שמן זית ישראלי וההגנה המכסית

•

שמן הזית מפרנס אלפי משפחות במגזר הערבי ומאות רבות במגזר היהודי ,בעיקר באזורי
הפריפריה.

•

ייצור השמן הינו שיא תהליך הגידול של שנה שלמה בה צריך לטפל במטע בצורה מיטבית,
להשקות ,לדשן ולהלחם במזיקים.

•

איכויות השמן הישראלי הולכות ומשתפרות והינן מהטובות בעולם.

•

שמן זית ישראלי איכותי המטופל בצורה המיטבית שומר על כל התכונות הבריאותיות
והגסטרונומיות של שמן הזית .שמן זית רגיש לתנאי האיחסון והשיווק שלו ,שמן זית
המיובא בתנאים לא ברורים העושה מסע ימי ארוך בטמפרטורות גבוהות ,לא תמיד שומר
על איכויות אלו.

•

עלות הייצור של ק"ג שמן זית בישראל הינה כ 18.5-שקל בממוצע .העלויות גבוהות יותר
בעת השקייה במים שפירים.

•

גידול הזית הוא גידול בר קיימא ,גידול ישראלי שורשי אשר מייצר לחברה תועלות
סביבתיות רבות כגון תרומות נופיות ,שיפור איכות האוויר ,חידור גשם להעשרת מי
התהום ואזורי מחייה ומעבר לבעלי חיים.

•

ערך התרומה הסביבתית הממוצעת של דונם זיתים מוערכת בכ 500-שקל.

•

בארץ ,תרומה זו לא מוחזרת לחקלאי ולא משתקפת בכלכלת המשק החקלאי.

•

באירופה למדו להעריך תועלות סביבתיות אלו ומתגמלים את החקלאים .החקלאים
יצרני שמן הזית נהנים מתמיכות של האיחוד האירופאי לאורך כל שרשרת גידול וייצור
השמן בתמיכות המסתכמות בכ 2-יורו )כ 10-שקלים(.

•

המדינה בחרה לא לתגמל את החקלאים על התועלות סביבתיות אלא להציב הגנת מכס
האמורה לקזז את הסובסידיה האירופאית ולאפשר תחרות הוגנת לחקלאים המקומיים.

•

ביטול המכס ישאיר אלפי חקלאים ללא מקור פרנסה.

•

המכס בישראל מבוסס על הסכמים בינלאומיים ועולה בקנה אחד איתם.

•

צריך מכס כי מדינות אירופה מעניקות תמיכה גדולה לחקלאות ביבשת 2.5% .מהתל"ג
באיחוד האירופי לעומת פחות מ 0.5%-בישראל) .בהסתמך על העבודה של הכנסת מ-
 ,2007ומאז הפער רק גדל(.

•

לא חסר שמן  -כמות שמן הזית שמיוצרת בישראל גדלה משמעותית עקב השקעות בעידוד
הממשלה ,והפער בין ביקוש לייצור מקומי קטן היום והולך ומצטמצם.
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