
וממשקכלכלה
בינלאומיתהשוואה-החלבבמשקתחרותיות

שה"מלבקר,המח'-פלמנבאוםי.

המתקייםמקצועידיוןבכלכמעטלאחרונה,

הסרת"המושגיםנשמעיםהחקלאותבענפי

גלובליזציה"."תחרותיות","סחר",מגבלות

המוגנים,הענפיםבכלהנוכחיבשלבכינראה

ולתכנןלחשובנסיוןנעשההחלב,ענףכמו
מטרהמתוךותחרותיפתוחשוקשלבמונחים
הניתןככלאצלנוהייצורעלויותאתלהביא

הצפוייםהמחיריםעםתחרותברתלרמה

המשוחררהבינלאומיבשוקאלהלמוצרים

סחר.ממגבלות
ממקומותאלינוהמגיעיםהפרסומיםבין
אתלתארבנסיוןעוסקיםרביםבעולם,שונים
בעולם.בקרחלבשלהעתידיתהייצורסביבת

עבודהלאחרונהאליהגיעההעבודותיתרבין

-החלבבמשקתחרותיות"הכותרתתחת

שלמסכםדו"חזהבינלאומית".השוואה
הפדרציה(EDF*ידיעלשאורגןסימפוזיון
מומחיםהשתתפובוהאיכרים),שלהאירופית

בקהילההחברותמדינותממספרהחלבבתחום
בלגיה,צרפת,הולנד,גרמניה,(האירופית

מומחיםגםולידםובריטניה)אירלנדדנמרק,
וארגנטינה.מארה"ב

הדיוניםבמסגרתהתקייםהסימפוזיון

אתלבחוןבמטרההאירופיהאיחודשמקיים

אורוגואייסבבהסכמיהחלתשלההשלכות

(GATT)עיז0)(העולמיהסחראירגוןוהחלטות

לקראתוכהכנהאירופהבמערבהחלבענףעל
בעתידלהיפתחהאמורהשניהדיוניםסבב

היא,השוקבמדינותהקיימתההערכההקרוב.

EDF=F;ll-lllCFSהנ)))ץIiurope~n
ארגוןאירופיים",חלביצרני"שלמועדוןמעין

בדשאורעיונותמידעחילופילצורךלגמריוולונטרי
השונות.בארצותהענףוכלכלתהחלבייצור

החלבענףשלהסיבסודצמצוםשמגמת
אתלבחוןלצורךמובילהזאתהנחהתימשך.
אלהבמדינותהחלבענפישליכולתם

בהםבעולם,מקביליםענפיםעםלהתחרות
שבהםבתנאיםגםוזאתנמוכות,ייצורעלויות

בייצורכלשהיממשלתיתתמיכהתהיהלא
ובייצוא.

החלבמןל-7096קרובכיוםכילציין,ראוי
אירופהבמדינותמיוצרבעולםהמיוצר

כ-בעולםמיוצריםבס"ההצפונית.ואמריקה

נצרכיםכ-9396מהםבשנה,ליטרמיליארד500
מכלל796ורקהמייצרותבמדינותישירות
ביןנסחריםליטר)מיליארדכ)-35החלב

הן:כיוםהעיקריותהחלביצואניותהמדינות.
הבינלאומי),מהסחרכ)-4396אירופהמערב

)1096(.וארה"ב)3296(וניו-זילנדאוסטרליה

ארה"בהמערבית,שאירופההואהמצבלמעשה

כ-המייצרותוניו-זילנד)אוסטרליה(ואוקיאניה

מכללמ-8596יותרמהוותבעולםההלולב5096
שלמצבןבמיוחדמענייןבו.העולמיהסחר

496רקיחדהמהוותוניו-זילנדאוסטרליה
כשלישתופסותאךבעולם,החלבמייצור

איןאלהבמדינותבו.הבינלאומימהסחר
ובייצואבייצורכלשהיממשלתיתתמיכה

בעיקרנובעמגיעותהןאליווההשגהחלב,
לייצרביכולתלהןשישהיחסייםמהיתרונות

במיוחד.נמוכותבעלויותחלבולעבד

בסימפוזיוןהמרכזיתהשאלהלמעשה,

היתה:במסגרתושהוצגההמחקרובעבודת
מקוסלתפוסהמערביתאירופהתוכלהאם"
גםומוצריו,חלבשלהבינלאומיבסחרדומה
כיום?"הקיימתהתמיכותמערכתללא

שהוצגההסקרלעבודתהנתוניםבסיס

51
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בגודלחלבעדרי1כ-50היוהסימפוזיוןבמסגרת

שלייצורוהקףלעדר,פרותכ-100שלממוצע
ק"ג/שנה.אלף900-600

שונותבמדינותממוקמיםאלהעדרים

אמריקהודרוםצפוןאירופה,ובמזרחבמערב

עםפעולהלשתףהסכימואשרבאוקיאניה,וכן
הנוגעבכלנתוניהםאתולמסורהסקרמבצעי
גידולעלותמספוא,ייצורובשר,חלבלייצור

וההוןהקרקעהעבודה,ועלויותהעגלות

הארצותמןבחלקשרקמאחרהמושקע.

להוציאהוחלטחלב,מכסתקיימתשבסקר

העלותמןהמכסהעלותאתחשבוןמכלל

חולקוהסקרמשקיהייצור.שלהכוללת

למחירבהתאםארצות,לפיקטגוריותלשלוש

ליצרן.המשולם

-הגבוההמחירארצותא.

/0.40ECUסביב
חמ"ש(סטנדרטיחלבק"ג

וצרפת).דנמרקהולנד,גרמניה,(411(.

-הבינוניהמחירארצותב.

/0.30ECUסביב
בריטניה,(~49.חמ"שק"ג

וארה"ב).אירלנד

-הנמוךהמחירארצותג.

ניו-(456.חמ"שק"ג/ECUל-0.120.20בין

וארגנטינה).פוליןאוסטרליה,זילנד,

ל-'ECUביחסהלאומייםהמטבעותערכי

Argentina

95

1,307

Hun$$ary

93

1853

Poland

95

3,37

AUS2אUSAIRL

90949495

2,422,011,19"81

UK

95

0,83

ע

95

6,51

DK

95

7,35

1GER

9595Year

2,11,87IECU=

19961995,JahylnchStatistischesBundesaa~Statistischessowc~:

לנבועיכולהעבודהבעלותהשונילק"ג).אקוהארצותביןהעבודהבעלותההבדלגםבולט
לעובדהממוצעתוההכנסההחייםברמתמשונילק"גהעבודהעלותבגרמניה,למשלהשונות.
שלשונהמיעילותו/אוהשונות,בארצותשבניו-בעודחלבאקו/ק"ג0.11לכדימגיעה
שלשונהבהקףהמתבטאתהייצורמערכות)0.03ממנהלשלישרקמגיעההעלותזילנד

4%(.חמ"שסנט/ק"ג(שונותבמדינותפרות100שלברפתותעלויותהשוואת1.טבלה
המחירארצותהמחירארצותהמתירארצות

הנמוךהבינוניהגשה
ניו-זילנדארגנטינהארה"באירלנדגרמניה

10.8עבודה
2.8הון

3.2קרקע
7.5הזנה

8.8ושירותיםחומרים
81.ווטרינריההזרעה
6.4שונות
2.3והפחתה)חכירה(מכסה

5.98.4
2.32.1
5.41.1
6.17.4
5.84.9
1.31.2
3.04.4
1.3-

4.32.7
0.91.8
1.81.3
3.42.5
3.02.4
0.71.4
2.20.6

41.131.229.516.312.3עלויותסה"כ

אירופית.מטבעיחידתCurrency.(Europeanחט))=(ECUאקו.
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חמ"ש).ק"גט)([/100פרות100עםבעדריםהחלבייצורעלות.1איור

!ח!!הי

ושירותים).תומריםהזנה,(המשתנותוההוצאותהעבודהההון,הקרקע,עלותמרכיביאתבנפרדמציגהציור
שללעלותאפילומגיעהאינההנמוךהמחירבארצותהכוללתהייצורעלותכיבבירור,לראותניתן1מציור
שתישביןהגדוליםהפעריםאתשממחישמההגבוה,המחירבארצותושירותיםחומריםבתוספתההזנהמרכיב

י.פ.).-הגבוההמחירשבארצותמזהגבוהאףבישראלההזנהמרכיבכידוע(אלהמשקיםקטגוריות

מקצועייםעבודתשכר2.איור

/ECU)

סוציאליות).זכויותכוללש"ע

YTAREDF-.ןםיוןוםל:ינך::בבב2ה:וןמב2:הב""'מנבבכב:כמב:נבב2ב'2במשבמקשבו
)19%,HIMME,ccdatattofhן1%,%,הסEDF-Sta-Arwn-bEDF.Souroe:
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חמ"ש)ק"ג(1OO/ECUפרותוםע00לעדריםחלבומחירהאיזוןענקודת3.איור

אקו0.30עלעומדתאירופהמערבבתנאיהחלבלייצורהכלכליתהאיזוןנקודתכימצאו,הסקרמבצעי
פרות.100שלבגודלבמשקיםהייצורעלויותכלאתשיכסההמחירסטנדרטי.זהחלבכלומר4%,חמ"שלק"ג

יכוליםהיצרניםאיןאירופהבמערבהחלבממשקיניכרבחלקכיברור,המאמרבתחילתשהובאומהנתונים

זאת,לעומתלהיעלם.נחרץדינםתיעלםוכשזאתממשלתית,תמיכהללאאלהבתנאיםהחלבבייצורלעמוד
במשקיםסטנדרטיחלבק"גלייצורהאיזוןנקודתארה"ב),אירלנד,בריטניה,(הבינוניתהייצורעלותבארצות

ניו-זילנד,(הנמוךהמחירבארצותהאיזוןנקודתואילו4%,חמ"שאקו/ק"ג25עלעולהאינהדומהגודלבעלי

שבשתיבארצותהריאירופה,מערבלעומת4%.חמ"שאקו/ק"גל-1015ביןנעהארגנטינה)אוסטרליה,
יכולתןעלשמלמדמהתמיכות,וללאכיוסליצרןמהמחירנמוכהאוקרובההאיזוןנקודתהאחדותהקטגזדיות

ביןהאיזוןונקודתהמכסהמחירליצרן,החלבמחירביןהיחסשלגראפיתאורשתתפתח.בתחרותלעמוד

3.בציורמוצגתהשונותבארצותלתפוקהתשומה

ציורזמן.ביחידתעובדלכלהמיוצריםליטרים

ניתןהנ"ל.לשאלהמהתשובהחלקנותן2

בארצותהעבודהשעתעלותכיבו,לדאות

כל-2בדנמרק,אקו,שעה15ביןנעההשונות

בארגנטינה.אקו/שעה3אובפוליןאקו/שעה

פניעליתרוןאלהלארצותמכך,כתוצאה

ליכולתהקשורבכלאירופהמערבארצות

נמוכה.בעלותחלבליצור
אתהשוואתיבאופןמסכמת1טבלהלסיום,
פרות100בעליבעדריםהחלבייצורעלויות

מייצגתאירופהמערבאתהשונות.בארצות

עלויותנבחנותכשמולהגרמניה,בהשוואה

ארצותכמייצגות(וארה"בבאירלנדהייצור
כמייצגות(וארגנטינהניו-זילנדהבינוני),המחיר

הנמוך).המחיראדצות
השונותבארצותהייצורעלויותסיכום

בארצות456חמ"שק"גייצורעלותכימראה,
מהעלות75%לכדימגיעהבינוניהמחיר

העלותהנמוךהמחירבארצותבעודבגרמניה,
בגרמניה.מהעלותשלישלכדימגיעהאינה

אחדמצדוקוזזוחושבובהשוואהדיוןלצורך
ליצרניםשניתנומיוצר,חלבלליטרההחזרים

תמיכותוכללואירופהמערבבמדינותבעיקר

הבקרבבשרוהןהמיוצרהחלבבק"גהןישירות
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הארצותמיתרגבוהאירופהבמערבשמחירו(
כ-עלהעומדהמכסהמחירקוזזכןכמובסקר).

הקיזוז,לאחרהחלב.ייצורמעלותאקו/ק"ג3

הארצותביןהאמיתיהפערביטוילידיבא
כמוארצותשלהיתרוןאתיותרעודומבליט
מערבמדינותפניעלוארגנטינהניו-זילנד
אירופה.

צוותמעלההסקרממצאיהצגתבעקבות
שאלות:שתיהמומחים

החלבמשקיכיוםנמצאיםהיכן8
התחרותיים?

התחרותייםהחלבמשקייימצאוהיכןש4

בענףלחלוטיןחופשישוקשלבעידןבעתיד,

החלב?

קובעיםהראשונהלשאלהבהתייחסות

שלאלהכדוגמתהחלבמשקירקכיהמומחים,
יכוליםוארגנטינהניו-זילנדאירלנד,בריטניה,

שהמחירבמובןכתחרותייםכיוםלהיחשב

עלויותאתלכסותמצליחליצרןהמשולם

נתונילפיהיצרן.שלהמחיהוהוצאותהייצור

בצפון-פרות100שלבגודלמשקיםהסקר,

יכולתשלגבוליבמצבנמצאיםארה"במזרח

אכןזהשמצבמציינים,המחבריםלהתקיים.
ניכרת,במידהלגדולהאלההמשקיםאתמוביל

משפחתייםמשקיםשםלמצואניתןוכיום

קיימתלכךבנוסף(פרות.1000ואף200געלי

חודשים6-4לפחותלמרעה,יציאהשלמגמה

אתהאפשרככללצמצםבמטרהבשנה,

י.פ.).ההזנה.הוצאות

היעיליםהחלבמשקיהסקר,עורכילדעת

הנמצאיםאלהאחדמצדיהיובעתידביותר

ניו-זילנד(טבעימרעהעלהמתבססותבארצות

המתבססותענקרפתותשניומצדוארגנטינה)

אלהכמומוגשת,והזנהמלאשיכוןעל

אריזונהקליפורניה,בדרוםלאחרונהשהתפתחו
הוזלתתבואהראשוניםאצלוניו-מקסיקו.

ועבודהשיכוןלמזון,הנמוכהמהעלותהייצור

באהההוזלההשניההמשקיםשבקבוצתבעוד

ביטוילידיומביאהותשומותבעבודהמחסכון

לגודל.היתרוןאת

העוסקתהשניהלשאלהבהתייחסות
לדעתהתשובהבעתיד,התחרותייםבמשקים

מגורמיונובעתמורכבת,דיהיאהסקרעורכי

להעריךנסיוןנעשהתחילהרבים.ודאותחוסר

ליצרן,החלבשלהעולמי"השוקמחיך"את

מלא.חופשישוקשלהתנאיםהתייצבותלאחר

לאחרהראשוןבשלבהסקרעורכילדעת
מחירחופשילסחרהעולמיהשוקפתיחת

חמ"שג"ק/1[ט0.18עליעמודליצרןהחלב

בהקףניכרתירידהצפויהאלהבמחירים"41.
לזכור,יש(אירופהממערבחלבשלהיצוא
הסחרמכללכמחציתמהווההיאשכיום

הצפויהלירידהבמקבילי.פ.).-בחלבהעולמי

המחירארצותתוכלנהלאהאירופיביצוא

מוגבלת,שלהןהייצורהגדלתשיכולתהנמוך,

עליהצפויהולכןהרב,הביקושעללענות

מקוםמכלהבינלאומיים.במחיריםמסויימת

אלהבמדינותהייצורשפוטנציאללכל,ברור

במציאתתלויארוךולטווחמוגבלשאינוכמעט

דיווחיםמגיעיםכיוםכברלתוצרתם.שווקים

החלבייצורלהגדלתאלהמדינותהיערכותעל
שטחילהןוארגנטינה,אוסטרליהכמוומדינות

להגדילרביםמאמציםעושותנרחבים,מרעה

הבינונילטווחהחלב.ועיבודהייצוריחידותאת

ליצרןהבינלאומיהשוקמחיריעשוייםוהארוך

4%,חמ"שט]ץ/ק"ג0.30עד0.25ביןלנוע

החלבייצורשלניכרתלהרחבהשיובילמה

התחרותיות.בארצות

בהמדינהכארה"ב,ייצורעלייתגםצפויה

התייעלותתהליךלאחרונהעובךהחלבמשק

יצרניםשלמסיביתביציאההמתבטאמרשים

הגדלההייצור,ממעגליעיליםובלתיקטנים
בדרוםובעיקר(הייצוריחידתשלניכרת

לפרה,בתנובהמשמעותיתועליהובמערב)

בהורמוןהשימושהגברתבעקבותחלקה
שהרחבתהיא,הסקרמחברידעתהגדילה.
להתקייםעשויהלעילשצויינובמדינותהייצור

מוציאיםאינםהםאךבעיקר,טבעימרעהעל

הוספתבאמצעותחלקיייצוראפשרותמכלל
שלהם.היצרניותגםהןאלהשמדינותגרעינים,

תוספתבאמצעותחלבלייצורהאיזוןנקודת
0.22-0.18עלעומדתאלהבמדינותגרעינים
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לכדאי,זהממשקלהפוךשיכולמהט]]/ק"ג,

מסויימים.בתנאים

מראה,זאתבעבודהשהוצגהנתוניםניתוח

עשוייציב,חופשיבינלאומישוקשלשבתנאים

עלהארוךבטווחלעמודליצרןהחלבמחיר

לחלבנוסיףאםגםבממוצע.ט]]/ק"ג,0.20

ניו-זילנדכמובארצותזהבמחירהמיוצך

ההובלהמחיראתהרחוקותוארגנטינה

עליעמודבההחלבשמחירצפויהרילאירופה,

4%.חמ"שט]]/ק"ג0.23מאשריותרלא

הסקרמחבריהמומחיםאתמביאהזההחישוב

והיא:העבודהמןהנובעתהמרכזיתלמסקנה

צפייומוצריוחלבשלחופשיסחרבתנאי

החלבייצורהגידתשלתהליךלהתקיים

שיוכלולמדינותאירופהמערבממדינות

אוקיאניהאירופה,מזרח(זולחלבלייצר

התהליךומזרח.אירופה).ודרום-אמריקה

ביןקייםשהיהלמצבלהידמותעשויהצפוי

הצטרפהבטרםלבריטניהניו-זילנד

כלומר,המשותף;האירופילשוקהאחרונה

שבומצבבעתידצפויהמומחיםלדעת

השתיהחלבאתאירופהבמערבייצרו

שחמאה,בעודהמיוחדים,החלבומוצרי

אליהייובאוחלבואבקותמסויימותגבינות

הדרומי.הכדורשבחציממדינות

ECU-החדשהאירופאיההוטבע

בערךמטבעלהיראותאמורכך

5ECU)(ווט)([חטוט(Eull)pean

פיהעלהיונית,המיתולוגיהנוןמביאזהמטבע

אתוכבשלפרהתחפשהאליםראשזיאוס,

הים,בדרךאותהחטףמכןלאחראירופה.הנסיכה

נשען.עליהםהגליםגםשמע'דיםכפי

הראיהמזוויתהדבריםבחינתכאןעד

עלויותלכולנוכידועאנחנו?ואיפההאירופית.

מאלהבהרבהשונותאינןאצלנוהייצור

בכלמנחיתותסובליםאנחנואירופה.שבמערב

והסביבה.האקליםתנאיההזנה,לעלותהקשור

לגודלהקשורבכליתרונותלנוישמאידך,

מלווהשלאחרונהלפרההתנובהגובההעדרים,

טכנולוגיתרמהועולה,הולךמוצקיםבריכוזגם

מכלבענף.העוסקיםשלגבוהיםניהולוכושר

לגביהסקרעורכישתחזיתסביר,נראהמקום

גסלחולעשויהבאירופההחלבענףעתיד

משותףבמאמץצורךקייםלדעתילכן,עלינו.

יצרנים,בענף,המוביליםהגורמיםכלשל

סביבתאתולהעריךלנסותוממשלה,תעשיה

לביטוילהביאבמטרהשלנוהעתידיתהייצור

לנושישהיתרונותאתהייצורבתכנוןמירבי

שוקעלהעתידהבתחרותלעמודלנסותכדי

המקומי.החלב

ובזמן,נכונהשבהיערכותמאמיןאבי

הייצוריחידתשלנוספתהגדלהשתאפשר

ענףאופטימליים,חלבוהרכבתנובהוהשגת

59במשימה.לעמודעשוישלנוהחלב




