
חקלאינו הם לתפארת
מדינת ישראל !

נתוני OECD על החקלאות מרשימים ביותר
)התייחסות לדברי אורה קורן ומירב ארלוזורוב ב"דה-מרקר"(

ארגון המדינות המפותחות OECD  פרסם דו"ח שנתי לשנת 2013 על המדיניות 
החקלאית במדינות החברות: ארה"ב, אוסטרליה, ניו זילנד, צ'ילה, תורכיה, האיחוד 

האירופי, שוויץ, יפן, קנדה, דרום קוריאה, נורבגיה, מכסיקו, איסלנד, וישראל.
על פי הקריטריונים המקצועיים של הארגון– חקלאות ישראל היא לא פחות 

מ"היהלום שבכתר"!
)להוציא את אוסטרליה וניו זילנד "שמשייטות" בקצה העולם בתנאי חקלאות 

, מנכ"ל מועצת הצמחיםצבי אלוןוסחר שונים מכל השאר(.

מועצת הצמחים
המועצה לייצור צמחים ולשיווקם

בישראל   וצ'ילה,  לארה"ב  פרט 
לחקלאי-  ביותר  הנמוכה  התמיכה 
מזו  כמחצית  היצור,   מערך   10%
ומהממוצע  האירופי  שבאיחוד 

  !OECD -בארצות ה
 0.4% כ-  היא  בישראל  התמיכה 
בלבד מהתוצר הלאומי –GDP בעוד 
שהתמיכה הממוצעת ב- OECD היא 

כפולה- 0.8% ! 
מהתמיכה  )כ-20%(  נכבד  נתח 
למו"פ, שמאפשר  נועד  הזו   הצנועה 
חידושים  בעולם  להוביל   לחקלאינו 
טכנולוגיים, במיוחד באזורים צחיחים 
ולשפר  את יתרונותיהם התחרותיים.

2012-13  בישראל  בין השנים 
ה  ד י ר י ה  ת י י ה ד  ב ל ב ה  ד נ ק ב ו
מרשימה בהיקף התמיכה! בכל שאר 
לא  או  קלה  ירידה  היתה  המדינות 

הייתה כלל!
הזעומה  הישירה  התמיכה  בשל 
אצלנו,  בניגוד לשאר המדינות- 87% 
מהתמיכות לחקלאים בישראל נובעות 
ממוצרי  חלק  על  המכס  משעורי 
לישראל.  המיובאים  החקלאות 

: ו  ל ל ה ם  י נ ו ת נ ה ת  ו ע מ ש מ
נהנים   ,OECD מדינות  חקלאי 
שלחקלאינו  בעוד  ענק,  מתקציבי 
אחוזים  המהווה  ביותר,  צנוע  תקציב 
בודדים מערך היצור ומוקדש למחקר, 
חיזוק  טבע,  נזקי  ביטוח  הדרכה, 

תשתיות ומענקי השקעה.

 , ו ז ת  י נ צי ת  עולמי אות  במצי
צריכים לתפקד חקלאי ישראל- 
העולם מחד,  ות  נ למדי יצא  לי
ולשרוד ייבוא מסובסד, לעיתים עד 

צוואר,  מאידך.
למשק  המטיפים   גדולי  בה  מציאות 
כמו  וכו'  שוק  לכלכלת  תחרותי, 
ארה"ב  יפן,  שוויץ,  קנדה,  אירופה, 
כשהדבר  ונאלמים  נעלמים   ואחרים 
שלהן  החקלאית  למדיניות  נוגע 
יש  חקלאיהן.  של  קיומם  ואבטחת 
אחוזים  עשרות  שמממנות  מבינהן 
החקלאי  של  השנתית  מהכנסתו 

ישירות מתקציבן. 

בחקלאות  העולמי  שבסחר  ללמדך 
חופשי,  שוק  אין  שוק,  כלכלת  אין 
אין תחרות – הכול תקציבי ענק,  
שקובעים מי יחיה ומי ימות...

ת   ו מ י ש מ ה ת  א ך  כ ל ף  ר צ נ
"ההתיישבותיות לאומיות" שנושאים 
על גבם חקלאי ישראל, משימות 
שאף חקלאי יפני, אוסטרי, קנדי, 
גרמני או אמריקאי אפילו לא שמע 
עליהן – ואז יובן עד כמה ברי מזל 

אנו שאלו הם חקלאינו.  
על רקע כל זאת, כתבו ב"דה מרקר" 
ומירב  קורן  אורה  העיתונאיות  שתי 
שכותרותיהם  מאמרים  ארלוזורוב 
"התמיכה בחקלאות עלתה לצרכנים 
 ₪ מיליארד   3 המיסים  ולמשלמי 

ב-2013".
בזכות משרד  לנו  יקרה  "ישראל  ו- 

החקלאות". 

אכן מוזר איך  אפשר להעמיד את 
 . . . למטה הראש  עם  ת  או י המצ
לקחת עובדה היסטורית אחת שישראל  
מסיבותיה, ממעיטה לסייע תקציבית 
ע"י  בעיקר  ומסייעת  לחקלאות 
מכסים,  ולומר שאנחנו יקרים?!

לעיל  הנתונים  כל  את  בצל  להותיר 
לחקלאי  שהמחיר  להדגיש  ורק 
שב- מזה   ב-8%  גבוה   הישראלי 
OECD ?  היכן האיזון בין הכותרת 

לעובדות...

ן י ב מ ה  ל כ ל כ ל ט  נ ד ו ט ס ל  כ
המחיר   OECD ב-  שבמדינות 
לחקלאי נמוך יותר והמכסים נמוכים 
סיוע לו  מוסיפה  המדינה  כי  יותר 

מסיבי ישיר מתקציבה.

קבע  הכנסת  של  המחקר  )מרכז 
זולים  בישראל  והירקות  שהפירות 
.)OECD-ה מחירי  לעומת  ב-15% 
דמתה  בע"ח  בענפי  התמיכה  לו 
כאן  גם   –  OECD שבמדינות  לזו 

המחירים לצרכן היו אחרים...

ועיקר העיקרים, לו התמיכה 
הייתה ישירה מתקציב המדינה,  
מקורה   - מכסים  במקום 
מכיסם  כן  גם  או  מהירח?  היה 
באמצעות  אזרחים  אותם  של 
)כשההתפלגות  מיסים  העלאת 
הייתה  האוכלוסין  קבוצות  בין 
לדיון(. אחר  –נושא  שונה 

ההצעה להמרת המכסים בתמיכה תקציבית ישירה, סבירה ואפשרית ובלבד שסיכום עם אגף
התקציבים יהיה בר קיימא...  ולא עד חוק ההסדרים הקרוב!

כתוכנית ההתיישבות  חיזוק  על  הממשלה  החליטה  לדגניה  שנה   100 במלואת  מכבר,  לא 
ל-10 שנים, שלא שרדה ובוטלה לאחר שנה...

החקלאות באופייה זקוקה למדיניות הפוכה –ארוכת טווח, יציבה ואמינה כי לנו, החקלאים יש
מספיק הפתעות מבורא עולם, מהטבע, ממזג אויר, מזיקים ומחלות...

אנחנו ממש לא חסרים עוד הפתעות מירושלים...

חקלאי ישראל גאים בביצועיהם ודו"ח ה-OECD נותן להם סיבה טובה לכך.


