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פתח דבר

▪ Jean Tirole: “Je suis un chercheur; je ne suis pas capable de parler de tout et n’importe 
quoi” (I am a researcher, and not able to talk about everything and anything)

המחקר הכלכלי בעניין מחיר מופרז הוא בחיתוליו ולכן אין תאוריה סדורה בעניין וגם לא מחקר ▪
 אמפירי

ולא בתהליך כמו  ) מה עושה פירמה בעלת כוח שוק(מחיר מופרז עוסק בתוצאה של התהליך התחרותי ▪
)איך פירמה מבצרת את כוח השוק שלה(מחיר טורפני 
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מחיר מופרז

 אינם כלכליים משום שהם עוסקים בשיפוט ערכי" הוגן"או " מופרז"המושגים ▪

 לא ברור מה התאוריה של צדק חלוקתי לפיה צריך לשפוט מחירים גבוהים▪

 מתמקדים בזה) וגם אני(כלכלנים ; נטל עודף: למחיר גבוה יש נזק שקשה להתווכח עליו▪

לא רוכשים את  , צרכנים שמוכנים לשלם את עלות המוצר ולמעלה מכך▪
 המוצר עקב מחירו הגבוה

 הנזק הוא למי שלא רכש את המוצר בגלל המחיר▪

עדיף  (כי השאלה החשובה היא מה מקבלים בתמורה למחיר  הכלמחיר איננו חזות : הערה▪
 )6ולקבל  5מאשר לשלם  20ולקבל  10לשלם 

'  אבל ההסתייגות לא תקפה למוצרים מוגדרים היטב כמו גבינת קוטג▪
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?מה אפשר לעשות כשהמחירים גבוהים

 פיקוח מחירים▪

 לא תמיד יעיל▪

פיקוח על מרווחי פירות וירקות  , קרטל הלחם(לפעמים משיג תוצאות הפוכות ▪
 )ביוון

▪PaglieroandKoutroumpis, Genakosביוון   מצאו שאחרי שהפיקוח הוסר
קבוצת הביקורת הם פירות וירקות  ( 9%-6%-המחירים ירדו ב, 2011ביוני 

 )שמעולם לא היו בפיקוח על מרווחים

איסור על חוזים , ניידות מספרים(פתיחת השוק לייבוא או הסרת חסמים אם יש : רפורמות מבניות▪
 )ארוכי טווח שאין להם ממש הצדקה

 תביעה בגין מחיר מופרז היא כלי נוסף שאפשר להשתמש בו▪

 אם הכלי מוצלח אין צורך להשתמש בו כי הוא ירתיע▪

אם פירמה מוזילה מחיר בעקבות פתיחת השוק לתחרות או מייקרת  : יש מקרים שהכלי קל ליישום▪
ירד/מחירים אחרי הסרת פיקוח יש לנו אינדיקציה על המחיר לפני ואחרי שכוח השוק עלה
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Hendel, Lach, Spiegel: 'הקוטגמחאת 
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Hendel, Lach, Spiegel: 'הקוטגמחאת 

 ?עבדה' למה מחאת הקוטג▪

 גמישות הביקוש וגמישות הביקוש הצולבת עלו משמעותית▪

בפועל  –במחיר  8%אבל השינוי בגמישות הביקוש מצדיק הוזלה של עד ▪
 ?למה. 24%-המחיר ירד ב

זהבית כהן התפטרה , ר תנובה"בעקבות כך יו; רשות ההגבלים פשטה על משרדי תנובה וחקרה בכירים בחברה▪
 15%-ותנובה הוזילה מחירים ב

 תנובה מתמודדת עם מספר תביעות ייצוגיות בגין מחיר מופרז▪

 וועדת קדמי הביאה לפתיחת השוק לייבוא▪

 גבינה לבנה ושמנת מתוקה הוחזרו לפיקוח▪

כולל של רשויות  , הוא הביא לתהליכים: הסיבה; אקטיביזם צרכני היה מאוד יעיל: מסקנה▪
'שהציבו רסן בפני יצרני הקוטג, מדינה
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שורה תחתונה

 איסור על גביית מחיר מופרז הוא כלי נוסף שיכול לרסן כוח שוק▪

 )כמו לכל הכלים האחרים(לכלי יש חסרונות ברורים ▪

על פניו אין סיבה לשלול אותו; דרוש מחקר נוסף כדי לדעת האם הכלי יעיל▪
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ב"רווח תפעולי ממוצע בתעשיות שונות בארה
)4 level SIC code( , 2006נתוני

▪ 420 industries

▪ Median = 13.2%

▪ Mean = 16.5%

▪ Above 20% = 23%

▪ Above 25% = 16%

▪ Above 30% = 11%

▪ Above 40% = 6%
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 חומר מקצועי
 וקבוצות דיון  

 :באתר פורום הגבלים עסקיים ורגולציה
http://recanati.tau.ac.il/hurvitz-forum_about  


