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 )ח"מיליארד ש 17.7 -כ(שוק הטלקום * פילוח הכנסות
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משרד התקשורת: מקור הנתונים* 

, טלפוניה
4,099

תשתיות פס  
1,448, רחב

ISP גישה 

, לאינטרנט
2,026

,  בינלאומי
1,633

,  )סלולר(נייד 
17,047

2010
)ח"מיליארד ש 26.3(

הירידה בהכנסות שוק הסלולר בשנתיים שבין  

בערך : ח"מיליארד ש 4 -הינה כ 2012 -ל 2010

כגודל כל שוק הטלפוניה או כל שוק האינטרנט  

)תשתית וגישה(

הירידה בהכנסות שוק הסלולר בשנתיים שבין  
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בערך כגודל כל שוק  : ח"מיליארד ש 4 -קרוב ל
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)ערוצית-טלוויזיה רב
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 תנאים להבטיח צורך יש – כבדות השקעות עם ענף•
 .תבוצענה שההשקעות לכך

 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(

4444    

 אתגרים ברגולציה בענף הטלקום
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 כלכלית יעילות משמעותיות קבועות עלויות ללא בשוק•
 שולית עלות = מחיר :כאשר מושגת

  .עלויות משקף המחיר•
 משקית ברמה יעילות כלכליות החלטות נעשות•

5555    

 )1(מחירים ותחרות 

p

Q

עלות שולית

הנכונות של כל צרכן לשלם  

)פונקציית ביקוש(

מחיר אופטימלי
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 בתשתית כבדות בהשקעות מאופיין הטלקום שוק•
 .נמוכה שולית עלות מכן ולאחר

 בשוק יש כאשר מושגת כלכלית יעילות ,תיאורטית•
 והיא מסובסדות שלה הקבועות העלויות ,אחת פירמה

 .שולית עלות = במחיר מוכרת שהיא כך מפוקחת
  בתשתית מיותרת כפילות אין � אחת פירמה•
  האופטימלית היא הנמכרת הכמות � שולית עלות = מחיר•
  נקלעת אינה הפירמה � הקבועות לעלויות סובסידיה•

  להפסדים

 שמוכרת מפוקחת אחת פירמה תהיה סבסוד ללא•
  .שלה הקבועות העלויות את גם שמכסה במחיר

  של במקרה מאשר פחותה זה במקרה הכלכלית היעילות•
 סובסידיה מתן

 
 6666    

 )2(מחירים ותחרות 
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 יעילות וחוסר גבוהות עלויות•

                     :כגון ,למחיר מעבר ,אחרים במישורים בעיות•
  .ושירות איכות  ,מגוון

7777    

 ?מה לא עבד במקרה של מונופול מפוקח



פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

 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
 

8888    

 התפתחויות מרכזיות במבנה השוק וברגולציה
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 *ממונופול לתחרות

לוועדת הכלכלה 2013מצגת של משרד התקשורת דיווח שנתי : מקור* 

2013
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 לאחרונה מגמת קונסולידציה של תשתיות וחברות בשוק הסלולר
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   !תחרות מידי יותר להיות עשויים שחקנים 2•
 גדול לא שחקנים מספר .נמוכה מאוד השולית שהעלות מאחר•

 של תחרותי פתרון גם זהו( להפסדים החברות את לדרדר עשוי
 .)סטטי משקל שיווי

 להפחתת תמריצים גם בנוסף היו הסלולר תדרי ממכרזי בחלק•
   .הבעיה את שמחמירים מחיר

-השקעת תהיה – מספיקים יהיו לא הפירמות רווחי אם•
 .)ההשקעה לפני רגולציה( תקשורת בתשתיות חסר

 !תחרות מידי פחות להיות עשויים שחקנים 3 •
 שיווי להיווצרות יביא קטן שחקנים שמספר לכך נוחים תנאים•

tacit( תחרותי-על מתואם משקל collusion(: חוזרת אינטראקציה  
  חסמי ;המתואמת מההתנהגות סטיות לזהות יכולת ;טווח וארוכת
 מרובה ממשק ;ביניהם וסימטריה מתחרים מיעוט ;גבוהים כניסה

 .שווקים

 עודף נטל מייצרים המחירים מדי גדולים הפירמות רווחי אם•
 .)ההשקעה אחרי רגולציה( המשק על גבוה
 

11111111    

 קשה לחזות את השפעת התחרות או לשלוט בה
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 .שונים תחרות חסמי מובנים בשוק•
  ,הלקוח בבית תשתית ציוד ,הטלפון מספר( מעבר חסמי•

 )...יציאה קנסות
 )הגבוהים הקישוריות דמי עקב למשל( רשת כלכלת•
  השוואה שמנעה תימחורית מורכבות•
 הלקוחות של הרגל•

 חלק והפחתת להסרת השנים לאורך פעלה הרגולציה•
   .הללו מהחסמים

12121212    

 הרגולציה פעלה באופן מקיף בנושאי חסמי תחרות שונים
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 הקיימים התשתית בעלי חיוב לכיוון שינוי 2008 משנת•
 תשתית במקטעי שימוש זכות למתחריהם להעניק
 ."למקטעים פירוק" שנקרא בפתרון

 .נמוכה ובעלות מהירה מתחרים כניסת :יתרון•
 ידי על הסיטונאי בשוק המחירים בקביעת צורך :חסרונות•

  תמריצים לעוות עשוי .בהם התערבות או ,הרגולטור
 .להשקעות

13131313    

 תחרות מבוססת תשתיות או פירוק למקטעים

  היא המדיניות 90 -ה שנות מסוף•
 .תשתיות מבוססת תחרות

 שווים מתחרים בין עזה תחרות :יתרון•
 תשתיות של )ויותר( כפילות:חסרון•

 .ומיותרות יקרות תקשורת
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 בתשתיות שימוש ההקמה אחרי שמאפשרת רגולציה•
 התמריצים את מפחיתה )לעלויות יחסי באופן אפילו(

 למתחרה גם – תקשורת תשתיות ולשדרג להשקיע
 .חדשים למתחרים וגם הקיים

 ניתן שלא מסוכנת השקעה היא בתשתית שהשקעה מאחר•
 סימטרית לא בצורה נושא שמשקיע שהראשון יוצא ,לבטלה

  יש ולכן כמעט סיכון ללא והאחרים ובעלויות בסיכונים
Pindyck :למשל ראו .לחכות תמריצים 2003

  במישור – ועלויות מחירים מקרה בכל מחושבים אם•
 לצרכן המחיר על ליישמם יותר יעיל אולי היה המחיר
 .התשתיות כפילות על ולוותר הסופי
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 )1" (פירוק למקטעים"אתגרים ובעיות ברגולציית 
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 אוניברסאלית פריסה חובת יש המתחרים לאחד אם•
 יש השני ולמתחרה מפוקח במחיר למכור חובה או/ו

  בעיית נוצרת ,מהתשתית חלק בעצמו להקים אפשרות
cream skimming / cherry picking 
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 )2" (פירוק למקטעים"אתגרים ובעיות ברגולציית 

המחיר המפוקח



 

 

 חומר מקצועי
 וקבוצות דיון  

 :באתר הפורום
 

https://coller.tau.ac.il/hurvitz-forum_articles  


