
  

תקציר 
 

האינדיקטורים השונים לצריכה הפרטית של מזון, משקאות  O
וטבק הציגו תמונה מעורבת בשנת 2018. בעוד שקצב העלייה 
של הצריכה הפרטית הינו הנמוך מתחילת העשור, המכירות 
ברשתות שיווק המזון והרכישות בכרטיסי אשראי הפגינו חוזק 

בהשוואה לשנים עברו.  
מחירי המזון לצרכן עלו לראשונה מאז שנת 2014, בין היתר,  O
על רקע עליית מחירים מצד הספקים. לכך הייתה ככל הנראה 
השפעה ממתנת על הצריכה הפרטית ברביע הרביעי של 
השנה, ומכאן גם על הצריכה הפרטית השנתית. היצרנים מצדם 
העלו מחירים על רקע עלייה במחירי הסחורות והאצה 
בהוצאות השכר. במבט קדימה, נראה כי ייתכן גל העלאות 
מחירים נוסף במחצית השנייה של 2019 על רקע הקמת 
ממשלה חדשה והתרופפות התחרותיות במקטע הקמעונאי. 

הייצור התעשייתי של מזון צמח במתינות ואילו הייצור של  O
משקאות וטבק עלה בקצב גבוה. נראה כי ההסבר לכך טמון 
בחשיפה הנמוכה יחסית ליבוא של תחום המשקאות הקלים, 

וכן במגמות השונות במחירים.   
ניתוח הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף מלמד  O
כי היחסים הפיננסיים בתחום ייצור המזון והמשקאות לא 
השתנו מהותית במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 

2018 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2017. יחד עם זאת,  
חלה שחיקה בשיעורי הרווחיות של מרבית החברות הציבוריות 

בתקופה זו, ממגוון סיבות. 
ענף ייצור מזון  
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מבוא 

על פי הגדרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ענף ייצור מזון וענף ייצור משקאות משתייכים לענפי 
התעשייה המסורתיים, כנקבע לפי רמת הטכנולוגיה של הייצור. ענף ייצור מוצרי מזון כולל עיבוד 
מוצרים מענפי החקלאות, הייעור והדיג למוצרי מאכל עבור בני אדם או בעלי חיים. כמו כן כולל הענף 
גם ייצור מוצרי ביניים, שאינם בהכרח מוצרי מזון. ענף ייצור משקאות כולל ייצור משקאות, אלכוהוליים 

ולא אלכוהוליים, וייצור מים מינראליים.  

מסקר התעשייה )2015( של הלמ"ס עולה כי מספר המפעלים בענף ייצור מזון עמד על 1,858 ואילו 
מספר המפעלים שעסקו בייצור משקאות וטבק עמד על 134. הפדיון של יצרני המזון בשנת 2015 
נקבע על 60.3 מיליארד ₪ ושל יצרני המשקאות והטבק על 8.1 מיליארד ₪. הייצור מתבסס בעיקר 
על צריכה מקומית שכן שיעור נמוך בלבד מהפדיון הופנה לייצוא- כ-5% בייצור מזון וכ-4% בייצור 

משקאות ומוצרי טבק. בענף ייצור מזון, משקאות וטבק הועסקו כ-65.5 אלף עובדים בשנת 2017. 

ענפי ייצור המזון והמשקאות הינם ענפי משק ריכוזיים מאד אשר פועלים בהם מספר יצרנים גדולים 
המחזיקים בנתחי שוק גדולים, זאת לצד יבואני מזון גדולים. כך, בדיקה של הכלכלן הראשי באוצר 
העלתה כי ב-33 קטגוריות מזון שנבחנו, נתח השוק הממוצע של שני הספקים הגדולים עמד על 80% 

. באותו אופן, לפי סקר התעשייה של הלמ"ס כ-6% מסך המפעלים בתחום ייצור המזון 1 בשנת 2016
החזיקו בפדיון הגבוה מ-100 מיליון ₪ וסך הפדיון שלהם היה שווה לכ-76% מסך הפדיון הענפי. כמו 
כן, כ-9% מסך המפעלים בתחום ייצור משקאות וטבק הניבו פדיון הגבוה מ-100 מיליון ₪ וסך הפדיון 

שלהם היה שווה לכ-88% מסך הפדיון הענפי. 

האינדיקטורים השונים לצריכה הפרטית של מזון ומשקאות בשנת 2018 מציגים תמונה מעורבת 

הצריכה הפרטית של מזון, משקאות וטבק במחירים קבועים עלתה בקצב הנמוך מתחילת העשור 
שהסתכם בכ-2.7%, אך על אף זאת, קצב זה משקף עלייה בצריכה הפרטית של מזון, משקאות וטבק 

לנפש )ראה/י תרשים 1(.  

מאידך, המכירות ברשתות השיווק של מזון במחירים קבועים עלו בקצב השנתי הגבוה מתחילת 2
העשור- שיעור העלייה בשנת 2018 עמד על 3%. בנוסף, קצב הצמיחה ברשתות השיווק "הדביק" את 
הקצב המקביל של הצריכה הפרטית של מזון, משקאות וטבק, לראשונה מזה שנים. חשוב לציין כי 
לפי נתוני הלמ"ס הרכישות של מזון ומשקאות ברשתות השיווק מהוות כ-60% מכלל הרכישות בכל 
סוגי החנויות; באותו אופן, הרכישות בכרטיסי אשראי של מזון ושירותי אוכל עלו בכ-5.4%, קצב הגבוה 
מהממוצע הרב שנתי מתחילת העשור. אולם מכיוון שמדד זה כולל גם שירותי אוכל ייתכן כי הרכישה 

של מזון במסעדות ודוכני אוכל תרמו לחוזק היחסי במדד זה בשנת 2018. 

ניתן להעריך כי הגורם המרכזי שהוביל לירידה בקצב הצמיחה של הצריכה הפרטית של מזון, משקאות 
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וטבק הינו עליית המחירים שחלה ברביע השלישי של 2018 )על כך יורחב בהמשך(. זאת משום שיתר 
הגורמים המשפיעים על הביקוש נותרו איתנים, בפרט נתוני שוק העבודה כגון שיעור האבטלה המצוי 
בשפל בהשוואה שנתית והשכר הריאלי הממוצע שהיה מצוי בקצב צמיחה גבוה לאורך השנה. תמיכה 
לכך מתקבלת מבחינה של קצבי הצמיחה של הצריכה הפרטית במחירים קבועים לפי רביעים )נתונים 
מנוכי עונתיות(. לפי נתונים אלו, הצמיחה ברביע הרביעי של שנת 2018 בהשוואה לרביע המקביל 
בשנת 2017, הייתה חלשה יחסית בהשוואה היסטורית, דבר העשוי להצביע על ירידה בביקושים 
בעקבות עליית המחירים שהחלה רביע לפני כן. נוסף על כך, אפשר שהעלייה במדד המחירים לצרכן, 
בנטרול מחירי המזון, שחלה בשנת 2018 הותירה למעשה חלק קטן יותר מההכנסה הפנויה של משקי 

הבית עבור הוצאה על מזון, ולכן העיבה על קצב הצמיחה. 

במבט קדימה, להערכתנו קצב הצמיחה של הצריכה הפרטית של מזון, משקאות וטבק, במחירים 
קבועים, בשנת 2019 יהיה זהה לסדר הגודל שאפיין את השנתיים שחלפו, ויקבע סביב 3%. זאת, 
בהנחה שהגורמים הבסיסיים להם ההשפעה המובהקת ביותר על הצריכה של מזון, משקאות וטבק, 
קרי השכר הריאלי והיקף המועסקים במשק, יוסיפו לעלות באותן עוצמות שאפיינו את השנתיים 

שחלפו.    

                                                           
1  https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_25122016.pdf 
 נתוני המכירות כוללים גם מוצרים לטיפוח הבית וטיפוח הפרט. 2

https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_25122016.pdf


 

מחירי המזון עלו בקצב הגבוה בשנים האחרונות, בין היתר על רקע העלאת מחירים על ידי הספקים  

לראשונה מזה שנים החלו מחירי המזון לצרכן לעלות ברביע השלישי של 2018 עקב העלאות מחירים 
של יצרני המזון, עימם, רשתות השיווק ויתר החנויות יישרו קו. החל ממועד זה פורסמו התייקרויות 
במגוון קטגוריות ועל ידי מספר יצרנים גדולים, וביניהם: תנובה, החברה המרכזית למשקאות, טמפו, 

יפאורה תבורי, סוגת, ויסוצקי ומחלבות גד.  

ביולי 2018 עלה שיעור השינוי ב-12 החודשים האחרונים של מדד מחירי המזון לצרכן לכ-1.1% 
)ראה/י תרשים מס' 2(, לאחר מספר שנים בהן לא חלו עליות מחירים. מאז, שיעור השינוי הגבוה יחסית 
נשמר, ונכון לינואר 2019 נקבע על 1.4%. העלייה במחירי המזון הייתה רוחבית ונחלת חלקם של מרבית 
קטגוריות המזון )מוצרי בשר, חלב, סוכר וממתקים, משקאות ועוד( להוציא מחירי הביצים ומוצרי מזון 

שונים. 

כאמור לעיל, הגורם המרכזי שהוביל לעליית המחירים לצרכנים הוא העלאת מחירי המכירה של 
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היצרנים. כך, ביוני 2018 החל שיעור השינוי ב-12 החודשים האחרונים של מדד מחירי היצרן לעלות 
והחל מנובמבר הוא עומד על כ-1%. כפי שניתן לראות בתרשים מס' 2, בין מחירי היצרן המקומיים 
ומחירי הצרכן של מזון מתקיים מתאם חיובי גבוה יחסית )שנחלש בחציו השני של התקופה המוצגת(, 
כאשר המגמה במחירי היצרן מקדימה בדרך כלל את זו של מחירי הצרכן בחודשיים. מתאם זה משקף 
את השיעור הגבוה של מוצרי המזון מייצור מקומי, שהינו בעל ריכוזיות גבוהה, מסך הצריכה הפרטית 

של מזון ומשקאות בישראל. 

נראה כי אחד הגורמים המרכזיים להעלאת המחירים על ידי היצרנים הינו העלייה במחירי חומרי הגלם, 
כמשתקף ממחירי היבוא של מוצרי מזון גולמיים וחומרי גלם לחקלאות )ראה/י תרשים 3(. בין מחירי 
היבוא הללו למחירי היצרן מתקיים גם כן מתאם חיובי גבוה, כאשר השינוי במחירי היבוא מתגלגל 
בדרך כלל למחירי הייצור לאחר כארבעה חודשים. אמנם, מחירי היצרן פחות תנודתיים ממחירי היבוא 
של הסחורות, זאת ככל הנראה משום שמחירי יבוא חומרי הגלם מהווים רק שיעור מסוים מהעלות 
הסיטונאית של המוצר. נוסף על עלויות חומרי הגלם גם הוצאות השכר האמירו בעת האחרונה ומהווים 
גורם מרכזי להעלאת מחירי המכירה הסיטונאיים. כך מדד השכר לשעת עבודה בתשלום, במחירים 
שוטפים, עלה בכ-6% מתחילת שנת 2018 )ממוצע ינואר – נובמבר 2018 בהשוואה לממוצע בתקופה 
המקבילה בשנת 2017(. זאת, ככל הנראה על רקע העלאת שכר המינימום בתחילת שנה זו ושוק 
העבודה ההדוק המקשה על גיוס עובדים מתאימים. כמו כן, סביר להניח כי המבנה הריכוזי של הייצור 
המקומי של מזון ומשקאות היווה משענת לעליית המחירים בקטגוריות שמאופיינות בתחרותיות 

נמוכה. 

Dummy Text



יש לציין כי לא מן הנמנע כי האיזון היחסי בפעילות של רשתות שיווק המזון בתקופה האחרונה יש חלק 
בעליית מחירי המזון לצרכן. זאת, לאחר שחלפו מספר שנים מקריסתה של מגה דאז כך שהשחקנים 
שנותרו בענף השתלטו על נתחי שוק והתחרות בענף נחלשה. בהקשר זה, ייתכן כי השתלטות של אחת 
מהרשתות הקיימות על הסניפים של רשת קואופ שקרסה לאחרונה עשויה להפחית עוד מרמת 

התחרותיות בענף. 

במבט קדימה, על פי תחזית הבנק העולמי, מחירי סחורות המזון להן משקל רב ביבוא המקומי, קרי 
דגנים וזרעי שמנים, צפויים לעלות בשנת 2019 בכ-1.4% ו-2.2% בהתאמה, ומחירי הבקר צפויים 
להיוותר ללא שינוי בשנת 2019. כל אלו תומכים בעלייה מתונה של מחירי היבוא בהשוואה לשנת 
2018, בה עלו מחירי התבואה בכ-10% ומחירי זרעי השמנים ירדו בכ-3%; שכר העבודה במחירים 
שוטפים בענף ייצור מזון, שצמח בקצב שיא בשליש האחרון של השנה, צפוי לתמוך גם כן בהעלאות 
מחירים נוספות. מנגד, מדיניות האוצר צפויה להיוותר מרסנת מחירים, לפחות בחציון הראשון של שנת 
2019 )עד אשר תקום ממשלה חדשה(, דוגמת ההסכמה עם אסם על אי העלאת מחירים, אי החתימה 
על העלאת מחירי החלב הגולמי וכדומה. דהיינו, ייתכן כי במחצית השנייה של שנת 2019 תירשם 
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עלייה נוספת במדד מחירי היצרן שתתגלגל בהמשך לצרכן. 

   

 

Dummy Text



הייצור של משקאות וטבק הפגין עדיפות על פני הייצור של מזון זו הפעם השלישית בארבע השנים 
האחרונות 

הייצור התעשייתי של מזון )מנוכה עונתיות( עלה במתינות בשנת 2018 בכ-1.3%, נמוך במעט מקצב 
העלייה של שנה שעברה )ראה/י תרשים מס' 4(. קצב זה נמוך אף ביחס לעלייה של הצריכה הפרטית 
של מזון משקאות וטבק שהוצגה לעיל. יחד עם זאת, חשוב לציין כי השוואת קצבי הצמיחה של ענף 
ייצור מזון ומשקאות לצריכה הפרטית של מזון, משקאות וטבק עשויה להיות מעוותת. זאת, משום 
שענף המזון כולל בתוכו תתי ענפים שאינם בהכרח משווקים את תוצרתם לצרכן הסופי בלבד, דוגמת 
ייצור מוצרי ביניים כגון שמנים, תבלינים וכו' לענפי המסעדנות והמלונאות, ועל כן צריכה של מוצרים 
אלו מגולמת במידה מסוימת בהוצאה לצריכה פרטית של שירותי אוכל ומלונאות )בשלושת הרביעים 
הראשונים של השנה עלתה הצריכה של שירותים אלו במחירים קבועים בכ-5.3% בהשוואה לתקופה 
המקבילה(. כמו כן, מכירה של מוצרי מזון, הן סופיים והן מוצרי ביניים, לצדדים נוספים כגון צה"ל 

מגולמת בצריכה הממשלתית ולא הפרטית.  

לעומת זאת, הייצור התעשייתי של משקאות וטבק בשנת 2018 עלה בקצב איתן, הן ביחס לצמיחה 
של ייצור מזון והן בהשוואה היסטורית, והסתכם בכ-4.9%. ייתכן כי הסיבות לכך נעוצות בהתפתחות 
המחירים לצרכן בתחום המשקאות ובמידת חשיפתו של תת הענף ליבוא. כך, מדד מחירי המשקאות 
הממוצע ב-2018 ירד בכ-0.5% בהשוואה לשנת 2017, בעוד שבכמעט כל יתר קטגוריות המזון חלה 
עלייה במדד המחירים הממוצע באותה התקופה, לכן נראה כי לפחות לאורך מרבית השנה הירידה 
במחירי המשקאות  עודדה את הצריכה של משקאות, זאת לעומת יתר הקטגוריות. נוסף על כך, 
החשיפה ליבוא של תחום המשקאות הלא אלכוהוליים, המהווים את מרבית הייצור של תת הענף, 
נמוכה מאוד ביחס לחשיפה של הקטגוריות האחרות: מזון ומשקאות אלכוהוליים )ראה/י פירוט 

בהמשך(.  

המכירות במחירים שוטפים )נתונים מקוריים( של ענף ייצור מזון עלו בכ-3.2% בשנת 2018- הקצב 
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הגבוה מאז שנת 2013. זאת ככל הנראה על רקע, בין היתר, העלייה במחירי המזון שחלה בחצי השני 
של השנה. המכירות במחירים שוטפים של ענף ייצור משקאות וטבק עלו רק בכ-2.4%, גם כן בהשפעת 

המחירים אשר בניגוד למוצרי מזון מיתנו את העלייה המשמעותית של הכמות הנמכרת.  

 

התחרות מיבואני המזון מוסיפה להתגבר וללחוץ את נתח השוק של היצרנים המקומיים כלפי מטה 

לפי נתוני הלמ"ס העדכניים ביותר שיעור מוצרי המזון ומשקאות קלים שמקורם ביבוא, מסך הצריכה 
של מוצרים אלו, עמד על 14.3% בלבד בשנת 2016. אמנם חלקם של מוצרי המזון המיובאים עלו 

Dummy Text



במהלך השנים האחרונות- שכן השיעור לעיל עמד על 11.9% בשנת 2008- אך בהשוואה לקטגוריות 
צריכה אחרות שיעור היבוא נמוך מאוד. לשם המחשה, שיעור היבוא של מוצרי הלבשה והנעלה )87%(, 
מוצרי חשמל לבית )86%( וריהוט וציוד לאחזקה שוטפת של הבית )62%( מסך הצריכה של מוצרים 
אלו בשנת 2016 היה גבוה משמעותית מזה המקביל במוצרי מזון ומשקאות. שיעור היבוא הנמוך של 
מוצרי מזון הינו פועל יוצא, בין היתר, של הגנות על ייצור מקומי בדמות מכסים ומיסים אחרים. כמו כן, 
סביר כי לגורמים כגון המרחק הגיאוגרפי משותפות הסחר והנטל הבירוקרטי והרגולטורי הגבוה יחסית 

בהליך היבוא לישראל ישנה תרומה מסוימת. 

בשנים האחרונות ננקטו מספר צעדים ממשלתיים על מנת לעודד יבוא של מוצרי מזון ומשקאות, 
במטרה להפחית את רמת המחירים של מוצרים אלו. כך ניתן לציין את חוק המזון, שכלל מספר צעדים 
להגברת התחרותיות בענף המזון, וביניהם: אתר שקיפות המחירים, תקנות לסידור מדפים, הסדרת 
יחסי הגומלין בין היצרן לקמעונאי בגזרת התמחיר ופתיחת שווקים מסוימים ליבוא על ידי הגדלת 
מכסות היבוא )חלקן פטורות ממכס( והפחתת המכס הקצוב, דוגמת שוק הבקר הטרי, הטונה הארוזה, 

הגבינה הצהובה ועוד.  

אחד האינדיקטורים לבחינת עוצמת החשיפה ליבוא והשינויים בה הוא משקל היבוא של מוצרים 
לצריכה על ידי משקי הבית במחירי יבוא מתוך סך הצריכה הפרטית של המוצרים במחירים שוטפים. 3

כפי שניתן לראות בתרשים מס' 5 מידת החשיפה ליבוא בקטגוריות מזון ומשקאות אלכוהוליים עלתה 
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משמעותית בשנים האחרונות. עלייה זו נמשכה גם בשנת 2018 ועשויה להסביר חלק מהחולשה בייצור 
התעשייתי של מוצרי מזון. עוד ניתן ללמוד מהתרשים שהחשיפה של משקאות קלים ליבוא נמוכה 
מאוד- ייתכן כי הודות לכך תת ענף משקאות וטבק מציג עדיפות בנתוני הייצור על פני תת ענף ייצור 

מזון בעת האחרונה.  

ייתכן כי החשיפה ליבוא הנמוכה יחסית בקטגוריית משקאות קלים טמונה בכך שמרבית המותגים 
הזרים גם כך נמכרים בארץ באמצעות זיכיונות של היצרנים המקומיים. מותגי קוקה קולה העולמית 

מיוצרים ונמכרים באמצעות החברה המרכזית למשקאות, שוופס ו-RC Cola באמצעות יפאורה תבורי 
ומותגי פפסיקו באמצעות טמפו. 

 

                                                           
 המחיר עליו משלם היבואן על המוצר בכניסה לארץ, כלומר מחיר זה נמוך משמעותית מהמחיר לצרכן משום שהוא אינו 3

כולל- מע"מ, מרווח שיווק, הוצאות שינוע ועוד. לפיכך הרמה של האינדיקטור לעיל אינה מייצגת את שיעור החשיפה 
ליבוא האמיתי של הקטגוריה, אלא רק מהווה מקור להשוואה לאורך זמן ובין קטגוריות.  
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ניתוח הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף 4

החברות המשתתפות בניתוח:  

 

 

 

 

 

 

לוח 1- יחסים פיננסיים נבחרים של החברות הציבוריות בתחום המזון והמשקאות 

 
 

השינויים ביחסים הפיננסיים של החברות הציבוריות בתחום המזון והמשקאות הציגו בסך הכל 
תמונה מאוזנת. יחסי הנזילות ורמת המינוף לא השתנו בתקופת ההשוואה לעיל, שיעורי הרווחיות 

נשחקו, אך יחסי כושר הפירעון התחזקו:   
 שיעורי הרווחיות בתחום המשקאות בתשעת החודשים הראשונים של 2018 נשחקו בהשוואה 

לתקופה המקבילה בשנת 2017, על רקע השחיקה ביחסים אלו בקרב טמפו, ואילו שיעורי 
הרווחיות של גן שמואל התחזקו על רקע מגמות חיוביות בשוק תרכיזי האשכוליות )ביקוש העולה 
על ההיצע(. מאידך, בתחום המזון, עלו שיעורי הרווחיות בתקופת ההשוואה אך השיפור חל רק 
בשטראוס, ביתר חברות המזון נשחקו שיעורי הרווחיות. השחיקה ביתר חברות המזון נבעה ממגוון 
סיבות: עיתוי חגי תשרי בשנת 2018 הפחית את ימי העבודה; עלייה במחירי הסויה העיבה על 

הרווחיות של שמן; ועלייה בתחרות מבית ומחוץ העיבה על הרווחיות של זלנכל. 
 ,יחסי הנזילות, המעידים על יכולתן של החברות לפרוע את התחייבויותיהן מתוך נכסיהן השוטפים 

נותרו די זהים ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2017, והם גבוהים מהממוצע ארוך הטווח בשני 
התחומים. 

 רמת המינוף, המשתקפת מיחס ההון העצמי למאזן, נותרה זהה בתקופת ההשוואה בתחום 
המשקאות, ובתחום המזון ירדה, מה שצפוי לשקף ירידה בעלויות המימון.  

 יחסי כושר הפירעון התחזקו משמעותית בשני התחומים. התחזקות זו מקורה בירידה בהוצאות 
המימון נטו של החברות ובמידת מה גם עלייה ברווח התפעולי ובמזומנים שנבעו מפעילות 

שוטפת.  
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 חשוב להבהיר כי מרבית החברות הגדולות בענף הינן פרטיות. בהקשר זה ראה/י הרחבה בתיבה 1. 4

שיעור 

הרווח

הגולמי

שיעור 

הרווח

התפעולי

יחס 

שוטף

יחס 

מהיר

הון עצמי

ביחס 

למאזן

יחס כיסוי 

הריבית

תזרים מזומנים 

מפעילות שוטפת

להוצאות מימון

2018 q1-q334.0%9.9%1.40.845.8%18.313.8

2017 q1-q335.3%10.1%1.40.845.9%12.68.5

2018 q1-q338.1%13.7%1.71.344.3%11.59.0

2017 q1-q337.6%12.2%1.71.442.5%7.04.8

משקאות

מזון

תזרים מזומנים  הון עצמי שיעור  שיעור 
יחס כיסוי  יחס  יחס 

מפעילות שוטפת ביחס  הרווח הרווח
הריבית מהיר שוטף

להוצאות מימון למאזן התפעולי הגולמי

13.8 18.3 45.8% 0.8 1.4 9.9% 34.0% 2018 q1-q3
משקאות

8.5 12.6 45.9% 0.8 1.4 10.1% 35.3% 2017 q1-q3

9.0 11.5 44.3% 1.3 1.7 13.7% 38.1% 2018 q1-q3
מזון

4.8 7.0 42.5% 1.4 1.7 12.2% 37.6% 2017 q1-q3

שם החברהקטגוריה

חלקה 

מהמאזן 

המצרפי

71.4%שטראוס גרופ

12.1%קרור

7.9%מעברות

5.2%שמן תעשיות

3.4%זנלכל

68.5%טמפו משקאות

31.5%גן שמואל
משקאות

מזון

חלקה 

מהמאזן  שם החברה קטגוריה

המצרפי

71.4% שטראוס גרופ

12.1% קרור

7.9% מעברות מזון

5.2% שמן תעשיות

3.4% זנלכל

68.5% טמפו משקאות
משקאות

31.5% גן שמואל

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text
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תיבה 1 - הרווחיות של עשר חברות המזון )ייצור ומסחר( הפרטיות הגדולות במשק 

מקור: הסקירה השבועית של הכלכלן הראשי במשרד האוצר, 23/12/18 1

לאחרונה בחן אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר את הרווחיות של החברות הפרטיות הגדולות 
בענף המזון ואת הוצאות השכר שלהן בשנים 1997-2016. הבדיקה בוצעה על נתוני רשות המיסים 

ועל כן הם מתייחסים לרווח לפני מס )כלומר, הרווח התפעולי פחות הוצאות המימון(. 

ממצאי הבדיקה הצביעו על עלייה עקבית של שיעור הרווח לפני מס לאורך השנים הנבדקות עד 
לשיא בשנת 2016 )ראה/י תרשים 6(, אז עמד שיעור הרווח על כ-13%, רמה הגבוהה ביחס 
לרווחיות בתעשייה המסורתית והמסחר הסיטונאי. למעשה, שיעור הרווח לפני מס הוכפל בשנים 
2007-2016, כאשר מדד מחירי המזון לצרכן עלה רק ב-24% ומדד מחירי היצרן בענף ייצור מזון 
עלה ב-20%. יש בכך להצביע על יכולת התמחור של היצרנים והיבואנים הגדולים ביחס ליתר 
הענף. עוד עולה מהתרשים כי בשנת 2011 המחאה החברתית השפיעה גם על הרווחיות של 

החברות הגדולות בענף, אם כי במידה פחותה ביחס לכל הענף. 

בין ההסברים לעלייה הניכרת ברווחיות של החברות הפרטיות הגדולות הועלתה סברה כי הקריסה 
של קלאבמרקט בשנת 2005 הפחיתה את התחרותיות בקרב קמעונאיות המזון, דבר אשר עצר 

את הלחץ מצדן לעצור העלאות מחירים מצד ספקי המזון. 

בדיקה של הרגישות של הוצאות השכר של החברות לשינויים בשכר המינימום העלתה כי בשנת 
2017 כ-30% מעובדי החברות שנבחנו היו חשופים לשינויים בשכר המינימום. כמו כן, בשנים 
2014-2017 בהן חלו שלוש פעימות להעלאת שכר המינימום, עלה השכר הממוצע בחברות 
הפרטיות )3%+( בקצב הנמוך משמעותית מהקצב בכלל הסקטור העסקי )7.9%+(. על פי ההערכות 

אחד הגורמים לכך הוא ירידה בשיעור המועסקים בשכר מינימום בחברות הללו.  

שיעור סך הוצאות השכר של החברות הפרטיות הגדולות ממחזור המכירות היה מצוי בירידה מאז 
תחילת שנות ה-2000 ועד לשנת 2015, בתקופה זו ירד שיעור זה מכ-20% לכ-15%. אולם, בשנת 

2016 עלה שיעור זה לראשונה מזה שנים, בנקודת האחוז.  

תרשים 6- עשר חברות המזון הפרטיות הגדולות, הרווח לפני מס ושיעור הרווחיות בשנים 
  1997-2016

 

מקור: משרד האוצר, הכלכלן הראשי 


