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 עמדת פורום קהלת כלפי ביטול המכסים על חמאה

 

 אשר מאיר, ראש המחלקה הכלכלית בפורום קהלת

 

 לחסמי הייבוא שמגנים עליה, לכן אין הצדקה מדיניות התכנון בענף החלב פוגעת בחקלאות הישראלית

 

המכסים ויתר חסמי הייבוא על מוצרים חקלאיים בישראל נועדו להגן על, ובכך להעצים את, התוצר החקלאי 

 המקומי. העצמה זאת נחשבת ראויה שכן חקלאות מקומית נחשבת תרומה להתיישבות ולביטחון תזונתי.

 

בתחום משק החלב. מדיניות התכנון בענף זה אינה מעצימה שיקול זה אינו רלוונטי לחלוטין בהקשר של הגנות 

את הייצור המקומי אלא במכוון מחלישה אותו. כמות התוצר מוגבלת בחוק, כאשר חלק ניכר של התוצר מוכוון 

בחוק ליצרנים לא יעילים תוך כדי איסור על הרחבת הייצור של היצרנים היעילים, אפילו בתוך התקרה של 

 המכסים.

 

לומר בוודאות שמדיניות התכנון, וההגנה על הייצור המקומי אשר מאפשר המשך קיומה, פוגעת בכמות  לכן ניתן

 התוצר המקומי וביעילות התוצר המקומי.

 

המדיניות גם אינה תורמת דבר להתיישבות שכן ייצור חלב, למרות שמכונה הוא "חקלאות", אינו מתקיים בשדה 

סוג של תעשייה קלה ואינו תופס היקף שטח או נקודות שטח בצורה  )כפי שקורה בגידולי שדה ומרעה(. הוא

 ייחודית. 

 

לכן, גם חסמי הייבוא על מוצרי חלב אינם תורמים דבר לחקלאות, להתיישבות, או למשק הפריפריאלי אלא רק 

 מבצרים את משטר התכנון אשר חונק כל אלה.

 

 לחסמי הייבוא על תוצר חקלאי מחיר כספי גבוה

 

רבים של תוצר טרי זולים יותר בייבוא מאשר בתוצר מקומי בתנאי הייצור השוררים היום. יש גם תוצר סוגים 

מקומי רב שהיה זול יותר מהייבוא לו היה חשוף לייבוא. לכן התוספת ליוקר המחיה של מכסים ויתר חסמי היבוא 

 בשנה.₪ וברת מיליארד בתוצר טרי היא גבוהה. להשערה שלנו התוספת מכל חסמי הייבוא בתוצר טרי ע

 

 צעד הכרחי ומבורך –הסרת החסמים על החמאה 

 

לאור התובנות האלו, עמדת פורום קהלת היא שהסרת המכסים על ייבוא חמאה תעצים את המשק הישראלי 

 ובה בעת תתרום לרווחת הצרכן בישראל באופן מיידי.
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