האגף למחקר כלכלי
תחזית מאקרו כלכלית לשנת 5102
 52באוקטובר 5104
תחזית לשנת  – 5102תרחיש בסיס
 בשנת  5102צפוי התוצר לצמוח בקצב של  ,5.7%המשקף האצה בקצב הצמיחה
לאחר צמיחה של  15.5%בשנת  5104ושל  2.5%בשנת .5102
 משמעות הדבר גידול מתון ,של  ,1.0%בתוצר לנפש ,לאחר צמיחה מתונה עוד יותר,
של  ,0.3%בשנת  ,4012וקצב ממוצע של  1.4%בשנים .4014-4013
 האצה צפויה בקצב התרחבות התוצר העסקי ,אשר צפוי לצמוח בשנת  5102ב-
 ,5.4%לאחר צמיחה של  1.1%ב ,4012 -ו 3.2% -ב.4013 -
רכיבי הצמיחה:
 האצה ניכרת צפויה בקצב צמיחת יצוא הסחורות והשירותים (ללא יהלומים) ,זאת
הודות להשפעתו החיובית של הפיחות בשערו של השקל מול הדולר ,והודות לרוח הגבית
שצפויה על רקע התרחבות הביקושים העולמיים :2גידול של  3.3%צפוי בשנת 4013
ביצוא הסחורות והשירותים ,לאחר גידול ממוצע של כ 1%-בשנים .4012 - 4013
 הגידול ביצוא ייגזר להערכתנו מגידול מהיר של כ 0.0% -ביצוא השירותים ,לצד גידול
מתון יחסית של  2%ביצוא הסחורות ,ללא יהלומים.
 במקביל ,צפויה הצריכה הפרטית להמשיך ולהתרחב ,תוך האטה קלה בקצב :צפוי
גידול של  ,3%לאחר גידול של  3.2%ב .4012 -ההאטה תיגזר מהאטה ניכרת בקצב
גידול הצריכה של מוצרים בני קיימא ובני קיימא למחצה .כך ,הצריכה הפרטית לנפש
צפויה לעלות בכ ,0.5% -לאחר גידול של  1.3%בשנת .4012
 במקביל ,צפויה הצריכה הציבורית המקומית (ללא יבוא ביטחוני) להתרחב ,תוך האטה
קלה בקצב :גידול של  3.3%זאת לאחר גידול של  3.3%ב .4012 -היבוא הביטחוני,
לעומת זאת ,צפוי השנה לרשום האצה ניכרת בקצב הגידול.
 גידול מחודש ומהיר ( )7.7%צפוי בהשקעות בענפי המשק (ללא אוניות ומטוסים),
לאחר נסיגה קלה ,של  ,0.4%בשנת  .4012גידול זה צפוי על רקע השקעת הענק
הצפויה של חברת אינטל בעיקר במכונות ובציוד.
 מנגד ,צפויה בשנת  5102להעמיק הנסיגה בהשקעות בבנייה למגורים בשנת :5102
נסיגה צפויה של כ ,6% -לאחר נסיגה מתונה של  0.0%ב.4012 -
 הגידול הצפוי במרבית הביקושים המקומיים ילווה להערכתנו בהאצת קצב הגידול של
היבוא האזרחי ,אשר יקבל תאוצה על רקע יבוא המכונות במסגרת השקעת אינטל.
גידול צפוי של  2.0%ביבוא האזרחי ב ,4013 -לאחר  4.0%ב.4012 -
שוק העבודה:
 האטה צפויה בקצב קליטת המועסקים למשק :להערכתנו ,מספר המועסקים הישראלים
במשק יגדל בשנת  4013בכ( 1.6% -תוספת של כ 30 -אלף איש) ,לאחר גידול שנתי
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לפי אומדנים ראשונים לשנת  4012שפרסמה הלמ"ס באוקטובר .4012
 2בהנחה שתחזיות הגופים הבינלאומיים ,אשר צופים האצה בצמיחה ובהיקפי הסחר העולמי ,תתממשנה בשנת
 ,4013לאחר מספר שנים בהן התאפיינו התחזיות הללו בתיקון מתמיד כלפי מטה.
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ממוצע של כ 4.0% -בשנים  .4013-4012ההאטה בקצב הקליטה תאפיין את הסקטור
העסקי והציבורי.
 במקביל ,צפויה עלייה בשיעור האבטלה :ב 5102 -צפוי שיעור האבטלה לעמוד על
 7.2%מכוח העבודה האזרחי .משמעות הדבר תוספת של כ 14 -אלף מובטלים ,ועלייה
למספר כולל של כ 423 -אלף איש בלתי מועסקים.
 עלייה זו בשיעור האבטלה תלווה ,להערכתנו ,בעלייה קלה ביותר של שיעור
ההשתתפות בכוח העבודה ,אשר צפוי לעמוד על ,62.3%לאחר שעמד על 62.4%
בשנת .4012

תחזית בסיס של התאחדות התעשיינים לשנת 5102

5102

 5104אומדן
למ"ס

 5102תחזית
התאחדות
התעשיינים

תוצר

3.2%

2.2%

2.7%

תוצר לנפש

1.3%

0.3%

0.8%

תוצר עסקי

3.4%

1.9%

2.4%

צריכה פרטית

3.3%

3.4%

3.0%

צריכה ציבורית מקומית

3.3%

3.8%

3.5%

השקעה גולמית מקומית

-0.1%

1.5%

-0.4%

יצוא סחורות ושירותים (ללא יהלומים)

0.9%

1.2%

5.3%

מזה :יצוא תעשייתי ,כרייה וחציבה

-2.8%

0.5%

3.0%

יבוא אזרחי

-0.3%

2.7%

4.7%

שיעור אבטלה

6.2%

6.1%

6.3%

תחזית זו בוצעה ע"י האגף למחקר כלכלי

דפנה אבירם-ניצן ,מנהלת האגף
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