
החלבמחירישלחודשיבינלאומיסקר

מביאיםאנובזהחודשים,כמהמזהכמנהגנו

שלהאחרוניםהחודשים12שלהסקררצףאת
במשקוליצרןהחלבשמחירמאחר2002.יוני

לעקובטעםישהרפתן,שלהכנסתועיקרהוא
ידיעלמשולמיםשהםכפיהמחיריםאחרי

לשיםישבאירופה.השונותהחברות/המחלבות

חברותבידינמצאותשהמחלבותאףשעללב,

המשותף,השוקבארצותיהן,בסיסיםעם

אלהכל-הפתוחיםוהגבולותהאחידהמטבע
אינוכברהגולמיהחלבשאיסוףלכךגורמים

באיחוד.החברותהמדינותלגבולותמוגבל

שחברות/מחלבותמאחרלכך,בנוסף

זהקשוריםלהיותנוטיםומחיריהןמתאחדות

מידעיהיהמקוםבכלשליצרניםחשובבזה,

החלב.בשוקהנעשהעלשותף

אינהרחבכהרקעעלמחיריםהשוואת

ליצרןבמחירלהתחשבחייבתוהיאפשוטה,

ואיכותבחלבהחלבוןהשומן,לרכיביבהתאם

בונוסיםמיניכללחשבישלכךבנוסףהחלב.

מיוחדים;תשלומיםשלמסגרותאו/הורדות;

ואפילוהיצרן;מןהנדרשותמיוחדותאיכויות

ק"גאוליטרלפילמשלהחישוב,בשיטותשוני

מטבעות.שלהמרתםשעריגםשיש,ובמידה

נוספיםעדכונים
ידיעלליצרניםשולםאשרהממוצעהמחיר8
היה2002ביוניחלבעבוראירופיותמחלבות16

המחיריםרב.סונדרדטחלבק"גווריא/28.5600

אולם,.מאיחודשלמחירייחסיתהשתנולא
י)6.79-(ג"קו00/וריא2-בירדהממוצעהמחיר

ברמתהשנהנמצאולמעשה2001,ליוניביחס
2000.ביוניהמחיר

קשה.משנהסובליםשובהבריטייםהחלביצדני41
עםיחדומוצריוהחלבבשוקמיתוןשלהשילוב

מספקתיכולתוהיעדרחלבאספקתשלשיא
החלב.מחירילירידתגרםבבריטניהחלבלעיבוד
בסקראשרהמחלבותשתישלביוניהחלבמחיר
לשנהבהשוואהבו-2596,וב-196ירדוהר"ב

גורעעודב-596הבריטיתהלירהפיחותשעברה.
ליצרנים.התשלוםמערך

התחילובריטייםחלביצרנישעברביולי

אותןמחלבותכמהנגדהארציתברמהלמחות
משתפותשאינןמשוםהגרועבמצבהאשימו

ברווחיהן.וצרכניםשיווקרשתות

המחלבה/שליונימחיריסקנדינביה.ארצות8
מעט(Kymppi)והפיניתחב)תידבשה11(החברה

שםמצליחיםאיךשעברה.מבשנהגבוהיםיותר
חלשוחלבשוקאףעלטוביםכהמחיריםלשלם

1999מאזהחלבמחירסקריעלבהתבסס-

וגםבשבדיהגםArla,שחברתללמוד,אפשר
וחלבוןשומןעבורמחירהאתמתחילהבדנמרק,
השתנהלאהמחירכהשעדכךהעונה,בראשית

משפיעותלאהחלבבשוקותנודותהשנה,סוףעד

אלה.חברותשלהחודשיהמחירעלישירבאופן
לחלב,הסופיהמחירעלישפיעחלשששוקיתכן

משלימים.תשלומיםהקטנתדדך

חזקהירידההראושםהחלבמחיריבלגיה.8
יונימשלוחיעבורBelgomilkחברתמחירהשנה.

אירגוןאשתקד.למחירמתחת1296היה

הגרמניהחלבענףאתמאשיםהבלגיםהחקלאים

הייצורבעודפיהבלגיהשוקאתמציפיםשהםבזה

השיווקלרשתותמאד.נמוכיםבמחיריםשלהם

לא(הסכמיםשהםלאיזהשיגיעויתכןאךנח,זה
הבלגיים.החקלאיםעםפורמליים)

הגרמניות,במחלבות,חברותהחלבמחירי*

בהשוואה1294,-ב-696ירדווההולנדיותהאיריות

-ב-2%רקירדוהמחיריםבצרפתשעברה.לשנה

זמן.תקופתבאותה396,

קשורclass)111קטגוריה(ליצרןהמחירארה"ב.8

שלהראשונהבמחציתבעודהחלב.לשוקחזק
החדשיםששתמהר,גדלוהחלבמחירי2001

אףהפוכה,מגמהעלמראים2002שלהראשונים

ביחס[הדולרפיחותמודגשת.פחותזאתאם

החלבמחירישלחודשיבינלאומיסקר
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שלהאחרוניםהחודשים12שלהסקררצףאת
במשקוליצרןהחלבשמחירמאחר2002.יוני

לעקובטעםישהרפתן,שלהכנסתועיקרהוא
ידיעלמשולמיםשהםכפיהמחיריםאחרי
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ליצרןבמחירלהתחשבחייבתוהיאפשוטה,

ואיכותבחלבהחלבוןהשומן,לרכיביבהתאם

בונוסיםמיניכללחשבישלכךבנוסףהחלב.

מיוחדים;תשלומיםשלמסגרותאו/הורדות;
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י)6.79-(ג"קו00/וריא2-בירדהממוצעהמחיר

ברמתהשנהנמצאולמעשה2001,ליוניביחס
2000.ביוניהמחיר

קשה.משנהסובליםשובהבריטייםהחלביצדני41
עםיחדומוצריוהחלבבשוקמיתוןשלהשילוב

מספקתיכולתוהיעדרחלבאספקתשלשיא
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-ב-2%רקירדוהמחיריםבצרפתשעברה.לשנה

זמן.תקופתבאותה396,

קשורclass)111קטגוריה(ליצרןהמחירארה"ב.8
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ביחס[הדולרפיחותמודגשת.פחותזאתאם



היצרניםולרעתהמגמהאתמחמירעודלאירו]
למחירמתחתנמצאהשנהביוניוו(החלבמחיר-

באירופה.הממוצע

אתומקיפההשולטתFonterraחברתניו-זילנד,*
חדשהחלבעונתהתחילהשם,החלבשיווקכל

הסופיהחלבמחירהחורף].התחלתזהשם[ביוני

רכיביםג"ק/א33.5$2היה2002/2001לעונת

ק"ג1וריא/00ל-19השווהמחירשומן+חלבון),(

עםמתחילההחדשהשהעונהנהוג,סטנדרט.חלב
מכלהחלב.עונתבמשךגדלאשרצנוע,חלבמחיר
בשוקתלויההמדוייקהמחירהתנהלותמקום,
2002/לעונתFonterraתחזיתומוצריו.החלב
אירו/5.501שהם(רכיביםג"ק/א4$2היא2003

ב-25%נמוךחזויזהמחירסטנדרט).חלבק"גו00

שעברה.העונהבסוףהחלבממחיר

הסקר:לטבלאותהערות
חלבק"גל-100המחיריומיים.כלחלבהובלתשלבהנחהליצרןמשולמיםמע"מ,בליהמחיריםכל)1(

חלבוכמות249,999סת"ס24,999,חידקיםספירתס"הכללי,חלבון3.35%שומן,4.296עםסטנדרט
ק"ג.350,000שלשנתית

זה.לחודשאריטמתיממוצע,2(
249,999.וסת"סחלבון3.35%שזמן,ל-4.2%מותאמים]](קטגוריהמחירי)3(
החברה/מחלבה.שלהתפעוליתלהצלחהקשורותלרבאחרונות,מחירתוספותכולל)4(
בשנה.למשלוחחלבק"גו-300,000תלבון3.35%שומן,ל-4.2%במותאםבניו-זילנד,הנהוגההשיטהעלמבוסס)5(
הטבלה:כותרותלהבנתכן,כמו
אירלנד,]]בריטניה,08צרפת,FRפינלנד,ע(דנמרק,DKגרמניה,DEבלגיה,[8ר"ת:לפיארצות-א

ארה"ב.usזילנד,ניוא2שבדיה,SEהולנד,א]איטליה,ז]
איכותית.התאמה-ב
כמותית.התאמה-ג

בישראלהמטרהמחיר

החלב)מועצתשירותדמיללא(המחלבהבשערחלבמחירי
199719981999200020012002רבעון

3-113330136.40137.83149.95147.93142.03
6-4137.40136.40138.3314935145.9314337
142.2714935וס.9-8138.60135

142.76

מרוטט152%7
ו4וא.210-1133.30135.10145.06149.95

היצרניםולרעתהמגמהאתמחמירעודלאירו]
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ב-25%נמוךחזויזהמחירסטנדרט).חלבק"גו00

שעברה.העונהבסוףהחלבממחיר

הסקר:לטבלאותהערות
חלבק"גל-100המחיריומיים.כלחלבהובלתשלבהנחהליצרןמשולמיםמע"מ,בליהמחיריםכל)1(

חלבוכמות249,999סת"ס24,999,חידקיםספירתס"הכללי,חלבון3.35%שומן,4.296עםסטנדרט
ק"ג.350,000שלשנתית

זה.לחודשאריטמתיממוצע,2(
249,999.וסת"סחלבון3.35%שזמן,ל-4.2%מותאמים]](קטגוריהמחירי)3(
החברה/מחלבה.שלהתפעוליתלהצלחהקשורותלרבאחרונות,מחירתוספותכולל)4(
בשנה.למשלוחחלבק"גו-300,000תלבון3.35%שומן,ל-4.2%במותאםבניו-זילנד,הנהוגההשיטהעלמבוסס)5(
הטבלה:כותרותלהבנתכן,כמו
אירלנד,]]בריטניה,08צרפת,FRפינלנד,ע(דנמרק,DKגרמניה,DEבלגיה,[8ר"ת:לפיארצות-א

ארה"ב.usזילנד,ניוא2שבדיה,SEהולנד,א]איטליה,ז]
איכותית.התאמה-ב
כמותית.התאמה-ג

3-14-6
8-9
ר10-2

בישראלהמטרהמחיר

החלב)מועצתשירותדמיללא(המחלבהבשערחלבמחירי
199719981999200020012002רבעון
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