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הזדמנויות
האצה צפויה בקצב התרחבות הסחר העולמי – על רקע ההאצה הצפויה בצמיחה
העולמית ,1צפוי גם היקף הסחר העולמי של הסחורות לרשום השנה האצה בקצב
התרחבותו :צפויה צמיחה של  2.5%בשנת  ,5102לאחר  5.2%ב.25102 -
התאוששות הכלכלה העולמית ,טומנת בחובה הזדמנות צמיחה ליצוא הישראלי .מחד ,צפוי
גוש האירו ,המהווה שוק יעד לכ 21% -מיצוא הסחורות הישראלי ,לחזור לתוואי צמיחה,
זאת לצד האצה בקצב הצמיחה של ארה"ב ,3אליה מופנים כ 51% -נוספים מיצוא הסחורות.
במקביל ,צפויה להימשך צמיחתם המהירה של השווקים המתעוררים.4
בשנה הקרובה צפויה התרחבות נוספת בביקושים המקומיים של הצרכנים הפרטיים,
כאשר מספר גורמים ,חלקם סותרים ,ישפיעו על הביקושים:
מחד ,הצרכן הישראלי ימשיך גם בשנה הקרובה לחוש את "תחושת העושר" ,זאת על
רקע ההאצה הצפויה בקצב עליית השכר הריאלי במשק ,לצד הגידול המתמשך בערך
הנכסים שבידי הציבור .בנוסף הריבית הריאלית במשק צפויה במהלך השנה הקרובה
להישאר שלילית ,ובכך תתמוך בהתרחבות הצריכה הפרטית.
מאידך ,גורמים מעודדי צריכה אלו ,ימותנו במקצת לנוכח השחיקה בהכנסה הפנויה
(בשל העלאת המיסים 5והקיצוץ בקצבאות הילדים ,)6וכפועל יוצא מהקדמת הרכישות של
מוצרים בני קיימא לשנת  ,5102טרום העלאת המע"מ.
הרחבת הביקושים בתחום תעשיית התשתיות – פרויקט הקמת עיר הבה"דים בדרום,
אשר נמצא בעיצומו ,צפוי להביא השנה לגידול בביקוש לתוצרת התעשייה המקומית
בתחומים הרלבנטיים.
במהלך שנת  4102צפויה ירידת מחירי התשומות בעולם :3ירידה דולרית של 2.5%
צפויה במהלך השנה במחירי התשומות ללא דלקים ,לאחר ירידה של  2%במהלך שנת
 .5102במקביל ,צפויה מגמה רב שנתית של ירידה במחיר חבית הנפט (ירידה של
 5.2%במהלך השנה הקרובה).
בנוסף ,צפויה התעשייה המקומית ליהנות בשנים הקרובות מהוזלה במחירי
האנרגיה ,הודות לחדירה הדרגתית של השימוש בגז הטבעי .אל מול הזדמנות זו
ניצבים מספר חסמים שעלולים לפגוע במימוש חדירת הגז הטבעי לתעשייה ,לרבות
עיכוב בפיתוח מאגר לוויתן ו/או בהנחת צינור ההולכה הנוסף ,עיכוב בהתפתחות מערכת

 1לפי תחזית קרן המטבע הבינלאומית (ה )IMF -מאפריל  ,5102צפויה הכלכלה העולמית לצמוח השנה בקצב
של  ,2.3%לאחר  2%בשנת .5102
2
לפי תחזית ה Economist -מדצמבר .5102
3
לפי תחזית קרן המטבע הבינלאומית (ה )IMF -מאפריל .5102
 4לפי תחזית קרן המטבע הבינלאומית (ה )IMF -מאפריל  5102צפויה צמיחה של כ 2.2% -בשווקים
המתפתחים ,לעומת צמיחה של כ 5.5% -הצפויה בשווקים המפותחים.
5
העלאת מע"מ נוספת ביוני  5102לצד העלאת מיסים על מוצרי יוקרה ואלכוהול.
6
במסגרת חוק ההסדרים  ,5102-5102זאת החל מאוגוסט .5102
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החלוקה ,חסמי הסבה בקרב מפעלי התעשייה וחסמים רגולטורים נוספים .בהקשר זה
נציין ,כי התאחדות התעשיינים פועלת במטרה למנוע מראש/להסיר חסמים אלו.

