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 2016יולי 

 מקסים פריאמפולסקי

 החטיבה הפיננסית < אגף כלכלה

 

 ענף הגומי והפלסטיק

 תקציר

ענף הגומי והפלסטיק הינו ענף מוטה יצוא כאשר תת הענף המרכזי  -

 הוא ייצור שרוולים ויריעות פלסטיק. , מבחינת פדיוןשלו

ברביעים האחרונים חלה עליה משמעותית בייצור הענפי, זאת לאחר  -

  תקופה ממושכת של יציבות.

העלייה משמעותית גם נרשמה ביצוא של חלק מתתי הענפים. תת  -

 הענף המרכזי בו נרשמה עלייה ביצוא הוא ייצור מכלים ובקבוקים.

, 2016גלם המרכזי בענף, עלה מתחילת הנפט הגולמי , חומר המחיר  -

 .2017רמתו עדין נמוכה וצפויה להישאר נמוכה עד סוף  אך

היחסים הפיננסים של החברות הציבוריות )רווחיות, נזילות( לרביע  -

לא השתנו מהותית בהשוואה לרביע המקביל  2016הראשון של 

 אשתקד.

של מגמה מעניינת שניתן ללמוד מהדוחות הכספיים המצרפיים   -

החברות הציבוריות בענף היא שקיימת מגמת עלייה ביחס ההון העצמי 

 למאזן של החברות, משמע ירידה במינוף החברות.
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 רקע ענפי

 

ענף הגומי והפלסטיק הוא ענף תעשייתי המסווג לפי עוצמה טכנולוגית כענף המשלב 

רחב של מוצרים טכנולוגיה מעורבת מסורתית. בענף הגומי והפלסטיק מייצרים מגוון 

 המשמשים רבות את ענפי הנדל"ן החקלאות, תעשיית הרכב ועוד.

 23,500 –מפעלים בהם מועסקים כ  500 –בתעשיית הגומי והפלסטיק פועלים בישראל כ 

ענף הגומי הינו ענף  .₪ מיליארד 19.5 –עובדים. הפדיון השנתי של הענף, מוערך בכ 

)ראה לוח(  בחינת תתי הענפים (.2013ו ביצוא )מהפדיון מקור %45 -כ   מוטה יצוא כאשר

, דבר 60% –מלמדת כי קיימים תתי ענפים ששיעור היצוא מפדיונם מגיע אף ליותר מ 

 החושף אותם לסיכוני שע"ח, ולהתפתחויות הכלכליות במדינות אליהן מיוצאת התוצרת. 

 

 

 2013* נתוני 

, ארה"ב 45% –יעדי היצוא המרכזיים של ענף הגומי והפלסטיק הם האיחוד האירופי כ 

  .7%טורקיה ו 8%, הממלכה המאוחדת 23%

מפעלים( מהמפעלים בענף הינם  229)  45%  –ניתוח הענף לפי גודל הפדיון מלמד כי כ 

 2%אלו הינו  , עם זאת פדיון המצרפי של מפעלים₪מיליון  5 -מפעלים בעלי פדיון הקטן מ 

 100המפעלים הגדולים בענף )פדיון שנתי מעל  49בלבד מהפדיון הענפי הכולל. מנגד, 

                יחד פדיון בשיעור של כולליםמכלל המפעלים בענף  %10 –(, המהווים רק כ ₪מיליון 

מורכב  מהפדיון המצרפי בענף. משמעות הדבר היא כי ענף הגומי והפלסטיק 63.8% - כ

קר ממפעלים קטנים ובינוניים אך עם זאת, דווקא מעט המפעלים הגדולים הם המפעלים בעי

 .מבחינת פדיון  המשמעותיים ביותר

 

פדיון אחוז

למשרה היצוא

)אלפי ש"ח( מהפדיון יצוא מכירות  סך הכל

)מיליוני מקומיות

ש"ח( )מיליוני ענף כלכלי סמל

ש"ח( )ענף ראשי ותת-ענף(

ייצור מוצרי גומי ופלסטיק )סה"כ( 19,136 10,724 8,412     44.0  818 22

ייצור מוצרי גומי 1,225 537 688     56.2  745 2219 ,2211

ייצור שרוולים ויריעות מפלסטיק 5,355 2,698 2,658     49.6  973 2220

ייצור לוחות וצינורות מפלסטיק 2,417 1,419 998     41.3  1,045 2230

ייצור מכלים ובקבוקים מפלסטיק 1,806 1,673 134     7.4  757 2240

ייצור מוצרים מפלסטיק משוריין 326 272 55     16.7  649 2250

ייצור מוצרים מפלסטיק למטבח, 2260

 לשולחן ולבית 1,112 402 710     63.8  628

ייצור מוצרים מפלסטיק לשימושים 2270

 טכניים, חקלאיים ותעשייתיים 4,677 2,035 2,642     56.5  753

ייצור מוצרים מפלסטיק לנמ"א 2,217 1,690 527     23.8  722 2280

פדיון )מיליוני ש"ח(
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 התפתחויות מאקרו כלכליות

דד הייצור התעשייתי של ענף הגומי והפלסטיק מצוי במגמת עלייה חדה החל מהרביע מ

התרחב הייצור התעשייתי  2016בארבעת החודשים הראשונים של  .2015הרביעי של 

)נתונים  2015בהשוואה לשליש הראשון של  7% –שיעור של כ ב בענף הגומי והפלסטיק

מגמה זו של עלייה בייצור התעשייתי הענפי מגיעה לאחר תקופה ארוכה של יציבות  מקוריים(

נאה ביצוא הענפי שגדל ה גידולה היאעלייה בייצור התעשייתי לאחת הסיבות , .בייצור

בהשוואה לתקופה המקבילה  7%בשיעור של  2016בחמשת החודשים הראשונים של 

( , לא תמיד 2014כפי שניתן לראות בתרשים )בעיקר בשנת  .)נתונים מקוריים( אשתקד

העלייה ביצוא הינה מסבירה באופן מלא את העלייה בייצור הענפי ולכן יש גם משמעות 

הם  2016שמתחילת  שעל רקע המגמות המתוארות בגרף, נראה בשוק המקומי  לביקושים

בדיקת תתי הענפים של ענף הגומי והפלסטיק, מלמדת כי העלייה  יציבים או מצויים בעליה.

הנאה שנרשמה ביצוא לא נרשמה בכלל תתי הענפים כאשר מצד אחד תתי ענפים כמו ייצור 

 30% –טיק רשמו עליות חדות בשיעור של כ מכלים ובקבוקים או ייצור מוצרים מפלס

בתתי ענפים כגון ייצור מוצרים מפלסטיק למטבח ולבית וייצור מוצרי גומי  ,מנגדובתקופה זו 

 נרשמו בתקופה זו דווקא ירידות משמעותיות בהיקפי היצוא.

מדד שעות העבודה, המתאר את מספר שעות העבודה בענף, נשאר ללא שינוי בארבעת 

אשונים של השנה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. העובדה שמספר החודשים הר

יחד עם העלייה בהיקפי הייצור שתוארו לעיל, יכולה  ,שעות העבודה לא השתנה מהותית

המהווה התפתחות להצביע על עלייה מסוימת בפריון הענפי )תוצר לשעת עבודה(, דבר 

 חיובית בענף.

 

עלה בארבעת החודשים הראשונים של  הפדיון הענפי למרות העלייה הנאה בייצור וביצוא,

. )נתונים מקוריים( בלבד, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 0.6%בשיעור של  2016

בהשוואה לגידול הנאה בייצור וביצוא עשויים להיות  לעלייה המתונה יחסית של הפדיון הענפי

בביקושים המקומיים או השפעות שונות של שערי חליפין ירידה  ,השאר מספר הסברים, בין
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כמותית נתוני מדד המחירים בסחר חוץ לרביע הראשון מגלים כי נרשמה עליה  צולבים.

בהשוואה לרביע המקביל אשתקד ואילו מדד מחירי  13%בשיעור של   משמעותית ביצוא

חלק מההסבר לעלייה . מכאן ניתן להסיק כי לפחות 4%היצוא ירד בתקופה זו בשיעור של 

 ירידת מחירי היצוא של הסחורות בענף. הואהמועטה יחסית בפדיון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נפט גולמי

החברות   ומחירו עשוי להשפיע על התוצאות הכספיות של ,נפט הוא חומר הגלם המרכזי בענףה

שר באים לבחון את הפעילות הענפית יש לבחון גם את מחירו של  אכ. לכן, ןועל מחיר מוצריה

את עליות המחירים   עמהעימה הביאה 2016, נראה כי 2015לאחר ירידות המחירים של  .הנפט

עלה בממוצע בחודש מאי בהשוואה   Brent. מחיר הנפט מסוג2015אורך שונים ציפו להן לשחזאים 

דולר  47דולר לחבית, לאחר רצף עליות בשלושת החודשים שקדמו לו, ועמד על  5-לחודש אפריל ב

(, ניתן לייחס עליות אלה  EIA)של ארצות הברית המידע של מחלקת האנרגיה  מנהללחבית. על פי 

"ב. כמו  סגירת אסדות קידוח בארהלעליות ביקושים בעיקר בשוק הסיני, וירידה בהיצע העולמי עקב 

כן ניתן לייחס את הירידה בהיצע להפרעות בהספקה עקב טרור במדינות כמו בניגריה ולוב, ונטישת 

, המחיר EIA-שדות הנפט בוונצואלה עקב קריסתה הכלכלית. על פי תחזית ה החברות הזרות את

-דולר לחבית ב 52, ועל 2016דולר בשנת  43הממוצע לחבית נפט מסוג ברנט צפוי לעמוד על 

.  2017-דולר לחבית ב 55.5-ו 2016-דולר לחבית ב 42.7צופים מחיר דומה של  EIU-. ה2017

ע הנפט עקב קיצוץ חד בהשקעות של חברות הנפט, שהינו תוצר הציפייה היא לצמצום וירידה בהיצ

זמן,  לאורך להתמתן דווקא צפוי, זאת לעומת, הביקושים . קצב גידולישיר של המחירים הנמוכים

כן אחד המנועים המרכזיים לגידול בביקושים הינו המחירים הנמוכים, וסביר כי עליית מחירים  ש

מגדילה מאוד את מלאי הנפט המיובא שלה תוך ניצול המחירים  תמתן ביקושים. כך לדוגמה סין 

 הנמוכים.
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 ניתוח הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף 

הניתוח שלהלן מבוסס על חברות ציבוריות בענף הגומי והפלסטיק. ראוי להדגיש כי בנוסף 

  אשר אינן מחויבות בפרסום דו"חות כספיים.לחברות אלו פועלות בענף חברות פרטיות 

 החברות הציבוריות בענף

 

 13.6 -ב  2016של החברות הציבוריות הסתכמו ברביע הראשון של המצרפיות המכירות 

נתון המתיישב היטב בהשוואה לרביע המקביל אשתקד.  1%. מדובר בירידה של ₪ מיליארדי

לידי ביטוי בנתוני הלשכה המרכזית  עם העלייה המתונה מאד בפדיון הענפי כפי שבא

כפי שניתן לראות בתרשים המצורף, קשה לזהות מגמות ברורות של המכירות לסטטיסטיקה. 

הענפיות, נראה שהתלות במחיר חומרי הגלם ושע"ח המשתנה, משפיעים באופן ניכר על 

המכירות המצרפיות המדווחות בשקלים. 

 

החלק היחסי מסך המאזן )באחוזים(שם החברה

28פלסאון תעשיות

20פלרם

12רבל

9גניגר 

8פלסטו שק

8כפרית

5גולן פלסטיק

4פלסטופיל

3רימוני

3ברם תעשיות 

11.5

12

12.5

13

13.5

14

Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016

(₪מיליארדי )מכירות מצרפיות של החברות הציבוריות 
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מציגות בסעיף המכירות מגמות שונות, ולצד  בדיקה של החברות בענף מלמדת כי החברות

 חברות שהגדילו את המכירות ברביע הראשון יש חברות שהמכירות שלהן דווקא קטנו. 

את מכירותיה  2016חברת "פלסאון", החברה הגדולה בענף, הגדילה ברביע הראשון של 

ה בהשוואה לרביע הקודם. הדבר המפתיע הוא שהמכירות של החבר 3.2%בשיעור של 

בהשוואה לרביע המקביל ואילו דווקא מכירות היצוא  33%בשוק המקומי גדלו באופן חד של 

 כתוצאה משינויי שע"ח. 1% –קטנו בשיעור של כ 

 0.7עליה של  %26.2על  2016עמד ברביע הראשון של  המצרפי גולמישולי הרווח ה

 התפעולי המצרפיבשולי הרווח נקודות האחוז בהשוואה לרביע המקביל אשתקד. גם 

גם את הוצאות ההנהלה והכלליות לא נרשם שינוי מהותי בהשוואה לרביע המקביל המשקלל 

נרשמה ברביע  בשולי הרווח הנקי .8.2%אשתקד כאשר בשני המקרים הרווח התפעולי היה 

 .6.0%על  וירידה קלה כאשר שולי הרווח הנקי עמד 2016הראשון של 

במגמת עליה ברורה את רמת המינוף של החברה, מצוי המתאר ההון העצמי ביחס למאזן 

בשנים האחרונות. העלייה ביחס זה מעידה על כך שהחברות בענף מקטינות את 

ההתחייבויות שלהן. עיקר הקיטון בהתחייבויות הינו בהתחייבויות השוטפות )לטווח זמן של 

חי זמן קצרים והן עד שנה(, מגמה בולטת נוספת היא קיטון בהתחייבויות לבנקים הן בטוו

ע"י  ,למשל ,בטווחי זמן ארוכים. משמעות הדבר היא שהחברות ממומנות בצורה שונה

 הנפקת אג"ח.

 

המתאר את היחס בין ההתחייבויות לבין הנכסים עמד ברביע היחס השוטף המשוקלל בענף 

, ללא שינוי בהשוואה לרביע המקביל אשתקד. גם היחס המהיר,  1.79על  2016הראשון של 

המתאר יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה בטווח המידי , נשאר ללא שינוי בהשוואה 

היחסים הממוצעים בענף  כי לומרניתן  ,ככלל. 1.13לרביע המקביל אשתקד ועמד על 

 .הנאותנזילות  רמתמגלמים 
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ההון העצמי ביחס למאזן
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 :סיכום

חלה  2016ענף הגומי והפלסטיק הינו ענף שחלק ניכר מתוצרתו מופנה ליצוא. מתחילת 

עליה בייצור הענפי וביצוא הענפי, זאת למרות האטה בפעילות הכלכלית במשק והירידה 

אה שהדבר לא לידי ביטוי בנתוני ביצוא של כלל המשק. למרות העלייה בייצור וביצוא, נר

הפדיון נוכח הירידה במחירי התוצרת הענפית. חומר הגלם המרכזי בענף, הנפט, מצוי 

לשנים  בהשוואה , עם זאת מחירו עדין נמוך2016במגמת עלייה מסוימת החל מתחילת 

התחזית כרגע היא שמחירי  .דולר לחבית 100 –כאשר מחיר הנפט עמד על כ  2014 -2011

המסקנה המרכזית מהסקירה היא שנראה  .2017הנפט ימשיכו להיות נמוכים לפחות עד סוף 

 ל."שענף הגומי והפלסטיק הינו ענף איתן עם ביקושים חזקים לתוצרת הענפית בארץ ובחו


