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 פרספקטיבה וכלים אפקטיביים לפתרון   – בעיית היעדר התחרות בשוק המזון  

 

התבקשתי לתת את הדעת למצב המבני הקיים בתחום מוצרי הבסיס הנמכרים ברשתות הסופרמרקטים  

 לציבור הצרכנים )תחום זה יכונה להלן לשם הנוחות: "שוק המזון" למרות שהוא רחב יותר(.  –בישראל 

 

סטוריים שהביאו למצב  יאני מעלה על הכתב מספר נקודות תמציתיות שיבהירו את הרקע והתהליכים הה 

  תחרותי הקיים בתחום זה ומרכיביו המבניים;- הקיים; לאחר מכן אעמוד על טיב שיווי המשקל האנטי

 לבסוף אסיים בהצבעה על הצעדים הדרושים להורדת רמת יוקר המחיה בשוק המזון לרמה נורמלית. 

 

  15-20%-הגדרת המשימה: ליצור את הכלים להגברת רמת התחרות המאפשרת הורדת יוקר המחיה ב 

 בתוך תקופה שלא תעלה על שנתיים. 

 

   –הרקע שלי לנושא 

סמך עמדת רשות התחרות ביחסי הספקים  , חיבור מ1999-2004חקירת הרשתות והספקים  .א

 ;  2005והרשתות,  

 ;2001חביב, - הכרעה בתיקי מיזוגים בנושא, כולל בדיקת עומק והתנגדות למיזוג הריבוע הכחול .ב

 ;  2011 – חברות בצוות יוקר המחיה בוועדת טרכטנברג ועריכת מסד הנתונים לדוח  .ג

ה של הכנסת, ועדת קדמי וגורמים שונים  הופעות בפני ועדות ציבוריות שונות, לרבות ועדת הכלכל  .ד

 באוצר ובמשרד הכלכלה. 

 

 תמצית בנקודות –פרקי התוכן 

 

I. לתהליך הגברת הריכוזיות בשוק המזון בישראל   מבוא מקוצר 

 

תהליך הגלובליזציה שהכניס משב רוח תחרותי בשווקים רבים בעולם פסח על שוק המזון   .1

ברכישה   –פקטו לקונצרנים בינ"ל שלא ניהלו פעילות בישראל -בישראל, לאור קיומו של פטור דה

 הראשונה שלהם בישראל. 

 

, Nestleכניסה עצמאית של תאגידי ענק בתחום המזון כמו: באופן זה נמנעה מהמשק הישראלי  .2

Danone ,Uniliever ,Pepsico  ועוד. כל אלה ואחרים רכשו את ענקי המזון המקומיים משנות ה -

ואילך: אוסם, שטראוס עלית, תלמה ואחרים נרכשו על ידי התאגידים הללו וכך נמנעה   90

 ם של השוק המקומי. התחרות בין ענקי מזון עולמיים לבין המונופולי

 

ואילך החל "גל מיזוגים" שבו כל אחד מקונצרני המזון התרחב לתחומי מזון    90-החל משנות ה  .3

 מונופולים" שאין אף רשת שיווק  -שונים, שאינם תחומי הליבה שלו. כך נוצר מבנה של "מגה
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כוח  בישראל היכולה לאפשר לעצמה להימנע מלהציג את מוצריהם כשכל אחד מהם נהנה מ"

 . (Aggregate Power)מצרפי" 

 

ציונליים מאד של ניתוח הגבלי  נבגלל המתודולוגיה השמרנית של "הגדרת השוק" וכללים קונב .4

ותחרותי, אישרה רשות התחרות את כל המיזוגים הללו, משום שהם לא הגבירו את כוח השוק של  

אלא יצרו כוח רוחבי עצום של פורטפוליו של מותגי ענק מול כל אחת    –ענקי המזון בשוק מסויים 

 מרשתות השיווק. כך התקבל המבנה הבא: 

 

 

 

חל ליקוי מאורות    –ניתוח תחרותי על פי הגדרת שוק מוצר בודד פרטני בהקשר זה של היצמדות ל .5

כללי, אשר בתנאים המיוחדים של ישראל הביא למבנה לא תחרותי בעליל שבו שוק המזון עבר  

 לתחרות על פורטפוליו של מוצרים שהיא תחרות בין מעטים.  –מתחרות על מוצר ספציפי 

 

המצרפי הוא  בעיות משקיות: הכוח  יצרה ח המצרפי"  התעלמות מתופעת "הכובשלב זה ברור כי ה  .6

  שכולם נמכרים במקום אחדשנוצר כשחברה מרכזת אצלה אספקת כמה סוגי מוצרים שונים כוח 

)למשל בסופרמרקט(. הניסיון מלמד שריכוז של מוצרים בולטים בידי חברה אחת, מקנה לה כוח  

 .  להלן(  12רט בסעיף )אופן היווצרות הכוח יפו מצרפי מול בעלי הסופרמרקטים

 

בפועל לדחוק כל מתחרה חדש, קטן יותר, אפילו  קבוצת ה"מגה מונופול" זה מאפשר למצרפי כוח 

אפשרו רשויות  משך שנים בעל כן העובדה שכשהוא מוצלח ממנה בתחום של מוצר ספציפי.  

צבור  פקי המזון הגדולים בישראל לרכוש חברות שייצרו מוצרים אחרים מהן, ובכך לסתחרות ל 

 תרם להיווצרות מבנה ותמריצים אנטי   כוח מצרפי גדול מול רשתות הסופרמרקט בישראל 
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הסיכוי של עסק קטן עם מוצר טוב, לדחוק את תנובה בשוק  על רקע זה נקל להבין כי . תחרותיים

השניצל והירקות הקפואים, את שטראוס בתחום מעדני החלב ואת אוסם בשוק הפסטה, הבמבה  

ספק מזון גדול מתגמל את  : . לזה מתווספים "הסכמי יעדים"מאדהוא נמוך עד    ומאכלי הסויה

רשתות הסופרמרקטים על כלל המכירות המצרפיות שלו בכל אחת מהן. תופעה זו "מיישרת" גם  

 את האינטרס של בעל רשת הסופרמרקט ומגבילה למעשה הכנסת ספקים קטנים חדשים.

 

 הן אלה:  המרכזיות של מבנה כזהההשלכות האנטי תחרותיות   .7

 

כאשר התחרות היא בין קבוצות של   – יצירת מועדון מבודד של מעט קבוצות ספקים .7.1

מונופולים", חסמי הכניסה בפני מתחרים חדשים מועצמים ומוגבהים בצורה  -"מגה

דרמטית. הסיכוי של יצרן מוצר בודד מוצלח להיכנס לשוק ולדחוק את רגלי אחת  

 ולהגיע לנתח שוק משמעותי הוא מינורי ביותר )שלא לומר אפסי(.   הקבוצות הגדולות

 

שלכל אחד  –כאשר נוצר אוליגופול של מעט שחקני "מגה"  :תחרותי-שיווי משקל אל .7.2

, וחסמי הכניסה מתעצמים מאד, נוצר שיווי משקל של  מהם קבוצת מותגי מונופולין

   תחרותי.- אוליגופול הדוק, שהוא בהגדרה סביבה של מחיר לא

 

ממוצרי הליבה )חלב וגבנ"צ של תנובה; פסטה   של הכוח המונופוליסטי זליגה  .7.3

וחטיפים של אוסם; קוקה קולה של החב' המרכזית( לעבר סל המוצרים הנוספים  

 סנפרוסט, טבעול, פריגת ועוד.   –שהם משווקים 

 

 כאשר מתקיימים שני תנאים נוספים:  נוח יותר להיעדר תחרותמבנה זה   .7.4

 

ראשית, הריכוזיות בפלטפורמת השיווק היא משמעותית   .7.4.1

  1; ומתגבהת

חלוקת שווקים  מכילים  שנית, כשחלקים גדולים של שוק המזון  .7.4.2

 . Tacit Coluusion – סמויה 

 

על רקע זה ניתן להבין מדוע אין לחץ תחרותי על מחירי המוצרים ומדוע הצרכן    .7.5

  OECD-יותר מן ה 25-37%ץ לשלם בממוצע מחירים יקרים של הישראלי נאל 

 . ומדיניות אירופה

 

II.  הגדרת הבעיה במצב הנוכחי ואסמכתאות תומכות 

 

 
: תיאור וניתוח רמות התחרותיות בשוק המזון ומוצרי  2021מנובמבר   לעוצמה של קבוצת שופרסל ראו למשל דוח המממ 1

 .)ראה העתק בסוף מסמך זה( שם 27צריכה מהירה, בע"מ 
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כאשר אותן קבוצות ענק "המגה   –מבחינת כמות הספקים המרכזיים  סטגנציה בשוק המזוןקיימת  .8

מונופולים" מחזיקות כוח מיקוח עצום כלפי כל רשתות המזון. בפועל אין חולק שבעשרים השנים  

 האחרונות לא נכנסה ולו קבוצת מזון אחת גדולה לשוק המזון )ושחקנים שונים כן יצאו ממנו(.  

 

בידי שתי קבוצות )גם הן  לכך יש להוסיף את העובדה שהחלק הארי של הייבוא בישראל מרוכז  .9

והן אלה שפועלות על מנת שלא יהיה יבוא מגוון ופלורליסטי,   –מחזיקות פורטפוליו מגה מונופולי( 

דבר שהיה עשוי להקטין את כוח השוק של היצרנים בעלי המגה מונופולין. כך צמחה לה "אחוזת אי  

י משמעותי ועמוק על היצרנים  שהינו מקטע חיוני ליצירת איום תחרות – תחרות" גם במקטע היבוא 

 הריכוזיים המקומיים שלנו. 

 

המשמעות של היעדר כניסת מתחרים חדשים במצטבר למיזוגים בהם מוסיפות הקבוצות הקיימות   .10

אחת, ברורה ובהירה:  היא  –ובמצטבר למתרחש ב"שוק היבוא" עוד ועוד מותגים לפורטפוליו שלהן  

 כוח שוק מיתמר ועולה. 

 

כלומר, כל אחת מהרשתות חייבת את   – Mandatory Partnerיקת דיני התחרות מצב זה מכונה בפס  .11

 גם במוצרי הליבה שלה וגם במוצריה האחרים.  –עלית והחברה המרכזית -תנובה, אוסם, שטראוס

 

דהיינו כאשר קבוצה כזו   –הסיבה לכך היא שכלפי רשתות השיווק מתבצעת "קשירה דה פקטו"  .12

ו שלה, היא "מבקשת" מהרשתות להכניסו ל"מגוון" )כלומר למדפים(  מכניסה מוצר חדש לפורטופולי 

ואז ברור לרשת שאם היא תסרב להכניס את המוצר החדש של אוסם, תנובה וכיוצב היא עלולה  

 בסבירות גבוהה להיפגע פעמיים:

 

  –ראשית, ההנחות שהיא מקבלת מאותה קבוצת מזון על מוצרי הליבה שלו  .12.1

מדובר במחזורי מסחר גדולים במיוחד וכל גריעה של שבריר  עלולות להיפגע. נזכיר כי 

 .)מחזורי המכירות של מונופולי המזון הם מילארדים( רבים₪  האחוז משמעה מליוני

 

שנית, לכל קבוצות המזון "הסכמי יעדים" עם רשתות המזון ולפיהם ניתנת   .12.2

לרשת הסופרמרקטים הנחה מצרפית משמעותית על הגעה ליעד מכירות כולל.  

המשמעות היא שאם הרשת מחליטה לא להכניס את המוצר החדש למדפים היא  

יעודכן   –תינזק בהגדרה משום ש"מחזור היעד" לקבלת ההנחה המצרפית 

 רחק ממנה.וית

 

תחרותי, ברור מדוע נדרשים  -בנסיבות האלה בהן קיימות כמה תמיכות מצטברות לשיווי משקל אל  .13

צעדים מבניים מהותיים ועמוקים כדי לשנות את שיווי המשקל ולפתוח את שוק המזון לתחרות  

  אמינה, משמעותית ובת קיימא.

 



 
 2022ואר ר פב -טיוטה  

5 

 

להלן אשרטט את מתווה הצעדים הללו. באם יינתן לדברים גיבוי ניתן יהיה להיכנס לניתוח פרטני של   .14

 תרחישים שונים ולבחור ולתעדף ביניהם. 

 

 

III.  לפי טווחי זמן  – הצעדים הנדרשים: 

 

הכרזה על כל המונופולים העיקריים הפועלים בשוק המזון אשר טרם הוכרזו, הן אלה של   .1

האחריות היא של רשות התחרות, התעדוף לפי רמת העוצמה   – היבואניםהיצרנים והן אלה של 

של הגופים ולפי היקפי מחזורי המכירות )המדד הנכון הוא כמה ₪ פר משק בית מוציאים על אותו  

 ;ספק(

 

 חקיקה לחוק ההסדרים הכוללת את הסעיפים הבאים:    .2

 

, הכוללת גם "חסימה" מפורטתאיסור על חסימת יבוא מוצרי יבוא שבמונופול; הגדרת  .א

העברת מידע על מקורות ליבוא מקביל, מידע על מכירה במחירים "זולים" של מותגים 

 .FPמיבוא מקביל, דרישה ל"זיכוי" או "פיצוי" בגין כניסת יבוא מקביל ועוד  

חיוב כל מונופול מוכרז במתן דו"ח רוו"ה שנתי מבוקר בגין ההכנסות, ההוצאות והריווח   .ב

לל ולגבי המוצר שבמונופולין בפרט. הדו"ח יאופיין כך שיימנעו עיוותים  שלו, בכ

 חשבונאיים בדמות מחירי העברה, העמסת תקורות והוצאות קבועות בלתי מאוזנת ועוד. 

ומעלה לא יהיו    25%מותגים שנתח השוק שלהם  –איסור בלעדיות במותגי מפתח מיבוא  .ג

 ות דה פקטו. תחת בלעדיות, לא בלעדיות פורמלית ולא בלעדי

 

כאמור, יש צורך במתחרים   –תמריצי מס להקמת מתחרים חדשים בתעשיה המקומית בישראל  .3

מקומיים ולו יינקטו צעדים חקוקים ואמינים של "יצירת מרחב תחרותי", יתבצעו השקעות  

בהקמת מרכזי ייצור מקומיים. צעדים אלה יכול שיהיו באמצעות הוספת פרק בחוק לעידוד  

מס על  , או באמצעות הטבות מס שונות, כמו פחת מואץ, מתן פטור מ1959-השקעות הון, התשי"ט

 ההכנסות המותנה בהגעה לנתח שוק מינימלי בתוך תקופת זמן קצובה ועוד.  

 

מדובר בתכנית מפורטת הכוללת גופים ספציפיים עם מדדים כלכליים    –תכנית לפיצול מונופולים  .4

  תחרותית שלו בהתחשב בנסיבות השוק הרלבנטיות.-מושכלים לגבי סיבת הפיצול וההשפעה הפרו

: לא הפרדה של פיצול תחום מוצרי הליבה )כמו פיצול בין  IIרדה מסוג  התכנית מדברת על הפ

מחלבות תנובה, מפעלי המלוחים של אוסם וכיוצא בזה(, אלא פיצול בדמות השלת מונופולים  

מתנובה, פריגת   –שאינם נמנים על תחומי מוצרי הליבה של קבוצות המזון: סנפרוסט וטירת צבי 

דכי ומקס ברנר משטראוס עלית, מטרנה וטבעול מאוסם  יד מרוצוריאל מהחברה המרכזית, 

 וכיוצא באלה. )גם אין מדובר בהפרדת מרכזי ייצור אליהם נכנסו החברות באופן אורגני(. 
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חברת שופרסל הפכה להיות מונופול מכריע בתחום   –הפרדה והשלה גם בתחום הקמעונאי  .5

מה, קוסמטיקה, חשמל, עזרים  הקמעונאות בישראל, גם של מזון וגם של מוצרים אחרים )פאר

החברה מחזיקה כוח עודף באזורים גאוגרפיים רבים בישראל והיא משתלטת גם   –טכניים ועוד( 

מהשווקים הגאוגרפיים בהם   70%כיום היא מחזיקה במעל  על מגזר המכולות בשנים האחרונות. 

את כוחה של  .  יש לבצע הפרדת והשלת חנויות שידללו  30%יש חנות אחת השולטת על מעל 

 שופרסל וכן למנוע ממנה התרחבויות נוספות לשווקים משיקים. 

 

 


