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 לצרכן מחירים
שתייה חלב של

ה ו י ה ו ש ת ה י מ ו א ל נ י תמיר לירוןב

 של ומחודשות מוכרות לטענות עדים נחנו1ץ האחרונה בתקופה
̂נרי של היקרים המחירים על הץווצר, משרד  לצרכו. החלב כזו
 השווץות הכולל החלב, ממוענת תמיר לירון של נתוחו כץןן מוב\ו

בעולם. רבות ממדינות שתיה חלב של מחירים

ת ר ג ס מ  בגרמי חקלא׳ למחקר המכון ל
A■ ניה FAL, מרכז 1998 בשנת הוקם 

 גוף .IFCN החלב בענף כלכליות להשוואות
 30)כ- בינלאומית כלכלנים כרשת הפועל זה,

 ביותר הרציני לגורם כיום, נחשב מדינות(
זה. בתחום

המכון ואת המה דר׳ מרכז הפורום את

ן * רו ר לי מי בלן ת ת בל צ ע ב מו ל ח פ"׳ ה  ע
ה ר קי ל: ס  T. Hem me & W.Fassbenber ש

IFCN, Braunschweig, Germany 
2003 September

 חברה ישראל איזימא״ר, פרופ׳ מנהל הכלכלי
 בעיקר עוסק הפורום .2002 משנת בו

 גם מפרםם אך ״צור, עלויות בהשוואת
 מחירים כגון: נוספים בתחומים עבודות
 לא )עד״ן 2003 של השנתי בדו״ח לצרכן.

 מהירים על סקירה תפורסם לאור( יצא
 מופיעה ישראל שת״ה, חלב של לצרכן

 הפרסום: עיקרי להלן זו, בסקירה
 מחירים של בינלאומית השוואה - מטרה
לצרכן.
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ק העיבוד מרווחי - 3 מס' תרשים ת״ה חלב של והשיוו מן 4%ל- ממרמל ש שו

 בתקופה דומים מוצרים השוואת - השיסה
 (.2003 )מרץ מקבילה

ת מספר .27 - ארצו
 מדינה )בכל ת״ה1ע חלב - המושווה המוצר
 מהחלב 30%כ- בישראל - השכיח( במופע
 . שת״ה חלב ל״צור מופנה הגולמי

מהמדינות 70% ליטר, ארבע עד חצי - נפח
אחד. ר0לי של נפח -

3% בין מהמדינות 57% ,1.5%-6% - שומן
.4%ל-

42% קרסון, באריזת 50% - אריזה סוג

 בשקית. או בבקבוק
 טרי. חלב 83% - חלב וג0

 של לצרכן ממוצע מחיר כוללת הסקירה
 זה מחיר (,2003 )מרץ השכיח המוצר
 לק״ג, אמריקאי ולדולר שומן 4%ל- מתוקנן

 חלב מחיר׳ ממוצע עפ"׳ הגלם, חומר ערך
 והמרווח 2002ב- שומן מושווה גולמי

 עלויות את המגלם המוצר בשרשרת
העקיף והמס הקמעונאי המרווח המחלבה,
■(V.A.T)
ניתן מהם תרשימים שלושה מצורפים

 ליצרן החלב במחירי דומה ישראל כ׳ לראות
 למקובל המוצר שרשרת ובפער׳ ולצרכן

 ההבדל מארה״ב. במקצת ויקרה באירופה,
 התייחסות הוא בעבר, לעבודות זו עבודה בין

 מוצרים השוו בעבר זהה, ולא שכיח למוצר
 מסוימת במדינה נדירים והיו שיתכן זהים
 המחירים רמות את נכון ״צג מחירם,לא ולכן

 משווה הנוכחית, הסקירה מדינה, באותה
 תוצאותיה, ולכן מתוקננים שכיחים מוצרים

 ברמת ההבדלים, על יותר טוב מצביעות
■ המדינות. בין המחירים
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