
 

  

 3102ספטמבר 

 מקסים פריאמפולסקי

 אגף כלכלה<  החטיבה לכספים וכלכלה 

 

 ייצור מזון ומשקאות

 תקציר

ענף ייצור המזון וענף ייצור המשקאות הם ענפי משק תעשייתיים  -

על פי . הענפים מאופיינים ברמת תחרותיות נמוכה. ""מסורתיים""

רבה יחסית של ה מידת הריכוזיות, מחלקת המחקר והמידע של הכנסת

 .ענף משפיעה באופן ישיר על עליית מחירי המזון בישראלה

בממוצע ,הצמיחה של ענפי ייצור המזון והמשקאות היא איטית אך קבועה -

ת בביקושים יחסית קשיחים פועל יוצא של ומאופיינ.בשנה 2% -כ 

 .הגידול באוכלוסייה

עלה מדד פדיון המכירות הענפי              2102במהלך הרבע השני של  -

 .בהשוואה לרבע המקביל אשתקד 5.6% –ב 

מצויות , בעולם למעט מאכלי הים, מחירי סחורות המזון המרכזיות -

 .2102במגמת ירידה שצפויה להימשך גם לשנת 

רשמו מרבית החברות הציבוריות בענף , 2102במהלך הרבע השני של  -

 .שיפור בשולי הרווח הגולמי ובשיעור הרווח הנקי

יחס ההון העצמי למאזן המשוקלל בענף המזון הינו גבוה בהשוואה  -

 .לענפי משק אחרים דבר המעיד על איתנות פיננסית גבוהה של הענף
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 מבוא

 המרכזית הלשכה הגדרת פי על. "מסורתיים" תעשייה ענפי הם משקאות ייצור וענף מזון ייצור ענף
 למוצרי והדיג הייעור החקלאות מענפי מוצרים עיבוד כולל מזון מוצרי ייצור ענף לסטטיסטיקה

 מוצרי בהכרח שאינם, ביניים מוצרי ייצור גם הענף כולל כן כמו. חיים בעלי או אדם בני עבור מאכל
 .מינראליים מים וייצור( אלכוהוליים ולא אלכוהוליים) משקאות ייצור כולל משקאות ייצור ענף. מזון

 בצמיחה ומצויים( קשיח ביקוש) קבועים יחסית והמשקאות המזון ענפי של לתוצרת הביקושים
 ברמת ועלייה האוכלוסייה של הטבעי הגידול הם הביקושים על ביותר המשפיעים הגורמים. איטית
 בישראל המזון שמחירי לכך ותורמת המשק בענפי מהנמוכות היא בענף התחרותיות רמת. החיים

 לצרכן המחירים במדדי הריאלי השינוי הסתכם( אפריל) 5002 ועד 5002 השנים בין. יחסית גבוהים
 ואילו %..6 של בשיעור עלו הם האירופאי באיחוד כאשר 0%..0  - ב בישראל המזון מוצרי של

 .בלבד 2.6% - ב ב"בארה

, "שטראוס", "אסם", "תנובה" את להזכיר ניתן והמשקאות המזון בשוק הפועלות הענק חברות בין
 המחירים על יחסית הגבוהה הענפית הריכוזיות מידת להשפעת דוגמא. ועוד" למשקאות החברה"

 שקבעה והאוצר החקלאות למשרדי המשותפת המחירים ועדת בהחלטת לאחרונה למצוא היה ניתן
" חריגה רווחיות"ב נמכרים" תנובה" חברת של( 23%) המתוקה והשמנת( 2%) הלבנה הגבינה שמחירי

 .ל"הנ המוצרים מחירי על פיקוח להפעלת לפעול ושיש

 בשנת היווה המזון מוצרי תעשיית ענף פדיון כי עולה הכנסת של והמידע המחקר מרכז של ממחקר
 – כ בענף הועסקו זו בשנה. ₪ מיליארד 22 – בכ ונאמד התעשייה ענפי פדיון כ"מסה 06% - כ 5000

 על ועמד במשק הממוצע לשכר מתחת היה שכיר  למשרת הממוצע השכר כאשר עובדים אלף 22
 כ מהווים 1הגדולים המפעלים חמשת כאשר 0662 הוא בענף הפועלים המפעלים מספר. ₪ 7657- כ
 החלב משק כגון המזון בענף שונים ענפים בתתי כי להדגיש חשוב הענפי הפדיון כ"מסה %..65 –

 רמת את שבדקה, קדמי וועדת. מחירים פיקוח יש לעיתים עליהם ,אוליגופולים או מונופולים פועלים
( ויבואנים יצרנים) בישראל האספקה מקטע כי מצאה, בישראל המזון בשוק והמחירים התחרותיות

 2OECD. - ה למדינות בהשוואה ותריכוזי של יחסית רבה במידה מאופיין

 המזון מוצרי בענף העיקריות החברות: 1 לוח

 

 הכנסת, והמידע המחקר מרכז: מקור

 

                                                           
1
 על פי נתוני חברת סטורנקסט 
2
 :להרחבה על וועדת קדמי ומסקנותיה 

http://www.leumi.co.il/static-files/10/LeumiHebrew/economic_desk/food-nov-2012.pdf?lang=he 
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 כלכלית מאקרו סקירה

 כתוצר המוגדר, המזון ענף של  התעשייתי הייצור מדד עלה 5002 של הראשונה המחצית במהלך
 והטבק המשקאות ענף של התעשייתי הייצור ואילו 0.2% – ב, קבועים במחרים הענף של המקומי

 עלייה במגמת מצויה הענפים בשני הפעילות כי ללמוד ניתן טווח ארוכת במגמת. 0.2%  - ב עלה
 .האחרונות השנים שבע במשך איטית

 מנוכי רבעוניים נתונים,  והטבק המשקאות ובענף המזון בענף התעשייתי הייצור מדד: 1 תרשים
 111=1111 עונתיות

 

 מיליוני 265 – ב 5002 של הראשון בחצי הסתכם וטבק משקאות מזון מוצרי של היצוא היקף
 6.2% ושל( עונתיות מנוכה) 5005 של השנייה למחצית בהשוואה 7% – כ של בעלייה מדובר. דולרים

 הסתכם( גולמיים מזון מוצרי) לענף הגלם חומרי יבוא. אשתקד המקבילה לתקופה בהשוואה
 של השנייה למחצית בהשוואה 0.2% - כ של ירידה, דולרים מיליוני 0022 – ב המדוברת בתקופה

( מחיר* כמות) בערך הירידה כי לשער ניתן. אשתקד המקבילה לתקופה בהשוואה 2.7% ושל 5005
 חומרי במחירי ומירידה,  צולבים חליפין בשערי משינויים בעיקר  מושפעת הגלם חומרי של היבוא
 המוצרים, השקל של מהתחזקותו כתוצאה. המיובאת המוצרים בכמות מירידה דווקא ולאו הגלם

 .בענף התעשיינים בעיני יותר זולים להיות הופכים המיובאים

 בהשוואה 0.2% – ב 5002 של הראשונה המחצית במהלך עלה, המזון בענף השכיר משרות מדד
 זו בתקופה 5.5% של ירידה נרשמה, והטבק המשקאות בענף ואילו 5005 של השנייה למחצית

 במצבת שינוי נרשם לא האחרונות השנים שלושת במהלך, בממוצע כי לציין יש(. עונתיות מנוכי נתונים)
 .הענפים שני של השכירים

 2%.. – ב 5002 של הראשונה במחצית עלה( שוטפים במחירים) המזון ייצור בענף המכירות פדיון
 מצוי הענף של המכירות פדיון, 5 מתרשים ללמוד שניתן כפי. אשתקד המקבילה לתקופה בהשוואה

. הענף של המכירות בפדיון ירידה נרשמה 5005 של השלישי שברבע לאחר זאת, צמיחה במגמת
 נוסף דבר. 00%  - ב שהסתכמה יותר חדה עלייה זה בפרמטר נרשמה ,והטבק המשקאות בענף
 והטבק המשקאות בענף יותר חדים הענפי בפדיון השינוי ששיעורי הוא מהתרשים ללמוד שניתן

 .השניים בין חיובי מתאם יש כי אם, המזון בענף מאשר
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 במחירים, מקביל רבע מול רבע, שינוי שיעורי) המשקאות וענף המזון בענף המכירות פדיון מדד: 1 תרשים
 ( שוטפים

 

 התאחדות סקר ידי על גם נתמכים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של החיוביים הנתונים
 כאשר צמיחה המזון בענף נרשמה 5002 של השני הרבע במהלך כי עולה מהסקר. התעשיינים

 גם לוותה הצמיחה. והמלאים הציוד בניצולת עלייה לצד במיוחד נאה גידול רשמה הענף תפוקת
 ירידה נרשמה, זאת עם. העובדים ומצבת בהשקעות גם גידול לצד המקומי לשוק במכירות בגידול

 .היצוא במשלוחי

 להיות שצפויה בפעילותם נוספת להתרחבות בענף התעשיינים מצפים השנה של השלישי לרבע
 לציין יש. נוספים עובדים גיוסי בענף צפויים כן כמו וההשקעות המקומיות במכירות מעלייה מושפעת

 .ספטמבר בחודש החלים תשרי מחגי מושפע יהיה הצפוי הגידול של חלקו לפחות כי
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 והמשקאות המזון סחורות מחירי

 סחורות של העולמיים במחירים 5.2% – כ של עלייה נרשמה 5002 של הראשונה המחצית במהלך
 יוצא פועל הים מאכלי במחיר נרשמה, 60%  - כ של בשיעור, ביותר החדה העלייה. המרכזיות המזון

, הים מאכלי במחיר לעלייה במקביל. והמתועשות המתפתחות המדינות בקרב גבוהים ביקושים של
 במחירי הירידה את. בהיצע משיפור כתוצאה שנבעה הדגנים במחיר 5% – כ של ירידה נרשמה
 .  ב"בארה גדולים יבוא מהיקפי כתוצאה התירס של במחיר הירידה הובילה הדגנים

 בעולם המרכזיים המזון סחורות  מחירי: 3 תרשים

 

 IMF: מקור

 הסחורות במחירי ירידה שיש נראה, בישראל התעשיינים בעיני המחירים התפתחות בוחנים את אם
 ומשמעותית" רלוונטית" פחות הים מאכלי מחירי ועליית היות הענף את  המשמשות המרכזיות

מצביע , לצרכן המחירים במדד מפורסמים שהם כפי ,המזון מחירי על פיניתוח . בישראל לתעשיינים
 ניתן. ועלו המשיכו לצרכנים המזון מחירי, המרכזיות המזון סחורות במחיר הירידה למרותש על כך
 המחאה תקופת על" לפצות" מנת על הרווח שיעור את להגדיל מנסות  המזון חברות כי לשער

 במהלך כי לציין יש ,ההוגנות למעןו ,בנוסף. שונות התייקרויות לספוג נדרשו הם בה החברתית
 מיסוי מצעדי כתוצאה שנבעו היצרנים של התשומות במחירי שונות עליות גם היו המדוברת התקופה

 .'וכד והמים החשמל במחירי עלייה, פעמיים חד

 והמשקאות המזון סחורות מחירי צפויים 5006 ובשנת 5002 של השנייה במחצית, קדימה במבט
 זינוק של יוצא פועל, הים במאכלי להיות צפויה ביותר המשמעותית הירידה. 3ולרדת להמשיך
 מתון בשיעור לרדת צפויים והבשר השמנים מחירי גם כמו הדגנים מחירי. 5002 בשנת המחירים

 כי להדגיש חשוב. מתון באופן לעלות 5006 בשנת צפויים המשקאות מחירי, זו למגמה בניגוד. יותר
 .לחיזוי קשים ולכן יבול וכמות אוויר מזג כמו תנודתיים מפרמטרים מאד מושפעים הסחורות מחירי

  

                                                           
3
 0למחירי סחורות המזון המובילות מצורפות בנספח  IMF –תחזית ה  
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 המזון ייצור בענף הציבוריות החברות של כספיים דוחות ניתוח

 הללו מהחברות חוץ כי לציין יש. המזון ייצור בענף הציבוריות החברות על יתבסס שלהלן הניתוח
, 5 בלוח לראות שניתן כפי, בנוסף. שונים מאפיינים בעלות רבות פרטיות חברות עוד בענף פועלות
 מהחלק יוצא פועל הענף של הפיננסים היחסים על גדולה השפעה יש "ואסם" -ו" שטראוס" לחברות

 .המאזן מסך אלו חברות של הגבוה היחסי

 

 המאזן מסך היחסי וחלקן מזון ייצור בענף הציבוריות החברות: 1 לוח

 

 הכנסות

 לרבע בהשוואה 5% של בשיעור 5002 של השני הרבע במהלך ירדו הענף של המצרפיות ההכנסות
 המשמעותית הירידה. מהחברות ניכר בחלק נרשמה בהכנסות ירידה כי לציין יש. אשתקד המקביל

 נאה שיפור רשמה" אסם"  חברת מנגד .62% – כ של ירידה, "צאם" בחברת נרשמה בהכנסות ביותר
 הפסח חג של בעיתויו להסביר ניתן החברות מרבית של בהכנסות הירידה את .בהכנסות 3% של

 .השני ברבע חל שעברה בשנה ואילו הראשון ברבע השנה חל אשר

  רווחיות

 אחוז נקודות 5  -כ של עלייה, 27.2% על עמדה הענף של המשוקללת הגולמית הרווחיות שולי
 הרווחיות בשולי שיפור נרשם החברות במרבית כי לציין יש. אשתקד המקביל לרבע בהשוואה
 .הגולמית

 לרבע בהשוואה אחוז נקודות ..0  של עליה, 2%.. על עמד בענף החברות של הממוצע הנקי הרווח
 שהגדילה" כרמית" חברת היא הנקי ברווח ביותר משמעותי שינוי שרשמה החברה. אשתקד המקביל

 נובע הנקי ברווח השינוי, החברה של הכספי הדוח פי על.  אחוז נקודות 7 -ב הנקי הרווח שיעור את
 .הגולמי ברווח משמעותית לעליה שהביא( שירדו) הייצור ועלויות הגלם חומרי במחיר משינוי כתוצאה

 הנזילות

 מתוך הקצר בטווח חובותיה את לפרוע החברה יכולת את המתאר, (הענפי המשוקלל) השוטף היחס
 מרבית כי לציין יש. .0.2 על ועמד אשתקד המקביל לרבע בהשוואה שינוי ללא נשאר, נכסיה

 את לפרוע החברות יכולת על מעיד אשר, מאחד הגבוה שוטף ביחס מאופיינות בענף החברות
 ל'אנג"ו" תעשיות שמן" החברות כי נציין. השוטפים נכסיהם מתוך הקצר בטווח התחייבויותיהם

 .נמוך יחסית שוטף ביחס"  שלמה

 

החלק היחסי מסך המאזן 

)באחוזים( שם החברה

0.6 כרמית

1.2 זנלכל

1.7 צ'אם

2.2 אנג'ל שלמה

2.7 שמן תעשיות

3.3 מעברות

4.7 קרור

18 פרוטרום

23.4 אסם

42 שטראוס גרופ
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 הפיננסית האיתנות

 ברבע עמד החברות של המינוף רמת על המעיד, למאזן העצמי ההון של הענפי המשוקלל יחסה
 יש.  אשתקד המקביל לרבע בהשוואה אחוז נקודות 5 של בעלייה מדובר. 20.2% על 5002 של השני
. המשק ענפי לשאר בהשוואה גבוהה יחסית פיננסית באיתנות מאופיין המזון ייצור ענף כי לציין

 היא העצמי בהון לעליה הסיבה, החברה פי על. למאזן ההון ביחס נאה גידול רשמה" אסם" חברת
 .שוטפים רווחים תצביר

 המימוני הנטל

 המימוני הנטל. החברה של המכירות לבין המימון הוצאות בין כיחס מוגדר המימוני הנטל יחס
 בהשוואה קל בשיפור מדובר,  0.22% על  5002 של השני ברבע עמד המזון ייצור ענף של המשוקלל

 מצד כאשר בענף השונות החברות בין גדולים פערים קיימים כי לציין יש. אשתקד המקביל לרבע
 גבוה מימוני נטל עם חברות יש שני ומצד" אסם" כגון 0.25% של נמוך מימוני נטל עם חברות יש אחד

 ".מעברות" כמו 2.2% של

 

 - ה למדינות בהשוואה ריכוזיים משק ענפי הם המשקאות ייצור וענף המזון ייצור ענף: סיכוםל

OECD והמידע המחקר מחלקת של מחקר פי על. וציבוריות פרטיות ענק חברות על ידי הנשלטים 
 פי על. בישראל המחיה יוקר ועל המזון מחירי על ישיר באופן משפיעה התחרותיות חוסר, הכנסת של

 -כ של בשיעור 5002 אפריל לחודש ועד 5002 משנת ריאלית עלו בישראל המזון מחירי המחקר
 .     בלבד 2.2% – בכ ב"בארה ואילו 6.2% – כ של בשיעור עלו הם האירופאי באיחוד כאשר %.0

 הרבע כי נראה, המזון בענף הציבוריות החברות של חות"הדו פי על גם כמו ,המאקרו נתוני פי על
 במספר גידול נרשם 5002 של השני הרבע במהלך. הענפים עבור חיובי היה 5002 של השני

, בממוצע, הציבוריות בחברות, זאת עם. וכדומה רווחיות, תעשייתי ייצור: כגון מרכזיים פרמטרים
 . ממכירות בהכנסות ירידה נרשמה

 להימשך צפויה והמשקאות המזון ייצור ענפי של והעקבית האיטית הצמיחה כי נראה קדימה במבט
 המשך על ידי גם להיתמך צפויה הצמיחה. בשנה 0.2% -2% של בשיעור הבאות השנים במהלך גם

המזון  במפעליםטבעי  בגז לשימוש הדרגתי מעבר על ידי וגם בעולם המזון סחורות מחירי ירידת
 ,שמווויי ויתממשובמידה , אלו גורמים ;(קיטור, מים חמים, חשמל)שהם צרכני אנרגיה גדולים יחסית 

 . בענף התעשיינים של הייצור עלויות את להוזיל צפויים
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 העיקריות המזון סחורות מחירי: 1 נספח

 

 

2006A1 2007A1 2008A1 2009A1 2010A1 2011A1 2012A1 2013A1 2014A1 2015A1

Actual

Food and Beverages 10.2 15.1 23.4 -13.1 11.8 19.4 -3.7 -3.3 -5.5 -2.1

Food 10.4 15.2 23.4 -14.7 11.5 19.7 -1.8 -2.4 -6.1 -1.8

Cereals 21.3 30.9 40.3 -27.1 2.5 38.9 2.2 -10.0 -6.7 -1.4

Wheat 25.8 33.1 27.7 -31.5 0.1 41.4 -0.9 -12.4 -1.8 0.7

Maize 23.6 34.3 36.7 -25.8 12.4 56.9 2.3 -12.7 -16.3 -2.4

Rice 5.5 9.5 110.7 -15.8 -11.7 6.0 5.2 -3.7 -1.8 0.0

Barley 22.7 47.8 16.3 -36.0 23.4 30.8 15.0 3.3 2.2 -10.4

Veg. oils and protein meals 3.4 38.7 34.2 -20.0 10.7 22.7 3.8 -4.1 -6.1 -0.1

Soybeans -2.5 45.9 42.9 -16.5 1.7 25.8 11.1 -4.6 -9.8 1.2

Soybean meal -5.7 35.9 39.5 -2.4 -7.8 14.4 24.9 -5.5 -11.7 -0.2

Soybean oil 11.2 45.0 41.8 -30.6 17.5 31.5 -5.3 -3.7 -0.2 -0.2

Palm oil 13.4 72.5 20.0 -25.4 33.5 25.2 -12.7 -15.9 3.4 2.0

Fish meal 44.3 10.3 -2.1 8.2 38.5 -12.6 6.9 16.3 -10.4 -10.4

Sunflower/Saffron -37.7 -5.6 151.7 -38.5 13.9 36.7 -8.2 -9.0 -4.7 0.0

Olive oil -0.6 -16.9 -8.6 -15.8 -9.6 -3.2 2.1 37.4 6.1 2.7

Groundnuts 7.8 42.1 33.1 -36.6 24.6 39.1 9.1 16.1 -3.6 -3.1

Rapeseed oil 18.1 18.9 40.7 -39.9 18.2 35.1 -9.3 -3.9 -10.8 -2.1

Meat -4.5 4.1 3.9 -5.1 19.6 14.7 -0.9 1.7 -2.1 -0.9

Beef -2.6 2.1 2.6 -1.2 27.5 20.1 2.6 2.1 -4.9 -1.1

Lamb -4.5 5.3 5.6 -13.9 -0.9 2.4 -32.3 -2.9 -0.3 0.0

Swine Meat -5.6 -0.3 1.5 -13.7 33.5 19.6 -7.0 -1.2 0.9 -1.2

Poultry -6.3 12.9 8.2 1.2 0.3 1.8 7.9 5.0 -0.4 -0.2

Seafood 20.6 -6.5 0.6 0.2 19.5 -2.3 -16.8 20.6 -14.4 -8.6

Salmon 24.6 -10.2 6.7 1.5 24.9 -3.9 -19.3 25.8 -16.7 -10.0

Shrimp 4.9 10.9 -22.2 -6.4 -10.4 9.9 0.0 -8.2 2.6 0.0

Sugar 32.5 -23.2 14.6 30.2 13.3 22.5 -16.9 -11.7 5.6 1.3

Free market 46.9 -32.7 25.1 45.8 15.1 25.6 -18.5 -12.6 6.4 2.1

United States 5.0 -6.1 2.7 14.1 27.6 21.0 -23.1 -25.4 8.8 -11.8

EU 1.2 8.6 -7.4 -15.6 -1.2 3.7 -1.1 -1.0 0.0 0.0

Bananas 18.4 -0.9 24.6 0.5 3.9 10.7 0.9 -8.6 -4.8 -4.4

Oranges -5.2 15.4 15.7 -17.9 13.7 -13.8 -2.6 -7.3 0.0 0.0

Beverages 8.4 13.8 23.3 1.6 14.1 16.6 -18.6 -11.9 1.1 -5.0

Coffee 11.5 15.8 16.0 -12.2 25.8 39.6 -22.0 -15.6 2.8 -3.2

Other milds -0.3 8.1 12.1 2.5 37.3 40.6 -31.3 -19.9 7.2 5.6

Robusta 31.7 25.6 20.3 -27.4 9.0 37.9 -4.6 -9.9 -2.3 -14.7

Cocoa Beans 3.0 23.1 31.4 12.5 8.1 -4.9 -20.2 -8.1 1.2 -6.9

Tea 11.7 -12.3 27.2 16.5 0.9 9.3 0.8 -8.2 -4.2 -6.1

Projections


