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 מה במצגת

 הגדרת שווקים בעבודת הרשות•

 ?מה ולמה –" קבוצות תחרות"•

מתודולוגיה אמפירית לאמידת ביקוש וביצוע מבחן מונופול •

 היפותטי

 דוגמא אמפירית מענף הגבינות להמחשה של סוגיות ביישום•



 בפרקטיקה היומיומית

 )הסדר כובל או הפרה, מיזוג(בבדיקות פרטניות •

 הגדרת שוק בהקשר ספציפי–

 בהכרזות מונופולין•

 חסר הקשר ולכן עלול להיות רחב מדי או צר מדי–

 במחקרי שוק וייעוץ•

 'ועדת מכסות וכד, ועדת מחירים: יעוץ לרגולטורים–

 כ התייחסות לענפים באופן רחב  "בדר–

 צעצועים, מוצרי תינוקות, קוסמטיקה/טואלטיקה :יבוא מקביל–

 "לסמן את הקו"ישנו מרחב בידול וההקשר מסייע •



 מתודולוגיה להגדרת שוק מוצר

 הגדרת שוק מבוססת על העדפות צד הביקוש•

 :בין היתר על בסיס, בדיקה איכותנית•

 בחינת מאפיינים פונקציונליים של המוצר–

 )מגוון, איכות, לרבות מחיר(הבדלים בתנאי אספקה –

 שינויים בדפוסי רכישה של לקוחות–

 תפיסת המתחרים ועוד–

 מבחן מונופול היפותטי•

 )איכותנית או כמותית(מבוסס גמישויות ביקוש –



 מימדים נוספים

 מוצר שהוא חלק מסל•

 רכישה של סל מוצרים או חשיבות למגוון בבחירה–

 (one-stop-shop) 

 כחלק מהניתוח התחרותי –מנקודת ראותו של  הקמעונאי –

 הגדרת שוק גיאוגרפי•

 תחנות תדלוק, מחצבות, רשתות שיווק–

 תחרות מייבוא•

 בקר טרי–



 הגדרה -קבוצת תחרות 

כפי  , מהםאשר קבוצת התחליפים של כל אחד קבוצת מוצרים •

מוצרים השייכים  כוללת , שעולה ממבחן המונופול ההיפותטי

 .  לאותה קבוצה בלבד
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E   מוגדרים כקבוצת

 תחרות

 'שלב ג
תיאור קבוצת התחליפים  

-ו A ,B ,C ,Dשל המוצרים 

E 

 'שלב ב
 תיאור קבוצת התחליפים

 Aשל המוצר הנבחן 

 ' שלב א

 תיאור מרחב המוצרים  



 יתרונות -קבוצת תחרות 
האם קבוצת מוצרים שזוהתה כתחליפים   -בדיקה אמפירית •

 ?תחרותהיא קבוצת ") קבוצת מוצא("קרובים 

 :שני סוגי מוצריםבידול בין יצירת •

 שוק ספציפיתבהגדרת להיכלל מועמדים  -בתוך הקבוצה –

שוק עבור  סביר שיהיו חלק מהגדרת לא  -מחוץ לקבוצה –

 הקבוצהשבתוך מוצרים 

 מוצריםהתחליפיות בין סימטריה במידת -אמאפשר •

שינוי  " לחזות"מאפשר (במגוון שינוי תכוף התמודדות עם •

 )במבנה השוק בתגובה למוצר היפותטי

 

 

 



 הגדרה רכה –קבוצת תחרות 

מוצא תהווה קבוצת תחרות גם אם קיימים בה  קבוצת •

מוצרים אשר קבוצת התחליפים שלהם חורגת מקבוצת  

 :ובלבד ש, המוצא

 .  נמוךשיעור המכירות שלהם מתוך כלל המוצרים בקבוצת המוצא –

.בקבוצההם עצמם נמצאים בקבוצת התחליפים של מוצרים אחרים –
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תיאור מרחב המוצרים וקבוצת  

 המוצא  

 'שלב ב

 תיאור קבוצת התחליפים

 של כל אחד ממוצרי קבוצת המוצא

 'שלב ג

בחינת שיעור המכירות של המוצרים  

אשר קבוצת התחליפים שלהם  

מסומן  (חורגת מקבוצת המוצא 

 )באדום

(100-X)%

X% 

0-X)%

XX%%%%



 מבחן המונופול ההיפותטי

 :על פי הנחיות ניתוח מיזוגים•

שאילו סופקו  ) Xמוצר " סביב("המוצרים הקטן ביותר אוסף 

להגדיל את רווחיו  יוכל האחרון , כעת ובעתיד על ידי ספק יחיד

אם יעלה את מחירו של המוצר בשיעור קטן אך משמעותי 

ולתקופה שאיננה בת חלוף כאשר היצע שאר המוצרים נשאר 

 .קבוע

 :בעיות מובנות בפרשנות של המבחן•

ממחירים  כתוצאה ) Cellophane Fallacy(שוק רחבה מדי הגדרת –

 תחרותיים-על

מחיר או של העלאה הדרגתית של בתהליך  -מדי שוק צרה הגדרת –

 מתגובה רגולטוריתמחשש 



 יישום אמפירי של המבחן

כתוצאה מהעלאת  (נדרש לחשב שינויים ברווח מכל מוצר •

 )המחיר במוצר הנבחן

 היקף המכירות של המוצר*שיעור רווחיות=רווח–

אמידת השינוי בנתחי השוק של המוצרים בעקבות העלאת  •

 המחיר

ב אמידת מידת התחליפיות בין "קביעת סדר התחליפיות ע•

 מוצרים

 מדד תחלופה  גמישויות מתקבל מאמידת התועלת  •

 



 אמידת התועלת

 logit –" בחירה בדידה"מודלים מסוג •

 :מרכיבי התועלת•

 התועלת השיטתית–

 ב משתנים נצפים"משותפת וע: התועלת הנצפית•

ב משתנים שאינם  "משותפת וע: התועלת הבלתי נצפית•

 נצפים  

 התועלת האינדיבידואלית–

 משתנה בין צרכנים ואינה נצפית•



 התועלת השיטתית
 

 נתנת לאמידה אמפירית–

 

 健券岫嫌倹建岻伐健券"岫嫌ど建岻噺捲倹建紅髪糠喧倹建髪行倹建 

 

 משמשת לחיזוי נתחי שוק בעקבות שינוי במחיר–



 התועלת האינדיבידואלית

המודל מכתיב את מבנה המתאם בתועלות של מוצרים  –

 בתוך הקבוצה ומחוצה לה

  logitמודל –

 צרכנים עוברים למוצרים אחרים ביחס ישר לנתחי השוק שלהם•

 מאפשר בידול nested logitמודל –

שיעור התחלופה למוצרים מתוך  , ככל שהמתאם גבוה יותר•

 קבוצת המוצא גבוה יותר

 

משותף לכל המוצרים  

 gבקטגוריה 

 המתאם גבוה יותר, 1-יותר קרוב ל σ-ככל ש•

 logit-שקול ל –אם קרוב לאפס •



 סקירה קצרה -ענף החלב 
 אחד מענפי המזון הגדולים בישראל•

 )מועצת החלב, 2015(בשנה ₪ מיליארד  10-הוצאה צרכנית בהיקף ששל כ  –

 )מועצת החלב, 2015(מסך ההוצאה המשפחתית על מזון  11.2%  –

 מנוהל על פי חוק תכנון משק החלב•

 )מועצת החלב, 2015(חלב גולמי מיליארד ליטר  1.4-כ –מכסות ייצור חלב –

 ועד היום 80-פיקוח מחירים על מוצרים שונים החל משנות ה•

 שלושה מקטעים•

 רפתות 800-כ –יצרנים   –

 מחלבות 100-כ –מחלבות   –

 )'מכולות וכו, רשתות שיווק(קמעונאים   –

 יבוא בהיקף נמוך במונחי חלב גולמי•

 בעיקר מוצרים בעלי חיי מדף ארוכים  –

 2005-2011העבודה מתמקדת בענף ממרחים על בסיס חלב •

 



 המבנה ההיררכי

 ממרחים

האפשרות  
גבינה במרקם   לאבנה החיצונית
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 Two-level Nested Logitבמודל שימוש •

 פריורית לקבוצות על בסיס ניתוח איכותני-מאפשר לבחון חלוקה א  –

 האיכותניתב הבדיקה "ע Logitמורכבים יותר ממודל  מאפשר מבני מתאם   –

 



 תוצאות האמידה
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 גמישויות קבוצות לאורך זמן
 1%העלאת מחיר של , מפרט בסיס

 גבינה מלוחה גבינה לבנה גבינה במרקם שמנת
 לאבנה גבינת שמנת גבינה צהובה
 טווח ערכים בספרות 'קוטג



 ?איך בוצע•

 .מהגבוה לנמוך, נגזרות חלקיות צולבותבסיס דירוג תחליפיות על –

בקבוצות  בהינתן שיעורי המכירות והרווחיות הנצפים הקיים חישוב הרווח במצב –

 מוצרים הולכות וגדלות

או   5%העלאת מחיר של חזויים באמצעות סימולציה בעקבות חישוב שיעורי מכירות –

 בלבד  במחיר המוצר הנבחן  10%

 באופן דומה לחישוב הראשוני, חישוב הרווח במצב החדש–

 הרווחים  בין כאשר נמצא לראשונה הפרש חיובי ראשון  -הגדרת שוק רלוונטי –

 

 

 תוצאות מבחן מונופול היפותטי
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 )מספר המוצרים בשוק(התחליפים גודל קבוצת 

 התפלגות גודל קבוצת התחליפים
 5%העלאת מחיר של 
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 )מספר המוצרים בשוק(התחליפים גודל קבוצת 

 התפלגות גודל קבוצת התחליפים
 10%העלאת מחיר של 



חלקם הכמותי של המוצרים  : בחינת קבוצת תחרות לפי ההגדרה הרכה•

 אשר הגדרת השוק שלהם אינה חורגת מקבוצת המוצא

 10%נבחנה העלאת מחיר של •

 הערך הנמוך ביותר מתייחס למינימום בכל תקופת הבדיקה•

 קבוצות התחרות המתקבלות

 ערך כמותי מינימלי קבוצת מוצא

 100% 'קוטג

 99.99% גבינה לבנה

 73.58% גבינה צהובה

 97.94% גבינה מלוחה

 96.53% גבינת שמנת

 100% גבינה במרקם שמנת

 99.4% לאבנה



 קבוצת מוצא
 ערך כמותי מינימלי

 מפרט סופי מפרט בסיס

 100% 100% 'קוטג

 99.99% 99.99% גבינה לבנה

 גבינה צהובה רזה
73.58% 

80.14% 

 97.43% גבינה צהובה שמנה

 97.94% 97.94% גבינה מלוחה

 96.53% 96.53% גבינת שמנת

 100% 100% גבינה במרקם שמנת

 99.4% 99.4% לאבנה

מוצרים שאינם  כוללות התחליפים קבוצות  -) כולל, 9%עד (צהובות רזות גבינות •

 הצהובה לאורך זמן  שייכים לקבוצת הגבינה 

מצומצם של קבוצות התחליפים של  חלק  -) 9%מעל (גבינות צהובות שמנות •

 כוללות תחליפים מקבוצות אחרותהגבינות הצהובות השמנות 

  

 ורזהמבנה היררכי המאפשר בידול בין מוצרי גבינה צהובה שמנה נבחן  

 

 

 המקרה של גבינה צהובה



 ההקשר שבו מתבצעת הגדרת השוק הוא חיוני•

  -הוצגה מתודולוגיה אמפירית לתיחום קבוצות תחרות והגדרת שוק •

 ב אמידת ביקוש צרכנים וביצוע מבחן מונופול היפותטי"ע

יישום יוצא דופן במורכבותו והיקפו של המבחן בענף מוצרי ממרחים  •

 מבוססי חלב

 סיכום



  

 
 חומר מקצועי
 וקבוצות דיון  

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


