
 

 

 

  סקירת ענף הגומי והפלסטיק אגף כלכלה> חטיבה לכספים וכלכלה ה 1

   

  גומי והפלסטיקענף ה

  שגיב מלכי: מאת

  2011יולי 

  :תקציר

בישראל הציגו  גומי והפלסטיקבמהלך הרביע הראשון של השנה נתוני המאקרו של ענף ה •

קיים נראה כי , מנגד. נרשם שיפור במדדי הייצור הענפי והתעסוקה, בין היתר. מגמה חיובית

שכרם של השכירים שחלה בה ייעללהסביר את ה אשר יכול, בענף קושי בגיוס עובדים

   . בענף

הן לעומת , )בערכים דולריים(הציג שיפור במהלך הרביע הראשון של השנה הייצוא הענפי  •

במהלך הרביע השני חלה האטה , אולם. והן לעומת הרביע המקביל אשתקד, ביע הקודםהר

וזאת בניגוד לתחזיותיהם של תעשייני הענף בסקר התאחדות התעשיינים לרביע , בייצוא

  . השני

מעלייה בעיקר  תהנובע, הרעהשל החברות הציבוריות בענף מצביעים על  יחסי הרווחיות •

  . ועלייה בהוצאות המימון שינויים בשערי חליפין, במחירי חומרי הגלם

ביטוי . לעומת הרביע המקביל אשתקד בענף הציגו גם הם הרעהיחסי הנזילות הפיננסית  •

בסקר התאחדות שכמחצית מהפועלות בענף דיווחו  מדאיג במיוחד ניתן לעובדה

 . על קושי בשמירה על מסגרת האשראיהתעשיינים האחרון 

בהשוואה  הצביעו על הרעה ,בדגש על הנטל המימוני, הפיננסית יחסי האיתנותחלק מ •

  לרביע המקביל אשתקד

גידול  יםסקר התאחדות התעשיינים לרביע השני צופב, )ל"כנ(מלבד תחזית הייצוא  •

ובהשקעה בנכסים  )אף קשיי הגיוס שצוינו מעלה-וזאת על(ברמת המועסקים , בתפוקה

 . צופה הסקר גידול מהיר נוסף בהוצאות המימון הריאליות, מנגד. קבועים

מצב הדורש  - חות הכספיים"ישנן מגמות סותרות בין נתוני המאקרו לבין נתוני הדו, לסיכום •

  . ענף בחודשים הקרוביםב התפתחויותתשומת לב מיוחדת ל

  :תוכן העניינים

  2....................................................................................... ....................................................................................ענפית - סקירה מאקרו

  4 ...........................................................................................................................................................................חות פיננסיים"ניתוח דו

 8.. .............................................................................................................................................................................................................סיכום 

 



 

 

 

  סקירת ענף הגומי והפלסטיק אגף כלכלה> חטיבה לכספים וכלכלה ה 2

  

  ענפית-מאקרוסקירה 

במהלך הרביע הראשון של השנה גדלה התפוקה הענפית ובכך המשיכה את המגמה שהחלה 

שנרשמה במדד הייצור הענפי  15%ביטוי לכך ניתן למצוא בעלייה של . 2010במחצית השנייה של 

  . 1כפי שניתן לראות בתרשים , )לעומת הרביע הקודם 2.5%(לעומת הרביע המקביל אשתקד 

  

ברביע הראשון של  6%-הענפי עלה בשיעור של כהמועסקים מדד , במקביל לעלייה בייצור הענפי

חשוב לציין כי מסקר התאחדות התעשיינים עולה , עם זאת. ע המקביל אשתקדיהשנה לעומת הרב

נקודות  4-עלייה של כ -ושי בגיוס עובדים מקצועייםדיווחו על ק) 86%- כ(שמרבית החברות בענף 

   .האחוז לעומת הסקר הקודם

השכר החודשי לשכיר בענף במהלך הרביע בכוחו להסביר את עליית  –הקושי הנזכר בגיוס עובדים 

צורך לציין כי לנתון זה השפעה אין . לעומת הרביע המקביל אשתקד 5.3% - הראשון בשיעור של כ

פריון הענפיה, יחד עם זאת. שלילית על רווחי החברות בענף
1
במהלך הרביע  9.4%הראה שיפור של  

מכאן כי העלייה ברמת השכר אינה בהכרח . לעומת הרביע המקביל אשתקד הראשון של השנה

ה של גידול בפריון תוצא אלא , עבודה הענפיבעקומת ההיצע של שוק ה שינוייםשל פועל יוצא 

  .  העבודה

 468 -כאשר מתוך כך כ, מיליוני דולרים 933 -בהסתכם הייצוא הענפי  במחצית הראשונה של השנה

נתונים  המשקפים , )2תרשים (מיליון דולר ברביע השני  465 -ו מיליון דולר הינם ברביע הראשון

  . לעומת הרביע המקביל אשתקד, בהתאמה, )בערכים דולריים( 17.6% -ו 20.7%עלייה של 

נתוני סחר החוץ
2
מדינות האיחוד האירופי מהוות את השוק המרכזי  בחלוקה גיאוגרפיתמראים כי  

איטליה , )14.2%(ב "מדינות מרכזיות נוספות אותן ניתן לציין הן ארה. מכלל הייצוא 53%עם נתח של 

  ).   8.14%(וטורקיה ) 9.22%(גרמניה , )11.6%(

  

                                                           
1
  . הפריון הענפי מחושב כמדד הייצור בניכוי מדד שעות העבודה 
2
אינם ) ס"מהירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ בלמ C2טבלה (נתוני הייצוא לפי הסיווג של ענפי כלכלה מקובצים  

ייתכן כי זהות בין , כן-על). ל"מהירחון הנ D4טבלה (תואמים את אלו הקיימים בנתוני הייצוא לפי הסיווג של סחר החוץ 
 . הסיווגים הייתה מביאה לשינוי בנתחן של מדינות היעד בעוגת הייצוא הענפית
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הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה : מקור

)2004=100, ע"נתונים מ(מדד הייצור של ענף הגומי והפלסטיק : 1תרשים 



 

 

 

  סקירת ענף הגומי והפלסטיק אגף כלכלה> חטיבה לכספים וכלכלה ה 3

  

ייתכן העובדה כי . המדדים המרכזיים בענף הציגו שיפור במהלך הרביע הראשון של השנה  , לסיכום

דבר אשר אולי מהווה את הגורם לעלייה שחלה , היצעבצד ה ושוק העבודה הענפי סובל מבעיות

פעילות הייצוא , כן-כמו. לא הפריעה להתפתחותו החיובית של מדד הייצור, ברמת השכר הענפית

  . מגמה דומה השל הענף הציג

לעלייה  הירידה בסך הייצוא במהלך הרביע השני עומדת בניגוד לציפיותיהם של תעשייני הענף

נתוני חודש אפריל תומכים בציפייתם , מנגד .כפי שעולה מסקר התאחדות התעשיינים, ברמת הייצוא

   .במהלך חודש זה כאשר נרשמה עלייה במדד הייצור, להגדלת התפוקה הענפית

צופים תעשייני הענף כי תחול עלייה ברמת , מעלה שצוינו הגיוס קשייאף -ועל, תמלבד זא

הם צופים כי  , בנוסף. )נתוני חודש אפריל מעידים על יציבות עם עלייה קלה בלבד(המועסקים 

  .  השקעות הענף בנכסים קבועיםתרשם עלייה ב
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הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור

)מיליוני דולרים, ע"מ(ייצוא ענף הגומי והפלסטיק : 2תרשים 



 

 

 

  סקירת ענף הגומי והפלסטיק אגף כלכלה> חטיבה לכספים וכלכלה ה 4

   חות פיננסיים"ניתוח דו

  .1מופיעות בלוח החות הכספיים של החברות "הניתוח להלן מבוסס על הדו

  וחלקן היחסי במאזן המצרפי גומי והפלסטיקהחברות הציבוריות בענף ה: 1לוח 

  

  יחסים פיננסיים

    יחסי רווחיות

לעומת הרביע  הרעהמצביעים על  ,3ובתרשים  2כפי שמוצגים בלוח , יחסי הרווחיות של כלל הענף

  . 2010ושיפור משמעותי לעומת הרביע האחרון של שנת , המקביל אשתקד

  גומי והפלסטיקיחסי רווחיות בענף ה: 2לוח 

 תשואה על ההון העצמי שולי רווח תפעולי שולי רווח גולמי רביע שנה

2011 I 24.0% 7.5% 11.7% 

2010 
IV 21.3% 1.8% 4.0% 

I 25.4% 7.6% 13.8% 

  

לעומת  שיפור בהכנסותיהן במהלך הרביע הראשון של השנהשלוש החברות הגדולות הציגו 

כמו גם לעלייה במחירי , השיפור במכירות נזקף לטובת שיפור כמותי. אשתקד לההמקביתקופה ה

זוהי . ניתן לראות כי חלה שחיקה בשולי הרווח הגולמי בהשוואה בין התקופות, עם זאת. המכירה

 - דול במכירות אצל מספר חברות בענףה בעלות המכר בשיעור העולה על הגיעליי של תוצאה

חות "מדו .בעיקר כתוצאה מעליית מחיריהם של חומרי הגלם, כאשר פלרם הינה הגדולה שבהן

-ועל, מתקשות לגלגל את השינויים בעלות חומרי הגלם אל הצרכן באופן מלא הןכי החברות עולה 

  . רווחיותןהמקטין את  דבר ,כן נאלצות לספוג חלק מכך

  

  תיאור הפעילות  חלק יחסי במאזן המצרפי  שם החברה
יצור מוצרים טכניים מפלסטיקי 20.0%  פלסאון תעשיות  

ושיווק לוחות פלסטיק שטוחים וגלייםיצור  16.2% פלרם תעשיות  
 ייצור ושיווק צמיגים ואבובים 15.9% אליאנס

 8.7%  גניגר מפעלי פלסטיק
ייצור ושיווק יריעות פוליאתילן לחקלאות 

הייולתעש  

שקיות ואריזות מפוליאתילן,ייצור ושיווק יריעות 8.1%  שק-פלסטו  

 5.3%  כפרית תעשיות
המשמשים כחומר ייצור של תערובות ותרכיזים 

 גלם בתעשיית הפלסטי

  רבל
 

4.2% 
 פיתוח וייצור מערכות אוורור למיכלי דלק לרכבים

 4.2%  פולירם
ייצור ושיווק חומרי גלם לתעשיית ,פיתוח

 הפלסטיק

 4.1%  גולן מוצרי פלסטיק
ייצור ושיווק צינורות מפוליאתילן ופרופילים 

 מפלסטיק

 3.7%  פלסטופיל הזורע
, פלסטיק גמישות לאריזת מזון מצונןצור יריעות יי

 ולמוצרים אחרים

 2.4%  רימוני תעשיות
ותבניות ,ייצור ומכירת מוצרי פלסטיק מדויקים

 להזרקת פלסטיק

 2.3%  פולישק תעשיות פלסטיק
ייצור יריעות פוליאתילן המשמשות לאריזות 

 למוצרי מזון ולרשתות ומסכים

.פוליאתילן ומפות מפלסטיקייצור ושיווק שקיות  2.0% אקסטרא פלסטיק  

 1.8% ברם תעשיות
ייצור ושיווק מוצרי פלסטיק בשיטת  ,פיתוח

 ההזרקה

 1.1% אלגו השקייה
יצור ושיווק מוצרי השקיה והדברה לגינון י

 והחקלאות



  סקירת ענף הגומי והפלסטיק

  

מסביר , 90%ל נע סביב "בשווקי חו

, חומרי גלם, על מכירות(בשערי החליפין 

החברות מבצעות , השינויים הצפויים

פעולות אלה ; ח"אשר מטרתן לצמצם את חשיפתן לתנודתיות בשוק המט

  .ות החברהא

דבר שהשפיע לרעה על , של חלק מהחברות

היו  ,בנוסף. הרווח התפעוליבשורת 

מבהיר את  דבר זה. שהצהירו כי הפסדים בעסקאות מטבע הביאו להרעה בשורת הרווח הנקי

נקודות  2.1-לבין הירידה של כ

כמו גם ביחס , ביחס לרביע המקביל אשתקד

  יחס מהיר

0.88  

0.94  

0.98  

הנכסים השוטפים חלה עלייה בסך 

כמו גם ברמתו ( חלה עלייה בסך ההתחייבויות השוטפות

תשומת לב מיוחדת . וואה בין התקופות

בסקר  -כמחצית התעשיינים בענף דיווחו

ונים הנת ,יחד עם זאת. קושי בשמירת מסגרת האשראי

, התבוננות היסטוריתמעידים כי ב
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יחסי רווחיות בענף הגומי והפלסטיק

שולי רווח גולמי

 

 אגף כלכלה> חטיבה לכספים וכלכלה 

בשווקי חוסך המכירות  בהן, בענףהעיקריות החברות אופיין הבינלאומי של 

בשערי החליפין לשינויים לעסוק רבות בהשלכות הקיימות 

השינויים הצפוייםניסיונות תיאורטיים לחזות את מלבד ). הוצאות מימון ועוד

אשר מטרתן לצמצם את חשיפתן לתנודתיות בשוק המט, עסקאות הגנה וגידור

אאך לעיתים מחמיצות ומסיבות נזק לתוצ, לעיתים משיגות את מטרתן

של חלק מהחברות בסעיף המכירות השחיקחלק משלל הדוגמאות הן 

בשורת השפעות חיוביות הצביעו על שאחרות היו , מנגד

שהצהירו כי הפסדים בעסקאות מטבע הביאו להרעה בשורת הרווח הנקי

לבין הירידה של כ) כפי שצוין מעלה( בהכנסותיהן של החברותשחל  השיפור

   . האחוז בתשואה על ההון לעומת הרביע המקביל אשתקד

ביחס לרביע המקביל אשתקדבענף מצביעים על הרעה המצרפיים 

  . 3כפי שניתן לראות בלוח מספר 

  גומי והפלסטיקה יחסי נזילות בענף

  יחס שוטף רביע

I 1.46  

IV 1.54  

I 1.52  

חלה עלייה בסך במהלך הרביע הראשון מראים כי ניתוח ערכי המאזן המצרפי 

חלה עלייה בסך ההתחייבויות השוטפות, זאת עם. בהשוואה לרביע המקביל אשתקד

וואה בין התקופותבהש וירד ,והמהיר השוטף ,יםכך שלבסוף היחס

כמחצית התעשיינים בענף דיווחושנוכח העובדה , עלייה שחלה בסך ההתחייבויות

קושי בשמירת מסגרת האשראיעל  -האחרון של התאחדות התעשיינים

מעידים כי ב -אלו של החברות הציבוריות בענף -החלקיים העומדים לבחינה

  .  4כפי שניתן ללמוד מתרשים מספר , יציבהנותרה די 

II III IV I II III IV I II III

2008 2009 2010

יחסי רווחיות בענף הגומי והפלסטיק: 3תרשים 

שולי רווח גולמי שולי רווח תפעולי
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אופיין הבינלאומי של 

לעסוק רבות בהשלכות הקיימות  שלהןאת הצורך 

הוצאות מימון ועוד

עסקאות הגנה וגידור

לעיתים משיגות את מטרתן

חלק משלל הדוגמאות הן 

מנגד. הרווח הגולמי

שהצהירו כי הפסדים בעסקאות מטבע הביאו להרעה בשורת הרווח הנקיחברות 

השיפורהניגוד בין 

האחוז בתשואה על ההון לעומת הרביע המקביל אשתקד

  

  

  יחסי נזילות 

המצרפיים יחסי הנזילות 

כפי שניתן לראות בלוח מספר , רביע הקודםל

יחסי נזילות בענף: 3לוח 

 שנה

2011 

2010 

  

ניתוח ערכי המאזן המצרפי 

בהשוואה לרביע המקביל אשתקד

כך שלבסוף היחס )של המלאי

עלייה שחלה בסך ההתחייבויותיש לתת ל

האחרון של התאחדות התעשיינים

החלקיים העומדים לבחינה

נותרה די  נזילותהתמונת 

III IV I

2010 2011



  סקירת ענף הגומי והפלסטיק

כאשר , השנים האחרונות אנו רואים כי לא חלו שינויים מרחיקי לכת ביחסי הנזילות הענפיים

חשוב , על אף האמור. הרמות הנוכחיות נמוכות במקצת מאלו שאפיינו את תקופת טרום המשבר

מנת לעמוד מקרוב על -על, 

  

ברביע האחרון עמד . מלמדים דבר מה על אופי פעילות האשראי של הענף

בעבר המשקלות היו ( 3הפער בין האשראי קצר הטווח לבין האשראי ארוך הטווח על כמעט פי 

דבר זה מלמד אותנו כי . )אשראי ארוך הטווח נטל משקל משמעותי יותר מזה הקצר

  . 4כפי שניתן לראות גם בלוח מספר 

התחייבויות 
  מאזן/ארוכות

15.2%  

16.8%  

17.1%  

כי החוב הענפי , ניתן לומר, )ל

, וזאת לאור היציבות ארוכת הטווח של יחסי הנזילות אשר נותחו מעלה

הפוך בין שיעור ההתחייבויות השוטפות למאזן 

יחס , כאשר יחס ההתחייבויות השוטפות למאזן עולה

עם זאת ראוי לציין כי למגמה אשר החלה ברביע הראשון 

הייתה ראויה להתלוות מגמה ) 

היינו מקווים לראות שיפור ביחסי הנזילות המודדים את יכולת הפירעון 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

I II III IV I II

2007 2008

יחס נזילות בענף הגומי והפלסטיק

 

 אגף כלכלה> חטיבה לכספים וכלכלה 

השנים האחרונות אנו רואים כי לא חלו שינויים מרחיקי לכת ביחסי הנזילות הענפיים

הרמות הנוכחיות נמוכות במקצת מאלו שאפיינו את תקופת טרום המשבר

, לגלות ערנות להתפתחויות החוב בענף במהלך התקופה הקרובה

  . בשת

  יחסי איתנות פיננסית

מלמדים דבר מה על אופי פעילות האשראי של הענף הפיננסית

הפער בין האשראי קצר הטווח לבין האשראי ארוך הטווח על כמעט פי 

אשראי ארוך הטווח נטל משקל משמעותי יותר מזה הקצר

כפי שניתן לראות גם בלוח מספר  -מרבית פעילות האשראי של החברות הינה קצרת טווח

 גומי והפלסטיקיחסי איתנות פיננסית בענף ה

  מאזן/הון עצמי רביע
התחייבויות 

  מאזן/שוטפות

I 40.4%  44.2%  

IV 42.0%  40.9%  

I 41.8%  40.7%  

ל"כנ(מלבד דיווחן של החברות על הקושי בשמירת מסגרת האשראי 

וזאת לאור היציבות ארוכת הטווח של יחסי הנזילות אשר נותחו מעלה, מתנהל בצורה אחראית

הפוך בין שיעור ההתחייבויות השוטפות למאזן היחס ה עלמלמד אותנו ה 5תרשים מספר 

כאשר יחס ההתחייבויות השוטפות למאזן עולה, כך; לבין שיעור ההתחייבויות הארוכות למאזן

עם זאת ראוי לציין כי למגמה אשר החלה ברביע הראשון . ולהפך, ההתחייבויות הארוכות למאזן יורד

) חשבון זה הארוך גידול בכמות האשראי קצר הטווח על

היינו מקווים לראות שיפור ביחסי הנזילות המודדים את יכולת הפירעון  ,כלומר ;דומה ביחסי הנזילות

    .אין זה המצב 3כפי שראינו בלוח  אך, אשראי קצר הטווח

III IV I II III IV I II III

2008 2009 2010

יחס נזילות בענף הגומי והפלסטיק: 4תרשים 

יחס שוטף יחס מהיר
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השנים האחרונות אנו רואים כי לא חלו שינויים מרחיקי לכת ביחסי הנזילות הענפיים 3לאורך 

הרמות הנוכחיות נמוכות במקצת מאלו שאפיינו את תקופת טרום המשבר

לגלות ערנות להתפתחויות החוב בענף במהלך התקופה הקרובה

בשתגתהמגמה המ

  

  

  

יחסי איתנות פיננסית

הפיננסית האיתנות יחסי

הפער בין האשראי קצר הטווח לבין האשראי ארוך הטווח על כמעט פי 

אשראי ארוך הטווח נטל משקל משמעותי יותר מזה הקצרכאשר ה, שונים

מרבית פעילות האשראי של החברות הינה קצרת טווח

יחסי איתנות פיננסית בענף ה: 4לוח 

רביע שנה

2011 

2010 

  

מלבד דיווחן של החברות על הקושי בשמירת מסגרת האשראי 

מתנהל בצורה אחראית

תרשים מספר  ולנוכח

לבין שיעור ההתחייבויות הארוכות למאזן

ההתחייבויות הארוכות למאזן יורד

גידול בכמות האשראי קצר הטווח על( 2009של 

דומה ביחסי הנזילות

אשראי קצר הטווחהשל 

  

 

III IV I

2011



  סקירת ענף הגומי והפלסטיק

  

יחס  הענף סובל מעלייה משמעותית של

נקודות האחוז שחלה ביחס   1.8

2.22%  

1.85%  

0.41%  

במעבר שבין , עם ירידה קלה

חזר היחס למגמת עלייה במהלך הרביע 

תמונה זו מתיישבת עם העולה מסקר התאחדות התעשיינים האחרון בו דווח על 

אשר צפוי להמשיך ולהעלות את הוצאות 

, ל"בית בארץ ובחושערי הרי: 

יכולה  בהוצאות המימון הריאליות

שעולה מהסקר האחרון של התאחדות 

  

0%
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40%

50%

I II III IV I II

2007 2008

יחסי איתנות פיננסית בענף הגומי והפלסטיק

מאזן/התחייבויות שוטפות

-3%

-2%

-1%
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2%

3%

I II III IV I II

2007 2008

נטל מימוני בענף הגומי והפלסטיק
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הענף סובל מעלייה משמעותית של בחינת הנטל המימוני המוטל על הפירמות בענף מלמד כי

1.8ניתן לציין את העלייה החדה של , כך;  5כפי שמלמד לוח מספר 

  .  לעומת הרביע המקביל אשתקד

  גומי והפלסטיקהנטל המימוני בענף ה

  נטל מימוני רביע

 I 

 
IV 

I 

עם ירידה קלה, מראה לנו כי לאחר התייצבות שנרשמה 6תרשים מספר 

חזר היחס למגמת עלייה במהלך הרביע , לרביע האחרון של אותה שנה 2010הרביע השלישי של 

תמונה זו מתיישבת עם העולה מסקר התאחדות התעשיינים האחרון בו דווח על . הראשון של השנה

  . עלייה משמעותית בהוצאות המימון הריאליות

אשר צפוי להמשיך ולהעלות את הוצאות  -כי מלבד הקושי בשמירת מסגרת האשראי

: כגון, קיימות השפעות נוספות -וכנגזרת את הנטל המימוני

בהוצאות המימון הריאליותכי מגמת העלייה  עולה החשש, מכאן. ח ועוד"המט

שעולה מהסקר האחרון של התאחדות  ציפייהבהתאם ל, רבעונים הבאיםמהלך ה

III IV I II III IV I II III

2008 2009 2010

יחסי איתנות פיננסית בענף הגומי והפלסטיק: 5תרשים 

התחייבויות שוטפות מאזן/התחייבויות ארוכות

III IV I II III IV I II III

2008 2009 2010

נטל מימוני בענף הגומי והפלסטיק: 6תרשים 
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בחינת הנטל המימוני המוטל על הפירמות בענף מלמד כי

כפי שמלמד לוח מספר , זה

לעומת הרביע המקביל אשתקד

  

הנטל המימוני בענף ה: 5לוח 

 שנה

2011 

2010 

  

תרשים מספר , בנוסף

הרביע השלישי של 

הראשון של השנה

עלייה משמעותית בהוצאות המימון הריאליות

כי מלבד הקושי בשמירת מסגרת האשראי, יש לזכור

וכנגזרת את הנטל המימוני, המימון

המט ישינויים בשער

מהלך הלהימשך גם ב

  . התעשיינים

III IV I

2011

III IV I

2011



 

 

 

  סקירת ענף הגומי והפלסטיק אגף כלכלה> חטיבה לכספים וכלכלה ה 8

 סיכום

במהלך הרביע הראשון של  חיובית אופיינו במגמהבישראל  נתוני המאקרו של ענף הגומי והפלסטיק

 -של השכירים בענף שכרם העל ,מנגד. נרשם שיפור במדדי הייצור הענפי והתעסוקה, כך; השנה

  . בשוק התעסוקה הענפי היצעייתכן כתוצאה מבעיות של צד ה

כפי שעולה מסקר התאחדות , אנו מוצאים התאמה לציפיות התעשיינים בענף, לגבי הרביע השני

על מדד ) חודש אפריל(וזאת דרך נתונים ראשוניים , עלייה ברמת התפוקהל בכל הקשור, התעשיינים

אף קשיי הגיוס -וזאת על, צופים תעשייני הענף כי תחול עלייה ברמת המועסקים, במקביל. הייצור

הם , בנוסף). נתוני חודש אפריל מעידים על יציבות במדד זה עם עלייה קלה בלבד(ם הם ציינו אות

  . צופים כי תרשם עלייה בהשקעות הענף בנכסים קבועים

בהתחשב באופיין הבינלאומי של  -המהווים נתח פעילות עיקרי של הענף, נתוני הייצוא הענפיים

הן לעומת , )בערכים דולריים( הרביע הראשון של השנההציגו שיפור במהלך  -החברות הפועלות בו

חשוב לציין כי הירידה בסך הייצוא , עם זאת. אשתקד והן לעומת הרביע המקביל, הרביע הקודם

  .של זו במהלך הרביע השני עומדת בניגוד לציפיותיהם של תעשייני הענף לעלייה

יננסיים במהלך הרביע הראשון של חות הכספיים מצביעים על הרעה במרבית היחסים הפ"נתוני הדו

השחיקה ברווחיות החברות נובעת בעיקרה מעליית מחירם של . 6כפי שמרוכז בלוח מספר , השנה

לאור העובדה כי כמחצית מהחברות בענף דיווחו , בנוסף. שינויים בשערי החליפין ועוד, חומרי הגלם

קיימת , והאיתנות הפיננסית ולנוכח ההרעה ביחסי הנזילות, על קושי בשמירת מסגרת האשראי

בין החברות חשוב לציין כי , אף האמור-על .בתחום זה הענף מצבו שלערנות להחובה לגלות 

  .ל"קיימות כאלה המציגות איתנות ביחסים הנ, הכלולות בסקירה

לעומת  2011של מסכם את השינוי שחל ביחסים הפיננסיים במהלך הרביע הראשון  6לוח מספר 

  :אשתקד התקופה המקבילה

  בהשוואה לרביע המקביל אשתקד גומי והפלסטיקהשינוי ביחסים הפיננסיים בענף ה: 6לוח 

  

  

  

  

  )����(הרעה )/ ����(שיפור   יחס פיננסי

 �  שולי רווח גולמי

 �  שולי רווח תפעולי

 �  תשואה על ההון העצמי

 �  יחס שוטף

 �  יחס מהיר

 �  הון עצמי ביחס למאזן

  �  מאזן/התחייבויות שוטפות

  �  מאזן/התחייבויות ארוכות

 �  נטל מימוני


