האגף למחקר כלכלי
02פברואר0202

לקראת האסיפה הכללית של התאחדות התעשיינים
02בפברואר0202

בשנים האחרונות מסתמנת מגמה מדאיגה של ירידה במשקל התעשייה בתוצר.
מגמה זו ,העמיקה מאז משבר  02229/והיא מלווה בהאטה מדאיגה בקצב צמיחת
התעשייה . מגמה זו התעצמה על רקע הגידול ההדרגתי שחל במהלך העשור
החולף בשיעור המפעלים שהחליטו לפתוח פעילות בחו"ל (מ - 01%ב - 0222לכ-
 02%כיום) .חלקם ביצעו זאת במטרה להרחיב את פעילותם ברחבי העולם ותוך
שמירהעלהפעילותהמקומית,וחלקםעלחשבוןהייצורהמקומי,דהיינותוךסגירת
קווי ייצור בארץ.כךאוכך,בשורה התחתונה,מרגעשנפתחמפעלבחו"ל,הרישכל
החלטההיכןלייצראתההזמנההבאהקשורהקשרהדוקלרווחיותהייצורולסביבה
העסקיתבכלמדינה.

במקביל,מסתמנתבשניםהאחרונותירידהבמספרהמפעליםהחדשיםשקמים:1מ-
 61מפעלים בשנת  0226ל - 10בשנת  .20200זאת במקביל לעלייה הדרגתית
במספרהמפעליםשנסגרומ-0/בשנת,0221ל-10מפעליםבשנת.30202

כפי שהנהלה של עסק כלכלי נדרשת לבחון את המגמות הצפויות למספר שנים
קדימה ,במטרה לבנות תוכנית אסטרטגית ,הרי שכך עשתה גם התאחדות
התעשיינים לגבי התעשייה .בדיקה כלכלית שערך אגף המחקר הכלכלי של
התאחדות התעשיינים , במטרה לבחון לאן מועדות פני התעשייה לשנים הקרובות,
בהנחהשתימשכנההמגמותהקיימותכיום(,)0201-0202בהקשרשלפעילותבחו"ל
וקצבפתיחה9סגירהשלמפעלים,העלתהאתהממצאיםהבאים:

 .0בשנת0202יעמודשיעורהמפעליםלהםפעילותיצרניתבחו"לעל.21%
 .0מגמת הירידה במספר המפעלים החדשים שקמים בישראל תימשך ,עד
שבשנת0202לאיקוםאףמפעלחדשבמדינתישראל.
 .1מגמת הגידול במספר המפעלים שייסגרו תימשך ,ובשנת  0202ייסגרו
בישראלמדישנה22מפעלים.0
 .2לאורמגמותאלו,בסיכוםששהשניםעד,0202צפוימספרהמפעלים4הכולל
בישראללרדתנטובכמעט022(סגירהשל001אלמולפתיחהשלכ-.)2/
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האגף למחקר כלכלי
מגמה צפויה זו מדאיגה ביותר ,בעיקר לאור המשמעות הכלל משקית שלה על
התעסוקה והתוצר במשק .כך,העלתההבדיקהשלאגףהמחקרהכלכלי,כישמירה
עלתוואיהמגמהשמאפייןאתדמוגרפייתהמפעליםכיום,תביאלפיטוריםשלכ -00
אלףעובדיםישיריםבתעשייה,ובסה"כלפיטוריםשלכ-11אלףאישבמשקכולו.

נזכיר ,כי כל עובד בתעשייה מביא בממוצע להעסקה של בין עובד ל - 1עובדים
נוספיםבענפיהמשקהסובביםאותו:עורכידין,רואיחשבון,חברותפיננסיםוביטוח,
בנקים ,שירותי הסעדה וקייטרינג ,שירותי אבטחה וניקיון ,שירותי הובלה ימית,
אווירית ,הסעות עובדים ועוד .   נדגיש כי מבדיקות כלכליות שנערכו ע"י מומחים
בתחום מכפילי התעסוקה נמצאו במפעלי עוגן גדולים בפריפריה מכפילי תעסוקה
גבוהיםמהממוצע,אשרנעיםבין2ל-1.6עובדיםנוספיםעלכלעובדבתעשייה.5על
רקע זה ,צפוי עד  0202אובדן תוצר בהיקף מצטבר של כ - 02מיליארד  ,₪והפסד
הכנסותממיסיםבסכוםמצטברשלכ-1מיליארד.₪

אולם,להערכתהתאחדותהתעשייניםאיןמדוברבגזרהמשמיים.אנוסבוריםכיצריך
וניתן לשנות מגמה זו .באירופה כבר הבינו לפני יותר משנה שהתעשייה היא
המפתח לצמיחה יציבה ,ולכן הכריזההנציבותהאירופיתעל תוכניתמקיפהלחיזוק
התעשייה ,שחזונה הגדלת משקל התעשייה בתוצר האירופי מ - 01%ל - 02%עד
.0202
גם הנשיא אובמה הבין זאת ,כאשר קרא לפני כשנה לשים בראש סדר העדיפויות
את חיזוק התעשייה ולמשוך את התעשייה האמריקאית להחזיר מקומות עבודה
לארה"ב.

אנו קוראים לממשלת ישראל לקבל החלטה דומה ,ולעצור את המגמה המדאיגה.

בדומה לאירופה ,יש לקבוע יעד להעלאת משקל התעשייה בתוצר מ 6..1% -כיום
ל 02% -בשנת  .0202זאת תוך אימוץ  3יעדי משנה:
 .6העלאת פריון העבודה.
 .0האצת קצב צמיחת התעשייה.
 .3העלאת מספר המפעלים החדשים הנפתחים מדישנהמ-10כיוםל-ב-66
ב-,0202והורדתמספרהמפעליםהנסגריםל-0/לעומת10כיום6.

נזכיר ,כי התעשייה הינה הבסיס האיתן של צמיחת המדינה .מבדיקות כלכליות
שערך אגף המחקר הכלכלי נמצא קשר חיובי חזק בין צמיחת התעשייה לצמיחת
המשק(מתאםשל 2.2בישראל, 2.2בממוצעבמדינותה -.)OECDבנוסף,נמצא
קשרחיוביחזקביןהגידולבהשקעותבמכונות ובציודבתעשייהלביןצמיחתהמשק
(מתאםשל2.2בישראל,2.2בממוצעבמדינותה-.)OECD
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האגף למחקר כלכלי
להערכת אגף המחקר הכלכלי של התאחדות התעשיינים ,עמידה ביעד זה עד
שנת  0202תניב תוספת נטו של כ 002 -מפעלים (חלקם מפעלים שלא
ייסגרו/יועברו לחו"ל וחלקם חדשים שיקומו) ,ותספק מקומות עבודה לכ 02 -אלף
איש במשק כולו ,מהם כ 01 -אלף בתעשייה (חלקם מועסקים חדשים והיתר
עובדים שלא יפוטרו) .מדובר ב 6.9 -נקודות אחוז של אבטלה שתימנע.
מהלך שכזה יביא לתוספת תוצר מצטברת עד שנת  0202של כ 03 -מיליארד ,₪
ותוספת הכנסות כוללת ממיסים 7בהיקף מצטבר של כ 5.. -מיליארד  .₪בנוסף,
יש לקחת בחשבון את החיסכון שייגזר בדמי האבטלה לאותם עשרות אלפי
מפוטרים שיימנעו.

כיצד עושים זאת? באמצעות אימוץ תוכנית מקיפה לחיזוק התעשייה ,שתביא
להעלאת פריון העבודה ,לשיפור הסביבה העסקית וכפועל יוצא לשיפור כושר
התחרותהכולל.

על התוכנית לכלול את הסעיפים הבאים:

צמצום הפער בפריון העבודה 8באמצעות:
 עידודהשקעותהוןוחדשנות.
 הגדלתמצאיהעובדיםהמקצועיים,תוךהחזרתהחינוךוההכשרההמקצועית.
 עידודהיצוא.
 עידודרכישתתוצרתמקומית.

שיפור הסביבה העסקית:
 העלאתשערהחליפיןל-1.2₪לדולר.
 הפחתתנטלהרגולציההממשלתית.
 הקפאתמחיריהתשומותשבשליטתהממשלה.
 עידודהיזמותוהעסקיםהקטניםוהבינוניים.


באמצעותיישוםתוכניתזונוכללשפראתכושרהתחרותשל המשקהישראלי (אשר
הידרדר מאז  0221ב - 01מקומות לפי דו"חהתחרותיותהבינלאומי ,)9ולקחת חלק
בהתאוששות המסתמנת בסחר העולמי ,שצפוי להתרחב בכ - 6%השנה ,לאחר כ-
1%בשנת.0201
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