השקעות במכונות ובציוד
בשנת  51022נרשמה עלייה דרמטית ,הנאמדת בכ ,190% -בהשקעות התעשייה במכונות
ובציוד מיבוא ,זאת לאחר גידול מהיר ,של כ ,11% -בשנת  0212ונסיגה חדה ,של ,15%
בהשקעות התעשייה בשנת  .0222כך ,הגיעה ההשקעה במכונות ובציוד בתעשייה בסיכום
 0211לרמה הגבוהה בכ 02%-מרמתה ב( 0222 -ערב הירידה החדה בהשקעות).

התעשייה
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 1022עלייה
התעשייה
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הגידול הדרמטי בהשקעות התעשייה משקף גידול דו-ספרתי בהשקעות כל ענפי
ממנו) נגזר מזינוק חד בהשקעות ענף הרכיבי
התעשייה  ,2אך מרבית הגידול (כ% -
האלקטרוניי (כפי שניתן לראות בברור בגרף) ,זאת על רקע השקעות מאסיביות שביצעה
חברת אינטל בשדרוג המכונות והציוד.

התעשייה
בתעשייהענפי
השקעות כל
מהיר ב
גידול
בשנת 1102
ההשקעות
התפתחות
שיעורי שינוי ריאליי  ,ממוצע ינואר -ספטמבר  1022לעומת תקופה מקבילה בשנה קודמת

טכנולוגיה מסורתית
23%

טכנולוגיה
מעורבת עילית
81%

טכנולוגיה מעורבת
מסורתית
54%

177%
101%
42%25%24%24%18% 51% 37%28%21%19%
25%
15%

110%
58%

טכנולוגיה עילית
198%

902%

31%25%22%21%

עם זאת ,ניכר כי גם בניכוי ענף הרכיבים האלקטרוניים ,רשמו כל יתר ענפי התעשייה גידול
מהיר ,הנאמד בכ ,02% -מהם בלטו ענפי הכימיה ,הכרייה והחציבה ,המתכת ,המכונות והציוד.
יש להניח ,כי הגידול המהיר בהשקעות ענפי התעשייה משקף את הבשלת של תכניות
השקעה שאושרו בשלב ההתאוששות מהמשבר הכלכלי של .100 99
1

אומדן מחלקת המחקר הכלכלי ,המבוסס על שלושת הרבעונים הראשונים של  0211ותחזית לרבע האחרון.

1

איומי והזדמנויות לקראת 1021
איומי
 הסחר העולמי של סחורות צפוי לרשו האטה נוספת בקצב התרחבותו קצב גידול של
 0.2%צפוי בשנה הקרובה ,2לאחר  8.2%בשנת  ,0211וגידול מהיר של  10.1%ב.0212 -
 האטה צפויה ב 1021 -בקצב הצמיחה העולמי ,אשר תיגזר בעיקר מהכלכלות
המפותחות ,אליה מופנה עיקר יצוא הסחורות הישראלי
 oנסיגה בגוש האירו – גוש האירו ,אליו מופנים כ 10% -מיצוא הסחורות הישראלי,
צפוי לרשום נסיגה של  2.1%בתוצר ,18לאחר צמיחה של  1.5%ב.0211 -
 oהאטה נוספת בקצב הצמיחה בארה"ב  -ארה"ב ,אליה מופנים כ 05% -מיצוא
הסחורות של ישראל ,צפויה לצמוח ב ,181.1% -לאחר  1.1%ב.0211 -
 ייסוף של כ 3 % -צפוי במהלך  1021בשערו של השקל מול האירו ( 0.21ש"ח לאירו
בסוף  – )0210היצואנים לגוש האירו יספגו ,כפי הנראה ,מכה כפולה :גם נסיגה או לכל
הפחות האטה ניכרת בביקושים וגם ייסוף בשערו של השקל אל מול היורו .עוצמת הייסוף
תלויה כמובן במידת היחלשותו של האירו בעולם ,על רקע עוצמת המשבר וסוגיית יציבות
גוש האירו .על אף תחזית זו ,אי לשלול תרחיש בו לפני סוף  1021יחול שינוי מגמה
בגוש האירו ,אשר יצליח להחזיר את אמו השווקי ולהביא להיפוך מגמה בערכו של
האירו מול הדולר.
 התייקרות מחירי התשומות שבשליטת הממשלה – בתחילת  0210חלה עלייה נוספת
במחירי המים ( )405%ובארנונה ( )51%וצפויה עלייה גם במחירי החשמל בתקופה הקרובה
(צפי לעלייה של עד כ .)12% -בנוסף ,תיתכן עלייה גם במחירי האנרגיה העולמיים ,בעקבות
הסנקציות שעשויות להיות מוטלות על איראן .התייקרויות אלו יחמירו את השחיקה ברווחיות
החברות הישראליות.
 יימשכו הלחצי להעלאות שכר ,על רקע עדכון שכר המינימום הצפוי באוקטובר ,0210
לצד המשך הקושי בגיוס עובדים מקצועיים לענפים מסוימים וכן בשל השפעת ההסכם
שייחתם (אם וכאשר) בנושא עובדי הקבלן.
 חשש להיווצרות מחנק אשראי – על רקע מחנק האשראי המתהווה בגוש האירו ,החמרת
דרישות הלימות ההון של הבנקים וסימנים ראשונים למחנק אשראי בענף הנדל"ן ,גובר
החשש כי מחנק האשראי יגלוש במהלך השנה ליתר ענפי המשק.
 עליה חדה ברמת אי-הוודאות באשר ליציבות הכלכלית העולמית ,אשר תפגע בנטייה
להרחיב צריכה והשקעות.
 אפקט העושר השלילי  -הירידה בערך הנכסים הפיננסיים שבידי הציבור ,לצד סימנים
ראשונים לירידת ערך הנכסים הריאליים (נדל"ן) תפגע בנכונות הצרכנים להגדיל את צריכתם.
 מעבר קווי יצור ופיתוח לחו"ל – המגמה של העברת קווי ייצור ופיתוח לחו"ל גוברת
במהלך השנים ומאיימת על עתיד התעשייה המקומית וכפועל יוצא גם על התוצר המקומי.
מסקר שערכה מחלקת המחקר הכלכלי ביולי – אוגוסט  ,0211נמצא כי בתוך כשנתיים
קרוב למחצית ממפעלי התעשייה יהיו בעלי פעילות יצרנית בחו"ל.
2

על פי תחזיות עדכניות של ה.Economist -
3
סוף  0210לעומת סוף  .0211לפי תחזית יונתן כץ ,מה.18.1.10 -
4
תעריף המים לתעשייה בהקצאה.
5
שיעור העלאה כלל ארצי.
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הזדמנויות
 צמיחה מהירה בשווקי המתפתחי – הכלכלות המתפתחות צפויות לרשום צמיחה
מהירה ב ,0210 -זאת על אף ההאטה הצפויה בקצב צמיחתן .כך למשל סין ,אליה
מופנים רק כ 5% -מהיצוא הישראלי ,צפויה לצמוח ב 2.0% -בשנה הקרובה ,18לאחר
גידול של  2.1%ב ,0211 -ובכך להוות פוטנציאל צמיחה ליצוא הישראלי.
 סביבת ריביות נוחה צפויה בשנה הקרובה ,כאשר גוברים הסיכויים להורדות ריבית
נוספות בחודשים הקרובים הן בישראל והן בגוש האירו .לפי ההערכות הנגזרות משוק
ההון תעמוד ריבית בנק ישראל בסוף  0210על .0.05%
 במקביל ,צפויה האינפלציה במהלך  1021לעמוד על  ,11 1. %דהיינו מעט מעל אמצע
תחום יעד המחירים של  1%עד .1%
 במהלך שנת  1021צפוי פיחות של כ 11 % -בשערו של השקל ביחס לדולר (. 9
ש"ח לדולר בסוף  - )1021זאת בעיקר על רקע צפי להתחזקותו של הדולר בעולם
(בעיקר ביחס ליורו) .מאחר ולמעלה מ 15% -מעסקאות היצוא נקובות בדולרים ,עשוי
גורם זה לסייע לחלק ניכר מהיצואנים בשנה הקרובה בהתמודדותם על שחיקת כושר
התחרות המתמשכת( .ר' הסתייגות בעמוד הקודם ,בהתייחס לציפיות שע"ח שקל-אירו).
 צפי להמשך מגמת הירידה במחירי חומרי הגל התעשייתיי  -לנוכח החולשה
הצפויה בפעילות הכלכלית בעולם ,צפויה במהלך שנת  0210ירידה של בין  1%ל0% -
במחירי חומרי הגלם לתעשייה.
 סביבת מס אטרקטיבית לתעשייה המייצאת – למרות הקפאת הרפורמה במס והעלאת
מס החברות חזרה ל 05% -בשנת  ,0210תמשיך התעשייה המייצאת ,ובעיקר זו
הממוקמת בפריפריה ,ליהנות משיעורי מס אטרקטיביים.
 תחזית זו מניחה יציבות במצב הביטחוני .הידרדרות במצב הביטחוני תביא כמובן
להרעה גם במצב הכלכלי.
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תחזית לתעשייה בשנת 2212
למרות אי הוודאות הגבוהה השוררת כיום באשר להתפתחויות בכלכלה העולמית וגורמי הסיכון
הרבים המאיימים על יציבותה ,מהווה התחזית המוצגת כאן להערכתנו תרחיש סביר ,המשקף
את המגמות הצפויות בשנה הקרובה.6
על אף האיומי הרבי  ,צפויה בשנת  1021האצה קלה בקצב צמיחת התעשייה ,לאחר
האטה בפעילות התעשייה בשנת 1022
גידול ריאלי ממוצע של כ . % -צפוי בתפוקת התעשייה בשנת  ,1021זאת לאחר גידול
של כ 0.5% -בשנת .0211

1021
צמיחתלתעשייה
תחזיתתחזית
1021
התעשייה –לשנת
שיעורי שינוי שנתיי ריאליי

16.3%

7.7%
4.5%

3.5% 4%

2.5%

1.6% 1%
-1%
-4.8%

-6.0%

-8.3%

מועסקי
 1021תחזית

יצוא תעשייתי
 1022אומד

תפוקת התעשייה
1020

1009

ההאצה הקלה בקצב צמיחת התעשייה תיגזר מהאצה בקצב גידול המכירות ה לשוק
המקומי וה ליצוא .אם ביצוא צפויה תחילת פעילותו של מפעל אינטל המשודרג למשוך כלפי
מעלה את ביצועי התעשייה כולה ,הרי שבשוק המקומי צפויים ביקושי ענף הנדל"ן למגורים
להמשיך ולהזין את הביקושים לתוצרת תעשייתית .העלייה בביקושי ענף הנדל"ן לתוצרת
התעשייתית ,תימשך להערכתנו גם השנה ,זאת למרות ההאטה הצפויה בתחום ,ובעיקר
הודות להיקף הנכבד של פרויקטים בתהליך או בשלבי סיום ,פרי השנים הטובות בענף.
כך ,למרות הצפי להאטה בסחר העולמי ,צפוי היצוא התעשייתי לצמוח ב 1021 -בכ, % -
לאחר גידול של כ 1.5% -בשנת  .0211הגידול ייגזר בחלקו הגדול מתחילת פעילות היצוא
של מפעל אינטל המשודרג בתחילת  .0210נדגיש ,כי צמיחה זו של יצוא ענף הרכיבים
האלקטרוניים ,צפויה להסתיר בנתוני המאקרו את ההאטה הניכרת שצפויה להיות מורגשת
ביצוא יתר ענפי התעשייה (בחלקם אף צפויה נסיגה של ממש).
מנגד ,נסיגה מחודשת צפויה במצבת עובדי התעשייה נסיגה מתונה ,של כ ,1% -צפויה
במצבת עובדי התעשייה (דהיינו ,פיטורים של למעלה מ 1,222 -איש) ,זאת לאחר גידול של
כ 1% -בשנת .0211

6

מומלץ להתעדכן במהלך השנה באשר לעדכון התחזיות במחלקת המחקר הכלכלי של התאחדות התעשיינים ,אשר
עוקבת באופן שוטף אחר המגמות והתחזיות להתפתחויות הכלכליות בעולם.

0

על רקע האצה הצפויה בקצב צמיחת התעשייה ,שתתרחש על אף הירידה במצבת
העובדים ,צפויה התעשייה לרשום גידול מהיר ,של כ 8% -בפריו העבודה (תוצר לשעת
עבודה) ,זאת לאחר גידול מתון ,של כ 1% -בשנת  .0211שוב ,נזכיר כי חלק גדול מהגידול
בפריון התעשייה ברמת המאקרו ייגזר מגידול הפעילות בענף הרכיבים האלקטרוניים.
בשנת  0210צפויים להימשך הלחצים לעדכוני שכר :להערכתנו ,השכר בתעשייה יעלה
נומינלית במהלך שנת  1021בכ , % -לאחר גידול הנאמד בכ 1% -במהלך .0211
השקעות התעשייה במכונות וציוד מיבוא צפויות לרשו בשנת  1021נסיגה ריאלית
חדה ,של כ ,1 % -זאת על רקע סיום השקעות הענק של חברת אינטל בשדרוג הציוד ,לצד
האטה בהשקעות יתר ענפי התעשייה.

לסיכום ,נציין כי תחזית זו מציגה תרחיש בסיס ,המבוסס בחלקו על תחזיות הגופים הבינלאומיים
להתפתחויות בכלכלה העולמית .לאור אי-הוודאות הגבוהה ,והעדכונים התכופים של תחזיות
הגופים הבינלאומיים שאפיינה את השנה החולפת ,מומלץ לתת את עיקר תשומת הלב לאיומים
ולהזדמנויות בשנה הקרובה ,ופחות להיצמד לתחזית המספרית ,אשר יכולה להתעדכן במהלך
החודשים הבאים (בעיקר כשמדובר בתחזיות שע"ח ומחירים).
לפיכך ,מומלץ במהלך השנה להיות בקשר עם צוות מחלקת המחקר הכלכלי ,לקבלת תחזיות,
אומדנים והערכות עדכניות.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה:
דפנה אבירם-ניצן ,מנהלת מחלקת המחקר הכלכלי dafnan@industry.org.il

ג'ולי שדה זלצר ,ראש תחום ניתוחים כלכליים julies@industry.org.il
חגית שמריהו ,כלכלנית המחלקה hagit@industry.org.il
טלפון21-5122228 :
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נספח התפלגות ענפית 2211 -

7

פדיו התעשייה ב 1022 -כ 20 -מיליארד דולר
התעשייה
התפלגות מכירות
מכירות התעשייה  , 1022התפלגות ענפית
כימיה ונפט

29%

אלקטרוניקה

18%

מזו  ,משקאות וטבק

16%

מתכת ,מכונות וציוד

13%
5%

כרייה ,חציבה ומינרלי

5%

גומי ופלסטיק
נייר ודפוס

5%

כלי הובלה

3%
2%

טקסטיל,הלבשה ועור

2%

ע וריהוט
ציוד חשמלי

1%
כולל תרופות

שונות

1%

מיליארד דולר

היצוא התעשייתי לשנת  1022כ-

התעשייתי
התפלגות ,היצוא
התפלגות ענפית
אומד

כימיה ונפט

38%

אלקטרוניקה

27%

מכונות וציוד

7%

מתכת

6%
5%

כרייה ,חציבה ומינרלי

5%

כלי הובלה
גומי ופלסטיק

4%

יתר הענפי

3%

כולל תרופות

2%

טקסטיל והלבשה

2%

ציוד חשמלי

2%

מזו  ,משקאות וטבק

מספר המועסקי בתעשייה כ0 -

אלף איש

מועסקי1022בתעשייה
התפלגות ה
התפלגות ענפית ,שנת

אלקטרוניקה

20%
19%

מתכת ,מכונות וציוד
17%

מזו  ,משקאות וטבק
9%

כימיה ונפט

נייר ודפוס

8%
7%

גומי ופלסטיק
5%

כלי הובלה
4%

ע וריהוט

טקסטיל,הלבשה ועור

4%
3%

2%

כולל תרופות
7

כרייה ,חציבה ומינרלי

ציוד חשמלי

נתוני היצוא -בהתבסס על נתוני ינואר-דצמבר  ;0211מכירות ותעסוקה  -נתוני ינואר-אוקטובר .0211

8

קבוצות ענפי התעשייה
ענפי טכנולוגיה עילית

טכנולוגיה מעורבת עילית
כימיקלים וזיקוק נפט
מכונות וציוד
מנועים וציוד חשמלי

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

טכנולוגיה מסורתית
טכנולוגיה מעורבת מסורתית

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

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

היקף התעשייה הישראלית המקומית

מ

1020
28.1
02.1
155
11,822

מכירות (מיליארדי )$
מזה יצוא (מיליארדי )$
מועסקי (באלפים)
שכר (בש"ח)

 1022אומד
121.5
05.0
152
10,212

* הגדרה זו של התעשייה אינה כוללת את פעילות התעשייה הישראלית בחו"ל (קווי ייצור ומועסקים).
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