BALmilk
לקט חדשות חלב מהעולם  -מגישה :מועצת החלב

אנשי ענף החלב שלום רב,
ענף החלב  -מענפי החקלאות
החשובים בעולם  -עומד
לאחרונה בטלטלות ובזעזועים
כלכליים .כחלק מעולם החלב,
לצד מהפעילויות המגוונות שאנו
יוזמים עבורכם ,אנשי הענף
הישראלים ,החליטה מועצת
החלב להביא לעיונכם מדי
שבועיים שלושה לקט חדשות
מהעולם.
הלקט מתפרסם ונאגר גם באתר
המועצה.
אנו מקווים שתמצאו עניין רב
בחדשות ושהן יהיו בעבורכם
מעשירות ומועילות.
נשמח לקבל תגובות ,הערות
והארות.
שלכם,
שייקה דרורי
מנכ"ל המועצה לענף החלב

פרייסלנד קמפינה מקצצת ביולי את מחירי החלב
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ענקית החלב ההולנדית ,חברת פרייסלנד קמפינה מקצצת בחודש יולי את מחירי החלב
ב 0.75-אירו ל 100-ק"ג ,לרמה של 23.5-אירו ל 100-ק"ג חלב ( 4.41%שומן 3.47% ,חלבון,
לא כולל מע"מ וחיובים ותשלומים נוספים) .מדובר בירידת מחירים תלולה מחודש ינואר ,אז
עמד המחירעל  28.75אירו ל 100-ק"ג.
פרייסלנד קמפינה תולה את הסיבה לקיצוץ ,בירידה המתמשכת של מחירי החלב הגולמי
בגרמניה ,בהולנד ובבלגיה .המחיר המובטח אינו קשור למעשה למצבה של פרייסלנד קמפינה,
אלא למחיר הממוצע של החלב בגרמניה ,ולמחירי החלב של חברת המזון ארלה ()Arla
בדנמרק ,של החברות ההולנדיות בל לירדאמר ( , )Bel Leerdammerקונו קאסמאקרס
( )Cono Kaasmakersודוק קאס ( ,)DOC Kaasוכן למחיר החלב של חברת מילקובל
( )Milcobelהבלגית.
Dairy Markets – Agra informa ltd

צפויה שביתת חלב באירופה
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הצעה לקיים "שביתת חלב" ברחבי היבשת נדונה במסגרת ישיבת יצרני מוצרי חלב באירופה,
שהתקיימה בשווייץ ,כך מסר לסוכנות הידיעות איי.אפ.פי ,נשיא מנהלת החלב האירופית
( ,)EMBרומולד שייבר .ארגון  EMBדרש קיצוץ של  5%במכסות החלב של האיחוד האירופי,
וזאת במאמץ להעלות את המחירים .בשבועות האחרונים החלו בעלי מחלבות ,במספר
מדינות אירופיות ,לנקוט צעדים שנועדו להעלות את המודעות למצוקתם.
"יש לי הרגשה שהפוליטיקאים מקשיבים לנו ,אך טרם עשו דבר בעניין ,מכיוון שהם אינם
מודעים לחומרת המצב" ,סיכם שייבר.
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"ביק מאק" מאיץ את מכירות החלב

יולי 2009

השקת משקאות קפה ייחודיים ב"מאק-קפה" של מקדונאלד ,תורמת להאצת מכירות החלב
בארצות-הברית .המשקאות מכילים עד ל 80%-חלב ונמכרים כמעט בכל  14,000סניפי
האוכל המהיר של רשת מקדונאלד .הרשת השקיעה למעלה ממיליארד דולארים בעיצוב
מחדש של החנויות ובעלויות הצטיידות ,נוסף על מאה מיליון הדולארים שהושקעו בפרסום
ובשיווק המשקאות החדשים (את הפרטים על כך מסרה חברה העוסקת בקידום מכירות
מוצרי חלב.)Dairy Management Inc. DMI
יצרני החלב תמכו בהשקה זו ואף סייעו במאמצי הדגימה הארציים .פול רוביי ,יושב ראש DMI
טוען" :עתה אנו מפתחים את מערכת היחסים הזאת במטרה להתמקד בחדשנות קצרת-טווח
וארוכת -טווח ,וכדי לסייע בפיתוח משקאות קפה ייחודיים .שוק זה ,המתבסס על חלב נוזלי,
צמח במהלך חמש השנים האחרונות ב" ."84% -כמו-כן" ,המשיך רוביי" ,זוהי רק ההתחלה.
שיתוף פעולה ארוך-טווח עם ענקית המזון המהיר עשוי ליצור אפשרויות לתפריטים חדשים,
המבוססים על חלב ומוצריו ,כגון מעדני יוגורט ,משקאות אספרסו ,צ'יזבורגרים חדשים ,ומוצרי
חלב ייחודיים נוספים בטעמים מגוונים.
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קובעי מדיניות באיחוד האירופי מגיבים למצוקת שוק החלב
יבשת אירופה משקיעה מאמצים ליצירת מערכת מחירים שתהיה
לכאורה צודקת יותר עבור המגזר הקמעונאי ,לאחר שבמשך
שנים רבות התלוננו בעלי המחלבות על כך שאינם מקבלים את
התשואות המגיעות להם .נציבות אירופה ,בשיתוף עם מדינות-
חברות ואישים בכירים מתעשיית ה agri-foodהחליטה ליישר
עיוותים וחוסר יעילות שנוצרו בתחום הקמעונאות ואספקת מזון.
במהלך ישיבה שלישית של "הקבוצה הבכירה (High Level
 )Group HLGלתחרותיות בתעשיית המזון" ,הסכימו כל בעלי
המניות על "מפת דרכים ליוזמות מפתח" למגזר זה.
ה  HLGהתכנסה במהלך החודשים האחרונים ,הן בשל ירידות
מחירים חדות בתחום המזון אשתקד ,הן בשל תלונות בעלי
המחלבות והן בשל סימני שאלה שעלו לגבי יכולתו של מגזר
ה agri-food-של האיחוד האירופי לספק את כמות המזון
הנמצאת בטווח של מחירים הניתנים להשגה.
נציבת המשקים ,מאריאן פישר בואל (,)Mariann Fischer Boel
ועימה שני יושבי הראש העמיתים של  - HLGהנציבה לענייני
צריכה מגלנה קונבה ( )Meglena Kunevaוהנציב לתעשייה
גונטר וורהויגן ( )Gunter Verheugenהצהירו" :אנו קוראים
לתעשייה ולרשויות הלאומיות לסייע ליישומם של ההמלצות
שעשויות להוביל למגזר  agri-foodתחרותי יותר ,שייטיב עם
הצרכנים ,החקלאים והתעשייה – המלצות שיסייעו להשגת מזון
באיכות גבוהה עבור אזרחי אירופה".
בישיבת ה  HLGשהתקיימה השבוע נתקבלה הסכמה מלאה
לשורה של המלצות שנוסחו כבר בחודש מרס ושאליהן נוספו
פרטים לגבי תהליכי יישומן ,על מנת להבטיח את כיבודן של
ההנחיות החדשות .ההמלצות אינן כוללות קריאה לביטול או
לצמצום חוקי מזון קיימים ,כפי שדרשו חלק מבעלי המניות
בתעשייה .קבוצת ה HLGקוראת לקיים סדרה של פעולות דיווח
והערכה ויישום הדוק יותר של תקנות קיימות ,בעיקר כדי לסייע
למפעילי  agri-foodקטנים.
מפת הדרכים דורשת מהנציבות להבטיח יישום מאוזן ואכיפה
יעילה של חקיקה בתחום המזון במדינות השונות החברות
באיחוד .הדברים נובעים מחששות שחוקים קיימים ,הקובעים
תחרות ותכנים למזון ,אכן מיושמים בצורה לא אחידה ושיוויונית.

פורום אירופי חדש לשרשרת אספקה

נציבות אירופה נתבקשה להקים פורום אירופי שיעסוק ביחסים
שבין הגורמים השונים בשרשרת האספקה ,בעיקר במונחים של
איזון כוחות בין יצרנים ,מעבדים ומפיצים .צעד זה אמור להביא
לניסוח קוד התנהגות פאן-אירופי עבור המגזר הקמעונאי.
עד סוף שנת  2009אמורה להתקיים התייעצות ראשונה של
הפורום .הנציבות מצידה נתבקשה לפרסם עד אמצע שנת 2010
דו"ח על "חוסר איזון כוחות בשרשרת אספקת המזון" ,במטרה
להגדיר את קוד ההתנהגות .לכך יצורף דו"ח המשך של הנציבות
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בעניין מחירי מזון ,הצפוי להתפרסם בנובמבר .הדו"ח יתבסס על
עדויות שנמצאו לנהלים בלתי הוגנים בשרשרת המזון ,שככל
הנראה הכניסו רווחים למתווכים והותירו את היצרנים ואת
הצרכנים עם תחושת הונאה.

איזון מחדש של כוח המיקוח

המאמצים לאיזון מחדש של הכוחות במגזר הקמעונאי יתמקדו
בחיזוק כוח המיקוח של השחקנים הקטנים יותר ובהבטחת נגישות
נוחה למידע הנדרש לצורך קיום תחרותיות .חנויות one-stop
עדיפות ,כאשר יש תמיכה ממוקדת במדינות-חברות עם מידע
מגזרי ספציפי ,בעוד שלגבי פעולות ברמה הקהילתית והארצית,
רצוי להקים מערכות רישות ייצוא ומנגנוני מידע לייצוא ,שיקנו
ליזמים קטנים ובינוניים נגישות לשווקים גלובאליים .על פי תוכנית
מפת הדרכים ,מומלץ לקיים ישיבה בעניין מערכות רישות מידע
לייצוא עד שנת  .2010את בעיית חוסר האיזון במגזר הקמעונאי
בין מפעילים קטנים וגדולים יש לתקוף על ידי הערכת השפעתם
של תוויות סופרמרקטים פרטיים על "התחרותיות בתעשיית
ה ,agro-food-בייחוד בקרב היזמים הקטנים והבינוניים".

התמקדות בחוסר יציבות מחירי המזון

מפת הדרכים מדגישה את חשיבות קיומה של שרשרת אספקת
מזון רציפה לחומרי גלם ,כדי שחוסר יציבות מחירים ,כפי שקרתה
בשנת  ,2008-2007תהיה מינימאלית .ה  HLGקוראת להקמת
"מסגרת לעיצוב מדיניות הוליסטית באיחוד האירופי ,שתסייע
לאספקה מספקת ובת-קיימא של חומרי גלם למזון ולמספוא
במחירים תחרותיים".

הצעה לביטול מכס על יבוא

גם על החשיבות של תנאי משלוח והובלת יבוא ( ,)CAPלהבטחתה
של שרשרת אספקת מזון רציפה ,הושם דגש.
ה  HLGאף קוראת לבחון ברצינות כיצד לתת ל  CAPאוריינטציית
שוק ככל שניתן ,לקראת בחינתם בדיוני תקציב לשנת .2013
ה  HLGפנתה לנציבות בבקשה להסמיך אותה להשהות זמנית
את תנאי המיסוי על יבוא ,כדי לייצר מהלך מהיר ,תומך יבוא,
שיספק מענה למחסור עתידי במזון.

חשיבות הדיווח

מפת הדרכים מדגישה שכל המהלכים הנדרשים צריכים להיות
מגובים בהתמקדות מחודשת בקיומם של הערכות ודיווחי
מידע ברחבי האיחוד האירופי" .על מוסדות הנציבות האירופית
לקיים הערכות איכותיות ומעמיקות ,שמתייחסות להשפעה על
השרשרת ובייחוד על היזמים הקטנים והבינוניים ,וזאת כבר
בשלב המוקדם של פיתוח מדיניות .הן צריכות אף ללוות את כל
תהליכי החקיקה".
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