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ייצור חלב בקר
על פי הנתונים שהצטברו בששת החודשים הראשונים של 
שנת 2015 עולה כי נרשמה ירידה של כ-5 אחוזים בייצור 

החלב ברפתות. הירידה מוסברת בשל השינוי במדיניות 
התשלום לחלב עודף שהתחייבה לנוכח עודפי הייצור הגדולים 

בשנת 2014. במועצת החלב צופים המשך ירידת ייצור החלב 
ביחס לשנה עברה. יש לציין כי בקיץ 2015 שוררים תנאי 

אקלים קיצוניים ובמועצת החלב עדכנו את אומדני הייצור 
לחודשים אוגוסט וספטמבר. 

שיווק חלב ומוצריו
בנתוני השיווק של חלב ומוצריו לשישה החודשים הראשונים 

של השנה נרשמה בקטגוריות חלב שתיה ומשקאות ירידה 
של כאחוז ובקטגוריה של התוצרת הניגרת והמעדנים המגמה 

דומה לשנה שעברה קרי, ירידה מזערית של 0.4 אחוז. 
בקטגוריית הגבינות הלבנות נרשמה עליה של 2.3 אחוזים 

ובקטגוריית הגבינות הקשות נרשמה עליה מרשימה של 
למעלה מ-5 אחוזים. המגמה המשוקללת מראה על גידול 

של כ-1.5 אחוזים, מדובר על צמיחה מינורית הנמוכה מקצב 
גידול האוכלוסיה )1.8( כלומר גם השנה נרשמת ירידה בצריכה 

לנפש. יש לציין כי כאשר אומדים את היקפי הצריכה בשיטת 
המאזנים )איזון משוואות מקורות ושימושים בענף( עולה 

כי לא נרשמה כל צמיחה בשוק. בהקשר של הגבינות הקשות 
יש לציין כי זוהי הקטגוריה החשופה ביותר לייבוא ועל פי 

"מתווה לוקר" המכסות הפטורות ממכס לייבוא גבינות קשות 
אמורות לגדול ויהיה קשה לשמר שיעורי צמיחה דומים בשנים 

הקרובות. 

מחיר המטרה
מחיר המטרה לחלב בקר בשנת 2015 נמצא במגמה של ירידה 

ביחס למחירי 2014. המחיר שנקבע לרבעון יוני-ספטמבר 
2015 עומד על 1.94 שקלים לליטר )בשער המשק( לעומת 

המחיר באותה תקופה ב-2014 שעמד על 2.25 שקלים לליטר. 
ירידה של כמעט 31 אגורות לליטר שהם כ-14 אחוזים. 
הירידה היא בגלל ההוזלה במרכיבי ההזנה אך גם בשל 

מרכיבי ההתייעלות הגלומים בתחשיב מחיר המטרה. שיעורי 
ההתייעלות )השוטפת ולוקר( ברבעון יוני-ספטמבר לשנה זו 
הם 16.9 אגורות לליטר לעומת 11.6 אגורות באותה תקופה 

אשתקד.

לירון תמיר "המחירים העולמיים 
הנמוכים מגדילים את הלחץ ואת 

הכדאיות לייבוא" •

סיכום חצי שנתי
של מועצת החלב

כדאיות הייבוא - ההשלכות על משק 
החלב בישראל

המחירים הנמוכים של חומרי גלם חלביים גוזרים 
פדיון נמוך מאוד לעודפי הייצור אותם אנו מייצאים. 
המחירים העולמיים הנמוכים מגדילים את הלחצים 

על הייבוא ומגדילים את כדאיות הייבוא. 

ראובן זלץ

לירון תמיר
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ענף החלב מגמות עולמיות 
בשנת 2015 נרשמת ירידה דרסטית במחירי חומרי הגלם 
החלביים )אבקת חלב כחוש, חמאה תעשייתית וגבינות 

קשות( המחיר הממוצע לאבקת חלב כחוש בבורסת הסחורות 
בשיקגו עמד בשנת 2014 על כ-4,000 דולר לטון. המחיר בשנה 

זו ירד לשפל של 1,500 דולר לטון. מדובר בקריסה המוסברת 
על ידי הגדלת ההיצע באירופה, ארה"ב ואוקייניה וצמצום 
הביקושים שהוזרמו מסין ורוסיה. הירידות במחירי חומרי 
הגלם הובילו לירידות בתמורות ליצרני החלב בכל העולם 

ונרשמו ירידות דרסטיות במחירי החלב עד למחירים שאינם 
מכסים את עלויות הייצור. היינו עדים באירופה למחאות 

והפגנות של יצרני החלב. 
חשש מהגדלת היבוא
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