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ייצור מוצרי עץ
מרץ 2019

מדדי המקרו של הענף ייצור מוצרי עץ ,שעם וקש
מצביעים על חולשה משמעותית בשנת  .2018הייצור
התעשייתי ,שהתרחב משמעותית בשנים האחרונות,
ירד בחדות ,ומדדי המכירות במחירים שוטפים ושעות
העבודה למעשה מצויים במגמת ירידה ארוכה יותר.
מחירי הייצור הסיטונאיים היו מצויים במגמת עלייה
בתקופה האחרונה ,זאת על רקע עלייה במחירי חומרי
הגלם המיובאים .המתאם החיובי הגבוה המתקיים בין
מחירי הייצור למחיר בולי העץ במערב אפריקה,
בפיגור של כשישה חודשים ,מצביע כי קצב השינוי
של מחירי הייצור הסיטונאיים צפוי להתמתן בחצי
השנה הקרובה.
במבט קדימה ,המחיר הממוצע של בולי עץ במערב
אפריקה צפוי לעלות במתינות בשנת .2019
בחינה של צד הביקוש למוצרי עץ מעלה כי מדדי
הפעילות החלשים בשנת  2018נבעו מחולשה
רוחבית בביקושים .כך ,המדדים המרכזיים משוק
הנדל"ן למגורים -התחלות בנייה ,גמר בנייה ,מכירה
של דירות חדשות ועוד היו חלשים יחסית .בנוסף,
הצריכה הפרטית של ריהוט ,גופי תאורה וחיפויי רצפה
והייצור התעשייתי של רהיטים הפגינו חולשה בשנה
זו.
במבט קדימה ,ההתקדמות במיזמי מחיר למשתכן
עשויה להעלות את התחלות הבנייה ולתמוך
בהשקעה בבנייה למגורים בשנת  ,2019ומשכך
לתמוך בתחום העץ לבניין והנגרות לבניין .גמר
הבנייה צפוי להיוותר די יציב ברמתו ביחס לשנת
.2018
החטיבה לשוקי הון> אגף כלכלה
גילי בן אברהם

רקע
על פי הגדרת הלמ"ס הענף ייצור מוצרי עץ ,קש ושעם (פרט לרהיטים) כולל ייצור של מוצרים דוגמת:
קורות ,דיקטים ,פורניר ,מכלים ורצפות באמצעות תהליכים כגון ניסור ,שיוף ולמינציה .הענף מקבץ
תחתיו שלושה תתי ענפים מרכזיים :ייצור לוחות; תעשיית נגרות בניין ,כשמו כן הוא ,מוצרים המשמשים
בעיקר את ענף הבינוי דוגמת קורות ומשקופים ,דלתות ,חלונות ,רעפים ופרקטים; וייצור מוצרי עץ
אחרים ,דוגמת מקלות לכלי עבודה ,קולבים ,כלי מטבח וכו'.
כ 193-מפעלים נמנו על פעילות הייצור בענף בשנת  .2015מפעלים אלו הניבו יחדיו פדיון שעמד על
כ 2.3-מיליארד  ,₪כאשר הפעילות רובה ככולה התבססה על מכירות לשוק המקומי 98.5% -מסך
המכירות 6 .מפעלים (שהם כ 3%-מהיקף המפעלים בענף) הניבו פדיון שהיה גבוה מ 100-מיליון ₪
בשנת  2015ובסך הכל כ 56%-מהפדיון הכולל בענף ,כ 18%-מהמפעלים בענף הניבו פדיון של בין
 10ל 100-מיליון  ₪ובסך הכל  29%מהפדיון בענף ,והמפעלים הקטנים שמשקלם בענף עמד על 79%
הניבו  15%מהפדיון הענפי.
כל מדדי הפעילות הצביעו על חולשה משמעותית בשנת 2018
הייצור התעשייתי של מוצרי עץ ,שעם וקש (נתונים ריאליים ,מנוכי עונתיות) ברביע האחרון של 2018
ירד בכ 16%-בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (ראה/י תרשים מס'  .)1זאת לאחר ירידה של כ-
 11%ברביע השלישי של  .2018הירידה בייצור התעשייתי מגיעה אחרי תקופה ארוכה של התרחבות
מרשימה -בין  2010ל 2017-עלה הייצור התעשייתי בכ 64.5%-במצטבר (ממוצע  2017בהשוואה
לממוצע .)2010
מדד המכירות במחירים שוטפים (נתונים מקוריים) ירד בכ 8%-ברביע האחרון של  2018בהשוואה
לתקופה המקבילה בשנת  .2017זאת ,הודות לעלייה במחירי המכירה שריככה את הירידה החדה
יחסית בייצור שתוארה לעיל ,ובהשוואה לירידה של כ 10%-ברביע השלישי של  .2018בחינה ארוכת
טווח מעלה כי מדד המכירות מצוי בירידה מאז שנת  .2016בתחילת התקופה בשל ירידת מחירי
המכירה של היצרנים ,ולאחר מכן החל מאמצע שנת  ,2017בשל ירידה במכר הכמותי.
היקף שעות העבודה למעשה (נתונים מנוכי עונתיות) ירד בכ 7%-ברביע האחרון של  2018בהשוואה
לתקופה המקבילה אשתקד .יש לציין כי מדד זה מצוי בירידה ארוכת טווח ,החל מאמצע שנת .2014
דהיינו ,גם בתקופה שבה הייצור התעשייתי התרחב משמעותית חלה ירידה בהיקף שעות העבודה ,על
כן ,ייתכן שחלק מסוים מהירידה ברביע האחרון של שנת  2018משקף הימשכות של תהליכי התייעלות
ו/או מיכון תהליכים מן העבר.
כפי שיורחב בהמשך ,הסיבה לירידה החדה יחסית בפעילות הייצור של מוצרי עץ נעוצה ,ככל הנראה,
בחולשה שחלה באותה התקופה בשוק הנדל"ן למגורים ,האחראי למרבית הביקושים למוצרי עץ ,הן
מצד חברות בנייה (עץ לבנייה ,מסגרות לחלונות ודלתות וכו') והן מצד משקי הבית (ארונות ,שולחנות,
חיפויי רצפה וכו').
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העלייה במחירי הייצור הסיטונאיים צפויה להתמתן בתקופה הקרובה
מדד המחירים הסיטונאיים של הענף ייצור מוצרי עץ ,ליעדים מקומיים ,מצוי בעלייה מאז אמצע שנת
( 2017ראה/י תרשים מס'  ,)2אם כי קצב העלייה התמתן לאחרונה .ברביע האחרון של  2018עלה
המדד בכ 3%-בהשוואה לרביע המקביל בשנת  .2017כפי שניתן לראות בתרשים ,בין מחירי הייצור
הסיטונאיים ובין מחירי היבוא של חומרי גלם מקבוצת עץ ומוצריו מתקיים מתאם חיובי גבוה בפיגור
של כשישה חודשים .אותו המתאם מתקיים גם עם מחירי בולי העץ במערב אפריקה (קמרון) מסוג
"סאפלה" (.)Sapele
נראה כי המתאם החיובי הגבוה בין מחירי הייצור למחיר הסחורה לעיל נוצר על רקע היותה של
הסחורה חומר גלם ראשוני מרכזי עבור יצרני עץ ברחבי העולם המבצעים בו עיבוד מסוים ומשווקים
את תוצרת הביניים לצדדים נוספים .נתוני יבוא סחורות העץ בשנת  2017מלמדים כי היבוא מורכב
מארבע קבוצות מרכזיות :עץ מנוסר או משובב לאורכו ( 34.3%מסך היבוא) בעיקר משוודיה ופינלנד;
עץ לבוד ,לוחות מצופים ועץ מרובד ( )21.6%בעיקר מסין; לוחות סיבים של עץ ( )12.6%ממגוון יעדים;
ונגרות בניין מעץ ,לרבות לוחות מעץ ( )10.7%בעיקר מסין ואיטליה .מבין הקבוצות האלו רק הראשונה
נחשבת בעלת ערך מוסף נמוך יחסית .לכן ,נראה כי המתאם הגבוה שהוצג מעלה נעוץ בהשפעה
רוחבית של מחיר בולי העץ הטבעיים על כלל מוצרי העץ ,ולא ממשקל גבוה של חומרי גלם ראשוניים
בסך יבוא חומרי הגלם של עץ לישראל.
לאור האמור לעיל ,מסתמן כי קצב השינוי במחירי הסחורה מתגלגל לקצב השינוי במחירי המכירה
הסיטונאיים תוך תקופה של כשישה חודשים .אם כי בתקופות של ירידות חדות במחיר הסחורה ניתן
לזהות כי מחירי הייצור עודכנו כלפי מטה בתקופה הקצרה משישה חודשים ,כך לדוגמא ביוני -2014
פברואר  ,2015ויוני  -2018ספטמבר  ,2018ייתכן וזאת על רקע תחרותיות גבוהה בענף.
נוכח המתאם החיובי הגבוה בין הסדרות לעיל ניתן להצביע על המגמה שתאפיין את מחירי המכירה
הסיטונאיים בענף בהתבסס על השינויים במחירי הסחורה במערב אפריקה .לפיכך היות שקצב השינוי
השנתי של מחירי הסחורה לעיל נחלש בתקופה של אוגוסט -2018ינואר  2019ניתן להסיק כי הקצב
השנתי של מחירי המכירה הסיטוניים ייחלש במחצית הראשונה של .2019
במבט קדימה ,בטווח הבינוני ,נראה כי מחירי היבוא של חומרי גלם של עץ ומוצריו יעלו במתינות בשנת
 ,2019עלייה זו תתבטא במחירי הייצור בענף מאמצע  2019עד אמצע  .2020הערכה זו מתבססת על
התחזית של הבנק העולמי כי המחיר הממוצע של בולי עץ במערב אפריקה מסוג סאפלה בשנת 2019
יעלה בכ 0.7%-בהשוואה לשנת  ,2018זאת לאחר עלייה של  4.7%במחיר הממוצע בשנת .2018
בחינה של תתי הענפים המרכיבים את הענף ייצור מוצרי עץ מעלה כי מחירי הייצור של תת הענף
ייצור מוצרי עץ אחרים עלו בכ 3%-ברביע האחרון של  2018בהשוואה לרביע המקביל ב( 2017-ראה/י
תרשים מס'  .)3כאמור ,תת ענף זה מכיל ערב רב של מוצרים העשויים מעץ שבדרך כלל הינם מוצרים
סופיים שלא עוברים תהליך נוסף .לתת ענף זה מתאם חיובי גבוה עם מחירי הסחורות ,מה שמצביע
על רגישות גבוהה למחירי הסחורות .ייתכן וזאת מפני שהמשקל של העץ כתשומה גבוה מאוד
בהשוואה לתשומות אחרון כגון עבודה וכו' .מדד מחירי הייצור של תת הענף ייצור לוחות עלה בכ-
 1.3%באותה התקופה ,וגם לו מתאם גבוה עם השינויים במחיר הסחורה .לעומתם ,מדד מחירי הייצור
של תת הענף תעשיית נגרות לבניין ירד בכ 1.2%-באותה התקופה ,ייתכן וזאת על רקע חולשה מסוימת
בתחום הבינוי (ראה/י הרחבה בהמשך).

שנת  2018התאפיינה בחולשה רוחבית בכל מקורות הביקוש המרכזיים לעץ
מרבית הביקושים לעץ ומוצריו נובעים מההתפתחויות בתחום הנדל"ן למגורים .חלקם ,קשורים
בעבודות הבנייה ,לדוגמא קורות עץ ומסגרות לחלונות ודלתות -לפי מדד תשומות הבנייה למגורים
של הלמ"ס עץ לבנייה מהווה  2.3%מסך ההוצאה על חומרים ומוצרים .חלקם ,מגיעים לאחר אכלוס
הבתים ,ונרכשים על ידי משקי הבית דוגמת פרקטים ,מוצרי ריהוט שונים ,פרגולות ודקים .על כן,
הביקושים למוצרי עץ תלויים בביקוש לדיור אשר משפיע בתורו על פעילות הבנייה ואכלוס המבנים.
לאור האמור לעיל ,האינדיקטורים המובילים לבחינת המגמות בביקוש למוצרי עץ הינם :התחלות
הבנייה וההשקעה בבנייה למגורים ,המצביעים על הביקוש לעץ בעבודות בנייה וגם על המגמות
העתידיות בביקוש לריהוט וכדומה; וגמר הבנייה ,המצביע על המגמות באכלוס המבנים .יש לציין כי
ישנם גורמים נוספים התומכים בביקושים שהינם קשים למדידה דוגמת בלאי של מבנים וריהוט
המוביל לשיפוץ מבנים או לרכישה של ריהוט חדש .בחינה סטטיסטית מעלה כי בין הייצור התעשייתי
של ענף העץ לחלק מהאינדיקטורים שצוינו לעיל מתקיים מתאם חיובי (בעוצמה בינונית) .בין הקשרים
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ניתן לציין את המתאם החיובי עם התחלות הבנייה ,בפיגור של כתשעה חודשים ,ועם הרכישה של
דירות חדשות ,בפיגור של כחמישה עשר חודשים.
האינדיקטורים המובילים לביקוש למוצרי עץ משוק הנדל"ן למגורים ,וכן אינדיקטורים אחרים ,הצביעו
כולם על חולשה בשנת :2018








התחלות הבנייה (נתונים מקוריים) ירדו בעוצמה גבוהה בשלושת הרביעים הראשונים של ,2018
בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת ( 2017ראה/י תרשים מס'  ,)4ובהמשך לירידה בשנת .12017
בדומה לכך ,ההשקעה בבנייה למגורים במחירים קבועים ירדה בכ 8.5%-בשנת  ,2018בפעם
הראשונה בעשור האחרון .נראה שהירידה בשני נתונים אלו באה על רקע העלייה באי הוודאות
בשוק הנדל"ן למגורים בתקופה האחרונה ,בצל ירידה בהיקף עסקאות המכירה בענף ,בפרט מצד
משקיעים ומשפרי דיור.
גמר הבנייה (נתונים מקוריים) ירד בכ 1.7%-בשלושת הרביעים הראשונים של שנת ,2018
בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת .2017
המכירות של דירות חדשות ירדו בכ 11%-בשנת  ,2018זאת לאחר ירידה של  18%בשנת  2017ו-
 8%בשנת  .2016סך היקף העסקאות בשוק (דירות חדשות  +יד שנייה) נותר זהה ברמתו לשנת
 ,2017זאת לאחר ירידה של  10%ו 8%-בשנים  2017ו ,2016-בהתאמה.
הביקושים העקיפים לעץ ,דהיינו ביקושים של משקי הבית למוצרים העשויים מעץ המזינים את
הביקושים של יצרני הריהוט ,הפגינו גם הם חולשה בשנת  .2018הצריכה הפרטית של ריהוט ,גופי
תאורה וחיפויי רצפה במחירים קבועים ירדה בכ 3%-בשלושת הרביעים הראשונים של שנת ,2018
זאת לאחר שעלתה בכ 6%-בשנה בממוצע בשנים  .2010-2017לא מן הנמנע כי זאת גם כן על
רקע המגמות השליליות בשוק הנדל"ן למגורים שתוארו לעיל.
מדד הייצור התעשייתי של רהיטים עלה בכ 0.1%-בלבד בשנת  ,2018זאת בהשוואה לעלייה של
 4.5%בממוצע בשנה בשנים .2014-2017

לסיכום ,נראה כי מגמה שלילית אפיינה את כל מקורות הביקוש המרכזיים לעץ בשנת  ,2018דבר
אשר מסביר את המגמה שהוצגה לעיל באשר לירידה החדה יחסית בייצור התעשייתי של ענף העץ
בשנה זו.
במבט קדימה ,הביקוש למוצרי עץ עשוי להיות מושפע לטובה בשנה הקרובה מהתקדמות מיזמי
"מחיר למשתכן" לשלב הבנייה ,שצפויה להגדיל את היקף התחלות הבנייה ,ולאושש במקביל את
היקף ההשקעה בבנייה למגורים ואת היקף העסקאות הכולל בענף .יחד עם זאת ,יש לקחת בחשבון
שדירות הנבנות במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" מתאפיינות במקרים רבים במפרט בסיסי יחסית
שלא ניתן לשינוי ע"י הרוכשים ,ולפיכך העלייה במשקלם של מיזמי "מחיר למשתכן" בסך בינוי הדירות
במשק עלולה להשליך לשלילה על הביקוש למוצרי עץ עבור ביצוע שדרוגים שונים לדירות ,כגון דקים,
פרקטים וכד' .באשר לגמר הבנייה ,לא צפוי שינוי מהותי בהיקף הדירות שיבשילו לגמר בנייה בשנת
.2019
במבט לטווח הבינוני ,המגמות בשוק הדיור וכתוצאה מכך גם הביקוש הנובע מהם למוצרי עץ ,יהיו
תלויות במידה רבה באופי מדיניות הממשלה הבאה בתחום הדיור ,בפרט אם יוכנסו שינויים שונים
במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" ו/או יקודמו תכניות חלופיות.

 1יש לציין עם זאת שנתוני התחלות הבנייה לשנת  2018הם נתונים ראשוניים ,שלפי ניסיון העבר נוטים להתעדכן כלפי
מעלה באופן משמעותי ,ולפיכך ייתכן שהירידה בהתחלות הבנייה בשנת  2018מתונה יותר ממה שנראה כרגע.

