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 התפתחות התעשייה הקלאסית והעילית

 .2016ממוצע ינואר עד הנתון האחרון שפורסם לעומת ממוצע •

 .ס"למחקר כלכלי לנתוני למהתחום עיבודי : מקור •

 2004מאז שיעורי שינוי ריאליים מצטברים 



 על הצמיחה* יצואהשפעת הירידה בפעילות ה

 ממשקל יצוא הסחורות והשירותים 54%-היקף היצוא התעשייתי מהווה כ. יצוא סחורות ושירותים*

 .ס"עיבודי התחום למחקר כלכלי  לנתוני למ: מקור



 פעילות המשק הישראלי

 .ס"למנתוני : מקור



 התפתחות רכיבי הצמיחה

 יצוא סחורות ושירותים למעט יהלומים*

 .ס"למנתוני : מקור



 התפתחות רכיב ההשקעה במכונות וציוד אחר

 .ס"למנתוני : מקור
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נתונים מנוכי עונתיות  במונחים שנתיים  כל רבעו  לעומת קודמו שינוי ריאלי

וציוד אחר מכונות -השקעות 



 התפתחות רכיבי הצמיחה

 .ס"למנתוני : מקור



 התקציב

 הוצאות הכנסות

 משתני רקע שצפויים להשפיע על התקציב



 2018 -ב ההכנסותגורמים שישפיעו על שורת 

oהאצה צפויה בביקושים העולמיים 

oצפי לתיסוף מול הדולר והאירו 

oתיתכ  העדפה   –תוך האטה בקצב   יימשך הגידול בביקושי הצרכ  הפרטי

 לתוצרת מקומית

oצפי לעליית מחירים 



 הצמיחה העולמית  

 2017 -ב 3.5%לאחר  2018 -ב 3.6% -צפי ל

 2017יולי  -ל"תחזית קרן המטבע הבינ: מקור

 :2016משקל היעד ביצוא הישראלי בשנת 

 (2015 -ב 25%) 22%: אסיה, (2015 -ב 24%) 26%: ב"ארה, ( 2015 -ב 29%) 30%: איחוד אירופי



 היצוא הישראלי מפספס את פוטנציאל הצמיחה
 שנגזר מגידול הביקושים העולמיים

 .   ועיבודי התחום למחקר כלכלי של התאחדות התעשיינים האקונומיסט, ס"נתוני למ: מקור



 2018 -ב ההכנסותגורמים שישפיעו על שורת 

oהאצה צפויה בביקושים העולמיים 

oצפי לתיסוף מול הדולר והאירו 

oתיתכ  העדפה   –תוך האטה בקצב   יימשך הגידול בביקושי הצרכ  הפרטי

 לתוצרת מקומית

oצפי לעליית מחירים 



 צפי לתיסוף מול הדולר והאירו
 התפתחות שער החליפי  של הדולר והאירו

   .2017ספטמבר , לנתוני יונתן כץ תחזיות מאקרועיבודי התחום למחקר כלכלי של התאחדות התעשיינים לנתוני בנק ישראל ו: מקור

 :תחזית הריבית לסוף שנה
  2017– 0.1% 

 2018– 0.1% 



 2018 -ב ההכנסותגורמים שישפיעו על שורת 

oהאצה צפויה בביקושים העולמיים 

oצפי לתיסוף מול הדולר והאירו 

oתיתכ    –תוך האטה בקצב   יימשך הגידול בביקושי הצרכ  הפרטי

 העדפה לתוצרת מקומית

oצפי לעליית מחירים 



 2017האטה צפויה בקצב עליית השכר במשק בשנת 

 שנה במהלךשיעורי שינוי   ממוצע למשרת שכיר במשק שכר נומינלי

 .ס"למעיבודים ותחזיות של האגף למחקר כלכלי בהתאחדות התעשיינים לנתוני : מקור



 האטה צפויה בקצב עליית השכר הריאלית במשק

 כל שנה לעומת ממוצע שנה קודמת  שיעורי שינוי  ממוצע למשרת שכיר במשק שכר ריאלי

 .ס"למעיבודים ותחזיות של האגף למחקר כלכלי בהתאחדות התעשיינים לנתוני : מקור



 תוך האטה נוספת  תימשך קליטת העובדים למשק

 .2012שבר בסדרה בשנת *

 .2017יוני , ותחזית אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, ס"עיבודי האגף למחקר כלכלי של התאחדות התעשיינים לנתוני למ: מקור



הקושי המתמשך בגיוס עובדים מקצועיים    למרות
 וטכנולוגיים

 .התאחדות התעשיינים, התחום למחקר כלכלי, סקר ציפיות בתעשייה: מקור



 צפי לשמירה על שיעור אבטלה נמוך

 2017ס ותחזית משרד האוצר מיוני "נתוני למ: מקור



 עלייה במשקל היבוא של מוצרי התעשייה  

 .ס"למעיבודי האגף למחקר כלכלי של התאחדות התעשיינים לנתוני : מקור



 2018 -ב ההכנסותגורמים שישפיעו על שורת 

oהאצה צפויה בביקושים העולמיים 

oצפי לתיסוף מול הדולר והאירו 

oתיתכ  העדפה   –תוך האטה בקצב   יימשך הגידול בביקושי הצרכ  הפרטי

 לתוצרת מקומית

oצפי לעליית מחירים 



צפי לעלייה בקצב עליית מחירי תפוקת התעשייה  

 ליעדים מקומיים

 .2017ספטמבר , יונתן כץ תחזיות מאקרו של ותחזיות , ס"עיבודי האגף למחקר כלכלי של התאחדות התעשיינים לנתוני למ: מקור



 צפי להאצה באינפלציה  

 2018לא צפויה חזרה לטווח היעד עד סוף 
 כל חודש לעומת תקופה מקבילה

 .2017ספטמבר , לנתוני יונתן כץ תחזיות מאקרוס ו"עיבודי האגף למחקר כלכלי של התאחדות התעשיינים לנתוני למ: מקור



 התקציב

 הוצאות הכנסות

 משתני רקע שצפויים להשפיע על התקציב



 2018 -ב ההוצאותגורמים שישפיעו על שורת 

oלחצים לעליית שכר 

oצפי לירידה במחירי חומרי גלם העולמיים 

oהתייקרות בחלק מההוצאות שבשליטת הממשלה 

 



 2018מגמות שישפיעו על עלות השכר בשנת 

 :גורמים שיתרמו ללחצים לעליית עלות השכר

oמותנה בצו הרחבה לכלל המשק או   –( 2017דצמבר )₪  5,300 -העלאת שכר המינימום ל

 תיקון חקיקה

o מותנה בצו הרחבה ואישורים –הסכם לקיצור שבוע עבודה 

oהצעות חוק פופוליסטיות המאיימות לייקר את עלות העבודה 

oסביבה של תעסוקה מלאה 

oמחסור מתמשך בעובדים מקצועיים 

 :גורמים שירסנו את הלחצים לעליית עלות השכר

oאינפלציה נמוכה 

oשחיקה בכושר התחרות 

 



 רגולציה ועלות העבודה
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שיעור הרגולציה שמקורה בחקיקה פרטית    

  000 12 – כ הוגשו האחרון בעשור *

 )!( פרטיות חקיקה הצעות

  רלוונטיות פרטיות חוק הצעות 564 *

 הנוכחית בכנסת לתעשייה
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מוצרי צריכה ובניה

מזו 

כימיה וסביבה

כלכלה ורגולציה  

עבודה   

 .אגף כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים: מקור



 צפי להמשך עליית השכר בתעשייה  

 השנה במהלךשיעורי שינוי   ממוצע למשרת שכיר בתעשייה ריאלישכר 

תחזיות האגף למחקר כלכלי  , ולנתוני יונתן כץ תחזיות מאקרו ס"למעיבודי האגף למחקר כלכלי של התאחדות התעשיינים לנתוני : מקור

 .של התאחדות התעשיינים



 2018 -ב ההוצאותגורמים שישפיעו על שורת 

oלחצים לעליית שכר 

oצפי לירידה במחירי חומרי גלם העולמיים 

oהתייקרות בחלק מההוצאות שבשליטת הממשלה 

 



 צפי לירידה במחירי חומרי הגלם העולמיים

 (.גומי וסיבים, מתכות)סחורות קשות  9כוללים ( IRM)חומרי גלם לתעשייה * 

 .2017ספטמבר , האקונומיסט: מקור

 (רבע אחרון של כל שנה לעומת תקופה מקבילה אשתקד)במהלך השנה  במחיר הדולרישיעור שינוי 



 2018 -ב ההוצאותגורמים שישפיעו על שורת 

oלחצים לעליית שכר 

oצפי לירידה במחירי חומרי גלם העולמיים 

o  התייקרות בחלק מההוצאות שבשליטת הממשלה 

 



 עליית מחירי הארנונה 

 .אגף כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים, היחידה למימון ותמריצים ממשלתיים ותחום אנרגיה ותשתיות: מקור



 השורה התחתונה

 תלוי ביכולת להעלות מחירים בשוק המקומי וביצוא•

 תלוי בהתייעלות•

 שווקים חדשים/חדירה ליצוא –צעדי התרחבות מושכלים •

 ניצול כלי סיוע ממשלתיים•

 הסתייעות בהתאחדות התעשיינים•

 במוצר עצמו ובשיווק  חדשנות בתהליכי ייצור•

 רווחיות

 הכנסות הוצאות

? 


