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סיכומים כלכליים לשנת  - 2019דעות ותגובות

גבי עדין

"השונות בין המשקים גדולה מאוד ,ומומלץ
ללמוד מהמשקים הטובים כיצד לשפר ביצועים"
ד"ר גבי עדין ,מנהל אגף בע"ח
בשה"מ ,משרד החקלאות ,שותף
עם פרץ שורק וברכה גל (מנהלת
תחום כלכלת היצור בשה"מ")
על הסיכומים הכלכליים לשנת
 2019באזור משקי הדרום (מאז
שנת  1993ועד היום) .גבי עדין,
המלווה את הענף שנים רבות ,שומר
על אופטימיות ואומר "אין לי ספק
שהענף ימשיך לייצר ולהיות
פקטור משמעותי" •

ממליץ ללמוד מהביצועים של הרפתות
הטובות .גבי עדין

איך אתה מסכם את ?2019

בכחמישה אחוז והשחתות למיניהן שתייקרו בכ 10-אחוז.
כך שלמרות שסל הקניה של הגרעינים ומקורות החלבון היה
בעצם זול יותר ,העליה במחירי המזון הגס הייתה משמעותית.
בנוסף ,אנחנו רואים הרעה בנצילות המזון .אני מדבר על סדר
גודל של כ 3-אחוז פחות יעילות וכך יעילות הייצור נפגעה.
לגבי שאר סעיפי ההוצאות ,אנחנו רואים עליה של  6אחוז
המתחלקים באופן דומה בין סעיף העבודה לסעיף החומרים
ושירותים .בשורה התחתונה ,היתרה התפעולית לליטר
המיוצר ירד בכ 16-אגורות".

"באופן כללי ובהתייחס לאזור משקי הדרום ,הרי שאנחנו
רואים בהיבט המקצועי ,ירידה קלה בתנובת החלב ,בסדר גודל
של פחות מאחוז ,שיעור החלבון עלה בכ 2-עשיריות האחוז,
אך שיעור השומן ירד בכ 2-עשיריות אחוז ,ירידה דומה הייתה
בין שנת  2017ל 2018-מה הסיבה? יתכן וזה תלוי באיכות
המזון הגס ,או בשינויים במזג אויר ,או בשילוב ביניהם ,אנחנו
מקווים שהשנה ,2020 ,יהיה טוב יותר ,והעליה שראינו עד כה
תמשך ואף תתחזק".

איך אתה רואה את עתיד הענף?

באשר לסעיפי ההכנסות?

"מדובר על הכנסות מחלב ומבשר ,בסעיף הכנסות מבשר ,אני
לא רואה שינויים משמעותיים .באזור משקי הדרום הייתה
עליה קלה במחירי הבשר ליחידה יחד עם ירידת ערך ,אחד
קיזז את השני .לגבי החלב ,נרשמה ירידה משמעותית במחיר
הליטר המיוצר הממוצע של כ 8-אגורות לליטר באזור משקי
דרום .זה נובע מכמה סיבות :אי הגדלת המכסות ,ירידה ברכיב
השומן וירידה ב 4-אגורות במחיר המטרה".

"אני אופטימי ,אנחנו עובדים בתעשייה המספקת מזון
איכותי ,לתינוקות ,לנוער ולקשישים ,בעצם לכל האוכלוסייה.
הגידול באוכלוסייה והעלייה ברמת החיים ובצריכת המזון
לנפש בעולם ,תביא לגידול בביקוש לתוצרת חקלאית ,ותהיה
דרישה הולכת וגוברת לחלבון מהחי כמרכיב בתזונת האדם.
התחזית לקראת  2050היא עליה בצריכת בשר בקר של 138%
ועליה דומה בצריכת חלב ומוצריו ,ביחס לשנת .)FAO( 2020
הדבר יחייב עלייה משמעותית ביבולים וכמות בעלי חיים".

"יש  3סעיפים עיקרים :עבודה ,מזון וחומרים ושירותים
(חו"ש) .בהוצאות המזון הייתה עליה של  4אגורות לליטר
חלב ,מחד מחיר המזונות המרוכזים ירד (בכ ,)8%-אך מאידך
המזונות הגסים התייקרו ,בעיקר התחמיצים שהתייקרו

לסיום אומר לנו ד"ר עדין "יש לציין שמשקים רבים ידעו
להתאים את התנהגותם העסקית למצב השוק ולהגיב בהתאם.
מאידך ,השונות בין המשקים שונה מאוד ואנו ממליצים ללמוד
מהמשקים הטובים כיצד לשפר ביצועים"▲ .
›››

וסעיפי ההוצאות?
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