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משק הבקר והחלב 379

האיחוד האירופאי  יישאר גם הלאה המקור לכ-85% מהחלב 
הנצרך באירופה. ב-2014 היה גידול משמעותי בצריכת גבינות 

בשוויץ וצמיחה דו-ספרתית בצריכת מוצרים טריים וחלב 
ניגר בפולין. כך אומר אלכסנדר אנטון, מזכ"ל איגוד המחלבות 

באירופה ואחד האנשים החזקים בענף העולמי. אנטון  הגיע 
לכנס מגדלי הבקר ושם פרס את משנתו בנושא עתיד ענף 
החלב, בהתייחס לתום עידן המכסות. אנטון הביא נתונים 

לגבי הענף באירופה ואמר כי "גם נתוני צריכת הגבינות ברוב 
מדינות האיחוד מעידים על פוטנציאל טוב. חלק ממדינות 

אירופה הכריזו על 1 באפריל 2015, יום ביטול המכסות, 
כיום חג. מדינות אחרות הגיבו בצורה מתונה יותר. אך כולם 

מסכימים, שקיימים 3 תנאים מקדמיים כדי שסוף משטר 
המכסות באירופה יהיה סיפור הצלחה: א. התנאים הטבעיים 

הכמעט אידאליים שלנו לייצור חלב ברוב חלקי אירופה ב. 
מחלבות מעולות המייצרות עבור אירופה והשווקים העולמיים 

ג. מדיניות תומכת ל-2 עמודי התווך של תעשיית החלב, 
הרפתנים והמחלבות. הסבר אפשרי לגידול בתפוקת החלב 
באירופה הוא התכונה בקרב הרפתנים לקראת תום משטר 

מכסות החלב. הסבר נוסף עבור השנים 2013-2014 הוא רמות 
המחיר הגבוהות באותה עת". 

"..נדרשת תמיכה 
פוליטית בכל 

ההיבטים: סימון 
מוצרים, חקיקה 

סביבתית, חקיקה 
תברואתית, יחסי 
סחר ועוד. תמיכה 
ברפתנים  ליוותה 
את ביטול מכסות 

החלב..."

על שלושה דברים עומד סיפור 
ההצלחה של תעשיית החלב 

האירופית: שמירה על בסיס שוק 
החלב האירופי, מימוש הפוטנציאל 

של השווקים האירופים, ורווח 
מהגידול בשיווק חלב בעולם. 

אלכסנדר אנטון, אחד מאנשי המפתח 
בענף החלב העולמי, היה אורח כנס 

מגדלי הבקר. להלן תמצית דבריו 
החשובים •

אלכסנדר אנטון | מזכ"ל  איגוד 
EDA המחלבות האירופי

הדינמיקה בענף החלב האירופי 
לקראת 2015 ובעתיד

איך נהפוך את תום 
עידן המכסות באירופה 

לסיפור הצלחה?
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והרי התחזית 
על העתיד באירופה אמר אלכסנדר אנטון "התחזית לשינוי 
בתפוקת החלב  ב-2024 מתבססים בין השאר על התנאים 
הטבעיים, הכמעט אידאליים שלנו לייצור חלב ברוב חלקי 
אירופה. יש לנו מחלבות מעולות המייצרות עבור אירופה 
והשווקים העולמיים, בנינו מדיניות התומכת  ב-2 עמודי 

התווך של תעשיית החלב, הרפתנים והמחלבות. מתוך  
המחלבות המובילות בעולם 12 הן מאירופה, וזאת למרות 

משטר המכסות ב-31 השנים האחרונות, או אולי דווקא 
בזכות המכסות, שהיוו תמריץ חזק להשקיע לא רק באירופה 

אלא גם מחוץ לה. יש לנו שוק מקומי חזק של 500 מיליון 
אזרחים אירופים עם תרבות מושרשת של צריכת מוצרי חלב 

וצריכה לנפש גבוהה יחסית". 

שוק מקומי חזק )500 מיליון אירופים( 
עם ערך מוסף 

באשר לגידול השווקים העתידיים אמר מזכ"ל איגוד 
המחלבות באירופה "אנו מצפים לגידול בשווקים עם הערך 
המוסף, כגון במוצרים המוגנים בכינויי מקור או בתעשייה 

האורגנית - בשוק המקומי של האיחוד וברמה עולמית. 
המחלבות אכן התכוננו לביטול המכסות ולתפוקה המוגברת 
של חלב באירופה. במהלך השנתיים האחרונות הושקעו כ-6 

מיליארד דולר במחלבות חדשות באירופה על ידי כל סוגי 
החברות ובכל אירופה".

מגמה ברורה לאסטרטגיות פיתוח בינלאומיות
על ההשקעה בענף החלב ועל חברות הענק סיפר אנטון "הענף 

משקיע קרוב יותר לבסיס החלב העתידי.  Arla פיתחה ב-5 
השנים האחרונות את בסיס החלב שלה מחוץ למדינות הבית 
ההיסטוריות שלה - דנמרק ושבדיה. כיום, חצי ממשקי החלב 

של Arla מצויים מחוץ לדנמרק ושבדיה". עוד אמר אנטון 
"במקביל, אנו רואים השקעות זרות בענף עיבוד החלב של 

האיחוד. ענק החלב הניו-זילנדי, Fonterra, פתח לפני מספר 
 Emmi שבועות מפעל עיבוד מי-גבינה ענק בהולנד. חברת

שהמטה שלה בשוויץ השקיעה בגרמניה. חברות סיניות 
שונות, כגון Synutra השקיעו במיזמים משותפים בצרפת 

ובהולנד. מנגד, השקעה בשווקים חדשים, כגון אפריקה, דרום 
אמריקה ואסיה".

הענף זקוק לתמיכה פוליטית
אנטון התייחס כמובן לקשר שבין הענף הכלכלי לפוליטיקה 

והדגיש את הנחיצות שבתמיכה פוליטית בענף "נדרשת 
תמיכה פוליטית בכל ההיבטים: סימון מוצרים, חקיקה 

סביבתית, חקיקה תברואתית, יחסי סחר ועוד. תמיכה בענף 
הרפתנים ליוותה את ביטול מכסות החלב". אנטון מביא 

 דוגמא להפגנת כוח שגררה תמיכה פוליטית ואמר 
"ב-7/9/2015 הפגינו בבריסל 5,000 רפתנים בשל תנאי השוק 
הקשים והם השיגו תכנית סיוע של 500 מיליון אירו. זו הייתה 

גם הפגנת כוח כלפי מקבלי ההחלטות באירופה".

חקלאות באיחוד/רפורמות במדיניות חלב 
 לסיכום דבריו אמר אנטון "הביטול בשלבים של מכסות 

החלב תוכנן היטב, אך היה מסע ארוך מבחינה פוליטית. ב-10 
השנים האחרונות, גם המחלבות התכוננו יחד עם הרפתנים 

ע"י ניתוח השפעת ביטול המכסות וע"י השקעה במתקנים 
נוספים לייצור ועיבוד. 

תעשיית החלב האירופית, יצרני החלב והמחלבות שלה, 
מוכנים להתמודד עם האתגרים. זאת, בהסתמך על התנאים 

הטבעיים שלנו לייצור חלב, המחלבות המעולות שלנו 
והתמיכה הפוליטית העתידית בנו".  ▲
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