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המגמות הכלכליות של המשק ב 5102 -שיטעו בכם אופטימיות
מאת אדם רויטר ,יו"ר החברה
 .1הקפיצה של התוצר הישראלי מתחילת המאה היתה מ 211 -מיליארדי  ₪ליותר מטריליון 0011( !!! ₪
טריליוני  ₪ליתר דיוק)0
(בשנת  5111בנק ישראל חזה שנגיע בשנת  5102רק ל 121 -מיליארדי )000₪
 .2ב 2-השנים האחרונות שיעור הצמיחה בישראל עמד במצטבר על  ,50%השני בגובהו מבין כל  34מדינות
ה!OECD -
 .3צניחת המחירים בשוק הסחורות העולמי ובעיקר ירידת מחיר הנפט יתרמו לכלכלה הישראלית כמעט יותר
מכל משק אחר (ע"פ ניתוח  Bloombergמסוף )5102
 .4שיעור האבטלה בישראל הנמוך מזה עשרות שנים ( )205%ברמה זהה לזו שבארה"ב וכמחצית משיעור
האבטלה באירופה0
 .5גידול מתמיד בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה לרמה של כ( 52% -עברנו את רמת ההשתתפות שקיימת
בארה"ב) 0עיקר ההסבר:
קפיצה דרמטית בהשתתפות של החרדים בכוח העבודה .מספר הגברים החרדים העובדים עלה לשיעור
של  80%ב ,4093 -לעומת  34%בלבד ב !!4003 -בקרב נשים חרדיות העלייה היא נחשונית ל,69% -
מעל הממוצע של ההשתתפות הכללית במשק!!
 .6ישראל מדורגת במקום הראשון מתוך  021כלכלות ביכולת חדשנית ,במקום השני ביזמות ובמקום השלישי
בחדשנות גלובלית ()IMD competitiveness yearbook, 2013
 .7ישראל המובילה העולמית מזה עשור בהשקעה במו"פ 205% :מהתוצר ובמקום חמישי בעולם בפטנטים
לנפש 0ישראל מובילה את העולם במספר העובדים היחסי במחקר ופיתוח 021 :לכל ( 01,111ארה"ב
במקום השני 12 :לכל )001,111
 .8למעלה מ 011-חברות בינלאומיות מהמובילות בעולם ,כדוגמת :פייסבוק ,מייקרוסופט ,IBM, ,אינטל ,גוגל,
אפל  ,HP,סיסקו ,מוטורולה ,פיליפס ,אפלייד מטריאלס  ,EMC,סימנס ועוד ,בחרו בישראל כיעד להקמת
מרכזי מו"פ0
 .9פרסום ב :5102 Wall Street Journal -תל אביב במקום השלישי מבין  05הערים הבינלאומיות החשובות
בעולם ההייטק ,אחרי אוסטין וסן פרנסיסקו ולפני ניו יורק ,שטוקהולם ,לונדון ,סינגפור ועוד0
 .11ישראל נמנית על שמונה המדינות היחידות שיכולות לשגר לוויינים לחלל ,תופסת את המקום השני בעולם
במספר ספרים חדשים לנפש ומפיקה יותר עבודות מדעיות לנפש מאשר כל מדינה אחרת בעולם0
 .11בשנת  5102מתקני ההתפלה ייצרו בהיקף של קרוב ל 111 -מיליון מ"ק בשנה ,לעומת אפס לפני  01שנים0
זוהי כמות המהווה יותר מ 38% -מצורכי המים של ישראל 0ישראל גם במקום ה 9 -בעולם במיחזור מי
שופכין עם יחס של  ,11%לעומת כ 52% -בלבד במקום השני (אוסטרליה)0
 .12מציאת מאגרי הגז הימיים "תמר ו"לוויתן" יצרו נס כלכלי :ישראל תגיע לעצמאות אנרגטית תוך כ 2 -שנים
ותוך כ 1 -שנים תהפוך ליצואנית אנרגיה0
 .13מקורות הגז הזולים בישראל מייצרים התעניינות בהקמת תעשיות עתירות אנרגיה בנגב0
 .14לפי ה Wall Street Journal-ישראל הינה המדינה השנייה הכי משכילה בעולם ,אחרי קנדה ולפני יפן0
 .15תוצר לנפש של כ 02 -אלף דולר בשנה מעמיד את ישראל במקום ה 52 -מבין  011מדינות0
 .16המדינה היחידה ב OECD -שיחס החוב הממשלתי לתוצר שלה מצוי בירידה מאז משבר ( 5111אז שיפסיקו
להפחיד אתכם!)
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 .17המדינה המפותחת היחידה שחוב המגזר העסקי ירד בה מאז משבר  5111זוהי עוצמה פיננסית מהותית
של המשק!
 .18יתרות המט"ח של ישראל  01מיליארד  ,$מהגבוהות בעולם במונחי יתרות מט"ח לנפש ואינדיקציה ליציבות
פיננסית חזקה מאד0
 .19סקר של  Bloombergמשנת  :5100מערכת הבריאות הישראלית הינה ה 7 -בטיבה בעולם 0דו"ח OECD
לשנת " :5105לישראל אחת ממערכות הבריאות מעוררות הקנאה מקרב מדינות ה 0"OECD-אחת מ90 -
מדינות בעלת תמותת התינוקות הנמוכה ביותר 3.9% .מילדי ישראל נולדים מטיפולי הפריה – מקום
ראשון ובפער עצום ביחס לעולם.
 .21מאז תחילת המאה הערבים המוסלמים בישראל מתייצבים סביב כ 02 -אלף לידות חי בשנה 0האוכלוסייה
היהודית עלתה באותה תקופה מכ 02 -אלף לידות חי לכ 002 -אלף לידות חי בשנה 0ההסבר העיקרי
והמפתיע לתופעה זו הוא גידול בריבוי הטבעי של היהודים החילוניים! לפי מחקר של הלמ"ס :ירידה של
02%בקצב הילודה של נשים חרדיות ,עלייה של  01%בקצב הילודה של נשים חילוניות ,קצב הילודה של
נשים דתיות לאומיות :ללא שינוי ,ירידה של  05%בקצב הילודה של נשים ערביות0
 .21עולים המגיעים לארץ מאיצים צמיחה כי הם מביאים ביקושים לתוצרי המשק 0מספר העולים ב 5102 -היה
הגבוה ביותר מזה  05שנים והערכות ל 5102 -אומדות כבר  21,111עולים!
 .22לאור נתוני הילודה וכאשר לוקחים בחשבון עליה לישראל בקצב שמרני של כ 02,111 -עולים לשנה משקלם
של ערביי ישראל באוכלוסייה לא יגדל ב 51 -השנים הקרובות 0לפי מחקר חדש שיעור הערבים המוסלמים
באוכלוסיית ישראל יישאר באותה רמה ,של כ 01% -בלבד ,גם בשנת 05102
 .23הגיל החציוני בישראל הינו  02שנים 0הגיל החציוני בארה"ב הינו  25שנים ובאירופה הגיל החציוני הינו 0 22
האוכלוסיה בישראל הינה הצעירה ביותר מקרב כל ה OECD -וזהו גורם מפתח לגבי העתיד הכלכלי של
ישראל ביחס למדינות אחרות .ככל שהאוכלוסייה העובדת יותר צעירה כך התוצר גבוה יותר.
 .24ישראל סיימה את שנת  5102בשביעיית המדינות בעלות המספר הנמוך ביותר של הרוגים לנפש מתאונות
דרכים (כ 001 -הרוגים על כל  011אלף נפש)0
הייתם מאמינים את זה על הנהג הישראלי?
 .25לפי דוח של ה :CIA -התמותה בישראל השניה הכי נמוכה מקרב  02מדינות הOECD -
 202פטירות בשנה לאלף נפש ,ואחת הנמוכות בעולם0

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה .אנא אל תהססו לפנות אלינו.
חג פסח שמח!

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג
שהוא .המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו  -עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית .החברה ו/או הכותבים
מחזיקים ו/או עשויים להחזיק או למכור בחסר ניירות הערך או מדדים או מטבעות המוזכרים לעיל.
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