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כמה  ימותו?  אנשים  כמה 
אנשים  כמה  יחלו?  אנשים 

מש עבודה?  מקומות  ־יאבדו 
הקורונה מספק הרבה מאוד  בר 
מבשרי  אינם  ורובם  תרחישים, 
הבריאותי  בצד  לא   — טובות 

ולא בצד הכלכלי. 
כלכליים  חוקרים  שלושה 
מאמר  השבוע  פירסמו  ידועים 

מו בין  לחבר  שמנסה  טמקצועי 
הקו נגיף  של  ההתפשטות  טדל 

הבוחן  כלכלי  מודל  לבין  רונה 
הצריכה  על  שלו  ההשפעות  את 
מהקל  תרחישים,  בכמה  בארה"ב, 
מרטין  פרופ'   — החוקרים  לכבד. 
של  מועמדו  )שהיה  אייכנבאום 

יש בנק  לנגיד  נתניהו  טבנימין 
פרופ'  ההצעה(,  את  ודחה  ראל 
מתיאס  ופרופ'  ראבלו  סרג'יו 
בין  הקשר  את  בחנו   — טרבנדט 
הקשר  בגלל  לצריכה  המגפה 
ממתנת  המגפה  ביניהן.  הישיר 

תר בכל  הצריכה  את  טמאוד 
הנחיות  בשל  אם  שהוא,  חיש 
או  בבידוד  להיות  ממשלתיות 
וולונטרית  כתגובה  ואם  סגר, 

טבעית של הציבור. 
מתארים  שהם  התרחישים 
שבתרחיש  הנחה  מנקודת  יוצאים 
שיא  בריאותית,  מבחינה  קל  הכי 
 28 מגיע  המגפה  של  ההדבקה 

בתר ואילו  מתחילתה,  טשבועות 
צעדי  שכולל  יותר,  החמור  חיש 
מגיע  המגפה  שיא  ובידוד,  הכלה 

51 שבועות.   לאחר 
ההשפ את  בחנו  טכשהשלושה 

עה על המשק האמריקאי בהתאם 
כי  לגודל האוכלוסייה, הם מצאו 
יגיע  28 שיעור הנדבקים  בשבוע 
ובמצטט מהאוכולוסייה,   8.4% –ל

מהאוכלוסייה   65% אז  עד   — בר 
חוט מיליון   215 כלומר,  תידבק. 

יהיה  התמותה  שיעור  אם  לים. 
מיט  2.15 יהיו   — מהנדבקים   1%

מוות. ליון מקרי 

 דרושים: צעדים 
לא שגרתיים

פרופ' ערן ישיב מאוניברסיטת 
טתל אביב בחן את המודל של הש
היש המשק  על  והשפעתו  טלושה 

לגודל  בהתאם  כי  ומצא  ראלי, 
של  בתרחיש  כאן,  האוכלוסייה 
מסט  ,28 ה בשבוע  המגפה  –שיא 
יהיה  הנדבקים המצטבר ממנה  פר 
 — המתים  מספר  איש,  מיליון   5.9

בצריכה  והפגיעה  איש,   59,384
מיליארד שקל בשנה.  כ–15  תהיה 
בחשבון  לוקח  אינו  הזה  התרחיש 
על  אחר  או  כזה  סגר  כמו  צעדים 
מכתיבה,  שהממשלה  האוכלוסייה 
של  וולונטרית  הסתגרות  אלא 

אנשים שיחששו.   
צעדי  של  תרחיש  בוחנים  אם 
)החוקרים  משמעותי  וסגר  הכלה 

ברו בצורה  אותו  מגדירים  טלא 
של  ההתפרצות  שיא  אזי  רה(, 
51, ובמקרה  המגפה יהיה בשבוע 
ישיב,  של  התחשיב  פי  על  כזה, 
 4.1 במצטבר  בישראל  יידבקו 
איש,   40,950 ימותו  איש,  מיליון 
מיט  102 תהיה בצריכה   והפגיעה 

ליארד שקל בשנה. 
תר יש  התרחישים  שני  טבין 
הת השורה  אבל  ביניים,  טחישי 

שככל  היא  החוקרים  של  חתונה 
ארוכים  והבידוד  הסגר  שצעדי 
נדבקים  אנשים  פחות   — יותר 
הפגיעה  אך  מהנגיף,  ומתים 
כלומר,  יותר.  גדולה  בצריכה 
הבריאות  משרד  של  שהמאמץ 

ול הנדבקים  עקומת  טלהשטחת 
תקופה  פני  על  שלהם  פיזור 

קור פחות  גובה  יותר,  טממושכת 
בנות בנפש ובתחלואה, אך עולה 
יותר למשק.  גבוה  במחיר כלכלי 
בחשבון  לוקח  לא  הזה  המודל 
ומשמעותיות  נוספות  עלויות 
למשק, כמו תשלום דמי אבטלה, 
תשלומים,  דחיית  לעסקים,  סיוע 

פשי ממסים,  בהכנסות  טירידה 
והשקעות  עסקים  של  רגל  טות 
שיידרשו כדי לשקם את מערכת 

והכלכלה.  הבריאות 
לכן, אומר ישיב, ברור שמדובר 
טבע  לאסון  שדומה  חריג  במשבר 
צעדים  מחייב  וזה  ממדים,  אדיר 

הד הוא  מהם  אחד  שגרתיים.  טלא 
פסת כסף. ישיב מציע, בין השאר, 
להעביר בכנסת חוק קורונה שייתן 
לבנק ישראל רשות ל–90 יום לממן 
הוצאות תקציביות והורדות מסים 

טעל ידי הדפסת כסף. זה יוגדר, לד
ישראל  ולבנק  חירום,  כחוק  בריו, 
תהיה אפשרות לסיימו לפני תום 90 
הימים. כמו כן, ישיב מציע להקים 
ועדת מדיניות קורונה בהשתתפות 
בנק ישראל, משרד האוצר ומומחים 
מקרוטכלכלה,  בתחומי  חיצוניים 

מימון וכלכלת בריאות.

לתת עדיפות 
ל"פצועים קשה"

את  תפס  הכלכלי  המשבר 
ללא  הישראלית  הכלכלה 

וסמכו חזקה  כלכלית  טמנהיגות 
וחריגותו,  המשבר  עוצמת  תית. 

גורם  המנהיגותי,  החלל  גם  כמו 
אקדמיה  ואנשי  מחקר,  למכוני 
וכלכלה לייצר אינספור רעיונות 

צרי הממשלה  שבו  האופן  טלגבי 
עם  להתמודד  כדי  לנהוג  כה 

המשבר הכלכלי. 
הר על  כשעוברים  טלמעשה, 

לקוחים  נראים  הם  הללו  עיונות 
במו ומשתמשים  אחר  טמעולם 

נחשבו  חודש  לפני  שעד  שגים 
פרופ'  שנים.  הרבה  במשך  טאבו 
ליידרמן  ליאו  פרופ'  וגם  ישיב 
ידפיס  ישראל  בנק  כי  מציעים 
המשבר.  עם  להתמודד  כדי  כסף 
מכון קהלת, המזוהה עם רעיונות 
להציל  ניאוטליברליים, מציע 
מוסדות פיננסיים ולא לתת להם 

זה דורש את הלא גם אם  טליפול 
שמק כצנלסון,  ברל  קרן  טמתם. 

סוציאלטדמוקרטי,  יום  סדר  דמת 
תוכנית  תממן  שהמדינה  מציעה 

שכי עצמאים,  לעסקים,  טסיוע 
בעלות  חברתיות  ועמותות  רים 
של כ–180 מיליארד שקל ותיקח 

הלוואות.  לשם כך 
שוקי  לשעבר,  הכללי  לחשב 
יותר:  מרוסנת  הצעה  יש  אורן, 
להעמיד  אלא  שקל,  להזרים  לא 
 100 בסך  ממשלתיות  ערבויות 
הפיננסי  למגזר  שקל  מיליארד 
בנקים,  אשראי,  ביטוח  חברות   —
וקרנות  אשראי  כרטיסי  חברות 
שהמדינה  מציע  אורן  אשראי. 

בתוכ חברה  לאף  תתערב  טלא 
על(,  אל  )כולל  ההבראה  ניות 
לעשות  כלים  לשוק  תתן  אלא 
את  ולצמצם  יודע,  שהוא  מה  את 
והרבה.  נזילות —  חלקה להזרמת 
לפעול  ישראל  בנק  החלטת 

לר תוכנית  עם  ולצאת  טבשוק 
בסכום  ממשלתיות  אג"ח  כישת 
משקפת  שקל,  מיליארד   50 של 

בזמנים  שמדובר  העובדה  את 
במשבר  השוואה,  לשם  חריגים. 
2008, שהיה פיננסי בעיקרו, בנק 
ממשלתיות  אג"ח  רכש  ישראל 
שקל.  מיליארד   18 של  בסכום 
הרגיעה  התוכנית  על  ההכרזה 
עוד   — האג"ח  שוק  את  מיידית 

התע המרכזי  שהבנק  טלפני 
על  גם  מלמד  וזה   — בפועל  רב 
בעת  מחויבות  הצהרות  חשיבות 

תוכ על  הכרזה  לעתים,  טהזאת. 
צינון  אפקט  מספקת  גדולה  נית 

התו מימוש  את  לייתר  טשעשוי 
כולה. כנית 

טניר ברקת, המועמד של הלי
הגיש  האוצר,  שר  לתפקיד  כוד 
בנימין  הממשלה  לראש  השבוע 
עם  להתמודדות  תוכנית  נתניהו 

המ העסקי,  המגזר  של  טהמשבר 
עניקה עדיפות למה שהוא מכנה 

שמח עסקים   — קשה"  ט"פצועים 
ב–50%  צנח  שלהם  המכירות  זור 

ומעלה כתוצאה מהמשבר.  
להם  לסייע  מציע  ברקת 
חלק  שיהיו  מענקים  באמצעות 

הסי המע"מ.  תשלומי  טממערכת 
בה היא שמע"מ מחובר יותר לצד 
להבדיל  העסקים,  של  התזרימי 

ועל  ממס הכנסה שפועל בעיכוב 
הר את  בחן  ברקת  שנתי.  טבסיס 
ולהערכ המסים,  רשות  עם  טעיון 

2–3 מיליארד שקל  תו הוא יעלה 
גם באפריל.  וסכום דומה  במארס 
מיועד  שברקת  אף  ואולם 
נתניהו,  של  מטעמו  האוצר  לשר 
מהדיונים  זה  בשלב  ממודר  הוא 
שיש  הרע  הדם  בשל  הכלכליים 
משה  הנוכחי  האוצר  לשר  בינו 
הדבר  כי  סבור  ברקת  כחלון. 

הע למגזר  לאותת  הוא  טהחשוב 
שותפה  היא  שהממשלה  סקי 

למש פתרונות  במציאת  טמלאה 
את  לפוגג  כדי  נחוץ  והדבר  בר, 
תוכניתו  לדבריו,  ודאות.  האי 
מיליארד  כ–50  לעלות  עשויה 
תמנע  אך  שנה,  חצי  תוך  שקל 
בעיניו,  הרגל.  מפשיטות  כ–80% 
ממענקים  יותר  יעילה  הצעה  זו 
לעצמאים,  שקל   6,000 עד  של 

כמו שמשרד האוצר מציע כעת.

התוכנית של האוצר
הן  אוצר  במשרד  ההערכות 
כה  עד  במשבר  הטיפול  שעלות 
שקל  מיליארד  בכ–30  מסתכמת 
דמי  בתשלומי  מזינוק  שנובעים 

למ תקציבית  תוספת  טאבטלה, 
הל קרן  הקמת  הבריאות,  טשרד 

ודחיית  מדינה  בערבות  וואות 
תשלומי מסים. 

המשרד  הקרובים  בימים 
כלכלית  תוכנית  להגיש  אמור 
מיידיים  לפתרונות  שתתייחס 

האב לעסקים,  התזרים  טבתחומי 
צע וגם  לעסקים,  והסיוע  טטלה 

כדי  פסח  לאחר  שיידרשו  דים 
להחזיר חלק מהעסקים לפעילות 

לה הם  שהוצבו  היעדים  טתקינה. 
לקלי הבריאות  מערכת  את  טכין 

יותר חולים, בידוד אפקטיבי  טת 
שירותים  מתן  תוך   65 בני  של 
בדיקות  יותר  הרבה  לבתיהם, 
ויצירת  קורונה,  חולי  לאבחון 
במקומות  התנהגות  פרוטוקול 
מרחק  על  שמירה  כמו   — עבודה 
 — והגיינה  חום  בדיקות  והנהגת 
יורשו  כך שיותר מקומות עבודה 

ולפעול. להיפתח 
האוצר גם אמור להרחיב חלק 

בעי כה,  עד  שהוצגו  טמהצעדים 
שיגובו  מהבנקים  בהלוואות  קר 

בהשק גם  אך  מדינה,  טבערבות 
מחוללי  בתחומים  עתידיות  עות 

הקד נבחנת  השאר,  בין  טצמיחה. 
מת לוחות הזמנים של פרויקטים 
כבישים  בניית  כמו  תשתיתיים 
יצירת  שיאפשרו  חולים,  בתי  או 
חומרי  באספקת  עבודה  מקומות 

פרויקטים.  וציוד לאותם  גלם 

 ככל ששיא המגפה יהיה ארוך יותר כך 
יהיו פחות מתים — אך הנזק לכלכלה יגדל

ממחקר חדש עולה כי בתרחיש הקצר, הפגיעה בצריכה בלבד תגיע ל–15 מיליארד שקל, ובתרחיש הארוך — ל–102 מיליארד שקל  ניר ברקת, המועמד 
של נתניהו לשר האוצר, ממודר מהדיונים הכלכליים, אך הציע לרה"מ תוכנית סיוע לעסקים ב–50 מיליארד שקל, שתמנע לדבריו 80% מפשיטות הרגל

המחיר של מגפת הקורונה לישראל

מקור: הערכות של פרופ' ערן ישיב, לפי המודלים של שלושת החוקרים

זמן שיא תרחיש
המגפה 
בשבועות

 סך מתיםסך נדבקים
)1% מהנדבקים(

ירידה מקסימלית 
 בצריכה 

במיליארדי שקלים

14.6 5.959,384 מיליון )65%( 28קצר

4.847,95767.8 מיליון )53%(32בינוני

4.140,950102 מיליון )45%(51ארוך

פרופ' ערן ישיב מציע להעביר בכנסת 
"חוק קורונה", שייתן לבנק ישראל רשות 

ל–90 יום לממן הוצאות תקציביות והורדות 
מסים על ידי הדפסת כסף

תרחישי 
הקורונה

סמי פרץ

ניר ברקת. לפוגג את אי הוודאות צילום: תומר אפלבאום צילום: אייל טואג
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