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לירון תמיר

"ב 2018-יישבר שיא
ייצור החלב בישראל"
כלכלן מועצת החלב עסוק בימים
אלה ,בסיכום סקר  2017עליו
יתבסס מחיר המטרה לשנת .2019
באשר לנתוני השיווק לחצי הראשון
של  ,2018לדברי לירון תמיר ,נרשמת
צמיחה קטנה מאוד .רגע לפני חגי
תשרי ,להלן הנתונים לחצי הראשון
של  2018בשיווק ,ייצור חלב ,מחיר
המטרה וגם תחזית לעתיד ולמדיניות
תשלום של צמצום הייצור •

ראובן זלץ

מבחינת לירון תמיר ,המספרים אף פעם לא משקרים או
מטעים ,לירון מביט בטבלאות ויודע לתרגם את המספרים
לנתונים המבטאים את מצבו של הענף .באשר לשיווק חלב
בקר הוא אומר לנו ״נתוני השיווק ינואר יוני  2018לעומת
אותה תקופה בשנת  2017מראים על צמיחה מאוד קטנה.
בחלב לשתיה נרשמה צמיחה של  0.2אחוז בלבד ,בתוצרת
הניגרת נרשמה צמיחה של פחות מאחוז ,בגבינות הלבנות
נרשמה נסיגה של פחות מאחוז וגבינות הקשות צמיחה
קטנה של פחות מאחוז ,בסה״כ הצמיחה הכללית היא של
פחות מאחוז .אם נזכור כי גידול האוכלוסייה בישראל היא
של  -1.8אחוזים בשנה הרי שבמחצית הראשונה של שנת
 2018נרשמה נסיגה בצריכה לנפש של חלב ומוצריו בייצור
מקומי .הסיבות לנסיגה עדיין לא ברורות אך אין ספק
כי חלק מהנסיגה בגין הגדלת היבוא ובגין צמצום מבצעי
השיווק של החברות הגדולות״.

ומה באשר לייצור חלב?

״על סמך נתוני ייצור חלב ברפתות בשבעת החודשים
הראשונים של  2018עולה כי הייצור ברפתות ,ביחס לאותה
תקופה המקבילה אשתקד ,עלה ב 2.8-אחוזים .אנחנו
במועצת החלב מעריכים כי ייצור החלב בשנת  2018יעמוד על
כמיליארד ו 550-ליטר ,שיא של כל הזמנים ,לעומת מיליארד
ו ,513-גידול של  34מיליון ליטר .הגידול בייצור והקיפאון
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בצריכה מביאים את הענף להיווצרות מלאים של אבקת
חלב אותם מפנים בעלות גבוהה .לקראת  2019צריך להיערך
למדיניות תשלום של צמצום הייצור״.

מחיר המטרה?

הסיבות לנסיגה בצריכה לנפש
עדיין לא ברורות אך אין ספק כי
חלק מהנסיגה בגין הגדלת היבוא
ובגין צמצום מבצעי השיווק של
החברות הגדולות

"מחיר המטרה לרבעון השלישי של שנת  2018יקר בשש
אגורות יותר מהרבעון המקביל אשתקד .תנאי השכר
(יחס מחירי תפוקה תשומה) בשנת  2018פחות טובים משנת
 2017ואנו מעריכים כי תהיה שחיקת רווחיות בשנת 2018
ביחס לנתוני  .2017בינואר  2019יכנס לתוקפו מחיר מטרה
המתבסס על סקר  2017ובימים אלו אנו מסכמים את תוצאות
הסקר ולקראת סוף השנה נפרסם את התוצאות״.

ואיך המחירים בעולם?

״המחירים העולמיים של אבקת חלב כחוש ממשיכים להיות
נמוכים בעוד מחירי החמאה ממשיכים להיות גבוהים ,ענף
החלב בישראל איננו מאוזן ואנו מייצרים עודפי חלבון
המתבטאים בעליית מלאים של אבקת החלב ומצד שני
נמשך המחסור בשומן חלב המתבטא בביקושים לחמאה
תעשייתית .מצב זה של חוסר איזון ימשיך לאתגר את הענף
גם בשנים הקרובות״.

ובאשר לעתיד?

״שנת  2019הינה השנה האחרונה למתווה ייבוא גבינות קשות
במסגרת הסכם לוקר והיא גם השנה האחרונה לקביעת מחיר
המטרה על פי התקנות שהותקנו בתחילת  .2012במהלך
החודשים הקרובים ,קובעי המדיניות בענף יצטרכו לתת דעתם
ולקבוע עקרונות למדיניות הענף לאחר שנת 2019״▲ .

התנועה הקיבוצית מברכת את רפתניות ורפתני ישראל בברכת
שנה טובה ומווווווצלחת
ושולחת ברכה מיוחדת לרפתני עוטף ישראל הממשיכים את מלאכתם בתנאי ביטחון מורכבים,
באמונה ובתחושת שליחות גדולה.

עם פרוס השנה החדשה נאחל לכלל רפתני ישראל ולמשק החקלאי כולו שנת צמיחה ופריחה,
שגשוג ,יציבות ,שפע וגשמי ברכה.

שנת תנובה והתחדשות!
נה טובה,
ש
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