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הייצור התעשייתי של הענף עלה בחודשים ינואר-נובמבר של 2017
בהשוואה לתקופה המקבילה ב ,2016-אך בקצב איטי יותר בהשוואה
לעלייה שחלה בשנת  .2016נראה כי הגורם לכך הוא חולשה במכר הכמותי
לשוק המקומי ,בעוד שהמכר הכמותי ליצוא התחזק.
מדד המכירות במחירים שוטפים נותר יציב בחודשים ינואר-נובמבר של
 2017בהשוואה לתקופה המקבילה ב .2016-זאת ,על אף העלייה שחלה
מתחילת השנה במדד מחירי הייצור לתעשייה המקומית ,ולאחר מכן אף
במדד המחירים לייצוא.
היצוא הענפי הפגין חוזק בשנת  2017כמתבטא בעליה בייצוא ליעדים
העיקריים -ארה"ב והאיחוד האירופי ,במונחים נומינליים ,לצד עלייה
משמעותית ביצוא לשווקים משניים .מדד הנפח של יבוא חומרי הגלם
בענף מרמז על ציפייה להתחזקות נוספת ביצוא הענפי גם ברביע הראשון
של שנת .2018
מחירי חומרי הגלם של הענף עלו בשלושת הרביעים הראשונים של ,2017
בהשוואה שנתית .זאת ,כאשר מחירי הפוליפרופילן עלו משמעותית ומחירי
הפוליאתילן ירדו קלות.
היחסים הפיננסים של החברות הציבוריות בענף מצביעים על הרעה
כללית ברביע השלישי של  2017ביחס לתקופה המקבילה אשתקד .כך,
שולי הרווחיות נשחקו בעיקר בשל עליית מחירי חומרי הגלם והוצאות
השכר; יחסי הנזילות מצויים בירידה על רקע עלייה בחבויות לבנקים
וספקים; ורמת המינוף מצויה בעלייה .כל אלו משקפים עלייה מסוימת
בסיכון במהלך תקופת ההשוואה.

גילי בן אברהם
החטיבה הפיננסית > אגף כלכלה

רקע
ענף הגומי והפלסטיק הוא ענף תעשייתי המסווג לפי עוצמה טכנולוגית כענף המשלב טכנולוגיה
מעורבת מסורתית .בענף הגומי והפלסטיק מייצרים מגוון רחב של מוצרים המשמשים רבות את ענפי
הנדל"ן והחקלאות במוצרים כגון -יריעות ,לוחות ,צינורות הולכה ,תריסים ,בידוד וכו' ,ואת ענפי ייצור
המזון ,הריהוט ,התרופות והמכשור הרפואי.
על פי נתוני הלמ"ס משנת  ,2014בתעשיית הגומי והפלסטיק בישראל פועלים כ 711-מפעלים בהם
מועסקים כ 21,700 -עובדים ורובם המוחלט בבעלות ישראלית ,וחלק גדול מהם בתעשייה הקיבוצית.
הפדיון השנתי של הענף ,מוערך בכ 17.1-מיליארד  .₪הערך המוסף הגולמי של הענף שווה ערך לכ-
 5%מהערך המוסף של כלל ענפי התעשייה ,והוא השישי בגודלו מבין ענפי התעשייה לפי מדד זה.
הענף בעל רמת ריכוזיות נמוכה יחסית בהשוואה לענפי ייצור אחרים ,כאשר התפוקה של  6החברות
המובילות בענף שווה לכ 18%-מסך התפוקה הענפית .ענף הגומי והפלסטיק הינו ענף מוטה יצוא
כמתבטא משיעור הפדיון המופנה ליצוא שעומד על כ .47.5% -מרבית היצוא מרוכז במפעלים
המניבים פדיון גבוה ,כך שכ 92%-מסך היצוא מתבצע על ידי המפעלים המניבים פדיון הגבוה מ50-
מיליון  .₪ע"פ נתוני  2017היצוא הענפי מתרכז בשלושה יעדים עיקריים :האיחוד האירופי (,)41%
ארה"ב ( )24%וטורקיה (.)9%
בחינת תתי הענפים המרכיבים את ענף הייצור מלמדת כי קיימים תתי ענפים ששיעור היצוא מפדיונם
מגיע אף ליותר מ ,60% -דבר החושף אותם לסיכוני שע"ח ,ולהתפתחויות הכלכליות במדינות אליהן
מיוצאת התוצרת .תתי הענפים המובילים מבחינת היקף המפעלים והמועסקים הינם -ייצור שרוולים
ויריעות מפלסטיק ( 22%מסך המפעלים) וייצור מוצרים מפלסטיק לשימושים טכניים ,חקלאיים
ותעשייתיים ( 15%מסך המפעלים).

ניתוח מזווית מקרו כלכלית
נתוני הייצור בשנת  2017מצביעים על המשך המגמה החיובית שאפיינה את שנת  ,2016אם כי
בעוצמה נמוכה בהרבה (ראה/י תרשים מס'  .)1כך ,בחודשים ינואר-נובמבר של שנת  2017עלה הייצור
התעשייתי (מנוכה עונתיות) בכ( 1.1%-ריאלית) בהשוואה לתקופה המקבילה ב .2016-זאת ,לעומת
עלייה של כ 8.1%-בשנת  .2016העלייה שחלה בייצור התעשייתי בשנתיים האחרונות מגיעה לאחר
יציבות מסוימת שנמשכה לאורך כחמש שנים במדד זה .בהסתכלות על הרביע הרביעי של 2017
(להוציא דצמבר) ,עלה הייצור התעשייתי בכ 1.7%-בהשוואה שנתית (רביע  2017 4מול רביע מקביל),
ומסמן היחלשות בקצב הצמיחה בהשוואה לעלייה של  5.5%ברביע השלישי של .2017
מדד המכירות במחירים שוטפים (נתונים מקוריים) עלה ב 7%-ברביע הרביעי של ( 2017להוציא
דצמבר) בהשוואה שנתית ,זאת לאחר עלייה של כ 2%-ברביע הקודם .אולם בבחינת כל השנה (ינואר-
נובמבר) נותר מדד זה ללא שינוי בהשוואה לשנה קודם לכן ,זאת עקב שיעורי צמיחה שליליים
במחצית הראשונה של השנה .בשונה מהייצור התעשייתי שמצוי בעלייה בשנתיים האחרונות ,מדד
המכירות במחירים שוטפים נסוב סביב הממוצע הרב שנתי ,ובכלל ,הינו תנודתי מאוד.
בחינת הענפים המקומיים הנמנים על הצרכנים הגדולים של מוצרי פלסטיק וגומי מעלה כי למגמה
בענפים :ייצור מזון ומשקאות ,ייצור רהיטים ובנייה ,הייתה תרומה חיובית לייצור ,כמשתקף מהעלייה
בייצור התעשייתי 1בשיעור של  1.3%ו 3%-של השניים הראשונים ,בהתאמה ,ועלייה של כ6%-
בהשקעה 2הריאלית בבנייה .כאשר מאידך המגמה בענף ייצור תרופות העיבה על הביקושים ,על רקע
ירידה של כ 10.4%-בייצור התעשייתי ,וכך גם המגמה השלילית בענף הגידולים החקלאיים.2

 1חודשים ינואר -נובמבר  2017מול תקופה מקבילה בשנת .2016
 2שלושת הרביעים הראשונים של  2017מול תקופה מקבילה בשנת .2016
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מחירי הייצור של הענף לתעשייה המקומית מלמדים על עלייה במחירי תוצרת זו במהלך כל שנת
 2017כאשר קצב העלייה השנתי התייצב סביב  2.5%החל מהרביע השני בשנה זו ,ולאחר שבשנים
 2014-2016חלה ירידה מתמשכת במחירים .גם מחירי הייצור המופנה ליצוא עלו ברביעים השני
והשלישי של  2017בקצב שנתי של כ ,2%-לאחר כמעט שנתיים של ירידת מחירים (מדדי המחירים
עבור הרביע הרביעי טרם פורסמו).
לאור זאת ,מתברר כי העלייה שנרשמה במדד המכירות במחצית השנייה של השנה מקורה בעליית
מחירים (ליצוא ולתעשייה המקומית) וגם בהגדלת המכר הכמותי הכולל ,כמשתקף מנתוני הייצור
התעשייתי .אולם ,בסיכום השנה ,בשל מכר כמותי חלש יחסית במחצית הראשונה של השנה ,ועל אף
עליות המחירים שהחלו כבר במחצית זו ,נותר מדד המכירות ללא שינוי בהשוואה לשנה קודם לכן.
יש לציין כי נתוני הנפח של היצוא הענפי ,המודדים היקף כמותי ולא ערך כספי ,מצביעים על עלייה
ביצוא הכמותי של הענף בכל אחד משלושת הרביעים הראשונים של ( 2017טרם פורסמו נתונים
לרביע הרביעי) בהשוואה שנתית .על כן ,נראה כי המכר הכמותי החלש יחסית במחצית הראשונה של
שנת  2017נבע מחולשה במכירות לשוק המקומי.
היצוא הענפי ע לה הודות לצמיחה בקרב שווקי היעד העיקריים ,וצמיחה איתנה יותר בשווקים
המשניים
בסיכום השנה נתוני סחר החוץ משקפים מגמה חיובית .ברביע הרביעי של השנה עמד סך היצוא (מנוכי
עונתיות) בערך דולרי על  576.5$מיליון ,סכום זה משקף עלייה של  9%בהשוואה לרביע המקביל
אשתקד (ראה/י תרשים מס'  .)2היצוא השנתי של הענף הסתכם ב 2.2$-מיליארד ,סכום זה משקף
עלייה של  8.3%בהשוואה לשנת  .2016גם מדדי הנפח ,המודדים כמויות ולא ערך כספי ,מעידים על
עלייה ביצוא הריאלי בשנת  ,2017כאשר בשלושת הרביעים הראשונים של  2017עלה היצוא הענפי
בכ 7%-ריאלית.
במבט קדימה ,נראה כי קצב השינוי השנתי של היצוא הענפי במונחים נומינליים יתחזק ברביע הראשון
של  .2018זאת ,בהתבסס על המתאם החיובי הגבוה המתקיים בין קצב השינוי של יבוא חומרי גלם
בערך כספי לקצב השינוי של היצוא הענפי בערך כספי ,בפיגור של רביע .לפיכך ,בשל הזינוק החד
ביבוא חומרי גלם (מנוכי עונתיות) ברביע הרביעי של  2017שעמד על ( 24%נומינלית) ניתן לשער כי
היצוא הענפי יגדל אף הוא במידה רבה ברביע העוקב .כמובן שהגידול החד ביבוא חומרי גלם עשוי
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להעיד על גידול בכלל ההזמנות של מוצרי גומי ופלסטיק ,כלומר גם לתעשייה המקומית ו/או בעלייה
בציפיות למכירה של יצרני הפלסטיק ,שעשויים להתבטא בגידול בייצור.
נתוני היצוא בחלוקה ליעדים ,הכוללים מלבד מוצרים סופיים גם חומרי גלם ,מלמדים כי בשנת 2017
היצוא לאיחוד האירופי ולארה"ב ,יעדי היבוא העיקריים של ענף הגומי והפלסטיק ,עלו בשיעורים
נאים 10.7% -ו ,5.6%-בהתאמה .בנוסף ,נראה כי עלייה משמעותית ביצוא נרשמה דווקא בשווקים
הנחשבים משניים ,דוגמת אוסטרליה ( ,)+40%ברזיל ( ,)+80%דרום אפריקה ( ,)+17.7%טורקיה ()+74%
ויפן ( ,)+109.3%המהווים יחדיו  17%מהיצוא בשנת  .2017עלייה זו חלה בין היתר על רקע האצה
בצמיחה הריאלית בשנת  2017בכל המדינות הללו ,להוציא אוסטרליה.

שוק העבודה
מדד שעות העבודה למעשה (מנוכה עונתיות) עלה בחודשים ינואר -נובמבר של שנת  2017בכ.%2-
עובדה זו מתיישבת עם העלייה בייצור שחלה בתקופה זו והוצגה מעלה ,עם זאת ,מעניין לציין כי שנת
 , 2016שבה גדל הייצור בצורה משמעותית יותר ,התאפיינה דווקא בירידה במדד שעות העבודה
למעשה.
בהקשר הזה ,של היחס בין הייצור לשעות העבודה ,חשוב לבחון את המגמות שחלו באומדן למדד
פריון העבודה ומדד השכר המשפיעים באופן ישיר על רווחיותם של היצרנים בענף .כפי שניתן לראות
בתרשים מס'  ,3לכל אורך שנת  2016חלה עלייה גבוהה מאוד בהשוואה היסטורית במדד פריון
העבודה.3
מעבר לכך ,יש לציין כי כמעט לכל אורך התקופה המוצגת בתרשים מס'  ,3שיעור השינוי השנתי של
עלות ההעסקה הריאלית של העובדים בענף ייצור גומי ופלסטיק גבוה מזה של האומדן למדד פריון
העבודה .המשמעות העולה מכך היא כי המעסיקים בענף העלו את משכורתם (יחד עם סעיפי תשלום
נוספים ,דוגמת ביטוח לאומי) של העובדים ביותר מהתוספת שהאחרונים הניבו לתפוקה הכוללת .דבר
אשר עלול להעיב על הרווחיות של היצרנים אם במקביל לא חל פיצוי בדמות העלאת מחירי התוצרת
של הענף ,כששאר המשתנים קבועים.

 3מדד זה נבנה מחלוקה של מדד הייצור התעשייתי (מנוכה עונתיות) במדד שעות העבודה למעשה (מנוכה עונתיות)
ולמעשה מחשב את התפוקה לשעת עבודה.
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מחירי היבוא של חומרי הגלם בענף עלו במהלך שלושת הרביעים הראשונים של 2017
חומרי הגלם המרכזיים בענף הם הפולימרים -פוליאתילן ( )PEופוליפרופילן ( ,)PPאשר היוו כ 26%-ו-
 36%מסך יבוא חומרי הגלם של ענף הגומי והפלסטיק בשנת  ,2016במונחי טונות .פולימרים אלו
מופקים בעיקר מנגזרים של הנפט הגולמי לאחר מספר הליכי זיקוק .לפיכך ,מחירי חומרי הגלם בענף
הגומי והפלסטיק מושפעים במידה מסוימת גם ממחיר הנפט.
בשנת  2017התאפיינו מחירי הפולימרים המרכזיים (באירופה) במגמות שונות ,כאשר מחד ,מחיר ה-
 PPהממוצע עלה משמעותית בשנת  ,2017בכ 14.8%-בהשוואה לממוצע ( 2016ראה/י תרשים מס'
 .)4ומאידך ,מחירי ה ,PE-על סוגיו השונים ,ירדו באותה התקופה בין  1%ל .2%-מדד מחירי היבוא של
חומרי הגלם גומי ופלסטיקה עלה בכ 2.5%-בשלושת הרביעים הראשונים של  2017בהשוואה לתקופה
המקבילה ב .2016-יש לציין כי מלבד שני הפולימרים המוזכרים מעלה ישנם עוד לפחות עשרה
פולימרים המשמשים את ענף הייצור ועל כן לתמהיל הפולימרים המיובאים חשיבות מכרעת על
שיעור השינוי של מדד מחירי היבוא.
במבט קדימה ,נראה כי המגמות שאפיינו את שנת  2017במחירי הפולימרים תימשכנה גם בשנת
 .2018ההבדל בין המגמות של מחירי הפולימרים טמון בצד ההיצע שלהם ,מפני שמבחינת הביקושים
שני הפולימרים חוו עלייה בשנת  2017על רקע התחזקות הכלכלה האירופית שהגבירה את הפעילות
בתעשיות האריזה ,ייצור ובנייה באזור ,שהן צרכניות משמעותיות של פלסטיק.
בשוק ה ,PE-פתיחת מפעלי ייצור נוספים בארה"ב המשתמשים בשיטת ייצור זולה יותר (מפצלי גז)
עשויה לגרום ללחץ כלפי מטה על מחירי הסחורה ,זאת בתוספת לגידול בקיבולת הייצור של השנים
האחרונות ,עת נפתחו מפעלים חדשים בקנדה ,ארה"ב ומקסיקו .לעומת זאת ,בשוק ה ,PP-בשונה
משוק ה ,PE-לא צפוי גידול של קיבולת הייצור ואין תכנון של פתיחת מתקני ייצור חדשים בשנת .2018
כך ,שבשקלול הביקוש האיתן שצפוי להימשך בשנת  2018מחירי ה PP-צפויים לעלות גם בשנה זו
ולצמצם את הפער בין מחירי שני הפולימרים.
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ניתוח הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף
החברות הציבוריות המשתתפות בניתוח:

שם החברה

חלקה מהמאזן המצרפי

פלסאון תעשיות
פלרם
פלסטו קרגל
רבל
גניגר
כפרית
גולן פלסטיק
רם און
פלסטופיל
רימוני
ברם תעשיות

24.1%
17.5%
14.4%
11.5%
9.0%
7.4%
4.8%
3.1%
3.0%
2.7%
2.4%

הכנסות ורווחיות
ההכנסות המצרפיות של החברות הציבוריות בענף הסתכמו בכ 1.5-מיליארד  ,₪סכום זה משקף
עלייה של  6%בהשוואה לרביע המקביל אשתקד .יש לציין כי זהו רביע שישי ברציפות בו נרשמת עלייה
בהכנסות החברות בענף ,אם כי מתחילת שנת  2017קצב הצמיחה הולך וקטן -ברביע השני עמד קצב
הצמיחה על .8%
שולי הרווחיות ,הגולמית והתפעולית ,ירדו שניהם בהשוואה לרביע המקביל בשנת ( 2016ראה/י
תרשים מס'  .)5כך ,ברביע השלישי של  2017עמד שיעור הרווח הגולמי המצרפי על  24%ושיעור הרווח
התפעולי עמד על  ,5.4%זאת בהשוואה ל 26.5%-ו 8.9%-ברביע המקביל בשנת  .2016בכלל ,מדובר
ברווחיות חלשה יחסית גם בהשוואה היסטורית .כך ,הממוצע הרב שנתי ( )2007-2017של שיעור הרווח
הגולמי הסתכם ב 24.8%-והממוצע הרב שנתי של שיעור הרווח התפעולי הסתכם ב .7.2%-מדיווחי
החברות עולה כי הגורמים המרכזיים המשותפים להיחלשות היחסית ברווחיות הם עלייה בשכר
העובדים ועלייה במחירי חומרי הגלם .זאת ,בהתאם לעלייה במדד השכר הריאלי לשעת עבודה בענף,
ובהתאם לעלייה במדד מחירי היבוא של חומרי הגלם מסוג גומי ופלסטיקה ,שהוצגו מעלה.
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נזילות
שני יחסי הנזילות המרכזיים של החברות הציבוריות בענף מצויים בירידה מאז תום שנת  ,2015מה
שעשוי להעיד על ירידה בכושר הפירעון של ההתחייבויות של החברות הללו ולהצביע על עלייה
מסוימת בסיכון בהשוואה לעבר .כך ,עמד היחס השוטף (נכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות)
על  1.6ברביע השלישי של  ,2017זאת בהשוואה ל 1.85-ברביע המקביל שנה קודם לכן .וכן היחס
המהיר (נכסים שוטפים פחות מלאי חלקי התחייבויות שוטפות) עמד על  0.99ברביע השלישי של
 ,2017לעומת  1.17ברביע המקביל שנה קודם לכן (ראה/י תרשים מס'  .)6שני יחסים אלו נמוכים ב-
 0.1מהממוצע הרב שנתי של יחסים אלו ,אולם ,חשוב לציין כי הם הולמים .בחינה של הסעיפים השונים
מעלה כי הירידה ביחסי הנזילות בתקופת ההשוואה טמונה בהיחלשות מסוימת בנכסים השוטפים של
החברות בענף על רקע ירידה בסעיף המזומנים ,לצד התחזקות בהתחייבויות השוטפות על רקע גידול
בחבויות לבנקים ולספקים.

איתנות פיננסית
רמת המינוף של החברות בענף ,הנמדדת באמצעות יחס ההון העצמי למאזן ,מצויה בעלייה (ראה/י
תרשים מס'  .)6גם כאן נקודת המפנה היא תום שנת  ,2015בה נרשם שיא בדמות רמת המינוף
המצרפית הנמוכה בעשור האחרון .יחד עם זאת ,יש לציין כי יחס ההון העצמי למאזן ברביע השלישי
של  2017עודנו גבוה מהממוצע הרב שנתי 48.4% -לעומת  ,47.5%בהתאמה .הירידה ביחס ההון העצמי
למאזן מקורה בגידול חזק יותר של ההתחייבויות השוטפות ביחס לגידול בהון העצמי .עלייה ברמת
המינוף משקפת עלייה בסיכון ,מפני שהחברות מתממנות בשיעור גדל של חוב מגורמים חיצוניים
הנושא ריבית ותקופות מוגדרות מראש לתשלום ,לעומת ההון העצמי.
נטל המימון המשתקף מן יחס הוצאות המימון למכירות נקבע על  ,0.7%יחס זה משקף ירידה של 0.7
נקודות האחוז בהשוואה לרביע המקביל שנה קודם לכן.
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