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הגדרת שוק ונתח שוק

גילהדיויד פרופסור 
הפקולטה למשפטים

אוניברסיטת תל אביב



הסקפטיות בספרות לגבי הגדרת שוק

:הגדרת שוק�

כלי למציאת נתח שוק=

כלי לבדיקת כוח שוק=

לבדוק כוח שוק: אבל כדי להגדיר שוק•

  ...בכל זאת שימושי �



לברר מיהם המתחרים. 1

יכול לרסןמי �

:נתונים עליהם•

כושר ייצור לא מנוצל�

מחוללי תחרות פוטנציאליים�

:כדי למצוא אותם�

גמישות ביקוש צולבת•

קרבה במרחב הבידול •

...נשמע כמו הגדרת שוק /נראה...   •

מיזוגים אופקיים/ גם בהסדרים�

����' וכו, הסדר אנכי, אנכימיזוג , מונופולין: אבל גם�

:טורפנית, מתואמת, חד צדדית•

נרצה לדעת מי יכול לרסן�



לדעת מיהם הלקוחות. 2
הקרבנותמי לדעת =

לקחת מהם נתונים ולשאוב מהם מידע•

השוקאת להגדיר  ����



להעריך גודל השוק. 3

באכיפהסדרי עדיפויות לקבוע �

ייצור צריךאיזה כושר לראות �

כושר ייצור כלי מפתח•



למידת ההדרה פרוקסי. 4

לא רק לכוח שוק

:מיזוג אנכי/רכישה בלעדית

הלקוחותמשוק אחוז –

:להגדיר שוק לקוחות�

?מלונות וסופרמרקטים? רק מלונות�



להפגעבעיני מי שעלול =תחליפיות ����

הלקוחות: הסדר אופקי/מיזוג

:אנכימיזוג /קשירה/רכישה בלעדית

:אם חשש להדרת ספקים–

תחליפיות בעיני הספקים

):רכש מדיה' לדוג(לכוח רכישה בחשש 

)הטלביזיהערוצי (תחליפיות בעיני הספקים –



השימושיות של מציאת נתח שוק. 5

התחרותלהבין מי מחולל לנסות 

  

מלאמאשר ניתוח נתח שוק קל יותר להערכה 

נמלי מבטחים/שימושי לפטורי סוג–

הביקורת הרגילה על ספים

:אל מול שיפור הוודאות

לפירמות–

מתחבר ליתרונות של  –לתובעים פוטנציאליים –

הכרזות



הגדרת שוק כרצף

לא דיכוטומית

שופרסל ניופארם–

לא בהכרח מספיק מרסן: מיזוג סופרמרקטים

:עדיין יש רסן

:ורשת סופרמרקטים פארמיםמיזוג רשת  ����

חבל להכחיד



האופי הדו סטרי של תחליפיות

הדדי: בדרך כלל

:אבל יתכן שחד סטרי

 para 88  (Case T-340/03  CFI,  [2007] ECR II-107((טלקום  פראנס

(France Télécom SA v Commission

שעורי עזיבה של אינטרנט איטי

":בייסיק"מול " פרמיום"כשאמנם –

-הבדל מחירים

שווקים שונים: משמעותי–

יכול להיות ריסון הדדי: מתון מספיק–



תחליפיות חד סטרית בשווקים  

אזורי ביקוש-גיאוגראפיים
הגיאוגראפיח "הדו' ר

?אך לא ההיפך' מתחרה בחנות א' בחנות –

קטנה' אלמשל חנות 



תחליפיות חד סטרית בשווקים  

הבדלי עלויות-גיאוגראפיים
Bertelsmann 2006: )Case COMP/M.3178,

Bertelsmann/Springer/JV, European Commission, [2006] OJ L

61/17

:הדפסה לשירותי שוק–

יתר קיבולת בגרמניה

קיבולת מגבלת לגרמניה מחוץ

גרמניות חברות י"ע מהשירותים 50% :לגרמניה מחוץ

גרמניות חברות רק :גרמניה בתוך

בלבד גרמניה :גרמני ללקוח הגיאוגראפי השוק ����

 הספקים גם :גרמני לא ללקוח הגיאוגראפי השוק

הגרמניים



תחליפיות חד סטרית בשווקים  

הבדלי עלויות-גיאוגראפיים

גרמניות לא/גרמניות הדדי ריסון :לגרמניה מחוץ ����

הגרמניות את ריסנו לא החיצוניות :גרמניה בתוך�

:כללית גם

נמוכות ייצור עלויות :'א במדינה–

גבוהות ייצור עלויות :'ב במדינה–

ל"בחו מרסנים :התובלה עלויות למרות

'א במדינה מרסנים לא :ל"מחו המוצרים



...תודה



  

 
 חומר מקצועי
 וקבוצות דיון  

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


