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 ידי על מבוצעת טלפוניה שירותי אספקת :1984 עד•
 הממשלה

 מונופוליסטית ממשלתית כחברה בזק מוקמת :1984•
 תעריפים עם )טלפוניה וציוד ל"ובחו בארץ טלפוניה(

 מפוקחים
  לכל ורישיון בנות לחברות בבזק מבנית הפרדה :1994•

  ציוד ,נייד טלפון ,ל"בינ שיחות ,בארץ טלפוניה( פעילות
 )והתקנות

       הסלולר בענף לתחרות סלקום כניסת :1994•
 )1998 -ב פרטנר(

 ל"הבינ השיחות לשוק מתחרים שני כניסת:1997•
 וטלפוניה אינטרנט תשתית מספקת טלקום הוט :2003•

 קווית
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 התפתחויות מרכזיות במבנה השוק וברגולציה
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 *ממונופול לתחרות
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 מגמת קונסולידציה של תשתיות וחברות בשוק הסלולר
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 :נושאים בעיקר נדון היום במפגש•

 מכירה על או תשתיות מבוססת תחרות1.
 למתחרים גישה מקטעי והכרת סיטונאית

   )הקמעונאי במקטע תחרות(

  נמוכים מחירים בין האיזון את מייצרים כיצד2.
 להשקיע להמשיך לתמריצים אחד מצד

 ?שני מצד תקשורת בתשתיות
         )בסלולר הרפורמה( אחורה בהסתכלות הן זאת•

 הסיבים מיזם ,סיטונאי שוק( קדימה בהסתכלות והן
 .)בסלולר רביעי ודור ,האופטיים
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 השאלות המרכזיות בדיון היום על רגולציה בענף הטלקום
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   אתגרים מרכזיים  
 בענף הטלקום  ברגולציה 
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 בתשתית מאסיביות בהשקעות מתאפיין הענף•
 גבוהה התחרות עלות >=

  משקל שיווי קבועות עלויות עם תחרות של במודלים•
 שנכנסה האחרונה הפירמה בו כזה הוא תחרותי
 .תכנס אם תפסיד הבאה הפירמה ואילו מרוויחה

 לא שחקנים מספר .נמוכה מאוד השולית העלות :אבל•
   להפסדים החברות את לדרדר עשוי גדול

 .סטטי משקל שיווי של תחרותי פתרון זה•
  תמריצים גם בנוסף היו הסלולר תדרי ממכרזי בחלק•

   .הבעיה את שמחמירים מחיר להפחתת

 מצומצם יהיה המתחרים שמספר כך אם מצפים היינו•
 !)מידי נמוכים אפילו( מאוד נמוכים והמחירים מאוד

 מיוחדת רגולטורית התערבות ללא גם•
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 בעיות שנובעות מתחרות בטלקום
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 מתאימים היו שהתנאים נראה ,אחרות ניתוח במסגרות•
tacit( תחרותי-על מתואם משקל שיווי להיווצרות בדיוק

collusion(.   
 טווח וארוכת חוזרת אינטראקציה•
המתואמת מההתנהגות סטיות לזהות יכולת•
  ליותר השוק את יהפוך התיאום אחרת( גבוהים כניסה חסמי•

 )לכניסה אטרקטיבי
 ולא יתכן קטן מתחרה יש אם( ביניהם וסימטריה מתחרים מיעוט•

   )מידי גבוה המחיר כי אותו להעניש כדאי
Multi( שווקים מרובה ממשק :מסוימת במידה• market contact(
 למציאות יותר קרוב כנראה•

 הרגולטור ידי על טופלו( לתחרות גדולים חסמים בנוסף•
 :)השנים לאורך

  קנסות ,הלקוח בבית תשתית ציוד ,הטלפון מספר( מעבר חסמי•
 )...יציאה

 )הגבוהים הקישוריות דמי עקב למשל( רשת כלכלת•
   השוואה שמנעה תימחורית מורכבות•
 הלקוחות של הרגל•
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 צורך מיוחד בעידוד תחרות בטלקום: ומאידך
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 תכופים טכנולוגיים שינויים•
צורך בהבטחת השקעות גם בטכנולוגיה הבאה                                      > =

 )משחק חוזר מול הרגולטור(       

 להיות הנפרדים מהשווקים לחלק גורמת הטכנולוגיה•
 )Convergence( תחליפיים ויותר יותר

  .'וכו האינטרנט דרך ,מהסלולר שיחות לבצע ניתן היום  •

 תקשורת חבילות לקבל לעיתים רצון יש לצרכנים•
 גורמים מספר מול מ"מו לנהל ולא אחד מגורם גדולות

 )unbundling -ה שאלת(
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 אתגרים נוספים ברגולציה בענף הטלקום
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 הדואר חברת מקרה•
 אוניברסלי שירות חובת•
 מפוקחים תעריפים•
 מתחרים כניסת•

 פעילותן ממקדות הדואר בחברת המתחרות החברות•
 )המרכז אזור( "השמנת" באזורי

 משמעותית גבוה מכתב-פר והרווח יותר גבוה הפעילות נפח•
  אליהם ,רווחיים הפחות הנתחים עם נותרה הדואר חברת•

 .להיכנס נטו לא המתחרות

 המפוקח למחיר ביחס הדואר לחברת הפסד נוצר•
  אף השירותים אותם את לספק מחויבת הדואר חברת•

  יכולת ללא ,משמעותי שוק נתח איבדה בהם באזורים
 רווחיים הלא החלוקה אזורי את לצמצם

 להפחיתו ניתן לא – הרגולטור י"ע מוכתב שירות סטנדרט•
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Cream Skimming / Cherry Picking  :Example 1
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תשתיות  תחרות על בסיס 
 ?עצמאיות
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 תחרות על בסיס תשתיות עצמאיות או פירוק למקטעים

 משרד שמינה הועדות 90 -ה שנות מסוף החל•
  תשתית בעלי בין תחרות של לכיוון דחפו התקשורת

 .עצמאית
 שווים מתחרים בין עזה תחרות :השיטה יתרונות•
 בתשתית כפילות בשל  גבוהות עלויות:השיטה חסרונות•

  שינוי יש 2008 משנת גרונאו ועדת בהמלצות•
  :התחרותית בפרדיגמה

 זכות למתחריהם להעניק הקיימים התשתית בעלי חיוב•
 ."למקטעים פירוק" שנקרא בפתרון תשתית במקטעי שימוש

 .נמוכה ובעלות מהירה מתחרים כניסת :השיטה יתרונות•
 הסיטונאי בשוק המחירים בקביעת צורך:השיטה חסרונות•

 .)הרגולטור ידי על נקבע הסכמה אין ואם מ"במו נקבע(
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  הדור מכרז לפני עוד לפעול החלו הוירטואליים המפעילים•
   .)טלקום וגולן הוט זכו שבו( השלישי

  מ"מו על התבסס פעלו פיו שעל ארצית הפנים הנדידה תעריף•
 .התשתית לבעלי מהם אחד כל בין שבוצע פרטני

 באופן שלא בוודאי( ירדו לא בארץ הסלולר מחירי בפועל•
 .)משמעותי

  התבססו )וגולן הוט( השלישי הדור תדרי במכרז החדשים הזוכים•
  ככל זה תעריף .בחוק שנקבע זמני ארצית פנים נדידה תעריף על

   .מ"במו שנתקבל התעריף על דרמטית בצורה השפיע הנראה
  ,דרמטית ירדו המחירים)רשת הקמת לפני עוד( הזכייה עם מייד•

 :סיבות משתי כתוצאה הנראה ככל
 .נמוך ארצית פנים נדידה תעריף•
 .במכרז הזכייה תנאי עקב לקוחות לרכוש חזקים תמריצים•

  הוט .לחלוטין כמעט מפורקת גולן של הרשת היום בפועל•
 שיתוף הסכם על מכן לאחר חתמה אבל חלקית רשת הקימה
  לא הסלולר שרפורמת כך ,פרטנר עם הרביעי הדור רשתות
 .עצמאיות תשתיות עם מתחרים קיום על מהותי באופן נשענה
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 מול בעלי תשתית) MVNO(מפעילים וירטואליים :סלולר
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 המחיר על יותר מהותית השפעה יש לרגולטור כי נראה•
 .)התשתית מקטע על מחירים פיקוח באמצעות(

  מהותית השפעה הקימעונאי במקטע לתחרות כי ונראה•
   .ושירות איכות מגוון :כגון אחרים מישורים על יותר
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 ?מדוע חשובה התחרות במקטע הקמעונאי
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-ל 'א נקודה בין סיב להניח יכולה סלקום חברת כי נניח•
  .המפוקח במחיר מבזק הסיב את לרכוש או 'ב

  הינן הסיב להנחת בזק ושל סלקום של העלויות כי נניח•
 )חפירה בעיקר( זהות

 ?מבזק הסיב את לקנות סלקום תרצה מתי•
 
 
 
 
 

 הוא האם ?המפוקח המחיר מבחינת המשמעות מה•
 ?העלויות את משקף אכן
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המחיר המפוקח


