
כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

תמיכות בחקלאות  
מדיניות התמיכה של האיחוד האירופי

ל קחליער "ד

2021אפריל 

תמיכה בשולי שדה עם פרחים–דנמרק 

יעל קחל: צילום
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

התמיכות בין מדינותשונות בגובה ותמהיל 
יתמכסיש הגנה , תמיכה תקציבית נמוכה יחסית: ישראל

OECD2020: מקור הנתונים

ייצוראומדן לתמיכה עקיפה באמצעות מכסים ומכסות : במחיריםתמיכה 
החקלאות  כללית לענף לא כולל תמיכה 

(השקעה בתשתיות, פ"כגון מו)
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–נציבות האיחוד האירופי : מקורכלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

The common agricultural policy at a glance

פרנסה סבירה

האיחוד  להבטיח לחקלאי 

פרנסה סבירההאירופי 

שינוי אקלים  
וחקלאות סביבתית  

בהתמודדות עם  לסייע 

-שינויי אקלים וניהול בר

טבעקיימא של משאבי 

כלכלה כפרית

את הכלכלה לחזק 

קידום  י "עהכפרית 

,  משרות בחקלאות

בתעשיות מזון חקלאיות  

הנלוויםובמגזרים 

אספקה יציבה

בחקלאים ולשפר  לתמוך 

כדאי  , את הפריון החקלאי

אספקה יציבה  להבטיח 

של מזון בר השגה

נופים במרחב  

הכפרי

על אזורים כפריים לשמור 

ונופים ברחבי האיחוד  

האירופי

האיחוד האירופי מנהל מדיניות חקלאית משותפת
CAP = Common Agricultural Policy

CAP-מטרות ה

ה-CAPמדיניות משותפת לכל מדינות האיחוד האירופי.

 למעט מימון  )המדיניות מנוהלת ומתוקצבת ברמת האיחוד האירופי מתקציבי האיחוד

למטרות מוגדרותותמיכות מצומצמות, משותף של המדיניות לפיתוח המרחב הכפרי

State Aid-.)

ואחריות להעברת  , מדינות האיחוד מגבשות תכניות מפורטות על בסיס מדיניות האיחוד

.נציבות האיחוד האירופי מאשרת את תכניות המדינות. התקציבים ולניטור

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en
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נקודות מרכזיות-תמיכות האיחוד האירופי בענף החקלאות 

הכנסההבטחת 

מהתמיכות  71%

התקציביות של האיחוד  

מסך  46%)האירופי

תקציב התמיכות כולל 

(מדינות

DP Direct Payments

=

שטח  להקטרתשלום 

ללא תלות , חקלאי

.בייצור

DP : משמעותי

במיוחד לחקלאות 

אקסטנסיבית  

ברוב  פחות משמעותי

.  ענפי הירקות והפירות

פירות וירקות מהווים  

בערך  20%-קרוב ל

הייצור החקלאי של  

,  האיחוד האירופי

בחקלאות  46%לעומת 

.  ישראל

סוגי תמיכה 

נוספים

-כגון תמיכה ב

פיתוח  תכניות ל

המרחב הכפרי

 תכניות פעולה של

התארגנויות  

בענפי  מגדלים 

,הירקות והפירות

השקעותתמיכה ב

,ביטוחוב

מכסיתהגנה.

תמיכה בביטוח

חלק קטן מהתמיכות  

יש ,באיחוד האירופי

ניסיונות להרחבת  

.התמיכה

ב מהווה  "בארה

התמיכה בכלים 

שונים אפיק  ביטוחיים

.  תמיכה מרכזי

ניהול שווקים

כגון

אחסון עודפים,

קידום צריכה,

  תמיכה

,  במשברים

  מכסים ומכסות

לניהול מכס 

החשיפה ליבוא 

ושמירה על  

החקלאות  

בנוסף  , המקומית

לתמיכה  

. התקציבית

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

שינוי במדיניות התמיכה של האיחוד האירופי
תמיכות בתכניות לפיתוח המרחב הכפרי" / מנותקת"מעבר מתמיכות תקציביות מעוותות לתמיכה 

נציבות האיחוד האירופי: מקור

במחירים קבועים–( CAP)בחקלאות הוצאות תקציביות של האיחוד האירופי לתמיכה 

( 3ראה שקף )מכסיתבנוסף לתקציב האיחוד קיימים גם תקציבי המדינות והגנה 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/cap-expenditure-graph2_en.pdf


6

2019, חלוקת התמיכות לחקלאי האיחוד האירופי
מיליארדי אירו

,  OECD2020: מקורות הנתונים

The common agricultural policy at a glance–נציבות האיחוד האירופי 

Income support   
, בהכנסהתמיכה

41.4 , 71%

Market measures   
4% , 2.4, שווקיםניהול

Rural 
development 

המרחבפיתוח
25% , 14.2, הכפרי

חלוקת תקציב האיחוד האירופי

תמיכות תקציביות  
,איחוד אירופי

58

,תמיכות תקציביות מדינות
17

תמיכה  
במחירים  

 ,16

90.5

מיליארד אירו

תמיכות לחקלאי האיחוד האירופי 
(PSE)

€ מיליארד 7-כולל כ

כתוספת מימון לתקציב 

האיחוד לפיתוח  

המרחב הכפרי

1
2

3

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en


(.100₪-כ)אירו לדונם 26.6ממוצע 

(Direct Paymentsבעיקר )באיחוד האירופימיתרות החוות לעבודה עצמית והון תמיכות תקציביות מהוות כמחצית , בממוצע

7

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

Income Support–תמיכה בהכנסה 
י תשלומי תמיכה ישירה"ע

–נציבות האיחוד האירופי : מקור

CAP explained – Direct payments

for farmers 2015-2020

2015–להקטרבאירו ( Direct Payments)תמיכות ישירות 
(דונם10= הקטר 1)

1

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/541f0184-759e-11e7-b2f2-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/541f0184-759e-11e7-b2f2-01aa75ed71a1


כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

Direct Payments–עקרונות לתמיכה בהכנסה 

–נציבות האיחוד האירופי : מקור

CAP explained – Direct payments

for farmers 2015-2020

ללא תלות בייצור, לפי היקף השטח החקלאי ברשות החקלאיתשלום.

 בריאות בעלי חיים וצמחים, האירופי לבטיחות מזוןמותנה בעמידה בכללי האיחוד תשלום ,

רווחת בעלי חיים ואחזקת השטח בתנאים טובים  , שמירה על מקורות מים, האקלים והסביבה

.  לחקלאות

30% חקלאיות התורמות לאקלים ולסביבה    פרקטיקותמהתשלום מותנה ביישום שלוש

(green paymentמיקוד אקולוגיאזורי5%, מרעה קבוע, מגוון גידוליםעבור  )

חקלאים צעיריםתוספת תשלום ל.

כדי לשמור  בענף מסוים ישירותתמיכותמדינות האיחוד יכולות להקצות חלק מוגבל מהתקציב ל

.(2019-הישירות במתקציב התמיכות10%)באזורים או ענפים במשבר , על רמת הייצור

30%

1

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/541f0184-759e-11e7-b2f2-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/541f0184-759e-11e7-b2f2-01aa75ed71a1


כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

מסויםישירות בענף תמיכות 
Voluntary coupled support

–נציבות האיחוד האירופי : מקור

Voluntary coupled support, July 2020

(2019-ללא שינוי משמעותי מ, 2020)מהתמיכות הישירות 10%-כ-מיליארד אירו 4.24: תקציב

2020חלוקה תקציבית 

1

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/voluntary-coupled-support-note-revised-july2020_en.pdf
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ג "מגיעה בתרגום לק( 500₪ואף בסכום גבוה יחסית של )תמיכה לדונם 
אגורות בלבד בענפי ירקות ופירות רבים בישראל 10עד 5-תוצרת לכ

מ"תחשיבי שה: מקור הנתונים

לחקלאות ישראללדונם ₪ 500השפעה של תמיכה של 

ד האירופי קיים  באיחו

:בנוסף לתמיכה לדונם

15-מנגנון מכס מיוחד ל•

,  ירקות ופירות עיקריים

בנוסף לשיעור מכס  

,הרגיל

תמיכה  תקציבי •

מגדלים  להתארגנויות

,בענפי הפירות והירקות

תקציבי תמיכה נוספים  •

במסגרת תכניות  

.  נוספות
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

Market Measures–ניהול שווקים 

–נציבות האיחוד האירופי : מקור

The common agricultural policy at a glance

":  ניהול השווקים"מטרת 

הגדלת ביקושים ועזרה בהסתגלות לשינויים בשווקים, ייצוב שווקים חקלאים ומניעת משברים

-לתקציבים 

 חמאה, בקר, כגון חיטה)של מוצרים מסוימים קנייה לאחסון  ,

.כדי לתמוך במחיר השוק( אבקת חלב

 במשברים חריגים" יוצאת דופן"תמיכה.

 שמן זית, יין, ופירותירקות )תמיכה בענפים מסוימים  ,

בענף  . לצורך הגדלת התחרותיות והקיימות שלהם(דבורים

.  התארגנויות מגדליםהירקות והפירות קיימת תמיכה ב

להשקעות  " )תכניות פעולה"התארגנויות אלה מגבשות 

הממומנות במשותף על  ( ועודמ"קד, בגידול ועיבוד ראשוני

.ידי המגדלים ותקציבי האיחוד האירופי

 בבתי ספרפירות וחלב , של ירקותקידום צריכה מימון.

 לתוצרת חקלאית אירופית פרסום וקידום מכירות מימון.

:לא תקציבייםכלים 

מכסי יבוא ומכסות מכס.

  רגולציה למניעת התנהגויות מסחר לא

(Unfair trading practices)הוגנות 

 של הנעשה בשווקים  שקיפותשיפור

ניתוח ופרסום של נתוני שיווק  , איסוף)

(ומחירים

2

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en
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Rural Development–פיתוח המרחב הכפרי 

–נציבות האיחוד האירופי : מקור

Rural Development

תקציב לפיתוח המרחב הכפרי  

2014-2020לפי נושאים לשנים 
,  מיליארד אירו150: סך תקציב)

(מיליארד אירו בשנה21בממוצע 

תקציבים למגוון פעולות ופרויקטים ,

:טווח ארוך שלמטרותלקידום 

טיפוח התחרותיות של החקלאות

קיימא של משאבי  -הבטחת ניהול בר

טבע ופעילות לאור שינוי אקלים

  פיתוח כלכלת המרחב הכפרי כולל

יצירה ושמירה מקומות תעסוקה

 מדינות  על מנת לקדם מטרות אלה

תכניות  "האיחוד מגבשות ומיישמות 

המותאמות  "לפיתוח המרחב הכפרי

. כל מדינה ואזורשל לאתגרים ויכולות 

 ממומנות על ידי האיחוד  התכניות

מהתקציב בתקופת 2/3-כ)האירופי 

י מדינות האיחוד  "וע(2014-2020

(.1/3-כ)

מיליארד אירו

3

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en


,  OECD 2020: מקור הנתוניםכלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

ניתוח על בסיס נתוני תמיכה של האיחוד האירופי

2019-מיליארד אירו ב17תמיכות במימון המדינות בסך 
כוללים את ההשתתפות במימון של תכניות לפיתוח המרחב הכפרי

Variable inputs 
(mainly fuel), 

4.0 

Less favored 
areas, 3.6 

Environment 
+ Climate, 

3.3 

Investment, 2.1 

Insurance + 
Disaster, 1.9 

Coupled Support, 0.7 

Pest and disease 
control, 0.7 

Other, 0.9 

,  2019לאומיים תמיכות במימון תקציבים 
מיליארדי אירו



,  תשלומי תמיכה לחווה ממוצעת
לפי סוגי חוות המתמחות בענפים שונים

FADN: מקור הנתונים
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זרעי  , דגנים
קטניות  , שמן

ואורז

גידולי שורש  
ש נוסף"וגד

פטריות  , ירקות
וצמחי נוי

ענבי יין ומאכל הדרים , פירות
ואגוזים

זיתים חלב צאן בקר חזירים ועופות

(2018)לחווה ממוצעת ח "שאלפי , כולל תמיכה בהשקעות-האירופי תשלומי תמיכות באיחוד 

(ללא תמיכה בהשקעות)תשלומי תמיכות 

תשלומי תמיכות להשקעות

(קישור)פירוט נוסף וניתוח לחוות גדולות נמצא בנספח 

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

תשלומי התמיכות כוללים את כל התמיכות התקציביות המשולמות לחוות.

לכן חוות קטנות יותר המתמחות  . התמיכות הישירות לפי שטח מהוות חלק ניכר מסך התמיכות

.בגידולים אינטנסיביים זוכות לתשלומים נמוכים יחסית

 והיקפן משתנה באופן משמעותי משנה  , מהוות חלק קטן יחסית מסך התמיכותתמיכות בהשקעות

.ובטבלאות בנספחאינן מוצגות בתרשימים בהמשךהן . לשנה

בתי בד וכדו, יקבים, בנוסף לתשלומי תמיכה לחקלאים קיימות גם תמיכות בהתארגנויות מגדלים '



80

61

12

19

23

33

87

61 97

72

-50

0

50

100

150

200

250

300

, זרעי שמן, דגנים
קטניות ואורז

גידולי שורש 
ש נוסף"וגד

פטריות , ירקות
וצמחי נוי

ענבי יין ומאכל הדרים , פירות
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י 
פ
אל

₪

ח"אלפי ש, 2018אירופי ממוצע איחוד -( כולל קרקע)והון לעבודה עצמית יתרה לחווה 

ללא תשלומי תמיכות-יתרה מפעילות החווה 

(ללא תמיכה בהשקעות)תשלומי תמיכות 

התמיכות מהוות חלק ניכר מהכנסות החקלאים
ללא תמיכה בהשקעות–ממוצע חוות 

FADN: מקור הנתונים

לא כולל תמיכה בהשקעות, לא כל סוגי החוות מוצגות בטבלה: הערות

תכניות  "על ידי מימון משותף של , (Producer Organizations)בנוסף תמיכה בהתארגנויות מגדלים ת קיימבענפי הירקות והפירות

.מיליון אירו בשנה800-האיחוד האירופי לתמיכה זו עומד על כהתקציב של(. Operational Plans" )פעולה
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זרעי  , דגנים
קטניות  , שמן

ואורז

גידולי שורש  
ש נוסף"וגד

פטריות  , ירקות
וצמחי נוי

ענבי יין ומאכל הדרים  , פירות
ואגוזים

זיתים חלב צאן בקר חזירים ועופות

(תמיכות+ ערך מכירות )אחוז התמיכות מתקבולי המשקים 
ממוצע  

13%-כ



:מקור הנתונים

WTO World Tariff Profiles 2020

:  ככלי לתמיכה בענף החקלאותמכסיתהגנה 
שיעור המכס הממוצע של ישראל ירד מאוד ודומה לאיחוד האירופי
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ישראל איחוד אירופי ב"ארה טורקיה ירדן

2019, ובפועל( מחויב)כבול -מוצרים חקלאיים שיעור המכס הממוצע 

WTO-פ ה"מכס מרבי מותר ע

מכס ממוצע בפועל

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

ולא לוקחים בחשבון יבוא ללא מכס במסגרת מכסות מכס או מכסים נמוכים יותר שנקבעו במסגרת הסכמי  MFN (Most favored nations)-הממוצעים מחושבים על בסיס מכסי ה

.אחוזייםתורגמו למכסים אחוזייםמכסים לא . סחר

.ואחר כך חושב הממוצע של הממוצעים, HS6בשלב ראשון חושבו ממוצעים ברמת : שלבים2-הממוצע הפשוט חושב ב

.מוצרים חקלאיים כוללים מוצרים מעובדים אך אינם כוללים דגים ומוצרי דגים

%

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles20_e.pdf
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לאומי-עיבוד על ידי המרכז לחסר ושיתוף פעולה בין

בכמעט כל מדינות בעולם יש מכסי יבוא על תוצרת חקלאית
.WTO-משמעותית מהמחויבות בהמכס בפועל על מוצרים חקלאיים של ישראל נמוך 

.

מכס ממוצע כבול  

מוצרי חקלאות

מכס ממוצע  

בפועל מוצרי  

2019חקלאות 

אחוז מוצרים  

כבול לפטור  

ממכס

אחוז מוצרים  

פטור ממכס  

2019בפועל 

78.1%12.5%4.250.6ישראל

12.7%11.4%31.731.7האיחוד האירופי

4.9%4.7%30.230.6ארצות הברית

10.9%10.5%3.010.1רוסיה

47.6%32.4%22.030.3שוויץ

133.6%40.4%28.051.7נורבגיה

19.1%15.5%34.135.8יפן

המכס בפועל ואחוז המוצרים הפטורים ממכס קרוב למחויבות, מלבד נורבגיה, בטבלהבשאר המדינות 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles20_e.pdf


באיחוד האירופי קיים מנגנון  
מכס מיוחד כדי להגן על הייצור  

:    פירות וירקות עיקריים15של 
הכניסה  שיטת מחירי 

(entry prices)

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
ספר המכס של האיחוד האירופי  : מקור

(קישור)2020לשנת 

האחוזיקצוב נוסף למכס הטלת מכס = 

.על יבוא במחירים נמוכים

שיעורי מכס ומחירי כניסה לעגבניות

בחורף8.8%: שיעור המכס לעגבניות ,

.בקיץ14.4%

מחיר כניסה שגורם לתוספת מכס קצוב :

תלוי בתקופת  , ג"לק₪ 4.4עד 2בין 

.השנה

ג"לק₪ 1.2: תוספת מכס מקסימאלית.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1776&from=EN


מהווים תמריץ להעלאת  ( entry prices)הכניסה מחירי 
מחירי היצוא לאיחוד האירופי

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

מחירי עגבניות מטורקיה

: OECD-לעגבניות של ה( MPS)אומדני התמיכה במחירים 

.       מתבססים על מחירי היבוא לכל מדינה ומדינהOECD-גובה אומדני התמיכה במחירים של ה

.לא ניתן להסיק מסקנות מהשוואת האומדנים על רמת המחירים

מול העדר תמיכה במחירים , (2019-בח"מלש224)של ישראל לעגבניות חיובי MPS-ה, לדוגמה

זאת למרות שמחירי היבוא והמחירים מקומיים של עגבניות  . האירופישלהאיחודMPS-לפי ה

!גבוהים יותר באיחוד האירופי

OECD PSE/CSE Data Files: מקור

ג "לק₪ 3.1: מחיר יבוא לאיחוד האירופי

ג   "לק₪ 2.1: מחיר יצוא לישראל

2020נתוני , Turkstat: מקור
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של האיחוד האירופי ישפיע על  Green Deal-ה
המדיניות החקלאית של האיחוד

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_19_6714

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/european-green-deal

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_19_6714
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/european-green-deal
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האיחוד האירופי נמצא כעת בתהליך גיבוש ואישור של  
(*2023-2027)רפורמה במדינות החקלאית 

,Future CAPנציבות האיחוד האירופי  : מקורות

The CAP reform’s compatibility with the Green Deal’s ambition, 20/5/20

Farm Europe, CAP Budget 2021-2027, 21/7/2020

:מטרות למדיניות העתידית9  הגדלת הפעילות לשמירת הסביבה

החקלאות  :והתמודדות עם שינוי אקלים

Green Deal-חלק אינטגרלי של מדיניות ה

תכנית פעולה שמטרתה  , של האיחוד האירופי

תוך  , 2050לאפס את פליטות גזי החממה עד 

מעבר לכלכלה מעגלית וקידום  , צמיחה ירוקה

CAP-מתקציב ה40%. טכנולוגיות נקיות

.יהיה קשור לפעילות בנושא שינוי אקלים

  הבטחת הכנסה תישאר חלק חשוב במדיניות

להקטרהגדלת התמיכה התמיכה אך מוצע 

והגבלת התמיכה  , לחוות קטנות ובינוניות

.אלף אירו100למסקימוםלחווה 

 צעירים/ קידום חקלאים חדשים.

 ראילייםמעט במונחים התקציב צפוי לרדת

(.5%-בכ)

הוגדרו כתקופת מעבר2022-ו2021השנים *

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en
https://ec.europa.eu/info/news/cap-reforms-compatibility-green-deals-ambition-2020-may-20_en
https://www.farm-europe.eu/our-works/resilience-en/cap-budget-2021-2027-in-response-to-the-crisis-meet-more-challenges-with-less-budget/
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יהיה קשור לנושא האקליםCAP-מתקציב ה40%
“40% of the CAP budget will be climate-relevant”

How, נציבות האיחוד האירופי: מקורות the future CAP will contribute to the EU Green Deal, May 2020

A. Matthews. Agriculture in the European Green Deal: From Ambition to Action,  capreform, 21.10.2020

C. Nyssens, The European Commission must not greenwash the Common Agricultural Policy, capreform, 9.7.2020 

Green Architecture of the future CAP

, CAP-מדענים וארגונים סביבתיים רבים מותחים ביקורת על ההצעה לרפורמת ה

.בין היתר בהקשר להגדרת המטרות ואופן מדידת הפעילות בנושא אקלים

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/factsheet-how-cap-contributes-to-green-deal_en.pdf
http://capreform.eu/agriculture-in-the-european-green-deal-from-ambition-to-action/
http://capreform.eu/the-european-commission-must-not-greenwash-the-common-agricultural-policy/
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סיכום-המדיניות החקלאית של האיחוד האירופי 

מדיניות  

משותפת
עיקר המימון מגיע 

מתקציב האיחוד

 Green-ה

Deal
על ישפיע 

המדיניות 

החקלאית

:  כלי תמיכה עיקרי

תמיכות  

ישירות לשטח

תמיכה לשטח  

מטיבה בעיקר 

לענפים  

אקסטנסיביים  
וחוות עם שטח  

גדול

מכסיתהגנה 
,על ענפים רגישים

"מחירי כניסה"

לפירות וירקות

חשוב להתאים  

את כלי התמיכה  

מטרות  ל

המדיניות



24

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

סיכום-המדיניות החקלאית של האיחוד האירופי 

עיקר המימון  (. CAP = Common Agricultural Policy)מדיניות חקלאית משותפתהאיחוד האירופי מנהל 1.

תשלומי  .הכפריהמדינות משתתפות במימון של תכניות לפיתוח המרחב . למדיניות מגיע מתקציב האיחוד

.מוגבלים וצריכים לעמוד בכללי האיחוד( State Aid)תמיכה נוספים מתקציבי המדינות 

ללא , שטח חקלאילהקטרבצורה של תשלום הבטחת הכנסה –של האיחוד האירופי התמיכה העיקרית צורת 2.

מהתמיכה התקציבית של  201946%-תמיכה זו היווה ב(. Direct Decoupled Payments)תלות בייצור 

תמיכה זה משמעותי במיוחד לחקלאות אקסטנסיבית  אופן (. כולל תקציבי מדינות)האיחוד האירופי לחקלאים 

בערך הייצור החקלאי של  20%-פירות וירקות מהווים קרוב ל. ברוב ענפי הירקות והפירותפחות משמעותי אך 

.  בחקלאות ישראל46%לעומת , האיחוד האירופי

,  לפיתוח המרחב הכפריתכניות -ב כגון תמיכה , קיימים סוגי תמיכה נוספים3.

(מכסים ומכסות מכס, קידום צריכה, אחסון עודפים)כלים לניהול שווקים -

,  בענפי הירקות והפירותתכניות פעולה של התארגנויות מגדלים-

.תמיכה בהשקעות ובביטוח-

כמו  . אחסון עודפיםתומך האיחוד במחירי שוק של מוצרים מסוימים על ידי מימון של " ניהול שווקים"במסגרת 4.

כדי לנהל את החשיפה ליבוא ולשמור על החקלאות  מכסים ובמכסות מכס האיחוד האירופי משתמש ב, כן

פירות וירקות  15-ל( entry prices)שיטת מחירי הכניסה : דוגמה בולטת. בנוסף לתמיכה התקציבית, המקומית

.על יבוא במחירים נמוכיםהאחוזיעל פי שיטה זו מוטל מכס קצוב נוסף למכס . עיקריים

האיחוד נמצא כעת בתהליך  . של האיחוד האירופי ישפיע על המדיניות החקלאית של האיחודGreen Deal-ה5.

יהיה קשור  CAP-מתקציב ה40%לפי התכנון (. 2023-2027)גיבוש ואישור של רפורמה במדינות החקלאית 

(."climate-relevant")לנושא האקלים 



25מידע נוסף–נספח 
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גובה תמיכות באיחוד האירופי לפי סוגי ענפים
2018, כל גדלי החוותממוצע

FADN: מקור הנתונים

חוות שמתמחות בגידול  

...של 

שטח  

חקלאי  

,  מנוצל

דונמים  

סך  

,  הסובסידיות

ללא השקעות  

(אלפי אירו)

תמיכה  

ישירה  

,  מנותקת

מסך  

התמיכה

תקבולי  

-המשקים  

ערך המכירות 

בתוספת 

הסובסידיות  

(אלפי אירו)

%  -תמיכה כ

מתקבולי  

המשקים

סך תמיכה  

לדונם  

(אירו)

נתח התמיכות  

ביתרת החווה  

לעבודה עצמית  

והון

יתרה לחקלאי  

מפעילות החווה  

הכנסות נטו לחווה  )

פחות סך  

(סובסידיות

קטניות ואורז, זרעי שמן, דגנים 712 18.9 80% 89 21% 26 102% 0

ש נוסף"גידולי שורש וגד 389 14.5 72% 94 15% 37 61% 9

פטריות וצמחי נוי, ירקות 66 2.8 42% 230 1% 42 5% 55

ענבי יין ומאכל 157 4.5 53% 113 4% 29 10% 39

הדרים ואגוזים, פירות 114 5.5 45% 61 9% 48 25% 16

זיתים 138 7.8 71% 35 22% 57 50% 8

חלב 469 20.6 59% 177 12% 44 57% 16

צאן 486 14.4 58% 58 25% 30 85% 2

בקר 569 22.8 55% 87 26% 40 133% 6-

חזירים ועופות 423 16.9 61% 424 4% 40 30% 39

לא כולל תמיכה בהשקעות, לא כל סוגי החוות מוצגות בטבלה: הערה

.לא כולל תמיכה בהשקעות

על ידי מימון משותף של  , (Producer Organizations)בנוסף תמיכה בהתארגנויות מגדלים ת קיימבענפי הירקות והפירות

.מיליון אירו בשנה800-האיחוד האירופי לתמיכה זו עומד על כהתקציב של(. Operational Plans" )תכניות פעולה"



,  תשלומי תמיכה לחווה גדולה
לפי סוגי חוות המתמחות בענפים שונים

FADN: מקור הנתונים כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 אירו בשנהאלף 500-ל100סטנדרטיות בין חוות גדולות מוגדרות כחוות עם תפוקה.

תשלומי התמיכות כוללים את כל התמיכות התקציביות המשולמות לחוות.

 והיקפן משתנה באופן משמעותי משנה  , מהוות חלק קטן יחסית מסך התמיכותתמיכות בהשקעות

.ובטבלאות בנספחאינן מוצגות בתרשימים בהמשךהן . לשנה

בתי בד וכדו, יקבים, בנוסף לתשלומי תמיכה לחקלאים קיימות גם תמיכות בהתארגנויות מגדלים'  .
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זיתים חלב צאן בקר חזירים ועופות

(2018)ח לחווה גדולה "אלפי ש, כולל תמיכה בהשקעות-תשלומי תמיכה באיחוד האירופי 

(ללא תמיכה בהשקעות)תשלומי תמיכות 

תשלומי תמיכות להשקעות



התמיכות מהוות חלק ניכר מהכנסות החקלאים
ללא תמיכה בהשקעות–חוות גדולות 

FADN: מקור הנתונים
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ח"אלפי ש, 2018גדולות חוות -( כולל קרקע)והון לעבודה עצמית יתרה לחווה 

ללא תשלומי תמיכות-יתרה מפעילות החווה 

(ללא תמיכה בהשקעות)תשלומי תמיכות 

לא כולל תמיכה בהשקעות, לא כל סוגי החוות מוצגות בטבלה: הערות

תכניות  "על ידי מימון משותף של , (Producer Organizations)בנוסף תמיכה בהתארגנויות מגדלים ת קיימבענפי הירקות והפירות

.מיליון אירו בשנה800-האיחוד האירופי לתמיכה זו עומד על כהתקציב של(. Operational Plans" )פעולה
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(תמיכות+ ערך מכירות )אחוז התמיכות מתקבולי המשקים 
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

גובה תמיכות באיחוד האירופי לפי סוגי ענפים
2018, אלף אירו500-ל100עם תפוקה סטנדרטיות בין חוות גדולות עבור 

FADN: מקור הנתונים

חוות שמתמחות  

...של בגידול 

שטח חקלאי  

,  מנוצל

דונמים  

סך  

,  הסובסידיות

ללא השקעות  

(אלפי אירו)

תמיכה ישירה  

,  מנותקת

התמיכהמסך 

תקבולי  

-המשקים  

ערך המכירות 

בתוספת 

הסובסידיות  

(אלפי אירו)

%  -תמיכה כ

מתקבולי  

המשקים

סך תמיכה  

לדונם  

(אירו)

נתח התמיכות  

ביתרת החווה  

לעבודה עצמית  

והון

יתרה לחקלאי  

מפעילות החווה  

הכנסות נטו לחווה  )

פחות סך  

(סובסידיות

קטניות ואורז, זרעי שמן, דגנים 2,058 52.3 83% 273 19% 25 95% 3

ש נוסף"גידולי שורש וגד 997 33.4 78% 255 13% 34 53% 29

פטריות וצמחי נוי, ירקות 90 3.4 42% 312 1% 38 4% 86

ענבי יין ומאכל 286 8.1 52% 245 3% 28 9% 79

הדרים ואגוזים, פירות 312 20.9 37% 240 9% 67 28% 54

זיתים 1,341 67.4 85% 346 19% 50 43% 89

חלב 751 32.0 61% 284 11% 43 52% 29

צאן 1,701 44.8 58% 189 24% 26 84% 9

בקר 1,473 54.2 55% 237 23% 37 130% 12-

חזירים ועופות 341 13.2 64% 244 5% 39 33% 27

*כל סוגי החוות  1,021 33.5 67% 261 13% 33 56% 26

לא כולל תמיכה בהשקעות, כן נכללים בשורת הסיכום, לא כל סוגי החוות מוצגות בטבלה באופן פרטני* 

.תמיכה בהשקעותלא כולל

על ידי מימון משותף של  , (Producer Organizations)בנוסף תמיכה בהתארגנויות מגדלים ת קיימבענפי הירקות והפירות

.מיליון אירו בשנה800-האיחוד האירופי לתמיכה זו עומד על כהתקציב של(. Operational Plans" )תכניות פעולה"


