01/01/08
התעשייה הישראלית המשיכה לרשום שיאים של מצויינות וחדשנות גם בשנת .2007
הצמיחה המשקית בישראל מובלת בשנים האחרונות ע"י הגידול החד ביצוא התעשייתי ,אשר
מוכיח את יכולת התחרות החזקה של התעשייה הישראלית בשווקים הגלובליים.
יכולת זו אינה מובנת מאליה ,שכן הסביבה העסקית בה פועלת התעשייה הישראלית אינה
פשוטה :ריחוק משוקי היעד ומחומרי הגלם ,מצב בטחוני בלתי יציב ,תשתיות נמלים יקרות
ובלתי יעילות ,מערך התמריצים הממשלתי לפיתוח תעשייתי הולך ומצטמצם ,בירוקרטיה
כבדה ,שיעור מס גבוה בהשוואה בינלאומית ,התייקרות חדה במחירי האנרגיה ללא חלופת
גז טבעי ,ובשנתיים האחרונות אף תיסוף חד בשער השקל ביחס לדולר.
על רקע תנאים סביבתיים אלו ,צמיחת היצוא התעשייתי ב 130% -בעשור החולף ועליית
משקלו בפדיון התעשייתי פי  1.5ראויים לכל שבח .עם זאת ,יש להניח כי אילולי תנאים אלו
היה היצוא התעשייתי רושם שיעורי גידול גבוהים אף יותר בעשור החולף ואיתו היתה עולה
גם צמיחת המשק כולו.
התעשייה הישראלית ממשיכה בתהליך הרב שנתי של שינוי מבני .כיום כשליש מהמועסקים
בתעשייה ו 43%-מהתפוקה מרוכזים בטכנולוגיה העילית.
לצד המשך התפתחות תעשיות ההיי-טק ,אתגר התעשייה לשנים הבאות הוא לקדם את
פוטנציאל הצמיחה ויכולת התחרות העולמית של התעשיות המסורתיות .זאת ,בעיקר
באמצעות תהליכים של העמקת הידע הניהולי ,חדשנות ,מחקר ופיתוח .תעשיות אלו
מעסיקות עשרות אלפי עובדים ,בעיקר באזורי העדיפות הלאומיים ,ופיתוחן יתרום לפיתוח
אזורים אלו ולהפחתת הפערים החברתיים.
התאחדות התעשיינים פועלת במרץ רב בכל המישורים על מנת לאפשר לתעשיין הישראלי
לפעול בסביבה עסקית אופטימלית .אנו מאמינים כי תעשייה חזקה במדינת ישראל תביא
לכלכלה חזקה יותר וחברה בריאה יותר.
שנת עסקים מצויינת לכולנו.

בברכה,
שרגא ברוש
נשיא התאחדות התעשיינים
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01/01/08
התעשייה הישראלית סגרה בשנת  2007שנה רביעית ברציפות של צמיחה.
היקף מכירות התעשייה נאמד בשנת  2007בכ 80 -מיליארד דולר ,מזה כ 34 -מיליארד $
יצוא ,והיקף המועסקים בה נאמד בכ 364 -אלף איש.
תפוקת התעשייה צמחה בשנת  2007בכ ,4.5% -והובלה על-ידי היצוא התעשייתי ,אשר
התרחב בכ .12.5% -מנגד ,מכירות התעשייה לשוק המקומי רשמו נסיגה ,המשקפת ,כפי
הנראה ,את הפגיעה בכושר התחרות של התעשייה המקומית מול יבוא מתחרה ,אשר על
רקע התיסוף המתמשך ,הוזל במונחי שקל.
בשנת  2007היה קצב קליטת המועסקים בתעשייה מהיר ביותר ,והגיע לכ ,4.5% -זאת
בדומה לקצב צמיחת התעשייה .לפיכך ,חלה בשנה זו נסיגה קלה בפריון העבודה .נסיגה זו
בפריון העבודה נגזרה ממספר גורמים המצביעים ,כפי הנראה ,על כך שמדובר בנסיגה
זמנית ,המשקפת תהליכי התאמה לשינויים שעוברת התעשייה בשנתיים החולפות ולא
משבר של ממש.
הצמיחה בשנתיים החולפות ) (2007 – 2006לוותה בעלייה חדה של גורמי הייצור הון
ועבודה :בעוד שעות העבודה עלו בשיעור מצטבר של כ ,8% -הרי שהיקף ההשקעות
במכונות ובציוד זינק בקרוב לכ .70% -עליות חדות אלו בגורמי הייצור מהוות נקודת זינוק
טובה ביותר לצמיחת התעשייה בשנים הקרובות ,ומצביעות על פוטנציאל מבטיח להמשך
צמיחתה המהירה של התעשייה תוך עלייה מחודשת בפריון העבודה.
לפיכך ,אנו צופים כי בשנת  2008תימשך צמיחת התעשייה ,בקצב הדומה לזה שנרשם
בשנת  ,2007תוך המשך התרחבותו המהירה של היצוא התעשייתי.
תודתי לדפנה אבירם-ניצן ,מנהלת מחלקת המחקר הכלכלי ,ולצוות הכלכלניות במחלקה על
העבודה המקצועית והמקיפה שנעשתה לצורך הכנת חוברת זו.

בברכה,
רובי גינל
ראש אגף כלכלה
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עיקרי הדברים
סיכום שנת 2007
בשנת  2007צמחה התעשייה בכ ,4.5% -לאחר צמיחה של כ 10% -ב.2006 -
הצמיחה הובלה על-ידי היצוא בעוד נסיגה קלה חלה במכירות לשוק המקומי.
פדיון התעשייה בשנת  2007נאמד בכ 80 -מיליארד  ,$מזה  34מיליארד  $יצוא.
נמשך הגידול המהיר ביצוא התעשייתי ).(12.5%
נמשכה השחיקה ברווחיות היצוא ,בעיקר בשל התיסוף בשקל ביחס לדולר.
מצבת עובדי התעשייה גדלה בכ ,4.5% -שהם למעלה מ 15.5 -אלף איש.
מספר המועסקים בתעשייה נאמד בכ 364 -אלף איש.
האצה בקצב עליית השכר הממוצע בתעשייה :גידול של כ.4% - 3.5% -
השכר הממוצע לשכיר בתעשייה נאמד בשנת  2007בכ 10,800 -ש"ח
לחודש ,כ 40% -מעל השכר הממוצע במשק וכמעט פי  3משכר המינימום.
לראשונה מזה  25שנה  -נסיגה קלה בפריון העבודה בתעשייה ).(-0.3%
נמשך הגידול המהיר )כ (30% -בהשקעות התעשייה במכונות ובציוד מיבוא.

תחזית לשנת 2008
בשנת  2008תצמח התעשייה בקצב של כ ,4.7% -בדומה לשנת .2007
פדיון התעשייה צפוי להגיע לכ 88.5 -מיליארד .$
הצמיחה תמשיך להיות מוטת יצוא – גידול של כ 9% -צפוי ביצוא התעשייתי.
היקף היצוא התעשייתי יעמוד בשנת  2008על כ 38 -מיליארד .$
גידול של  3.5%צפוי במצבת העובדים בתעשייה ,כ 12,500 -עובדים חדשים.
מספר המועסקים בתעשייה בשנת  2008צפוי להגיע לכ 376 -אלף איש.
תימשך מגמת עליית השכר המהירה בתעשייה.
עלייה קלה צפויה בפריון העבודה ב.2008 -
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האם אתם מנויים על פרסומי אגף הכלכלה? ראו עמוד  20לפרטים נוספים.
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התעשייה בשנת 2007
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בשנת  2007צמחה תפוקת התעשייה בכ .4.5% -גידול זה מהווה המשך ישיר
למגמת הצמיחה הנמשכת מאז שנת  .2004כך ,השלימה התעשייה בארבע השנים
החולפות צמיחה מצטברת של ) 27%כ 6% -בממוצע לשנה( ,זאת לאחר שלוש שנים
) (2003 - 2001של נסיגה בתפוקת התעשייה ,בשיעור מצטבר של כ.7% -

בשנת  2007צמחה
תפוקת התעשייה
בכ4.5% -

צמיחת התעשייה
שיעור שינוי שנתי ריאלי
17.6%

אומדן 2007

2005
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2004
12.5%
11.8%
9.8%
7.0%
4.5%

4.5%
3.0%
1.7%

5.0%
3.7%

1.1%

מועסקים

יצוא תעשייתי

תפוקת התעשייה

צמיחת התעשייה המקומית בשנת  ,2007היתה איטית ביחס לשנת  ,2006זאת
בשל נסיגה בתפוקת התעשייה במהלך המחצית הראשונה של השנה.

האטה בקצב
התרחבות התעשייה

בתחילת  2007נבלמה ,כאמור ,צמיחת התעשייה המהירה ,שאפיינה את שנת ,2006
ובמהלך המחצית הראשונה של השנה נסוגה התפוקה בכ .0.7% -עם זאת ,נראה כי
במהלך המחצית השנייה של  2007חודשה תנופת הצמיחה ,תוך חזרה לקצב
הצמיחה המואץ שאפיין את התעשייה ב) 2006 -חזרה לקצב רבעוני של כ10% -
במונחים שנתיים(.

ההאטה בקצב צמיחת התעשייה משקפת האטה ניכרת
בקצב צמיחת ענפי ההיי-טק
שיעורי שינוי ריאליים ,כל שנה לעומת קודמתה

טכנולוגיה מסורתית

טכנולוגיה
מעורבת-מסורתית

טכנולוגיה
מעורבת-עילית

טכנולוגיה עילית
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אומדנים ראשוניים להתפתחות התעשייה ב.2007 -
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האטה ניכרת בקצב
צמיחת ענפי ההיי-טק

את ההאטה הסבירו בעיקר ענפי הטכנולוגיה העילית ,2אשר רשמו בשנת 2007
צמיחה איטית ביותר ,של כ 4% -בלבד .זאת לאחר צמיחה חדה ביותר בשנים
) 2006 - 2004כ 14% -לשנה בממוצע( .האטה קלה נרשמה גם בקצב צמיחת
התעשיות המסורתיות.
מנגד ,בלטו לחיוב ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית ,אשר רשמו צמיחה מהירה
במיוחד ) ,(8%כמותה לא נרשמה בקבוצה בעשור החולף.
בין הענפים שהובילו את צמיחת התעשייה בשנת  2007ניתן למנות את ענפי הציוד
לבקרה ולפיקוח וציוד רפואי ,ציוד התקשורת האלקטרוני ,כלי ההובלה ומוצרי הגומי
והפלסטיקה .צמיחתם המהירה של ענפים אלו קוזזה בחלקה בשל נסיגה בתפוקת
ענפי התרופות ,3הטקסטיל וההלבשה ,התכשיטים ,הכרייה והחציבה.

על אף צמיחתם
המתונה ,תרמו ענפי
ההיי-טק קרוב
ל 40% -מהגידול
בתפוקת התעשייה
בשנת 2007

על אף צמיחתם המתונה ,תרמו ענפי ההיי-טק קרוב ל 40% -מהגידול בתפוקת
התעשייה בשנת  .2007ענפי הטכנולוגיות המעורבות הסבירו ,כל אחת במידה
שווה ,כרבע מהגידול בצמיחת התעשייה ,ואילו תרומתם של ענפי הטכנולוגיה
המסורתית נותרה נמוכה יחסית )כ.(15% -
צמיחתם המהירה של ענפי ההיי-טק בעשור החולף הביאה לשינוי מבני
בתעשייה :משקלם של ענפי הטכנולוגיה העילית בתפוקת התעשייה ובתעסוקה
עלה בשיעור ניכר ,בעוד חלקם של הענפים המסורתיים הלך והצטמצם.

התעשייה עוברת תהליך רב שנתי של שינוי מבני
התפלגות התעסוקה

27%

התפלגות התפוקה

19%

שינוי מבני בעשור
החולף –
עלייה במשקלם של
ענפי ההיי-טק מול
ירידה במשקלם של
הענפים המסורתיים

25%

טכנולוגיה
עילית

43%

40%
טכנולוגיות
מעורבות

39%

42%
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35%

2007

41%

טכנולוגיה
מסורתית
22%
2007

1997

33%

1997

צמיחת התעשייה ניזונה בשנת  2007מגידול מהיר ביצוא אל מול נסיגה קלה
במכירות לשוק המקומי .העובדה שלמרות הגידול בביקושים המקומיים במשק
בשנת  ,2007חלה נסיגה במכירות התעשייה לשוק המקומי מעידה ,כפי הנראה ,על
גידול נוסף בשיעור היבוא המתחרה ועל פגיעה בכושר התחרות של התעשייה מול
יבוא זה.
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פירוט קבוצות הענפים מופיע בנספח.
3
על פי הערכות המחלקה ,שכן נתונים אלו אינם מפורסמים על ידי הלמ"ס.
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צמיחת התעשייה
ניזונה בשנת 2007
מגידול מהיר ביצוא
אל מול נסיגה קלה
במכירות לשוק
המקומי

פדיון התעשייה נאמד בשנת  2007בכ 80 -מיליארד  ,$מזה כ 34 -מיליארד
דולר יצוא.
מגמה זו ,של צמיחה מוטת יצוא מאפיינת את התעשייה בעשור החולף .מאז
 1997צמח היצוא התעשייתי 4בשיעור מצטבר של כ ,130% -בעוד תפוקת
התעשייה צמחה בתקופה זו בכ .36% -כך ,משקל היצוא בפדיון התעשייה עלה
מ 29% -בשנת  1997ל 43% -בשנת .2007

פדיון התעשייה
בשנת 80 :2007
מיליארד  ,$מזה
 34מיליארד  $יצוא

צמיחה מוטת יצוא
בעשור החולף

צמיחה מוטת יצוא בתעשייה
שיעורי שינוי ריאליים ,מצטברים מאז 1997
127%

102%
80%
72%

היצוא מהווה 43%
ממכירות התעשייה

57%

היצוא מהווה 29%
ממכירות התעשייה
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30%
18%

2007
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תפוקת התעשייה

20%
12%
4%

2000

0%

3%
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1998

יצוא תעשייתי

בשנת  2007נמשך הגידול המהיר ביצוא התעשייתי ,4גידול ריאלי הנאמד
בכ ,12.5% -זאת בהמשך לגידול דומה בשנת  .2006כך ,השלים היצוא התעשייתי
עלייה מצטברת של כ 60% -בחמש השנים האחרונות )כ 10% -בממוצע לשנה(.

הגידול המהיר ביצוא התעשייתי חל על אף ההאטה ביצוא
ענפי ההיי-טק
שיעורי שינוי ריאליים ,כל שנה לעומת קודמתה

טכנולוגיה
מסורתית

טכנולוגיה מעורבת
מסורתית

טכנולוגיה
עילית

טכנולוגיה
מעורבת-עילית

23%
20%
19%

19%

10%
9%

9%

10%

10%

6%
2%
0%

-1%

0%

2004 2005 2006 2007
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ללא יהלומים.
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בשנת  2007נמשך
הגידול המהיר ביצוא
התעשייתי ,למרות
ההאטה הניכרת
בקצב התרחבות יצוא
ענפי הטכנולוגיה
העילית

הגידול המהיר ביצוא התעשייתי נמשך למרות ההאטה הניכרת בקצב התרחבות
יצוא ענפי הטכנולוגיה העילית ,זאת לאחר שבשנת  2006רשמו גידול חד ביותר
ביצוא ותרמו למעלה מ 85% -מהגידול ביצוא התעשייתי בשנה זו.
על אף ההאטה ביצוא ענפי ההיי-טק ,רשמו ענפים אלו צמיחה מרשימה של
כ 10% -ביצוא ,והסבירו למעלה מ 40% -מהגידול ביצוא התעשייתי הכולל.4
כ 45% -נוספים מהגידול נגזרו מקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית ,אשר
רשמה האצה חדה בקצב התרחבות היצוא .יתר הגידול ביצוא התעשייתי נגזר מענפי
הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית ,אשר הציגו אף הם האצה בקצב צמיחת היצוא.
מנגד ,יצוא ענפי הטכנולוגיה המסורתית מדשדש במקום ,זו השנה השלישית
ברציפות.
בחינת התפתחות היצוא בענפי התעשייה מעלה כי מרבית ענפי התעשייה
הרחיבו את מכירותיהם ליצוא בשנת  ,2007כאשר ענפי הכימיה 5והציוד
האלקטרוני הובילו את צמיחת היצוא בשנה זו ותרמו יחדיו כמחצית מסך הגידול
ביצוא התעשייתי .ענפי הרכיבים האלקטרוניים ,הטקסטיל וההלבשה רשמו נסיגה
ביצוא וקיזזו במקצת את הגידול שרשמו יתר ענפי התעשייה.

במהלך  2007נמשכה השחיקה ברווחיות היצוא :מאומדנים ראשוניים עולה כי
ברבע האחרון של  2007היה מדד עלות העבודה ליחידת תוצר ביצוא 6גבוה
בכ 12.5% -בהשוואה לרבע האחרון של  .2006הדבר משקף את הפגיעה ברווחיות
של כל יחידת יצוא.
ההרעה ברווחיות היצוא נגזרה ,ברובה ,מהתיסוף החד שחל בשערו של השקל
ביחס לדולר במהלך  ,72007זאת לצד העלייה הניכרת שחלה בעלות שעת עבודה
בתעשייה ) ,(5%הירידה בפריון העבודה ) ,(3%וההרעה בתנאי הסחר ,אשר באה
לידי ביטוי בעליית מחירי יבוא חומרי הגלם לתעשייה 8בקצב מהיר מעליית מחירי
היצוא התעשייתי ) 8%לעומת  ,5.5%בהתאמה(.
השפעת היחלשותו של הדולר ביחס לשקל על קצב צמיחת היצוא הינה קריטית,
לאור משקלו הגבוה של הדולר בסך היצוא הישראלי )כ.(75% - 70% -

התיסוף החד בשערו של השקל ביחס לדולר פוגע לא רק בכושר התחרות של היצוא
הישראלי ,אלא גם בכושר התחרות של התעשייה הישראלית המקומית מול יבוא
מתחרה שהוזל במונחי שקל .ולראייה חלה השנה נסיגה במכירות התעשייה לשוק
המקומי.

5

ללא תרופות.
6
מדד עלות העבודה ליחידת תוצר ביצוא משמש לאמידת התפתחות רווחיות היצוא ,כאשר עלייה במדד
פירושה ירידה ברווחיות ,ולהפך .השינויים במדד נגזרים משינויים במספר פרמטרים :עלות העבודה ,פריון
העבודה ,שער החליפין של השקל ,מחירי היצוא בחו"ל ומחירי התשומות המיובאות במונחי מט"ח.
7
תיסוף של כ 7% -במהלך  - 2007רבע אחרון של  2007לעומת המקביל לו בסוף .2006
 8ללא דלקים.
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על אף ההאטה ביצוא
ההיי-טק ,מדובר
בצמיחה מרשימה,
שיחד עם ענפי
הטכנולוגיה
המעורבת-עילית,
הובילה את צמיחת
היצוא ב2007 -

מנגד ,יצוא ענפי
הטכנולוגיה
המסורתית מדשדש
במקום ,זו השנה
השלישית ברציפות

במהלך  2007נמשכה
השחיקה ברווחיות
היצוא

ההרעה ברווחיות
היצוא נגזרה בעיקרה
מהתיסוף בשערו של
השקל ביחס לדולר

בשנת  2007חלה האצה נוספת בקצב קליטת המועסקים לתעשייה .מצבת
העובדים בתעשייה גדלה בכ) 4.5% -קליטה של למעלה מ 15.5 -אלף איש(,
בהמשך לגידול של  3%בשנת  .2006מספר המועסקים בתעשייה בשנת 2007
נאמד בכ 364 -אלף איש ,כ 60% -מהם הועסקו בענפי הטכנולוגיות המסורתיות
)מסורתית ומעורבת-מסורתית(.

קליטת עובדים מהירה בכל קבוצות ענפי התעשייה

בשנת  2007חלה
האצה נוספת בקצב
קליטת המועסקים
לתעשייה
מספר המועסקים
בתעשייה בשנת
 364 :2007אלף איש

שיעורי שינוי ריאליים ,כל שנה לעומת קודמתה

טכנולוגיה מסורתית

טכנולוגיה
מעורבת-מסורתית

טכנולוגיה
מעורבת-עילית

טכנולוגיה עילית
7%
6%

5%

2%

5%

2%
1%

4%

4%

4%

קליטת עובדים בכל
קבוצות ענפי
התעשייה

2%

1% 1%
0%

0%

-2%
2004 2005 2006 2007

2004 2005 2006 2007

2004 2005 2006 2007

2004 2005 2006 2007

קליטת העובדים הקיפה את כל קבוצות ענפי התעשייה ,כאשר כ35% -
מהמועסקים החדשים )שהם כ 5,600 -איש( נקלטו בענפי הטכנולוגיה העילית ,זאת
למרות ההאטה בתפוקתם.

כ 35% -מהמועסקים
החדשים נקלטו
בענפי הטכנולוגיה
העילית

כ 30% -נוספים )שהם כ 4,800 -איש( נקלטו לענפי הטכנולוגיה המעורבת-
מסורתית ,והיתר נקלטו באופן שווה בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית ובענפי
הטכנולוגיה המסורתית.
בחינת התפתחות התעסוקה לפי ענפים מעלה כי מרבית העובדים נקלטו בענפי המזון
והמשקאות ,מוצרי המתכת ,הציוד לפיקוח ,בקרה ורפואי ,הכימיה ,הגומי והפלסטיק.
מנגד ,ענפי התכשיטים ,הדפוס וההוצאה לאור צמצמו את מצבת עובדיהם.

מצב זה ,בו קצב קליטת העובדים דומה לקצב צמיחת התעשייה ,משקף נסיגה
קלה בפריון העבודה בתעשייה .9ואכן ,נסיגה של כ 0.3% -חלה בפריון העבודה
בתעשייה בשנת  ,2007זאת לאחר חמש שנים רצופות של גידול בפריון )בשיעור
שנתי ממוצע של כ.(3.5% -
נסיגה בפריון העבודה הינה מצב נדיר ביותר בהיסטוריה הכלכלית של התעשייה
הישראלית .הפעם האחרונה בה חלה נסיגה בפריון העבודה בתעשייה הייתה
בשנת ) 1982גם אז ,נרשמה נסיגה מתונה של כמחצית האחוז( .מאז גדל פריון
העבודה בתעשייה מדי שנה באופן רציף ,למעט הקיפאון בפריון ששרר בשנת
 ,2001עת נכנסה התעשייה למשבר עמוק.
9

פריון עבודה = תוצר לשעת עבודה .הנסיגה בפריון חלה מאחר והשינוי בשעות העבודה היה גבוה
מהשינוי בייצור התעשייתי.
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נסיגה קלה בפריון
העבודה בתעשייה

נסיגה בפריון
העבודה הינה מצב
נדיר ביותר
בהיסטוריה הכלכלית
של התעשייה
הישראלית

לראשונה מזה  25שנה  -נסיגה קלה בפריון העבודה בתעשייה
שיעורי שינוי ריאלים ,כל שנה לעומת קודמתה

7.7%
6.1%

6.0%
4.4%
3.6%
2.3%

3.3%

2.5%
1.7%
1.3%
0.0%

-0.3%
פריון העבודה = תוצר לשעת עבודה

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
אומדן

לנסיגה זו בפריון העבודה בשנת  2007ישנם הסברים המחזקים את ההערכה כי
מדובר בנסיגה זמנית ,המשקפת תהליכי התאמה לשינויים ,ולא משבר של ממש.
כך ,לדוגמא ,מדווחים תעשיינים רבים בשנתיים החולפות על קושי הולך וגובר בגיוס
עובדים מקצועיים לתעשייה ,המקשה על שימור עובדים ומעודד תחלופה מהירה.
קושי זה יכול לספק הסבר חלקי לירידה זמנית בפריון העבודה.
הסבר נוסף ,הקשור גם לקושי בגיוס עובדים מקצועיים ,הוא הגידול המהיר
בהשקעות התעשייה במכונות ובציוד בשנתיים האחרונות )גידול מצטבר של
כ .(60% -גידול כה חד מחייב תהליך התאמה ושדרוג טכנולוגי של כוח האדם ,אשר
עד לסיומו ,עלול להביא לירידה זמנית בפריון העבודה.

לנסיגה בפריון
העבודה מספר
הסברים המחזקים
את ההערכה כי
מדובר בנסיגה
זמנית ,המשקפת
תהליכי התאמה
לשינויים ,ולא משבר
של ממש

בנוסף ,יש לזכור כי תהליך קליטת העובדים למפעל אינטל החדש בקריית-גת נמצא
בשלבים מתקדמים .כך ,ייתכן מצב בו חלק גדול מהעובדים כבר נקלטו ,והחלו
תהליך הכשרה פנים מפעלית ,אך טרם החלו לייצר .עובדה זו כשלעצמה יכולה
להסביר לפחות חלק מההאטה הניכרת בקצב גידול פריון העבודה בענפי
הטכנולוגיה העילית .גם כאן – מדובר בנסיגה זמנית בפריון.
מניתוח ענפי ,עולה כי הנסיגה בפריון העבודה משקפת נסיגה בפריון בתעשיות
המסורתיות לצד האטה חדה בקצב הגידול ,עד כמעט קיפאון ,בפריון ענפי ההיי-
טק ,אל מול עלייה מחודשת בפריון העבודה בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית.
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נסיגה בפריון
העבודה בתעשיות
המסורתיות וכמעט
קיפאון בפריון בענפי
ההיי-טק

נסיגה בפריון העבודה בתעשיות המסורתיות
שיעורי שינוי ריאליים ,כל שנה לעומת קודמתה

טכנולוגיה מסורתית

טכנולוגיה
מעורבת-מסורתית

טכנולוגיה עילית

טכנולוגיה
מעורבת-עילית

11%
9%

4%
1% 2%

4% 4%

3%

3%

3%

1%
1%

0.5%

-1%
-2%
-4%
2004 2005 2006 2007

2004 2005 2006 2007

2004 2005 2006 2007

2004 2005 2006 2007

על-אף הנסיגה הקלה בפריון העבודה ,הואץ בשנת  2007קצב עליית השכר
בתעשייה ,הנאמד בכ .4% - 3.5% -גידול זה חל לאחר גידול ממוצע של 2.4%
לשנה בשנים  .2006 - 2004כך ,נאמד השכר הממוצע בתעשייה בשנת 2007
בכ 10,800 -ש"ח בממוצע לחודש ,כ 40% -מעל השכר הממוצע במשק

וכמעט פי  3משכר המינימום.

האצה בקצב עליית השכר בתעשייה
שיעורי שינוי ריאליים ,כל תקופה לעומת המקבילה לה בשנה קודמת

4.3%

3.5- 4%
2.5%

2.6%

3.2%

בשנת  2007הואץ
קצב עליית השכר
בתעשייה
השכר הממוצע
בתעשייה בשנת
 :2007כ10,800 -
ש"ח לחודש  -גבוה
ב 40% -מהשכר
הממוצע במשק

2.2%

-0.2%

-4.4%

* שכר ממוצע למשרת שכיר
2007
אומדן

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

עליית השכר הריאלי בשנת  2007חלה על רקע הצמיחה המתמשכת בתעשייה,
זו השנה הרביעית ברציפות ,לצד עלייה מתונה יחסית בשיעור האינפלציה
הממוצעת בשנת  2007והושפעה באופן ניכר גם מעלייתו ההדרגתית של שכר
המינימום .מאז הרבעון הראשון של  2006עלה שכר המינימום בשיעור נומינלי
מצטבר של  .11%העלייה נפרסה על פני שלוש פעימות ,של כ 125 -ש"ח כל אחת,
במהלך השנים  .2007 –2006הפעימה הרביעית ,בסך של  140ש"ח ,מתוכננת
ליולי .2008
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עליית שכר על רקע
הצמיחה המתמשכת
בתעשייה ,העלייה
המתונה בשיעור
האינפלציה
הממוצעת והעלייה
ההדרגתית בשכר
המינימום

התפתחות שכר המינימום מתחילת 2006

מאז הרבעון הראשון
של  2006עלה שכר
המינימום בשיעור
נומינלי מצטבר של
11%

₪ 3,710

₪ 3,585

₪ 3,456

₪ 3,335
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11
/0
7
12
/0
7

06

06

06

06

06

06

06

06

2/

1/

את השפעת שכר המינימום ניתן לראות בעיקר בנתוני השכר של התעשיות
המסורתיות ,אשר רשמו עליית שכר ריאלית מהירה ,של כ .4% -יצוין ,כי השפעת
עדכון שכר המינימום משפיעה לא רק על משתכרי שכר המינימום ,כי אם גם על כל
סולמות השכר בדרגים הסמוכים לרמת שכר המינימום ,אשר מתעדכנים בהתאם.

עליית השכר הקיפה את כל קבוצות ענפי התעשייה
שיעורי שינוי שנתיים ריאליים

טכנולוגיה
מסורתית

טכנולוגיה
מעורבת-עילית

טכנולוגיה
מעורבת-מסורתית

טכנולוגיה
עילית

7%

5%
4%

4%

3%
3%

3%

3%

2%
2%
1%

2%

1%

1%
0%

0%
2004 2005 2006 2007

2004 2005 2006 2007

2004 2005 2006 2007

2004 2005 2006 2007

עליית השכר בשנת  2007הקיפה את כל קבוצות ענפי התעשייה ,כאשר ענפי
הטכנולוגיה העילית והטכנולוגיה המעורבת-עילית תרמו ,כל אחד ,כשליש מסך
עליית השכר בתעשייה .כ 30% -נוספים נגזרו מהגידול בענפי הטכנולוגיה
המסורתית ,ויתר הגידול נגזר מענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית.
במקביל ,נותרו פערי שכר משמעותיים בין ענפי התעשייה השונים :כך ,בעוד השכר
הממוצע בענפי הטכנולוגיה העילית נאמד 10בכ 16,400 -ש"ח לחודש בשנת ;2007
הרי שבענפי הטכנולוגיה המסורתית נאמד השכר החודשי הממוצע ב 7,300 -ש"ח,
נמוך בכ 30% -מהשכר הממוצע בתעשייה ובכ 55% -מהשכר בענפי הטכנולוגיה
העילית ,אך עדיין כמעט כפול משכר המינימום.
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ממוצע ינואר-ספטמבר 2007
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עליית השכר הקיפה
את כל קבוצות ענפי
התעשייה

פערי שכר
משמעותיים בין
ענפי התעשייה

פערי שכר משמעותיים בין ענפי התעשייה
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר2007 ,

16,400

שכר ממוצע
בתעשייה
 10,800ש"ח

12,600

8,800
7,300

טכנולוגיה מסורתית

טכנולוגיה מעורבת-
מסורתית

טכנולוגיה מעורבת-
עילית

טכנולוגיה עילית

בשנת  2007נמשך הגידול החד בהיקף השקעות התעשייה במכונות וציוד
מיבוא :עלייה ריאלית של כ 30% -חלה בשנה זו ,והשלימה עלייה מצטברת של
כ 120% -בארבע השנים החולפות .השקעות התעשייה במכונות ובציוד מיבוא
בשנת  2007נאמדות בכ 18.5 -מיליארד ש"ח.

נמשך הגידול החד בהשקעות התעשייה
יבוא מכונות וציוד ,שיעורי שינוי ריאליים
30%

29.3%
19.8%
8.6%

8.7%

-4.5%
-9.7%
-20.4%
2007
תחזית

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

העלייה החדה בהשקעות התעשייה בשנת  2007חלה ,על-אף שפג תוקפן של
תקנות הפחת המואץ בסוף  ,112006זאת על רקע השקעות הענק של חברת אינטל
בהקמת המפעל הנוסף בקריית גת.
עם זאת ,ראוי לציין ,כי גם בניכוי השקעות חברת אינטל ,הייתה מסתכמת שנת
 2007עם גידול של בין  7%ל 10% -בהשקעות ,זאת הודות להמשך הגידול
בהשקעות יתר קבוצות הענפים .כמובן ,שללא השקעת אינטל ,הייתה מתקבלת
האטה ניכרת בקצב גידול ההשקעות ב ,2007 -בהשוואה לגידול החד ב.2006 -

 11תקנות הפחת המואץ ,נכנסו לתוקפן ביולי  2005והסתיימו בתום .2006
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בשנת  2007נמשך
הגידול החד
בהשקעות התעשייה
במכונות ובציוד מיבוא

כך ,על רקע ההשקעות המאסיביות של אינטל במכונות ובציוד ,הסבירו ענפי
ההיי-טק לבדם כשני שלישים מהגידול החד בהשקעות התעשייה בתקופה זו.
כ 20% -נוספים מהגידול הוסברו על ידי ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית,
כ 10% -נוספים נגזרו מענפי הטכנולוגיה המסורתית ,והיתר מענפי הטכנולוגיה
המעורבת-עילית.

הגידול החד בהשקעות התעשייה משקף ברובו עלייה ניכרת
בהשקעות ענפי ההיי-טק
טכנולוגיה
מסורתית

השקעות במכונות ובציוד מיבוא ,שיעורי שינוי ריאליים
טכנולוגיה
טכנולוגיה
מעורבת-מסורתית
מעורבת-עילית

טכנולוגיה
עילית
46%

45%

38%

37%
31%
26%

23%
19%

21%

18%
10%

10%
6%

2%

3%

-9%

2004 2005 2006 2007

2004 2005 2006 2007

2004 2005 2006 2007

13

2004 2005 2006 2007

ענפי ההיי-טק
הסבירו כשני שלישים
מהגידול בהשקעות
התעשייה במכונות
ובציוד מיבוא

תחזית לשנת 2008
איומים לצמיחת התעשייה הישראלית
הידרדרות במצב הביטחוני :גם בשנה זו ,כבכל שנה ,נותר איום זה רלבנטי.
האטה צפויה 12בשנת  2008בקצב צמיחת התוצר העולמי ובכלכלת ארה"ב
בפרט :קצב צמיחת התוצר בארה"ב צפוי להסתכם בשנת  2008בכ1.5% -
)לעומת  2.1%ב 2007 -ו 2.9% -ב .(2006 -וקצב צמיחת התוצר העולמי יגיע
לכ 3.2% -לעומת  3.7%השנה ,ו 4% -ב.2006 -
התיסוף המתמשך בשערו של השקל ביחס לדולר פוגע ברווחיות היצואנים
וימשיך לאיים על כושר התחרות של התעשייה ,הן בשווקי חו"ל והן בשוק
המקומי מול יבוא מתחרה.
עלייה נוספת במחירי הדלקים – בשנת  2008צפויה 12עלייה של כ6.5% -
במחירי הדלקים .עלייה זו מתונה יחסית לעליות החדות שנרשמו בשנתיים
שחלפו :כ 12% -ב 2007 -ו 19% -ב.2006 -
האצה צפויה בקצב האינפלציה.
הריבית במשק צפויה לעלות – במהלך  2008צפויה העלאת ריבית על-ידי בנק
ישראל ,במטרה למנוע חריגה מיעד האינפלציה.
מגבלת היצע בשל מחסור בעובדים מקצועיים  -בולט במיוחד בענפי המתכת
והחשמל ,האלקטרוניקה ,הגומי והפלסטיק.
קיצוץ מתמשך בתקציבי המו"פ – מאיים על עתיד יתרוננו היחסי המרכזי
)החדשנות הטכנולוגית( .מאז שנת  2000חל קיצוץ מתמשך בתקציב המו"פ:
מרמה של  1.8מיליארד ש"ח ל 1.1 -מיליארד ש"ח ,המתוכננים לתקציב .2008
מנגד ,מדינות ה OECD -מעלות בהתמדה את היקפי התמיכה במו"פ העסקי.
קיצוץ מתמשך בתקציבי עידוד השקעות הון – מתקציב שנתי של כ1.3 -
מיליארד ש"ח לפני כעשור לכ 130 -מיליון ש"ח ב 2007 -ו 300 -מיליון ש"ח
בשנת  .2008קיצוץ זה פוגע בתמריץ להקמת מפעלים חדשים בפריפריה.
נטל המס על חברות בישראל נותר גבוה ביחס לעולם ,זאת על אף מתווה
הפחתות המיסים :בשנת  2007עמד שיעור מס החברות בישראל על 29%
בהשוואה לממוצע האירופי של  24%ולמדינות רבות בעולם בהן שיעור המס
עומד על  20%ומטה )אירלנד ,בולגריה ,רומניה ,סינגפור(.
המשך תהליך מעבר קווי יצור ופיתוח לחו"ל – העברת קווי ייצור לחו"ל תופסת
תאוצה בשנים האחרונות ומאיימת על עתיד התעשייה המקומית.
צמיחת התעשייה בשנים האחרונות נשענת בעיקר על ענפי ההיי-טק – ישנה
סכנה לעתיד הצמיחה הכלכלית ,כאשר זו נשענת בעיקר "על רגל אחת".
 12על פי תחזית ה.Economist -
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הזדמנויות לצמיחת התעשייה הישראלית
קצב התרחבות הסחר העולמי בסחורות צפוי להמשיך ולהיות מהיר ,זאת
למרות ההאטה הצפויה 12בשנת ) 2008כ ,7.1% -לעומת  7.5%בשנת
 ,2007ו 10% -ב.(2006 -
ירידה קלה צפויה במחירי חומרי הגלם העולמיים לתעשייה.12
צפויה עלייה נוספת בביקושים המקומיים  -לאור עליית השכר הממוצע במשק,
לצד עלייה בהיקף המועסקים וירידה בשיעור האבטלה .כמו כן ,המשך הצמיחה
צפוי להביא להמשך גידול הביקושים של יתר ענפי המשק.
ירידה נוספת צפויה במס החברות – החל מינואר  2008ירד מס החברות
ל ,27% -לעומת  29%בשנת .2007
שמירה על מדיניות כלכלית יציבה ואמינה – להערכתנו ,גם בשנת 2008
תישמר מסגרת ההוצאה בתקציב ,והשנה תסתיים עם גרעון נמוך מהיעד.
כך ,תוכל גם בשנת  2008להימשך מגמת הירידה ביחס חוב-תוצר .מגמות אלו
תסייענה לשמירה על סביבה עסקית יציבה וודאית ,ואולי אף לשיפור נוסף,
בדרוג האשראי של ישראל.
במחצית השנייה של  2008עתיד המפעל השני של אינטל בקריית גת
להתחיל בפעילותו – בשיא הייצור ,צפוי מפעל זה לייצוא שנתי של כ3 -
מיליארדי  ,$שהם כ 9% -מסך היצוא התעשייתי נכון לשנת  .2007תחילת
פעילותו צפויה להביא בשנים  2009 – 2008לזינוק בביצועי התעשייה ובקצב
קליטת המועסקים בה.
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תחזית לתעשייה בשנת 2008
לנוכח האיומים וההזדמנויות הניצבים בפני התעשייה הישראלית בפתחה של
שנת  ,2008אנו מעריכים כי צמיחת התעשייה תימשך בשנה זו בקצב דומה לזה
שנרשם אשתקד – קצב הצמיחה צפוי להגיע לכ ,4.7% -זאת לאחר צמיחה של
 4.5%בשנת .2007
גם ב 2008 -יוביל היצוא את צמיחת התעשייה .היצוא התעשייתי צפוי להתרחב
בשנת  2008בכ 9% -במונחים ריאליים ,כאשר גידול זה יושפע מתחילת הפעילות
של מפעל אינטל החדש בקריית-גת.13

בשנת  2008צפויה
התעשייה לצמוח
בקצב של 4.7%

בשנת  2008צפוי
היצוא התעשייתי
להתרחב בכ9% -

היקף היצוא התעשייתי יעמוד בשנת  2008על כ 38 -מיליארד .$
להערכתנו ,בשנים הקרובות ימשיכו ענפי הטכנולוגיה העילית ,הענפים עתירי
המו"פ והחדשנות להוביל את צמיחת התעשייה .כאשר ,התחומים המרכזיים
שיניעו את הצמיחה יהיו התחומים המושפעים מטרנד איכות הסביבה ,לרבות
הקלינטק ,ופיתוח אנרגיות חלופיות .מגמה זו צפויה לתמוך בצמיחה מואצת גם
בתחומי התעשייה הניזונים מביקושי ענף החקלאות – תחומים כמו כימיקלים בכלל
ודשנים בפרט ,חממות ,מערכות השקיה חכמות וטפטפות ,יריעות מתכלות ,טיפול
במאגרי מים ועוד .בדומה ,לאור המחסור ההולך וגובר של מים ,נראה תחום
התפלת המים כבעל פוטנציאל צמיחה מבטיח.
תחומים אלו ,הם שיובילו גם את קליטת העובדים בשנים הבאות ,זאת למרות
שאינם עתירי עבודה ,הודות לכך שהינם עתירי חדשנות וטכנולוגיה ,בעלי נישה
ייחודית ,או טכנולוגיה חדשנית – אשר יביאו לביקוש גובר למוצריהם ולכן גם
לביקוש לעובדים.
בנוסף ,יושפע גם קצב קליטת המועסקים לתעשייה בשנים הקרובות מתחילת
פעילותו של מפעל אינטל השני בקריית-גת ,זאת לצד סגירתו החלקית של מפעל
אינטל ה"ישן" בירושלים .להערכתנו ,תתמוך פתיחתו העתידית של מפעל אינטל
בהמשך קליטת העובדים לענף הרכיבים האלקטרוניים ולענפים הסובבים אותו.
קצב קליטת העובדים לתעשייה צפוי להגיע בשנת  2008לכ ,3.5% -תוספת של
כ 12,500 -עובדים .כך ,יסתכם מספר המועסקים בתעשייה בשנת 2008
בכ 376 -אלף איש.
להערכתנו ,יעלה פריון העבודה בשנת  2008בשיעור מתון ,של כמחצית האחוז,
ומנגד תימשך מגמת עליית השכר המהירה בתעשייה.

13

צפוי להתחיל לייצא במהלך המחצית השנייה של .2008

16

בשנת  2008צפוי
קצב קליטת העובדים
לתעשייה להגיע
לכ3.5% -

תחזית לתעשייה – 2008
שיעור שינוי שנתי ריאלי
17.6%

תחזית 2008

אומדן 2007

2006

2004

2005

12.5%
9.8%

11.8%

9%
7.0%

4.5%
3.5%

4.5% 4.7%
3%

5.0%
3.7%

1.7%
1.1%

מועסקים

יצוא תעשייתי

תפוקת התעשייה
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נספח
התפלגות מכירות התעשייה לפי ענפים 2007 -
23%

כימיה ונפט
אלקטרוניקה

20%

מזון ,משקאות וטבק

16%

מתכת ,מכונות וציוד

13%

גומי ופלסטיק

6%

נייר ודפוס

5%
4%

כרייה ,חציבה ומינרלים

4%

כלי הובלה
טקסטיל,הלבשה ועור

3%
2%

ציוד חשמלי

2%

עץ וריהוט

1%

שונות

התפלגות היצוא התעשייתי לפי ענפים 2007 -
התפלגות היצוא התעשייתי לפי ענפים

30%

אלקטרוניקה
כימיה ונפט

29%
7%

מכונות וציוד

7%

מתכת

6%

גומי ופלסטיק

6%

כלי הובלה

4%

יתר הענפים

3%

כרייה ,חציבה ומינרלים

3%

טקסטיל והלבשה

3%

מזון ,משקאות וטבק

2%

ציוד חשמלי

התפלגות המועסקים בתעשייה לפי ענפים – 2007
אלקטרוניקה

19%
17%

מזון ,משקאות וטבק

17%

מתכת ,מכונות וציוד
נייר ודפוס

9%

כימיה ונפט

8%
6%

גומי ופלסטיק

6%

טקסטיל,הלבשה ועור
כלי הובלה

5%
4%

עץ וריהוט

4%

כרייה ,חציבה ומינרלים
2%
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ציוד חשמלי

קבוצות ענפי התעשייה
טכנולוגיה מעורבת עילית

ענפי טכנולוגיה עילית
רכיבים אלקטרוניים
ציוד לבקרה ופיקוח וציוד רפואי
ומדעי
ציוד תקשורת אלקטרוני
כלי טייס
תרופות

כימיקלים וזיקוק נפט
מכונות וציוד
מנועים וציוד חשמלי

טכנולוגיה מסורתית
טכנולוגיה מעורבת מסורתית
כרייה וחציבה
מינרלים אל-מתכתיים
מוצרי גומי ופלסטיק
מתכת בסיסית ומוצרי מתכת
תכשיטים וחפצי חן

מזון ,משקאות וטבק
טקסטיל והלבשה
עור והנעלה
נייר ומוצריו
דפוס והוצאה לאור
עץ ורהיטים

היקף התעשייה הישראלית
הנתונים שהוצגו בסקירה זו עד כה מתייחסים לתעשייה בהגדרתה הבינלאומית,
הכוללת מוצרי תעשייה בלבד .עם זאת ,לאור חלקו ההולך וגדל של השירותים
שמוכרת התעשייה ,בעיקר ליצוא ,ראוי להציג את היקף התעשייה גם בהגדרתה
הרחבה .הגדרה זו ,כוללת בתוכה גם את הייצוא התעשייתי של שירותים ,תוכנה
ומו"פ והמועסקים הנגזרים ממנו.

מכירות
מזה:
יצוא )מיליארדי ($
מועסקים )אלפים(

)מיליארדי ($

2006

 2007אומדן

77.9

87

36.1

41

443

463

בדבר הסברים והבהרות ניתן לפנות לאגף כלכלה ,המחלקה למחקר כלכלי:
דפנה אבירם-ניצן ,מנהלת המחלקה
ג'ולי שדה זלצר ,כלכלנית המחלקה
חגית שמריהו ,כלכלנית המחלקה

טלפון03-5198807 :

www.industry.org.il
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פרסומים שוטפים של המחלקה למחקר כלכלי
פרסומי המחלקה מאפשרים לך ,התעשיין/נית ,לבחון את ההתפתחויות הכלכליות
במשק ,בתעשייה ובענפיה השונים ,בהשוואה לנעשה במפעל שלך ).(Benchmark

סקירות וניתוחים כלכליים:
התפתחות התפוקה ,התעסוקה והפריון בתעשייה – פרסום חודשי
התפתחות היצוא התעשייתי – פרסום חודשי
סקירה מורחבת של אינדיקטורים כלכליים במשק ובתעשייה – פרסום רבעוני
התפתחות השכר במשק ובתעשייה – פרסום רבעוני
השקעות התעשייה במכונות ובציוד מיבוא – פרסום רבעוני
התפתחות יבוא חומרי הגלם לתעשייה – פרסום רבעוני
קשיים בגיוס עובדים מקצועיים לתעשייה – פרסום רבעוני
מדד מוביל למצב התעשייה – פרסום רבעוני
ניתוח הדוחות הכספיים של חברות התעשייה הבורסאיות – פרסום דו-שנתי
סיכום שנה בתעשייה  -פרסום שנתי

אומדנים ותחזיות:
אומדן מאקרו כלכלי לצמיחת המשק – פרסום שנתי
תחזית מאקרו כלכלית לצמיחת המשק בשנה הבאה  -פרסום שנתי
אומדנים כלכליים שנתיים לתעשייה  -פרסום שנתי
תחזית כלכלית להתפתחויות בתעשייה בשנה הבאה  -פרסום שנתי

סקרים:
סקר ציפיות בתעשייה – פרסום רבעוני
סקר השכר הגדול בתעשייה )בשיתוף חברת פילת( – פרסום שנתי ,כרוך בתשלום

המעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה של אחת מסקירות אלו מוזמנים לפנות
למזכירת המחלקה  -הגב' רינת לוי ,בטלפון  03-5198807או במייל:
rinat@industry.org.il
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