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 שאול קירשנבום/ממשלתית בחקלאותהתמיכה מדיניות ה

 תקציר

בתקופה האחרונה נעשים מאמצים רבים מצד גורמים שונים בחברה הישראלית ובממשלה 

תחום אשר תורם רבות ליוקר המחיה ואשר . לטיפול ביוקר המחיה ההולך ומאמיר בישראל

מהוות חלק ניכר מהוצאות  הוצאות על מזוןה. מתבטא בכיס של כל ישראלי הוא שוק המזון

העלייה הניכרת במחירי המוצרים בשנים . הצריכה החודשיות של משק הבית הממוצע בישראל

האחרונות והשפעתה הגדולה על משק הבית הישראלי כפי שנראה להלן מצריכים אותנו לעמוד על 

תעשייה , חקלאות   :ענפים-יענף מוצרי המזון בישראל מורכב משלושה תת. הגורמים לעלייה זאת

 .החקלאות במסמך זה נעסוק בענף. ותקמעונאו

י הממשלה בכלל "ם המפוקחים ביותר עבאופן מסורתי תחום החקלאות הינו אחד מהתחומי

בחקלאות  המדינהתומכת , כחלק מפיקוח ממשלתי זה. ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר בפרט

תמיכה ישירה ותמיכה  :ת התמיכה מתחלקת לשני סוגיםמדיניו. מה דרכים וזאת משלל סיבותכב

ת התמיכה ומסמך זה אינו מתיימר להציג את התמונה המלאה של השפעות מדיני. עקיפה

לנסות להעריך את , מטרתו. מגזר החקלאות בפרטעל החקלאית על המשק הישראלי בכלל ו

על אף שאיננו תומכים . ליההשפעה היחסית של התמיכה העקיפה והישירה על הצרכן הישרא

והוא בוחן את הדרך לתמוך , נקודת המוצא של מסמך זה הינה שתמיכה כזו תימשך, בסבסוד

 .בחקלאות באופן שימזער את הפגיעה בצרכנים

 :בחרנו להתמקד בתמיכה העקיפה וזאת מכמה סיבות

 . כה בחקלאותמסך התמי 07%-כפי שניווכח להלן היקף התמיכה העקיפה הינו כ  - היקף התמיכה

קיים , מכיוון שמקור התמיכה העקיפה הינו תשלומי הצרכנים ולא תקציב המדינה  - שקיפות

 .חוסר שקיפות רב בכל הנוגע להיקף ופירוט התמיכה

בניגוד לתמיכה אשר מקורה . תמיכה  עקיפה מרחיבה את ממדי אי השוויון בחברה – אי שוויון

י הצרכנים "מימון הנעשה ע, גרסיביורפיסים באופן מתקציב המדינה וממונת מכספי משלמי המ

אשר הוצאות המזון שלהן מהוות חלק ניכר , גרסיבי ופוגע בשכבות החלשות בחברהרמהווה מס 

 (יותר לעומת משפחות אמידות) יותר מסך הוצאתם

ערך הארגון מספר מחקרים (     OECD)לקראת הצטרפותה של ישראל לארגון המדינות המפותחות 

.  העוסקים בכלכלתה של ישראל וביניהם מחקר מקיף על מדיניות הממשלה בתחום החקלאות

לתמיכה  (07%) מופנית לתמיכה עקיפה ורק מיעוטה( 07%)רוב התמיכה  המחקר מצא שבישראל

ורמים תמיכה עקיפה משמעותה תמיכה במחירי שוק וזאת באמצעות כלים הג 1.ישירה בחקלאים

תמיכה , מנגד. מכסות ייצור ומחירי מינימום, כגון מכסים, לעלייה במחירי המוצרים החקלאיים

מביאה לירידה , ישירות לחקלאי סבסוד ישיר לפי כמויותנעשית באמצעות כלים כדוגמת שה ישיר

                                                           
1
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במגמת עלייה ברורה בשנים  שבישראל אחוז התמיכה העקיפה נמצאבעוד . במחירי המוצרים

 .באירופה מצב העניינים הפוך, ותהאחרונ

בעה שעל הקהילה ק–י י מועצת האיחוד האירופ"ע 2991אשר התקבלה בשנת  - "רפורמת מקשרי"

ולעבור מתמיכה עקיפה  במחירי השוק התערבותההאירופית להקטין בצורה משמעותית את 

י המצב כיום הוא שעל אף שאחוז התמיכה החקלאית הכוללת מהתוצר באיחוד האירופ. לישירה

במגמת  וז מתוכה המופנה לתמיכה עקיפה קטן ביותר ונמצאהאח, גבוהה מהרמה הישראלית

ון מהחמיש ישראליתמשפחה כפי שנראה להלן . ירידה חדה ועל כן הצרכנים לא נפגעים ממנה

בגלל מדיניות מדי שנה על מוצרים  ₪  2,211 –כ  סכום נוסף של מוציאה בממוצע התחתון

 .במחירי שוק התמיכה

מומלץ להסיט את כובד התמיכה מעקיפה לישירה בהתאם למגמה השלטת במדינות , על כן

של שינוי זה יוביל להוזלה משמעותית של מרבית מוצרי המזון בשיעור . ב"האיחוד האירופי וארה

עד עשרות אחוזים ויצמצם את הנטל הכבד המוטל על כלל הצרכנים ובייחוד מהשכבות הנמוכות 

הוזלת המחירים תביא לגידול בביקוש ועל כן לא רק שהחקלאים אינם צפויים  ,בנוסף .בחברה

שילוב של העלייה בביקוש לתפוקות החקלאיות . להיפגע מהמהלך אלא ההיפך הוא הנכון

 .   תוביל לעלייה בהכנסות וברווחי החקלאים והתייעלות הייצור
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 כללי

 .עלייה תלולה במחירי המזון במשק החוו המשק הישראליבשנים האחרונות 

להלן מתאר את השינוי הריאלי במדדי המחירים לצרכן של מוצרי המזון בישראל  2תרשים 

 :(1720עד אפריל  1772)ובעולם

 5002-5012, מחירי המזון בישראל ובמדינות מפותחותשיעור עליית : 1תרשים 

 

 Eurostat ,Harmonized Indices of: אירופה. מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל, ס"הלמ: ישראל: מקור

Consumer Prices. 

השינוי  1720לאפריל  1772בין השנים חל בישראל , 2לראות בנתונים שבתרשים כפי שניתן 

בעוד באיחוד  21.2%בשיעור של מחירי המזון טיפסו . המזוןהריאלי הגדול ביותר במחירי 

 .בלבד 0.6% –ב הם עלו ב "ובארה 6.1% -י המחירים עלו ב האירופ

 וממצאים השערות ומועלות, הציבורי היום סדר על נמצאת בישראל המזון במחירי העלייה סוגיית

 במחירים שהעלייה היום כבר לכולם ברור, זאת עם. זאת לעלייה התורמים לגורמים בנוגע רבים

 .המזון שוק שרשרת בכל מקורה

 :ענפים-יענף מוצרי המזון מורכב משלושה תת

 .ותהקמעונא ענף התעשייה וענף, החקלאות ענף

הראשון בשרשרת המזון ובו החקלאים רוכשים תשומות ומוכרים  הוא הענף החקלאות ענף

 . מוצרים לתעשייה ולקמעונאים
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. קיומו של מגזר חקלאי משגשגעל הבטחת מדינת ישראל דגש כבר מימיה הראשונים שמה 

שמירה על אדמות , חשיבות ההתיישבות בייחוד באזורי הספר במדינה ןהסיבות לכך רבות וביניה

כחלק . מלחמהחירום ואשר הכרחית לימי המדינה והבטחת קיום יכולת ייצור מזון עצמאית 

העצמאי של החקלאות  תמיכה בחקלאות אשר תבטיח את קיומהממהלך זה נקבעה מדיניות 

כללי בתמיכה עקיפה דהיינו תמיכה במחירי  מדיניות התמיכה כיום מאופיינת באופן. הישראלית

סוג ואופי . מכסות ייצור ומחירי מינימום, זאת באמצעות כלים שונים כדוגמת מכסים, שוק

 .התמיכה משתנה בין ענפי המזון השונים זאת בהתאם לאופי ייצורם

 שלהלן משקלן 2כפי שניתן לראות מטבלה אשר  קטגוריות בתחום המזון  בארבע נתמקדאנו 

 . מכלל ההוצאה למזון 10.2%ביחד הן מהוות  .מתוך סך ההוצאות למזון הינו המשמעותי ביותר

, 5011)הוצאה של משק בית למוצרי מזון לפי חמישוני הכנסה מסך ההוצאה לתצרוכת  – 1טבלה 

 (ח לחודש"בש

 קבוצה
 חמישון הכנסה

 ממוצע
משקל מתוך ההוצאות 

 2 6 0 1 2 זוןלמ

 1%..2 0..67 691.2 ..600 0.1.7 010.2 021.6 ירקות ופירות

 21.0% 011.7 029.0 006.1 ..060 012.6 ..0.1 בשר ועופות

 26.6% 016.0 061.0 000.2 071.1 ..010 022.1 דגנים ומוצרי בצק, לחם

 26.6% 010.1 127.9 671.7 116.9 202.2 210.1 ארוחות מחוץ לבית

 26.1% 029.2 0.6.9 022.1 070.2 192 101.6 ביצים, חלב ומוצריו

 0.1% 202.6 110.1 209.0 ..220 217.0 209.1 מוצרי מזון שונים

 %..0 1.1. 1.0. ..0. ..1. ..92 7... משקאות קלים

 0.1% 2.1. 90.2 7.6. 2..0 0.7. 10.1 דגים

 0.1% 7.0. 9.1. 0.6. 1..0 7.6. 07.7 סוכר ומוצריו

 1.1% 27.7 62.0 ..62 22.6 26.1 20.2 שמנים צמחיים ומוצריהם

 %..2 09.1 10.1 60.9 06.1 12.0 11.9 משקאות אלכוהוליים

 277% 1,122 01.,1 .1,61 1,7.0 1,710 1..,2 כ מזון"סה

  20,910 10.,17 21,197 20,712 22,202 6.6,. כ הוצאה לתצרוכת"סה

משקל הוצאה למזון מסך 
 התצרוכת

11.1% 2..2% 21.7% 26.9% 20.1% 21.2%  

שונים של בחמי( בודדים: מוצרים)הוצאה חודשית לתצרוכת – 2.2לוח , 1721סקר הוצאות משקי בית , ס"הלמ: מקור
 .משקי בית לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית

  :ארבעת הקטגוריות הן

, חלב ומוצריו, (26.6%)דגנים ומוצרי בצק ,לחם, (21.0%)בשר ועופות , (1%..2)ירקות ופירות 

 (. 26.1%)ביצים 

  :אלובקטגוריות להלן מספר דוגמאות של כלי תמיכה עקיפה במוצרים 

  מיליארד  2.9המועצה לענף הלול מסדירה את מכסות ייצור הביצים שעומדת על  –ביצים

 . ביצים בשנה
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  החוק , "חוק תכנון משק החלב"התבצעה רפורמה במשק החלב ונחקק  1722בשנת  –חלב

קיימים מכסים גבוהים מאוד על , בנוסף. כולל בין היתר מכסות ייצור ופיקוח על מחירים

 .גבינות מסוגים שונים

  277%-מכסים גבוהים מאוד שעוברים לעיתים את ה –בשר . 

 נתונים על התמיכה בחקלאות

 OECD-י ה"ת שפותחו עבחקלאוהנתונים המוצגים בסעיף זה מבוססים על מדדי התמיכה 

 .חקלאותבבקביעת הערכה כמותית של התמיכה דרך קבע  את הארגוןומשמשים 

הערך המוניטארי השנתי של כל  : Total Support Estimate (TSE)מדד התמיכה הכוללת 

אשר נובע מאמצעי מדיניות שתומכים , ההכנסות הכוללות ממשלמי המיסים והצרכנים

 . בחקלאות

הערך : General Service Support Estimate (GSSE)מדד התמיכה בשירותים כלליים 

: כגון) המוניטארי השנתי של ההעברות הכוללות לשירותים כלליים המסופקים ליצרנים חקלאים

אשר נובע מאמצעי מדיניות שתומכים , (שיווק וקידום מכירות, פיקוח, הכשרה, פיתוח, מחקר

 .בחקלאות

הערך המוניטארי השנתי של  : Producer Support Estimate (PSE) מדד התמיכה ביצרן

אשר נובע מאמצעי מדיניות , ההעברות הכוללות ממשלמי המיסים והצרכנים ליצרנים החקלאיים

תשלומים תקציביים והכנסות תקציביות  ,תמיכה במחירי שוק: המדד כולל. תמיכה בחקלאות

 .קודמות

של ההעברות  הערך המוניטארי השנתי : Market Price Support (MPS) תמיכה במחיר שוק

אשר נובע מאמצעי מדיניות שיוצרים , הכוללות ממשלמי המיסים והצרכנים ליצרנים החקלאיים

 .של סחורה חקלאית מסוימת( המחיר העולמי)פער בין מחירי השוק המקומי לבין מחירי הייחוס 

 

 :תמיכה חקלאית בישראל

זאת אינה תקציבית אלא תמיכה . מתמקדת בתמיכה עקיפהבישראל מדיניות התמיכה בחקלאות 

אילולא התמיכה  של המוצר השוק ממומנת על ידי הצרכנים המשלמים מחיר הגבוה ממחיר

 (.  המחיר העולמי)

 כגון מגוונים כלים באמצעות וזאת שוק במחירי בתמיכה מתמקדת העקיפה התמיכה מרבית

 מעוות תמיכה לסוג שבתנח שוק במחירי תמיכה. מינימום ומחירי יבוא מכסי, ייצור מכסות

 הכלכלית למדיניות בניגוד וזאת והסחר הייצור החלטות את מעוותת שהיא מכיוון זאת במיוחד

  .המחירים ומערכת השוק כוחות ידי על וההיצע הביקוש איזון של האופטימאלית



 
 

6 
 

מקורו  בישראל מסך התמיכה בחקלאות 10% – כ 1721נכון לשנת , 1כפי שניתן לראות בתרשים 

 21% -התמיכה התקציבית בחקלאים עמד על  כ שיעורבעוד  ,(  MPS)במדיניות תמיכה במחירים 

 . 20%התמיכה בשירותים כלליים עמד על  שיעורבלבד ו

 0מהנתונים בתרשים . הנתונים ממדינות אחרות בעולם מציגים לנו תמונה הפוכה לחלוטין

עמד שיעור התמיכה במחירים באיחוד האירופי ברמה של  1721למדים שבשנת  אנו 6ותרשים 

 -י ובאיחוד האירופ 07% -שיעור התמיכה התקציבית בחקלאים עמד על  כ.  1% ב"ובארה %.2

 21% -י ובאיחוד האירופ 22%שיעור התמיכה בשירותים כלליים עמד על , בנוסף.  ב"בארה 20%

 2%עמד על ( לא קיים כלל בישראל)קלאים יביות הישירות לחושיעור ההעברות התקצ ב"בארה

 .ב"בארה %.1 -י ובאיחוד האירופ

גם המגמה הולכת  ,ב"י ובארהלא רק שהמצב הנוכחי בישראל הפוך מהמצב באיחוד האירופ

י בשיעור ירידה כמעט עקבית באיחוד האירופ ועד היום ישנה 2999החל משנת  . לכיוונים הפוכים

בישראל אנו , ם זאתע. ב"בארהדומה מצב ו ,התמיכה במחירי שוק ועלייה בסוגי תמיכה אחרים

 .רואים ששיעור התמיכה במחירי שוק נמצא במגמת עלייה לעומת צמצום בתמיכות התקציביות

 

 בישראל 1992-5015בין השנים , (מדד התמיכה הכוללת) TSE –הרכב ה  – 5תרשים  

 

 PSE DATABASE FOR ISRAEL, OECD, SEPTEMBER 2013: מקור
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 יבאיחוד האירופ 1992-5015בין השנים , (מדד התמיכה הכוללת) TSE –הרכב ה  – 2תרשים 

 

 PSE DATABASE FOR EU, OECD, SEPTEMBER 2013 :מקור

 ב"בארה 1992-5015בין השנים , (מדד התמיכה הכוללת) TSE –הרכב ה  – 4תרשים  

 

 PSE DATABASE FOR USA, OECD, SEPTEMBER 2013: מקור
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 עלות התמיכה העקיפה למשקי הבית בישראל 

ומהווה נתח משמעותי  גבוהה מאוד השנתיתהתמיכה העקיפה עלות  ,להלן םישרתכפי שנראה ב

ארבעת הקטגוריות ל הדבר נכון בייחוד בנוגע . למשק הבית הישראלי מתוך סך ההוצאה על מזון

 . המשפחה הישראלית הממוצעת מוציאה את רוב הוצאתה החודשית למזון ןעליה

 (שנהח ל"ש) לפי חמישוניםלתמיכה עקיפה בחקלאות  שנתיתעלות  - 2תרשים 

 

 PSE DATABASE FOR ISRAEL, OECD, SEPTEMBER 2013: מקור

רק  בשנה ₪ 1,111אנו למדים שמשק בית ממוצע בחמישון התחתון מוציא  2מהנתונים בתרשים 

 -כ.  2.יצרנים החקלאיםתמיכה אשר מועברת ל, תיו על מזוןוהוצאסך על תמיכה בחקלאות מתוך 

כ "וסה, בישראל ביותר ענייהה האוכלוסייהמ, בכל שנה לחקלאיםמועברים  ₪  מיליון 215

בשנה מציבור הצרכנים ליצרנים החקלאיים עקב מדיניות של תמיכה ₪ מיליארד  2.1 -מועברים כ

, ₪ מיליון 510על  תעומדוהביצים החלב תחום בסך התמיכה , בחלוקה לקטגוריות. במחירים

שוק מוצרי הלחם והדגנים וב₪  מיליון 280 על בפירות וירקות, ₪מיליארד  1.1בתחום הבשר על 

 3.₪ מיליון 20על 

. 

 

 

                                                           
2
-חילקנו את סך ה. PSE DATABASE FOR ISRAEL, OECD, SEPTEMBER 2013 -על סמך נתוני ה הנתונים חושבו 

MPS במספר של כל חמישון  הכולל הסכום לאחר מכן חילקנו את. אופן יחסי לחלקם בצריכהחמשת החמישונים בל
 . ס"בתי אב בחמישון בהתאם לנתוני הלמ

3
 PSE DATABASE FOR ISRAEL, OECD, SEPTEMBER 2013. 
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 כתוצאה מתמיכה עקיפה השוויוןאי 

 מזוןלפי חמישוני הכנסה מסך ההוצאה ל נבחרים של משק בית למוצרי מזון הוצאה - 5טבלה 

 (באחוזים, 5011)

 קבוצה
 חמישון הכנסה

 ממוצע
1 2 3 4 5 

 1.82% 17.5% 18.0% 18.5% 18.2% 18.9% ירקות ופירות

 1.83% 12.7% 15.4% 16.5% 18.1% 20.5% בשר ועופות

 1484% 12.1% 13.9% 14.5% 16.0% 16.7% דגנים ומוצרי בצק, לחם

 1482% 13.6% 14.5% 14.7% 14.4% 12.5% ביצים, חלב ומוצריו

 381%. 55.8% 61.8% 64.3% 66.6% 68.7% כ מזון"סה

 1.81% %.138 1481% 1.81% 1.81% 2282% משקל הוצאה למזון מסך התצרוכת

שונים של בחמי( בודדים: מוצרים)ית לתצרוכתהוצאה חודש – 2.2לוח , 1721סקר הוצאות משקי בית , ס"הלמ: מקור

  .משקי בית לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית

מהוצאתו על  0%..1התחתון מוציא  שהחמישון, נמצאנו למדים 1מהתבוננות בנתונים בטבלה 

בנוסף . בלבד %..22מזון על מוצרים בארבע הקטגורית שלהלן בעוד שהחמישון העליון מוציא 

מתצרוכתו על מזון ולעומת זאת  11.1%ראינו שהחמישון התחתון מוציא  2מהנתונים בטבלה 

 .מתצרוכתו על מזוןבלבד  21.2%מוציא העליון החמישון 

ל מתוך הוצאותיו הינם יותר מפי שניים מהוצאות "החמישון התחתון על המוצרים הנהוצאות  

תמיכה , אם כן. החמישון העליון והעניים מסבסדים את החקלאות פי שניים מהחמישון העליון

עבור ת משלהבמידה והמ. השוויון במשק-אי מגדיל אתהא מס רגרסיבי יעקיפה בחקלאות ה

נטל העלות יגיע , באופן זה. לשיטות של  תמיכה ישירה אזי עלות התמיכה תגיע מתקציב המדינה

 .הצרכניםמממשלמי המיסים ולא 

 

 .הנעשה בנידון במסגרת הכנסת

ועדת קדמי לבחינת רמת התחרותיות והמחירים בתחום המזון והצריכה המליצה על שורה של 

בנוגע לחקלאות המליצה הועדה על הפחתת . אשר יתרמו בין היתר להורדת מחיריםצעדים 

 . מכסים במספר מוצרי מזון

הפנה את תשומת לב המחוקק   1720-1726חוק ההסדרים שהוגש במסגרת תקציב המדינה לשנים 

למנגנון התמיכה העקיפה הקיים בהיקפים נרחבים כפי שראינו והמליץ לעבור לשימוש בכלים 

 (.תמיכה ישירה)ות מעוותים כגון סבסוד ישיר של מוצרים פח
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 סיכום

 על ובייחוד הישראלים הצרכנים על כבד נטל מהווה העקיף הסבסוד ,ח"מהדו שעולה כפי

 על, ממליצים נוא. תהישראלי בחברה השוויון אי להעמקת ותורם, ךהנמו מהמעמד הצרכנים

 להעברות הנוגע בכל השקיפות את ויגבירו העקיף הסבסוד את יצמצמו אשר צעדים של שורה

 ומכסות המגן מכסי מרבית של מוחלט ביטול כדי עד ולצמצם להמשיך מומלץ ראשית .לחקלאים

 ולהגביר הייצור את לייעל צפוי אשר דבר, המקומי בייצור המכסות שיטת ביטול, כן כמו .היבוא

 מדיניות .בביקושים לעיוותים מיםרהגו מינימום במחירי השימוש הפסקת, נוסףב .התחרות את

, בחקלאות התמיכה צמצום מצד  לצרכנים משמעותי לחיסכון תוביל רק לא, מקווים אנו זאת

ירידת  .נוספת מחירים ירידת יגרור אשר דבר, והתחרותיות הייצור יעילות את תגביר אלא

יה להביא לעלייה בביקושים ועל כן לא צפויה פגיעה בהכנסות החקלאים וייתכן אף המחירים צפו

 .  עליה בהכנסות

 


