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 רקע

חוק  –)להלן  1996-חמאה רגילה בחבילה מפוקחת לפי פרק ה' לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו

)להלן  2019-התשע"ט (,מחירים מרביים לחלב ומוצריו)צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (, ומחירה קבוע בהפיקוח

 (.צו הפיקוח –

(, נוכח יציאת משרד החקלאות משרד –בעקבות בקשת המפקח על המחירים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן 

על צו להסרת המכס על חמאה  26.2.2020האוצר לשימוע על הסרת המכס על חמאה מיובאת וחתימת שר האוצר ביום 

ועדת  –, התכנסה ועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר ולמשרד החקלאות )להלן 2020מיובאת למשך שנת 

 אה השולחנית. הפיקוח על מחיר החמ( לדון בסוגיית הוועדהאו המחירים 

זו  בשנהש מכךהיתר  ביןזה נבע  מחסורשרר בשוק מחסור משמעותי בחמאה לצרכן בייצור מקומי.  2019שנת מהלך ב

המשמש לייצור מוצרי חלב בדגש על מוצרים עם שיעור שומן גבוה )דוגמת מהביקוש לשומן בארץ, פחות שומן חלב יוצר 

 ייצור את ,יםימשיקולים כלכל ,לגמרי כמעט הפסיקה ,מהשוק בלבדדדים אחוזים בושהיוותה  טרה חברת ,בנוסף. חמאה(

בייצור כתוצאה מכך, חלה ירידה משמעותית בהיצע החמאה השולחנית  .לשוק הקמעונאי המפוקחת השולחנית החמאה

בשנת טון  3,190 -, לכ2018טון בשנת  4,800 -מכ – 2019בשנת  34%של , ירידה סטורנקסטחברת מקומי )לפי נתוני 

2019.)  

אישר שר האוצר, בתמיכת משרד החקלאות, הגדלה של מכסות  2019במטרה לפתור את בעיית המחסור, בראשית שנת 

מהמכסות בלבד, כאשר מרבית  70% -היקף הייבוא הגיע לכ .2019הייבוא הפטורות ממכס לחמאה שולחנית לשנת 

נבע מהקשיים הביורוקרטיים וכן בשל אופן חלוקת ה ככל הנראהמכסות נוצלו לקראת סוף השנה. בין היתר, הדבר 

, בהתאם לקצב היבוא המחסור היה חריף יותר בתחילת השנה והתמתן לקראת סוף השנהבסך הכל, והקצאת המכסות. 

  המשלים לחוסר ביצור המקומי.

 . 2020החלטה דומה בעניין מכסות ייבוא פטורות ממכס התקבלה גם ביחס לשנת 

שר האוצר לבטל את המכס על חמאה בייבוא למשך שנה אחת, ולאפשר ייבוא חופשי החליט בחודש פברואר  על רקע זה,

היה כי מנגנון המכסות לא נתן מענה מספיק  בצו . הנימוק המרכזי להורדת המכס2020של חמאה בהוראת שעה לשנת 

, הדבר נעוץ במבנה מנגנון המכסות אשר . בין היתר2020ועל כן עולה חשש כי לא יינתן מענה הולם בשנת  2019בשנת 

 מוביל להקצאת מכסות גם ליבואנים שאינם מסוגלים לעמוד בייבוא בטווח זמן סביר.

, 2020 תלמשך שנ מיובאת חמאה על המכס להסרתשר האוצר על צו  חתם 26.2.2020 ביוםהליך שימוע,  בתום

 . 3.3.2020ביום  שפורסם ברשומות
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מול שבה יוסר המכס על חמאה בייבוא ייפתח למעשה שוק החמאה לתחרות  בתקופהו, חתימת שר האוצר על הצ עם

 .עקב שינוי זה בתנאי השוק למוצר מפוקח מחיר קבועהמשיך לל. לאור זאת, בחנה ועדת המחירים האם יש מקום הייבוא

 דיון

 מגמות בשוק החמאה .1

ובהם התפתחות היקף המכר הכספי והכמותי  ועדת המחירים בחנה נתונים שונים על שוק החמאה בשנים האחרונות,

, על השוק המבורקדחברת סטורנקסט הניתוח המוצג להלן מתבסס על נתוני ונתחי השוק של סוגי מוצרים ויצרנים. 

 . 2019עד דצמבר  2016לתקופה שבין ינואר 

מהנתונים עולה כי חלה ירידה ניכרת בנתח השוק של המוצרים בייצור מקומי, ועליה מקבילה בנתח השוק של החמאות 

המיובאות. בשוק החמאה בחפיסה )כלומר, ללא חמאה שנמכרת בגביע, דוגמת חמאה למריחה(, הכוללת גם את 

. אשר 2019בשנת  68% -לכ 2018שנת ב 93% -החמאות המפוקחות, ירד נתח השוק של המוצרים בייצור מקומי מכ

 .2019 בשנת 54% -לכ 2018בשנת  81% -לשוק החמאה בכללותו, ירד נתח השוק של המוצרים בייצור מקומי מכ

 –)להלן  תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מיצוין כי החמאה המפוקחת שמיוצרת על ידי חברת 

( מהווה את רובה המוחלטת של החמאה בייצור מקומי, ולכן הירידה בנתח השוק של החמאה בייצור מקומי תנובה

משקפת באופן כמעט מלא את הירידה בנתחי השוק של תנובה. עם זאת, בשוק החמאה בחפיסה נתח השוק של חברת 

 , באופן המגדיר אותה כמונופול בענף. 50%-תנובה עדיין גדול מ

 )גוש( , כולל חמאה מפוקחתבחפיסה חמאות

 נתח השוק של חמאה בייצור מקומי     מכר כמותי )טון(, ייצור מקומי לעומת ייבוא    

            

 החמאה סוגי כל

 נתח השוק של חמאה בייצור מקומי           ייבוא לעומת מקומי ייצור)טון(,  כמותי מכר    
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חלה ירידה  2018לפי סוגי חמאה, ניתן לראות כי החל מהרבעון האחרון של שנת בבחינת המגמות במכר הכמותי 

משמעותית במכר של החמאה המפוקחת, כאשר המגמה במכר של חמאה בחפיסה )ללא חמאה מפוקחת; ברובה חמאה 

ה מיובאת( מהווה בעיקרה תמונת מראה. בנוסף, ניכרת עליה מסוימת במכר הכמותי של חמאה בגביע )ברובה חמא

במכר הכמותי של חמאה בחפיסה  2019מיובאת(. באיור שלהלן ניתן גם לראות את העלייה ההדרגתית במהלך שנת 

 וחמאה בגביע, המשקפת את העובדה כי ניצול מכסות הייבוא גבר לקראת סוף השנה.

 חת.לחמאה מפוק מיבוא בין חמאה בחפיסה כלשהי נתונים אלה מהווים אינדיקציה לכך שקיימת תחליפיות

 מכר כמותי )בטון(, לפי סוגי מוצרי חמאה*

 

 .ממרח חמאה –חמאה בגביע ; חמאת גוש מיובאת –חמאה בחפיסה (; תנובה, טרה)חמאת גוש מקומית  –חמאה מפוקחת * מקרא: 

 בחינת משמעות פתיחת השוק לתחרות בין לאומית .2

פיקוח מחירים הוא בעיקרו כלי להתמודדות עם כשלי שוק אשר עלולים ליצור עיוותים במחיר המוצר או השירות )מחיר 

גבוה מאשר המחיר שהיה נקבע בשוק תחרותי(, באיכותו ובכמות המיוצרת, ובכך לפגוע ביעילות הכלכלית של השוק 

 ידי על מונופוליסטי שוק כוח להפעלת אפשרות למנוע נההי המחירים פיקוח בכלי שימוששל  ו המרכזיתמטרתובצרכנים. 

)א( לחוק הפיקוח, ובהם 6בכשלים בהם עוסק סעיף  המדובר. המאופיינים בכשלים תחרותיים שאינם בשווקים יצרנים

אלה, ובהינתן תנאים נוספים, עשויה להיות  במקריםהיעדר תחרות. וקיום תחרות מועטה או מונופול, ריכוזיות קיום 

חשבון הצרכן, ולשמור על איזון בין האינטרסים  עלמהיצרן לגרוף רווח עודף הצדקה לפיקוח מחירים אשר אמור למנוע 

 של היצרן )או המשקיע( לבין האינטרסים של הצרכן. 

, כאמור, אלא ,לציבור לשם הנגשתו נמוךיהיה  המוצר מחיר כי להבטיח אינה מחירים פיקוח של שמטרתו להדגיש יש

. תוך כדי קביעת מחיר הוגן שלא מאפשר גריפה של רווחים עודפים על ידי היצרן הצרכן לבין היצרן בין איזון על לשמור

 .קביעת מחיר נמוך מדי עלולה אף להביא למחסור בהיצע, כיוון שאין לשרים יכולת לחייב את היצרן לייצר את המוצר

יהיה מיועדת לקבוע מחיר מפוקח ש פיקוח מחירים אינו סבסוד, והטלת פיקוח על מוצר או שירות מסוים אינהי יודגש גם כ

 בשוק תחרותי. מחיר זול יותר מאשר המחיר 

 הפוכות ולתוצאות בשוק לעיוותים לגרום יכולה אשר, אגרסיבית התערבות מהווה מחירים פיקוחיודגש כי , זאתלצד 

נמוך מדי עלולה להוביל להפסדים לא מוצדקים עבור היצרנים, מה שעלול  מפוקח, קביעת מחיר לדוגמה כך. מהרצוי

לגרום לעליית מחירים במוצרים אחרים כדי לסבסד את המוצר שמחירו מפוקח או ליציאתם של היצרנים מהשוק ובכך 

 מחירים מפיקוח התועלת מקרים לובאי לשקול יש, בפרט. בזהירות זו בפרקטיקה להשתמש יש, לכן ליצור חוסרי היצע.

 .העניין לפי, לתחרות חסמים הסרתאו  אחרים כלכליים תמריצים לרבות, אחרים כלים באמצעות שתושג מזו גבוהה תהיה
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מהנתונים שהוצגו לעיל ניכר כי הגדלת מכסות הייבוא הביאה לשינויים בנתחי השוק. בשוק החמאה בכללותו )הכולל גם 

מהווה מוצר תחליפי באופן מלא לחמאה מפוקחת(, ירד נתח השוק של חברת תנובה, המהווה חמאה בגביע, שאינה 

. לעומת זאת, בשוק החמאה בחפיסה, 2019בשנת  54% -הנמוך מלנתח שוק  80% -שוק של כ חמונופול בענף, מנת

בעלת נתח א נותרה הכולל מוצרים מיובאים המהווים תחליף לחמאה מפוקחת, נתח השוק של תנובה אמנם ירד, אך הי

 .67% -כ שלשוק 

נתח ולהוביל לירידה בלהגביר את התחרות בענף  הפתיחת השוק לייבוא חופשי, גם אם למשך תקופה מוגבלת, צפוי

שוק החמאה. במצב זה, החשש כי היצרנים בשוק החמאה יוכלו לגרוף רווחים עודפים ב של תנובה כוח השוקהשוק וב

  וח מחירים.נחלש, וכך מצטמצם הצורך בפיק

, הוועדה סבורה כי ניתן לשנות את אופן הפיקוח מפיקוח על פי פרק 2020לאור זאת, ולאור ביטול המכסים למשך שנת 

ה' לחוק הפיקוח )קביעת מחירי מרבי( לפיקוח על פי פרק ז' לחוק הפיקוח )דיווח על רווחיות ומחירים( על חמאה, בהוראת 

במעקב המלצה זו, לא יקבע מחיר מרבי לחמאה בחפיסה אך הוועדה תמשיך  שעה לתקופה שבה מבוטל המכס. על פי

, על מנת לבחון האם המחירים הנקבעים בשוק הינם גבוהים באופן המשקף בשוק החמאהרמת הרווחיות ועל מחירי  אחר

 12-ב 40% -מ הגבוהכספי ויבואנים בעלי נתח שוק  יצרניםממליצה לקבוע כי  הוועדה .גביית רנטה מונופוליסטית

 מוצרי יצרני על כיום החל לדיווח בהתאם, רווחיותומחירים  על םנתוני לוועדה ידווחו שנהל אחת .החודשים שקדמו לדיווח

חל צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )חובת דיווח  בחוק המזון( ן)כהגדרת הגדולות השיווק רשתות על. יצוין כי החלב

 דיווח חובת, במסגרתו נקבעה 2016-על רווחיות של קמעונאי גדול במכירת לחם, חלב ומוצריו, ביצים ומלח(, התשע"ז

  .חמאה ובהם, מחירים בפיקוח המצויים מזון מוצרירווחיות קמעונאים גדולים ממכירת  בעניין

 למחירי שוטףה עדכוןה למנגנון בכפוף לחוק, " לפי פרק ה'מחיר קביעתיחזור הפיקוח לרמת " תפוגת הוראת השעה עם

 .למחיר האחרון שנקבע טרם הוצאתו מפיקוח הנדרשות ובהתאמותמוצרי החלב 

 החלטה

, הוועדה על החמאה מפיקוח לפי פרק ה' לפיקוח לפי פרק ז'בעניין שינוי אופן הפיקוח  בטרם מתן המלצה סופית לשרים

ותאפשר לכלל הגורמים המעוניינים לשלוח התייחסות כתובה. ניתן לשלוח התייחסות יוצאת לשימוע ציבורי על החלטה זו, 

. לאחר קבלת ההתייחסויות בכתב, הוועדה תשקול 202010.5.עד ליום  prices@moag.gov.il כתובה לכתובת המייל

 אפשר לבעלי עניין להופיע בפניה ולהציג את עמדתם גם בעל פה.ל
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