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מגמות -מותג פרטי 

 .תוי משרד האוצר מצביעים על עלייה של עשרות אחוזים במדד מחירי המזון�
 

 .עידוד מותגים פרטיים לצורך התעת תהליך של הוזלת מחירים: המלצות ועדת קדמי�
 

 .עשרות אחוזיםתח השוק של מותגים פרטיים עומד על , בעולם�
 

 ".המותג הפרטי ממשיך לגוס בשוק המזון): "2016' פבר(כלכליסט �
 
 :היחלשות הספקים הגדולים�

 
 
 
 
 

שיעור המכירות של מוצרי המותג הפרטי של  ): 2016יוי (מ "ח רבעוי שופרסל בע"דו�
.מכלל המכירות בתחום הקמעואות 19% -החברה בחציון הראשון היו כ

2016 2011

51.2% 57.2 שוק  (תובה 

)החלב



מגמות בשוק מוצרי הצריכה השוטפת בישראל 2015ילסן * 



מותג פרטי בישראל

מוצרים  , לעומת זאת. מוצרים ממותגים ככלל פוים לצרכים רגישי איכות"�

תפיסת  . לצרכים אשר רגישים למחיר, ככלל, שאים ממותגים פוים

הצרכים את המוצרים הממותגים עשויה אפוא להיות שוה מתפיסתם את 

 .)עדן בר-מי -אלקטרה (" המוצרים שאים ממותגים

מותגים פרטיים זוכים לפופולאריות בקטגוריית החלב  , 2016כון לשת �

בקטגוריית  . הפיצה והפסטה הטרייה, הבשר הטרי, הגביה הצהובה, היגר

 .שיעור ההצלחה ותר מוך –הקטשופ והחטיפים המלוחים 

,  היקף הצריכה של מותגים פרטיים מכלל הצריכה הישראלית השוטפת עולה�

 .6% -אך עדיין עומד על פחות מ

 

 

 

 

 

 

 



?מי מייצר את המותג הפרטי

 :ייתכו מקרים שוים�

 
 .ספק דומיטי המייצר גם עבור עצמו וגם עבור הרשת הקמעואית◦

על המותג הפרטי של הרשת כאמצעי לחדירה אל ' רוכב'ספק קטן ה◦

 )מחלבות רמת הגולן(השוק 

.ספק ורשת קמעואית בעלי איטגרציה אכית בייהם◦



Value-for-money/budget/generic/copycat  

private labels

 ":חות"מותג פרטי �

 
;בעל איכות מוכה בהשוואה למותג המוביל◦

 ;מתומחר בזול יותר מן המותג המוביל◦

; low emotion‘אופייי למוצרי ◦

).שטיפת כלים, שטיפת רצפה(חומרי יקוי שוים : לדוגמא◦



Fine or premium private label

 ":מעולה"מותג פרטי �
 

;בעל איכות משתווה או אפילו גבוהה יותר בהשוואה למותג המוביל◦

 ;עשוי להיות מתומחר בדומה למותג המוביל◦

;אופייי למוצרי ישה◦

ביצי חופש אורגיות של שופרסל  , למשל(מזון אורגי : לדוגמא◦

).מכרות במחיר גבוה לעומת המתחרים



‘Just the same’ private label

:למותג המוביל" זהה"מותג פרטי �

;ידי היצרן המוביל עבור הרשת הקמעואית-מיוצר על◦

 ;אך אריזה שוה, בעל איכות זהה למותג המוביל◦

;לרוב מחירו זול מן המותג המוביל◦

.מזרי עמיח, ")הסיך("=טחיה גולמית שופרסל : לדוגמא◦



Refresco/Pride Foods

Private label NCSDs Branded NCSDs

Refresco (NL) Pride Foods (UK) (upstream)

The merger transaction: production and bottling of PL NCSDs (fruit juices, juice

drinks & nectars, still drinks, ready-to-drink teas and water).

Retailers (downstream)



אילו שווקים רלווטיים בסביבת המותג  

?הפרטי

 

�Downstream market:

 ;מישור המוצר◦

;זירת התחרות מתקיימת על מדפי הרשת הקמעואית◦

האם המותג הפרטי מהווה תחליף חזק למותג  : SSNIP-שאלת ה◦

 ?המוביל מקודת ראותו של הצרכן

 



דוגמאות פסיקה

�SCA Metsa Tissue (tissue product markets) )2001:(

“to what extent final consumers considered branded and private 

label tissue products to be in the same market”?

�:(1996) KC/Scott ייר טואלט ,  ייר טישו מהווים כל אחד שוקייר סופג ו

כאשר בכל קטגוריה כללים הן מוצרים ממותגים והן מוצרי  , מוצר מובחן

.מותג פרטי

�Friesland Foods/Campina )8200 :(  חלב ממותג וחלב ממותג פרטי שייכים

.לאותו שוק מוצר רלווטי

�Novartis/Alcon (2010) :  יה כוללוזלי השרייה לעדשות מגע בגרמהשוק ל

 .גם את מוצרי המותג הפרטי המכרים בו



דוגמאות פסיקה

�Princess/Premier Foods (OFT 2011):

 

האם עוגות ממותג פרטי מצאות באותו שוק רלווטי כמו עוגות  
 ?  ממותגות

 :בין השיקולים הרלווטיים
וכן  , עדויות בדבר כוות צרכים להחליף את המוצר הממותג במותג פרטי◦

;'מותג פי עצמו'עדויות על הפיכת המותג הפרטי ל

ועדויות על , פי תקופה-הצטמצמות הפער המחירי בין המוצרים על◦
 ;מבצעים שערכו במותגים המובילים

עדויות על מעבר צרכים למותג הפרטי בתגובה למאמצי קידום מכירות או  ◦
.בתגובה לצמצום וכחותו של המותג המוביל על המדף

 

 

 



)המשך(דוגמאות 

 :)2016(מי עדן בר /אלקטרה�
 

ברי מים מסוים ממותגים מובדלים ומובחים מברי מים מסוים שאים  ◦
 :על בסיס, ממותגים

 ).ממותגות-לעומת השקעה פחותה של חברות בלתי(השקעה רבה בפרסום ) 1(
 .ממותגות-מודעות מוכה של הצרכים למוצרי החברות הלא)2(
 .אסטרטגיית שיווק ואופן התקשרות שוה עם לקוחות) 3(
 .פרספקטיבת השחקים הפועלים בשוק) 4(
 .פערי מחירים משמעותיים) 5(

 
 :מסקה◦

 

לא , שאין ממותגות, ברי מים מסוים המשווקים על ידי חברות אחרות"
תחליף קרוב די הצורך לברי מים מסוים המשווקים על ידי החברות  מהווים

ביכולתן לרסן באופן מספק עליית מחיר מצד החברות  הממותגות ואין
."הממותגות

 
 
 
 



כמה שאלות רלווטיות בוגע להגדרת השוק הרלווטי

 :בישראל קיימות שתי קטגוריות של מותגים פרטיים המצויים ברשתות הקמעואיות�

 ).מת לצל כושר ייצור עודף-לרוב על(יצרן דומיטי המעויין למכור מוצר ללא המיתוג      .1

יצרן קטן העושה שימוש בפלטפורמה ובמויטין של המותג הפרטי כחותמת איכות על       .2

 .  מת להחדיר את המוצר שלו למדפים

 

 ?כיצד השתייכות לקטגוריה הראשוה או השייה משפיעה על הגדרת השוק הרלווטי�

,  במקרים בהם מדובר באותו מוצר ממש: יתכו הבדלים בין הטווח הקצר לטווח הארוך�

והאם יש  , האם יתן לצפות ששווקים אלו יתכסו לאורך זמן, כאשר ההבדל הוא רק במיתוג

 ?להתחשב בכך בהגדרת השוק

תח השוק של המותג  , במקרים בהם מוגדרים שווקים מובחים למותג המוביל ולמותג הפרטי�

במקרה  ). כשמדובר ביצרן יחיד( 100%ואפילו , המוביל בשוק המבודל צפוי להיות גבוה

האם על  , ממותגות-היפותטי בו יצרן מים ממותג היה רוצה לקות את אחת החברות הלא

 ?הרשות להיצמד להגדרת השוק המקורית הרואה בכך מכירה משוק פרד

,  מהי משמעות תח השוק שלו בפועל, במידה ויצרן מייצר גם מוצר ממותג וגם מותג פרטי�

,  )לא ממותג(לשוק אחר ) ממותג(לאור יכולתו המעשית להסיט יכולת ייצור משוק אחד 

 ?ולהיפך

האם יתן  , והשוק מוגדר בצורה רחבה, בקרב על השוק הרלווטי" מצחים"גם אם הצדדים �

?לשלול את קיומו של כוח שוק



אילו עוד שווקים רלווטיים בסביבת המותג  

?הפרטי

?האם יתן להסתפק ביתוח שוק המוצר�
�Upstream market:

 ;מישור הרכישה מול ספקים: מקטע הייצור והאספקה◦

זירת התחרות מתקיימת בין ספקים שוים המתמודדים על ◦
;אפשרות הכיסה אל השוק באמצעות הרשת הקמעואית

אילו תחליפים לרשת השיווק רואה הספק לגד : SSNIP-שאלת ה◦
ועד כמה כלכלי עבור הספק לתפקד בשוק ללא גישה למדפי  , עייו

 ?רשת השיווק



דוגמאות פסיקה

�Kimberly-Clark/Scott (1996); SCA/Metsa Tissue (2001); 
SCA/P&G (2007) (mergers incompatible): 

 
:downstreamתחרות בין מוצרי טישו בשווקי המוצרים ◦

 
"it could not be excluded that private label competed with branded
products at the retail level”

 :  upstreamהעדר תחרות בשוק הייצור◦

"the supply of branded and private-label tissue products is 
characterised by two different sets of competitors which have only 
limited economic incentives and financial capabilities to seriously 
challenge each other’s product markets."



)המשך(דוגמאות 

 :סיכום הגדרת שוק במוצרי הטישו�

כוללת הן מוצרים ממותגים והן מוצרי מותג  (בשווקי המוצר  רחבההגדרת שוק �

שווקים פרדים למותגים  (בשווקי הייצור והאספקה  צרהואילו הגדרת שוק , )פרטי

 ).מובילים ולמותגים פרטיים

 

"As a result, the competitive interaction at the procurement level between producers of 

branded products and producers of private labels is asymmetric and very partial: the 

former can exert competitive pressure on the latter, but not vice-versa. Moreover, if one 

also considers that producers’ margins are typically higher for branded products than for 

private label products, it appears that manufacturers producing both branded and private 

labels would therefore normally prefer to use their capacity for production of branded 

products. As a result, the owners of strongly positioned tissue brands have a clear focus on 

branded production and mostly produce private labels to the extent necessary to utilise 

spare production capacity and gain economies of scale. SCA The Commission therefore 

considers that branded and private label consumer  tissue products can compete with each 

other at the retail level, while being in Separate markets at the wholesale level."



)המשך(דוגמאות 

�Refresco/Pride Foods (2013) . ציבות האירופית זיהתהשווקי ייצור   4הupstream: 

(i) independent production and bottling of private label ambient NCSDs in carton excluding water 

and RTD teas;

(ii) independent production and bottling of private label ambient NCSDs in aseptic PET excluding 

water and RTD teas; 

(iii) contract manufacturing branded ambient NCSDs in carton excluding water and RTD teas; 

(iv) contract manufacturing branded ambient NCSDs in aseptic PET excluding water and RTD 

teas. 

“The market investigation indicates that although from a supply-side perspective the same 

machines can produce and bottle both private label and branded NCSDs, there is separate 

demand for the production and bottling of private label NCSDs from that of contract 

manufacturing branded NCSDs. Retailers require both on their shelves, but the two markets 

operate according to different dynamics with differences in sharing of risks and  

responsibilities, length of contract, prices per litre, sales and tender process … 

In view of the above and for the purpose of this Decision, the production and bottling of 

private label NCSDs for retailers and the contract manufacturing of branded NCSDs for 

brand-owners are considered as belonging to separate markets.”



)המשך(דוגמאות 

�Friesland Foods/Campina (2008) (merger compatible)  .שיקולים באישור המיזוג:

 

“on the retail-to-consumer level, private label products compete with (producer) branded 

products”

“the extent to which upstream suppliers of private label and/or brands as well as the 

purchasing retailers, take into account in their upstream negotiations the competitive pressure 

that private labels and supplier brands mutually exert on each other at consumer level …

depending on the relative importance of private label sales, suppliers cannot ignore the 

competitive pressure that private label exerts on their brands. This is especially the case when 

the suppliers of branded products are also the suppliers of private label products and both 

compete in the downstream market. In situations where the bulk of both the private label and 

the branded products are supplied by the same firms, it can thus be presumed that these firms 

would take into account, when supplying retailers, the substitutability of private label and 

supplier brands among end customers.”

הריסון  , וגדל בהתמדה 50%בו תח השוק של המותג הפרטי עולה על , בסיבות שוק החלב ההולדי�

התחרותי שמפעיל המותג הפרטי על המותגים המבוססים מוביל למסקה ששי סוגי המוצרים כסים  

.הן ברמת המוצר והן ברמת הייצור –תחת הגדרת שוק רלווטי אחת 



Supermarket buyer power?

מהפסיקה עולה כי פעמים רבות מערכת היחסים בין  , מעבר להגדרת השוק�
קמעואים לספקי מותגים פרטיים גועה בחוסר שוויון מובה ביחסי הכוחות בין  

 :הצדדים
 
לאחר  . בו קבעת זהות הזוכה, אספקת המותג הפרטי מתבצעת באמצעות מכרז בין ספקים◦

.מכן מתהל משא ומתן עם הזוכה על הכמויות והמחירים
בעוד שהקמעואי אחראי מצידו  , פי דרישת הקמעואי-הספק הבחר מייצר את המוצר על◦

.  ובהם עיצוב האריזה ומאמצי השיווק, כל יתר האספקטים הוגעים לאספקת המוצר על
 .קל יחסית לקמעואי להחליף ספקים כל תקופה, בתהליך זה

,  מת לזכות בחוזה ארוך טווח-קמעואי עשוי לדרוש מהספק לבצע השקעות והתאמות על◦
 .ועקב כך לפתח בו תלות

או  , לטובת העדפת המותג הפרטי(קמעואי עשוי לצמצם את וכחות הספק על מדפי הרשת ◦
 :  להסירו לחלוטין

 
 ).קולה-רמי לוי הוריד מהמדפים מארזי שישיית קוקה: 2014ספטמבר �
  100אסם החליטה להפסיק את ייצור אריזת במבה  -שופרסל גד אסם : 2016יואר �

ובתגובה שופרסל לא הכיסה למדף את אריזת  , מוצר ייעודי לרשת שופרסל, גרם
 שהיא אריזת הבמבה המכרת ביותר בשוק -גרם  80הבמבה 

 
ידי הרשתות  -כוח שוק מוופסוי המופעל על – Countervailing buyer power: התוצאה◦

 .הקמעואיות כלפי הספקים
 



Dun’s 100 2015גלובס * 



עוד כמה שאלות רלווטיות בוגע להגדרת השוק הרלווטי

קיים קושי להתמודד עם  , מחוץ למערך הפיקוח על מיזוגים
תופעת המותג הפרטי בכלים הוכחיים של חוק ההגבלים  

 :העסקיים

-רשתות השיווק אין מחזיקות במעמד דומיטי במישור הכלל�
 ).תאי להתערבות כגד יצול מעמד לרעה(ארצי 

השאלה היה האם יתן להגדיר רשת שיווק כבעלת מוופולין  �
כאשר היא איה בעלת מוופולין  , במישור הרכישה מול הספקים
 ?במישור הרכישה מול צרכים

כבעלת מוופולין עם תח של  2005 -חברת ישראכרט הוכרזה ב, לדוגמא◦
אף כי תחה מכלל מחזיקי כרטיסי האשראי , בשוק הסליקה 100%

 .40%בישראל עמד על 

 



מספר הערות לסיכום

 ומעלה, תופעת המותג הפרטי וכחת בחלק גדול מעפי הצריכה בישראל
 .סוגיות הגבליות חדשות אל הבמה

 
 .לא יתן להסתפק בהגדרת השוק הסטדרטית במקטע המוצר, ראשית�
יש להמשיך את הבדיקה אל , גם בהיתן הגדרת שוק מוצר רחבה, שית�

ולמפות את יחסי הכוחות בין השחקים  , מקטע הייצור והאספקה
מהי מידת , או שיהם, מותג פרטי, האם מייצרים מותג מוביל(

,  ולאלו איומים תחרותיים הם חשופים, התחלופה בייצור המוצרים
 ).דוגמת יבוא או תחרות פוטציאלית

יש לייחס חשיבות גם לתחי השוק של הצדדים בייצור  , שלישית�
(production share)  תחי שוק המוצרולא רק ל(market share). 

יש לבדוק את מעמדן של הרשתות הקמעואיות ברכישת , רביעית�
האם אובדן הערוץ השיווקי עלול לסכן את  : המוצרים שוא העסקה

 ?הספק ולהוביל לסיכון ממשי של סילוק המוצר מן השוק



!!וחג שמח, תודה על ההקשבה



  

 
 חומר מקצועי
 וקבוצות דיון  

 :באתר פורום הגבלים עסקיים ורגולציה
https://coller.tau.ac.il/hurvitz-forum_articles  


