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סיכום דברים מישיבת וועדת כלכלה – 21.22.21
השתתפו:
מהתאחדות התעשיינים :אמיר חייק – מנכ"ל ,דפנה אבירם-ניצן – מנהל אגף מחקר כלכלי,
ג'ולי שדה זלצר – ראש תחום ניתוחים כלכליים באגף מחקר,
חברי וועדת כלכלה:
נאוה רביד – יו"ר וועדת כלכלה ומנכ"ל לוריאל ישראל
גדי שביט – סמנכ"ל כספים קונצרני – קבוצת החברה המרכזית לייצור משקאות קלים
אסף וייס – עוזר מנכ"ל – פן-דור תעשיות בע"מ
שאול הדר – מנכ"ל סטילקוט בע"מ
אלי עקביה – סמנכ"ל כספים כרמית תעשיות ממתקים
מנחם בלייכר  -מנכ"ל אופק עיבוד שבבי
אורחים:
יעקב שיינין – מודלים כלכליים
יוסי פריימן  -מנכ"ל פריקו
דן אורן – מנכ"ל דקסון
שאולי כצנלסון – מכון היצוא
אמיר חייק :בנק ישראל קרוב למיצוי הכלים שברשותו .יש להכניס כלים פיסקאליים ברמות
שונות .החובות הדולריים של הממשלה יורדים .צריכה להתחלק עם היצואנים .התעשייה
מתמודדת עם סביבה עסקית קשה – נמלים ,רגולציה ,ארנונה ,חשמל ,תקינה ,מכסים ,איכות
הסביבה .כושר התחרות של התעשייה נשחק .התאחדות התעשיינים פועלת בחזיתות
שונות .מאז המחאה החברתית הממשלה שמה אצבע מאשימה על התעשיינים .התעשייה
נראית רע בעיני הציבור .אין מבוגר אחראי.
דן אורן :חקיקת אריזה ב 1 -שפות השיתה עלות של  41מלש"ח על התעשייה .עלות זו
הייתה נמנעת אם היו ממתינים חודשיים ,שאז ממילא החברות היו צריכות לחדש מלאי.
גדי שביט :הרגולציה יבשה את הבורסה .כלים שהמדינה נתנה בעבר (מענקים תעשייה
מסורתית) נשחקו לגמרי .ראו מה קרה בבורסה ותראו מה יקרה בתעשייה עוד שנתיים וכיצד
זה ישפיע על האבטלה ,הכנסות ממיסים ועוד.
נאווה רביד :ללוריאל ישראל מפעל במגדל העמק – כולו ליצוא .כיוון שהחברה היא בינ"ל גם
המפעל נמדד ע"פ סרגלים בינ"ל .נמצא ש הפריון והיעילות של המפעל – נמוכים ברמה
בינ"ל .זה בדיוק הנושא בו הוועדה צריכה לטפל .פריון העבודה ,רגולציה > צריך לתת
לנושאים אלו משקל גדול ולבחור באופן שקול את הנושאים בהם נתמקד בוועדה .להחליט
יחד על  3-2שאנו רוצים ויכולים לטפל בהם ,שכן מידת היכולת להשפיע על הריבית/תיסוף –
קשה יותר.
דן אורן :עלויות הייצור בישראל גבוהות בהשוואה בינ"ל.
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דפנה אבירם-ניצן :הציגה מצגת כלכלית על התיסוף והשלכותיו – רצ"ב המצג.
גדי שביט :גם בשער של  1.2התרענו על קריסה .סוגיית הגז תשפיע על ה.$ -
הקריאה צריכה להיות להסיר את החסמים כדי להוזיל עלויות אנרגיה וכך לחסוך בעלויות.
יעקב שיינין:
 המצב כיום לא בר-קיימא .יש עודף של מט"ח והגז רחוק מלהגיע לכדי מיצוי.
 בשע"ח הנוכחי לא כדי לייצור ולייצא .התעשיינים ממשיכים בגלל עלויות שקועות
במפעלים שכבר הקימו .המצב ידוע לכל.
 יש  3אפשרויות:
 שע"ח יישאר אותו דבר ואז תהיה ירידת שכר של .41% השכר יישאר ברמתו ואז ושע"ח ירד.שכר –  31%מהמוצר  .שע"ח 01%






נתוני המאקרו של המשק הישראלי טובים – רמת האינפלציה פחות מ .3% -גרעון
תקציבי  .2.0%חוב לאומי הולך ויורד .הגופים הבינ"ל מדרגים את ישראל בדרוג מעולה.
לכאורה הבעיה היחידה במשק – מחירי הדיור .לדור הצעיר היום אין אפשרו לרכוש
דירה.
הצרה של התעשיינים – יודעים שהמצב לא יתמיד הרבה זמן .לתעשייה אין יכולת
להתחרות.
גם לאקזיטים אין משמעות על שע"ח.
 2גורמים הביאו לצמיחת הכלכלה הישראלית בשנים האחרונות:
 טבע -עם תרופת הקופקסון .מנוע צמיחה זה לא צפוי להגדיל את היקפו. כי"ל – נהנתה מנסיקה במחירי האשלג .לא ימשיך לצמוח. אינטל – הקימה פה מפעלים והגדילה את היצוא בהיקף אדיר .לא ימשיך לצמוח.אין השקעות ,אין מפעלים שבונים.

 במקביל ,יש עודף היצע בעולם שהולך וגדל ואין לנו סיכוי להתחרות .לא רק סינים
וקוריאנים אלא ארה"ב שבונה את התעשייה מחדש ,.מתוך הבנה שאין לה דרך לספק
תעסוקה נוספת בשירותים ובמסחר .ארה"ב נותנת מענקים ,פחת מואץ ,סבסוד ,עוצרת
יבוא מהמזרח ,והורידה את הריבית לאפס .רק כך ארה"ב תצליח להוריד את האבטלה.
כתוצאה מכך ,היצוא של ישראל לארה"ב יורד .אנחנו במצב בו בונים כושר ייצור בכל
העולם בטכנולוגיות המתקדמות .ארה"ב וסין .ארה"ב משאירה את ישראל מאחור –
ישראל נשארה עם אלקטרוניקה וקצת יזמות וסטארטאפים .אבל בישראל אין תמיכה
בייצור לטווח ארוך .לא ניתן להריץ כלכלת מדינה רק עם סטרטאפ.
 בעיה נוספת – כח אדם.
 מה ניתן לעשות?
 אין ספקולנטים זרים בישראל .הם לא משחקים כאן וזו לא הסיבה לשע"ח הנמוךבישראל.
 מט"ח זורם לישראל בכמויות גדולות -אלו כספים שלנו .כספים של ישראלים שהיו בחו"ל(חלקם אפילו מולבנים) שמוחזרים לארץ .לישראל עודף נכסים בחו"ל של 01
מיליארד  $נטו.
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ולכן  -אם הריבית בישראל תהיה כמו בגוש האירו תפסק זרימת ה $ -של הישראלים.
הישראלים יפזרו השקעות ולא יהיה להם תמריץ להעביר כספים לארץ .כך ייווצר פיחות
פיחות של למעלה מ .1% -יש ליישר קו עם הריבית של אירופה  .1.30%הכל בידי בנק
ישראל יש למקד את הפעילות בהורדת ריבית .צריך להיות אפקטיביים.
האינפ' אצלנו נמוכה והגרעון נמוך .הטיפול צריך להיות במדיניות מוניטרית ,לפני שנהיה
במשבר (התחזית לשנת  3141ללא גז – גידול של  4.1%בתוצר).
 על התאחדות התעשיינים לבקש חבילת צעדים מגובשת ומסודרת ,ולציין מהו המינימום
ההכרחי לכל חבילה.
דן אורן :הציג נייר כלכלי לפיו השקל החזק פוגע בתעשייה .פערי הריבית עודדו את פעולות
הספקולנטים .במצב הנוכחי אלפי עובדים יפוטרו .ניתן לטפל בבעיית הספקולנטים,
באמצעות הטלת אגרה של  4.0%על השקעות ספקולטיביות ,בהתאם למותר ב.OECD -
יוסי פריימן :בעבר הייתה נוכחות גדולה של זרים .הם היו השחקן העיקרי עד יולי-אוק'
 50%( 3144מהשחקנים במט"ח) .כיום ,בעקבות המהלכים שננקטו ירדה נוכחותם של זרים
בצורה דרמטית .הם נדרשים להחזיק בטחונות ,לדווח מה הם עושים וממוסים .נותרו להם
הטבות להשקעות בטווח ארוך .בהתייחס להטלת אגרות – לא ניתן להפלות זרים .ישראל
חברה ב OECD -ויש להתנהג בהתאם לכללי המשחק .ניתן להטיל מיסוי על טווח ארוך,
השאלה היא מה ייתן את האפקט המיידי .יש לפעול בתחום המוניטארי – על ידי הורבת
ריבית ורכישת מט"ח ללא הגבלה.
שאול הדר :צריך להגדיל את הפריון .על התאחדות התעשיינים להקים גוף שיוכל לסייע
למפעלים קטנים להתייעל ,לסייע בניהול ,בהכשרה ,במדידה ובשיפור .לא מדובר בהלוואות
אלא רק בסיוע ניהולי .זה דבר שלא תלוי באף אחד אחר אלא רק בנו.
אסף וייס :הטיעון שיש להשקיע את כל המאמצים להפחתת ריבית סביר שכבר הושמע
בפורומים שונים אך עדיין לא נעשה .מה הטיעונים שכנגד?
יעקב שיינין :מחירי הדיור .יש לטפל במשקיעים.
גדי שביט :מה שעושים בארה"ב צריך לעשות פה .בלי יתרון יחסי אין לנו יכולת להתחרות.
צריך לתמוך בתעשיות המסורתיות ,גם בהשקעות ,מענקים לפרויקטים .הפסקת התמיכה –
המענקים של המדינה – הם הבעיה .המענקים שניתנו – הביאו לגידול בהשקעות .זה
העתיד .השתתפות המדינה בסיכון היא שעשתה את ההבדל.
יעקב שיינין :צעד אפשרי וישים הוא פחת מואץ .מהלך שלמדינה הכי קל לתת .לאו דווקא
מענק .היום לא פופולארי וחשוף לביקורות .מתן פחת מואץ יעבור יותר בקלות.
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אלי עקביא :פחת מואץ פחות לחברות רלבנטי מפסידות.
 .4צריך להתמקד בשער הדולר.
 .3ההתאחדות יכולה לעודד הכשרות לחיילים משוחררים .אצלי בחברה מתקשים ואחר
עובדים ,למרות שהשכר המוצע גבוה משכר מינימום .אנשי אחזקה ,עובדים טכנים ועוד.
עובדים פחות מוכשרים יוצרים בעיות בעבודה.
 .2חוקי עבודה – המפעל מתמודד היום עם רגולציה בעייתית – עובדים רוצים לעבוד 43
שעות במשמרת והרגולציה לא מאפשרת .עידוד עבודה במשמרות.
 .1מענקים מהמדע"ר – המכסות נחתכו בצורה דרמטית .מקבלים סכום של  01%ממה
שאושר .להגדיל את הסכומים.
 .0אבטחת שער מינימום ליצוא.
שאול הדר :יש לשלב גם הכשרה פנים מפעלית.
גדי שביט :המדינה קיבלה מיליארדי שקלים בעקבות שחרור רווחים כלואים .צריך להפנות
את הכספים לאותם מקומות שיביאו לשיפור ויתרון טכנולוגי .שימוש חכם בכספים.
שאולי כצנלסון :בשנים האחרונות היקף היצוא של היצואנים הגדולים עלה ב ,41% -ואילו
של היצואנים הקטנים ירד .מעבר להגדלת היקף הערבויות לבסס"ח ,יש לשים דגש על
מדינות בהן יש פוטנציאל ענק ,דוגמת אפריקה .במקביל ,יש להשקיע בשיפור תהליכי יצור
וטכנולוגיות ולפשט את תהליך קבלת הסיוע.
אלי וייס :רוב הנושאים שהועלו לא תלויים בנו .אנחנו מפסידים בתודעת הציבור.
גדי שביט :להתמקד ב 3 -צעדים :הפחתת ריבית ומענקים.
נאווה רביד :אנחנו נמדדים במבחן התוצאה .ולכן יש לחשוב איך מביאים את ההצעות
שהועלו חברי הועדה למישור האופרטיבי .ממליצה להקים  3תת-ועדות שכל אחת תעסוק
בנושא אחר .כלים לריסון מגמת התיסוף וכלים להגדלת פריון העבודה.
בנוסף ,מבקשת לזמן לישיבה הבאה לוביסט שייתן כלים לקדם את הצעותינו מול הממשלה
ולהגיע לאנשים ספציפיים.
דפנה אבירם-ניצן :יש בצנרת תכנית העבודה –  3פורומים :פורום תיסוף – אשר יכלול
נציגים מבנק ישראל ,האקדמיה ועוד ופורום לקידום החדשנות .מציעה שהנציגים מהוועדה
יהיו נציגים בפורומים אלו ויקדמו יחד איתנו את הנושאים.
לפורום חדשנות התנדבו -שאול הדר ,אבי וייס ,גדי שביט ,מלאכי נחמיה ואלי עקביא.
לפורום תיסוף התנדב אלי עקביא .נאווה רביד ממליצה לנדב לפורום זה  3חברים נוספים
שיושבים בועדת הכלכלה ולא הגיעו לדיון.
יועבר סיכום דיון לחברים  +צביקה  +אמיר
תועבר רשימת קשר של כל חברי הועדה.
רשמה :ג'ולי שדה-זלצר.
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