
 ופיתוח הכפר  משרד החקלאות האוצרמשרד  

 ועדת המחירים 

  

 E-mail:   prices@moag.gov.ilדוא"ל:  

 כ"ח חשון תשפ"א

 2020נובמבר  15

 

 לאחר שימוע הפיקוח על מחיר החמאה – ועדת המחירים סיכום דיון

 ןמועד הדיו

24.5.2020 

 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 חתימת שר החקלאות משרד –בעקבות בקשת המפקח על המחירים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן 

)להלן  2020-(, התש"ף3צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' על  26.2.2020האוצר ביום 

ועדת המחירים המשותפת למשרד דנה , 2020להסרת המכס על חמאה מיובאת למשך שנת , שהביא (השעה הוראת –

ביום הפיקוח על מחיר החמאה השולחנית. ( בסוגיית הוועדהאו ועדת המחירים  –האוצר ולמשרד החקלאות )להלן 

פרסמה ועדת המחירים את החלטתה בעניין העברת החמאה מפיקוח לפי פרק ה' לחוק הפיקוח לפיקוח לפי  4.4.2020

 (. קישור לסיכום הדיוןה של הוראת השעה להסרת המכס על חמאה בייבוא )פרק ז' לחוק הפיקוח במהלך התקופ

שימוע ציבורי. במסגרת השימוע התקבלו התייחסויות מאיגוד , יצאה הוועדה לבעניין זה בטרם מתן המלצה סופית לשרים

לשכות המסחר המייצג גורמים העוסקים בייבוא חמאה, מחברת גולדפרוסט בע"מ העוסקת בייבוא חמאה, מהמועצה 

ערכה  24.5.2020. ביום "(האינטרס שלנו" –)להלן  הלובי שלך בכנסת" –"האינטרס שלנו עמותת לצרכנות וכן מטעם 

להלן עיקרי הטענות  ."האינטרס שלנו"בו השתתפו איגוד לשכות המסחר, המועצה לצרכנות ו שימוע בעל פה הוועדה

 שהועלו במסגרת השימוע.

 עיקרי הטענות שהועלו בשימוע

. מחיריםלירידת , מה שצפוי להוביל כי פתיחת השוק לייבוא תעודד תחרות בשוק טענו חלק מהגורמיםבמסגרת השימוע 

. פיקוח מחירים נועד למנוע כשל שוק של הפעלת כוח שוק מונופוליסטיאין צורך בפיקוח מחירים, שכן לדבריהם על כן 

 אולם ,בתקופות של ירידה בכדאיות כלכליתלהקטין ייצור יכול ללא ייבוא, היצרן המקומי המהווה מונופול בפרט, נטען כי 

עוד נטען כי כיום ההצדקה . ת במונופול ומחלישה את כוחוובכך מונעת תלו מבטיחה היצע רציףפתיחת השוק לייבוא 

אשר גורמות  משטר המכסות,המוטלות במסגרת המקומי הייצור היקף על הגבלות מ נובעתעל מחיר החמאה  לפיקוח

 , אין חשש להיווצרות קרטל.חמאה ללא מגבלות ככל שניתן לייבא .להיווצרותו של קרטל מקומי

 כתוצאה הדבר יקשה על היכולת לייבא חמאה. שיוטלו מגבלות על מחיר החמאהעם זאת, גורמים אלה טענו כי ככל 

 מה שיפגע בהתפתחות התחרות בשוק ואף עלול להוביל שוב, וללא צפוי לגד המיובאתהחמאה נתח השוק של , מכך

המחסור, הרי בעיית להתמודד עם ייתה על חמאה מיובאת הלדבריהם, ככל שמטרת הסרת המכסים לפיכך, מחסור. ל

נמוך  ,ווצר מחסורילעומת זאת, ללא מגבלות על המחיר הסיכוי שי .שמטרה זו לא תושגשפיקוח מחירים עלול לגרום לכך 

החמאה בעולם גבוה יותר מאשר גורמים כי כיום קיים מחסור עולמי בחמאה ומחיר מאותם זה ציין אחד  בהקשרמאוד. 

עולה  OECD-הארגון המחיר המפוקח בישראל, ולכן פיקוח מחירים יקשה על ייבוא. מנגד, גורם אחר טען כי מנתוני 

של חסמי ייבוא. גבוה יותר בממוצע מאשר המחיר במדינות מפותחות רבות וזאת בבישראל חמאה שהמחיר המפוקח של 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_05042020/he/decision_and_directives_decision_05042020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_05042020/he/decision_and_directives_decision_05042020.pdf
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החודשים האחרונים ניכרת ירידת מחיר  12-אכן חלה התייקרות במחיר העולמי, ב 2016-2018לדבריו, אף שבין השנים 

גורם זה הוסיף כי מחיר החמאה העולמי הוא תנודתי ולא ניתן לצפייה מראש, בפרט בעת הנוכחית של  משמעותית.

מחיר מפוקח המשקף נכונה את המחיר העולמי. לדבריו, במידה והמחיר  משבר עולמי. דבר זה צפוי להקשות מאוד לקבוע

 המפוקח יהיה נמוך מהמחיר העולמי, למעשה ייפסק הייבוא שכן הוא יגרום ליבואנים להפסד.

הסרת הפיקוח ממחיר החמאה )המקומית והמיובאת( תביא לירידת מחירים. גורמים אלה  אותם גורמים,לדברי כאמור, 

נים יפעלו בהתאם לביקוש של הצרכנים בשוק, וייבאו הן מוצרים יוקרתיים והן מוצרים בסיסיים שיימכרו טענו כי היבוא

בין מוצרים איכותיים  במחיר נמוך מהמחיר המפוקח הנוכחי. באופן זה, הצרכנים ייהנו ממגוון של מוצרים ומחופש בחירה

ין היבואנים השונים ויתרום להגברת ההתייעלות וכך . דבר זה יגביר את התחרות ברחב של מחיריםבטווח או בסיסיים 

 להפחתת המחיר. 

, מה שמחייב המונופול ממשיך להחזיק בנתח שוק גדול מאודגם לאחר פתיחת השוק לייבוא, כי  ןטעגורם אחר  מנגד,

ממוצרי מזון בסיסיים בשוק ריכוזי מחירים הסרת פיקוח מלמד שניסיון העבר דווקא הגברה של הפיקוח. עוד נטען כי 

כי מדובר במוצר מזון בסיסי אשר צריך  ףהוסיגורם זה . ולהגדלת הרווחיות של המונופול הביאה דווקא לעליית מחירים

 להיות בכל מקרה תחת פיקוח מחירים, ואין מקום לאפשר ליצרנים או ליבואנים "להשתולל" במחיר ולגרוף רווחיות עודפת.  

אף שפתיחת השוק לייבוא חופשי הגבירה את התחרות וההיצע של מוצרים במחיר דומה למחירו של כי רם זה גו ןעוד טע

, המחיר המפוקח ו. לדבריהמוצר המפוקח, במוצרים מיובאים רבים המחיר גבוה בעשרות אחוזים מהמחיר המפוקח

כי החשש המרכזי  נטעןיקרות שלהם. מייצר "אפקט עוגן", המגביל את מחירם של יתר המוצרים בקטגוריה ומונע התי

 . עוד יותר הוא שללא מחיר עוגן, מחירי כלל המוצרים יעלו

מרבית הגורמים ציינו במסגרת השימוע כי הם תומכים בהשוואת התנאים בין חמאה בייצור מקומי לבין חמאה מיובאת, 

הטענות התייחסו לפגיעה אפשרית בשוק , זאת על אף שמרבית רק על אחת מהןמחירים וכי אין מקום להותיר פיקוח 

 .כתוצאה מהפיקוח על חמאה מיובאת

 דיון

היקף המכר הכספי ב השינויים שחלוובהם נתונים על שוק החמאה ועדת המחירים שקלה את הטיעונים שהוצגו בפניה וכן 

על השוק חברת סטורנקסט  הניתוח המוצג להלן מתבסס על נתוניוהכמותי ונתחי השוק של סוגי מוצרים ויצרנים. 

 . 2020 מאיעד  2016, לתקופה שבין ינואר המבורקד

המשיכה מגמת הירידה בנתח השוק של המוצרים בייצור מקומי בשוק החמאה בחפיסה  2020מהנתונים עולה כי בשנת 

עמד  2020 ימא-(, כאשר בין החודשים ינואר, שאינה בפיקוח)כלומר, ללא חמאה שנמכרת בגביע דוגמת חמאה למריחה

יצוין כי החמאה המפוקחת שמיוצרת על ידי חברת תנובה מרכז בממוצע.  56%נתח השוק של החמאה בייצור מקומי על 

( מהווה את רובה המוחלטת של החמאה בייצור מקומי, תנובה –שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ )להלן 

ולכן הירידה בנתח השוק של החמאה בייצור מקומי משקפת באופן כמעט מלא את הירידה בנתחי השוק של תנובה. עם 

 .בשוק זה, באופן המגדיר אותה כמונופול 50%-גדול מ זאת, נתח השוק של חברת תנובה עדיין
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 )גוש( , כולל חמאה מפוקחתבחפיסה חמאותמכר כמותי )טון( ונתח שוק של חמאה בייצור מקומי, 

 

המחיר הממוצע של המוצרים בייבוא בשוק החמאה בחפיסה  2020מאי -בחודשים ינוארמהנתונים עולה כי אשר למחיר, 

בממוצע ומחיר ₪  3.89עמד על , כאשר מחיר החמאה המפוקחת מהמוצרים המקומיים גרם 100-ל₪  1-גבוה בכהיה 

עוד עולה מהנתונים . ₪ 4.99מהמחיר המפוקח( עמד על החמאות המיובאות בחפיסה )שאינן חמאות מיוחדות המוחרגות 

 נמכר מיובאות בחפיסה שאינן חמאות מיוחדות המוחרגות מהמחיר המפוקחכי מחצית מהמכר הכמותי של חמאות 

 . (49.8%) המחיר המפוקחמ(, והיתר במחיר הגבוה 50.2%) חנמוך מהמחיר המפוקהבמחיר 

חמאה  1.5.2020הודיע המפקח על המחירים במשרד החקלאות כי החל מיום  2020יצוין כי בחודש מרץ בהקשר זה 

ועל כן לא ניתן למכור אותה במחיר העולה על המחיר  ,חוק הפיקוחהיא מצרך דומה לפי  מקורה ביבואבחפיסה ש

 הנחיית המפקח. של לתוקף כניסתה טרם כלומר מאי, -ונים שלעיל משקפים את נתוני החודשים ינוארהנתהמפוקח. 

לצד זאת, הוועדה מציינת כי קיומו של פער בין מחירי הייבוא הממוצעים למחיר המפוקח משמעה כי ניתן לצפות שהסרת 

ביטול מגבלת המחיר יאפשר לשוק להתאים את הפיקוח על המחיר תביא בטווח הקצר לעליית מחיר מסוימת. אולם, 

 הפוגע בעיקר בציבור הצרכנים.  נוסףובכך ניתן יהיה להימנע ממחסור  להיצע ולביקוש בשוק,המחירים 

, הוראת השעהלאור מבנה השוק. בהתאם ל מחיר מפוקחבקביעת עמדת חברי הוועדה היא כי יש לבחון את הצורך 

ויאפשר ליצרנים וליבואנים  באופן שפתח את השוק לייבוא חופשי 2020ף שנת המכס על חמאה מיובאת הוסר עד לסו

. פתיחת השוק לייבוא חופשי, גם אם למשך תקופה מוגבלת, צפויה להגביר את התחרות בענף ולהוביל להתחרות זה בזה

  יתאפיינולירידה בנתח השוק ובכוח השוק של תנובה בשוק החמאה. במצב זה, החשש כי היצרנים בשוק החמאה 

. אולם, הותרת המחיר המפוקח תקשה על השוק בקביעת מחיר מפוקח, וכך מצטמצם הצורך נחלשעודפת רווחיות ב

, שכן היא תצמצם את יכולתם של היבואנים לייבא מגוון של מוצרים בטווחי מחיר אמיתי להגיע לשווי משקל תחרותי

 שונים, באופן שיאפשר לציבור הצרכנים ליהנות מהיצע רחב ומחופש בחירה. 

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

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

 מונופוליסטי שוק כוח להפעלת אפשרות למנוע הינה המחירים פיקוח בכלי של שימוש מטרתו המרכזיתהשוק ובצרכנים. 

 כי להבטיח אינה מחירים פיקוח של שמטרתו להדגיש יש. בכשליםתחרותיים המאופיינים  שאינם בשווקים יצרנים ידי על

תוך כדי קביעת מחיר הוגן שלא  הצרכן לבין היצרן בין איזון על לשמור אלא ,לציבור לשם הנגשתו נמוךיהיה  המוצר מחיר

נמוך . קביעת מחיר ווחיות סבירה ליצרנים מצד שנימצד אחד ומבטיח ר מאפשר גריפה של רווחים עודפים על ידי היצרן
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בעת לחייב  , לפי חוק הפיקוח או דין אחר,יכולתאו לממשלה מדי עלולה אף להביא למחסור בהיצע, כיוון שאין לשרים 

פיקוח מחירים אינו סבסוד, והטלת פיקוח על מוצר או שירות מסוים יודגש גם כי עוד  .את היצרן לייצר את המוצרהזו 

 בשוק תחרותי. יהיה מחיר זול יותר מאשר המחיר שמיועדת לקבוע מחיר מפוקח  אינה

לשנות את אופן הפיקוח מפיקוח על פי פרק ה' לחוק לאור זאת, עמדת ועדת המחירים היא כי יש מקום להמליץ לשרים 

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

ככל שביטול המכס יוארך, הוועדה סבורה כי יהיה מקום לבחון את הארכת שינוי אופן  פה שבה מבוטל המכס.לתקו

 הפיקוח.

 החלטה

קביעת לחוק הפיקוח ופרק ה' לשנות את אופן הפיקוח על חמאה בחפיסה מפיקוח על פי ממליצה לשרים ועדת המחירים 

יהיה עד השינוי כי תוקף הוועדה ממליצה  .)דיווח על רווחיות ומחירים(לחוק הפיקוח פרק ז' פיקוח על פי ל ,מחיר מרבי

(, 3לביטול הפטור ממכס על חמאה, כפי שנקבע בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 

ת הוראת תפוג עם שינוי אופן הפיקוח.המליץ על הארכת יוארך, הוועדה תשקול לממכס שהפטור במידה  .2020-התש"ף

מוצרי החלב  למחירי השוטף העדכון למנגנון בכפוף" לפי פרק ה' לחוק, מחיר קביעתהשעה יחזור הפיקוח לרמת "

 .למחיר האחרון שנקבע טרם הוצאתו מפיקוח הנדרשות ובהתאמות

אך הוועדה תמשיך במעקב אחר רמת )מקומית או מיובאת( לא יקבע מחיר מרבי לחמאה בחפיסה  האמורהבתקופה 

 -מ הגבוהכספי ויבואנים בעלי נתח שוק  יצרניםממליצה לקבוע כי  הוועדהלאור זאת, . החמאה בשוקמחירי והרווחיות 

 על כיום החל לדיווח בהתאם, ורווחיותמחירים  על םנתוני שנהלאחת  לוועדה דווחוי החודשים שקדמו לדיווח 12-ב 40%

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

, במסגרתו נקבעה 2017-)חובת דיווח על רווחיות של קמעונאי גדול במכירת לחם, חלב ומוצריו, ביצים ומלח(, תשע"ז

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


