
2משק הבקר והחלב 370 12 0 1 4 י  נ ו י

הפחתת מחירי המוצרים לצרכן
באמצעות שכלול התחרות המקומית והתחרות מייבוא

בהמשך לחתימה משותפת על מסמך ההבנות להורדת המכסים על גבינות קשות, חמאה ויוגורט, שלח 
משרד האוצר מסמך הבהרות על כוונתו להבטיח שההוזלה אכן תגיע גם לצרכנים

לכבוד:

אביתר דותן, ראש התאחדות מגדלי בקר לחלב 

מיכל קראוס, מנכ"לית מועצת החלב

ז' בניסן התשע"ד
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מסמך האוצר

צוות הבין משרדי המשותף למשרדי החקלאות ופיתוח הכפר, האוצר, ה
הכלכלה ורשות ההגבלים העסקיים בחן לעומק את שוק החלב, במטרה 
לגבש דרכים להפחית את מחירי מוצרי החלב לצרכן. ההוצאה על מוצרי חלב 
למשק בית היא ההוצאה הגדולה ביותר על קבוצת מוצרים בעלי מכנה משותף 

מקרב הוצאות משק בית על מזון ומהווה 12% מההוצאה על מזון.
במסגרת עבודת הצוות נפגשו חבריו עם נציגים מכל שרשרת הערך וגורמים 
הרשתות  נציגי  והקטנות,  הגדולות  המחלבות  נציגי   - בדבר  העוסקים 
על  בנוסף,  ועוד.  שווקים  למבני  מומחים  היבואנים,  נציגי  הקמעונאיות, 
מנת לבחון ממצאים כלכליים וחשבונאיים שונים, נעזר הצוות אף ביועצים 

חיצוניים.

הצוות נוכח במספר ממצאים עיקריים:
החלב  מוצרי  ממחירי  ניכר  באופן  גבוהים  בארץ  החלב  מוצרי  מחירי   )1
במדינות המפותחות.  הפער עומד בממוצע על 30% במוצרים המפוקחים 
ו-50% במוצרים הלא מפוקחים, כאשר ישנם מוצרים שבהם הפער גבוה 

בהרבה.
ענפי  לשאר  ביחס  הן  המחלבה,  במקטע  מאד  גבוהה  ריכוזיות  קיימת   )2
ביחס  והן  הם(  גם  גבוהה  בריכוזיות  מאופיינים  )אשר  בארץ  המזון 

למדינות המפותחות
מצד  וגם  בשוק  הגדולות  השחקניות  בין  המחיר  על  תחרות  העדר   )3

המחלבות הקטנות.
למצות  להן  מפריעים  הקטנות  והתרחבות של המחלבות  כניסה  חסמי   )4

יתרונות לגודל ולהציע תחרות על המחיר.
חלוקה משתמעת של השוק, כך שכמעט בכל מוצר, אין יותר ממתחרה   )5

אחד דומיננטי.
מכסיים  ולא  מכסיים  חסמים  בשל  נמנעת  מייבוא  אפקטיבית  תחרות   )6

)כשרות, אופן חלוקת מכסות הייבוא, דרישות משרד הבריאות וכיו"ב(
מחיר החלב הגולמי בארץ גבוה מהממוצע במדינות המפותחות )כ-25%   )7

פער ממוצע בין השנים 2007 ל-2014(
גם בניכוי פערי מחיר חומר הגלם, מיסוי והשפעות הכשרות, קיים פער   )8

עודף במחיר, אשר נעוץ בהיעדר התחרות במקטע המחלבות. 

עמדת הצוות הייתה כי רק תחרות אמתית יכולה להוביל ליעילות ולרמת 
גיבש הצוות שורה של צעדים  יותר בטווח הארוך. לפיכך,  מחירים נמוכה 
המבוססים, הן על עידוד התחרות בשוק המקומי והן בעידוד התחרות מצד 

הייבוא:

בשוק המקומי
מסלול חדש למענקים למחלבות קטנות - ממוקד  לשוק החלב ומותנים  £

להגברת התחרות.
תעדוף גורמים מחוללי תחרות במכסות ייבוא. £
מוצרים מפוקחים - קיבוע מרווח קמעונאי, בחינת חיוב הבלטת מוצרים. £
יישומם  £ שעל  ויסות,  תקנות  באמצעות  החלב  וקליטת  הייבוש  הסדרת 

תהיה אחראית מועצת החלב, במטרה להבטיח די חלב לכל מחלבה חדשה 
שתרצה להיכנס לשוק או להתרחב וגישה חופשית למתקן הייבוש.

של  £ השוק  כוח  להקטנת  משמעותיים  צעדים  נקיטת  של  בחינה  המשך 
תנובה.

עידוד התחרות מייבוא:
ביטול המכסים בתוך המכסות הקיימות.  £
הזול  £ למחיר  בהתאם  ליבואן  המכסות  להקצאת  תחרותי  הליך  קידום 

ביותר לצרכן.

החשיבות בעידוד התחרות מייבוא היא בלעקוף את מקטע המחלבה אשר 
מאופיין בהעדר תחרות ובחוסר יעילות ולאפשר, על ידי כך, להביא לצרכן 
מוצרים שיוצרו במחלבות שצריכות להתחרות בשווקים שבהם הריכוזיות 
פחותה, ולפיכך הן מצליחות למקסם יתרון לגודל ולייצר ביעילות רבה יותר.
בנוסף, יש צורך אמתי בעידוד התחרות על ידי הייבוא, על מנת שהיצרנים 
ויגרפו אליהם  בשוק  המחירים  מקיפאון  ייהנו  לא  )המחלבות(  המקומיים 

את מרבית הרווח.
הצוות מצא, הן משיחות עם יבואנים והן מניתוח המחירים, כי המכס בתוך 
המכסה מהווה חסם ייבוא אפקטיבי, וגם אם תיאורטית הוא מאפשר ייבוא 
עלויות  בארץ,  הנמכרים  לצרכן מהמוצרים  יותר  נמוך  במחיר  מוצרים  של 
הכשרות, המהוות "מס" נוסף, לא מאפשרות להביא את המוצרים במחירים 
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שיאפשרו תחרות אמתית. 
דרישות  את  להוזיל  לנסות  מנת  על  הכשרות,  במישור  גם  פועל  הצוות 
ההשגחה לצורך קבלת תעודת כשרות במוצרים המיובאים וגיבש שורה של 

המלצות בנושא, שנבדקות מול הגורמים העוסקים בדבר.
לאפשר  יש  מייבוא,  אמתית  תחרות  יצירת  לצורך  כי  ראה  הצוות  בנוסף, 
ליבואן ודאות ויתרון לגודל, וכי שיטת חלוקת המכסות הנהוגה כיום אינה 

מאפשרת או מאפשרת באופן חלקי ביותר.
מעל לכל, בשוק כה בעייתי המתאפיין בקיפאון נתחי שוק בין השחקניות 
הגדולות ובתיאום משתמע של המחירים, על מנת לזעזע את שיווי המשקל  
לשער  להביא  לאפשר  מנת  על  שניתן,  ככל  לעשות,  מקום  יש  בו,  השורר 

הנמל את המוצרים הזולים ביותר.

הצוות בחן את כיווני הפעולה העומדים בפניו, בין היתר, לאור חוק תכנון 
משק החלב והחלטת ממשלה 5177 מיום 21.10.2012.

של  מיטבי  ניצול  בפני  כרגע  העומדים  חסמים רבים  שישנם  הסיק  הצוות 
וכן בעיות  גובה המכס הנוכחי בתוך המכסה,  ובראשן,  המכסות הקיימות 

באופן חלוקת מכסות הייבוא הנוכחי.
לפיכך, המליץ הצוות על שינוי שיטת חלוקת המכסות, באופן שימנע את 
תופעת הסחר במכסות ויאזן בין הצורך לאפשר ליבואן את השימוש ביתרון 

לגודל בייבוא ובין הצורך בתחרות בין היבואנים עצמם.
לירידת  להביא  וצפויים  הקרוב  בזמן  להתפרסם  צפויים  החדשים  הנהלים 

המחיר לצרכן.
מעבר לכך, בחן הצוות יישום מהלך חדשני של חלוקת המכסות באמצעות 
הליך תחרותי בין היבואנים, אשר יתחרו ביניהם על קבלת ההטבה )מכסה 

פטורה ממכס לייבוא גבינות מהווה הטבה( באמצעות הצעת המחיר הנמוך 
ביותר לצרכן.

ככל ששיטה זו תיושם, הצוות צופה כי היא תאפשר הפחתה נוספת, מעבר 
להפחתה שתביא שינוי נוהלי חלוקת המכסות, של פערי התיווך הנגרמים 

בייבוא.
יש  וכי  מהשוק  היענות  צפויה  כי  וראה  המהלך  של  היתכנות  בדק  הצוות 
הליך  כזה, של  להסדיר את הקשיים המתעוררים מרעיון חדשני  אפשרות 
תחרותי )מהלכים דומים מתוכננים כעת ברפורמה בדיור- מחיר למשתכן(. 
לייבוא  גבוהה  היתכנות  בעלי  מוצרים  של  רשימה  בתוכו  יכלול  ההליך 

במסגרת המכסות.
לא  המכסות,  בחלוקת  החדשים  הנהלים  והן  התחרותי  ההליך  תנאי  הן 
יתעלמו מהצורך בסטנדרטים בסיסיים של איכות, מהצורך בפיזור התוצרת 

ובשיטת אכיפה אפקטיבית של מכירה במחיר שהובטח.
הכמות המחולקת במסגרת המכסות שנפתחו במתווה לוקר אמורה להיות 
תחרות  לחולל  מנת  על  הקשות(  הגבינות  בשוק  )בוודאי  דיה  משמעותית 
בשוק המוצר. התקווה היא שהתחרות שתתחולל בין היצרניות המקומיות 
הגדולות לבין היבואנים, תחלחל במהירות גם לתחרות על המחיר ביניהן 

 .ותניע שורה של הוזלות מחיר שיביאו לטובת הצרכן

בכבוד רב,
אלון מסר

רכז מים וחקלאות
משרד האוצר

ממשרד ב מסר  ואלון  ההסכם,  נחתם  האחרון  השבוע  מהלך 
האוצר  בקשת  של  התכלית  נייר  את  כמסוכם,  העביר  האוצר, 

והוא מפורסם באתר.

להלן עיקרי ההסכם באופן ברור:  
טון  מ-9,500  הופחתה  לוקר  במתווה  המוסכמת  הייבוא  מכסת  א. 

ל-6,500 טון )גבינות קשות(.
המכס המוסכם במתווה לוקר הופחת לתשלום אפס מתשלום של  ב. 

5.6 ₪ לק"ג )גבינות קשות(.

כל ההסכמים הבין-לאומיים ייכללו בתוך המכסה של 6,500 טון. ג. 
בהיבט המשפטי נשמר הסכם לוקר במלואו. ד. 

במשרד  ההשקעות  למרכז   ₪ מיליון   65 יעביר  האוצר  משרד  ה. 
החקלאות וצוות משותף, שכולל את  ההתאחדות ומועצת החלב, 

יחליט במשותף על השימוש בכספים אלו.
תוך חצי שנה יגיש צוות המורכב מנציגי משרד החקלאות, מועצת  ו. 
"תקינה  בנושא  המלצות  מקצוע,  אנשי  וכן  וההתאחדות  החלב 
תקנות  להעביר  היא  המטרה  החלב;  בשוק  ייבוא  של  ואיכות" 

   .בכנסת בנושא

חתימה על עדכון מתווה לוקר
אביתר דותן, מזכיר ההתאחדות, מתוך יומן השבוע של יום העצמאות
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