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דצמבר 

 2018

גילי בן אברהם 

החטיבה לשוקי הון < אגף כלכלה 

 

מסחר בהלבשה והנעלה 

עיקרי הדברים 

o האינדיקטורים המרכזיים לצריכה של מוצרי הלבשה בישראל שבו לעלות בקצב הזהה 

לממוצע ארוך הטווח, לאחר הירידה החדה בנתוני המכירות שחלה בחורף 2017 )דצמבר 
2017-פברואר 2018(. לעומת זאת, המכר הכמותי ברשתות שיווק הנעלה מפגין חולשה 

בחודשים האחרונים. 
o מדד המחירים לצרכן של מוצרי הלבשה והנעלה הוסיף לרדת בעשרת החודשים של 

השנה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ובקצב גבוה מהירידות שאפיינו את 2017. 
כמובן שהמשמעות העולה מכך היא שחיקה בהכנסות החברות הפועלות בענף. יחד עם 
זאת, יש לציין כי ייתכן כי הסרת המכס על יבוא מוצרי הלבשה שחלה בתחילת השנה 
תרמה לירידת המחירים לצרכן במוצרי ההלבשה, ולפחות מיתנה את השחיקה בהכנסות 

של החברות.  
o להערכתנו, נתח השוק של הקמעונאיות הזרות המקוונות מסך המכירות בשוק הישראלי 

מתחילת 2018 נמוך מ-6%, זאת בשונה מהערכה שביצעה חברת המחקר TASC ב-2016. 
הערכה זו התבססה על נתוני היבוא האישי שמלקטת יחידת המכס ברשות המיסים, דרכה 

עוברים כל הפריטים שנרכשו על ידי צרכנים ישראלים מהקמעונאיות הזרות. 
o על פי פרסומים, ענקית המסחר המקוון, אמזון, צפויה לפעול בקרוב בישראל. להערכתנו 

ביכולתה של אמזון להניב הצעת ערך לצרכן הישראלי בדמות היצע מגוון, מחיר נוח 
ויכולות לוגיסטיות מתקדמות. מסקר הוצאות משקי הבית של הלמ"ס )2015( עולה כי 
מוצרי הלבשה והנעלה פחות חשופים לאיום מצד הסחר המקוון בהשוואה לקטגוריות 
אחרות, אם כי ייתכן כי מאז נערך הסקר חלו שינויים רבים בהרגלי הצריכה המקומיים. 
בחינה של מספר שווקי הלבשה והנעלה באירופה בהם החלה אמזון לפעול בעשור 
האחרון מעלה כי לא ניתן לזהות פגיעה במכר הכמותי או במחירי המכירה בשווקים אלו 

עקב כניסת אמזון לפעילות בשוק.  
o היחסים הפיננסיים המרכזיים של החברות הציבוריות בענף נחלשו ברביע השלישי של 

2018 ביחס לרביע המקביל אשתקד. זאת, על רקע עלייה בהוצאות השכר ובהתחייבויות 

השוטפות. 

 

 



רקע 

סך ההוצאה הפרטית על מוצרי הלבשה והנעלה במונחים נומינליים הסתכמה בכ-14.1 מיליארד ₪ 
בתשעת החודשים הראשונים של 2018. ההוצאה לצריכה פרטית על מוצרי הלבשה והנעלה שוות ערך 
לכ-2.7% מסך ההוצאה הכוללת לצריכה פרטית בשנה זו. מסקר הוצאות משקי הבית )2015( עולה כי 
משק בית ממוצע מוציא כ-518 ₪ בחודש על פריטי הלבשה והנעלה, המהווים כ-3.2% מסך ההוצאה 

לתצרוכת החודשית.  

ענף קמעונאות ההלבשה הינו ענף מאוד דינאמי המאופיין בשנים האחרונות בכניסה של מותגים 
בינלאומיים רבים, בדרך כלל באמצעות זיכיונות של מפעילים מקומיים. לאחרונה הצטרפה למגמה 
זו רשת אופנת הספורט הצרפתית, Decatlon, אם כי פעילותה בארץ הינה ללא זכיין מקומי. מגמה 
נוספת המאפיינת את הענף היא היווצרותן של קבוצות אופנה ענקיות, דוגמת פוקס, קסטרו וגוטקס 
מותגים, החולשות על מספר מותגים כל אחת ומצביעות, כפי הנראה, על יתרונות לגודל בענף. קבוצות 
אופנה אלו מגדילות את מצבת המותגים שלהן, לעיתים גם לקטגוריות משיקות כגון- טיפוח 
וקוסמטיקה, במטרה להשתלט על נתחי שוק ולהגדיל מקורות הכנסה. כך, בתקופה האחרונה ניתן 
לציין פעולות רבות מסוג זה: קסטרו רכשה את Ladila חברת הלבשה לנערות, המבצעת מכירות 
מקוונות בלבד, וצפויה להשיק בקרוב את מותג הקוסמטיקה kiko Milano; קבוצת H&O רכשה זיכיון 
לחברת האופנה הפולנית ריזרבד והחלה להפעיל סניף ראשון באוגוסט 2018; דלתא רכשה את מותג 

ההלבשה התחתונה הצרפתי eminence, בעיקר בכדי להעמיק את החדירה לשוק האירופי. 

מרבית הסחורה המשווקת בחנויות אינה מיוצרת בארץ הודות להסרת החסמים ליבוא טקסטיל מחו"ל 
בתחילת שנות התשעים. כך שבשנת 2015 כ-14% בלבד מצריכת פריטי ההלבשה וההנעלה מקורם 

היה בייצור מקומי, לעומת כ-75% מצריכת פריטי ההלבשה והנעלה בשנת 1995.  

המכירות של מוצרי הלבשה, במונחים ריאליים, התאוששו מהחורף החלש של 2017 

האינדיקטורים המרכזיים לצריכת מוצרי הלבשה והנעלה של החודש האחרון היו חלשים במקצת 
בהשוואה היסטורית, אך יחד עם זאת נראה כי מאז מרץ 2018 אינדיקטורים אלו שבו לעלות בקצב 
הסובב את הממוצע ארוך הטווח )ראה/י תרשים מס' 1(. כך, בחודש אוקטובר 2018 עלו הרכישות 
בכרטיסי אשראי של מוצרי הלבשה ועור בחנויות מקומיות, במחירים קבועים )ממוצע נע 3 חודשים, 
נתונים מנוכי עונתיות(, בכ-3.6% בהשוואה לחודש המקביל אשתקד, כאשר הממוצע ארוך הטווח 

)2014-2018( עומד על 5.5%.  

באותו אופן, ערך המכירות ברשתות שיווק של טקסטיל והלבשה, במחירים קבועים )ממוצע נע 3 
חודשים, נתונים מנוכי עונתיות( עלה בכ-3.4% בספטמבר 2018 בהשוואה לחודש המקביל אשתקד, 
בדומה לאוגוסט 2018, ונמוך מהממוצע ארוך הטווח. ערך המכירות ברשתות שיווק של הנעלה, 
במחירים קבועים, ירד בחדות בכ-13% בספטמבר, בדומה לירידה בחודש הקודם- זהו החודש החלש 

ביותר מאז ינואר 2016.  

הצריכה הפרטית של הלבשה והנעלה )נתונים מנוכי עונתיות, משורשרים במחירי 2015( עלתה ריאלית 
ברביע ה-3 של 2018 בכ-5.2% בהשוואה לרביע המקביל אשתקד. קצב צמיחה זה משקף התמתנות 

ביחס לשני הרביעים הראשונים של השנה. 

כזכור, בחודשי החורף של 2017 )דצמבר 2017 – פברואר 2018( חלה היחלשות במכירות )במונחים 
ריאליים( של מוצרי הלבשה והנעלה, כפי שניתן לראות בתרשים מס' 1. היחלשות זו הוסברה על ידי 
מספר גורמים: הראשון בעל אופי זמני, הוא חורף עם טמפרטורות גבוהות יחסית לעונה, דבר אשר 
הפחית את הצורך בבגדים מחממים, שבאופן טבעי הם אלו המהווים את עיקר המכר בעונה זו; בנוסף, 
שני גורמים מבניים העיבו על המכירות בחודשים הללו, והם מוסיפים להקשות על השחקנים 
המקומיים גם כיום- גידול ברכישות בחו"ל המתבצעות בשני ערוצים, המקוון והפיזי. במילים אחרות, 
הצרכנים הישראלים הגדילו את רכישותיהם בחו"ל באמצעות אתרי סחר מקוון זרים, ובעת יציאתם 
לנופש אף בחנויות במדינות בהן התארחו. חשוב להזכיר כי במהלך חודשי החורף נקלעו מספר חברות 
בתחום ההלבשה לקשיים פיננסיים דוגמת הוניגמן, מישמיש ויפו תל אביב, כאשר ייתכן כי הירידה 

במכירות תרמה לכך.     
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כאמור, אמנם קצב העלייה של המכירות הריאליות התאושש לאחר חודשי החורף המוזכרים לעיל, אך 
נראה כי ירידת המחירים בענף נמשכת ומעיבה על הפדיון של חברות ההלבשה. מתחילת השנה ירדו 
מחירי ההלבשה וההנעלה בקצב הגבוה מהירידות שחלו במוצרים אלה ב-2017 )ראה/י תרשים מס' 
2(. בחינה של החודשים מתחילת השנה מעלה כי רמת המחירים בכל אחד מן החודשים הייתה נמוכה 
בהשוואה למקבילו שנה קודם לכן. כמו כן, עיקר הירידה במחירי מוצרי ההלבשה חלה בחודשים מאי 

עד יולי, בהן נרשמו ירידות בטווח של 7.5%-6%.  

חשוב לציין כי בסוף שנת 2017 הציג משרד האוצר את תכנית "נטו הוזלות" שכללה שורה של מוצרים 
עליהם הוסר המכס על היבוא, וביניהם מוצרי הלבשה וטקסטיל, כאשר בתקופת טרום התכנית המכס 
על מוצרים אלו עמד על 6%. התכנית נכנסה לפועל בתחילת שנת 2018, כך שייתכן כי הסרת המכס 
על מוצרי הלבשה מגולמת במידה מסוימת בירידת מחירי ההלבשה המוצגת בתרשים מס' 2. בכל 
אופן, בין אם הסרת המכסים גולגלה לצרכנים או אם לאו, הרי שההשפעה של ירידת מחירי המכירה 
של מוצרי הלבשה על הכנסות החברות בענף מתונה יותר הודות להסרת המכסים. בהקשר זה, יש 
לציין כי לאחרונה המליץ משרד הכלכלה לבטל את הפטור ממכס על חלק ממוצרי ההלבשה וזאת 

בכדי לתמוך ביצרני ההלבשה המקומיים שנפגעו מהמהלך, אך טרם ננקטו צעדים בנושא. 

 
 3

 

Dummy Text



 

נתח השוק של קמעונאיות ההלבשה הזרות המקוונות מסך שוק ההלבשה וההנעלה המקומי אינו 
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עולה על 6%  

כידוע, קמעונאיות ההלבשה הזרות המקוונות מאפשרות לצרכנים המקומיים לרכוש באמצעות 
האתרים שלהן מוצרי הלבשה והנעלה. כאשר אלו מגיעים לארץ, רשות המיסים מסווגת אותם 
כמוצרים שנרכשו בהליך יבוא אישי. על מנת שמוצרים יסווגו כיבוא אישי עליהם לעמוד במספר 
כללים, כגון: מטרת היבוא היא לטובת שימוש עצמי או הענקת מתנה; היבוא נעשה בכמות סבירה 

)שאינה לצורך מסחר(. 

בסכומים מסוימים היבוא האישי פטור לחלוטין מתשלומי מס שונים, ואילו במוצרים שמחיריהם גבוה 
מהרף שנקבע, על הצרכן שרכש את המוצר לשלם מיסי יבוא )מע"מ, מכס וקנייה( שגובהם תלוי בסוג 
המוצר. ככלל, כל המוצרים ביבוא אישי שעלותם )להוציא עלות המשלוח( נמוכה מ-75$ פטורים מכל 
מיסי היבוא השונים. מוצרים שמחיריהם נע בין 76$ ל-500$ חייבים במע"מ, וחלקם, דוגמת חלקי חילוף 
לרכב, חייבים אף במיסי קנייה. באותו אופן, ישנו שוני בין המוצרים השונים שמחיריהם נע בין 501$ ל-

1000$ מבחינת מיסי היבוא המושתים עליהם, כתלות בקטגוריה אליה משתייך המוצר. 

באשר לפריטי לבוש והנעלה, מוצרים אלו ככל המוצרים פטורים ממס בסכום רכישה הנמוך מ-75$. 
החל מ-76$ ועד 1000$ חייבים פריטים אלו במע"מ בלבד. בנוסף, פריטי לבוש העשויים פרווה ומחירם 

נע בין 500$ ל-1000$ חייבים במס קנייה של 20%. 

החל משנת 2018 החלה יחידת המכס ברשות המיסים לאסוף נתונים על יבוא אישי, כאשר רק חלקם 
מפולחים לפי סוג המוצרים, בהתאם לאילוצי המכס. כך למשל, כל המוצרים שאינם חייבים כלל במיסי 
יבוא, קרי מוצרים שעלותם נמוכה מ-75$, נכללים באותה הקטגוריה משום שהמכס אינו מבצע בהם 
כל טיפול, לכן הוא לא נחשף לסוג המוצר ואינו מקטלג את הסחורות השונות לפי הסוג. אך על אף זו, 
ניתן לחלץ מנתוני היבוא האישי טווח עליון להיקף היבוא האישי של מוצרי הלבשה והנעלה. כלומר, 
אם נניח שכל המוצרים המיובאים ביבוא אישי ובעלי מיסוי זהה למוצרי הלבשה והנעלה, הינם מוצרי 
הלבשה והנעלה )ברור שהמציאות רחוקה מכך, מכיוון שמוצרים רבים מגיעים ביבוא אישי- צעצועים, 
קוסמטיקה, אלקטרוניקה וכו'( נוכל לקבל טווח עליון לנתח השוק של הקמעונאיות המקוונות הזרות 

בשוק ההלבשה והנעלה.  

לפיכך, על פי נתוני המכס לשנת 2018 ובהתאם לשיטת החישוב המתוארת לעיל, עולה כי נתח השוק 
של מוצרי הלבשה והנעלה הנרכשים מקמעונאיות זרות ומקוונות אינו עולה על כ-6% מסך הצריכה 
הפרטית של מוצרי הלבשה והנעלה )ראה/י לוח 1 מטה(. מכיוון שאין ברשותנו נתונים משנים קודמות 
לא ניתן להצביע על קצב הצמיחה של הרכישה מקמעונאיות אלו. אך בהתייחס לרמה, שכאמור לעיל 
הינה טווח עליון, ניתן לקבוע כי נתח השוק של הקמעונאיות הזרות המקוונות אינו משמעותי כלל וכלל. 

Dummy Text



זאת בשונה מההערכה של חברת המחקר TASC ב-2016 שאמדה את נתח השוק של הקמעונאיות 
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. יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי ייתכן שמרכיב הרכישות הישירות בחו"ל 1 הזרות המקוונות ב-7.5%
גדל.  

לוח 1- חישוב נתח השוק של הקמעונאיות המקוונות הזרות בשוק המקומי, נתוני 2018  

 

 

כיצד תשפיע כניסתה של אמזון על שוק ההלבשה והנעלה המקומי? 

לפי דיווחים בתקשורת ענקית המסחר האלקטרוני, אמזון, מתכוננת להקים מרכז לוגיסטי בישראל 2
בתקופה הקרובה. כיום, צרכנים מקומיים יכולים לרכוש מוצרים באמצעות אמזון, אך אלו נשלחים 
לכאן מחוץ לישראל, כך שעלות המשלוח וזמן האספקה הינם בהתאם. על כן, פתיחה של מרכז 
לוגיסטי מקומי בו יאוחסנו המוצרים המוצעים למכירה עשויה לעודד ישראלים רבים לרכוש מוצרים 
באמצעות פלטפורמת הסחר של החברה. כפועל יוצא, ענף הקמעונאות המקומי, ובפרט קמעונאות 
ההלבשה וההנעלה, עשוי לחוות זעזוע מהמהלך המתואר לעיל. עד עתה, החברה עצמה לא התבטאה 

בנושא ונראה כי רב הנסתר על הגלוי באשר לפעילותה האפשרית בישראל. 

אמזון שהחלה את דרכה כקמעונאית מקוונת של ספרים ב-1994, הרחיבה מאז משמעותית את סט 
הקטגוריות שהיא מציעה למכירה. נכון להיום החברה מפעילה אתרי סחר ב-16 מדינות, כאשר ממש 

לאחרונה החלה להפעיל אתרים בסינגפור )יולי 17( וטורקיה )ספטמבר 18(.  

בדרך כלל, החדירה של אמזון לשוק חדש נעשית בהדרגה, כאשר בראשית הדרך מציעה החברה 
למכירה קטגוריות בודדות ולאט לאט מוסיפה קטגוריות נוספות. בנוסף, עם ההתרחבות מקימה אמזון 
מרכזים לוגיסטיים במדינות הרלוונטיות על מנת לספק שירותי אחסון ומשלוח, בין היתר, לספקים 
המשתמשים בשירותיה. כך לדוגמא, בשנת 1998 הפעילה לראשונה אמזון אתר מכירות בבריטניה, 
כאשר במשך חמש השנים הראשונות מכרה בעיקר ספרים, מוזיקה, תכנה ומוצרים אלקטרוניים, ורק 
מהשנה השישית של הפעילות החלה החברה למכור גם ביגוד והנעלה, קוסמטיקה ומוצרים לבית. כך 
קרה גם באוסטרליה, ב-2013 החלה אמזון למכור במדינה בעיקר ספרים ורק בשנת 2018 הקימה 

החברה מרכז לוגיסטי במדינה לטובת הרחבת הפעילות לקטגוריות נוספות.  

נתחי השוק של אמזון בשווקים השונים בהם היא פועלת שונים האחד מן השני על רקע מאפיינים 
בסיסיים שונים, כאשר לעיתים ישנם פערים לא מבוטלים בין השווקים. כך, בעוד שע"פ ההערכות, נתח 
השוק של אמזון מסך המכירות הקמעונאיות המקוונות בשנת 2016 בגרמניה )41%( וארה"ב )33%( היה 

גבוה יחסית, במדינות דוגמת צרפת )11%( ואוסטרליה )8%( הוא היה רחוק מכך.  

ניתן להצביע על מספר גורמים המסייעים לחברות דוגמת אמזון לצבור נתח שוק גבוה, ובהם:  

o שיעור חדירה גבוה של אינטרנט. ככל שלחלק נרחב מהאוכלוסייה נגישות לאינטרנט הסבירות 

שיבצעו רכישות מקוונות גדלה. בהקשר זה, יש לציין כי ע"פ נתוני ה-OECD, ישראל לא בולטת 
לטובה בתחום זה, כך ב-2016 מבין 37 מדינות ישראל דורגה במקום ה-29 וה-31 במספר 

המשתמשים באינטרנט קווי ובסלולרי לנפש, בהתאמה.     

                                                           
1 http://tasc-consulting.com/_Uploads/dbsAttachedFiles/ecommerce.pdf 
2  https://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3725876,00.html 
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o צריכה גבוהה לנפש בשוק המקוון. בתחום זה אין מידע רשמי בנוגע לישראל, אך מבדיקות 

שבוצעו על ידי חברת התשלומים המקוונים PayPal עולה כי בשנת 2016 הוציא ישראלי ממוצע 
. סקר שביצעה חברת המחקר TASC העלה ממצא נמוך 2 כ-1390 ש"ח על קניות באינטרנט

. זה המקום לציין כי על פי ה-OECD ב-2016 כ-40% 1 משמעותית- 847 ₪ לישראלי ממוצע
מהפרטים בישראל רכשו לפחות פעם אחת שירות או מוצר באמצעי מקוון- גם במדד זה ישראל 
לא הייתה גבוהה ביחס ליתר המדינות. לפי הסקר החברתי של הלמ"ס )2017(, כ-49% מהפרטים 
שהשתתפו בסקר הצביעו כי רכשו ב-3 החודשים האחרונים מוצר או שירות באינטרנט, זאת 

בדומה לשיעור המשיבים בשנים 2015-2016.  
o צפיפות אוכלוסין גבוהה. ככל שהמדינה מיושבת יותר, שירות המשלוחים של המוצרים שנרכשו 
הופך זול ויעיל יותר. יעילות זו נובעת מהמרחק הקצר בין נקודות השילוח השונות שמוביל לעלויות 
הפצה נמוכות יותר. לפיכך, צפיפות אוכלוסין מאפשרת תמחור נוח יותר לצרכן. כפי שניתן לראות 
בתרשים מס' 3, המשווה בין מדינות בעלות תוצר לנפש הגבוה מ-12,000$, ישראל בעלת צפיפות 
אוכלוסין גבוהה בהשוואה בינלאומית, גם ביחס למדינות בהן כבר קיים אתר מסחר של אמזון.  

לאור המדדים שהוצגו לעיל ניתן לקבוע כי לאמזון ישנה היתכנות מסוימת לצבירת נתח שוק משמעותי 
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בשוק המקוון הישראלי, בעיקר על רקע צפיפות האוכלוסין הגבוהה. 

 

האם אמזון מסוגלת "לטלטל" את שוק ההלבשה והנעלה הישראלי? 

בתחום האופנה, כוחה של אמזון גדל עם השנים והיא הייתה לקמעונאית ההלבשה השנייה בגודלה 
בארה"ב אחרי וולמארט ב-2016. היא מחזיקה במותגים פרטיים בתחום, כגון Lark & Ro, ומשתפת 
פעולה עם חברות אופנה דוגמת Calvin Klein. בנוסף, חברות גלובליות מוכרות משתמשות 

בפלטפורמה של אמזון ומשווקות בה את מוצריהן, ביניהן- נייקי, אדידס, ראלף לאורן ונאוטיקה.  

בכדי לבחון האם כניסה של אמזון תגרום לזעזוע בשוק המקומי, תחילה יש לבחון אילו 
מוצרים/קטגוריות חשופים להתחזקות המסחר המקוון, שכן ישנם מוצרים שלפחות נכון להיום אינם 
חשופים לחדירת קמעונאיות מקוונות ענקיות לשוק. דוגמאות לכך הם מוצרים גדולים פיזית, המקשים 
על המשלוחים, וכן מוצרים חדשים הדורשים תפעול אדם כגון סמרטפון )בדרך כלל מצריך אתחול 

של מערכת ההפעלה ובחירת השפה על ידי נציג(.  

אם לשפוט לפי סקר הוצאות משקי הבית של הלמ"ס שנערך ב-2015 )העדכני שקיים נכון למועד 
כתיבת שורות אלו(, קטגוריית הלבשה והנעלה אינה חשופה, לכאורה, להשתלטות על ידי ענקית הסחר 
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המקוון, מפני ששיעורי הרכישה של מוצרים אלו באמצעות האינטרנט הינם נמוכים )ראה/י תרשים 
מס' 4(, בפרט בהשוואה למוצרי אלקטרוניקה ומוצרי חשמל ביתיים. אולם, ניתן לטעון כי החדירה של 
הרכישות באינטרנט לשוק הישראלי הייתה בחיתוליה בתקופה בה נערך הסקר, בעיקר בשל היעדרם 

של השחקנים המקומיים מהזירה, וכיום היא גבוהה הרבה יותר.  

מאידך, בהשוואה ללמ"ס, מקורות אחרים דווקא מצאו כי חלקן של הרכישות המקוונות בשוק האופנה 
גבוה משמעותית. כך, מהערכה שביצעה חברת המחקר TASC עולה כי נתח השוק המקוון מסך שוק 

האופנה בישראל עמד על 10% ב-2015. 

     

היבט נוסף שיש לבחון הוא האם הרכישה באמצעות אמזון מסוגלת להניב לצרכן הישראלי עדיפות 
על החברות הזרות שכבר פועלות בישראל באמצעים מקוונים )Asos, Next וכו'(, או החברות 

המקומיות, שחלקן גם פעילות אונליין. התשובה לכך מתחלקת לשלושה מרכיבים: 

o יכולות טכנולוגיות ולוגיסטיות מתקדמות- המרכזים הלוגיסטיים של אמזון הם מהמתקדמים 
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בתחומם, במדינות רבות הם מאובזרים ברובוטים משוכללים המסייעים לחברה להגדיל את 
האחסון לקילומטר רבוע. באותו אופן, שירותי השילוח של אמזון מעולים. כך לדוגמא אחד מן 
השירותים שמציעה אמזון במדינות מסוימות הוא Amazon Prime המקנה למנוייו משלוח 
מוצרים בתוך 48 שעות תמורת תשלום שנתי קבוע. בישראל ייתכן כי אמזון תוכל להציע זמני 

אספקה מהירים יותר בשל צפיפות האוכלוסין. 
o היצע נרחב של מוצרים- פלטפורמת הסחר של אמזון כוללת מיליוני פריטים שונים למכירה בכל 
רגע. כך שגם בתחום האופנה ההיצע הוא עצום- כפי שצוין לעיל, לצד מותג פרטי, גם חברות 
אופנה גדולות מציעות את מוצריהן באתר החברה, וכך גם ספקי צד ג' קטנים המנצלים את 

פלטפורמת הסחר ויכולות השינוע והאחסון. 
o רמת מחירים נמוכה- רמה זו נובעת מיתרונות לגודל של ספקיות האופנה הגדולות, כמו גם היעדר 
פרמיית תיווך שהיו גובים יבואנים מקומיים על מחירי המוצרים של רשתות אופנה זרות. אפקט 
נוסף שתורם למחירים נמוכים הוא הטכנולוגיה של אמזון המדרגת ספקים לפי מחיר המוצר 

ואיכות השירות, מה שמאיץ בהם להשתפר בהיבטים אלו ומוביל לרמת מחירים נמוכה.  

לאור האמור לעיל, נראה כי לאמזון ישנה הצעת ערך שעשויה לאיים על השחקנים הקיימים בתחום 
האופנה. על כן, סביר כי אלו ינסו לנקוט צעדים בכדי להגיב לכניסה של אמזון, וביניהם: הפחתת 
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מחירים; חיזוק יכולות השינוע והשילוח הקיימות; התייעלות; עבודה בשת"פ עם אמזון במקרה שאין 
לחברה אתר סחר מקוון או ברצותה לשווק במדינות אחרות.   

מניסיון העבר בשווקים האירופיים, קשה לזהות השפעה משמעותית על מחירי המוצרים והמכירות 
הריאליות בעקבות כניסת אמזון לפעילות  

בחינה של השווקים האירופים בהם החלה אמזון לפעול לאחרונה עשויה לספק לנו מידע בדבר 
ההשלכות של כניסת הענקית המקוונת לפעילות בישראל. מאז תחילת העשור השיקה אמזון אתרי 
מסחר בשפה המקומית באיטליה )2010(, ספרד )2011( והולנד )2014(, ועל אף שמדינות אלו שונות 
בכמה וכמה קריטריונים מישראל נראה כי ההשוואה אליהן ראויה מפני שבכולם הצרכנים מאופיינים 
בהרגלי צריכה "מערביים". לפיכך, תרשימים 5 ו-6 מציגים את שיעורי השינוי הרבעוניים, במונחים 
ריאליים,  של המכירות הקמעונאיות בתחום ההלבשה והנעלה )נתונים מנוכי עונתיות( ושיעורי השינוי 
הרבעוניים של מחירי מוצרי ההלבשה וההנעלה, לפני ואחרי כניסת אמזון לפעילות בשווקים לעיל. 

  .t בתרשימים מועד הפעלת האתר המקוון )שכאמור לעיל משתנה ממדינה למדינה( מסומן כתקופה

חשוב להדגיש כי בחינה של המגמות על פני התרשימים לבדה הינה פשטנית, מפני שהיא אינה שולטת 
בשאר משתנים שהתרחשו בו זמנית עם הפעלת האתר של אמזון, ועל כן יש להתייחס בזהירות אל 
הפרשנות של הנתונים. כך לדוגמא, בתרחיש שבו במקביל להפעלת מועד האתר של אמזון, המציע 
מוצרים במחירים אטרקטיביים ומגביר את התחרות בתחום ההלבשה, חלה עלייה בהכנסות הפרטים 
במדינה עקב הפחתת מס ההכנסה, למעשה יחולו שתי השפעות מקזזות. אחת מפחיתה את הביקוש 
לבגדים בחברות שאינן אמזון והשנייה מעלה את הביקוש הכללי לבגדים. כך שלמעשה יהיה קשה 

להצביע בדיוק על האפקט של כניסת אמזון לשוק.       

בחינת הנתונים מעלה כי בספרד, במועד הפעלת האתר המקוון של אמזון בשפה הספרדית, חלה 
היחלשות בקצב הצמיחה של המכירות הריאליות, וזו נמשכה כ-6 רביעים לאחר מכן )ראה/י תרשים 
מס' 5(. באיטליה חלה גם כן היחלשות במכירות הריאליות של מוצרי הלבשה והנעלה, אך זו החלה רק 
לאחר חצי שנה ממועד הפעלת האתר. ואילו לעומתם, בהולנד, לא ניתן לזהות שינוי בקצב הצמיחה 

של המכירות הריאליות של מוצרי ההלבשה והנעלה לאחר הפעלת האתר המקומי של אמזון במדינה.  

זה המקום להדגיש כי לא בכל השווקים משיקה אמזון ישירות קטגוריות מכירה של בגדים, כך לדוגמא 
בעוד שבהולנד למן היום הראשון הוצעו באתר המסחר קטגוריות של בגדים, בספרד רק לאחר 11 
רביעים ממועד השקת האתר החלו להימכר בו מוצרי הלבשה )כפי שניתן לראות, בתקופה זו לא 
נרשמה האטה במכירות(. אך אין בכך לקבוע כי להשקת האתר לבדה אין השפעה על הקמעונאים 

המקומיים, זאת משום שאמזון אינה מפרסמת את לו"ז הכניסה של קטגוריות חדשות. 
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מבט על המגמות שחלו במחירים של מוצרי ההלבשה וההנעלה מעלה כי בספרד לא ניתן לזהות 
היחלשות במחירי מוצרי ההלבשה והנעלה לאחר הפעלת האתר המקוון של אמזון. באיטליה, חלה 
היחלשות במחירי מוצרי הלבשה והנעלה, שנמשכה כשלושה רביעים לאחר הפעלת האתר המקוון. 
ובהולנד גם כן חלה היחלשות במחירי מוצרי הלבשה והנעלה שנמשכה מספר רביעים בודדים, אם כי 
ייתכן כי זו המשך של מגמת היחלשות שאפיינה את מוצרי ההלבשה והנעלה כבר כמה שנים קודם 

לכן.  

 

לסיכום, אין ספק כי אמזון עשויה למצוא את השוק הישראלי ככזה שכדאי להיות נוכח בו, בעיקר על 
רקע צפיפות האוכלוסין הגבוהה בישראל. בנוסף, נראה כי לאמזון יש מה להציע לצרכן הישראלי- 
יעילות לוגיסטית, תמחור נוח והיצע מוצרים מגוון. יחד עם זאת, לפחות על פי סקר הוצאות משקי 
הבית )שנערך בתקופה שאולי אינה משקפת( מסתמן כי שוק ההלבשה והנעלה חשוף במידה פחותה 
ביחס לקטגוריות צריכה אחרות. כמו כן, לפחות על פי הניסיון ממדינות אירופה נבחרות, לא ניתן לזהות 
השפעה שלילית מהותית של כניסתה של אמזון לשוק על מדדי הפעילות המרכזיים בשווקי ההלבשה 

וההנעלה. 
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ניתוח הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות 

הניתוח שלהלן מתבסס על הדוחות הציבוריים של חברות ההלבשה והאופנה הן מתחום הייצור והן 
מתחום המסחר. חשוב לציין כי לחלק מהחברות יש מגזרי פעילות נוספים כמו מכירת מוצרי אופנת 
בית או מוצרי אווירה וטיפוח, וכן לחלקן ישנה פעילות מכירה בחו"ל. בנוסף, החברות שלהלן מהוות רק 
חלק מועט מהחברות הקיימות בשוק ובנוסף אליהן פועלות בשוק האופנה חברות פרטיות, רשתות 

בינלאומיות וחנויות בוטיק אשר אינן מחויבות בפרסום דוח כספי. 

החברות המשתתפות בניתוח: 

 

 

 

 

 

 

 

נתוני הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף ההלבשה לרביע השלישי של 2018 מצביעים 
על הרעה במרבית המדדים הפיננסיים: 

 ,המדד היחידי שרשם שיפור בהשוואה לרביע המקביל ב-2017 הינו שיעור הרווח הגולמי המצרפי 
שיפור זה חל במרבית החברות. ייתכן שהשיפור ברווחיות הגולמית נעוץ בהסרת המכס על יבוא 

בגדים שחלה בתחילת 2018, אם כי החברות בדיווחיהן לא ציינו זאת מפורשות.  
שיעור הרווח התפעולי המצרפי התכווץ, בעיקר על רקע הירידות בשיעור הפרטני של קסטרו )בין 
היתר על רקע הוצאה חד פעמית בגין עסקת הרכישה של הודיס( ודלתא. מרבית החברות מדווחות 
על עלייה בהוצאות השכר, כתוצאה מהעלאת שכר המינימום בתחילת השנה. בנוסף, על אף שכל 
חגי תשרי הניחנים במכר גבוה חלו השנה בספטמבר, בשונה משנה שעברה בה התחלקו החגים 

בין ספטמבר לאוקטובר, חברות דוגמת פוקס וקסטרו רשמו ירידה במכירות בחנויות זהות. 
 יחסי הנזילות המצרפיים, המשקפים את יכולות החברות לפרוע את התחייבויותיהן השוטפות 

מתוך הנכסים השוטפים, נשחקו קלות. זאת, על רקע גידול ניכר בהתחייבויות לבנקים וחלויות 
שוטפות, ביחס לגידול המקביל בנכסים השוטפים. 

 מדדי כושר הפירעון )יחס כיסוי הריבית ותזרים המזומנים מפעילות להוצאות המימון( נשחקו 
בהשוואה לרביע המקביל אשתקד. זאת, בעקבות ירידה בתזרים המזומנים מפעילות וברווח 

התפעולי ברבעון הנוכחי. 
 יחס ההון העצמי ביחס למאזן המשיך להתכווץ בדומה לנעשה בשנים האחרונות, כאשר המדד 

ברביע הנוכחי הינו הנמוך ביותר מאז 2007. המדד הנוכחי נמוך גם מהממוצע הרב שנתי שעומד 
על 49.5%. 

לסיכום, המדדים הפיננסיים המרכזיים של הרביע השלישי "אינם מחמיאים". השחיקה ביחסי הנזילות 
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ומדדי כושר הפירעון והעלייה ברמת המינוף מאותתים על סביבת פעילות נוקשה יותר לחברות בענף. 
כמו כן, הירידה במכירה של חנויות זהות בתקופת ההשוואה בקרב החברות קסטרו ופוקס, למרות שכל 
חגי תשרי חלו השנה ברבעון השלישי, אינה מעודדת )אם כי ייתכן והיא נובעת ממעבר לרכישות באתרי 

האינטרנט של החברות(.  

רווחיות

גולמית

רווחיות

תפעולית

יחס

שוטף

יחס

מהיר

יחס כיסוי

הריבית

תזרים מפעילות

שוטפת להוצאות

מימון

הון עצמי 

למאזן

2018 q346.4%1.2%1.80.93.0-0.541.2%

2017 q345.2%4.7%2.01.16.63.244.5%

תזרים מפעילות
הון עצמי  יחס כיסוי יחס יחס רווחיות רווחיות

שוטפת להוצאות
למאזן הריבית מהיר שוטף תפעולית גולמית

מימון

41.2% -0.5 3.0 0.9 1.8 1.2% 46.4% 2018 q3

44.5% 3.2 6.6 1.1 2.0 4.7% 45.2% 2017 q3

שם החברה
חלקה היחסי 

מהמאזן המצרפי
49.6%דלתא

22.1%פוקס

14.3%קסטרו

6.3%גולף

4.4%בריל

3.2%תפרון

חלקה היחסי 
שם החברה

מהמאזן המצרפי
49.6% דלתא

22.1% פוקס

14.3% קסטרו

6.3% גולף

4.4% בריל

3.2% תפרון
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