הכנסת
הוועדה לענייני ביקורת המדינה

סיכום דיון

סימוכין96091519:
ירושלים ,ה' בתמוז ,התשע"ו
 11יולי 6919

מיום שני ,ה' בתמוז ,התשע"ו 11 ,ביולי  6112בנושא:
בקשה לחוות דעת מבקר המדינה:
בנושא השפעת השינוי בשיעור המכס על מחיר המוצרים בענף החקלאות לפני חג הפסח התשע"ו
(יו"ר הישיבה חה"כ איתן ברושי)
-

הוועדה מודה לכלכלן איתמר מילרד ,ממרכז המחקר והמידע של הכנסת על המסמך המקצועי והמפורט
שנכתב עבור הוועדה לקראת הישיבה בנושא הנדון.

-

הוועדה שמעה את דבריו של מר אורי צוק-בר ,סמנכ"ל בכיר אסטרטגיה במשרד החקלאות ,על כך שמחיר
המוצרים לצרכן אומנם ירד ,אולם בסכום נמוך ופחות מגובה ירידת סכום המכס.

-

הוועדה שמעה את דבריה של הגב' רחל בורושק ,כלכלנית בהתאחדות חקלאי ישראל ,על כך שירידת
המחירים בפסח התשע"ו התרחשה לא בהכרח בשל ההסכם שחתם האוצר אלא זו מגמה שחוזרת על
עצמה במהלך השנים ,כך שלמעשה משלם המסים הפסיד כסף על הורדת מכס והצרכנים לא נהנו למעשה
מהירידה הזו.

-

הוועדה שמעה את דבריה של הגב' עדי אבן חן מהתאחדות התעשיינים ,על כך שהמטרה לא הושגה כיוון
שהורדת המכס לא התגלגלה לצרכנים ובפועל ההסכם לא רק שלא הועיל הוא אף פגע בתעשיינים שלא
קיבלו כל פיצוי.

-

הוועדה שמעה את דבריו של מר יאיר שירן ,מנהל מינהל תעשיות במשרד הכלכלה ,על כך שבחלק
מהמוצרים היתה ירידת מחיר משמעותית בהשוואה לנתונים שהוצגו על-ידי התאחדות חקלאי ישראל.

-

הוועדה שמעה את דבריו של מר דובי אמיתי ,נשיא התאחדות האיכרים ,על כך שהצרכן לא נהנה כלל
מירידת המכס אלא גופים אחרים נהנו מירידת המחיר שלא הגיע לכיסו של הצרכן.

-

הוועדה שמעה את דבריה של הגב' שירה ברגמן רכזת תחום מים וחקלאות באגף התקציבים שבמשרד
האוצר ,על כך שהיתה ירידת מחירים משמעותית במהלך השבועות הסמוכים לחג הפסח התשע"ו ,למהלך
הפחתת המכסים היתה השפעה מאוד חיובית לירידת המחירים .לאגף תקציבים ברור כי מהלך של הורדת
מכסים מביא לירידת מחירים המתגלגלת לצרכן במידה ומהלך כזה נעשה באופן נכון.

-

הוועדה קוראת למשרד האוצר לבחון באופן יסודי את המתווה של הורדת המכסים ולהתחשב בהשלכות
השונות בפן הכלכלי ובפן החברתי בהקשר לחקלאים בטרם יבוצע צעד אשר השלכותיו עשויות להיות
בלתי הפיכות לענף החקלאות בישראל.

-

הוועדה מבקשת לקבל ממשרד האוצר ,תוך שבוע( ,עד ליום  11ביולי  ,)6112את הנתונים כפי שעובדו על-
ידי אגף התקציבים והכלכלן הראשי במשרד האוצר ,אותם הזכירה הגב' ברגמן.

-

הוועדה מבקשת ממבקר המדינה להיכנס לתמונה ולעכב ,בשלב זה ,את ההחלטה במשרד האוצר להוריד
מכסים עד לסוף השנה (דצמבר  )6112עד שיתקבלו הנתונים המלאים ויופקו הלקחים מ"הסכם הפסח".
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