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ענף המזון בישראל מרכז בשנים האחרונות עניין
רב ודיון ציבורי ,בשל חשיבותו למגוון הפעילויות
הכלכליות בענפי המשק :יוקר המחיה והצריכה
הביתית ,היצור התעשייתי ,המסחר הקמעונאי
והחקלאות .סקירת ענף המזון בישראל המוצגת
כאן נועדה להציג מבט כלכלי רחב לענף המזון
בישראל ,ומהווה חלק מהניתוח השוטף שלנו של
המגמות במשק הישראלי .מודל שרשרת הערך
בענף המזון הייחודי של  ,BDOמאפשר לנו לנתח
באופן שוטף את ההתפתחויות בענף המזון ,הן
ברמת המאקרו והן ברמת המיקרו.

סך ההוצאה לצריכה פרטית של מזון הינה
מעל  100מיליארד ש״ח לשנה ,ומהווה כ16%-
מההוצאה הפרטית לצריכה ביתית .תחום המזון,
בדומה לתחום הדיור ,מהווה תחום מרכזי שבו
הצרכן הישראלי סובל משיעור הוצאה גבוה יחסית
ביחס למדינות המערב .שני מרכיבים אלו הם
חלק מסל הצרכים הבסיסיים ,וההוצאה היחסית
הגבוהה בגינם ,הינה ביטוי לבעיית יוקר המחייה
בישראל .הניתוח שלנו מראה כי בעיית מחירי המזון
בישראל נובעת בעיקרה ממדיניות ממשלתית ולא
מחסמים תחרותיים.

סקירת ענף המזון בישראל המוצגת כאן נועדה
להציג מבט כלכלי רחב לענף המזון בישראל
 BDOהינה מהגורמים המובילים בתחום שירותי הייעוץ לענף המזון בישראל .אנו מלווים ומייעצים לחברות
הגדולות ולגופים המובילים בענף במגוון רחב של תחומים ,הכוללים בין היתר :שירותי ייעוץ כלכלי ,תחזיות
לטווח ארוך ,ייעוץ פיננסי ,מימון פרוייקטים וגיוס חוב ,שירותי ביקורת ,ליווי מס ,ייעוץ אסטרטגי ,ייעוץ תפעולי
ואחריות תאגידית.
אין ספק שענף המזון צפוי להמשיך לעורר עניין רב ,הן מבחינת ההתפתחויות הכלכליות והן מבחינת
המדיניות הממשלתית והרגולציה .אנו שמחים להשיק פרסום תקופתי זה ,ומקווים שהוא ישמש ככלי עזר
חשוב לצרכי תכנון וקבלת החלטות עסקיות וכלכליות.

דני מרגלית
יו״ר  BDOזיו האפט

2

חן הרצוג ,שותף ,כלכלן ראשי
BDO Consulting Group
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צריכת המזון בישראל
חן הרצוג ,שותף ,כלכלן ראשי
מתן נחייסי ,כלכלן
BDO Consulting Group

היקף ההוצאה לצריכה פרטית של מזון בישראל (ללא משקאות ואלכוהול) נאמד בשנת  2016בכ 105-מיליארד ש"ח .ניתוח המגמות ארוכות הטווח בהוצאה על
צריכת מזון בישראל מראה כי היקף ההוצאה על צריכה פרטית של מזון ,במונחים ריאליים ,גדל ב 16-השנים האחרונות בשיעור ממוצע של  3.2%לשנה ,המהווים
גידול שנתי ממוצע של  1.4%לנפש בהוצאה על צריכת מזון.

ההוצאה על צריכה פרטית של מזון בישראל*
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מקור :עיבודי  BDOעל נתוני הלמ״ס

צריכת המזון בישראל הינה כ 3,722-קלוריות לנפש ,מהגבוהות בעולם ,ונמצאת ברמה יציבה ב 15-השנים האחרונות .זאת לאחר שבשנות ה ,90-צומצם הפער
בהיקף צריכת קלוריות לנפש ,בין ישראל למדינות המערב .ברמות ההכנסה הממוצעת שהמשק הישראלי נמצא בה ,היקף צריכת המזון ,במונחים קלוריים,
נמצא ברוויה ,ועלייה ברמת החיים אינה מביאה עוד לגידול בצריכת המזון הביתי ,אלא רק בהוצאה על מזון.
המשמעות הינה ,כי הגידול בהוצאה הריאלית על צריכת מזון ב 15-השנים האחרונות אינו מבטא גידול בהיקף צריכת המזון ,אלא גידול בתמהיל המוצרים,
באיכותם ובמחירם.
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מקור :עיבודי  BDOעל נתוני הלמ״ס
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במונחים יחסיים ,ההוצאה על מזון בישראל הינה מהגבוהות במדינות המערב ,בשל שילוב של מחירי מזון (לאחר מיסים) גבוהים יחסית למדינות המערב האחרות,
ורמת הכנסה לנפש נמוכה יחסית .השוואת מרכיבי סל הצריכה הממוצע בישראל ובארה"ב ,מראה בבירור כי תחום המזון ותחום הדיור מהווים שני תחומים
מרכזיים שבהם הצרכן הישראלי סובל משיעור הוצאה גבוה יחסית ביחס לצרכן האמריקאי .שני מרכיבים אלו הם חלק מסל הצרכים הבסיסיים ,וההוצאה היחסית
הגבוהה בגינם ,הינה ביטוי לבעיית יוקר המחייה בישראל.
מרכיבי הצריכה הפרטית בישראל
בהשוואה לארה"ב
מקור :עיבודי  BDOעל נתוני הלמ״ס,
Bureau of Labor Statistics 2015
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יצוין כי חלק מבעיית מחירי המזון הגבוהים בישראל נובעת מפערי מיסוי .ברוב מדינות אירופה וארה"ב נהוג פטור מלא או חלקי ממע"מ על מוצרי מזון ,בעוד
שבישראל מוטל מע"מ מלא על מוצרי מזון (למעט פירות וירקות).

בהשוואה לארה"ב ולאירופה ,התזונה הישראלית מאופיינת בצריכה גבוהה יחסית של פירות ,ירקות ועוף .צריכת מוצרי החלב בישראל נמוכה יחסית לאירופה
ודומה לצריכה בארה"ב ,וצריכת הבשר גבוהה יחסית לאירופה אך נמוכה מארה"ב.
צריכת מוצרי מזון שנתית לנפש 1

200
150
ק״ג לנפש

100
50
0
ירקות
מקור OECD, FAO :ועיבודי BDO

פירות

גבינות

מוצרי חלב

בשר בקר
ישראל

עוף
אירופה

ארה״ב

אחת המגמות הבולטות בישראל ובעולם בתחום המזון הינו הגברת המודעות לתזונה בריאה ומאוזנת .במסגרת זו קבע משרד הבריאות רגולציה לסימון שלילי של
מוצרי מזון מתועש .הבעיה הינה שבמקום לאמץ תקנים המקובלים באירופה או בארה"ב ,משרד הבריאות בחר לקבוע תקן ייחודי מקומי ,זאת על אף שהבעיות
הבריאותיות הכרוכות בצריכת מזון הן אוניברסליות ולא ייחודיות למשק הישראלי .בתחום המזון ,כמו בתחומים נוספים ,קביעת תקנים מקומיים שונים מהמקובל
בעולם יוצרת נטל רגולטורי עודף על התעשייה המקומית ובמקביל יוצרת חסמים נוספים ליבוא מזון מחו"ל.

 .1נתוני עוף ובקר הינן נתוני  2015מארגון ה ,OECD-נתוני פירות וירקות עבור ארה"ב ואירופה הינם נתוני  2011מה FAO-ואילו עבור ישראל נלקחו הנתונים ממודל  BDOלדוח אובדן המזון הלאומי
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התחרות הממשית בין רשתות
שיווק המזון בישראל
יובל אליעז ,דירקטור ,הגבלים עסקיים ותחרות
BDO Consulting Group

מאז קיץ  ,2011ובעידוד שקט של ממשלת ישראל ,קיימת בציבור
תחושה שהתחרות בין רשתות שיווק המזון אינה מספקת .לתחושה זו אין
בסיס כלכלי ממשי ולמעשה ,רשתות שיווק המזון פועלות יותר מעשור בסביבה
דינמית ותחרותית ,שרק מתגברת לאורך השנים.
על מנת להבין זאת יש לזכור שתי נקודות משמעותיות :ראשית ,לרשתות
השיווק השפעה פחותה יחסית על מחירי מוצרי המזון .אלו ,נקבעים על ידי
גורמים חיצוניים לרשתות ובעיקר ממשלת ישראל שהיא למעשה האחראית
העיקרית לפער המחירים בין ישראל לחו"ל.

8

רשתות המזון קובעות רק את הרווח שלהם ,המהווה שיעור יחסית לא קטן
מהמחיר לצרכן והלכה למעשה נמוך בהשוואה למקובל בעולם .שנית ,וחשוב לא
פחות ,תחרות באה לידי ביטוי לא רק במחיר המוצרים .תחרות באה לידי ביטוי
גם בדינמיות של שוק  -יציאה וכניסה של חברות ,שינויים בנתחי שוק ,בשיפור
באיכות השירות ,בזמינות ,בנגישות גיאוגרפית ועוד.
בחינה של כל הפרמטרים האלו ,כמו גם של שיעורי הרווח בענף ,מלמדת
שהתחרות בין רשתות השיווק תוססת ובועטת.
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קריסת רשתות השיווק הוותיקות
בשנת  2001אסר הממונה על ההגבלים העסקיים על מגה (אז הריבוע הכחול)
לרכוש את סופרמרקט חביב ,שהיה באותה עת אחד מהסופרמרקטים
הפרטיים הגדולים בישראל .ההחלטה ,שהתבססה על עלייה הדרגתית ורצופה
בכוח השוק של שלושת רשתות השיווק הגדולות ,הציבה ,מצד אחד ,חסם
להתרחבות רשתות השיווק הגדולות ,וחייבה ,מהצד השני ,את הסופרמרקטים
הפרטיים לאמץ אסטרטגיית מחיר לצורך הגדלת נתח שוק.

התוצאה של אסטרטגיה זו התבררה  4שנים לאחר מכן ,כאשר קלאבמרקט
קרסה בשנת  ,2005לאחר שלא השכילה להתאים את עצמה לשוק משתנה.
באותה עת היו רק שתי מועמדות לרכישת קלאבמרקט כמקשה אחת,
ושופרסל זכתה .כחלק מהשלמת המיזוג נמכרו  17סניפים לרשתות שיווק
קטנות ,לרבות כאלו שהוקמו בעקבות הרכישה (לדוגמא :כמעט חינם).

קריסת שתיים מרשתות השיווק הגדולות בענף
מלמדת רבות על התחרות.
 10שנים לאחר מכן קרסה מגה מאותה סיבה בדיוק ,לחץ תחרותי מצד
רשתות השיווק החדשות וכישלון להתאים את המודל העסקי לעולם משתנה.
אלא שעכשיו ,כבר היו מועמדים רבים לרכישת הרשת בשלמותה ,וחלקם אף
התמודדו על הרכישה .במקרה הזה יינות ביתן רכשה את מגה וקיבלה את
מרבית הסניפים ,אך עשרות סניפים (בעיקר מחוץ למרכזי הערים) התפזרו בין
מספר רשתות שיווק וביניהן :יוחננוף ,ויקטורי ,רמי לוי ,טיב טעם ,מחסני השוק
וקינג סטור.

קריסת שתיים מרשתות השיווק הגדולות בענף מלמדת רבות על התחרות.
היא מעידה על כך שהיתרונות לגודל באים לידי מיצוי במספר קטן יחסית של
סניפים ,שלא קיימת נאמנות צרכנים ובעיקר שהשוק פולט החוצה חברות לא
יעילות.
אין עוד ענף משק משמעותי בישראל ששתיים ממובילות השוק שבו קרסו
כלכלית ונפלטו החוצה בתוך  10שנים.
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כניסה והתרחבות של רשתות שיווק
מספר הסניפים של הקמעונאים הגדולים
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מקור :דוחות כספיים ,אומדני  .BDOמגה  – 2011כולל טבע ועדן מרקט .יינות ביתן  – 2016כולל סניפי מגה וחצי חינם

2016

כאמור לעיל ,כתוצאה מקריסת מגה ,עשרות מסניפיה נחלקו בין מספר רשתות שיווק ,הן כתוצאה ממכירה מוקדמת על ידי החברה עצמה והנאמנים ,והן
כתוצאה מהוראות הממונה .סניפי מגה הצטרפו לעשרות סניפים אחרים שפתחו רשתות השיווק כחלק מהצמיחה האורגנית שלהם ,והתוצאה היא גידול
משמעותי במספר סניפי רשתות השיווק בכלל ,ושינוי מהותי ביחס הגדלים של רשתות השיווק בהשוואה לשנת  .2011התמונה מתבררת עוד יותר כאשר בוחנים
את מספר הסניפים של הקמעונאים הגדולים ללא שופרסל ,מגה ויינות ביתן .בדיקה כזו מלמדת שהקמעונאים הגדולים הגדילו את מספר הסניפים הכולל שהם
מפעילים בכ 115 -סניפים.

מספר סניפים של קמעונאים עיקריים נוספים
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* ללא שופרסל ,מגה ויינות ביתן.

מקור :דוחות כספיים ,אומדני BDO

2011

2016

התרשים מלמד גם על כניסת רשת חדשה (שוק העיר) ועל רשתות שנפלטו מהשוק (כמעט חינם שנרכשה על ידי יינות ביתן ,סופר דוש ומחסני להב שנרכשו
על ידי פרש מרקט) .משמעותי לא פחות ממספר הסניפים שנפתחו הוא המיקום שלהם ,וגם בחירת המיקומים מעידה על תחרות .כך ,רשתות השיווק לא בחרו
להתחפר כל אחת באזור הגיאוגרפי המקורי שלה ובכך להימנע מלהתחרות זו בזו .להיפך ,רשתות השיווק פתחו סניפים חדשים באזורים גיאוגרפים שונים ,לא
פעם בצמידות יחסית לרשת שיווק מתחרה.
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נתחי שוק כספיים
מדד נוסף לתחרות בענף רשתות השיווק הוא השינוי בנתחי השוק הכספיים בהשוואה לשנת  .2011שופרסל אומנם ממשיכה להוביל בפער ניכר את הענף ,אך
חלה ירידה בנתח השוק שלה .בנוסף ,חל שינוי ממשי בדירוג נתחי השוק של רשתות השיווק האחרות.

נתחי שוק של עשר
רשתות שיווק הגדולות 2011
מקור :דוחות כספיים ,d&b ,אומדני BDO

נתחי שוק של עשר
רשתות שיווק הגדולות 2016
מקור :דוחות כספיים ,d&b ,אומדני BDO

שופרסל 32%

אושר עד 2%

מגה 19%

חצי חינם 3%

רמי לוי 6%

טיב טעם 3%

יינות ביתן 4%

ויקטורי 2%

כמעט חינם 4%

קו-אופ ישראל 2%

שופרסל 30%

טיב טעם 3%

יינות ביתן 15%

יוחננוף 3%

רמי לוי 10%

ויקטורי 3%

אושר עד 6%

מחסני שוק 3%

חצי חינם 5%

קו-אופ ישראל 2%

גם מידת הריכוזיות פחתה .כך ,על פי ה OECD -מדד ( CR3נתח השוק המצרפי של שלושת רשתות השיווק הגדולות) הסתכם בשנת  2009בכ .64% -בשנת 2011
אותו מדד הסתכם בכ 57% -ולהערכתנו בשנת  2016מדד  CR3יעמוד על כ .55% -מעניינת עוד יותר היא העובדה שהמדד המקביל בבריטניה ,הנחשבת למדינה
שבה התחרות בין רשתות השיווק עזה במיוחד ,הסתכם בסוף שנת  2016בכ( 60.5% -על פי חברת המחקר .)Kantar
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רווחיות
עדות נוספת לתחרות בין רשתות השיווק היא הירידה החדה
בשיעורי הרווח התפעולי שלהן בין שנת  2011לשנת ,2016
שנחתכו בכ 21% -בממוצע.

בהשוואה לרשתות שיווק בעולם ,שיעורי הרווח התפעולי
של רשתות השיווק בישראל נמוכים:

שיעור רווח תפעולי ממוצע של רשתות שיווק

שיעור רווח תפעולי ממוצע של רשתות שיווק ב 2016
5%
4%

4.64%
3.73%

3.64%

ממוצע עולמי 3.52%

3%
2.63%

3.10%

2%
1%
טיב טעם

ויקטורי

2011

2016

רמי לוי

שופרסל
מקור :דוחות כספיים

0%

יפן

שווקים
מתפתחים

ארה״ב

מערב
אירופה

ישראל

מקור :ישראל – דוחות כספיים ,שווקים זרים – damodaran online

תחרות ממשית בין רשתות השיווק
לסיכום ,ענף רשתות השיווק בישראל נהנה מתחרות ממשית על פי כל אינדיקטור תחרותי מקובל .תחרות זו באה לידי ביטוי בנגישות ובזמינות של רשתות השיווק
לצרכנים ,באיכות המוצרים והשירות ,וגם במחיר המוצרים – בהתאם ליכולת ההשפעה המוגבלת של רשתות השיווק על המחיר.
רשתות השיווק לא מובילות את יוקר המחיה בישראל ולמעשה ,התחרות ביניהן מצמצמת אותו .הצרכן בישראל לא רואה זאת ,וחבל ,וכתוצאה מכך הפכו רשתות
השיווק לשק חבטות מצד רגולטורים שונים .טוב יעשו רשתות השיווק אם יפעלו בנחרצות להעברת מסר זה לצרכנים ,כך שאלה יוכלו להפנות את מבטם לאשם
העיקרי ביוקר מחירי המזון בישראל – הממשלה עצמה.
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רשתות הסעדה בקניונים
מגמות וטרנדים
מוטי דטלקרמר ,שותף ,מנהל תחום מימון תאגידי
עידית שניר ,מנג'רית ,מימון תאגידי
BDO Consulting Group

בשנים האחרונות מתמודדים הקניונים עם
ירידה בתפוסה הנובעת בעיקר ממעבר לקניות
אונליין .מגמה זו פגעה בעיקר בחנויות הכלבו
( .)Department Storsחנויות אלו הנתפסות
כחנויות המשמשות ל"קניה תכליתית" ללא חווית
קניה מיוחדת ולכן ניתן להחליף בנקל את ההגעה
לחנות בקניה באמצעות האינטרנט.

מגמה נוספת שתומכת בגידול בשטחי ההסעדה
בקניונים הינה הגידול ביחס שטחי המסחר
לאוכלוסייה ,אשר עולה מדי שנה וגורם להגברת
התחרות על ליבו של הצרכן .מגמה זו גרמה
לקניונים לשנות את תמהיל החנויות כך שימשוך
את הצרכן להגיע לקניון ולבלות זמן ממושך יותר,
מבלי שיצטרך לצאת ממנו על מנת לאכול.

בארה"ב המשבר של חנויות אלו כה חמור ,שעליהן
לסגור כיום כ 800 -חנויות על מנת לחזור לשיעורי
היעילות התפעולית שהציגו בעשור הקודם.

מבחינת תמהיל החנויות במרכזי קניות בישראל
עולה כי בין  17% - 13%מהחנויות במרכזי הקניות
הפתוחים (פאוור סנטרים) ,הינן חנויות רשתות
הסעדה ובתי קפה.

את מקומן של חנויות הכלבו תופסים בשנים
האחרונות יותר ויותר שטחי הסעדה ,כחלק
מהמגמה לפיה שינה הקניון את תפקידו ממרכז
קניות קלאסי למרכז בילוי .מגמה זו נועדה
להתמודד עם העדפתו של הצרכן לרכוש
באמצעות האינטרנט ,במקום להגיע פיזית לחנות,
תוך הבנה שהצרכן לא תמיד נדרש להגיע לקניון
כדי לקנות ,אך הוא יסכים להגיע לשם על מנת
לבלות או לצרוך תכנים יחודיים.

מגמות בענף המזון 2017
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הקניונים מתאפיינים בשיעור נמוך יותר של רשתות
הסעדה מתוך כלל החנויות .שיעור זה נע בין
 .12%-8%הגורם לכך ,ככל הנראה ,הינו מיקומם
של הקניונים בלב הערים המביא לתחרות רבה
מול אלטרנטיבות שונות המצויות ברחוב ,בסמוך
למרכז הקניות ואשר מאפשרות להציע לצרכן
אפשרויות הסעדה במיקום סמוך ,בדמי שכירות
נמוכים משמעותית.

ניכר ,כי במתחמים הנושאים אופי מובחן של מרכזי
בילוי (ולא רק מתחמי קניות) ,כדוגמת מרכזי קניות
הסמוכים למתחמי קולנוע ,אחוז רשתות ההסעדה
הינו גבוה במיוחד ויכול להגיע לכ 20% -ולעיתים
אף למעלה מכך.
במרכזי קניות בארה"ב ,כאמור ,שיעור שטחי
ההסעדה בקניונים נמצא בעליה מתמדת עקב
ירידה בשיעורי התפוסה של חנויות כלבו אשר
תופסות שטחים נרחבים במרכזי הקניות ,והחלפה
של שטחי חנויות אלו בתמהיל שימושים הכולל
מסעדות ,תיאטראות ,בתי קולנוע וחנויות אאוטלט.
על מנת להעצים את חווית המבקרים בקניונים
וכחלק מהתפיסה שיש להציע לצרכן תוכן ייחודי
נוטים הקניונים להחליף את שטח ההסעדה Food
 Courtהקלאסי בשטחי הסעדה ייחודיים .בתחום
זה ,בולטים מספר טרנדיים עיקריים:

 .1מסעדות Celebrity Chef
רשתות ההסעדה המסורתיות מוחלפות ברשתות קטנות יותר הממותגות באופן "גבוה" יותר ,באמצעות שפים המזוהים עם מטבחי העילית המובילים אותן.
הטרנד הולך ומתחזק בארה"ב בשנים אחרונות .כך למשל ,השף מייק איזבלה פתח מסעדת שף בתוך מרכז קניות של  74אלפי מ"ר בוושינגטון ורשת ההמבורגרים
של השף בובי פליי מונה כבר  17סניפים בקניונים שונים בארה"ב .הטרנד התחיל להתפשט גם בישראל עם מסעדות של השפים שגב משה וישראל אהרוני
במתחם שרונה ,אבי ביטון במתחם יקום ועוד.

 .2משאיות מזון Food Trucks
משאיות המזון הן חלק מטרנד ותיק יחסית בארה"ב שכולל מכירת מזון מתוך משאיות ניידות הנעה לאזורים שונים מדי יום .הטרנד התפשט אל תוך הקניונים
וכולל הצבת דוכנים ניידים ברוח משאיות המזון בשטח הקניון .משאיות המזון לא משלמות בד"כ דמי שכירות לקניונים ,אולם הן מהוות מוקד משיכה למבקרים
בקניון ובכך תורמות להעלאת הפדיון בקרב חנויות אחרות ובתורה -להעלאת השכירות המתקבלת מהן .טרנד משאיות המזון הוא חלק מטרנד ה"פופ אפ"
המאפיין מרכזי קניות רבים וכולל חנויות מתחלפות המוצבות בשטח הקניון לתקופה קצרה של מספר שבועות או חודשים בלבד.

 .3שווקי אוכל
מדובר במתחמי מזון שאינם שייכים לרשתות ההסעדה הקלאסיות ,אלא נותנים חוויה אותנטית  -אורבנית של מעין שוק איכרים .עשרות שווקי אוכל נפתחו
בארה"ב בשנים האחרונות .התופעה נפוצה גם בישראל ,כאשר בתל אביב לבדה נפתחו רק בשנים האחרונות ארבעה מתחמים בסגנון שווקי מזון אורבניים והם
מהווים מוקד משיכה למבקרים רבים .המתחמים כוללים חנויות מזון מקומיות ברוח טרנד הכלכלה השיתופית ,והם מוסיפים לקניונים תוכן ייחודי המתחבר לטרנד
הקניון כעולם תוכן מובחן.

 .4מעדניות
טרנד המעדניות כולל חנויות מזון איכותי וייחודי ,אשר מאפשרת גם ישיבה ואכילה בתוך חלל המעדנייה .הטרנד נפוץ במרכזי קניות מפורסמים בעולם כדוגמת
ה KaDeWe -בברלין והוא קורא תיגר על ההפרדה הקלאסית בין הסעדה לקניות ,באמצעות מתחם המשלב את שניהם ביחד.
בשנים הקרובות צפוי כי נראה גם בשטחי הקניונים בישראל העדפה הולכת וגוברת לאפיון ייחודי ( )Themeלקניון בכללותו ולמתחם ההסעדה בפרט ,תוך הבנה
של שינוי טעמי הצרכנים והעדפתם למוצר ייחודי ומבודל.
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הייצור החקלאי
בישראל
חן הרצוג ,שותף ,כלכלן ראשי
מתן נחייסי ,כלכלן
BDO Consulting Group

2016
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12%
10%
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מקור :למ״ס
 .1נתונים עד  1997התקבלו מהלמ"ס .נתונים לאחר  1997חושבו על בסיסי נתוני אתר הלמ"ס
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אחוז מהתמ״ג

החקלאות הישראלית ,שהייתה עם קום המדינה
ענף יצוא מרכזי ,ומרכיב משמעותי בתוצר
המקומי ,הפכה כיום למרכיב קטן יחסית בתוצר
המקומי .סך הפדיון של הייצור החקלאי בישראל
עומד על כ 30-מיליארד ש"ח ,והתוצר הגולמי של
ענף החקלאות בישראל עמד בשנת  2016על כ12-
מיליארד ש"ח ,כ 1.2%-בלבד מהתוצר הלאומי.
כ 17%-מהתוצרת הטריה של ענף החקלאות
בישראל מיועדת לשווקי היצוא.

התוצר החקלאי כאחוז מהתמ"ג
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החקלאות הישראלית מספקת את רוב צרכי השוק המקומי בפירות ,חלב ,פטם וביצים .עיקר היבוא בתחום התוצרת החקלאית הינו יבוא של דגנים ,בשר בקר וסוכר.
במקביל לירידת חלקה של החקלאות בתוצר ,מתאפיינת החקלאות הישראלית בתהליכים של מיכון וגידול בפריון .הפחתת אובדן מזון ,משמעה פוטנציאל לשיפור
נוסף בפריון הייצור החקלאי ,ושיפור בכדאיות היצוא.
התופעה של ירידת משקל החקלאות בכלכלה מאפיינת את מרבית המדינות המפותחות .בישראל ,שהינה מדינה צפופה בעלת קצב גידול גבוה של האוכלוסייה,
ירידת משקל החקלאות בכלכלה מותאמת לתנאי המשק שבהם הערך האלטרנטיבי של הקרקע לצרכי מגורים הולך וגדל ,במיוחד באזורי הביקוש.

״ עיקר הגידול בצריכה הפרטית של פירות וירקות נובע מגידול ביבוא ומעליית
מחירים שלא התגלגלה לחקלאים.״
תפוקת הגידולים החקלאיים כמעט ולא גדלה בחמש השנים האחרונות במונחים ריאליים .זאת על אף שההוצאה על צריכה פרטית של פירות וירקות גדלה בתקופה
זו במעל ל 15%-במונחים ריאליים .המשמעות הינה ,כי עיקר הגידול בצריכה הפרטית של פירות וירקות נובע מגידול ביבוא ומעליית מחירים שלא התגלגלה
לחקלאים .תפוקת ענף החקלאות ירדה בשנת  2015בכ ,3.5%-בעיקר עקב ירידה של כ 6.5%-בתפוקת ענפי הצומח בשל פגעי טבע והשפעת שנת השמיטה.

התפוקה החקלאית בישראל במיליוני ש״ח
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היעדר גידול בתפוקה החקלאית ,למרות גידול בביקוש המקומי ,מצביע על בעיית מחסור בגורמי ייצור מקומיים (בעיקר קרקע ועבודה) ,וחוסר כדאיות יחסי
להגדלת הייצור המקומי בהשוואה לאלטרנטיבת היבוא .הצלת מזון ,עשויה לתרום להגדלת פריון העבודה בענף החקלאות המקומית ,ולאפשר גידול בתפוקה
האפקטיבית של הענף על בסיס תשומות הייצור הקיימות.
היצוא החקלאי עשה קפיצת מדרגה מרשימה בשנות ה ,2000-ובין השנים  2000ל 2007-כמעט והוכפלה כמות היצוא .אולם בחמש השנים האחרונות היקף הגידול
ביצוא התוצרת החקלאית ,במונחים כמותיים ,הינו נמוך ביותר ,ומצביע על חסמים תחרותיים.
נראה כי להתחזקות השקל ביחס לסל המטבעות משקל מהותי בחוסר התחרותיות של היצוא החקלאי .כאמור ,הקטנת אובדן מזון בשלבי היצור ,משמעה שיפור
ביעילות הייצור ומהווה פוטנציאל להגדלת הפריון בענף החקלאות והגדלת התחרותיות של היצוא הישראלי.

ייצוא של מוצרים נבחרים
ירקות
תפוחי אדמה
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פירות אחרים
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איך הופכים סיכון להזדמנות – התייעלות
סביבתית בחברות מזון
פיליפ סיטבון ,דירקטור ,מנהל פעילות אחריות תאגידית וקיימות
רוני לי גלעד ,אחריות תאגידית וקיימות
BDO Consulting Group

לחברות מזון השפעה סביבתית נרחבת בפעילותן ולאורך שרשרת הערך שלהן .השפעות אלו נובעות מצריכת משאבים – קרקע ,מים ואנרגיה ,ומייצור פסולות –
פחת מזון ,שפכים ,פליטות גזי חממה ופסולת אריזות.
צמצום ההשפעות הסביבתיות מהווה עבור חברות המזון הזדמנות להתייעלות
תפעולית וחסכון כלכלי ,תוך יצירת ערך חברתי וסביבתי בהיקפים גלובליים.
סקירת מפות הסיכונים הגלובליים שמפרסם הפורום הכלכלי העולמי
שמתכנס בדאבוס ,מעלה כי בשנים האחרונות סיכונים סביבתיים  -חברתיים
הולכים ותופסים מקום חשוב יותר.
שינויי אקלים ,משבר מים ואובדן של מגוון ביולוגי וקריסת מערכות טבעיות-
כולם סיכונים עם השפעות רוחביות משמעותיות.

גם מטרות האו"ם לפיתוח בר קיימא ( )SDGמתייחסות לנושאים חברתיים
וסביבתיים דומים ,לרבות משבר המים ,רעב ,שינויי אקלים וכיו"ב ,ומהוות
למעשה סמן של האתגרים העיקריים עימם ארגונים יצטרכו להתמודד בשנים
הקרובות .לכל אלה יש להוסיף מודעות ציבורית גוברת לנושאים סביבתיים
והתגברות הדרישות (צרכניות ורגולטוריות) לשימוש בחומרי גלם ממקור בר
קיימא (כגון שמן דקלים ,סוכר וכו').

משבר המים כמקרה מבחן
אחד האתגרים העיקריים בפעילותן של חברות מזון גלובליות הוא ניהול משאב המים ,החיוני לפעילותן גם כחומר גלם למוצרים וגם לפעילות התפעולית .סקירה
של ניהול נושא הקיימות בחמש חברות מובילות בעולם בסקטור המזון (נסטלה ,פפסיקו ,היינץ ,טייסון פודס וקלוגס) מעלה כי יצרניות המזון הגדולות מבינות
היטב את האתגר העומד מולן  -משאב המצוי במחסור עולמי  -ופועלות להתייעלות בפעילות הייצור כמו גם במעלה שרשרת האספקה .בין השאר ,יצרניות המזון
עושות שימוש נרחב במתודולוגיות וכלים מתקדמים שפותחו על ידי גופים כגון ה WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) -והWRI -
) ,(World Resources Institutionלצורך זיהוי ומיפוי סיכוני מים בפעילות הגלובלית ,עד לתחילת שרשרת האספקה.
בפעילות התפעולית ,חברות המזון מתמקדות בייעול תהליכי ייצור ומיחזור מים ,תוך תמיכה ושימוש בטכנולוגיות המאפשרות טיפול מיטבי וקבלת מים ממוחזרים
באיכות גבוהה ,ואכן ,מהנתונים המוצגים בדוחות הקיימות ובאתרי האינטרנט ,ניכר כי ההשקעה משתלמת ,הן בהיבט התפעולי והן בהיבט הכלכלי.
פפסיקו ,למשל ,דיווחה על חיסכון של כ 80 -מיליון דולר בחמש שנים בהוצאות על צריכת מים ,ונסטלה מציגה בדוח הקיימות כיצד השקעה בפרויקט חיסכון
במים באחד ממפעלי הקבוצה צפויה להחזיר את עצמה תוך שלוש שנים בלבד.
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צריכת המים לטון מוצר ביחס לשנת הבסיס
התייעלות בצריכת מים בחמש חברות מזון גלובליות
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מקור :דוחות החברות

בנוסף להתייעלות התפעולית ,ראוי לציין כי חברות
המזון המובילות נוקטות בגישת אחריות תאגידית
מורחבת ,ופועלות לצמצום צריכת המים בקרב
קהילות חקלאיות (בפרט כאלו הפועלות באזורים
בהם זוהו סיכוני מים) וכן לאספקת מים נקיים
לקהילות הסובלות מהיעדר נגישות למשאב חשוב
זה.
פעילות זו מהווה חלק מהפעילות הכוללת של
חברות המזון לקידום חקלאות בת קיימא  -כזו
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טייסון פודס

העושה שימוש אחראי במשאבים הטבעיים
במקביל לצמצום השימוש בחומרי הדברה ,צמצום
השפעות שליליות על המגוון הביולוגי ,הפחתת
פליטות גזי חממה וצמצום אובדן המזון.
התייעלות ושיפור תהליכים כבר בתחילת שרשרת
האספקה מהווה עבור חברות המזון הזדמנות
מצוינת לא רק לחסוך בהוצאות (ע"י הורדת מחירי
התשומות) ,אלא גם להבטיח המשכיות ואספקה
אמינה של חומרי גלם.
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היינץ

2007
נסטלה

2006

2005

שיעור צריכת המים (לטון מוצר) ביחס לשנת הבסיס

100

פפסיקו

הדרך הנכונה לעשות זאת ,לאחר שזוהו הנקודות
הקריטיות בשרשרת האספקה (במקרה של
חברות המזון מדובר בעיקר בחקלאים מהם
נרכשת התוצרת ,ומעבר לכך -בזיהוי נקודות
החולשה של אותם חקלאים) ,היא לאמץ מודלים
חדשים (חדשנות טכנולוגית ,פיתוח זנים ,הדרכה
מקצועית ועוד) באמצעות שיתופי פעולה עם גופים
ממשלתיים ,מחקריים ,עסקיים וכן  NGOsלצורך
חיזוק הקהילות החקלאיות וייעול עבודתם.

לחברות מקומיות (גם קטנות ובינוניות) הדברים עשויים להיראות לא רלוונטיים ,אך לא כך הדבר .ראשית ,מפני שבמקרים רבים ,האתגרים העומדים בפני יצרניות
המזון המקומיות דומים לאלו הניצבים בפני יצרניות המזון הגלובליות (לדוגמא :סיכונים סביבתיים ,מחירי תשומות וכו') .הסתכלות אסטרטגית לטווח הרחוק היא
הבסיס להצלחתה של כל חברה .לאורך השנים ,למדנו כי לכל אותן חברות שהצליחו לנהל היבטי קיימות בפעילותן ולשמור על כוחן יש מן המשותף :מעורבות
ומחוייבות של ההנהלה לנושא זה כבסיס ,ובהתאם לכך ניהול סדור של הנושא ,לרבות גיבוש מדיניות ,מיפוי תהליכים ,קביעת יעדים ומדדי הצלחה ,ולבסוף מדידה,
ודיווח .את כל אלה ניתן וכדאי לעשות תוך הסתייעות בגורמים מתמחים ,יצירת שיתופי פעולה ,ולא פחות חשוב  -למידה ממקרי בוחן של חברות שהצליחו.
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יוקר המחיה במזון בישראל
ריכוזיות או רגולציה?
חן הרצוג ,שותף ,כלכלן ראשי
BDO Consulting Group
חמש וחצי שנים לאחר ״מחאת הקוטג'' ,ושנה לאחר כניסת חוק המזון לתוקף,
ההוצאה על מזון בישראל היא עדיין בין הגבוהות במדינות המפותחות .אולם
הגורם המרכזי למחירי המזון הגבוהים יחסית בישראל הינו מדיניות ממשלתית,
ולא כשלים תחרותיים.

חוק המזון ורפורמת הקורנפלקס תורמים בעיקר להגדלת המגוון בחנויות
והסרת חסמים נקודתיים ,אבל לא יכולים להביא לפתרון של בעיית יוקר המחייה
בישראל ,שנובעת בעיקרה ממדיניות ממשלתית ולא מחסמים תחרותיים.

לפי אומדני  ,BDOפערים במדיניות מיסוי וסבסוד מזון בישראל לעומת המדיניות באירופה ,גורמים לייקור של מעל  20%בעלות המזון בישראל בהשוואה לאירופה:
• במרבית מדינות האיחוד האירופאי קיים מס מופחת על מוצרי מזון ,ובממוצע באירופה שיעור המע"מ על מזון הוא כמחצית משיעור המע"מ בישראל.
בישראל ,מוטל מס מלא על מזון (למעט פירות וירקות) .התוצאה היא תוספת של כ 8%-לעלות המזון בישראל לעומת אירופה.
• באירופה ,מחירי המזון מופחתים בשל התמיכות והסובסידיה התקציבית לחקלאים יצרני המזון ,בהיקף של כ 15%-מעבר לתמיכה בישראל.
בעיית יוקר המחייה בתחום המזון בישראל באה לידי ביטוי בכך שמשקל ההוצאה על מזון בישראל היא בטווח הגבוה במדינות ה ,OECD-ומהווה  16%מתוך סל
ההוצאות של משקי הבית ,לעומת  10%בגרמניה או  6%בארה"ב .מדובר בנטל כבד על משקי הבית ,בעיקר בעשירונים הנמוכים.

משקל ההוצאה על מזון בסל הוצאות משקי הבית ב2016-
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מרכיב מרכזי שיכול להביא להפחתת יוקר המזון בישראל הינו הפחתת המע"מ על מזון בשיעור של  .50%מס ערך מוסף הינו מס רגרסיבי המגדיל את אי השוויון
במשק ,זאת כיוון שהוא מוטל באופן אחיד על כלל הצרכנים מבלי תלות ברמת ההכנסה שלהם .עקרונית ,ביטול המע"מ על מוצרי מזון עוזר בעיקר לשכבות
החלשות ,כיוון שחלק גדול יותר מההכנסה שלהם מופנה לרכישת מוצרי מזון.

ההוצאה חודשית על מזון לנפש ,לפי מאיונים
הוצאה על מזון ללא פירות וירקות
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בישראל קיים תשלום מע"מ מלא על מוצרי מזון ,להוציא פירות וירקות טריים .בניגוד לכך ,במרבית מדינות המערב ,קיים מע"מ מופחת על כלל או רוב מוצרי
המזון .המשמעות הינה כי פערי מע"מ גורמים לכך שמחיר המזון לצרכן בישראל יקר בכ 8%-בממוצע ביחס למחירים באירופה.

שיעור המע"מ על מזון ביחס למע"מ על מוצרים אחרים
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להערכתנו ,כדי להביא להורדת יוקר מחירי המזון בישראל ,ולהביא לשינוי מהותי בכח הקניה של העשירונים התחתונים ,יש לנקוט במדיניות של הפחתת המע"מ
על כלל מוצרי המזון בכ ,50%-בדומה למקובל באירופה .העלות התקציבית של צעד זה עשויה להגיע לכ 5-מיליארד ש"ח בשנה ,ומהווה עלות משמעותית ,אולם
היא מהווה צעד נדרש כדי להביא להקטנת יוקר המחיה בישראל בתחום המזון בהשוואה לאירופה.
המשך בעמוד הבא
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בנוסף לפערי המע"מ ,קיים פער משמעותי במדיניות הממשלתית בנוגע לתמיכה בחקלאות.
המדיניות הכלכלית המקובלת כיום במדינות המפותחות בכל ענפי המשק הינה הסרת חסמי סחר וחשיפת השווקים ליבוא .הבסיס הכלכלי הוא נכון ופשוט,
חשיפה שווקים ליבוא מונעת עיוותים כלכליים ומאפשרת התמקדות הייצור בתחומים שבהם יש יתרון יחסי .אבל שוק החקלאות הינו שוק בעל מאפיינים ייחודיים.
בכל המדינות המפותחות החקלאות מסובסדת בהיקפים גדולים .לפי נתוני ה ,OECD-היקף התמיכה בחקלאות באירופה ובארה"ב הינו כ 25%-מערך התפוקה
החקלאית.
בישראל לעומת זאת ,שיעור התמיכה בחקלאות נמוך בכמחצית .לפי נתוני ה ,OECD-כיום שיעור התמיכה האפקטיבית בחקלאות בישראל הינה כ.12%-
שיעור התמיכה בחקלאות – השוואה בינ"ל2014 ,
באחוזים מערך התפוקה החקלאית
מקור :נתוני OECD
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לתקציב המדינה
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לפיכך ,פערים בשיעור התמיכה בחקלאות ובמע"מ מהווים גורם מרכזי ליוקר המזון בישראל .הניתוח שלנו מראה כי אם היינו משווים את שיעורי המס והסבסוד
למזון בישראל ,למקובל באירופה ,מחירי המזון היו יורדים בכ ,25%-ומגיעים לרמה של  12%מסל ההוצאות של משקי הבית ,נמוך מההוצאה הממוצעת בOECD-

ודומה להולנד ,נורווגיה ושבדיה.

משקל ההוצאה על מזון בסל הוצאות משקי הבית 2016
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במשך שנים רבות שיעור המכס שנקבע למוצרים מיובאים בפרט אלה המיוצרים גם בארץ היה גבוה מאוד.
במהלך השנים האחרונות הופחתו שיעורי מכס רבים ,ולעיתים בוטלו לגמרי .לסבר את האוזן ,מוצרים מוגמרים
מסוימים חבים בשיעור מכס של  ,12%חומרי גלם רבים חבים במכס בשיעור של  .8%הפחתת שיעורי המכס
פסחה על שתי קבוצות מוצרים :מוצרי מזון ותוצרת חקלאית ,ואלו מחויבים במכס בשיעור היכול לעלות על
 200%מוצרים אלו כוללים ,בין השאר ,גם אבקת חלב ,יוגורט ,ביצים ,דבש ,ירקות ,פירות ועוד.

עו"ד אילת יצחקי ,שותפה ,מסים עקיפים.
 BDOזיו האפט

ישראל חתומה על הסכמי סחר חופשי עם מדינות
שונות בעולם ,ביניהן ,ארה"ב ,מדינות האיחוד
האירופי ואפט"א ,קנדה ,מקסיקו ,מרקוסור.
מטרתם הפחתת מכסים הדדית בכפוף לעמידה
בכללי מקור .אולם אלה חלים באופן חלקי בלבד
על תוצרת חקלאית ומוצרי מזון .חלקם לא ייהנו
משיעור מכס מופחת או מפטור ממכס ,אלא יחויבו
במס מלא או יותרו ביבוא פטור במכסות שנתיות
קבועות ,בלבד.
למשל ,יבוא אבקת חלב בעלת תכולת שומן קטנה
או שווה ל 1.5%-חייב במכס בשיעור של .162%
במסגרת הסכמי הסחר עם ארה"ב ,איחוד אירופי,
אורוגוואי ,רשאי משרד הכלכלה להעניק אישור
לייבוא מכסה שנתית של מוצרי מזון וחומרי גלם
לתעשיית המזון בשיעור מכס מופחת ואף בפטור
מלא.
1

לדוגמא ,ניתן לקבל אישור לייבוא של עד כ4,000 -
טון אבקת חלב (בעלת תכולת שומן שווה או קטנה
מ )1.5% -בשיעור מכס מופחת של ,85% - 72.9%
2
ואף בפטור מלא לחלק מהכמות.

יבואנים שקיבלו היתרים לייבא בשיעור מכס
מופחת או בפטור מלא ,ייהנו מיתרון תחרותי
משמעותי על פני יבואנים הנאלצים לשלם שיעור
מכס גבוה משמעותית .לכן על יבואני המזון להיות
מעודכנים בשינויים במכסות היבוא.
עלות ייצור מזון בישראל גבוהה מעלות ייצור מזון
במדינות אחרות בעולם בין היתר בגלל ששיעור
המס ביבוא חומרי גלם ומוצרי מזון שונים ,גבוה
לדוגמא :משיעור המס ביבוא למדינות אירופה.
בנוסף לשיעורי המכס ,עלות יבוא חומרי גלם או
מוצרי מזון לישראל עשויה לעלות עקב הצורך
לכלול בערך לחישוב המכס גם עלויות הכשרות.
עלויות אלה לעיתים כוללות עובדים של היבואן
הישראלי הנוסעים לחו"ל לצורך פיקוח כשרות ,או
תשלומים לצדדים שלישיים.
בפסק דין שניתן לאחרונה 3פסק בית המשפט כי
עלויות הכשרת בשר מיובא ,לרבות שכירת משגיחי
כשרות ישראלים ,יחשבו כחלק מערך הטובין
לצרכי מכס .כלומר ,יבואן ישראלי המייבא

מזון כשר מחו"ל חייב לכלול את עלויות הכשרת
המזון בערך לצרכי מכס ,גם אם הן לא חלק
מתשלום לספק הטובין .דבר אשר עלול לגרום
לעלויות נוספות ליבואן ולפגוע ביכולתו להתחרות
בתוצרת המקומית .הפסיקה מאפשרת לשלטונות
המכס להגיש תביעות נגד יבואני מזון לתשלום
מס ששולם בחסר ,ובתוספת ריבית וקנס פיגורים,
עבור יבוא של מזון כשר אשר עלויות הכשרות לא
נכללו בערך שדווח למכס .יצוין ,כי לעידוד דיווח
יזום ע"י היבואנים על עלויות כשרות שלא נכללו
על ידם ביבוא מוצרי מזון ,יצא המכס הישראלי
ב"מבצע" גילוי מרצון שסיומו בסוף שנת ( 2016נכון
למועד כתיבת מאמר זה) והמאפשר תשלום קרן
הצמדה וריבית בלבד ,ללא קנסות.
לסיום בנימה אופטימית נציין ,כי למרות שעל יבוא
מזון מוטל עול מכס כבד ,ניתן לעיתים ,בעזרת
תכנון נכון ,לצמצם את עלויות המכס ,לייעל את
הליך היבוא ולהוזיל עלויות נלוות .כמו כן ,הכרת
התקנות השונות ותכנון נכון ,עשוי לאפשר קבלת
החזרי מיסים.

 .1נתונים אלה נכונים לדצמבר  2016ועשויים להשתנות מעת לעת.
 .2חשוב לציין שהכמויות האמורות הן שנתיות ומחולקות בין מספר יבואנים שונים עפ״י כללים וקריטריונים הנקבעים על ידי משרד הכלכלה.
 .3מחוזי ,ע"א  ,49803-10-13מאסטרפוד בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל (אגף המכס והמע"מ).
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תהליכי  M&Aבחברות
בינוניות בגודלן
עוז ישראלי ,שותף ,בנקאות השקעות
BDO Consulting Group

האתגרים העיקריים בענף המזון מניעים את היצרניות הבינוניות בגודלן לבחון
באופן אקטיבי אפשרויות לביצוע מיזוג ורכישה.
בשנים האחרונות מתמודדות יצרניות המזון עם כוחות שוק חדשים ומאתגרים
המצריכים מארגונים אלה לבצע חשיבה ובחינה מחודשת ומעמיקה של
המודלים העסקיים שלהן ,ובמקרים מסוימים אף להטמיע שינויים אסטרטגיים
מרחיקי לכת על מנת להבטיח את שגשוגן וצמיחתן בטווח הארוך .אתגרים
מורכבים אלה כוללים שיעורי צמיחה נמוכים ולחצים מתגברים על שולי הרווח
בעקבות המחאה החברתית מקיץ  .2011אתגרים נוספים כוללים את עליית שכר
המינימום ,שינויים בטעמי הצרכנים ובשוק הקמעונאות ,תמורות טכנולוגיות
ושלל התייקרויות נוספות במשק.
חברות שפועלות בשווקים מתוחכמים נתונות לשינויים מרחיקי לכת בסביבה
העסקית ,כפי שמתרחש בתעשיית המזון בעשור האחרון .חברות מחויבות
להגיב באופן מהיר לשינויים תדירים ופוגשות באופן תכוף יותר אירועים לא
מתוכננים .על כן ,פעמים רבות פיתוחו של תכנון אסטרטגי ארוך טווח נדחק
לשוליים לטובת התנהלות קצרת טווח העוסקת בעיקר בהבטחת שרידותו של
הארגון מ"יום ליום" ובאופן של "כיבוי שריפות" ,תגובה לאתגרים מידיים ,וביצוע
פעולות מפתח טקטיות בטווח הקצר.
הדבר רלוונטי כפליים לחברות קטנות ובינוניות ,בהן ההתנהלות השוטפת
מושפעת במיוחד משינויים בשווקים ובזירה העסקית בהן פועלות .במקרים
רבים אותן חברות נעדרות תשתית עסקית התומכת בתחומי בתכנון אסטרטגי,
ניתוח איומים וניצול הזדמנויות.
בניגוד לחברות ותאגידים גדולים ,לחברות בינוניות רבות אין יכולת למנף את
יתרונות לגודל על מנת להתמודד עם ירידת מחירים ,קונסולידציות ואתגרים
רגולטוריים הרווחים במיוחד בענף המזון בשנים האחרונות .הספרות המחקרית
שופעת עדויות לפיהן חברות קטנות-בינוניות המשכילות להקצות משאבים
לטובת תהליכי תכנון ארוכי טווח תוך פיתוח אלטרנטיבות שונות בהתאם
להתפתחויות בשווקים נהנות מביצועים עודפים בהשוואה לחברות שאינן
מקצות תשומות מספקות לטובת קידום נושאים אלה.
קיימים מספר תרחישים בנוף העסקי שעשויים להניע חברות לשקול כניסה
לתהליך רכישה של חברה אחרת .למשל ,חברות המצויות ברוויה מבחינת יכולת
הצמיחה האורגנית שלהן עשויות לשקול אפיקי צמיחה באמצעות רכישות על
מנת לרתום לטובתן מנועי צמיחה חדשים.
חברות בינוניות יכולות לנקוט במספר גישות על מנת לפעול לטובת שיפור
המוכנות והיכולת להוציא אל הפועל עסקאות רכישה מוצלחות .ראשית כל,
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עליהן לייצר רשימה עדכנית ושוטפת של מטרות בתעדוף גבוה לרכישה תוך
ניתוח הפוטנציאל הגלום ברכישה ,הסינרגיות הגלומות והחיסכון הצפוי בעלויות
ההוניות ותפעוליות ,לרבות היבטי הסיכון השונים .בנוסף ,על החברה הרוכשת
לתחזק מערך ייעוץ הכולל צד משפטי ,חשבונאי ופיננסי .היכולת להגיב ,לנוע
ולהחליט במהירות יחסית עשויה לייצר יתרון תחרותי מבדל ומשמעותי במהלך
התהליך.
חברות יכולות להקצות תקן של אדם אחד או צוות קטן שיהיה אמון על לקיחת
אחריות לתהליכי  M&Aבארגון .הצוות יעסוק במגוון משימות הכולל בחינה של
הערכות השווי בענף ,ניתוח והערכה פיננסית שוטפת של מטרות פוטנציאליות
לרכישה וליווי תהליך האינטגרציה לאחר השלמת הרכישה .חברות פרטיות
יכולות לייצר תמיכה בצוותים הפנימיים על ידי הידוק הקשר מול בנקאי
השקעות ,קרנות השקעה פרטיות וגורמים חיצוניים נוספים.
תהליך  M&Aמוצלח עשוי לגלם תרומה עתידית משמעותית לחברה הרוכשת
במספר ממדים .רכישת מתחרה בעל פעילות מכירות משמעותית תאפשר
להגדיל את עוגת ההכנסות .בנוסף ,ניתן להשיג שיפור בשיעורי הרווחיות
באמצעות הוספת קווי מוצר או שירות חדשים ,הגדלת נתח השוק על ידי
רכישת מתחרה מאיים ,חדירה לשווקים חדשים באמצעות רכישת מתחרה
בעל נוכחות בשווקים גאוגרפיים אחרים ,או לצרכי הרחבת ההתפרשות על פני
שרשרת הערך הענפית.
הרחבת מוטת השליטה הענפית יכולה להתקיים באמצעות אינטגרציה לפנים –
חיפוש בעלות או שליטה משופרת של שיטות ההפצה או באמצעות אינטגרציה
לאחור – חיפוש בעלות או שליטה משופרת של שיטות הייצור.
סיבות נוספות לביצוע רכישות עשויות להיות למשל היכולת לתרום משמעותית
בשיפור הביצועים של חברת המטרה ,הקטנת מספר המתחרים ועודפי היצע
מהשווקים ,יצירת נגישות מוגברת למוצרי החברה באמצעות ערוצי ההפצה של
חברת המטרה ורכישת יכולות או טכנולוגיה המצויה בידי חברת המטרה.
האתגרים והמגמות הקיימות בענף המזון צפויים לתמוך בהאצת קצב עסקאות
ה .M&A-מודעות לחשיבות הרבה הטמונה בבחינה של האפשרויות הגלומות
בתהליכי  ,M&Aהגדרה מדויקת של היעדים העסקיים והרציונל הכלכלי של
הרכישה ,ניהול משא ומתן מוצלח על היבטי מחיר והתנאים המשפטיים לרבות
הקצאת משאבים ארגוניים לטובת גיבוש צוותי אינטגרציה והטמעה לאחר
הרכישה תסייע לחברות מזון קטנות ובינוניות לבצע עסקאות מוצלחות ולשפר
את מיצובן התחרותי.
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שובו של החלבן
מגמות ונקודות לחשיבה על הפצת מזון
טל דולב ,שותף ,מערכות מידע
עדי אשר ,ראש תחום אסטרטגית דיגיטלIT ,

תחקור  -אלעד עזראן
BDO IT Consulting

עד שנות השבעים המוקדמות רכשו משפחות רבות את החלב מחלבן שהגיע
עד לפתח הבית והחליף את הבקבוקים הריקים שהושארו מחוץ לדלת,
בבקבוקי חלב מלאים .בשנים שלאחר מכן ,מסיבות סוציולוגיות ,כלכליות
ובעיקר התפתחות היכולת לארוז ולהוביל חלב בקירור ,התחלנו לקנות
במכולות השכונתיות ולאחר מכן במרכזי קניות גדולים .כל שינוי שכזה הוביל
לשינוי הדרך בה מופצים מרכיבי ומוצרי המזון.

מאמר זה בוחן בפריזמה טכנולוגית את השינויים עימם מתמודדות כיום חברות
הפצת המזון במאמץ לשמור על רלוונטיות בעולם המשתנה של הפצה ,שינוע
והפעלת מרכזים לוגיסטיים .שינויים אלו הם גם תוצאה של מגמות שינוי רחבות
יותר הקשורות לסוציולוגיה ושונות בין דורית ,להתפתחויות בתחום המחשוב
והטכנולוגיה ,שינויים בדפוסי צריכה של מזון וכן לנוכח השפעת גורמים נוספים
כגון רגולציה ,פתיחת השוק ליבוא ועוצמת התחרות בין החברות.

איך אנחנו קונים בעידן הדיגיטלי?
מחקר שביצעה חברת נילסן בשנת  2016לבחינת הרגלי רכישת מזון מצא ,כי  14%מהמשיבים משתמשים בשירותי קניה אוטומטית ,בפרקי זמן קבועים ,ומעל
 50%מהמשיבים מתעתדים לעשות שימוש בשירותים אלו בעתיד הקרוב .גם בהזמנות און ליין ומשלוח עד הבית התמונה זהה – קרוב לחמישית מהנשאלים
מבצעים את קניות המזון שלהם באופן הזה ,ומעל  50%מתכוונים לשנות את הדרך שבה הם מזמינים את המזון שלהם .הנטייה של הצרכנים לאמץ את דפוסי
הקניה דרך האינטרנט ,כאשר היא מנותחת לפי גיל ,מלמדת שבעתיד הקרוב רוב הצרכנים המשמעותיים יקנו באופן מקוון.

מגמות צריכת מזון באמצעים דיגיטליים
הדור השקט ()65+

5%

בייבי בומרס ()50-64

29%

8%

דור ה)35-49( x-

46%
13%

דור ה)21-34( Millennials -

58%
21%

דור ה)15-20( z-

61%

19%
0%

10%

דפוסי קניה היום

59%
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

דפוסי קניה בעתיד

מקור :נילסן .2016

כפי שניתן ללמוד מהתרשים ,שיעור הרוכשים מזון באופן מקוון צפוי לגדול משמעותית בשנים הקרובות בכל קבוצת גיל.
נציין כי המגמה המוצגת בתרשים קשורה להפצה הסופית לצרכן –  ,The Last Mileאך היא משפיעה דרמטית על כל שרשרת האספקה ומיקומי המרלו"גים ואנו
צופים כי חברות ההפצה ילכו בעקבות החנויות והצרכנים.
הגידול ברכישה אינטרנטית נובע ממספר גורמים ,ובראשם נוחות הרכישה .ואכן ,נראה שהשיקול המשמעותי בקניה דרך האינטרנט הוא נוחות הרכישה ,ובין השאר
באמצעות פלטפורמות טכנולוגיות המפשטות את קניית המזון המקוונת.
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מחיר
מסמן את החשיבות שהצרכנים נותנים
למדדים בקנייה פיזית

נוחות

בחירה

מראה את המדדים לקניות
דרך האינטרנט

שירות

שינוי טכנולוגי נוסף קשור בעיקר לשינויים בין דוריים ולמגמות המאפיינות
את הדורות הצעירים יותר ,כגון מגמות בריאותיות ,שייכות לקהילה והרצון
לשקיפות .הצרכן הדיגיטלי ,כצרכן מתוחכם ,רוצה לדעת מה הוא מזמין
(מרכיבים) ,לוודא את התהליך שהמוצר המוגמר עבר עד שהגיע לפתח
ביתו ,להשוות את הדירוג של המוצר ביחס למוצרים מתחרים ולהכיר מה הם
המוצרים המשלימים לו ולמוצרים שנמצאים ברשותו .המענה לשאלות הצרכן,
יכול להיות קל יותר כאשר המידע על המוצר ,והדרך הלוגיסטית שהוא עובר
בה ,מגיע לצרכן באופן מידי ,זמין ואמין .הכלי המרכזי העומד לרשות היצרנים
והמפיצים כדי לענות על הצורך של הצרכנים בשקיפות הוא ניטור ,מדידה,
איסוף מידע והחצנתו הלאה באמצעים מקוונים .כך ,לדוגמא ניתן לחשוף את
המסלול שתפוז עושה מהרגע בו הוא נקטף מהעץ בספרד ,הובלתו למחסן
לפני הפצה ,הפצתו לרשתות המזון והתנאים ששררו לאורך כל הדרך.
באופן דומה אפשר להציג את תנאי מזג האוויר והלחות בממגורות החיטה
ובתאי האחסון באנייה .שאלת התיקוף חשובה גם היא – איך הצרכן יידע
שהנתונים אכן נכונים ומהימנים? לכך כמה תשובות ,כאשר קיימות שיטות
שונות למדידה ולאיסוף הנתונים בנקודות השונות – חלקן ידניות וחלקן
אוטומטיות וכן לניתוח והחצנה של המידע.

חווית קנייה

חברות ההפצה צריכות לשאול את עצמן כמה שאלות בבואן לבחור מהו כלי
השקיפות המתאים :מה רוצה הלקוח לדעת? מהם מדדי המפתח למדידה?
מהן תדירות הניטור והדיווח? ומיהו הגורם שיכול לאמת את הנתונים ,כך שניתן
יהיה לסמוך עליהם?
לסיכום ,האתגרים הניצבים בפני חברת הפצת מזון הרוצה להמשיך להיות
רלוונטית ורווחית גם בעולם משתנה כוללים התאמה לשינויים בהרגלי הצריכה,
יכולת לתת מענה מקומי וקהילתי ,הגדלת רמת השקיפות של תהליך ההפצה
והדגשת היבטי הבריאות של המזון .המענה לאתגרים אלו טמון בהתפתחויות
טכנולוגיות ,ובעיקר בחשיבה יצירתית והבנת צרכי הלקוח העתידי.
מעולם של חלוקה מאסיבית העולם חוזר כיום ליחס אישי .החלבן אותו
החלפנו בקניה במרכולי ענק חוזר חמוש בטכנולוגיה ,שקיפות וידע,
וההיסטוריה הפכה להיות העתיד.
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קמעונאיות המזון
מגמה מעורבת של תחרות מתמתנת לצד צמצום הצריכה
שאול בן שימול ,שותף ,מימון פרויקטים וחוב תאגידי
אלון ששון ,חוב תאגידי
BDO Consulting Group

 2016בסימן התמתנות התחרות
שנת  2016הייתה שנה סוערת בענף קמעונאות המזון .קריסתה של רשת מגה,
הרשת השנייה בגודלה בישראל ,הזיזה את הלוחות הטקטונים בענף .להבדיל
מקריסתה של רשת קלאבמרקט בשנת  ,2005נפילתה של מגה התרחשה
במציאות של ענף מבוזר יותר ,אשר כפוף להגבלות רגולטוריות שונות .מגה
נרכשה על ידי יינות ביתן ,שהפכה בין לילה לרשת הקמעונאית השנייה בגודלה
במדינה ,אך מגבלות אזוריות שהוטלו על ביתן פיזרו חלק מהשלל לשחקניות
נוספות -ויקטורי ,יוחננוף ורמי לוי.

אחרי התגברות התחרות בשנים האחרונות ,עם שחקניות מקומיות שעברו
לפריסה ארצית ,נראה כי הענף עובר לשורת מיזוגים והתמתנות התחרות .מעבר
למיזוג ביתן-מגה (הראשונה רכשה גם את רשת כמעט חינם ב ,)2013-ניתן לציין
את רשת פרשמרקט שהודיעה על רכישת מחסני להב בחודש נובמבר האחרון
וטיב טעם שרכשה את עדן טבע מרקט באוגוסט  .2015בנוסף ,שחקניות חדשות,
כמו רשת "קוסט  "365ורשת "אחד" ,סגרו את פעילותן תוך זמן קצר.

ההכנסות צומחות ,הרווחיות עולה
אם נרצה לסכם את השינוי שעובר על הענף במספרים ,ניתן להסתכל על
הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בעת האחרונה .בהשוואה רבעונית
(רבעון רביעי  2016לרבעון מקביל אשתקד) את השינוי החד ביותר רשמה רשת
ויקטורי אשר הרווח הנקי שלה זינק ב ,244%-בהשוואה שנתית (שנת 2016
בהשוואה לשנת  )2015הכנסות רשת ויקטורי צמחו ב ,43%-ורמי לוי בכ,14%-
שתיהן בעיקר עקב רכישת סניפי מגה .אך גם המתחרה הגדולה ,שופרסל,
שאמנם לא רכשה סניפי מגה בגלל מגבלות רגולטוריות ,נהנתה מקריסת
המתחרה הגדולה והגדילה את הכנסותיה ב .3%-האחרונה גם קיבלה העלאת
דירוג אשראי ,מחברת הדירוג " S&Pמעלות" ,בספטמבר האחרון בנוצ' אחד ל-
 ,ilA+זאת לאחר שיפור התחזית לחיובית בחודש מאי .2016

הרשתות נהנו גם משיפור ביחסי הרווחיות (השוואה שנתית) :שיעור הרווח
התפעולי של שופרסל עלה ל 3.5%-מ 2.4%-אשתקד ,קפיצה של כ ,46%-רמי
לוי עלתה ל 2.8%-בהשוואה ל 2.5%-וויקטורי ל 2.7%-בהשוואה ל  .2.6% -רשת
טיב טעם ,המתמודדת עם מיזוג עדן טבע מרקט ואשר נהנית משיעורי רווח
גולמי גבוהים מהרגיל לענף ,יוצאת דופן בהקשרים אלו.
אך אליה וקוץ בה .למרות השיפור הגדול בהכנסות וברווחיות ,אשר מיוחס
בעיקר לתוכניות התרחבות ופתיחת סניפים ולאסטרטגיות מכירה של החברות
(כגון השקת מותג פרטי) ,שיעור הצמיחה במכירות בחנויות זהות,
( same stores salesשנת  2016בהשוואה לשנת  )2015מפגר מאחור :טיב
טעם רשמה גידול מזערי של כ ,0.5%-ויקטורי ורמי לוי רשמו ירידה של כ,3%-
ושופרסל השיגה צמיחה של  .4.4%בהתחשב בקצב גידול אוכולוסיה של כ2%-
בשנה ,שיעורי הגידול הם ברובם שליליים או מתונים ביותר.

מימון וחוב תאגידי  -לא רק אשראי ספקים
ככלל ,קמעונאיות המזון הגדולות שומרות על מינוף נמוך ומרבית המימון שלהן נובע מאשראי ספקים ,המספק בדרך כלל את הצרכים השוטפים ולעיתים גם צרכים
לטווח בינוני של החברות .דוגמא טובה לכך היא רמי לוי אשר אשראי הספקים שלה ליום  31.12.16עמד על כ 763-מ' ש״ח ,לעומת אשראי בנקאי של כ 30-מ' ש"ח.
אך ,בחלק מן המקרים אשראי ספקים אינו מספיק לממן את כל פעילות החברה ויש צורך בגיוס חוב פיננסי .לטווח הקצר (מימון הון חוזר) החברות יכולות להתממן
דרך אשראי בנקאי וישנה גם אפשרות של ניכיון שוברי אשראי.
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לטווח הבינוני ,לצורך מימון רכישת פעילות של קמעונאי אחר או פתיחת סניפים
חדשים (בשכירות) ,החברות יכולות להתממן דרך גיוס בשוק ההון או דרך גיוס
חוב מגופים מוסדיים .רשת ויקטורי גייסה את סדרה א' ונעזרה בה ,בין היתר,
לצורך מימון רכישת חלק מסניפי מגה .יינות ביתן לעומתה ,מימנה ככל הנראה
את רכישת מגה באמצעות אשראי ספקים .בנוסף ,לחלק מן החברות פעילות
נדל"ן ,בצורת סניפים בבעלות או נדל"ן להשקעה .מימון פעילות זו הינו באופיו
מימון ארוך טווח ,כאשר שוק ההון והלוואות פרטיות ממוסדיים הינם מקור איכותי
בנוסף לבנקים .שופרסל הציבורית ,למשל ,כוללת הן את הפעילות הקמעונאית
והן את פעילות הנדל"ן המתבצעת באמצעות שופרסל נדל"ן .שופרסל נדל"ן
מחזיקה בבעלות על  89סניפים ,שמתוכם  68מושכרים לפעילות הקמעונאית.
ואכן ,נתח נכבד של החוב הפיננסי בשופרסל הינו אג"ח סחיר (ראו בטבלה
נתונים ל.)31/12/16 -
בהקשר זה יש לציין שעל מנת להשוות בצורה מיטבית בין החוב הפיננסי של
חברות שיש להן סניפים בבעלות לבין חברות השוכרות סניפים ,חברות הדירוג
מבצעות התאמה ,בה הן מעמיסות את היוון דמי השכירות לטווח הארוך על
החוב הפיננסי ומוסיפות את תשלום דמי השכירות ל .EBITDA-כך למשל,
שופרסל הציבורית שוכרת מצדדי ג'  205סניפים (בנוסף ל 68-דלעיל) ולפי
סימולציית חישוב שביצענו ,נכון ל 31/12/16 -נוסף חוב של כ 1.5 -מיליארד ש"ח
בגין ההתאמה הנ"ל ,על החוב בספרים שעמד על כ 2.5 -מיליארד ש"ח .כמו כן,
מדיניות חלוקת דיבידנד אגרסיבית או רכישה עצמית של מניות הינם צרכים
נוספים הדורשים גיוסים במח"מ בינוני בשוק ההון.
רמי לוי

שופרסל

ויקטורי

טיב טעם

סה"כ חוב פיננסי (א' ש"ח)

30,033

2,470,000

103,257

161,258

מתוכו ,חוב אג"חי

-

2,468,000

103,257

-

חוב לCAP-

7.5%

65.3%

36.57%

56.23%

חוב לEBITDA-

0.17

3.7

1.89

3.24

מקור :דוחות כספיים שנתיים  2016ועיבודי BDO

המשך בעמוד הבא
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בריאות ,חיסכון ורחפנים
במבט לעתיד ,נראה כי שינוי טעמים בקרב הצרכנים וטרנד הבריאות העולמי עתידים להשתלט על הסופר הקרוב לביתנו .קמעונאיות המזון ,שחלקן עשו מעין
אינטגרציה לאחור ,בהשקת המותג הפרטי וייבוא מוצרי מזון ,עתידות להיות מושפעות מטרנדים אלו ,שמגובים גם בקמפיינים ציבוריים ,חינוך ,רגולציה ממשלתית
ובטכנולוגיה תומכת בצורת שלל אפליקציות בנושאים אלו .בנוסף ,מנתוני סטורנקסט לשנת  ,2016עולה כי מכירות מוצרי המזון והמשקאות ירדו ב ,0.54%-מדובר
בשנה שלישית ברציפות של ירידה במכירות .מהנתונים עולה כי הצרכן הישראלי מצמצם צריכה של מוצרי יסוד ,משווה מחירים ונמנע ממותגים.

בדרום קוריאה ,אזרח הממתין לרכבת ,יכול לרכוש מוצרים בעזרת קירות וירטואליים ,המדמים
מדפי סופר ונמצאים בתחנה.
נראה כי גם הטכנולוגיה עושה דרכה למרכול השכונתי .בארה"ב השיקה לאחרונה ,ענקית הקמעונאות ,אמזון ,סופר שכונתי ללא מגע אדם ,המאפשר קנייה מבלי
לחכות לתור בקופה וזאת באמצעות הסמארטפון וטכנולוגיות נוספות ,זאת בנוסף לאמזון  Dashוהזמנות מוצרים היישר לפתח הבית עם רחפן .בדרום קוריאה,
אזרח הממתין לרכבת ,יכול לרכוש מוצרים בעזרת קירות וירטואליים ,המדמים מדפי סופר ונמצאים בתחנה .שחקניות שיירצו להישאר רלוונטיות גם בעתיד,
ייצטרכו להתכונן לטרנדים אלו ,לשים דגש על חווית קניה ולאמץ חדשנויות שישאירו את הסופר אטרקטיבי גם בשנים הקרובות.

שיעור הרווח התפעולי של קמעונאיות המזון הציבוריות

קמעונאיות המזון הציבוריות – גידול בהכנסות (מיליארדי ש"ח)
25

5.0%
4.5%
4.0%

20

3.5%
3.0%

15
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קמעונאיות המזון  -מספר סניפים בהשוואה שנתית
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*חלק מהסניפים בשנת  2016היו סגורים לשיפוצים
מקור :פרסומים ציבוריים ,דוחות כספיים .נכון לדצמבר .2016
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מי ירים את הכפפה?
אבי לוי ,שותףGIL CSC ,
זרוע האסטרטגיה של BDO Consulting Group

המפתח לקמעונאות מזון מוצלחת הוא:
 .1הבנת הדינמיקה המשתנה שנובעת משינויים דמוגרפיים ,טכנולוגיים ,סגנון
חיים והרגלים ,צורת המגורים (לדוגמא ,עירוני/כפרי) ,התרבות במדינה בה
מדובר ועוד.

תמורת כל אלו המחיר הממוצע של סל יכול להיות עד  20%-30%יקר יותר
מהרשת הזולה ביותר .חנויות הנוחות ייבדלו בגודלן (במ"ר) ,פריסתן (עירוניות,
שכונתיות ,על צירי תחבורה) ,מיקוד המוצרים בהן ,רמת צפיפות המוצרים
במדפים ועוד פרמטרים נוספים.

 .2תרגום ההבנה הזו לשינוי מתמיד בתפיסות המכירה (קונספט או פורמט
קמעונאי) והתאמה מדויקת של פורמטים אלו לאוכלוסיית מטרה בעלת
פרופיל מסוים על פני המשתנים שהודגמו לעיל.

סקרים בישראל מראים שבכל הפרמטרים של נוחות המוצגים לעיל (להוציא
קרבה למקום מגורים) ,החנויות הגדולות של רשתות דיסקאונט (כמו שופרסל
דיל ,רמי לוי) וכמובן החנויות הגדולות של רשתות סגנון חיים כמו חצי חינם
וטיב טעם ,עולות על הרשתות השכונתיות .כלומר ,הן נהנות מעדיפות
במהירות בקופות ,שעות פתיחה ,חווית קנייה ,מגוון מוצרים וכדומה .מאחר וכל
זאת ניתן במחיר זול יותר ,בהשוואה לרשתות שכונתיות ,כל מי שיכול ,מעדיף
לקנות שם .אלא אם כן אין לו מכונית או מדובר בקניית השלמה של חוסר רגעי.
בנוסף ,הרשתות השכונתיות לא מספקות שום חוויה של אחידות (קל
להתמצא ,דמיון ,חוויה אחידה ,וכו') .גם בגודל אין בהם אחידות ,הנובע מאי-
אחידות היסטורית של גודל החנויות שנע מ 300 -מ"ר ל 1,500 -מ"ר"Yellow".
היא דוגמא טובה ,למשל ,לאחידות תפיסתית.

למשל היעלמות פורמט המכולות הבדידות ,היעלמות פורמט סופר סנטר
(למי שזוכר פורמט שמאד הצליח של הריבוע הכחול) והחלפתו בפורמט מגה,
בהמשך
דילבהמשך
לשופרסלדיל
שמולשופרסל
אתשמו
ששינהאת
שופרסלששינה
שלשופרסל
יוניברסשל
פורמטיוניברס
הופעת פורמט
ועוד .בהשוואה לאירופה ,בישראל חסרות רשתות חנויות נוחות עירוניות ברמה
גבוהה ובפריסה רחבה .ישנם ניסיונות להרים את הכפפה ,אבל מצד יזמים
שעושים זאת עדין באופן מבוקר ומוגבל.
את
המסביריםאת
,)1המסבירים
באיור),
(איור מס'
מה זו נוחות? ניתן להגדיר אותה במספר מעגלים (ראו
מרבית מרכיביה.
ראשית זו מהירות  -הלקוח יכול "להיכנס ,לקנות ,לצאת" ,המחיר הוא שיקול
שניוני .שנית ,אלו הערכים המוספים שנותנת החנות מיקום וזמינות ,יעילות
ונוחות ,ויחס אישי .מתוכם מיקום קרוב למגורים הינו ערך מרכזי והיכולת ללכת
ברגל ו/או לקבל משלוח הביתה.
מרכזיות
תפיסותמרכזיות
לשתיתפיסות
הנוחותלשתי
חנויותהנוחות
מרחבחנויות
אתמרחב
נחלקאת
במעגל השלישי באיור נחלק
(אבל כל שילוב שלהם אפשרי בהתאם להתנהגות וצרכי האוכלוסייה כפי
שציינו למעלה) -
נוחות של סגנון חיים ו/או  :Premiumמציעה חווית קנייה עילית ,מוצרים
איכותיים שאין בכל מקום ,הרבה אוכל מוכן איכותי ,טרי ,חווית קנייה (יפה,
אסתטי ,גם התשתית וגם המוצרים) ,בריאות ,אורגני .דוגמא טובה מאירופה זה
מרקס אנד ספנסר (רשת המזון).
נוחות מהשורש נוח –  :Take what you needקל להתמצא ולמצוא דברים,
פתוח שעות ארוכות עד  24שעות ,מעבר מהיר בקופות ,מגוון מספיק ליום-יום,
התאמת המגוון לאוכלוסייה המקומית (למשל אם החנות באזור של קבוצה
אתנית מסוימת 30% ,מהמגוון בה יהיה מותאם להרגלים שלהם) .דוגמא טובה
מאירופה זה  Tescoבעיר או .SPAR
34

לתוך החלל הזה של מחסור בחנויות נוחות עירוניות ברמה גבוהה ובפריסה
רחבה (מזה עשור לפחות) ,אנחנו רואים ניסיונות לתת מענה:
בתחילה הייתה זו התפתחות הקיוסקים ,שנתנו מענה לשעות ארוכות מאד
לקניות השלמה ולמגוון מוצרי אימפלס .אחר כך ,התפתחות חנויות הנוחות
בתחנות הדלק ,משום שהיסטורית לא היו נקודות מכירה על צירי התנועה
וסגנון החיים שלנו עבר לנסיעה מרובה ברכב .בהמשך התפתחו רשתות
ממוקדות אזור כמו AM:PM :ו" -יודלה" בתל אביב" ,המכולת שלי" באילת
ולאחרונה "קופיקס" (ובטח שכחתי כמה ניסיונות כאלו ואחרים).
טיפ חשוב בעולם קמעונאות המזון הוא שאפשר ללמוד תפיסות חדשות
ממדינות אחרות ,אבל אפשר לטעות ובגדול אם מעתיקים בדיוק את הפורמט
ממדינה למדינה .כפי שאמרנו ,הדיוק במינון ובאופי קשור מאד לסגנון
ולתרבות הספציפיים ,ולכן יש לערוך סקרים מקומיים מעמיקים כדי לדייק את
התמהיל ,המינון ,הנראות והשילוב הנכון של האלמנטים שייצרו ערך מוסף
לקהל המטרה מחד (ולכן הם יבואו ויקנו) ,ומאידך יאפשרו מודל עסקי רווחי
לבעלים שבו יוכל להמשיך להפעיל ולשכלל את הפורמט.
רשת
ואיןרשת
רחבהואין
פריסהרחבה
עםפריסה
פרמיוםעם
נוחותפרמיום
העניין הוא ,שעדיין אין בארץ רשת נוחות
נבחרים.
מטרהנבחרים.
באזורימטרה
משמעותיתבאזורי
ארציתמשמעותית
בפריסהארצית
כלליתבפריסה
נוחותכללית
נוחות
אז מי ירים את הכפפה?
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שינויים במרכזיות
הלקוח בענף המזון
ד"ר גיא יוגב ,שותף ,מנהל
BDO Customer Management

השנים הקרובות צפויות לשים את הלקוח במרכז העשייה של היצרנים ,ספקי
שירותים והקמעונאים בענף המזון .מרכזיות הלקוח משמעותה הכרה ועבודה
ברמת הלקוח האינדיבידואלי וניסיון למקסם את ערך היחסים במגוון הערוצים
לאורך זמן.

במקביל ,רמת האמון של הלקוח ביצרנים וברשתות השיווק ירדה מאוד
ותופעות כגון תגובה אגרסיבית מצד לקוחות ,נקמנות ברשתות החברתיות
והתארגנויות חברתיות כנגד חברות נהפכו דבר שבשגרה והגבירו את מעורבות
הרגולטור שלא לטובת היצרנים או הקמעונאים.

בעוד ,שעד שנת  2010המאבק על הצרכן ועל שרשרת הערך בענף המזון
התמקד במיקום (קמעונאים) ובמותג (יצרנים ויבואנים) ,שכן הצרכן נטה
לנאמנות התנהגותית גבוהה בכך שלא החליף בתדירות גבוהה את המותג
שהוא בוחר ואת הרשת שבה הוא קונה ,בשנים האחרונות המיקוד עבר למחיר
(קמעונאים ,מסעדנות) ולחדשנות (יצרנים) ,וזאת על מנת להתמודד עם
שינויים בהעדפות הצרכנים.

תנועת המטוטלת המהירה ,של מעבר מרמת אמון ונאמנות גבוהה לחוסר אמון
ונאמנות ,מתמתנת לאחרונה ואנו רואים התקרבות לנקודת שיווי משקל חדשה
ובריאה יותר לענף .לא מדובר על חזרה אחורה אלא דווקא על התקדמות
למענה טוב יותר לצרכים ורצונות הלקוח .כיום אנו רואים יותר ויותר יצרנים
ומשווקים המאמצים אסטרטגיות אפקטיביות יותר להתמודדות עם האתגר
כגון :התאמת תכנית נאמנות ללקוח האינדיבידואלי ,ניהול חוויית הלקוח,
פיתוח ערוצים דיגיטליים שכוללים אתר מסחר ואפליקציות חכמות ,שימוש
מתקדם בנתוני לקוח ( )Data Analyticsוהעמקת ההתחברות הלא מסחרית
ללקוח באמצעות אירועים חוויתיים ,הפצת תוכן ומדיה חברתית.

ההתמודדות באה לידי ביטוי מחד בכך שבמוצרים סטנדרטיים ,הרגישות
למחיר עלתה מאוד ,בעוד שמאידך במוצרים ייחודיים ובעלי יתרון איכותי ברור
יש דווקא נכונות לשלם פרמיית מחיר גבוהה מאוד.

מגמות עיקריות באסטרטגיות מרכזיות הלקוח בענף המזון:

תכניות נאמנות

ערוצים דיגיטליים

חוויית לקוח

דאטה אנליטיקס

תכניות נאמנות
בקרב החברות המובילות בתכניות נאמנות ,מעל ל 90%-מהכנסותיהן מקורן בחברי מועדון .המועדון הוא קו העסקים העיקרי שלהן וכאשר הוא עובד היטב הוא
מקשה מאוד על המתחרים למשוך לקוחות אלה .למשל ,למתחרה קשה לדעת מה מחירי המוצרים כפי ששולמו בפועל על בסיס מבצעים לחברים ,קופונים
פרסונליים וההטבות השונות .על מנת לפתח ולבסס יתרון תחרותי זה בשנים הקרובות אנו נראה יותר:
֨ הטבות מבוססות על היקף הקניות ועל מאפייני קנייה נוספים כגון תדירות ביקור וסוג המוצר.
֨ יותר הצעות פרסונליות ופחות הצעות זהות לכל חברי המועדון.
֨ תכניות נאמנות של היצרנים בצורה של מתן הטבה על כמות ,קבלת מוצרים חדשים ואפשרות הזמנה ואספקה ישירה.
֨ שיתופי פעולה ממוקדים בין יצרני המזון לרשתות השיווק על בסיס המידע שיש לרשתות מהמועדון ויכולת להתאים הצעות ערך ממוקדות
ללקוחות ספציפיים תוך התמודדות עם מגבלות חוק המזון.

רמת התפתחות התוכנית
תכניות נאמנות
פרסונליות

אחוז מהכנסת הרשת המגיעה
מעל ל90%-
 50%עד 90%

תכניות נאמנות
נרחבות
תכניות נאמנות
בסיסיות
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חוויית לקוח
המחקרים מראים שוב ושוב כי הסיבה העיקרית לאובדן לקוח היא חוויית שירות גרועה ,זאת בשיעור הגבוה הרבה יותר ממחיר או מגוון המוצרים בחנות .התופעה
של החלפה תדירה של מקום הקנייה או של המותג עקב מחיר חוזרת אחרי כמה שנים לממדיה הטבעיים ,אך הציפיות בנושאי מהירות הקנייה ,איכות המוצר ,חוסר
מאמץ מיותר ומענה חיובי לפניות ,רק עולות .בהתאם לכך ,כיום אנו מבחינים כי המעברים הצפופים הולכים ומתרחבים (בעיקר בסניפים חדשים) והתורים בקופות
נעשים קצרים יותר .על כן בשנים הקרובות נראה:
֨ חוויית קנייה שמתכתבת עם המגמות הצרכניות העיקריות בתחום המזון :בישול שף (מהדרכות ועד מתחמי חנות בתוך חנות) ,מודעות חברתית
ובריאותית (טבעונות ,קיימות ,הוגנות לעובדים ,)...קווי מוצר חדשניים ,מותגים מתמחים וכן מסעדות קונספט חווייתי.
֨ טכנולוגיות חדשניות :מסכים חכמים( beacon ,משדר אלחוטי מוצמד למוצר או למדף) ,קופות חכמות ,אפליקציות מסייעות בזמן הקנייה ,רובוטים.
֨ פעילויות חוויתיות :עונתיות ,בידוריות ומקצועיות סביב עולם המזון בחנות ,במסעדה או במתחמים ייעודיים לכך.

ערוצים דיגיטליים
למרות הגידול בקניות מזון באינטרנט חלקו מסך הקניות עדיין קטן ,ומהווה אחוזים בודדים מההכנסות השנתיות של הענף .גם כאשר מתבוננים קדימה ,לקנייה
המקוונת קיים פוטנציאל מוגבל להחליף לחלוטין את הקנייה בחנות הפיזית לאוכלוסיות נרחבות .גם במדינות המובילות בתחום כגון ארה"ב ואנגליה המסחר
האלקטרוני במזון מהווה כ 6%-מקניות המזון .מצד שני ,כמעט מחצית מהלקוחות כן מתנסים בקנייה אונליין מפעם לפעם .המגמה הברורה היא של שילוב
ערוצים בצורות הבאות:
֨ תמהיל קנייה רב ערוצי – לקוחות שמשלבים קנייה בחנויות פיזיות ובאתרים אינטרנטיים לפי סוגי מוצרים ,סיטואציית קנייה ולפי צורך ספציפי.
בהתאם לכך נראה למשל יותר " -"Click&Collectהזמנה מקוונת ואיסוף בסניף זמן קצר לאחר ההזמנה.
֨ יותר דיגיטלי בתוך החנות – חוויית הקנייה והנוחות של הבחירה בעיניים אף גורמת לשחקני מסחר דיגיטלי בעולם לפתוח חנויות פיזיות .נראה
עלייה במספר ההזמנות בערוץ הדיגיטלי תוך כדי הנוכחות בסניף ואיסוף או ביצוע משלוח בסיום הקנייה הדיגיטלית בחנות הפיזית .רשתות
השיווק יציבו יותר מסכים חכמים ,אפליקציות סיוע לקנייה ומידע בחנות כך שהיתרונות של הקנייה האינטרנטית ישולבו עם יתרונות הקנייה מול
המדף הפיזי.

דאטה אנליטיקס
לכל הנושאים לעיל בסיס משותף – ניהול לקוח מבוסס נתונים .על מנת להפוך מידע זה לשיפור ביצועים עסקיים ,לכוח תחרותי ואף לנכס בפני עצמו ,רשתות
השיווק ,היצרנים ,והמסעדנים יתפתחו בשני כיוונים עיקריים:
֨ איסוף המידע וארגונו השיטתי ברמת הלקוח האינדיבידואלי ייעשה על סמך מקורות חדשים כגון השימוש באפליקציות ,התנהגות הגלישה של
הלקוח ,פעילותו במדיה החברתית והתנהגותו בחנות ובמסעדה.
֨ ניתוח נתונים בכלים סטטיסטיים ומדעיים מתקדמים למטרות פנייה פרסונלית ,זיהוי תבניות ,חיזוי ובחירת הפעולה המתאימה ביותר ברמה
האינדיבידואלית.
ממחקר שאנו מבצעים בימים אלה עולה כי בישראל לקמעונאי מזון רבים אמנם יש תכניות נאמנות והם פועלים בערוצים שונים אך נראה כי טרם הצליחו לאמץ
באופן מלא אסטרטגיות מרכזיות לקוח .בעתיד הקרוב קמעונאיות המזון צפויות לאמץ אסטרטגיות יותר פרסונליות ,יותר חוויתיות ,משולבות ערוצים ומבוססות
על נתוני לקוח.
רשתות המסעדות נמצאות בשלב מוקדם יותר אך רבות מהן כבר נערכות להקמת מועדוני לקוחות מבוססי נאמנות.

מצב קמעונאיות המזון בישראל כיום*
* ממצאים ראשוניים דצמבר 2016
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מקור :אומדני BDO

מחקרים רבים מראים כי יצרנים ,משווקים וספקי השירותים בענף המזון שלהם יתרון בחוויית לקוח ,בנאמנות לקוחות ובחיבור רב ערוצי ללקוח ,מציגים קצבי
צמיחה ,שיעורי רווחיות ושווי שוק בעשרות אחוזים גבוהים יותר מאשר המתחרה הממוצע שלהם .מכך ניתן ללמוד כי על מנת לשרוד ולשגשג ,שחקנים בענף
המזון נדרשים להסתגל לשינויים הצרכניים ולסגל לעצמם אסטרטגיות מרכזיות לקוח.
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RICHARD ROBINSON
Managing Director
Calbee UK

“ As a manufacturer of healthy snacks for the UK market, one of our aims is to

be admired for our pioneering innovation in this market. As we have something
completely unique to share we are able to capitalise on an ongoing trend for
innovation, taste and healthier options.
We have taken advice from our parent company in Japan and have developed one
of the most technologically advanced manufacturing facilities in Europe, using
automation to improve the production process. We hope to achieve a turnover of
£65m in the next five years thanks to the business model that we have in place,
which includes being a company that is driven by real values. And our values mean
we must earn the respect, admiration and love of our colleagues and we aspire to
be recognised as one of the UK’s best employers.
This approach has attracted a best in class workforce, that share our vision to
become a leading supplier of savoury snacks by 2020.”

Future-proofing UK manufacturing, a
recent report by Barclays, which surveyed
740 manufacturing companies in Britain
and Germany, said that automation has
one of the highest impacts on the food
industry where 63% of those surveyed
have some level of automation. It says
“food and pharmaceutical manufacturing
are expected to have the greatest

potential to add incremental value to
the UK economy through automation,
given the “double whammy” effect
of their relative size (food processing
accounts for 14% of all manufacturing)
and importance to the economy and
their above-average capacity to benefit
from additional investment in robotics.”
UK manufacturing companies have been

accused for years of avoiding even simple
automation investments such as energy
saving variable speed drives and sensors,
and of “sweating their assets” rather than
investing in the latest production kit.
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INNOVATION
& AUTOMATION

SHIFTING FOCUS TO AUTOMATION

Automation is a hot topic in
the manufacturing
sector as a whole and
51% of food avnd drink
manufacturers surveyed
said their company was
increasing its investment.

51% - Yes
35% - No
14% - Don't
know

In line with National Living Wage
implementation, results suggest that
nearly one third of companies will
increase process automation as a result
of, or partly linked to, the NLW.

PHILIP GREEN
CIO, British Bakels

TONY HAGUE
Managing Director,
Power Panels Electrical
Systems
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“ We are investing heavily in our IT technology to replace an ageing ERP solution with
an Industry specific process manufacturing package - aimed at addressing our bad
habits evolved due to limitations of our current system. This also encompasses our
manufacturing procedures with real-time updates of our process stages – leading to
greater stock accuracy
and better visibility of the production plan.”

“ On automation investment: “Of the respondents that were either a ‘no’ or ‘don’t

know’, 49% suggest they do not need new automation, suggesting
they are already highly productive and efficient. Is that likely? Ignoring this, the
main barrier appears to be cost of automation and how best to apply technology.
The work I’ve done with the Automation Advisory Board
supports this. Particularly within the SME community, there is a massive lack of
awareness of what automation can do, the results it can offer and the potential
commercial benefits. SMEs think automation is only for the ‘big’ companies.”

 BDOזיו האפט הינה פירמת ראיית חשבון ויעוץ עסקי דינמית ובעלת אוריינטציה עסקית ,הנמנית על
הפירמות הגדולות בישראל .הפירמה נוסדה בשנת  1983כחלק מהרשת הבינלאומית  BDOומפעילה שמונה
סניפים ברחבי בארץ ,כמו כן ,דסק ישראלי בסין ,הודו ,ארה"ב ויורואסיה .הפירמה מעסיקה כיום בישראל
כ 1,400-עובדים .נפח והרכב ההון האנושי בפירמה ,מבנה אשכולותיה ,המשאבים העומדים לרשותה,
בעלי המקצוע אותם היא מעסיקה וגישתה החדשנית בכל תחום ,מאפשרים לה לעמוד בכל משימה,
תוך מתן שירות מהיר וברמה גבוהה ותוך שמירה על איכות העבודה והתאמתה לצרכי הלקוח .הפירמה
מספקת שירותים למגזר הפרטי ,הציבורי והממשלתי ומטפלת בלמעלה מ 300 -חברות ציבוריות וקרנות
שונות ,הנסחרות בבורסות בארץ ובעולם .ובאלפי חברות בינוניות וקטנות בישראל .שירותי הפירמה כוללים:
חשבונאות וביקורת ,מיסוי מקומי ובינלאומי ,בנקאות השקעות ,יעוץ פיננסי וכלכלי ,ניהול סיכונים ,יעוץ
וביקורת מערכות מידע ,אחריות חברתית ,מחלקה מקצועית ,מחלקת הדרכות ועוד.

חן הרצוג
שותף ,כלכלן ראשי

מוטי דטלקרמר
שותף ,מימון תאגידי

טל דולב
שותף ,מערכות מידע

אילת יצחקי
שותפה ,מיסים עקיפים

עוז ישראלי
שותף ,בנקאות השקעות

ChenH@bdo.co.il

MotiD@bdo.co.il

TalDo@bdo.co.il

AyeletY@bdo.co.il

OzI@bdo.co.il

יובל אליעז
דירקטור ,הגבלים
עסקיים ותחרות

שאול בן שימול
שותף ,מימון פרויקטים
וחוב תאגידי

פיליפ סיטבון
דירקטור ,אחריות
תאגידית וקיימות

אבי לוי
שותףGIL CSC ,

ד"ר גיא יוגב
שותף מנהל

אסטרטגיה

YuvalE@bdo.co.il

ShaulBe@bdo.co.il

PhilippeS@bdo.co.il

avi@gil-csc.co.il

BDO Customer
Management
GuyY@bdo.co.il

למידע נוסף על שירות הייעוץ של  BDOלענף המזון אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר:
תל אביב  -סניף ראשי והנהלה :בית אמות ביטוח בניין ב’ דרך מנחם בגין  48דוא"ל consulting@bdo.co.il :טלפון03 - 6389317 :
החוברת מגמות בענף המזון  2017נועדה למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום יעוץ או חוות דעת כלשהי .במקרה של סתירה בן האמור בספר זה לבין האמור בהוראות
החוק ו/או חקיקת משנה ,נוסח האחרון גובר .זכויות היוצרים בחוברת מגמות בענף המזון  2017שייכות ל BDO -זיו האפט .אין לשכפל ,להעתיק ,לתרגם ,לאחסן במאגרי המידע,
לשדר או לקלוט בכל דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או אחר ,כל חלק שהוא מהחוברת מגמות בענף המזון  2017אלא אם יצוין במפורש שם הכותב ,שם הבעלים של זכויות
היוצרים וכי מקורו של הקטע מהחוברת מגמות בענף המזון  2017שפורסם על ידי  BDOזיו האפט ובכפוף לאישור מראש ובכתב של בעל זכויות היוצרים באשר לאופן האזכור.
 BDOזיו האפט ,מחלקת פיתוח עסקי ,רחוב מנחם בגין  ,48תל אביב
לכל בקשה או פרטים יש לפנות ל bdo@bdo.co.il

