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  - 2020של שנת  שניה וןראשון לרבעאומדן חשבונות לאומיים: 
  בחישוב שנתי 28.7%-ב ירדלמי והתוצר המקומי הג

National Accounts: First Estimation for the Second Quarter of 2020 
In the Second Quarter of 2020 - GDP Decreased at Annual Rate of 28.7% 

 בתקופת משבר הקורונה 2020: אמידת התמ"ג של הרבעון השני 1נספח 

 ( לנתוני החשבונות הלאומייםRevisionsעדכונים ): 2 נספח

נקיטת הצעדים של הממשלה מנה ווהקור משברמ נגרמה 2020של שנת  שניה וןרבעהתכווצות המשק ב

מספר העובדים במקום  הוגבלבין היתר: במהלך חודש אפריל צעדים אלו כללו  .לבלימת התפשטות הנגיף

למעט מקומות עבודה חיוניים, סגירת מוסדות החינוך מכלל העובדים  30%-לעבודה לעשרה עובדים או ה

חזרה חלקית לשגרה בכפוף ב ובעקבות זוההקלות תן מבהחלו  מאיחודש ב .וכל מקומות הבילוי והפנאי

לאורך כל התקופה נמשכה מדיניות של הגבלת כניסות  על כך, בנוסף התו הסגול"." איבתנה לעמיד

 ויציאות של תיירים מהמדינה.

 (:1בחישוב שנתימנוכה עונתיות  )שינוי 2020של שנת  אשוןלעומת הרבעון הר 2020של שנת  שניהרבעון ה

 בתמ"ג העסקי 33.4%של  ירידה 

 בהוצאה לצריכה פרטית 43.4%של  ירידה. 

 בהשקעות בנכסים קבועים 31.6%של  ירידה. 

 סחורות ושירותיםהביצוא  29.2% ירידה של.  

  ביבוא הסחורות והשירותים 41.7%של ירידה. 

 בהוצאה לצריכה ציבורית 25.2%של  עלייה. 

 פירוט נוסף בהמשך ההודעה. ,נתוני החשבונות הלאומיים עודכנו לשנים קודמות ,לתשומת לב הקוראים

                                                 

-1שינויים בחישוב שנתי:  1
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הוא  t-ו ,2015היא סדרה רבעונית מנוכת עונתיות במחירי  Xכאשר  ,

לצורך ביצוע  ,הרבעון הנאמד. החישוב נועד להציג את השינוי בין תקופות בקנה מידה אחיד, ברמה שנתית
  השוואות.

https://www.cbs.gov.il/
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המצב והאתגרים באמידת התוצר המקומי הגולמי ומרכיביו בתקופה מיוחדת זו שבה אי הוודאות  בעקבות

 .הבאיםבפרסומים  מהמקובל יותר משמעותייםיתכנו עדכונים  ,גדולה מהרגיל

 .16.9.2020-האומדן הבא שיתבסס על נתונים שלמים יותר יתפרסם ב 

 מידע כללי על מדיניות העדכונים

גורמי העונתיות החזויים שחושבו על סמך  תבסס עלמהניכוי  .מהימנות מוגבלת ונתיותנתונים מנוכי העל

 2020, אך לא ברור אם ההשפעה העונתית בשנת 2019הנתונים הידועים עד סוף הרבעון הרביעי של שנת 

. נכון לעכשיו, אין מספיק נתונים שמתייחסים לתקופת המשבר המאפשרים לחשב מתנהגת בצורה דומה

ן חישוב הנתונים מנוכי העונתיות על ידי הלמ"ס הינו אחת ציין שאופהשפעות עונתיות נכונות יותר. חשוב ל

  והיורסטאט.  -OECDה ל ידיהשיטות שהומלצו ע

 והיבוא(המקורות העומדים לרשות המשק )התוצר המקומי הגולמי 

 2020 של שנת שניה וןברבע ירד, במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות, למיוהתוצר המקומי הג

בחישוב  6.8%בחישוב רבעוני( בהמשך לירידה של  8.1%) לעומת הרבעון הקודםבחישוב שנתי   28.7%-ב

  .2020ברבעון הראשון של שנת  בחישוב רבעוני( 1.7%שנתי )

משקפת היא ו ,שנים האחרונותהבארבעים לפחות הגבוהה ביותר  הקורונה היא משבר שלב שנגרמהירידה זו 

 לאור המצב. את המגבלות המתמשכות

דומה לזו האליים מנוכי עונתיות יבמונחים ררמת תוצר חזירה אותנו למההתכווצות במשק במונחי רמות התוצר, 

 .2016של הרבעון הרביעי בשנת 

חודש החל מבעיקר   ההשפעה ניכרת)רק חלקית ממשבר הקורונה  השהושפע השנהשל  ראשונהמחצית הב

 3.4%יה של ילאחר על ,לעומת המחצית הקודמתבחישוב שנתי  10.1%-ב התוצר המקומי הגולמיירד  ,מרץ(

 .2019במחצית השנייה של שנת 

 .2020 של שנת שניה וןרבעהאומדנים הראשונים של החשבונות הלאומיים ל מסיכום  כך עולה

https://www.cbs.gov.il/he/About/Documents/idkun_h.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/About/Documents/idkun_h.pdf
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 :שנתי בחישוב לאחר ניכוי השפעת העונתיותלהלן פירוט נוסף של האומדנים, 

 2020של שנת  שניה וןברבע ירד ציבוריותוצר המגזר ה בניכוי תוצר שירותי הדיור התמ"ג – התוצר העסקי

של  ראשוןה וןברבעבחישוב שנתי   7.8%של  ירידה , לאחר בחישוב רבעוני( 9.7%) בחישוב שנתי 33.4%-ב

 .2020שנת 

 11%-כ הוא)ש תוצר שירותי הדיורשל  העלייהר ע"י בתמ"ג של כלל המשק מוסלוצר העסקי תהפער בין ה

 תוצר המגזר הציבורי ירד בשיעור דומה לתוצר של כלל המשק.כאשר מהתמ"ג( 

בחישוב שנתי לעומת המחצית השנייה של שנת  11.9%-ב התוצר העסקי שונה של השנה ירדאבמחצית הר

2019. 

, רבעוני(בחישוב  12.6%)בחישוב שנתי  41.7%-השנה בשל  שניה וןברבע ירד יבוא הסחורות והשירותים

 הקודם.  וןברבע 22.4%של ירידה לאחר 
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גם את  משקפתירידה חדה זו  .(רבעוניבחישוב  28.6%ביבוא השירותים ) 74.0%של  ירידה זו מבטאתירידה 

בחישוב  31.0%-ירד בשיבוא השירותים האחרים   וגם ירידה משמעותית של עצירת התיירות היוצאת מישראל

  בחישוב רבעוני(. 8.9%) שנתי 

היבוא הביטחוני עלה  , ואילו(בחישוב רבעוני 10.9%בחישוב שנתי ) 36.9%-יבוא הסחורות האזרחיות ירד ב

 לאחר ירידה משמעותית ברבעון הראשון של השנה.

יבוא הסחורות והשירותים למעט כך ש השני לאחר עלייה חריגה ברבעון הקודם,ברבעון  ירדיבוא היהלומים 

בחישוב  10.3%) בחישוב שנתי 35.3%-ב 2020של  שניה וןברבע ירדיבוא ביטחוני, אוניות, מטוסים ויהלומים 

 רבעוני(.

בחישוב  11.4%שנתי ) בבחישו 21.5%-ביבוא הסחורות והשירותים  השנה ירדבמחצית הראשונה של 

 .מחציתי(

בחישוב  8.9%) בחישוב שנתי 31.3%-ב ירדומיבוא  מתוצר מקומי סך המקורות שעמדו לרשות המשק

  הקודם. וןברבע 11.5%בהמשך לירידה של , רבעוני(

 השימושים במקורות )ההוצאות לצריכה, להשקעה וליצוא(
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 ההוצאה לצריכה פרטית

של  שניה וןברבע 43.4%-ב ירדה הקורונה משברמ ביותר משמעותיתשנפגעה בצורה  ההוצאה לצריכה פרטית

בחישוב  6.6%בחשוב שנתי ) 24.0%(, בהמשך לירידה של בחישוב רבעוני 13.3%) בחישוב שנתי 2020שנת 

בחישוב  22.4%-ירדה הצריכה הפרטית ב 2020ל שנת שבמחצית הראשונה כך שברבעון הראשון,  רבעוני( 

  .2019( לעומת המחצית השנייה של שנת מחציתיבחישוב  11.9%שנתי )

 וב רבעוני(.בחיש 13.6%בחישוב שנתי ) 44.2%-ירדה ב הפרטית לנפשהצריכה 

בחישוב שנתי  44.7%ירידה של משקפת  2020של שני ה וןבהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבע הירידה

 ,לשירותים אישיים למזון, משקאות וטבק,)ההוצאות לנפש  שוטפתפרטית בצריכה בחישוב רבעוני(  13.8%)

 :(ולמוצרי תעשייה לצריכה שוטפת ,אחזקת ביתל לדיור, לדלק וחשמל

נפגעה משמעותית מהסגר והגבלות הריחוק החברתי שנכפו בתקופה  לנפש השונים שירותיםהההוצאה לצריכת 

השפעות משמעותיות במיוחד  ו ,בחישוב רבעוני( 32.7%בחישוב שנתי ) 79.5%-ירדה בצריכת השירותים  זו.

 )הן בארץ והן בטיסות לחו"ל(, בשירותי האירוח ובשירותי התרבות והפנאיבשירותי ההובלה היו הירידות  

 והבריאות.

 .בחישוב שנתי 2020של שנת  שניברבעון ה 7.9%-ירדה בלנפש משקאות וטבק  ,ההוצאה לצריכת מזון

לבית, כלי עבודה ובית  טקסטיל)ההוצאה על הלבשה והנעלה, קיימה למחצה לנפש -ההוצאה למוצרים בני

 בחישוב שנתי 53.8%-ב 2020של שני ברבעון ה ירדה קטנים חשמליים, מוצרי בידור ופנאי וחפצים אישיים(

 .(רבעוניבחישוב  18.6%) 56.1%-ההוצאה על הלבשה והנהלה ירדה ב .(רבעוניבחישוב  17.6%)

ההוצאות לכלי  .בחישוב רבעוני( 14.8%) בחישוב שנתי 47.3%-ב ירדה לנפש קיימה-למוצרים בני הוצאהה

ברבעון לירידה דומה  בהמשך ,בחישוב רבעוני( 37.7%) בחישוב שנתי 84.9%-ב ירדורכב לשימוש פרטי 

נוסעים נגרמה מהקדמת הקניות לרבעון הרביעי רבעון הראשון של השנה הירידה ברכישת מכוניות ב אך ;הקודם

 בשל שינוי במדיניות המיסוי.

  בחישוב רבעוני(. 17.4%) בחישוב שנתי 53.5%-ב ירדו תכשיטיםלו לריהוטההוצאות 

 9.9%) בחישוב שנתי 45.9%-ב עלתהמקררים, מכונות כביסה, מזגנים  הוצאה לרכישת ציוד משק הבית כגוןה

 . בחישוב רבעוני(

 ציבוריתההוצאה לצריכה 

 של שנתשני ברבעון ה בחישוב רבעוני( 5.8%בחישוב שנתי )  25.2%-ב עלתה ציבוריתההוצאה לצריכה 

2020.   

 בחישוב שנתי לעומת המחצית הקודמת. 1.7%-של השנה ירדה הצריכה הציבורית ב במחצית הראשונה

בחישוב רבעוני(  15.9%בחישוב שנתי ) 80.5%-והקניות נטו עלו ב ,8.4%-ב עלתה ההוצאה לצריכה האזרחית

)שמשקפת התמורה לשכירים ת בין היתר את ההוצאות החריגות של הממשלה עבור הצטיידות רפואית. וומשקפ



 

  2020של שנת  שניחשבונות לאומיים: אומדן ראשון לרבעון ה

16/08/2020 

6 

בחישוב  10.0%בחישוב שנתי ) 34.3%-ירדה ב לצריכה האזרחית כלולה בהוצאה את שעות העבודה בפועל( ו

 .אפרילבעקבות החופשה החריגה שאליה הוצאו העובדים במהלך חודש  רבעוני(

שני לאחר בחישוב רבעוני( ברבעון ה 25.1%בחישוב שנתי ) 144.6%-ב עלתה ביטחונית ההוצאה לצריכה

בקניות הן המקומיות עלייה משקפת  זו עלייה. 2020 של שנת בחישוב שנתי ברבעון הראשון  22.9%ירידה של 

 18.6%הקורונה  עלתה בשיעור של  משברהתמורה לשכירים שלא נפגעה כתוצאה מ ,כאשר .והן מיבוא

 )משקפת הוצאות שכר הן של חיילים והן הוצאות על מילואים(.

 ההשקעה בנכסים קבועים

 ירדה)ההשקעה בבתי מגורים והשקעות ענפי המשק בבנייה, בציוד וכלי תחבורה(  ההשקעה בנכסים קבועים

 וןברבע 19.3%של  בהמשך לירידה, בחישוב רבעוני( 9.1%) שנתיבחישוב  31.6%-ב 2020של הראשון  וןברבע

 הקודם. 

בחישוב שנתי לעומת המחצית  16.0%-ירדה ההשקעה בנכסים קבועים ב 2020של שנת  במחצית הראשונה

 .2019השנייה של שנת 

לירידה משמעותית  השנה חלה ירידה בשעות העבודה בענף הבינוי שגרמהמשבר ברבעון השני של כתוצאה מ

 ה:יבהשקעות בבני

 בחישוב רבעוני(. 12.6%בחישוב שנתי ) 41.6%-ירדו ב םיה למגורייההשקעות בבנ

ירדה אבל  במבנים שלא למגוריםבלבד כאשר ההשקעה  8.5%-ה לא למגורים ירדו ביההשקעות בבני

על האצת קצב העבודה בפרויקטים ההחלטה  בעקבות במשק עלתה בצורה משמעותית ההשקעה בתשתיות

 .לאומיים

בחישוב רבעוני( בהמשך  49.4%בחישוב שנתי ) 93.4%-ירדו ב יבשתייםברכישת כלי תחבורה ההשקעות 

בניגוד לרבעון הראשון הירידה אינה קשורה לשינוי במדיניות  ,לירידה ברבעון הראשון של השנה )אך כאמור

 המיסים(. 

 6.1%-ב וירדציוד ענפי טכנולוגיות המידע והתקשורת(  - ICTכולל ציוד לא ) אחרבמכונות וציוד  ותההשקע

 .בחישוב רבעוני( 10.6%) בחישוב שנתי 49.7%-בעלו  ICT-ההשקעות בענפי ה ואילו ,בחישוב שנתי

 .בחישוב שנתי 14.5%-ב ירדה במוצרי קניין רוחניהשקעה ה

 יצוא הסחורות והשירותים

בחישוב  28.1%-ב 2020של  שניה וןברבעירד  )למעט יהלומים וחברות הזנק(יצוא הסחורות והשירותים 

 הקודם.  וןברבעבחישוב שנתי  12.0%של  היעלי לאחר ,בחישוב רבעוני( 7.9%) שנתי

 1.2%-ב יצוא הסחורות והשירותים )למעט יהלומים וחברות הזנק (של השנה ירד  במחצית הראשונה

 בחישוב שנתי לעומת המחצית הקודמת.
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צוא שירותי התיירות י את הפסקת ףמשקו רבעוני(בחישוב  7.8%בחישוב שנתי ) 27.9%-ב יצוא השירותים ירד

וא שירותי תוכנה, תחבורה צהכולל י)יצוא השירותים האחרים  ,לעומת זאת .הקורונה משברשנגרמה בשל 

  .בחישוב שנתי 5.5%-עלה ב (ותקשורת וכד'

בחישוב  29.2% שלירידה  חלה כאשר ,2020של  שניה וןברבעהסחורות ביצוא נרשמה גם  ירידה משמעותית 

 .  למעט יהלומים התעשייהיצוא ב בחישוב רבעוני( 8.3%שנתי )

 ירד שסך כל יצוא הסחורות והשירותיםכך  ,יצוא חברות ההזנקבחלה ירידה גם ביצוא היהלומים ובנוסף, 

  .2020שנת  של שניברבעון הבחשוב רבעוני(  8.3%בחישוב שנתי ) 29.2%-ב

 לאומית-השוואה בין

ברבעון התמ"ג של השפיע על הכלכלה העולמית וגרם לירידות חדות לאומי ש-ביןמשבר  ואההקורונה  משבר

וקצב החזרה  טילו הממשלות את ההגבלותמידת השפעתו תלויה בין היתר במועד שבו ה השונות. מדינותהשני ב

 .לשגרה של המשק

  :שונותדינות מב 2020של שנת  שניברבעון ה בחישוב שנתילהלן נתונים על שיעור השינוי בתמ"ג 

 

 14.8.2020-יורסטאט, נכון ל, OECDמקור: 
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 לתשומת ליבם של הקוראים

השתנו רמות  מכך וכתוצאה 2019-1995 עודכנו נתוני החשבונות הלאומיים לשניםכמדי שנה בתקופה זו, 

 השנים. התוצר והשינויים הכמותיים בין

מידע חדש שהתקבל במהלך השנה ממקורות שונים: ממצאים  ושילובשינויים מתודולוגיים העדכונים נובעים מ

נתונים על  סקר תיירות,, ענפי הכלכלה רתעשייה, סק רסק ,הוצאות משקי ביתסקר , לאומי-מסחר בין מסקר

יה יה למגורים ובניעדכון נתוני הבני ביצוע תקציבי הממשלה והרשויות המקומיות, סקרי מוסדות ללא כוונת רווח,

 נתונים מבנק ישראל וכד'.  ,בתקציב הממשלהמחדש של תקנות סיווג אחרת, 
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 הקורונה משברבתקופת  2020 שניאמידת התמ"ג של הרבעון ה - 1נספח 

מגפת הקורונה שהתפשטה בישראל העמידה אתגרים רבים על אופן חישוב אומדני החשבונות הלאומיים ומדידת 

 במשק. ומרכיביו גולמי ההתוצר המקומי 

לאומיות בנושא והתאמתן  -ןכולל בחינת ההנחיות הביהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה השקיעה מאמצים רבים 

יחד  מהימנים ככל שניתן.יהיו  2020של  שניה וןהמתייחסים לרבע ולהבטיח שאומדנים ראשונים אל כדילישראל 

גדולים יותר מהרגיל  עדכוניםתכן השפעה של המצב על איכות הנתונים, דבר שיכול לגרום לית עם זאת,

 באומדנים הבאים.

 ,הרבעון השני כולו נפגע מהמשברואילו , חודש מרץבעיקר על  השפיעה יצור יבברבעון הראשון הפגיעה 

עבודה לעשרה עובדים או המספר העובדים במקום  הוגבל הפגיעה הגדולה ביותר חלה בחודש אפריל שבוו

. היו סגורים מוסדות החינוך וכל מקומות הבילוי והפנאי, ולמעט מקומות עבודה חיוניים מכלל העובדים  30%-ל

 .חזרה חלקית לשגרה בכפוף לעמידה בתנאי "התו הסגול" אתובעקבות ז ההקלותבמתן מחודש מאי החלו 

ת כפי שמפורסם בהודעה זו משקף את ההוצאה הסופי של הגורמים השונים במשק חישוב התמ"ג מצד ההוצאה

כלומר כולל את ההוצאה על צריכה פרטית, צריכה ציבורית, ההשקעה הגולמית והיצוא נטו )יצוא  ,של המשק

 . בניכוי היבוא(

 התמ"ג של המגזר העסקי אינו כולל את תוצר המגזר הציבורי ותוצר שירותי הדיור.

משפיעות  ינןארכיבי התוצר ו( אינן כלולות בהעברות הממשלתיות )מענקים, תמיכות, תשלומי ביטוח לאומי ועוד

 עליו בצורה ישירה.

האומדנים הראשונים של כל רבעון מבוססים על נתונים חלקיים וכוללים תחזיות עבור הנתונים החסרים ככלל 

(. עקב ונתוני סקר מדדי תעשייה )בעיקר נתונים עבור החודש האחרון כמו נתוני הפדיון על פי הדיווחים למע"מ

ניתן היה לעשות תמיד לא  2020הן ברבעון זה והן ברבעון הראשון של שנת המצב החריג ששהה בו המשק 

באומדן זה נעשה שימוש בנתונים שלמים יותר מאשר  .שימוש בשיטות הרגילות כדי לאמוד את הנתונים החסרים

 באומדנים הרגילים אך נתונים אלו הינם פחות מהימנים.

נשען על  -במקרים שבהם היו נתונים שעדיין חסרים או שמידת מהימנותם הייתה נמוכה  חישוב האומדנים

, פדיון של רשתות שיווק וסקרי בזק שנערכו ר כוח אדם, רכישות בכרטיסי אשראינתונים ממקורות אחרים כמו סק

 הקורונה. משברלבחינת מצב העסקים במהלך 

 ניכוי העונתיות

ות מוגבלת. הניכוי מתבסס על גורמי העונתיות החזויים שחושבו על סמך הנתונים נתונים מנוכי העונתיות מהימנל

מתנהגת  2020, אך לא ברור אם ההשפעה העונתית בשנת 2019הידועים עד סוף הרבעון הרביעי של שנת 

בצורה דומה. נכון לעכשיו, אין מספיק נתונים שמתייחסים לתקופת המשבר המאפשרים לחשב השפעות עונתיות 
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הלמ"ס הוא אחת השיטות שהומלצו על ונות יותר. חשוב לציין שאופן חישוב הנתונים מנוכי העונתיות על ידי נכ

 והיורסטאט. OECD-ה ידי

 נכון לעכשיו אין מספיק נתונים שמתייחסים לתקופת המשבר כדי לחשב השפעות עונתיות נכונות.

שימוש בשיטת  ,לשנים הקודמות בהשוואה 2020של והשני הראשון נים החריגות היחסית של נתוני הרבעו בשל

  בתקופה זו. אינה מתאימה שהייתה נהוגה בתקופות הקדמות ניכוי העונתיות 

 בחן מחדש באומדנים הבאים בהתאם למידע החדש שיתקבל.ישיטת ניכוי העונתיות ת

 אחרים ושירותים, מיסים הצריכה הציבורית כוללת תמורה לשכירים, קניית נטו של סחורות - הצריכה הציבורית

 על הייצור ובלאי על הנכסים הקבועים.

שעות העבודה למעשה במגזר הציבורי, כלומר סך התמורה לשכירים  במחירים קבועים מחושבת בהתאם ל

ההיעדרות מעבודה של עובדי המדינה במהלך חודש מרץ גרמה לירידה כמותית בשכר )שכר במחירים קבועים( 

ידה בצריכה הציבורית. יחד עם זאת הערך של התמורה לשכירים במחירים השוטפים ועל ידי כך תרמה ליר

להם יש קשר ישיר לנוכחות שהושפע באופן חלקי בלבד, כלומר רק כתוצאה מאי תשלום של מרכיבי השכר 

ששעות העבודה בפועל ירדו  העובדההחזר נסיעות ועוד(. כתוצאה מ ,בעבודה  )כגון פרמיות, שעות נוספות

 כר נפגע בצורה מצומצמת, המחיר הנגזר של התמורה לשכירים עלה. והש

התחלות וגמר של המבנים תוך נתוני  ניית מבנים מבוסס עלאומדן ההשקעות בב - השקעות בנכסים קבועים

 ים.ונה בין הרבעיחלוקה קבועה של קצב התקדמות הבני

לצורך כך נעשה שימוש בנתוני השינוי בתקופת המשבר עלה הצורך לתת ביטוי לירידה בפעילות בענף זה, 

  בתעסוקה בענפים המתאימים הן ברבעון הראשון והן ברבעון השני.
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 2( לנתוני החשבונות הלאומייםRevisionsעדכונים ) - 2נספח 

אומדני החשבונות הלאומיים מבוססים על מספר רב של מקורות ועוברים באופן שוטף תהליכים של בדיקה 

נים היא לשפר את איכות האומדנים של החשבונות הלאומיים. סוגי העדכונים הנפוצים הם: ועדכון. מטרת העדכו

שילוב ושימוש בנתונים חדשים, שינויים מתודולוגיים, שינויים בהגדרות וסיווגים, תיקוני טעויות ושינויים הנובעים 

 הסדרה(. משיטת ניכוי העונתיות )הוספת נתון או תיקון נתון הקיים גורמת לשינויים בכל

 . OECD-בבתבנית ניתוח עדכונים שהוכנה  נעשה שימושלצורך הערכת טיב אומדני צמיחה של המשק הישראלי 

 מובא ניתוח העדכונים של הסדרה השנתית של התוצר המקומי הגולמי. Aבלוח 

. המדדים בלוח מתארים את השפעת 2018-1998הניתוח נערך על אומדנים שנתיים שפורסמו עבור השנים  

)בדצמבר של אותה  תמ"ג בשנה מסוימת בין הפרסום הראשוןהעדכון האומדנים על ערך השינוי הכמותי של 

לבין הפרסומים הבאים )אחרי שנה, שנתיים, שלוש וחמש שנים(. ניתן לראות, ששיעור העדכון לעומת  שנה(

רכים המוחלטים של העדכונים לעומת הפרסום הראשון עולה הפרסום הראשון, גדל משנה לשנה. כך, ממוצע הע

בעדכון לאחר חמש שנים. ממוצע העדכונים היחסי בערכים  0.82-בעדכון לאחר שנה ל 0.21-בהדרגה מ

( 82%עד  63%-בעדכון לאחר חמש שנים. רוב העדכונים )מ 0.21בעדכון לאחר שנה עד  0.06-מוחלטים גדל מ

 חה.הביאו לגידול באומדני הצמי

 כל שנה לעומת קודמתה* אחוז שינוי כמותי,עדכון אומדנים שנתיים של תמ"ג, . Aלוח 

Table A. Revisions to annual estimates of GDP, percentage of quantity change, 

compared to the previous year* 
Revisions to annual estimates 

of GDP Y1_P Y2_P Y3_P Y5_P   אומדנים שנתיים של תמ"געדכון  

Mean revision  0.14 0.30 0.37 0.59 ממוצע העדכונים 

Mean absolute revision 0.21 0.40 0.56 0.82 ממוצע הערכים המוחלטים של העדכונים 

Relative mean absolute 

revision 0.06 0.11 0.15 0.21 

ממוצע העדכונים היחסי בערכים 

 מוחלטים

Min Revision -0.40 -0.40 -0.60 -1.10 ערך העדכון הקטן ביותר 

Max Revision 0.50 1.50 1.60 1.80 ערך העדכון הגדול ביותר 

Range 0.90 1.90 2.20 2.90 טווח העדכונים 

% ,  Earlier <Later 71 75 63 82 % ,האומדן המאוחר גדול מהמוקדם 

% ,  Sign Earlier =Sign Later 100 100 100 100 האומדן המאוחר שווה למוקדם, % סימן 

 

  .2018-1998שנים העבור  *ניתוח עדכונים נערך

 מקרא

P.האומדן הראשון שפורסם :  

                                                 

 כלכלה-כתב ארקדי שניידר, אגף מקרו 2
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Y1.האומדן שפורסם אחרי שנה : 

 Y2.האומדן שפורסם אחרי שנתיים :  

Y3.האומדן שפורסם אחרי שלוש שנים : 

 Y5.האומדן שפורסם אחרי חמש שנים :  

These comparisons are based on the period from 1998 to 2018.  *  

Legend 

P: First published estimate. 

Y1: Estimate published 1 year later. 

Y2: Estimate published 2 years later. 

Y3: Estimate published 3 years later. 

Y5: Estimate published 5 years later. 

 מובא ניתוח העדכונים של הסדרה הרבעונית של התוצר המקומי הגולמי. Bבלוח 

 1 וןעד רבע 1997 1ון רבעהניתוח נערך על האומדנים הרבעונים לאחר ניכוי השפעת עונתיות, שפורסמו עבור  

מסוים בין הפרסום  ון. המדדים בלוח מתארים את השפעת העדכון על ערך השינוי הכמותי של רבע2019

בין הפרסומים הבאים )אחרי שנה, שנתיים ושלוש שנים(. ניתן לראות עלייה הדרגתית בגודל העדכון הראשון ל

-בעדכון לאחר שנה ל 0.25-עולה מלעומת הפרסום הראשון. כך, ממוצע הערכים המוחלטים של העדכונים 

בעדכון  0.39-ל בעדכון לאחר שנה 0.27-בעדכון לאחר שלוש שנים. נציין גם עלייה בעדכון היחסי, מ 0.41

 71%מהעדכונים לאחר השנה הראשונה מהפרסום הביאו לגידול בצמיחה לעומת  58%לאחר שלוש שנים. 

  .בעדכון לאחר שלוש שנים 63%-ו בעדכון לאחר שנתיים



 

  2020של שנת  שניחשבונות לאומיים: אומדן ראשון לרבעון ה

16/08/2020 

13 

 לעומת קודמו* וןכל רבע נתונים מנוכי עונתיות, אחוז שינוי כמותי, עדכון אומדנים רבעונים של תמ"ג. Bלוח 

Table B. Revisions to quarterly estimates of GDP, seasonally adjusted data, percentage 

of quantity change, compared to the previous quarter* 

 Revisions to quarterly 

estimates of GDP Y1_P Y2_P Y3_P Y2_Y1  עדכון אומדנים רבעונים של תמ"ג 

Mean revision  0.07 0.17 0.17 0.10 ממוצע העדכונים 

Mean absolute revision `0.25 0.38 0.41 0.22 

ממוצע הערכים המוחלטים של 

 העדכונים

Relative mean absolute 

revision 0.27 0.36 0.39 0.21 

ממוצע העדכונים היחסי בערכים 

 מוחלטים

Min Revision -1.43 -1.82 -1.52 -0.90 ערך העדכון הקטן ביותר 

Max Revision 1.07 1.42 1.55 1.10 ערך העדכון הגדול ביותר 

Range 2.50 3.24 3.07 2.00 טווח העדכונים 

% ,  Earlier <Later 58 71 63 52 % ,האומדן המאוחר גדול מהמוקדם 

% ,  Sign Earlier =Sign Later 98 95 94 98 % ,סימן האומדן המאוחר שווה למוקדם 

 . 1/2019-1/1997 התקופהעבור  *ניתוח עדכונים נערך

 מקרא

P.האומדן הראשון שפורסם : 

Y1.האומדן שפורסם אחרי שנה : 

Y2.האומדן שפורסם אחרי שנתיים : 

Y3.האומדן שפורסם אחרי שלוש שנים :  
These comparisons are based on the period 1/1997-1/2019.* 

Legend  

P: First published estimate. 
Y1: Estimate published 1 year later. 
Y2: Estimate published 2 years later. 
Y3: Estimate published 3 years later. 


