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 רקע כללי



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

 רקע כללי –הגדרת השוק הרלוונטי 

 של הכתבה היא הרלוונטי השוק הגדרת מתודולוגיית•
 .הרגולטור של ההחלטה תומכי הכלים על מידול שיטת

 .למודל מחוץ ומה המודל בתוך מה קובעת•

 – הרגולטור של המעורבות רמת לגבי קביעה גם זוהי•
 .התערבותית להיות צריכה הרגולציה כמה עד

  מידת על מונוטונית בהכרח לא היא ההשפעה•
 .הרגולטור של ההתערבות

  שוק נתח בעלת פירמה כל מידי רחבה השוק הגדרת אם•
 מיזוגים ופחות מונופולין בעלי פחות יש ואז מאוד קטן

 .כבעייתיים שמסתמנים
 מתחרים בין מהמיזוגים הרבה מידי צרה השוק הגדרת אם•

  כלל שאינן פירמות בין – קונגלומרטיים כמיזוגים יחשבו
 .רלוונטי שוק באותו
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 רקע כללי –הגדרת השוק הרלוונטי 

 בפרקטיקה נרחבת משמעות יש השוק להגדרת בפועל•
 מיזוגים בחינת•
 סוג פטורי בתחולת ועמידה כובלים הסדרים בחינת•
 מונופוליסטי מעמד בחינת•

 לבחינת מתוחכמים יותר בכלים שימוש שעושים ככל•
  של החשיבות ,)מיזוג סימולציית למשל כמו( תחרות
 .פוחתת השוק נתחי ומדידת השוק הגדרת

 יש HHI למדד ,תחרות של הכלכליים מהמודלים בחלק•
  בהתייחס מקרה בכל אבל ,אמתית כלכלית משמעות
 .בלבד הומוגניים למוצרים

 .המצב לא זה מהמודלים בחלק – אבל•
  פירמות שתי מספיקות )יבוא של מודלים או( ברטרנד במודל•

  גם – משוכללת תחרות של לתוצאה להגיע כדי סימטריות
 .קטן שוק נתח יש בפועל מהפירמות לאחת אם
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 רקע כללי –הגדרת השוק הרלוונטי 

  כניסה חסמי ישנם רבים במקרים שבמציאות היא ההנחה•
 .והתרחבות

  אינדיקציה לתת יכול הפירמות של הנוכחי השוק נתח כן על•
  התחרותית והמשמעות פירמה כל של השוק כוח לגבי ראשונית

 .בשוק שלה

 לא היא השוק נתחי בחינת שבהם מובהקים מקרים ישנם•
 :למשל .אופקיים מיזוגים לבחינת מספק כלי

• A merger involves a potential entrant or a recent entrant with a small market
share

• One or more merging parties are important innovators in ways not reflected in
market shares

• There are significant cross-shareholdings among the market participants

• One of the merging firms is a maverick firm with a high likelihood of disrupting
coordinated conduct

• Indications of past or ongoing coordination, or facilitating practices, are present

• One of the merging parties has a pre-merger market share of 50% of more
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* Merger guidelines of the EU 2004
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 מחירים והגדרת השוק
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 אינדיקטורים פרקטיים

 לאמוד כדי נתונים מספיק אין רבים במקרים ,כידוע
  על הוחלט ולכן ,הצולבת הביקוש גמישות את בפועל

 :שוק להגדרת שמסייעים"פרקטיים" אינדיקטורים

 ;במוצרים נעשה אשר והשימוש הייעוד1.

 ;המוצרים של אובייקטיביים-הפיזיים הנתונים2.

 ;המוצרים מחיר3.

 הלקוחות אפיון תוך ,וההיצע הביקוש מבנה4.
 ;המרכזיים והספקים

 ;הפועלות הנפשות בקרב הפרספקטיבה5.

 להצביע יכולים אשר ,המוצרים של אחרים מאפיינים6.
 .ביניהם התחליפיות מידת על
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      >= משמעותיים מחירים הפרשי תמיד האם•
 ?נמוכה צולבת ביקוש גמישות

 

 

 

 

 

 
 

 משמעותיים מחירים שפערי לחשוב לעיתים נוטים•
 ...הדבר כך לא אך ,נפרד שוק בהכרח משמעם
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הבדלי מחירים משמעותיים ככלי לתיחום השוק הרלוונטי

* Berry, Levinsohn, Pakes Econometrica, 1995
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 בין משמעותיים מחירים לפערי נצפה זה במקרה•
 .המוצרים

 גבוהה תחליפיות ישנה הצרכנים מבחינת ,זאת למרות•
 המוצרים באחד בודדות אגורות של עליה:המוצרים בין

 .השני למוצר לקוחות של מאסיבי למעבר להביא צפויה
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דוגמה נגדית לפערי מחירים משמעותיים
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 את מיזוג לצורך להגדיר הרשות ביקשה מסוים במקרה•
 יצרנים שני של המחשב מסכי כשוק הרלוונטי השוק
 מחירים פערי שהיו מאחר השאר בין ,בלבד

 .לאחרים ביחס שלהם הממוצע המחיר בין משמעותיים
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מחיר ממוצע והטרוגניות –מסכי מחשב :דוגמה נוספת
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 )קורלציית( מתאם הוא לניתוח הנפוצים הכלים אחד•
 .זמן לאורך מחירים

  חיובי למתאם נצפה גבוהה תחליפיות בעלי המוצרים אם•
 גבוה

  חלק על רק משפיעים חיצוניים פרמטרים לעיתים אבל•
 :מהמוצרים

•LG ו- SAMSUNG שער שינויי יתכנו – קוריאניות יצרניות 
 .האחרים המוצרים על ולא יחדיו שתיהן על שישפיעו חליפין

  באופן ישתנה שלהן השוק נתח כאלו שינויים שבעקבות יתכן•
  על לנו יספר לא לבדו המחירים מתאם ניתוח:מהותי

 .אחרות יצרניות מוצרי עם הזאת התחליפיות
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מתאם מחירים –מסכי מחשב :דוגמה נוספת
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 המחיר ככלי לתחימת השוק הרלוונטי:סיכום

  המחיר על להסתכל רצוי ,הטרוגני שהמוצר במידה•
 .)הדוניים מחירים( איכות של פרמטרים בניכוי

 האם לבדוק יש מחירים של עיתיות סדרות בניתוח•
 בצורה להשפיע שיכולים חיצוניים פרמטרים ישנם
 .מהמוצרים חלק על שונה

 להתייחס יש מחירים פערי של קפדני ניתוח אחרי גם•
-חד כהוכחה ולא פרמטרים ששה מתוך כאחד אליו

 .הרלוונטי השוק לתחימת ביחס משמעית
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 מופרזהגדרת שוק ומחיר 
 )הרהורים תיאורטיים(
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 .)מוכרזת לא( מונופולין בעלת היא האם לבחון רוצה פירמה•
 לא( שימוש לעשות נהוג כאלו בבדיקות גם עקרונית•

  מבחן( הרלוונטי השוק לבחינת SSNIP -ה במבחן )אידיאלי
   .)כמותי

 כלומר ,הצלופן אשליית היא SSNIP-ה במבחן מובנית בעיה•
  אנחנו ,משמעותי שוק כוח יש שבהם במקומות דווקא

  רחב הרלוונטי שהשוק מוטעית למסקנה להגיע עשויים
   .להיות צריך שהוא ממה יותר

 איך כלומר ?הצלופן אשליית במסגרת נפלנו אם נדע איך•
 לנו גרם ההיפותטי המונופול שמבחן לכך שהסיבה נדע

 בשוק היום שכבר מכך נובעת השוק הגדרת את להרחיב
   ?שוק כוח של משמעותי ניצול יש

 לא שלכאורה הרי ,היום מופרז הוא המחיר אם ,תיאורטית•
 את מצאנו כבר – השוק הגדרת את יותר להרחיב צריך

 .שוק כוח בו להפעיל שניתן ביותר הקטן השוק
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 הקשר האפשרי בין הגדרת השוק ומחיר מופרז
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  מחיר של שבליטיגציה היא התיאורטית המשמעות•
 העובדה עצם לכאורה ,מוכרז לא מונופול כנגד מופרז
  על עצמה בפני ללמד עשויה שוק כוח להפעיל שניתן

 .מובחן רלוונטי בשוק שמדובר כך

  הצורך את לייתר מסוימים במקרים עשויה זו עובדה•
 .הרלוונטי השוק בבחינת

  של קיומו להיות יכולה נגד טענת מסוימים במקרים•
tacit( סמוי קרטל collusion( המופרז למחיר שהביאה. 

 שהפירמות במידה מופרכת להיות עשויה היא אולם•
   .מופרזים שנחשבים מחירים גובות לא האחרות
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 הקשר האפשרי בין הגדרת השוק ומחיר מופרז
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        ––––גיאוגרפי הגדרת שוק 

 חוק המזון
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 כללי–גיאוגרפי הגדרת השוק 

 השוק נתחי ומדידת השוק שהגדרת לעיל הזכרנו•
 .והתרחבות כניסה חסמי ישנם כאשר במיוחד רלוונטית

 תחרות של בהיבט הצרכן טובת את שכשבוחנים•
 אמנם קשור הצרכן של מהרווחה חלק ,גיאוגרפית

 קשורה הצרכן של מהרווחה חלק אבל במחיר
 .משקל בשיווי הסניפים ופיזור לצפיפות

 דווקא מקרים מעט שבלא מראה הכלכלית התיאוריה•
 צפיפות של בהיבט פוגעת רגולטורית התערבות
   .הסניפים

 רק נדרשת התערבות כי לעיתים הן התיאוריה מסקנות•
 )פיסיים למשל( אמתיים חסמים ישנם כאשר

 .וכניסה להתרחבות
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 על ביקוש אזור בכל הנדרש המינימאלי החפיפה שיעור•
 .20% -כ נקבע כמתחרות חנויות שתי לראות מנת

 באזור שכולן מתחרות 60 לה שיש חנות למשל להיות יכול•
 היא הביקוש מאזור שישית שבכל כך שלה הביקוש
 המתודולוגיה פי על נקבל זאת ובכל חנויות 10 עם מתחרה

 .שלה התחרות לקבוצת המשתייכות חנויות כלל שאין
 נתח דומות בחנויות מדובר שאם יותר סביר הזה במקרה•

  כפי 100% ולא הביקוש באזור 10% -מ נמוך שלה השוק
   .לכאורה שמצטייר

 יש התחרות באזור צרכן לכל הזה שבמקרה גם ברור•
 והפירמה במידה לפנות יוכל להן רבות אלטרנטיבות

   .שוק כוח להפעיל לנסות תבחר הנבחנת
  היינו אם כאשר חמורות מאוד מגבלות לחול יכולות•

 עסקיים הגבלים של הסטנדרטים בכלים זה את מנתחים
 .ריכוזיות של בעיה שיש חושבים היינו לא
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 שיעור חפיפה מינימאלי לצורך הכרה כמתחרות
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 חנויות לגבי בצדק שלא מחמירה מאוד המתודולוגיה•
  .רשת של קטנות

  רבים פוטנציאליים מתחרים קיימים כאלו חנויות לגבי•
 .מרשת חלק שאינן וחנויות מכולת חנויות כגון

  של מתחרות חנויות רק בחשבון נלקחו במתודולוגיה•
  גם המתודולוגיה לפי .התחרות קבוצת בחישוב רשתות

  שימצאו סביר ולכן יחסית קטן שלהן הביקוש אזור גודל
   .כריכוזיות

  הרציונל קטנות חנויות של במקרה הנראה ככל•
  ן"הנדל שטחי כי יותר קטן גם רגולטורית להתערבות

  .שלהן במקרה חסם להוות צפויים לא
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 חנויות קטנות של רשת
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  בכל אחיד מחירון בסיס על שפועלת רשת יש אם•
 קשה ,המחיר לעניין לפחות ,הזה במקרה – הסניפים

 .האזורית ברמה שוק כוח להפעיל תוכל כיצד לחשוב

 אותה שמגבילה רגולציה להפעיל צריך בהכרח לא אז•
   .גיאוגרפית מבחינה

  להכנס יכול זה עסקיים הגבלים של שבמתודולוגיה נכון•
 שזה מבני תנאי ולא התנהגותי תנאי של הכותרת תחת
 מבחינה לפחות אבל ,לאכוף קשה שיותר משהו

  לאלו ריכוזי בשוק המחירים להצמדת דומה זה רעיונית
  .תחרותי בשוק ששוררים

  השוק כוח עניין מכל העוקץ את מוציא די למעשה זה•
 .הגיאוגרפית ברמה
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 מחירון אחיד
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 שקיפות -סיכום 



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

 שקיפות –השוק הרלוונטי 

  שבחינת לכך הביאו האחרונות בשנים שונות מגמות•
 הציבורית לעין מחוץ ויותר יותר נשארת השוק הגדרות

 ."השוק הגדרות בנק" את מפרסמת לא כבר הרשות•
self ביצוע הרחבת• assessment כתחליף ,שונים להסכמים  

 .הרשות ידי על לבחינה
 .מונופולין בעלי על יותר להכריז שלא הרשות רצון•

  להגדרות ביחס הודאות-באי גידול היא המשמעות•
  כבר כאשר ,בדיעבד רק מהם רבים של ובחינה השוק
 .החוק של לכאורה הפרה חלה

  של בכלי נרחב שימוש לעשות להמשיך רוצים אם•
  רשות של פספוס כאן יש ,רלוונטי שוק הגדרת

                   אודות הידע להפצת העסקיים ההגבלים
best -ה practice הפחתת זו ובדרך ,הרשות ותפיסת  
 .במודע שלא החוק והפרות הרגולטורית הודאות-אי
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 חומר מקצועי
 וקבוצות דיון  

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


