 קרקע. בנוסף אותם יזמים בודדים העובדים במצב רגיל יהיו פטורים גם ממיסים.

  מיליארד  300עדKZT מיליארד  400-יושקעו בתמיכה בעסקים, וKZT  יוקצו ליישום תכנית "הכלכלה של דברים

  שוטים", שנועדה לסייע לאנשי העסקים בתקופה הקשה וליצור מקומות עבודה חדשים.פ

  מיליארד  7" יוגדל עד 2025סכום ההלוואות במסגרת "תכנית מפת דרכים עסקיתKZT . 

 רוסיה
25.3  

גיעה הכלכלית בעסקים ", על מנת לצמצם את הפצעדים לשימור הפיתוח הכלכליראש הממשלה מיסושטין הגדיר שורת "

 בעקבות התפרצות נגיף הקורונה ונפילת מחירי הנפט. 

  יצא פרסום בנושא מטעם הממשלה והבנק המרכזי. עיקרי הדברים: 17.3ב 

 חברות אלו נפגעו מאד מהמצב ולכן קיבלו דחייה על תשלומי מסים ופטורים ממסים סקטור התעופה והתיירות :

. בנוסף, הממשלה תיתן Turpomoschפטור מתשלום לקרן התיירות הרוסית  מסוימים. חברות תיירות אף יקבלו

 למוסדות פיננסיים בטוחות למול הלוואות לחברות מהסקטורים הללו.
 הבנק המרכזי הקל את הרגולציה על מתן הלוואות לחברות בתחום הבריאות והפארמה.סקטור הבריאות : 

 ( עסקים קטנים ובינונייםSMEs)הלוואות בתנאים מועדפים ל : הרחבת תכניות לSMEs הקריטריונים לזכאות הורחבו :

והסכום המסובסד להלוואה עד שנתיים הוגדל. כמו כן, הורחבה תכנית תמיכה במוסדות פיננסיים שמעניקים הלוואות ל 
SMEs בנוסף, בכל המבנים בבעלות ממשלתית ניתנה דחייה של שלושה חודשים בגביית שכירות מ .SMEs. 

 א יוטל מכס על יבוא מוצרים שמוגדרים כחיוניים ויורחבו הסכמי "מסדרון ירוק" למעבר מהיר של מוצרים. : ליבוא
 בנוסף, הממשלה לא תטיל קנסות על יבואנים שלא יכלו לעמוד בחוזים ממשלתיים עקב המצב.

 ע כספי למשפחות : החל מחודש יולי תתחיל תכנית תשלומים )שכבר הוכנה לפני המשבר(, למתן סיוסיוע למשפחות
 .7-3עם ילדים בגילאי 

 הממשלה הכינה רשימה של "חברות חשובות מערכתית" שלהן יינתן הסיוע הנחוץ ע"מ למנוע חברות חיוניות למשק :
 חברות. 700( כבר כללה 23.3חברות אך בתחילת השבוע ) 200מהן לפשוט רגל. במקור הרשימה כללה 

 מיליארד $ ובראש  3.9רחבו לפי הצורך. בסה"כ מוקצבים לתכנית השנה בפרסום הודגש שהצעדים ייבחנו מחדש ויו
 .Andrey Belousovהתכנית עומד הסגן ראשון לרה"מ, הכלכלן 

 :בנוסף, הוכרזו הקלות נוספות שמסייעות לעסקים 

  ר על הנחה ראש עיריית מוסקבה סוביאנין את כל בתי העסק בעיר לעבור לעבודה מרחוק ככל שניתן, בין השא 18.3ב
 מנת לאפשר להורה אחד להישאר בבית למול סגירת בתי הספר.

  ( ולא להוריד אותו אף יותר, 2014)הנמוכה ביותר מאז  6%הבנק של רוסיה החליט להשאיר את הריבית על  20.3ב
 ע"מ למנוע פיחות נוסף ברובל.

 שיאפשרו לחלק 1.7ם ברוסיה עד ה באותו היום, הבנק המרכזי הכריז על הקלות ברגולציה על מוסדות פיננסיים קטני ,
 גדול יותר מעובדיהם לעבוד באופן חלקי ומהבית, ויפחיתו את ההוצאות שלהם.

 
 : נקט פטרסבורגס

  מהתוצר המחוזי הגלמי(.  3%-מיליארד רובל )כ 150ממשלת ספ"ב מעריכה כי ההפסדים למשק בספ"ב יגיעו לכדי 
 מיליארד רובל מקרן  5-י עסקים. הוחלט כי הממשלה תזרים כלפני יומיים ממשלת ספ"ב קיימה פגישה עם אנש

הרזרבות ל"מאבק בקורונה והשלכות משבר הקורונה", אך רק מיליארד אחד יגיע לקרן הלוואת לעסקים קטנים 

https://cbr.ru/press/PR/?file=17032020_090000dkp2020-03-17T08_57_06.htm
https://cbr.ru/press/PR/?file=17032020_090000dkp2020-03-17T08_57_06.htm


 

 

ובינוניים. בעיר מקווים לקבל מיליארד נוסף מהתקציב הפדרלי. כ"כ נבחנת האפשרות של מתן הקלות מס לעסקים 
פגעו במיוחד )תיירות, מסעדות(. ככל הנראה תקצוב ממשלתי של פרויקטי בניה גדולים יירד באופן המקומיים שנ

 משמעותי ע"מ ,לשחרר" כספים להתמודדות עם המשבר.
  אמש הבטיח המושל לסייע למפעל מקומי שמייצר חומרי חיטוי ע"מ שזה יגביר את התפוקה )הסיוע בעיקר בכל הקשור

 צים לייצור(.לקבל הרכיבים מחו"ל שנחו
 

 מחוז לנינגרד:

 לא ניתן לדרוש קנסות על אי עמידה בתנאי החוזה. –הוכרז כ"כוח עליון" בהקשר לעמידה בתנאי החוזים  צבהמ 
 (.1/1/20-בתחומי תיירות, פנאי, מסעדות, שירותים )החל מה 1%-ל 6%-הורדה של מס על רווחים מ 
 בינוניים בתחומים שנפגעו מהמשבר.מתן הלוואות בתנאים נוחים יותר לעסקים קטנים ו 
 ,דחיית החזרי הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים 
 .דחייה בשלושה חודשים של תשלומי שכירות עבור שטחים/מבנים שבבעלות המחוז 

 

 אפריקה

  אתיופיה
  -סיוע חוץ    .25.3עדכון 

 מיליון דולר הוקצבו לתמיכה במגזר הבריאות  83 בנק העולמי:ה  

 הכלכלית של  מיליון יורו, לתמיכה ביציבות 100מיליון יורו מיידים לצד חבילת סיוע בשווי  10הוקצבו  וד האירופי:האיח

  אתיופיה לטווח הבינוני. 

  :המוכנות לתמיכה הומניטרית ומניעת התפרצות, בעיקר בריכוזים של  הסיוע הבריטי מתמקד בהגדלתבריטניה

  . UNICEFמיליון פאונד יחולקו באמצעות ערוצי או"ם, בעיקר  19פליטים. 

 ( ארה"בUSAID:) רונה על הכלכלה המקומית ובהמשך פרויקטי הפיתוחהמיקוד הוא בריכוך ההשפעות של משבר קו .

 14.5אך ישנה כוונה להקציב  כמו כן, יוסטו תקציבים קיימים לשם תמיכה במגזר הבריאות, התקשורת ולרכש דחוף. 

 מיליון דולר לרכישת ערכות בדיקה, כאשר אלה תהיינה במלאי.

 גאנה 
סקים ימשיכו לעבוד אך מבקשים לשמור מרחק שראלים לא יכולים לקבל אשרות. נסגרו מוסדות החינוך עד הודעה חדשה. עי

  .עליית מחירים ויוקר מחיה אל מול ירידת הרווח בשל הוזלת מחיר חביות הנפט. יציבות מחיר הזהבבין העובדים. 

 דרום אפריקה
 להזרמת כספים  תכניותאתמול הכריז על "מצב חירום" בעקבות הקורונה וציין כי ישנם  (16.3) בנאום הנשיא לאומה

 שביל למתן את המשבר הכלכלי )אך ללא פירוט(.ב

 .חברות מכרות פחם ודלק במדינה במשבר לאור קשיים בסחר מול סין וירידת מחירי הנפט 

 (.15.57ראנד לדולר )לפני חודש היה  16.68-המטבע המקומי )ראנד( ממשיך לקרוס, והגיע למעל ל 

     ניגריה

  המשבר(. נמשכת עלייה באינפלציה )מגמה שהתחילה טרם 

  המועצה הכלכלית של הנשיא מזהירה כי הכלכלה הניגרית תיכנס בקרוב למיתון על רקע משבר הקורונה וייעצה לנשיא

 לקצץ בתקציב.

  ,הבנק הלאומי מכריז על: הארכת המורטוריום על הלוואות, הפחתת הריבית, הקמת קרן ייעודית לסיוע למגזר החקלאי

 י כלכלה פסימיים לגבי היכולת ליישם את הצעדים בגלל חולשת הכלכלה.סיוע באשראי לסקטור הבריאות. אנש

 להחלטה האוצר שרת את הובילה במחירים החדה והירידה הניגרי במשק מוביל בענף מדובר – הנפט מחירי ירידת 

 .קיימים לפרויקטים המזומנים בתזרים לקיצוץ
 

  


