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 משבר הקורונה ומאפייני הכלכלה העולמית 
 העתיד איננו מה שהוא היה פעם 

 כ' תמוז, תש"פ - 2020יולי  12

 עיקרים

  משבר הקורונה עשוי לחולל, בטווח של שנים אחדות, שינויים במספר

 תחומים בכלכלה ובסחר הגלובאלי. 

  להערכתנו, חברות יבקשו לגוון את הפיזור הגיאוגרפי של שרשרת הייצור

שלהן, מתוך הפנמת הבעייתיות שבתלות באזור אחד. לפיכך, ייתכן כי 

תואץ המגמה של הוצאת קווי ייצור מסין, למדינות אחרות המתאפיינות 

 נמוכות.  בעלויות כח אדם

 שרשרת הייצור לול מצד החברות, בראייתנו, ההתאמות הצפויות במכ

הסיכונים ובהאצה של מהלכי האוטומטיזציה. ההיגיון יתרכזו בניהול 

פוי להמשיך מקסום הערך הכלכלי, צר הייצור, קרי, שהניע את ביזו

 של התאגידים הפרטיים. ולהנחות את התנהלותם 

 לית, כפי שבאה לידי ביטוי מצד המדינות, פגיעות שרשרת הייצור הגלובא

טרטגיים. תמריץ לרכז בתחומן ייצור בענפים אס המשבר, יצרהבמהלך 

ר לראות עד כמה תהיינה תקציבית גבוהה ונותלמהלכים אלו ישנה עלות 

 מצידן להתמיד בנשיאתה. נכונות 

 מוקה של מדינות נסיונות ההתמודדות עם המשבר הביאו למעורבות ע

ממעורבותן במשק  רבים קיים צפי שהמדינות תסוגנהבמשקיהן. במקרים 

ארוך, המדינה ייתכן ובטווח ההשלמת מהלך ההתמודדות עם המגפה. עם 

 מהענפים האסטרטגיים. תישאר מעורבת בחלק 
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  אנו עשויים תפקיד בולט בהתמודדות עם המשבר. לבנקים מרכזיים

לראות שינויי דגש במדיניות המוניטארית, מהתמקדות ביעדי אינפלציה 

 על השגת יעדי אבטלה רצויים.  )קודם המשבר( למתן דגש

  המגפה המריצה את שיח המעבר לאנרגיות המתחדשות כחלק מהמאבק

העולמי. עם זאת, המגמות וצפי הירידה בהשקעות לים בשינוי האק

צב המעבר עשויים להעיד כי קום )כמו גם ביתר תחומי האנרגיה( בתח

 ח בנושא. אחר השילאנרגיות מתחדשות יפגר 

 ה קשה לגלובליזציה. עם זאת, להערכתנו,המגפה הסבה פגיע 

שחלקן תהיינה לית לא תיעצר אלא תחווה התאמות, הגלובליזציה הכלכ

 ביטוי למגמות שהחלו עוד טרם המגפה.

 
מטרת נייר זה היא לנסות לבחון את המגמות המסתמנות בכלכלה העולמית בעקבות מגפת 

 או בהתאמות שיחלפו עם שוך המשבר.  אקיימ-הקורונה ולהעריך האם מדובר בתמורות בנות

 

  שינויים במבנה שרשרות האספקה ושינוע קווי ייצור מסין?

התמורות בתחום ת וחידוש הפעילות הכלכלית, עיקר בהינתן מצב של סיום המגפה העולמי. 1

  ת של קבלת החלטות:יחולו בשתי רמו

 שמבקשות לצמצם את מידת חשיפתן לזעזועים עולמיים ( של חברות 1

הייצור הביתה(. לת ההסתמכות העצמית שלהן )החזרת ( של ממשלות המעוניינות להגביר את יכו2

או קווי הייצור שלה , להערכתנו, האם החברה תעתיק את השילוב בין שתי רמות אלה הוא שיקבע

 מעלה. תבצע התאמות נקודתיות, כאמור 

 

  רות:רמת החב

 אחד המאפיינים הבולטים של עידן הגלובליזציה הינו הפיזור הגיאוגרפי של שרשרת הייצור.. 2

וצרים, ניהול ומעקב מציה, אוטומטיזציה ושיפור יכולות שינויים טכנולוגיים, בהם תהליכי דיגיטליז

שלהן.  את החברות לבזר את שרשרת הייצורעלויות הייצור והובילו גם שיקולים של הוזלת -כמו

רב של ר תהליך, שהביא להעתקת תשתיות ייצור רבות לסין ולכך שכל מוצר סופי עובר במספ

 תחנות גיאוגרפיות לפני הגעתו אל הצרכן. 



 
 –בלמ"ס  -

 *** אין להפיץ מסמך זה ללא אישור המרכז למחקר מדיני ***  

 

 במשרד החוץהמרכז למחקר מדיני 
3 

  

התפרצותו הראשונית  משבר הקורונה חשף את נקודת התורפה של שרשרות הייצור המבוזרות.. 3

הגדולה של המפעלים אצל יצואנית המוצרים של הנגיף בסין הביאה להשבתה כמעט מלאה 

התלויות בסין לצורך מוצרי ביניים, לא יכלו גדול משרשרות האספקה הגלובליות, בעולם. חלק 

 זר הומחשה במלוא עוצמתה. גםלאחרעל מקור ייצור לתפקד. כך, הבעייתיות שבהסתמכות 

 ת הייצור הגלובלית ובמדינות נוספות לעבודה, שרשרחזרתם ההדרגתית של המפעלים בסין 

 עדיין סובלת מהאטה משמעותית. 

 

 כאשר -כעולה מן התרשים, שיעור התלות במוצרי ביניים המיובאים מסין משתנה מאזור לאזור 

  נמוכה יחסית. -ובאסיה, ואילו תלותה של אירופה תלות גבוהה נצפית בעיקר בארה"ב 

 

למדינות של הוצאת קווי הייצור מסין  יימתעוד קודם למשבר הקורונה ניכרה מגמה מסו. 4

במדינות אחרות שהפכה את הייצור  אחרות. מגמה זו נבעה בעיקר מהעלייה בשכר העובדים בסין

לקחי ופחות מהחשש מפני ריכוז הייצור במדינה. כעת, לאור ור )וייטנאם, הודו( לכדאי יותר, באז

מגמה. לשיקול את התגברותה של ה מן החברות אנו צפויים לראותהקורונה, להבנתנו, אצל חלק 

יתר על ייצור במדינה י שבהסתמכות שיקולי ניהול סיכונים, וההבנה של קושהכלכלי חוברים כעת 
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 אחת.  

( ייצור חלופיים HUBSאם תהליך גיוון רשתות האספקה מסין ע"ר הקורונה יעמיק, מרכזי ). 5

 מדינות אחרות, אשרבקרב  להרוויח. ת נוספות( צפוייםבויטנאם, תורכיה, מקסיקו והודו )ומדינו

עודד הייצור )דוגמת אמל"ט ואפריקה(, עשוי התהליך להיו עד כה מעורבות פחות בשרשרת 

להיותה בשרשרת. עם זאת, יש לזכור כי ברבות השנים, מעבר רפורמות שיובילו להשתלבותן 

לאומיות משמעותית. מכאן שגם אם חברות רב בעצמה לצרכנית יצרנית מרכזית, סין הפכה 

תהיינה מעוניינות בדריסת רגל בסין לממכר צמן אלטרנטיבות ייצור, רבות מהן יכולות למצוא לע

 תוצרתן. 

צורך הפיכת שרשראות האספקה שלהן רוב החברות יעדיפו לבצע התאמות ל. להערכתנו, 6

נדגיש שלהן. י השינוע והעתקת קווי הייצור פנ , עללגמישות, יעילות ובעלות כושר תכנון רב יותר

שלהן לשם מיקסום ערך התאגידים לבזר את שרשראות הההיגיון שהניע עד כה את החברות/ כי 

בתחום, הדבר יונחה ע"י אם החברות תבחרנה לערוך התאמות  הרווחים, לא צפוי לעבור שינוי.

 שיקולים של ניהול סיכונים. 

 

  הענפים האסטרטגיים?המדינות: ריכוז והעתקת רמת 

גם מאמץ צפוי להתגבר טיות, כמתואר לעיל, . במקביל לתהליכים שיחולו בקרב החברות הפר7

להעתיק פעילות, בכוחן של מדינות לסייע לחברות  .המדינות לריכוז ענפים אסטרטגיים בתחומן

 מענקים והטלת מכסי ייבוא על תוצרת מתחרה. דוגמת הטבות מס, אמצעות תמריצים ב

לצורך הבעייתיות הכרוכה בתלות באחרות  עוד טרם פרוץ המגפה, מדינות רבות הבינו את. 8

 הקורונה עשוילו פועלות לצמצום תלות זו. משבר , וחלקן החאספקת מוצרים וחומרי גלם חיוניים

תר, מסייע הדבר תמריץ לריכוז הייצור "בבית", משום שבין הילהעצים תופעה זו. המגפה מייצרת 

. כך, לצד הפחתת עם בעיית האבטלה, מהאתגרים החמורים שיצרה המגפהת להתמודד למדינו

 לזעזועים חיצוניים, צפוי גם רווח כלכלי מקומי. הסיכון שבחשיפה 

 כלכלי.הייצור המקומי צפוי להיות מחיר  לצעדים ממשלתיים לטובת. בראיה כוללת, להבנתנו, 9

להסטת ייצור מהלכים והצרכן נהנה ממוצר זול.  ביזור הייצור מאפשר ליצרנים לצמצם עלויות,

בה  עלות תקציבית. בתקופה -שבצידו  של תוצרת מקומית,ווים, בהסתכלות זו, למעשה סבסוד מה

קיע משאבים והכנסות המדינה מצטמקות, לא יהיה זה פשוט להשהגרעונות התקציביים מאמירים 

ייצור עשויה להיות לפעול לטובת הסטת  מדינות אחדות יכולתן שללפיכך, בעידוד ייצור מקומי. 

והכלכליים המאפיינים אותה. על רקע זה, ויה במידה רבה בתנאים הפוליטיים מוגבלת מאוד, ותל

להעתיק את קווי הייצור שלהן למדינות האם.  והתאגידיםצפויה אחידות בנכונות של החברות לא 

נות על מקור אספקה אחד, יהיה האתגר המהותי שמדינות מתמודדות עמו הוא ההישעלהבנתנו, 

 זה בסין, ארה"ב או ביבשת אירופה. 
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 2.3השקת חבילת תמריצים בהיקף כ  הודיעה על ממשלת יפן. בניסיון להתמודד עם הבעיה, 10 

תלויה וי הייצור של מוצרים אשר אספקתם מיליארד דולר, לעידוד חברות יפניות להעתקת קו

היענות המגזר הפרטי ביפן דומה כי , ליפן עצמה או לאזורים אחרים. בפועל, ות ספציפיותבמדינ

 למהלך עודנה נמוכה. 

התהליך לא זה, יצור מסין הינה ארה"ב. גם במקרה . המדינה הבולטת ביותר במאמציה להוציא י11

 -אסטרטגיות וגם סיבות פוליטיות פנים-סיבות גיאולתהליך זה התחיל עם משבר הקורונה. 

הבולט שלו, לצד שלל צעדים אחרים )מגבלות יקניות, כאשר מלחמת הסחר הינה הביטוי מרא

  משבר הקורונה הביא להאצת המגמה הזו.מסויימות ועוד(. צוא טכנולוגיות השקעה, איסור על יי

בכל ך לצמצם את התלות ביבוא, במיוחד גם ביבשת אירופה חיזקה המגפה את ההכרה בצור. 12

צמצום היבוא יים וציוד מגן(. טרם המגפה, שיח כו לחיוניים )מוצרים רפואהנוגע לענפים שהפ

)הנציבות  מדינתיים-בעיקר את מוסדות הא"א העלאפיין הסחר",  , שנולד ע"ר "מלחמותמסין

עם המדינות החברות, שלרבות מהן, קשרי סחר חשובים ופית( וזוהה עם קשיי יישום ברמת האיר

ת את הפער בין מוסדות הא"א לבין המדינות המגמה והחלה שוחקהמגפה שינתה את סין. דומה כי 

"א )דוגמת בנק משמעותיים הופנו באמצעות הזרועות הפיננסיות של האותקציבים  החברות

 ( לחיזוק תעשיות ומגזרים החיוניים במדינות החברות.EIBההשקעות האירופי, 

 

  הרחבת מידת מעורבותה של המדינה במשק?

של הון ות שנועדו להגן על תנועה חופשית . הגלובליזציה התמקדה ביצירת חוקים ומוסד13

תמורות חשובות להבנתנו, משבר הקורונה הכניס ת. וסחורות, תוך צמצום הרגולציה מצד המדינו

קים . עם השבתה של חלמעורבות המדינה בכלכלה ובמשקבמשוואה זו, והגביר משמעותית את 

; נוכח רחלהקצות מימון רב לתשלומי ביטוח לאומי ומענקים לאזהמדינה נדרשת חשובים בכלכלה 

בתחום )רכש  מקומות אשפוז, גדל תפקיד המדינהובמכונות הנשמה ובהגובר בציוד מגן הצורך 

של חברות/תאגידים בענפים מיטות אשפוז(; למול קשיי תפקוד  מרוכז, הקמת בתי חולים, הוספת

מגמה בימים אלה, . על אף הבחברותכונותן של המדינות לרכוש מניות נגדלה שנזוקו מן המגפה, 

טווח קבועים -ארוכיהמשק יתורגמו לשינויים -י המדינההתמורות במשוואת יחסנותר לראות האם 

ממשברי העבר )למשל, , כפי שקרה ברבים ודדות עם המגפהאו שאלה יחלפו עם תום ההתמ

 (. 2007-2009המשבר הפיננסי של 

 

  ם הבריאותא. תחו

מערכות כלכליות הגבוהות של היעדר  -ציו ברחבי העולם, המגפה חשפה את העלויות הסו. 14

 חולשות את מדיניות הרווחה שלה, חשפה המגפהבריאות ורווחה חזקות. באירופה, הידועה ב

ארוך, -על רקע זה, להבנתנו, בטווח הבינוניאלית שהעניקו המדינות לאזרחיהן. המעטפת הסוצי
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מדינות אירופה תיתנה את הדגש על הפניית כספים ומאמץ לשיקום וחיזוק המעטפת הסוציאלית  

 כי הפנסיות והסיוע הסוציאלי. נדגיש תחומי הבריאות,  -כשבמוקד, חה שלהןומדיניות הרוו

שעד תחום,  -בתחום מדיניות הבריאות  קיבלה דריסת רגל מסוימתבעקבות המגפה נציבות הא"א 

  תן הבלעדית של המדינות החברות.כה היה בסמכו

בתי צונו לשלם עבורו. בארה"ב התפיסה הינה כי לא ניתן לחייב אדם לרכוש מה שאין בר. 15

הציפה . מגיפת הקורונה טוח בריאות חובההחולים בארה"ב אינם בבעלות המדינה, ולא קיים בי

מיליון  27.5 -ת, לכבריאות ממלכתי. על פי הערכושאת את הבעייתיות שבהיעדר ביטוח ביתר 

בות בעקנתנה לבעיה מענה חלקי בלבד.  ObamaCareתכנית אמריקנים אין ביטוח בריאות כלל. 

התפרצות . לאחר מיליארד דולר 175 -היקף כזכתה לתמיכה במשבר הקורונה מערכת הבריאות 

גוברת ה קודם למשבר, של נטייה ציבורית משבר הקורונה מסתמנת הגברת המגמה, אשר החל

נותר בארה"ב. ה במחלוקת פוליטית וציבורית ערה לתמוך בביטוח בריאות ממלכתי, סוגיה הנתונ

יסה באופן שיקדם את התפ במדיניות האמריקנית בתחום זה,ראות באיזו מידה אכן תחול תמורה ל

 גם במחיר פגיעה בערך חירותו הכלכלית של הפרט. המבכרת ביטוח בריאות לכולם, 

 

  מניות בחברות ובתאגידים ב. המדינה כמחזיקת

 ברוח הגברת מעורבות המדינות במשק ברחבי העולם מתבצע מהלך להרחבת אחזקות . 16

 זכתה חברת התעופה  המדינות בחברות/תאגידים החשובים למשק, שניזוקו מן המגפה. בקוריאה

קיבלו . הבנקים מיליון דולר 970 -יקף כבה, לסיוע מבנקים ממשלתיים Korean Air ,הלאומית

 בתמורה ניירות ערך ואג"ח של חברת התעופה. 

היקף וץ חברות שחיוניות למשקיהן )בשל , מדינות רבות מצויות במהלכים לחילבאירופה. 17

אחזקות בידי רוב, מדובר במהלכי רכש מוגבל של לההעסקה שלהן ו/או הענפים בהן פעילות(. 

ממשלת גרמניה מצויה במהלך לרכש של . כך, מלאהבמהלכי הלאמה  -. במקרים בודדים המדינה

-מהלופטהנזה. ממשלת איטליה נאלצה לבצע מהלך להלאבמניות בחברת התעופה  20%-מעלה מל

 אלאיטליה )לאחר כישלון המגעים להפרטתה, בפברואר(. מחדש של חברת התעופה הלאומית 

ני וצפוי לפוג בתוך בחברות הינו זמלרוב, ההיתר לרכש המניות הא"א,  נדגיש כי בהנחיית נציבות

 והניטרליותיעדי ההתייעלות האנרגטית , מתנה הנציבות את ההיתר בקידום שש שנים. כ"כ

 האקלימית. 

במקרים רבים, טריליון דולר.  3.3-קף כולל של כ, השיק הממשל חבילת תמריצים בהיבארה"ב. 18

בתנאים מועדפים,  ורותיה השונות )מענקים, הלוואות, על צזכותן של חברות להנות מהתמיכה

צורת בעלות על . הענקת השליטה יכולה להתבטא בלמדינהמת מתן שליטה מסוימותנית בעוד( ו

במקביל, בהטלת מגבלות על החלטות ניהוליות. כך למשל עסקים בינוניים מניות או, ולעתים 

עובדים( זכאים להלוואה בתנאים מועדפים, תמורת התחייבות שלא  10,000)המעסיקים עד 



 
 –בלמ"ס  -

 *** אין להפיץ מסמך זה ללא אישור המרכז למחקר מדיני ***  

 

 במשרד החוץהמרכז למחקר מדיני 
7 

 ההלוואה ועד שנתיים לאחר מועד פרעונה המלא. העביר משרות מחוץ למדינה, מקבלת ל 

בהשוואה ות במשבר הנוכחי הינו תקדימי גם אף שהיקף מהלכי חילוץ החברות בידי מדינ. 19

בטווח אלה ותפעלנה,  ורנה על אחזקותיהןלמשברי עבר, נותר לראות עד כמה המדינות תשמ

המוגדרות כאסטרטגיות אנו עשויים לראות מעורבות נוגע לתעשיות בלהכתבת מדיניות.  הארוך,

  שעשוי לבטא חשיבה מחודשת על תפקיד המדינה במשק.לתית רבה יותר, באופן ממש

 

  שינויים בדגשים של המדיניות המוניטרית

יציבות וניטרית, יעד מרכזי של שמירה על . לבנקים מרכזיים, האחראים על המדיניות המ20

בעולם שאחרי  לצד יעד זה, מטרה חשובה נוספת הינה שמירה על רמת תעסוקה רצויה.מחירים. 

שני תפקידים אלה: משמירה על יציבות מחירים, עשוי לחול שינוי בדגש הניתן על  הקורונה

העומדים לרשות הבנקים המרכזיים אולי לא ישתנו, . הכלים מירה על רמת תעסוקה מלאהלש

 עשוי להיות מכוון יותר ליצירת מקומות עבודה, עם אולם השימוש שהם יעשו בכלים אלה 

 חשש נמוך מהשלכות אינפלציוניות. 

. הכלכלהרחב בכלים מוניטריים לצורך האצת נציין כי במשבר הנוכחי נעשה שימוש בולט ונ. 21

הרבה יותר חדות בתגובה למשבר היו מהירות ו הפחתות הריבית של הבנק המרכזי של ארה"ב

 . כך גם בא"א ובמדינות נוספות. 2008של במשבר הכלכלי  FED-בהשוואה לאלו שביצע ה

האינפלציה כלפי , של "פספוס" יעד 2008מאז משבר  המשבר הנוכחי מחזק את המגמה, הניכרת. 22

ור איננה מהווה יותר, עבכלכלית מרכזית שנים רבות, פשוט  . אינפלציה, אשר היוותה בעיהמטה

 בעיה משמעותית. האינפלציה השנתית הממוצעת במדינות רוב מוחלט של המדינות המפותחות, 

עשר השנים הבאות ירד הנתון כמעט . ב2008 -ל 1998בין השנים  3.17%-עמדה על כ OECD-ה

 . 2%-. יעד האינפלציה בארה"ב הינו כ1.7%-בחצי, ל

 

  השלכות על מאפייני הסחר העולמי

בהתפתחויות ח הארוך, על הסחר העולמי, כרוכה של משבר הקורונה, בטוו . מידת השפעתו23

הסחר בין ארה"ב . מלחמת י המגמה נראו קודם למשברגם כאן, ניצנבסוגיית בשרשרות האספקה. 

 קודם לכן, שיעורי הצמיחה בהיקף הסחר העולמי, אשריא הדוגמא הבולטת בהקשר זה. עוד לסין ה

, התכנסו לשיעור צמיחה הדומה, 80-בתוצר מאז סוף שנות היחה היו כפולים בערך משיעור הצמ

חר )במושגי הסרשם היקף  2018ולמרות זאת, בשנת . 2008לאחר משבר ל התוצר, ואף נמוך, מזה ש

 חלה ירידה מזערית בלבד.  2019הזמנים, כאשר בשנת ערך כספי( שיא של כל 

יכולים ים, שינויים אותם הוא מאיץ המוצר. בעוד משבר הקורונה עשוי להביא להאטה בסחר 24

-המוצרים )כהסחר בשירותים נמוך מזה של סחר  . היקףלגרום לעלייה בהיקף הסחר בשירותים

משבר הקורונה הביא (. 2018בשנת  2ממנו(, אך הוא צומח בקצב מהיר יותר )יותר מפי  30%
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ביקוש לשירותי יותר  , דוגמת הגברת הרכישות המקוונות,הצרכניתלשינויים בדפוסי ההתנהלות  

ייתכן כי המשבר, ו, ולו חלקית, גם לאחר שוך ועוד. אם שינויים אלה יתמידתקשורת מסויימים, 

. הסחר בשירותי תיירות העולמי יזכו להנות מההתפתחותענפים מסויימים של סחר השירותים 

 מצמיחה גבוהה יותר.  בשירותים מסחריים עשוי להנותותחבורה צפוי להיפגע, בעוד הסחר 

 

  הגברת העיסוק במעבר לאנרגיות מתחדשות

נפט, גז טבעי( )פחם,  בביקוש לדלקים הפוסיליים משבר הקורונה הוביל לירידה דרמטית. 25

ץ הדבר המריאלה. וך צמצום השימוש במקורות אנרגיה והדגיש עבור רבים את היתכנות הקיום ת

בעיקר במדינות )ובגושי מדינות( בהן  -יות מתחדשות לאנרגאת השיח סביב האצת מהלך המעבר 

השיח  . להמחשה, בא"א, המובילה מזה זמן אתעוד טרם המגפה המודעות לכך הייתה גבוהה

 מן המשבר ות לשיקום הכלכלה ועידוד היציאה למרכזי בהיערכוהחקיקה בתחום, הפך הנושא 

בסוף נשיאת הנציבות האירופית  שקה ע"יהנוכחי. דבר, שמצא את ביטויו בתכנית החילוץ שהו

 בתכנית(.  GREEN DEAL-מאי )ע"י הטמעת יעדי ה

וגופים בתחום יהיו מסוגלים להניע חברות עם זאת, נותר לראות האם המודעות והשיח הגובר . 26

בתחומי האנרגיה פה בה ככלל, רוב החברות הפעילות . זאת, בתקועסקיים להגדיל השקעותיהם בו

בהשקעות האנרגיה  20%של צופים ירידה  IEAבהשקעות )ים( נוטות לצמצם מסורתיים ומתחדש)

 בשנתיים הקרובות(. 

האנרגיות , ענף נרגיה המשמשים להפקת החשמל. במבט של כשנה קדימה, מבין מקורות הא27

הגלובאלי. מסוימת בביקושים בתמהיל האנרגיה המתחדשות צפוי להיות היחיד שיפגין צמיחה 

כי צפוי להיות מתון מאשר בענף הדלקים, אף צמצום בהשקעות בתחום זה כך, גם הבהתאם ל

הושקעו בתחום האנרגיות . נעיר כי בשנים האחרונות, בחתך העולמי, (10%-)כמשמעותי 

 מיליארד דולר בשנה.  600-ובהתייעלות האנרגטית כהמתחדשות 

 בהתאם לאמור, להערכתנו, אף שמשבר הקורונה המריץ את שיח המעברים לאנרגיות . 28

 המתחדשות, בטווח הבינוני, המגמות וההשקעות בתחום אינן מעידות על צפי להתקדמות 

 אקלימית"(.  ניטרליותגזי חממה ) "צמצום פליטות  -מעברים הירוקים" משמעותית ביעדי "ה

 

  לסיכום

 צפוי להביא לסוף עידן הגלובליזציה. הוא עשוי, עם זאת, להאיץ  משבר הקורונה לא. 29

 מגמות אשר החלו להתגבש עוד לפני שפרץ. מבנה שרשראות היצור הגלובאליות, מגמות בסחר 

כולם עשויים  -מדינה במשק מעורבותה של הם של המדיניות המוניטארית ומידת העולמי, דגשי

 ה רחבה יותר של זמן תוכל ללמד האם, ובאיזו מידה, תמורות בעקבות המשבר. פרספקטיבלחוות 

  יביא המשבר לשינויי עומק במאפייני הכלכלה העולמית.
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 אחיה גרשון  -ילנה מרגובסקי  

 (1,2היבטים כלכליים )בתיאום עם בינ"ל 


