הסקירה השנתית של האגף למחקר כלכלי
איומים
התייקרות נוספת של עלויות הייצור לתעשייה הישראלית:
התייקרות מחירי התשומות שבשליטת הממשלה - 1בשנת  4102צפויה התייקרות
של כ 9% -במחירי המים לתעשייה ,של  4.2%בארנונה ,ושל כ 4% -במחיר החשמל
הממוצע.
גידול צפוי בעלויות השכר בתעשייה  -העלאת הפרשות המעסיקים לביטוח לאומי
ב 1.40% -על חלק השכר הגבוה מ 01% -מהשכר הממוצע (מ 0.0% -ל)0..0% -
בינואר  ,4102לצד כניסתו לתוקף של הסכם עובדי הקבלן בתחום הניקיון ,החל
מחודש מרץ השנה ,אשר צפוי להשפיע על עלות העסקת עובדים אלו ,וכן לגרור
לחצים להעלאת שכר מצד עובדים נוספים בסביבת שכר המינימום .בנוסף ,המחסור
הכרוני בעובדים מקצועיים לתעשייה ,שיעור האבטלה הנמוך והגידול בשיעור
ההתאגדויות במשק יהוו קרקע פורייה ללחצים להעלאות שכר השנה.
שחיקה נוספת בתמורה השקלית לכל מט"ח יצוא:
המשך מגמת התיסוף בשערו של השקל ביחס לדולר :2במהלך שנת  34102צפוי
תיסוף נוסף של כ 1..% -בשערו של השקל ביחס לדולר ,זאת בהמשך לתיסוף של כ-
 .%במהלך  .4104כך ,צפוי שער החליפין של השקל ביחס לדולר לעמוד בסוף
 4102על .₪ 4.04
מגמת תיסוף חדה עוד יותר צפויה ביחס לאירו :2תיסוף של  4.2%צפוי במהלך
השנה ,4לאחר תיסוף של  4.0%במהלך  .4104כך ,בסוף השנה צפוי שער החליפין
של השקל ביחס לאירו לעמוד על .₪ 2.22
האטה בביקושים המקומיים של המגזר הציבורי  -הריסון התקציבי עליו הוחלט במסגרת
תקציב  ,4102מעלה חשש לפגיעה בהיקף הזמנות גופי הממשלה השונים מהתעשייה
המקומית בכלל והביטחונית בפרט ,זאת לאחר גידול מואץ בצריכה הציבורית אשתקד.4
גידול נוסף צפוי במשקל היבוא בסך הצריכה הפרטית של מוצרי תעשייה :היבוא צפוי
להמשיך ולנגוס בחלקה של התעשייה הישראלית בצריכה הפרטית ,זאת על רקע מגמת
התיסוף שמביאה להוזלת התוצרת המיובאת במונחי שקל ,לצד מדיניות משרד הכלכלה
להסרת חסמי יבוא.
הכבדת נטל המס על המגזר העסקי  -בתחילת  4102ספג המגזר העסקי העלאה נוספת
במס החברות (מ 40% -ב 4104 -ל 40.0% -כיום) ,זאת לצד העלאת שיעורי המס
לתעשייה המייצאת מ 04.0% -במרכז ו .% -בפריפריה ,ל 00% -ו ,9% -בהתאמה.5

1

מקור :המחלקה לכלכלת עסקים ,התאחדות התעשיינים.
2
מקור :יונתן כץ תחזיות מאקרו.
3
דצמבר  4102לעומת דצמבר .4104
4
שכלל גידול חד-פעמי של כ 0.0 -מיליארד  ₪מעבר להוצאה המותרת בשל עודף התחייבויות.
5
בנוסף עלה המס על דיבידנד מ 00% -ל.41% -
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מגמת העברת קווי היצור והפיתוח לחו"ל  -שיעור המפעלים להם פעילות יצרנית בחו"ל
נמצא במגמת גידול בעשור החולף .מגמה זו ,מאיימת על עתיד התעשייה המקומית (ראה
הרחבה בפרק האטה בפעילות התעשייתית).

