אגף מחקר כלכלי
 72אוגוסט 7102

נזקי מבצע "צוק איתן" לתעשייה
ריכוז האומדנים הכלכליים
הנזק הכלכלי המצטבר למפעלי התעשייה בכל הארץ בתום מבצע "צוק איתן" (872702
עד  ,7678702כולל) מוערך בכ 1,023 -מלש"ח ,מזה כ 676 -מלש"ח באזור הדרום כולל
עוטף עזה ,וכ 626 -מלש"ח במרכז הארץ עד מחוז חיפה .כך עולה מתחשיב שערך האגף
למחקר כלכלי בהתאחדות התעשיינים ,על בסיס סקר שנערך בקרב מפעלים ברחבי הארץ.
מהסקר עולה כי שיעור התייצבות העובדים בממוצע במפעלי התעשייה ברחבי הארץ עומד
על כ 88% -מתחילת המבצע .בנוסף ,נמצא כי שיעור התייצבות העובדים באזור הדרום עמד
על כ ,81% -במרכז הארץ עד וכולל חיפה כ 81% -ובאזור ירושלים והצפון כ .86% -נציין ,כי
על -פי דיווחים מהשטח עולה כי בימיו האחרונים של המבצע ירד משמעותית שיעור
ההתייצבות באזור עוטף עזה ,על רקע הירי המאסיבי לאזור.
עוד מדווחים התעשיינים בסקר על פגיעה ברווח (בעיקר במפעלים רציפים ובמפעלי מזון),
של כ 01% -באזור הדרום ,ו 8% - 2% -ביתר הארץ .בנוסף ,מדווחים חלק מהמפעלים על
אובדן חומרי גלם (גם כאן בעיקר במפעלים רציפים ובמפעלי מזון) ,כאשר שיעור ההפסד
עומד על אחוזים בודדים (עד כ.)7% -
הסקר כלל דיווחים של כ 011 -מפעלי תעשייה מרחבי הארץ ,בחלוקה לפי מחוזות פעילות.
על בסיס ממצאי הסקר ,חישב האגף למחקר כלכלי את אומדני הפגיעה כלכלית לתעשייה
כולה .התחשיב לוקח בחשבון הפסד תוצר יומי לפי ערך עלות שכרם של העובדים שלא הגיעו
לעבודה ,וכן פגיעה ברווח ואובדן חלקי של חומרי גלם טריים .בנוסף ,לוקח בחשבון האומדן
הערכה זהירה של פגיעה מסוימת בפריון העובדים שהתייצבו לעבודה ,אך עבודתם שובשה
בשל האזעקות7פגיעות7חרדה וכו' .כמו כן ,נלקח בחשבון נזק מסוים לפעילות גם בימי
הפסקות האש לאחר סיום הפעולה הקרקעית ,זאת לאור ההפרות החוזרות ונשנות.
נציין כי ,כ 26% -מהנזק הכלכלי מקורו בפגיעה בפעילות מפעלי התעשייה בדרום ,אשר
מעסיקים פחות מ 71% -מכלל העובדים בתעשייה .כ 26% -מהנזק הכלכלי דווח במחוזות
תל אביב ,המרכז וחיפה ,זאת בעיקר בשל ריכוז המועסקים הגבוה באזורים אלו (קרוב ל-
 .)61%יתר הנזק ,רוכז במחוזות ירושלים והצפון.
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אומדן זה לא כולל נזקים כספיים מפגיעות ישירות במפעלים ,נזקים עקיפים כגון פגיעה
במוניטין מול לקוחות בחו"ל ,ביטול עסקאות עתידיות ,אי עמידה בלוחות זמנים וכדומה.
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