
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מגלות, 2021 מרץ -פברואר בחודשים התחלואה ברמות ההדרגתית הירידה עם .1

 שבו  אחד  מדד. איטית התאוששות של ראשונים  סימנים  האירופי האיחוד  כלכלות

 The)" בכלכלה האיחוד  במדינות העסקית הקהילה אמון הוא מתבטא הדבר

Economic Sentiment ,)"ארגון שמנהל הנתונים מאגר פי-על Eurostat . 

 

 : העדכן עיקרי 

,  0.5%-ב האירופי האיחוד  כלכלת הצטמקה 2020 שנת  של האחרון שברבעון לאחר 

  באמון  ועלייה השתקמות של ראשונים סימנים האירופית הכלכלה מציגה 2021 בראשית

  המינימום  שכר  העלאת לתכנית בנוגע הוויכוח מתלהט, הברית-בארצות. בשווקים  הציבור

 .הממשל של המאסיבית  הממשלתיות ההוצאות  ולתוכנית ביידן הנשיא של



 
 
 
 

  במגזרים  מנהלים של תחושותיהם את שבוחן, המדד , בתרשים לראות שניתן כפי

 נמצא, באיחוד  הכלכלה למצב בנוגע( וקמעונאות בנייה, שירותים, תעשייה)  השונים

 של  רמה  על  המדד   התייצב,  2021  ובראשית  2020  בסוף.  2020  קיץ  מאז  עלייה  במגמת

 המשיבים אלה לבין  חיוביות הםציפיותי כי המשיבים בין הפער את המשקפת)  92%-כ

, 2020 אוטובר בחודש קלה ירידה חרף, זאת(. לכלכלה בנוגע שליליות שציפיותיהם

 . 87%-כ של לרמה

 בחודש  האירופית התעשייתית התוצרת גידול של החיובית המגמה התחדשה .2

 נרשמה  ינואר  בחודש(,  0%  של  שינוי)   2020  דצמבר  בחודש  קיפאון  לאחר.  2021  ינואר

 . התעשייתית  התוצרת בהיקף 0.7% של העליי

 הכלכלית  תכניתו  של  לפועל  הוצאתה  בקידום  ממשיך  הברית-בארצות  החדש  הממשל .3

 מעוררת . מהכלכלנים חלק מצד  וביקורות פוליטיים קשיים חרף, מהמשבר ליציאה

  המינימום  שכר את  להעלות ביידן הנשיא של תכניתו היא מיוחדת פוליטית התנגדות

 דולרים 15 של לשכר(, פדרלי חוק באמצעות)  ב"בארה המדינות 50 בכל גורף באופן

, הקיים דרליהפ המינימום שכר של מהכפלה ביותר מדובר. הדרגתי  באופן בשעה

  חוקים  קיימים ב"בארה מדינות 29-ב כיום כבר. בלבד  לשעה דולרים 7.25 על העומד 

, לכן.  דולרים  7.25  של,  הפדרלי  מזה  יותר  גבוה  מינימום  שכר  הקובעים  המדינה  ברמת

  שמעורר  ההתנגדות. מהמדינות חלק על רק ישפיע ביידן שמקדם החקיקה מהלך

 פגיעה  - המתנגדים בידי לו המיוחסות ותהכלכלי מההשלכות הן נובעת המהלך

 שנתון בנושא הפדרלית הממשלה של מעורבותה לעצם מהתנגדות והן - בתעסוקה

 . ב"בארה ערים של ואפילו מדינות של דעתן-לשיקול רבה במידה

 מהוות ממנו וההתאוששות הקורונה שמשבר, זאת לעומת, נטען הממשל מטעם .4

 תנאי וביניהם, האמריקנית הכלכלה של ייניהממאפ חלק של מחודש לארגון הזדמנות

 . ביותר  הנמוכות ההשתכרות ברמות העובדים של ההעסקה

 



 
 
 
 

 וישראל  ב"ארה, האירו גוש, האירופי באיחוד  צמיחה ושיעורי תעסוקה: עיתי מעקב

 

 על  2021  לינואר  נכון  עומדות(  הצהוב  הגרף)   האירו  גוש  מדינות  19,  מהתרשים  שעולה  כפי

 חדה  בעלייה מדובר. אבטלה  7.3%-ב נתונות האירופי האיחוד  ינותמד . אבטלה  8.1%

,  זאת עם. לכך  מעבר ואף, 2018-ו 2019 השנים מהלך, 2020 שנת ראשית נתוני לעומת

 משבר  עם ההתמודדות של יחסית הקצר הזמן משך בשל הנראה ככל, לראות ניתן

, 2017-ו  2016  השנים  לש  מאלה  יותר  גבוהים  כה  עד  היו  לא  האבטלה  שיעורי  כי,  הקורונה

 2009 השנים של הכלכליים מהאתגרים התאוששותה את השלימה לא עדיין אירופה אז

 עם ההתמודדות בשנות באירופה לשיאה הגיעה  האבטלה, לראות שניתן כפי. 2013 עד 

 .2014 עד  2012 בשנים, ביבשת הקשים  והאשראי החוב משברי

 

 explained/index.php/Unemployment_statistics-https://ec.europa.eu/eurostat/statistics: מקור

 (.Eurostat האירופי האיחוד של הסטטיסטי המידע באתר התעסוקה נתוני מדור)



 
 
 
 

 

 להתפרצות  עד . ב"בארה האבטלה שיעור ובשינויי במגמות להבחין ניתן, ל"הנ בתרשים

 60%-בכ  גבוה,  15%-ל  עד   הגיע  השיעור.  3.9%-כ  על  האבטלה  שיעור  עמד  הקורונה  משבר

  והתאזן   במהירות  לרדת  החל  אך,  2020  שנת  באמצע,  בשיאה  האירופי  באיחוד   מהאבטלה

 .2021 לפברואר נכון, מבאירופה נמוך, טלהאב 6.1%-כ של רמות על מחדש לאחרונה

 המונח אל להתייחס נוטים בישראל, הקורונה בתקופת גם כי לחדד  יש, ישראל נתוני לגבי

 באופן  עבודה  המבקשים  עבודה  מחוסרי  אותם  את  רק  שכולל  כזה כאל"  האבטלה  שיעור"

 מחפשים  ואינם פרנסתם מקור את שאיבדו אלה את או ת"בחל הנמצאים את ולא, תכוף

 שיעור . הללו הנתונים את, בנפרד , אוספת כן ס"הלמ, זאת עם. פעיל באופן עבודה

 ו עמד(, בישראל הנהוגה השמרנית בהגדרה) יםהמובטל שיעור ועוד, ת"בחל הנמצאים

 על עמד 2020 דצמבר בחודש. 15.4% על עמד ינואר בחודש. 14% על פברואר בחודש

 ושאר, בלבד  5%-לכ 4.4% בין נע" קלאסי"ה האבטלה שיעור, זה שיעור מתוך. 10.4%

 מקום מחפשים ואינם שפוטרו או ת"בחל הנמצאים קורונה מפוטרי הם מועסקים-הבלתי

 הם( פברואר עד  מדצמבר  14%-ו 15.4%, 10.4%)  אלה תעסוקה-אי נתוני. חדש עבודה

  ייתכן . אלה בחודשים האירופי ומהאיחוד  ב"מארה לנתונים בהשוואה מאוד  גבוהים

 

 (.האמריקני ס" הלמ נתוני) https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf : מקור

https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf


 
 
 
 

 רוב-פי -על שאימצה יותר הנוקשה והמגבלות הסגרים  ממדיניות בחלקו נובע שהדבר

 ממשלת שהנהיגה הנדיבה האבטלה דמי תשלומי ממדיניות נובע שהדבר וייתכן, ישראל

 .יוני חודש עד  לתשלום  התחייבות כולל ישראל

;  aspx-January-Data-Survey-Force-https://www.cbs.gov.il/en/mediarelease/Pages/2021/Labour.2021 מקורות: ]

-February-of-Half-Second-Data-Survey-Force-bourhttps://www.cbs.gov.il/en/mediarelease/Pages/2021/La

2021.aspx-February-and נתוני הלמ"ס] 

 על להסתמך ניתן, הקורונה משבר בהשפעת האירופי באיחוד  הצמיחה נתוני מבחינת

  לשיעורי  בנוגע שבבריסל האירופית הנציבות( 2021 מרץ)  באחרונה שפרסמה נתונים

 .האיחוד  מדינות של וחזויים עכשוויים צמיחה

 

 השינויים  את המתאר, האפור הקו בתנועת ראשוני במבט להתמקד  מומלץ בתרשים

 עמדו  2019  בשנת  כי  לראות  ניתן(.  חיזוי)   והקרובות  האחרונות  בשנים  רבעונים  לפי  ג"בתמ

. נומינלית מבחינה חיוביים נותרו אך, 1%-מ  פחות על באיחוד  הממוצעים הצמיחה שיעורי

 בשיא צמיחה 9%- של שלילי לשיעור עד  שהגיעה, חדה ירידה החלה 2020 שנת במהלך

 

 finance/ip144_en_1.pdf-https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy: מקור

https://www.cbs.gov.il/en/mediarelease/Pages/2021/Labour-Force-Survey-Data-January-2021.aspx
https://www.cbs.gov.il/en/mediarelease/Pages/2021/Labour-Force-Survey-Data-Second-Half-of-February-and-February-2021.aspx
https://www.cbs.gov.il/en/mediarelease/Pages/2021/Labour-Force-Survey-Data-Second-Half-of-February-and-February-2021.aspx
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip144_en_1.pdf


 
 
 
 

  הצפי . -4-מ יותר מעט  על הנתון עומד 2021 בראשית(. 2020 אמצע)  המשבר השפעת

 . 2022 של הראשון ברבעון חיובית לצמיחה ולחזרה הדרגתית עלייה להמשך הוא

 :כך המקבילים הנתונים נראים, ישראל לגבי

 

.  זמינים  אינם עדיין רשמיים נתונים, 2021 בראשית הברית-בארצות הצמיחה נתוני לגבי

 בחודשים ב"בארה הצמיחה לשיעורי בנוגע תחזיות מציגים, זאת עם, רבים אומדנים

, המרכזי הבנק, FED-ה נתוני. לאחרונה  שפורסמו אומדנים כולל, השנה של הראשונים

 נמוכה מעט צמיחה חוזות אחרות התייחסויות)  2021 שנת לכל 6.5% של צמיחה אומדים

 בנוגע  הישראלי  לנתון  דומה,  בממוצע  ברבעון  1.6%-כ  של  צמיחה  קצב  משקף  הדבר.  ( יותר

, 2021-מב נמוכה צמיחה FED-ה חוזה 2023-ו 2022 בשנים. השנה של הראשון לרבעון

-Bounce"-ה מאפקט נובע הנוכחית לשנה החזויה מהצמיחה גדול שחלק שמעיד  מה

back "הקורונה ממגבלות היציאה בעקבות הכלכלה של. 

 

 

  growth-https://tradingeconomics.com/israel/gdp: לנתונים מקור

 

  /nhttps://www.federalbank.co.i: מקור

https://tradingeconomics.com/israel/gdp-growth
https://www.federalbank.co.in/
https://www.federalbank.co.in/
https://www.federalbank.co.in/

