
ש קולר "בפקולטה לניהול עיין 'לחקר יישומי הבלוקצומנהל מכון למימון  ר ארי אחיעז מרצה"ד

תואר שני במנהל עסקים ותואר דוקטור , בעל תואר ראשון בניהול וכלכלה. באוניברסיטת תל אביב

המחקר של ארי עוסק . ש קולר באוניברסיטת תל אביב"כל התארים מהפקולטה לניהול ע, מימוןל

כמו . וכן בחידושים טכנולוגיים הקשורים לשווקים אלה, בתחומים שונים בשוק ההון העולמי והישראלי

וק והמקים של הבלוג הפיננסי דוקטור ש( טכנולוגייה פיננסית)ארי מייעץ למספר חברות פינטק , כן

(www.DoctorShuk.com.) 

  

 הווה ועתיד, עבר -מגפת הקורונה והכלכלה 

 

 תקציר

מסתמנת כאחד מהאירועים הגלובליים המשמעותיים ביותר ( Covid-19)מגיפת הקורונה 

המחלה ניכרות  להתמודדות עםהשלכות הבריאותיות וצעדי המנע . בעשורים האחרונים

. ובעיקר הובילו למשבר כלכלי רחב היקף - בכל היבטי החיים ובכל המדינות בעולם

אשר רובם פורסמו בשלושת החודשים  יםיקירה זה יוצגו עשרות מחקרים אקדמבמאמר ס

הקצרות את ההשפעות הכלכליות במאמר נסקור , ראשית. מאפריל עד יוניהאחרונים 

כיצד מגפת הקורונה משפיעה  נבין, שנית. דולות שהיו בעברשל מגפות גוארוכות הטווח 

ננסה לזהות , לבסוף. השונות והמדינותשווקי ההון , העסקים, האזרחיםעל  בימים אלו

 . מספר מגמות אשר עשויות להשפיע בטווח הבינוני בעתיד
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 הקדמה

בעשורים  הכלכלהעל שהשפיעו מסתמנת כאחד האירועים המרכזיים ( Covid-19)מגפת הקורונה 

חסרי תקדים  וצעדים העולםומקרי מוות רבים ברחבי הדבקות , השילוב של וירוס לא מוכר. האחרונים

התנודות , קצב האירועים המהיר .הכניסו את מרבית המדינות לסחרור כלכלי, את המגפה לעצורבכדי 

 .החלטות שקולות על קבלת יםמקש תהמשמעותיהחריגות בשווקים ואי הוודאות 

כפי , ולשפוך אור על מגמות כלכליות נוכחיותזו וודאות  איממחקר סקירה זה מנסה להפיג מעט 

הסקירה מורכבת מעשרות מחקרים שפורסמו בשלושת החודשים . בעולם האקדמי שמשתקפות

עמוק מודלים אשר מסבירים באופן  בנותנתונים עדכניים ול לבחון, תוך זמן קצר, האחרונים והצליחו

 .בעיתון עות שאנו חווים כאנקדוטותתופמספר 

המרכז למחקר מדיניות הכלכלה ים שהוציא המרתק הגיליונות 82-ב של המאמרים פורסמו רובםרוב 

(CEPR - Center for Economic Policy Research)  סקירות אלו . 8282 עד יוני אפרילחודשים הבמהלך

 ם בריאותייםהיבטי כגוןבנושאים שונים מחקרים עדכניים  הקיפוו תיומי-דו בתדירות כמעט פורסמו

 . וכמובן השלכות על הכלכלה העיהשפעות צעדי המנ, התפתחות המגפהב

בעקבות חלק ראשון יעסוק בהשפעות כלכליות אשר נגרמו . עיקריים זו תורכב משלושה חלקיםסקירה 

פת הקורונה בהיבטים של מג נוכחיות שלהחלק שני יתמקד בהשפעות . פות שהעולם חווה בעברמג

. למשבר הממשלות בעולםובתגובות , ושווקי הנכסיםהפגיעה בחברות , והתנהגותם אזרחיםהפגיעה ב

 .בטווח הקצר עד בינוניקדימה פה לעזור לגבש דעה אודות השפעות המגנסה חלק שלישי ואחרון י

 

 עבר

שה על כן ק .כמוהו התחווה לו או תציפלא  אוכלוסיית העולםש גלובלי ייחודיירוע ינו אהקורונה המשבר 

בחלק זה אסקור מספר . בעבר פות היסטוריות השפיעו על הכלכלהלקבל החלטות ללא הבנה כיצד מג

פה יש את כל מגתוך הבנה של, פות גדולות בעברוחנים את ההשפעות הכלכליות של מגמאמרים אשר ב

 . וההשוואה היא לעיתים מוגבלת שלה "ייחוד"ה

התמותה בכל אחת  היקףאשר מגפות גדולות  51 בחנו Jorda, Singh & Taylor (2020), היסטורימחקר ב

המוות , השפעת הספרדית דוגמת) 51-החל מהמאה הרחשו תואשר האיש  522,222-מ מהן היה גבוה

 המגפות על הכלכלה בטווח הארוך בהשפעתהייתה  במחקר זה ההתמקדות(. 'וכו, מגפות הכולרה, השחור

 .עשורים לאחר מכןשל 

הוא שאזרחים  לכךההסבר . תומגמה של ירידת ריביבממוצע המגפות ישנה עשרות שנים לאחר  כי ,עולה

עליית . פה ולכן נוצרה עליית ביקוש לחיסכון בעשורים לאחר מכןרבים איבדו את החסכונות שלהם במג

עקב עלייה הפיננסית הביטחון  כריתוהן להגדלת  שנמחקהביקוש נעשתה הן למטרת השלמת החיסכון 

 .בטווח הארוך דווקא נצפתה עליית ריביתלאחר מלחמות  יש לציין כי .של האזרחיםהנתפס סיכון ב



ון אנשים ברחבי העולם מילי 522-אשר הרגה כ, 5152פת השפעת הספרדית של מגהשלכות רבות נחקר על 

קשה להשוות ישירות בין , ת בריאותיותמבחינת השלכו. פה הקטלנית ביותר בעידן המודרניונחשבת למג

, אולם מבחינה כלכלית. 822ת פי דית הייתה קטלנישכן השפעת הספר, הספרדית לקורונה פההמג השפעת

 . השלכות כלכליות משמעותיות וגלובליותישנן פות לשתי המג

חזק באזורים אשר נפגעו ומצאו כי , ל הכלכלהעהשפעת הספרדית השפעות בדקו את מספר מחקרים 

תוצר המקומי ב, (Dahl, Hensen & Jensen, 2020)חדה יותר בהכנסות ירידה פה הייתה יותר מהמג

 ,וברווחי ההשקעה של משקי הבית, (arillo & Jappelli, 2020C ,a & Weng, 2020úBarro, Urs)הגולמי 

 Dahl, Hensen) בשיעור האבטלהו (Karlsson, Nilsson & Pichler, 2014)ובמקביל עלייה בהיקף העוני 

& Jensen, 2020.) 

האזורים . פהלאחר המג מרבית המחקרים לעיל הצביעו על התאוששות יחסית מהירה של הכלכלות

כאשר בתחום התעסוקה , שנפגעו יותר הצליחו להדביק את הפערים בכלכלה בתוך כשנתיים עד שלוש

 .בלבד מספר חודשים תוךאיטליה התאוששות עוד יותר מהירה אפילו נצפתה ב

אולם בשני . 85-ביותר במאה ה המשמעותי והגלובליהבריאותי האירוע פת הקורונה היא ללא ספק מג

 H1N1-ה, 8222-ב SARS-מגפת ה: אירועי בריאות משמעותיים נוספיםחמישה העשורים האחרונים היו 

לבחון השפעות  שרותמאפפות אלו מג. 8252-והזיקה ב 8251-ב האבולה, 8258-ב MERS-ה, 8221-ב

פת הקורונה מסתמנת כהרבה יותר מגעל אף שברור לכל כי , עדכניות יותרפות כלכליות של מג

 .משמעותית הן בריאותית והן כלכלית מאירועים קודמים אלו

Fernandes & Tang (2020) פת הכיצד מג נובח-SARS  המסחר בחברות סיניות אשר היקפי השפיעה על

המחקר מצביע על ירידה משמעותית בהיקפי היצוא . פה זוברמה שונה ממג נפגעושפועלות במחוזות 

השפעה שמורגשת גם שנתיים לאחר ההתפרצות בהיקפי מסחר , והיבוא של חברות באזורים הנגועים

 .1%-נמוכים בכ

נבחנו ההשפעות של חמשת מקרי הבריאות לעיל על , (Ma, Rodgers & Zhou, 2020)במחקר רוחב אחר 

( ג"תמ)מהתוצר המקומי הגולמי  8.2%-בממוצע המדינות בעולם איבדו כ. ת ברחבי העולםמדינו 852

  .תום המשבר הבריאותיהשפעה שניכרה גם כארבע עד חמש שנים לאחר , במהלך אירועי הבריאות

תה ג היי"הירידה בתמ, הממשלה נהגה במדיניות פיסקלית מרחיבה יותר ןכי במדינות בה ,עוד עולה

לעומת זאת לקיצוצי מסים . מדינות שלא פעלו באופן החלטיל בהשוואה( נעלמה אחרי כשנה)זמנית יותר 

 .לא הייתה השפעה דומה על התאוששות הכלכלות

אולם , אירועי הבריאות כמו במחקר הקודם חמשתאותם את  נובח Furceri et. al. (2020), לבסוף

, עשירונים השוניםין החלוקת ההכנסות ב, (יני'על פי מדד ג)בהשפעה שלהם על אי השוויון  והתמקד

משמעותי  באופן מדדי האי שוויון עלוכל כי  ,עולה. השכלהה בהתאם לרמתהשכר על ובהשפעות 

 (.ראו תרשים)פות שנים לאחר המג באופן מיידי אלא במשך כארבע עד חמשרק לא , ומובהק



  

 

 הווה 

בחלק הנוכחי פה יש את הייחוד שלה ולכן אולם לכל מג, של מגפות קודמות ההשלכותחשוב להכיר את 

אלו השפעות . האחרונים חודשיםב שתקףמש כפיפת הקורונה של מגתמקד בהשפעות הכלכליות א

שבחן את מחקר האקדמי ב תתמקד הסקירה אולם, בכל המדינות ובכל מדדי הכלכלה משתקפות

ושווקי  החברות פעילות)המגזר העסקי , (תעסוקה וצריכהבעיקר ) המגזר הפרטיהשפעות ברמת ה

 (.ממשלתיתהתמיכה בעיקר ה)והמדינה ( המניות

ולכן חשוב לציין כי בחינה אקדמית מעמיקה נעשית רק ברטרוספקטיבה , המגפה ה שלאנחנו עוד בשיא

אולם , וונטי בטווח זמן קצר מאודהמחקרים הבאים הצליחו לייצר תוכן אקדמי איכות ורל. ארוכת טווח

 חלק גדול, כמו כן. כדי לקבל תמונה מלא יותר נצטרך לשלב אותם עם מחקרים שיפורסמו בהמשך

גם עקב המרכזיות שלו בכלכלה הגלובלית וגם עקב היקף  ,השוק האמריקאי לגביהמחקרים פורסמו 

 .המידע הקיים בשוק זה

 תעסוקה 

 הפגיעה המשמעותית ביותרמסתמן כי  ךא, צר פגיעה חסרת תקדים בכל מדדי הכלכלהומשבר הקורונה י

עובדים  מאות מיליוני וחשלאשר הריחוק החברתי מגבלות בעיקר מ תנפגעאשר , בתעסוקה נההי בכלכלה

 .לבתיהםברחבי העולם 



מעריך כי ברמה הגלובלית  (International Labour Organization, 2020)ארגון התעסוקה הבינלאומי 

וברבעון , 8251של  לעומת הרבעון האחרון 1.1%-כמות שעות העבודה תקטן בכ 8282ברבעון הראשון של 

 8282כ הארגון מעריך שבמחצית הראשונה של "בסה. 52.1%-גבר עם ירידה נוספת של כהשני הקיטון י

 .ותמיליון משרות עובד מלא 112-אובדן שעות אלו הוא שווה ערך לכ

-מיליון עובדים איבדו את עבודתם בחודשיים האחרונים ושיעור האבטלה עלה לכ 23-ב יותר מ"בארה

חלק גדול מהמובטלים אינם מחפשים , בנוסף .5112-ב חלההנתון הגבוה ביותר מאז שהמדידה ה, 51%

 8222של ת המשבר הפיננסי יים מהשפעני שיותר מפ, 3%-עבודה ושיעור ההשתתפות בכח העבודה ירד בכ

(Coibion, Gorodnichenko, Weber, 2020a .)פברואר חודש ב 1%-שיעור האבטלה עלה מכ ,בישראל

 .חדש בישראל שיא שלילי ,(ת"כולל חל)כלומר יותר ממיליון מובטלים חדשים  .מאיחודש ב 82%-לכ

 & Koren ,מחקר ראשוןב .פגיעה זו בתעסוקהעדכניים ניסו להבין את היקף ומאפייני מחקרים  מספר

Peto (2020) לא כל הם ציינו כי . ביותר ממגבלות הריחוקפגעו באופן החמור יאילו תעשיות י נובח

ות הדורשים קשר פיזי בין ישנם מקצוע שכן, המקצועות דורשים אותה מידה של קשר עם אנשים

זית למקום ורשים קירבה פימקצועות שד נםוישעות הדורשים קשר פיזי עם לקוחות ישנם מקצו, צוותים

 . הייצור

. 8, מסחר קמעוני. 5(: סדר יורדלפי )המקצועות שנמצאו בסיכון הגבוה ביותר להיפגע מהמגבלות היו 

. 5: המקצועות בעלי הסיכון הנמוך ביותר היו. שירותים אחרים. 1, אומנות ובידור. 2, מלונאות והסעדה

  .תחבורה. 1, ייצור תעשייתי. 2, בנייה. 8, חקלאות ודייג

מדינות אילו גורמים משפיעים על  12בחן בקרב  Hatayama, Viollaz & Winkler (2020)של מחקר נוסף 

גם , שהוזכרו לעילהפיזי המחקר העלה שבנוסף לגורמי הקשר . היכולת לעבוד מרחוקהפגיעה ו היקף

ן משמעותי ולכן מדינות עניות יותר ייפגעו באופ, לאינטרנט מהבית היא גורם משמעותייכולת החיבור 

 .יותר

. ב אותם ניתן לבצע מרחוק"את אחוז המקצועות בארה ניסו להעריך Dingel & Neiman (2020), כמו כן

וכאשר משקללים את השכר , ב ניתן לבצע מרחוק"שליש מהמשרות בארהרק כהחוקרים העריכו כי 

כלומר המשרות שניתן לבצע . מהשכר 18%-בהערכה עולה כי היקף המשרות שניתן לבצע מרחוק משקף כ

בנקאות , משרות ניהול, הן בתחומים בעלי שכר גבוה יותר כגון טכנולוגיה( ושנפגעו פחות במשבר)מרחוק 

  .'ופיננסים וכו

בעלות , ביותר מהמשבר הם השכבות החלשות הנתונים בישראל מצביעים על כך שהנפגעים הגדולים גם

מובטלי "השכר הממוצע של , על פי נתוני הביטוח הלאומי. מהממוצע רמות הכנסה והשכלה נמוכות

 ,Calcalist)ח "ש 52,212 עלבמשק אשר עומד  ממוצעהשכר הח לעומת "ש 3,222-עומד על כ" הקורונה

2020.) 

אולם לא ניתן לצפות , המחקר הקודם הדגיש את העובדה שתעשיות כגון טכנולוגיה עשויות לא להיפגע

 GlassDoorח משרות פנויות במאי של חברת "דו. שמגזר זה יצליח לסחוב על גבו את נתוני התעסוקה



(Zhao, 2020 ) וגם מגזר , (שיםראו תר) הפנויות גם בסוף מאימצביע על המשך הירידה בהיקף המשרות

 .בחודש האחרוןבמשרות הפנויות  1.1%-הטכנולוגיה מראה על ירידה של כ

 

   

מרבית ירידה זו עולה כי ( השקעות לצרכיחברה אשר מוכרת מידע אלטרנטיבי ) thinknumמניתוח חברת 

 גיוסימשמעותית הפחיתו חברות אלו . (קרן-לרוב נקראות חדי)אפ גדולות -מכיוון חברות סטארט הגיעה

 .ההפסדיתלפעילותן  ככל הנראה עקב צפי לקושי בהמשך גיוסי כספים, (CNBC, 2020) דיםעוב

 צריכת משקי הבית

יכולה לחיות  האוכלוסייה אשר אינה היקףהחוקרת העריכה את , (Midoes, 2020) רוחבימחקר ב

אינם יכולים ( מיליון 11-כ)כשליש , באיחוד האירופי תושבים' מיל 218מתוך  .חודשיים ללא משכורת

. ללא הכנסותחודשיים  אם תהיינהועלות המגורים , תשתיות, כגון אוכל, לשלם עבור הוצאות בסיסיות

-כעל עדיין מדובר  אולם, קצבאות ודמי אבטלה מקטינים את המספר משמעותיתקבלת תשלומי פנסיה 
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צריכת משקי ירידה בחייבת להתגלגל בשלב הבא לובמקור ההכנסה העיקרי פגיעה כה גדולה בתעסוקה 

 השפעותעשוי לצמצם את הצריכה עקב דין עהוא , באופן ישיר גם במידה ומשק הבית לא נפגע. הבית

על  .וגם עקב קיטון במקומות בהם ניתן לצרוך כתוצאה ממגבלות המדינה, הקרובה ותסביבעל המשבר 

לדוגמה בישראל ברבעון הראשון כאשר , בחודשים מרץ עד מאי חלה ירידה חסרת תקדים בצריכה, כן

 .וניתן לראות מספרים דומים במדינות אחרות, (במונחים שנתיים) 82%-כירדה בצריכה הפרטית ה

 

 1-1מי מאיתנו לא החזיק כי , בתחילת משבר הקורונה ניתן היה לחוש בפאניקת רכישות של הצרכנים

באמצעות תיעוד ניסו לזהות את פאניקת הרכישות  Keane & Neal (2020) ...קרטוני ביצים במקרר

. 'וכו, "Toilet Paper", "Hoarding", "Panic Shopping": החיפושים בגוגל של ביטויים ומילים כגון



ינות שחוו את אלו בעיקר במדינות עשירות יותר ובמד ביטוייםעלייה חדה בחיפושים של  חלהעולה כי 

ובמיוחד , קותפרסומים מקומיים וגלובליים אודות הגידול במקרי ההידב. מוקדם יותרבשלב המשבר 

 . הובילו לעלייה משמעותית במדד פאניקת הצריכה ,הוראות על סגר

, ב במהלך מגפת הקורונה"בארהה החוקרים תיעדו את השינוי בצריכ (Baker et. al.,2020) נוסףבמחקר 

תוצאה בדומה ל. אלף צרכנים 11-חשבונות הבנק של כל המקושרתבאמצעות מידע מפורט מאפליקציה 

 היקף כאשר .בסוף חודש פברואריתה פאניקת רכישות בקרב משקי הבית יהעולה כי , מחקר הקודםב

תופעה שהתבטאה לא רק ברכישת , לעומת שבוע קודם 12%-הרכישות היומיות של הצרכנים עלה בכ

 .מזון אלא גם בקטגוריות צריכה אחרות

 

-צריכה בכל הקטגוריות בהיקף של כב להתרסקותועברה פאניקת הקניות התהפכה , בתחילת חודש מרץ

באופן  .פברוארחודש תחילת ל השוואהב 22-12%-בממוצע לעומת השבוע של פאניקת הקניות ובכ 31%

רכישות מצרכי  דווקאבאופן מפתיע אולם , ןשירדה הכי פחות היא משלוחי מזו הקטגוריה, לא מפתיע

 .כנראה כאיזון לאגירת המזון שנעשתה בסוף פברואר, 31%-בכ, מזון ירדו משמעותית

 

 
Baker et. al.,2020 

 

צריכה באותה ב היריד על נתונים מאנגליה נצפתה( Hacioglu, Kanzig & Surico, 2020) אחרבמחקר 

הפערים באנגליה , כמו כן. התחבורה והמסעדות, בעיקר בתחומי המסחר, 12-12%-בהיקף של כהתקופה 

נצפתה ( Andersen, et. al., 2020)במחקר נוסף  .באי השוויון בהכנסות ובצריכה התרחבו במהלך המשבר

הוראות סגירת מבעיקר בתחומים שהושפעו , ברכישות בכרטיסי אשראי בדנמרק 81%-ירידה של כ

 .העסקים

 

עה סקרים בקרב משקי הבית בכדי להבין כמה רחבה הייתה הפגי לבצע והספיקמספר מחקרים זריזים 

 ,Coibion, Gorodnichenko, Weber והראשון הוא של החוקרים, והאם היה שינוי בהרגלי הצריכה



(2020b)  כמחצית ממשקי הבית ציינו שהם  נמצא כי ,ראשית. ב"משיבים בארה 52,222-עם כ סקרשערכו

 עושר בחסכונותוהפסד $ 1,222-של כ( Income shock)עם ממוצע הפסד הכנסות , חוו פגיעה כספית

(Wealth shock) 22,122$-של כ . 

 

כאשר הקיטון , מינואר עד אפריל 25%-את הצריכה שלהם בכ עולה כי משקי הבית הקטינו, שנית

ממצא מעניין הוא . 'ביגוד וכו, תרבות, חופשה, המשמעותי הוא בתחומי מוצרי המותרות כגון נסיעות

דבר , שמשקי הבית הקטינו את ההוצאה על תשלום חובות כגון משכנתא והלוואות סטודנטים ורכב

 .החובהמצביע על קושי בתשלום 

 

החוקרים  ,ב"משקי בית בארה 2,222בקרב  Hanspal, Webber & Wohlfart (2020)בסקר נוסף שערכו 

על שינויים בציפיות ובהרגלי  הפגיעה בהכנסהושפעות של הירידה בעושר המשקיעים בדקו מה היו הה

ברוב מוחלט  רחבה ונגעההפגיעה בעושר הכולל של משקי הבית הייתה  עלה כי .הצריכה של משקי הבית

הפגיעה , מצד שני. חסכונות הפנסיהדרך ובעיקר , יותר בקרב משפחות אמידותאולם , של משקי הבית

 .בהכנסות הייתה משמעותית יותר עבור משפחות עניות וצעירות

   

גבוה פי שניים  8282מספר משקי הבית אשר צופים הקטנת צריכה בשנת , מבחינת ציפיות המשקיעים

השפעה מיידית על ל הובילה פגיעה בהכנסותהעולה כי , כמו כן .ופים הגדלת צריכהמשקי בית אשר צמ

 דומהירידה צפי לא הובילה ל (לדוגמה בחסכונות הפנסיה) אולם ירידה בעושר .משקי הביתצריכת צפי 

  .האופי ארוך הטווח של תפיסת העושרבצריכה עקב 

 

  

 העולם העסקי

בעיקר אלו , אולם כך גם החברות העסקיות, מכה קשה במשברמשקי הבית ספגו , וזכר לעילהכפי ש

ניסו להעריך את היקף  Deb et. al. (2020). וההגבלות על מסחר עקב הסגר שהושפעו מהקטנת הצריכה

צריכת , הירידה בייצור התעשייתי על ידי שימוש במדדים יומיים כגון היקף הפליטות בתהליכי ייצור

עולה כי לפי מדדי ייצור אלו הערכה כי הייתה ירידה בייצור . היקף טיסות ועוד, מסחר ימי, אנרגיה

 .51%-התעשייתי של כ

 

שפורסמה לאחרונה  צפה בסקירה( World Trade Organization)ארגון הסחר הבינלאומי , בנוסף

(WTO, 2020 )ירידה זו היא יותר מכפולה מאשר . 8282בשנת  28%-כי הסחר הגלובלי צפוי לרדת בעד כ

 . 8222הירידה במשבר הפיננסי של 

 

Ramelli & Wagner (2020)  התחילו כבר להבין בסוף ינואר את המשבר ב "בארהבדקו ומצאו כי חברות

חברות אלו החלו לציין את השפעת הקורונה בשיחות העדכון הרבעוניות שלהם עם פרסום . המתהווה

נכון לסוף פברואר ותחילת מרץ כמעט כל שיחות החברות כבר הכילו . הדוחות הכספיים בינואר

 . התייחסות למשבר הקורונה והשפעתו על פעילות החברות



אלא גם , חסכון משמעותי בהוצאות על ידי פיטורי עובדיםהתגובות של החברות לא היו רק בדיבורים וב

החוקרים . (Precautionary Borrowing)על ידי הגדלת כרית הביטחון הפיננסית דרך הלוואה מניעתית 

Achrya & Steffen (2020) על מנת למנוע  בתחילת המשבר כספיםגייסו  ב"בארהכיצד החברות  בחנו

 . גיוס זובפעילות  יימת הטרוגניות בקרב החברותקהאם גם עתידית ומצוקת תזרימים 

 Dash for)"ב "באופן כללי הייתה עלייה משמעותית בלקיחת הלוואות בקרב חברות בארהנמצא כי 

Cash)" ,כפליים מחודשים פברואר  ההיבמרץ  (קונצרני) של החברותהנפקות אגרות החוב  כאשר קצב

לעומת אחוזים  ממגבלת המשיכה 32%-עלה בחדות לכשל העסקים והיקף השימוש בקווי אשראי , וינואר

 . בודדים לפני המשבר

הגדילו את הנפקות אגרות החוב שלהן במהלך ( ומעלה A)עולה כי חברות בעלות דירוג אשראי גבוה 

חברות , לעומת זאת .ח"המרכזי החל בתוכנית רכישות האגהפדרלי במיוחד לאחר שהבנק , המשבר

חברות אלו הגדילו באופן . ח"לא הגדילו את היקף הנפקות האג( ומטה BBB)נמוך יותר בדירוג אשראי 

לפי מדד אלטמן )בעיקר בחברות יותר מסוכנות , משמעותי את ניצול קווי האשראי שהבנקים העניקו להן

 (. אשר מרמז על יכולת החזר האשראי

 

Achrya & Steffen (2020) 

 

החברות העסקיות נפגשה עם איתנות פיננסית טובה של הבנקים  הגדלת כרית הביטחון הפיננסי מצד

מצאו כי במהלך שלושת  Li, Strahan & Zhang (2020). מהצד השני אשר נדרשו לספק את היצע הכסף

 . נדרשו לספק נזילות באופן חסר תקדיםב "בארההבנקים , השבועות האחרונים של מרץ

קצב , מיליארד דולר 128-במהלך תקופה זו גדל בכ של חברות מסחריות ותעשייתיות היקף המשיכות

בתקופה יותר מקצב הגידול  12קצב גידול זה הוא פי , לקבל פרופורציות כדיב. מדי שבוע 2%-גידול של כ



ומהוה קצב הגידול המהיר ביותר , שבועות לאחר קריסת בנק ליהמן ברדרסהקצב ביותר מ 2פי , רגילה

 .5132-מאז תחילת פרסום הנתונים ב

אשר נפגעו קשה זורים וכן באב "עולה כי מרבית משיכות הכסף נעשו מהבנקים הגדולים בארה ,בנוסף

 בביקושעולה כי הבנקים עמדו די בקלות , תקדיםהעל אף היקף המשיכות חסר . פת הקורונהיותר ממג

ההפקדה מהגידול האדיר בהיקף ן כעם מאזן איתן ולמשבר נכנסו  חלק מהסיבות הינן כי הבנקים .כסףל

פי שניים מהיקף , כטריליון דולרגידול בפיקדונות בהיקף של )באותה התקופה שהם חוו פיקדונות ל

 .(המשיכות

 שווקי המניות

המכיל את ) S&P500-כאשר לדוגמה מדד ה, בכל העולם תהשווקים ירדו בחדו הקורונה משברבתחילת 

 .Baker, et. al. בלבדאחד בחודש  28%-לפברואר בכ 82-ירד מה( ב"המניות הגדולות ביותר בארה 122

אשר הובילה ( 5152-כולל השפעת הספרדית ב)היסטוריה פה לאורך לא הייתה מג הראו כי (2020)

 .לתנודות כה חריגות בשווקים

 

( למעלה או למטה) 8.1%-ביותר מכ בחדות זז הם בחנו את כותרות העיתונים לאחר ימים בהם השוק

עד פברואר  5122-מימים תנודתיים כאלו  5522במשך . בכדי לבדוק מה ההסבר לתנודתיות חריגה זו

פברואר  ב 81-מ, לעומת זאת. ההסבר לתנודתיות היה התפרצות מחלהבה פעם אחת נמצאה ולו לא , 8282

פת הקורונה וצעדי המנע של ריגים אשר הוסברו על ידי מגיות חאירועי תנודת 52היו  8282מרץ ב 81עד ו

 .המדינות

 

Alfaro, et. al. (2020) פה על שווקי ול בלתי צפוי בקצב ההידבקות מהמגשל גידההשפעה  יבחנו מה

אז השוק , צפו לוזה שמאשר  8גבוה מפי  יהעולה כי במידה וקצב ההידבקות היומי ה. ב"המניות בארה

באה לידי ו, ירידה זו התבטאה הן ברמת השוק והן ברמת המניות הבודדות. 1-52%-כמגיב בירידה של 

 .מהמשבר אינם מושפעים באופן ישירגם בסקטורים שביטוי 

 

בין הסקטורים השונים הייתה הטרוגניות רבה בהיקף , על אף הירידה החדה בשווקים בכל העולם

אנרגיה וחומרי , רכבים, רואר הם תחבורהפבחודש ב הסקטורים אשר ירדו בחדות ב"בארה. הירידות

 & Ramelli)תשתיות טלקום ופיננסים , לעומת סקטורים שירדו במעט כגון בריאות, ומסחר, גלם

Wagner, 2020 .) 

 

 31בחנו את תגובות השווקים בכך  Capelle-Blancard & Desroziers (2020), בראייה גלובלית יותר

ועברו לפאניקה לאחר ( לפברואר 85עד )עולה כי השווקים בממוצע החלו בהתעלמות מהמשבר . מדינות

השווקים חזרו להתאושש מהר עם . בעיקר עם הודעות על היקף הנדבקים( למרץ 82לפברואר עד  82)מכן 

 . ר לא הוטרדו מנתוני הבריאותונראה שכב, (עד סוף אפריל)התערבות הבנקים המרכזיים 

 



היקף האוכלוסייה , מידת העושר, כגון היקף החוב)ראה כי למשתני מאקרו בתוך המדינות נ, בנוסף

דווקא . לא הייתה השפעה רבה על היקף התנודות בשווקים( 'וכו ,ניסיון קודם עם מגפות, בסיכון

ערבויות , לבסוף. לעשירות שבהןבמיוחד , מדינות שכנותהייתה בעיקר כלפי הרגישות בשווקים 

הצליחו במניעת המשך , בנזילות השווקים ותמיכת הבנקים המרכזייםהורדות ריבית , ממשלתיות

 . הירידות

 

 ,סיןמסחר מול חשופות יותר ל היו חוו ירידה גדולה יותרחברות אשר  ,ה הבודדתכי ברמת החבר נמצא 

בעלות גמישות פיננסית נמוכה יותר , (Ramelli & Wagner, 2020)בעלות מינוף פיננסי גבוה יותר 

(Faltenbrach, Rageth & Stulz, 2020)  ורגישות יותר למגבלות הריחוק החברתי(Pagano, Wagner & 

Zechner, 2020.) 

 

על מחירי  בדקו מהי השפעת הקורונה Ling, Wang & Zhou (2020), ב"ן המסחרי בארה"בתחום הנדל

מדד קרנות באופן כללי כאשר , (ן"קרנות השקעה בנדל) REIT-במחירי קרנות ה שמשתקףכפי  ן"הנדל

החוקרים בנו מדד למידת קרבת . S&P500-יותר מאשר מדד ה 3%-מרץ בכחודש ב ירד ב"הריט בארה

ובדקו האם למידת הקרבה , בהם הנכסים של כל קרן ריט למחוזות בהתאם לגידול בהיקף הנדבקים

 . למקרי הקורונה יש השפעה על היקף הירידה בשווי הקרן

 

 מקרי הדבקה קירבת הנכס למחוז בוכלומר , עולה כי למדד זה יש קשר שלילי לתשואות המניות

ן ניתן היה "בפילוח שימושים בנדל, כמו כן. קרן הריטיותר במחיר  חזקהלירידה  ההובילמשמעותיים 

, בתחומים של חוות שרתיםלעומת , יותרהיו החריפות תחומי המסחר והמלונאות ירידות בהלהבחין ש

 . אפילו היו תשואות חיוביותבהם מחסנים ומגדלים סלולריים 

 

 

 תמיכה ממשלתית

פה על ידי הטלת מגבלות על המג התפשטות אתלהאט כדי במרבית ממשלות העולם פעלו באופן מיידי 

כך הפגיעה , ככל שהצעדים הבריאותיים היו החלטיים יותר. וסגירת מרחבי מסחרריחוק חברתי , תנועה

 .במשק בטווח הקצר הייתה כואבת יותר

 

 Elenev, Landvoigt, Vanוגם , Gali, 2020, לדוגמה)אקדמי ה, ציבוריהלחץ ה ,בעקבות פגיעה זו

Nieuwerburgh, 2020)  ושל אנשי עסקים מובילים דוגמת מארק קיובן(FOX Business, 2020) , הוביל

תמיכתה ו ההפליגה בנדיבות, ב"ארה. עבור הצרכנים והמגזר העסקי "לפתוח את הכיס"את המדינות 

 2.2-תוכניות סיוע בהיקף של כ CARES Act-במסגרת ה ועד כה אושרו בקונגרס, בעסקים ובצריכה

שליחת כסף למרבית האזרחים כולל , (Elenev, Landvoigt, Van Nieuwerburgh, 2020)טריליון דולר 

 .בכל פעימה$ 5,822האמריקאים בדרך של המחאה בסך 

 



נזילות לשווקים  על ידי הזרקת, הבנק הפדרלי המרכזי היה המוציא לפועל העיקרי בתוכנית הסיוע

וישנן תחזיות שהיקף התמיכה יוכפל עד , טריליון במהלך כשלושה חודשים בלבד 2-השונים בהיקף של בכ

ומהווה  הבנקמאזן כבר את היקף  הכמעט הכפילתמיכה זו  .(ראו תרשים)ר הכלכלי הנוכחי תום המשב

 .8222המשבר הפיננסי של  בעקבות( Quantitative Easing)סכום הגבוה יותר מכל ההקלות הכמותיות 

 

 
  

 Kargar .כגון אגרות חוב קונצרניות נכסים בשוק הפתוחעל ידי רכישת  ,בין היתר, הגדלת המאזן נעשתה

et. al., (2020) הקטינה את מרווחי , החזירה את הסוחרים לשוק ח"בשוק האג מצאו כי התערבות זו

ציינו כי ההתערבות הנמרצת של הבנק  Li, et. al. (2020), בנוסף. והגדילה את הנזילותהקניה ומכירה 

MMLF (Money Market Liquidity Facility )-ברכישת קרנות כספיות במסגרת תוכנית ההמרכזי 

ממצאים דומים ) ויצבה את השוק ובכך מנעה בריחת משקיעים מקרנות אלו, הייתה נזילות מוצא אחרון

 (.Natan, 2020, ח הממשלתי"נמצאו בעקבות תמיכת בנק ישראל בשוק האג

 

 Paycheck-ההיה מיליארד דולר  222-בהיקף של כ CARES-ה תוכניתהיקרים ב םסעיפיהאחד מ

protection program ( בקיצורPPP) , ת על מנת להמשיך לשלם לחברונוחות אשר נועד להעניק הלוואות

 & Cororaton. את העובדיםלהעסיק  ברה תמשיךחהואף למחול על החזר ההלוואה במידה ו, לעובדים

Rose (2020)  תחברות ציבוריות אשר הגישו בקשות במסגרמנקודת המבט של בחנו את תוכנית זו 

בחברות הממשל  תמיכתבהתמקדו בחברות אלו עקב הרעש הציבורי שנוצר  החוקרים. התוכנית

, בדומה לביקורת על קבוצת פוקס בישראל)לממן עצמן בדרכים אחרות , שיכולות כביכול ,ציבוריות

Bizportal, 2020 .) 

 

בסופו של דבר  52%רק , PPP-מהחברות הציבוריות יכלו ללוות תחת תוכנית ה 12%-עולה כי על אף ש

מסך  החברות הציבוריות היה שבריר קטן היקף לקיחת ההלוואות של, כמו כן. זהגיוס השתמשו באפיק 



אולם עם הרבה , לחברות ציבוריותיחסית קטנות  החברות שלוו היו. (בלבד 2.2%) היקף התוכנית

דומה ואף מעט נמוך ( 53,222$-כ)עולה כי היקף המענק פר עובד של חברות ציבוריות , לבסוף. עובדים

 .מאשר בחברות פרטיות

 

Balajee, Tomar & Udupa (2020)  היקף חבילות הסיוע בין מדינות על ביצעו מחקר גלובלי השוואתי

מדינות הכריזו על חבילות  23רק , באפריל 1עד ליום , מדינות במדגם 552ציינו כי מתוך  החוקרים. שלהן

כי מדינות  עולה, כמו כן. ג"תממה 8.1%-היקף הסיוע הממוצע בקרב המדינות שהכריזו עומד על כ. סיוע

, כל ירידה של דירוגעבור  בממוצע ג"מהתמ 2.2%-בכנמוך יותר העניקו סיוע נמוך אשראי בעלות דירוג 

 . סיועעיכבו יותר את פרסום ההודעה אודות חבילת הכן ו

 

 

 (וסיכום) עתיד

החשש מגל שני בתקופת . הן ברמה הבריאותית והן ברמה הכלכלית, משבר הקורונה עוד רחוק מסיום

הנתונים הכלכליים והשאלה האם המדינות יצלחו להתמודד עם איטי של התאוששות  מקצב, החורף

מספר אולם בחלק זה ננסה לראות כיצד . העתיד למשימה בלתי אפשריתניסיון ניבוי המשבר הופך את 

תוך הבנת המגבלות וחוסר , פך למגמות ארוכות טווחהימגמות כלכליות בטווח הקצר עשויות לה

 .הוודאות בהסתכלות עתידית

כאשר השווקים העיקריים , התהפכו ועלו בחדותשווקי המניות , פברואר ומרץחודשים אחרי הירידות ב

בעיקר מעליה של חברות , ני שליש עד שלושת רבעים מהירידותאפריל ומאי כשחודשים כבר החזירו ב

בחנו את מחירי האופציות על מניות  Pagano, Wagner & Zechner (2020) .שנפגעו פחות על ידי המשבר

ת בכדי להסיק מהן ציפיות השוק לתוחל, בתעשיות בעלות חשיפה שונה למשבר הקורונה ,ב"בארה

 .בעתידהתשואה 

של חברות אשר ( בטווחים של עד שנתייםמשתקפת באופציות כפי ש) תוחלת התשואה הצפויהעולה כי 

ניתן . למשבריותר מאשר התשואה הצפויה מחברות אשר רגישות  1-1%-עמידות יותר למשבר נמוכה בכ

, במחירי הנכסים שעמידות למשבר בריאותי הפכה להיות פקטור סיכון אשר השוק מתמחרמכך להסיק 

 .קרי התשואה העתידית של חברות רגישות יותר למשבר צריכה לפצות אותנו על סיכון גלום זה

של  התמיכהתודלקו הרבה בזכות תוכניות  מאי ותחילת יוני, העליות בשווקים בחודשים אפריל

אלו הוא שהוביל שלא נהנה ישירות מתוכניות אולם דווקא מגזר , לעילהעולם שהוזכרו הממשלות ברחבי 

נגיף קטן  (.ק עקף בתחילת יוני את השיא של פברואר"מדד הנאסד)מגזר הטכנולוגיה  - את העליות

מגבלות הריחוק ו, כל חברות הטכנולוגיה יחדיוטכנולוגי שלא הצליחו ( Disruption)הצליח לייצר שיבוש 

 . לעולם המקוון והעבודה צורך מיידי להעביר את הרכישותיצרו , החברתי

במספר ב "ניתן לראות שהגידול בחדירת המכירות מקוונות בארה( Skinner, 2020)בתרשים הבא 

 51-נתונים נוספים מראים שבין ה .לכךזהה להיקף הגידול בחדירה בעשור שקדם  8282-בלבד ב חודשים



הורידו לראשונה ( מהאוכלוסייה הבוגרת 58%בערך )מיליון אזרחים באנגליה  6-כ, לאפריל 51-למרץ ל

 (.Nucoro, 2020)בחייהם אפליקציה דיגיטלית של הבנק שלהם 

 

 

אמזון עם גידול במכירות , ניצלו את המשבר לצמיחהאשר גם מספר חברות ספציפיות ישנן , בנוסף

 222%של מיקרוסופט עם גידול של כמעט  Azureשירותי הענן , ברבעון הראשון 81%-קמעוניות של כ

 222-מיליון ל 52-חברת זום אשר הגדילה את מספר המשתמשים שלה מ -והכוכבת של המשבר , בחודש

 .מיליון בתוך ארבע חודשים

ולכן המשך המשבר  B8Bבמודל  פועלותצריך לזכור שחלק גדול מחברות הטכנולוגיה , על אף האופוריה

 GlassDoorשל חברת עדכני מסקר , כמו כן .מהלקוחות העסקיים בביקוש לשירותים שלהןלירידה יוביל 

 (.Zhao, 2020) גם במגזר הטכנולוגיה קיימת האטה משמעותית בגיוס עובדיםעולה כי 

Sedláček & Sterk (2020) וציינו כי ישנם , אפים צעירים-המשבר על סטארט תניסו להעריך את השפע

הראשון הוא ירידה בכמות . מיזמים חדשיםלהקשות על אותם גורמים אשר צפויים להמשיך שלושה 

והשלישי הוא ירידה בסיכוי הישרדות , בצמיחה הפוטנציאלית העתידיהשני הוא ירידה , אפים-הסטארט

 .כעשוראף צפויה להימשך  הלהערכת החוקרים ההשפעה השלילית על התעסוקה בסקטור ז. שלהם

התאוששות המשק היא חזרה איטית מדי של עובדים למעגל קצב כנה הגדולה ביותר למסתמן כי הס

כך לדוגמה  .חזרה יחסית מהירה של עובדים עם סיום מגבלות התנועה כיום הינוהצפי  .התעסוקה

במידה ויותר (. Globes, 2020) ת יחזרו למשרתם"מהעובדים שבחל 22%-ש בישראל קיימות הערכות
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את המצב כדי  ינצלו נפגעו כמעט ולאחברות ש או יתרה מכך, ולא יחזירו את העובדים יקרסועסקים 

 .התאוששות התעסוקה תהיה איטית ותכביד על השווקים ,התייעלל

Gregory, Menzio & Wiczer (2020) בנו מודל אשר מנסה לחזות את קצב התאוששות התעסוקה ,

וכן ( ת"או הוציאו לחל)למעביד שפיטר אותו  כאשר הכוחות הפועלים הם עוצמת הקשר בין העובד

הם ניסו לחזות האם . במידה והוא לא יוחזר לעבודהאחרת היכולת של העובד למצוא עבודה יציבה 

 (.Lצורת )או התאוששות איטית ( Vצורת )התאוששות בתעסוקה תהיה מהירה 

חודשים של אי וודאות  58חודשים ולאחר מכן  2-של כלתקופה תחת הנחות סבירות של הגבלות תנועה 

. כלומר התאוששות איטית, Lהחוקרים העריכו כי צורת ההתאוששות בתעסוקה תהיה מצורת , גבוהה

עובדים הבהם ( Bick & Blandin, 2020לדוגמה )הם מסבירים זאת בהינתן סקרים שנערכו לאחרונה 

וכן מהעובדה שמרבית העובדים שפוטרו הם , לא יוחזרו לעבודהמהם  12%עד  12%-כעצמם העריכו כי 

  .   בעלי תפוקה נמוכה ומתקשים למצוא עבודה באופן כללי

Elenev, Landvoigt, Van Nieuwerburg (2020)  בחנו מודל אשר בוחן את השפעות התערבויות

פשיטות הרגל של  ומצאו שמדיניות זו תוביל למניעת חלק גדול של, הממשלה על יציבות החברות

כמו כן הם ציינו שתוכניות חילוץ אלו יובילו . החברות ולמניעת זליגת המשבר הריאלי לעולם הפיננסי

 .לעליית הריבית על החוב הממשלתי

החוקרים ציינו שבמידה והשוק יעריך כי בהסתברות מסוימת יהיו גלים נוספים של הידבקות ומגבלות 

יאלצו במצב זה חברות (. New Normal)למצב נורמלי חדש  ועצמ םאז המגזר העסקי יתאי, על הכלכלה

הסקטור הפיננסי יצטמצם באופן . לשמור על גמישות פיננסית גבוהה יותר ולכן ייקחו על עצמן פחות חוב

 . ניכר אולם הבנקים יהיו יותר איתנים פיננסית

ג לפגיעה "החוקרים ניסו לפלח את הפגיעה בתמ Bekaert, Engstrom & Ermolov (2020)במודל של 

לגבי הרבעון (. כגון ירידה בצריכה הפרטית)ופגיעה מצד הביקושים ( כגון פגיעה בייצור)מצד ההיצעים 

ג תנבע מצד ההיצעים והיתרה מצד "מהירידה הצפויה בתמ 22%-הם מעריכים כי כ 8282השני של 

 .הביקושים

אולם צד ההיצע יישאר , הקרובה הביקושים יתאוששו יחסית מהרמעריכים כי במהלך השנה  החוקרים

מגזר העסקי ומשיעורי בקטיביות בייצור ופרודנובע מאובדן  דבר זה. רע למשך מספר שנים נוספות במצב

 .מספר שנים עד שיחזרו לרמות טרום המשבריקח גורמים אשר , אבטלה גבוהים לאורך זמן רב

ויחד עם הצורך , לקיטון מתמשך בהכנסה הפנויה של משקי הביתלשוק התעסוקה תוביל חזרה איטית 

בחלק מהסקרים אותם . יובילו לנתוני צריכה פושרים בשנים הקרובות, להגדיל את החיסכון שאבד

  .נשאלו המשיבים גם על ציפיותיהם לעתיד, את ההשפעות על הצריכה בחנתיקודם כאשר  ציינתי

פה א כי במחוזות בהם נפגעו יותר ממגנמצ Coibion, Gorodnichenko, Weber, (2020b)בסקר של 

וצפי , מחוזות שנפגעו פחות לעומת 52%-לשיעורי אבטלה גבוהים בכ מהמשיבים ישנו צפי, הקורונה

בנוסף הם צופים השפעות נוספות ארוכות טווח . לשיעורי אבטלה גם בטווחים של שלוש עד חמש שנים



נפלציה והריבית על המשכנתאות וכן עלייה באי הוודאות הכללית עם ירידת שיעורי האי, של עד עשור

  .בשוק

מספר משקי הבית הצופים שיגדל חובם נמצא כי  Hanspal, Webber & Wohlfart (2020)בסקר של 

ועליה  עושר שספגו הפסדי משקי בית, על כן. השנה הוא פי שלוש ממשקי הבית הצופים קיטון בחוב

השיבו כי הם צופים שייאלצו בשנים הקרובות להגדיל את שעות העבודה ולדחות את גיל  צפויה בחוב

 . היציאה לפנסיה על מנת להשלים את אובדן החיסכון

המשיבים בסקר העריכו חזרה יחסית מהירה של השווקים , לגבי הציפיות להתאוששות שווקי המניות

ר את ההתאוששות המאוד מהירה בשווקים הסקר נערך בתחילת אפריל מה שיכול להסביר בין הית)

נשים , במיוחד בקרב דמוקרטים, ישנן ציפיות לתשואות נמוכות משוק המניות בעתיד, אולם(. בפועל

 .ומשקיעים שחוו הפסדים במשברים קודמים

Bu, et. al. (2020) ערכו ניסוי כלכלי ב-Ground Zero בעיר  -איפה שכל המשבר התחיל , של הקורונה

בפעם הראשונה , הניסוי נערך בקרב מעל מאתיים סטודנטים בשני שלבים. במחוז חוביי בסיןוואהן ש

וסקר נוסף עם אותם סטודנטים בסוף פברואר כאשר כמחציתם , שעוד למדו בוואהן עד תחילת ינוארכ

 .חזרו למחוזות המקור שלהם

אולם סטודנטים אשר , תלהשקעות מסוכנוברצונם להיחשף עולה כי כל הסטודנטים דיווחו על ירידה 

פחות  11%-בכבחרו להשקיע , (פה הכתה חזק יותרהמג הב)וואהן בעיר פברואר גם בחודש התגוררו 

עולה כי נטייה זו להימנע , כמו כן. מאשר סטודנטים שמתגוררים מחוץ לוואהןבנכסים מסוכנים 

 .מהשקעות מסוכנות נובעת מפסימיות עודפת וחוסר אמון במזל

בכל יום בו השוק מתאושש . הקרובים יקבעו כיצד נזכור את משבר הקורונה בטווח הארוךהשבועות 

אנו , אולם כאשר אי הוודאות חוזרת לשווקים. מעט אנו חשים יותר בנוח לצרוך ולקבל החלטות השקעה

  .התקבעות הרגשת המשבר במוחם של האזרחים -עלולים להגיע לסכנה הגדולה מכולן 

 ,Malmendier & Nagel, 2011, Knüpfer, Rantapuska, & Sarvimäki, 2017)מחקרים קודמים 

Hoffmann, Post, & Pennings, 2013 ) קצרים לא מובילים לשינוי התנהגות ארוך טווח הראו שמשברים

( ב"כגון השפל הכלכלי בארה)אולם משברים כלכליים עמוקים וארוכים  (פריים-דוגמת משבר הסאב)

 .פיסות המשקיעים גם עשרות שנים לאחר סיומםמשנים את המשפט ת

Kozlowski, Veldkamp & Venkateswaran (2020) ייצרב  הקורונהמשבר יקרה אם  ניסו לבחון מה

חוק החברתי יכולים לייצר ילטענת החוקרים המשבר ומגבלות הר. בתודעת הפרטים והחברות בכלכלה

 שאחוז גדול מההון שהושקע בעבר ייהפך ללא רלוונטיבאופן , חיץ בין משאב העבודה לבין משאב ההון

דבר זה יוביל לגל פשיטות רגל משמעותי ולהמשכיות המשבר לשנים . לשוק העבודה והצריכה החדש

 .נוספותרבות 

. לסופהבמיוחד עבור מי שהגיע , אופטימית יותרואולי מעט סיים את הסקירה בנימה אישית ברצוני ל

ולכן לקרוא ולכתוב על כל כך הרבה מאמרים שעוסקים , ונדר וקצת פסימיסטבאופן כללי אני מעט היפוכ



חשובה כדי להישאר הייתה אולם , הייתה מאתגרתבאופן אישי  -בסכנות בריאותיות ובפגיעה בכלכלה 

 . מפוקח ומיודע

ויחסית גם , חזקהבישראל נכנס למשבר הקורונה עם כלכלה ריאלית ופיננסית  השוק, באופן ספציפי

בהינתן החלטות נכונות אשר מטפלות בבעיות על כן . התנהלה בתקציב שקול יחסיתהמדינה בכללותה 

 מאחל לכולכם ולכולכן. שברמה המקומית נצלח את המשבר סמוך ובטוחאני , שחלקן הוזכרו לעיל

ים בפנינו אתגרים עומדשכיוון  -בריאות טובה ושהפן הבריאותי של משבר הקורונה יישאר מאחורינו 

  .כלכליים רבים בעתיד
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