 9יוני2022 ,

דו"ח מס'  1של הוועדה לקביעת תאריכי מחזורי עסקים בישראל

הקדמה
הוועדה לתיארוך מחזורי עסקים בישראל התכנסה לראשונה ב 22.2.2021-וכוללת את החברים הבאים:
 .1יוסף זעירא )גמלאי האוניברסיטה העברית( – יו"ר
 .2נדב בן זאב )אוניברסיטת בן גוריון(
 .3יוסף ג'יברה )גמלאי בנק ישראל(
 .4ערן ישיב )אוניברסיטת תל אביב(
 .5רפי מלניק )אוניברסיטת רייכמן(
 .6עוז שמעוני )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(
הוועדה הוקמה בחסות "האגודה הישראלית לכלכלה" וקבלה ממנה סיוע כספי לשנת  2022 – 2021של חמשת
אלפים שקלים חדשים .ויטלי ליובימצב סייע לוועדה בעבודתה .הוועדה החליטה להוציא דו"ח שנתי על מצב
מחזורי העסקים בישראל ,לקראת חודש דצמבר בכל שנה .הדו"ח הראשון יוצא כעת ,בחודש מאי ,משום
שהכנתו ארכה יותר מן המתוכנן ,ככל יוזמה חדשה.
הוועדה אמצה את שיטות תיארוך מחזורי העסקים של  NBERבארצות הברית ושל  CEPRבאירופה.
נציגי הוועדה שוחחו עם אנשים בשתי הוועדות Valery Ramey ,מן ה NBER-ו Philippe Weil-שהוא ראש
הוועדה האירופית .בשיטה זו מתבצע תיארוך על פי התבוננות בנתוני תוצר ומרכיביו מחד ,ונתוני שוק העבודה
מאידך .בעוד שנתוני התוצר ומרכיביו הם רבעוניים ,נתוני שוק העבודה הם חודשיים ומאפשרים לחדד את
תיארוך .שתי הוועדות מזהות את נקודת השיא ) ,(peakשממנה מתחילה הפעולות לרדת יחסית למגמה ,ואת
נקודת השפל ) ,(troughשממנה מתחילה הפעילות לעלות יחסית למגמה .ברור שנקודת השיא מלמדת על
התחלת מיתון .עם זאת ברור גם שנקודת השפל אינה בהכרח נקודת סיום המיתון .המשק צריך לצמוח תקופה
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מסוימת בקצב גבוה מן המגמה כדי להגיע לרמת המגמה ,וכדי להגיע לפעילות הממוצעת שלו .עם זאת ברור
שברגע שהמשק עובר את נקודת השפל ,היציאה מן המיתון אינה אלא שאלה של זמן.
הבדיקה של הנתונים בדו"ח זה מנסה לזהות את נקודות השיא והשפל של מיתון הקורונה .אנו נציג
תחילה את הנתונים משוק המוצרים ואחר כך את הנתונים משוק העבודה.

נתוני שוק המוצרים
הנתונים משוק המוצרים נבדקו הן משנת  1995והן משנת  .2005למרות שהניתוח שלנו התמקד בנתוני
התקופה האחרונה ,רצינו ניתוח שיכיל גם מחזורי עסקים קודמים .אנו יודעים שישראל עברה מיתון אחד
בשנים  ,1999 – 1997מיתון נוסף בשנים  2004 – 2001ומיתון קצר יחסית בשנת  .2009לכן חלק מהגרפים
מכילים את כל שלושת המיתונים הללו וחלק רק את המיתון הקודם של שנת  .2009בתרשימים הבאים יוצגו
הנתונים הללו בגדלים ריאליים ,במחירי שנת  ,2015בניכוי עונתיות וכן בניכוי מגמה .ניכוי המגמה נעשה בשתי
שיטות ,האחת היא לוג ליניארית ישירה והשנייה בעזרת שיטת  .(Hodrick Prescott) HPניכוי המגמה התבסס
על הנתונים עד  ,2019כדי לא להיות מוטה על ידי נתוני המיתון האחרון.
תרשים  1מציג את נתוני התוצר המקומי הגולמי ,תמ"ג ,משנת  1995עד שנת  .2021נתוני התמ"ג
המנוכים בשיטת  HPמוצגים על ידי העקומה הכחולה והנתונים המנוכים בשיטה הלוג-ליניארית מתוארים
על ידי העקומה הכתומה .התרשים מראה בבירור את הירידה יחסית למגמה במיתון של  ,1999 – 1997את
הירידה המשמעותית יותר במיתון של תקופת האינתיפאדה השנייה בשנים  ,2004 – 2001שהיציאה ממנו
נמשכה עד  ,2007וכן את הירידה בתוצר בשנת  .2009באשר למיתון האחרון ,הקשור למגפת הקורונה ,תרשים
 1מראה נפילה חדה הרבה יותר של התמ"ג ,אך זו נפילה קצרה מאד .נקודת השיא ) (peakהייתה ברבעון
האחרון של שנת  ,2019ונקודת השפל ) (troughהייתה זמן קצר אחר כך ,ברבעון השני של שנת  .2020כדי
לראות זאת בצורה ברורה יותר ניעזר בתרשים  ,2המתאר את הנתונים הללו רק משנת  ,2005עם סיום המיתון
של האינתיפאדה השנייה .התרשים הזה מראה בצורה בולטת עוד יותר כי נקודת השיא של התוצר הייתה
ברבעון האחרון בשנת  2019ונקודת השפל ברבעון השני של שנת  .2020חשוב לציין כי מתרשים  2עולה כי על פי
שתי שיטות ניכוי המגמה המשק חזר לרמת מגמה שלו בתחילת שנת .2021
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תרשים 2

מהתוצר המקומי הגולמי אנו עוברים למרכיביו השונים :הצריכה הפרטית ,ההשקעה והייבוא )אנו
מניחים שהצריכה הציבורית לא השפיעה הרבה על מחזור עסקים זה ,אף כי בעבר היו לפחות שני מיתונים
שנגרמו על ידי שינויים במדיניות הציבורית ,בשנים  1953 – 1952ובשנים  .(1967 - 1966תרשים  3מציג את
הצריכה הפרטית השוטפת בניכוי עונתיות ובניכוי מגמה בתקופה שמאז שנת  .2005התרשים מראה כי כמו
התמ"ג ,גם הצריכה הפרטית הגיעה לשיא ברבעון האחרון של  ,2019ירדה מאז בחדות וחזרה לעלות אחרי
הרבעון השני של  .2020כמו התמ"ג ,רמת הצריכה נמצאת כבר בקו המגמה בסוף שנת  .2021חשוב לציין כי
הירידה של הצריכה השוטפת בשנת  2020הייתה חזקה ביותר ,כמעט ב 20-אחוזים ,והיא הייתה הרבה יותר
חריפה מזו שבמיתון של  ,2009בו הייתה הירידה בצריכה מתונה ביותר .הסיבה לכך היא כנראה שמיתון
הקורונה אופיין לא רק על ידי ירידת ביקושים ,אלא גם על ידי ירידת היצע ,בשל הסגרים .כנראה שזה השפיע
בצורה חזקה על הצריכה השוטפת.
תרשים  4מראה את הצריכה בת קיימא בישראל מאז  ,2005גם היא בניכוי עונתיות ובניכוי מגמה .קל
לראות כי צריכה זו נתונה לתנודות גדולות הרבה יותר מהצריכה השוטפת .אין זה מפתיע .רכישת מוצרים בני
קיימא ניתן לדחות בכל שעת מצוקה ,מה שלא נכון לצריכה שוטפת .למרות התנודתיות ניתן להבחין בירידה
גדולה מהרגיל בצריכה בת קיימא בשנת  .2009הירידה בשנת  2020הייתה כמובן חדה הרבה יותר ויותר
מכפולה בגודלה .גם פה השיא היה ברבעון האחרון בשנת  ,2019והשפל שבו החלה הצריכה בת קיימא לעלות
שוב היה ברבעון השני של שנת  .2020הגרפים של שתי שיטות הניכוי של המגמה מראים כי צריכה בת קיימא
חזרה לרמת המגמה במהלך שנת .2021
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תרשים 4

הנתונים הבאים שיש לבדוק הם נתוני הייבוא .יש לזכור כי מיתון מקטין את הייבוא בכמה דרכים.
ראשית ,ירידת התוצר וההכנסה מקטינות ביקושים ולכן גם ביקוש לייבוא .שנית ,חלק גדול מהייבוא הוא
תשומות בתהליך הייצור ,ולכן ירידה בתוצר גורמת לירידה בביקוש לתשומות ,כולל מיובאות .שלישית,
במקרה והמיתון הוא עולמי ,כפי שבוודאי היה מיתון הקורונה ,תיתכן ירידה בייבוא בשל ירידה כללית
במסחר הבינלאומי .לאור כל הדברים הללו נצפה לראות ירידה גם בנתוני הייבוא.
תרשים  5מתאר את נתוני הייבוא בישראל משנת  2005בניכוי עונתיות ובניכוי מגמה ,גם הם בחישוב
מגמה לוג ליניארית וחישוב מגמה של  .HPנתוני הייבוא ממחישים בצורה חזקה את שני מחזורי העסקים
שעברה ישראל ב 17-שנים אלו ,בשנת  2009ובשנת  .2020גם נתוני הייבוא מראים כי נקודת השיא של הייבוא,
ערב המיתון ,הייתה ברביע האחרון של שנת  .2019נקודת השפל של הייבוא ,לעומת זאת ,הייתה ברבעון
השלישי של שנת  2020ולא ברבעון השני ,כמו בנתוני התמ"ג והצריכה .משמעות הדבר היא כי הייבוא התחיל
את התאוששותו רק ברבעון האחרון של שנת  .2020על כל פנים ,לקראת סוף שנת  2021חזר הייבוא למגמה
ארוכת הטווח .כלומר גם נתוני הייבוא מראים כי המיתון בישראל היה קצר יחסית והסתיים כבר בסוף שנת
.2021
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תרשים 5

אנו ממשיכים לתיאור ההשקעה במשק ,שגם היא משתנה חשוב לצורך זיהוי מחזור העסקים ,אף כי
הוא תנודתי יותר מן הצריכה הכלכלית .תרשים  6מראה את ההשקעה הגולמית בישראל בשנים ,2021 – 2005
במחירי שנת  ,2015מנוכי עונתיות ומנוכי מגמה ,כאשר המגמה חושבה לוג-ליניארית על פי הנתונים בשנים
 ,2019 – 2005ערב המיתון הנוכחי .קל לראות כי ההשקעה הגולמית תנודתית הרבה יותר מהתמ"ג ומהצריכה,
דבר שאינו מפתיע כלכלנים הלומדים מחזורי עסקים ,הן בארץ והן בעולם .שתי תקופות של ירידה חדה
בהשקעה בולטות במשך התקופה הזו ,האחת בשנת  2009והשנייה בשנת  .2020ירידות אלו הן בשני המיתונים
שעבר המשק בשנים אלו ,מיתון המשבר הפיננסי שהגיע לישראל בשנת  2009והמיתון של הקורונה.
בשני המיתונים הייתה הירידה בהשקעות חזקה והגיעה ל 15-אחוז .אך הירידה בהשקעות בשנת 2009
הייתה ממושכת יותר .היא החלה ברבעון האחרון של שנת  2008והגיעה לנקודת השפל ברבעון האחרון של שנת
 .2009גם החזרה למגמה נמשכה זמן רב והסתיימה רק ברבעון הראשון של שנת  .2011לאור זאת אנו מבינים
כי המיתון בהשקעות של  2009נמשך כשנתיים .הירידה בהשקעות בשנת  2020הייתה קצרה הרבה יותר.
ראשית ,נקודת השיא שלפני הירידה הייתה ברבעון הראשון של שנת  ,2020כלומר בניגוד לתמ"ג ,לצריכה
ולייבוא ,ההשקעה נפלה בשנת  2020מאוחר יותר ,ברבעון השני .אך הנפילה הייתה קצרה ,וברבעון השלישי של
שנת  2020ההשקעה כבר גדלה מרמה של  -0.173לרמה של  -0.113ביחס למגמה .ברבעון הרביעי של שנת 2020
עלתה ההשקעה עוד יותר ומאז היא ברמה יציבה יחסית כ 3-אחוזים מתחת למגמה .לכן גם נתוני ההשקעה
הכוללת במשק מחזקים את המסקנה העולה משאר הנתונים כי המיתון החל ברבעון הראשון של שנת ,2020
הגיע לשיאו ברבעון השני של אותה שנה ועד סוף שנת  2021חזר המשק לנתוני המגמה כמעט לגמרי .אין זה
מקרה שתוצאות דומות נצפו גם בארה"ב וגם באירופה.
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תרשים  7מתאר את נתוני ההשקעה בבנייה בישראל ,שכוללים הן בנייה למגורים והן מבנים עסקיים
וציבוריים .גם נתונים אלו הם ריאליים ,במחירי שנת  ,2015מנוכי עונתיות ומנוכי מגמה ,בשיטה הלוג-
ליניארית .מן הנתונים אנו רואים כי ההשקעה בבנייה תנודתית פחות מן ההשקעה הכוללת ,אך היא עוברת
תנודות ארוכות טווח יותר .כך למשל גדלה ההשקעה בבניין הרבה מעבר למגמה בשנים  ,2016 – 2011למשך
תקופה של כחמש שנים.
גם נתוני הבנייה מראים בבירור את השפעת שני המיתונים שבמהלך התקופה ,בשנת  2009ובשנת
 .2020מהתרשים עולה כי בעוד שהירידה בבנייה בשנת  2009הייתה קטנה יחסית ,כ 5-אחוז מתחת למגמה,
הירידה בשנת  2020הייתה דרמטית הרבה יותר ,כ 15-אחוז מתחת למגמה .נראה כי הדבר אינו רק תוצאה של
הירידה בביקוש במהלך המיתון ,אלא גם הפגיעה בהיצע בשל הסגרים.
נקודת השיא בבנייה לפני המיתון של שנת  2020הייתה ברבעון האחרון של שנת  ,2019כפי שארע
לתמ"ג ,לצריכה ולייבוא ,ובשונה מההשקעה הגולמית הכוללת .נקודת השפל של הבנייה ארעה ברבעון השני
של שנת  ,2020אחריו חלה התאוששות קלה בבנייה וברבעון השלישי הגיעה הבנייה לרמה של  9.5אחוז מתחת
למגמה .אך בשני הרבעונים הבאים שוב חלה ירידה בבנייה וברבעון הראשון של שנת  2021הגיעה לרמה של
 11.4אחוז מתחת למגמה .אין ספק כי ירידות אלו הן תוצאה של הסגר השני והשלישי בישראל והן משקפות
גורמי היצע יותר מגורמי ביקוש .מעניין לציין כי ברבעון האחרון של שנת  2021הגיעה הבנייה קרוב מאד לרמת
המגמה והיא נמוכה ממנה בלא יותר מ 2-אחוזים .כלומר ,ניתן לומר כי גם ענף הבנייה יצא מן המיתון.
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נתוני שוק העבודה
נעבור עתה לנתוני שוק העבודה ,שהם נתונים חודשיים ולא רבעוניים .נתונים אלו יוצגו כאן מתחילת שנת
 2012ועד חודש מרץ בשנת  .2022הסיבה שאנו מציגים את הנתונים משנת  2012היא שבשנה זו חל שינוי
במדידת הלמ"ס את נתוני שוק העבודה ,שלראשונה כללו במועסקים גם את חיילי הצבא הסדיר וכן הכילו
שינויים אחרים ,אשר נדרשו עקב הצטרפות ישראל לארגון  .OECDניתן למצוא נתונים מוקדמים יותר ,אך
הם לא תואמים את הנתונים שאחרי  .2012ניתן גם לבצע באופן גס שרשור של הנתונים הישנים לחדשים ,אך
החלטנו שלא לעשות כך מכיוון שאנו מתמקדים באירועי השנים  2022 – 2019בלבד.
תרשים  8מציג את מספר הנשים והאנשים שלא עבדו ב 12-החודשים האחרונים .מספר זה ירד
בהדרגה בתקופה שלפני פרוץ הקורונה ,מרמה של כ 110-אלף בשנת  2012לרמה של כ 50-אלף בשנת .2020
המספר נשאר ברמה שלפני המגיפה עד חודש ינואר  ,2021כלומר מעט פחות משנה לאחר התחלת המגיפה .דבר
המובן מפני שאז עדיין לא היו נפגעי מיתון הקורונה שצברו  12חודשים של חוסר עבודה .מספר הבלתי
מועסקים  12חודשים מתחיל לעלות בחודש פברואר  ,2021שנה לאחר פרוץ המגיפה ,ומגיע לשיא של  107אלף
בלתי מועסקים בחודש יוני  .2021לכן שיא האבטלה התרחש למעשה בחודש יוני  .2020הירידה במס' הבלתי
מועסקים מתחילה בחודש אוקטובר  ,2021מה שמעיד על כך ששיעור האבטלה החל לרדת לקראת סוף שנת
 .2020באופן מפתיע מספר הבלתי מועסקים התייצב ברמה של כ 80-אלף מאז ינואר  2022ולא ירד לרמה של
 50אלף ,של התקופה של טרום משבר הקורונה.
לכן נתוני הבלתי מועסקים מאששים את המסקנות הקודמות שלנו כי המיתון האחרון החל בפברואר
מרץ של שנת  ,2020הגיע לשיאו בחודש יוני  ,2020ומאז יש יציאה מן המיתון שהתרחשה בעיקר בחודשים
האחרונים של שנת  .2020באופן מעניין רמת האבטלה שהמשק חזר אליה לאחר היציאה מן המיתון היא מעט
גבוהה מזו שהייתה טרם המיתון .ניתן לומר כי היא דומה יותר לזו של השנים  2016 – 2013ולא של השנים
.2019 – 2018
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תרשים  9מתאר את הצד השני של שוק העבודה ,המועסקים .זהו שיעור המועסקים ,באחוזים ,מתוך
כלל האוכלוסייה שבגילאים מעל  .15התרשים חושף דינמיקה מעניינת שראויה למחקר נוסף .ראשית יש עלייה
מתמשכת בשיעור התעסוקה במשק משנת  2012ועד שנת  .2018שיעור התעסוקה עלה מ 58.5-אחוזים ל61.5-
אחוזים ,עלייה של  3נקודות אחוז .מחודש אוגוסט  2018מתחילה להסתמן ירידה בשיעור התעסוקה והיא
מגיעה בחודש ינואר  ,2020ערב משבר הקורונה ,לשיעור של  60.6אחוזים .ירידה זו יכולה להיות אולי עדות
לכך שהמשק הישראלי חווה איזושהי התחלה של מיתון כבר לפני משבר הקורונה ,או שהיא יכולה להיות
תוצאה של שינוי מבני בשוק העבודה והתאמה שלו לשיווי משקל חדש.
אך ירידה זו הופכת להיות מפולת של ממש החל בחודש מרץ  .2020שיעור המועסקים מגיע לרמה
הנמוכה ביותר שנה אחר כך ,בחודש מרץ של שנת  ,2021והוא שווה אז ל 57-אחוזים .שיעור המועסקים
מתחיל לעלות בחודש אפריל  2021ומאז הוא עולה באופן חד עד תחילת שנת  .2022נראה כי שיעור המועסקים
מתייצב סביב רמה של  60.6אחוזים בתחילת שנת  .2022מעניין כי רמה זו אינה שווה לרמת השיא של שיעור
המועסקים בשנת  ,2018אלא קרוב לרמה בסוף שנת  ,2019ערב משבר הקורונה .אבחנה זו מחזקת אולי את
האפשרות שהירידה בשיעור המועסקים בשנים  2020 – 2018הייתה תוצאה של שינוי מבני בשוק העבודה ולא
של תחילת מיתון.
גם נתוני התעסוקה מעידים אפוא כי המיתון החל בחודש מרץ  ,2020כאשר נקודת השיא שקדמה לו
הייתה בחודש פברואר  .2020נקודת השפל של המיתון לפי תרשים  9הייתה בחודש מרץ  ,2021כלומר היא
התרחשה מאוחר יותר ממה שמעידים נתוני שוק המוצרים .גם מספרי הבלתי מועסקים מעידים על כך
שנקודת השפל של המיתון הייתה אחרי הרבעון השני של שנת  ,2020ויותר קרובה לסוף שנת  .2020בכל מקרה
הירידה של הפעילות הכלכלית מתחת למגמה הייתה ממושכת ,לפי תרשים  ,9והסתיימה רק בתחילת שנת
 .2022לכן התמונה שמצייר שוק העבודה שונה במעט מן התמונה שמצייר שוק המוצרים .היא מראה מיתון
ממושך יותר ,של למעלה משנה ,ולא של כמה חודשים בודדים.
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סיכום
מהנתונים הרבעוניים של התוצר וסעיפיו ומנתוני התעסוקה החודשיים עולה כי ברביע הראשון של ,2020
וליתר דיוק בחודש מרץ ,החל מיתון חריף בישראל .המיתון בא לידי ביטוי בירידת התוצר ,ההשקעה ,הצריכה,
הייצוא וכן בהקטנת התעסוקה והגדלת האבטלה .חודש פברואר  2020הוא אפוא חודש השיא שאחריו מתחיל
המיתון .אך ,הירידה לא הייתה ממושכת ,ובאמצע שנת  ,2020בסביבות חודש יוני ,החלה עלייה מהירה של
התמ"ג ,הצריכה הפרטית ,ההשקעה ושאר מרכיבי התוצר .בתחילת שנת  2021כבר הגיעו מרכיבי התוצר
השונים לרמת המגמה שהייתה טרם המיתון .נתוני שוק העבודה מראים תמונה שונה במעט .גם על פי נתונים
אלו הירידה בתעסוקה החלה בחודש מרץ  2020והירידה נעצרה לקראת סוף שנת  ,2020או אמצע שנת .2021
לקראת סוף שנת  2021התייצב שוק העבודה ,כך שהדבר תואם את ההבנה שהמיתון הגיע לסיום .המעניין הוא
שבנקודת ההתייצבות חזר שוק העבודה לרמת אבטלה גבוהה יותר ולרמת תעסוקה נמוכה יותר מאשר בשנת
 ,2019אלא ברמה התואמת את שנת  .2016ייתכן והדבר מעיד על שינוי מבני בשוק העבודה ,או שהשנים 2016
–  2019היו שנים של גאות זמנית בשוק העבודה.
לסיום נעיר כי תיארוך מחזור העסקים בישראל דומה למדי לאלו שבארה"ב ובאירופה ,אך עוצמת
המיתון הייתה נמוכה יותר בישראל .אנו נשאיר נושא זה למחקר כלכלי בנושא ,אך נציין רק כי הסבר אפשרי
אחד לכך הוא שיעור גידול האוכלוסייה הגבוה בישראל ,המגדיל את הביקושים יותר מאשר בארצות אחרות
וגורם לפיכך למיתונים חלשים יותר.
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