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 19באוגוסט2018 ,

דוח מנכ"ל
מכסות 2018
אחרי מאמץ גדול ומורכב הצליחה מועצת החלב ,בשיתוף פעולה עם ההתאחדות ובהובלת משרד
החקלאות ,להביא לאישור את מכסות  2018בוועדת הכלכלה.
במציאות הקיימת היה הדבר בלתי אפשרי מצד אחד הקשיים הגדולים שהערימו אנשי משרד
המשפטים בהיבטים רבים ,ומצד שני מצב הענף ובו אינטרסים ממשלתיים נרחבים.
לצערי הרב נכשלה קריאתי מהיומן הקודם "לוותר הפעם" על הקרבות הפנימיים ,ולהפעיל את
"תרבות הוויתור החסרה במערכת היחסים הפנימית" ,כדי לא לחולל חסמים חדשים לאישור
המכסות ,ולדיון הופיעו נציגים מכל עבר של המגזר המשפחתי  -ודרך אגב ,כולם עם טענות
מוצדקות במלואן  -והציגו מראה ברורה של הענף שלנו בתזמון הנוכחי :בעלי המכסות הגדולות
הציעו לחלק שווה בשווה ,בעלי המכסות הקטנות הציעו להשלים את התחייבות העבר לגידול
במכסה  -מחלוקת ראויה מאין כמוה ,אבל הפעם רחוקה מלהיות במקום.
רק לידיעה ,אי אישור המכסות היה מביא אתו כ 120-מיליון  ₪קנסות ישירים על הרפתות השנה,
דבר בלתי נסבל.
בזכות עבודה יסודית ומקצועית של מזכירות ועדת הכלכלה בראשות יו"ר הוועדה איתן כבל ,והבנה
של המחויבות לאישור המכסות לכלל יצרני החלב דווקא בעת הזו  -בתמיכת ח"כ איתן ברושי
ונציגות הקואליציה בוועדה  -אושרה המכסה לשנה זו.
בג"צ תנובה ,היום שאחרי  -עדכון שישי
משרד האוצר פועל מול המחלבות לביטול בג"צ תנובה והקפאת עליות המחירים בשוק החלב.
אנחנו אמנם חלק מהשיח ,אבל איננו שותפים בשיח הישיר.
ה"איום העיקרי" שמעלים אנשי האוצר הוא פתיחת מכסות יבוא ,דבר משמעותי מאוד לענף כולו.
מבחינה משפטית הסכם לוקר "מגדר" בתוכו את כמות מכסות היבוא המותרות עד סוף שנת ;2019
אבקת חלב היא המרכיב היחיד "שלא נמצא" בשום הסכם  -מאז ומעולם  -בגלל היותו מכשיר ויסות
מרכזי של התכנון.
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פתיחת יבוא אבקות חלב בהחלט איום עליו יש להתייחס ולהיערך.
שימוש מאסיבי בו "יחסל" את התכנון.
לתזכורת  -בהסכם המוצע ,לראשונה אבקת החלב מגודרת באחוזים ובכמות.
בתחילת המשא ומתן בתחילת השבוע הועלתה הצעה שאנו נישא בנטל עלות המפוקחים ועליית
מחיר המטרה האחרון ללא הסכם הסדרת הענף; חובה לציין שהתאחדות מגדלי הבקר לא ידעה על
ניסיון זה אלא רק בדיעבד ,ודבר זה נעשה מעל ראשה .בשלב זה מהלך זה סוכל  -לא ניתן להגדיר
זאת אחרת.
המציאות מורכבת מאוד וחוסר האחידות הפנימי גורם לקשיים רבים.

סקירה כלכלית :אתגרי הענף  -הסדרת הענף  -עדכון שני
אנו ממשיכים לפרסם סקירות מקצועיות כדי להקנות לכולנו כלים להחלטות באי הודאות הקיימת.
סמנכ"ל ההתאחדות גיורא פוין – דוח מצב והתרחישים השונים (מצורף מצגת).

שבוע טוב לכולם
אביתר דותן
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