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פתיחה

פרופ' משה צבירן (דקאן הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת תל-אביב)
זהו המפגש העשירי של פורום זה .מדובר על נכס צאן של פעילות מכון אלי הורביץ
לתכנון אסטרטגי .במדינת ישראל ישנה כמות רגולטורים די גדולה למדינה בגודלנו
הקובעת את סדרי היום ,ולפיכך אנו מחויבים לבחון כבית ספר למנהל עסקים כיצד
הדברים מתרחשים בשטח ומשפיעים על עולם העסקים.
מכון הורביץ תפס תאוצה גדולה מאוד בשנים האחרונות ,תוך התמקדות באספקט
גלובלי ולוקאלי וישנם כנסים רבים המאפשרים לנו להעביר ולהפיץ ידע מקצועי.

מבוא להגדרת השוק הרלוונטי

עו"ד תמר דולב גרין (מ .פירון ושות')
קישור למצגת
מעשה בבננה (סיפור מלפני כ 40-שנה בערך) ,חברה אמריקאית המייצרת בננות
רצתה לייצא אותם לכל העולם ומכרה לכל מדינה בכמה שיכלה לגבות .יום אחד
הנציבות האירופית קבעה שהחברה ניצלה את מעמדה לרעה והטילה עליה קנסות
בגלל אפליית מחירים ומחיר מופרז וכו' .החברה טענה מנגד ,איך אני דומיננטית בשוק
הבננות?  -מדובר על פרי אשר הינו חלק ממשפחה מאוד רחבה של פירות טריים ואני
חברה מאוד קטנה בתחום.
בית המשפט נדרש לשאלה :האם אפשר לנצל כוח שוק בבננות והאם בננה היא פרי
כל כך חשוב אשר חייבים אותו גם כאשר מעלים מחיר?
נקבע שלבננה יש צורה מ יוחדת משלה ,מרקם מיוחד ,אין לה זרעים ובעצם זה פרי
מאוד חשוב לאוכלוסיות מסוימות כדוגמת אנשים מאוד מבוגרים ,אנשים חולים,
תינוקות.
עוד נקבע שמחירי הבננה אינם רגישים לעונות השנה ולא משנה כמה יעלו או ירדו
מחירם של פירות אחרים (למעט באופן נקודתי בחודש מסוים) הבננה תימכר ,ולכן
בית משפט קבע שבננות הם קבוצת מוצרים שניתן לנצל בה כוח שוק ולכן מדובר על
שוק נפרד.
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למה חשוב להגדיר שוק ולמה זה נועד?
-

בראש ובראשונה בכדי לענות על השאלה על איזו קבוצת מוצרים יכול ספק
לנצל את כוח השוק שלו? כלומר ,יכול להפחית כמות ולהעלות מחיר בצורה
שתהיה רווחית עבורו ובסופו של דבר תפגע בצרכנים.

-

ההגדרה אינה מטרה בפני עצמה אלא כלי שמסייע למצוא מוקדים של כוח
שוק.

למה חשוב למצוא מוקדים של כוח שוק?
-

הגדרת שוק תעזור לנו לאתר האם לדוגמה קפה זהו סוג של מוצר שאפשר
להפעיל לגביו כוח שוק ולכן גובים מהצרכן מחיר מופרז ,או שבעצם אין כוח
שוק והמחיר יקר כי התשומות יקרות ואף חברה לא מנצלת לרעה את צרכניה.

-

בנוסף ,נניח חברה רוצה לרכוש חברה אחרת ואנו נדרשים לשאלה האם
רכישה זו עלולה לגרום למחירים לעלות וכתוצאה מכך יורע מצבו של הצרכן.

דוגמה נוספת ,תביעת ייצוגית נגד חברת ויסוצקי בגין גביית מחיר מופרז עבור תה
ירוק .בית המשפט צריך להחליט האם יש פה ניצול מעמד מונופוליסטי ובכדי לבחון
זאת ,עולה הצורך לדעת האם בכלל תה ירוק שייך לקבוצת מוצרים שאפשר להפעיל
עליה כוח שוק – האם ניתן להוריד כמות ולהעלות מחיר בצורה כזאת שתפגע בצרכן?
בי ת המשפט צריך ראשית להגדיר האם תה ירוק זו קבוצה מספיק מובחנת בתוך
קבוצת המשקאות החמים ,ורק לאחר מכן לעבור לשלב הבא ולהחליט האם המחיר
שנקבע הוא אכן מחיר מופרז.
מה זה בעצם שוק רלוונטי?
-

קבוצת המוצרים הקטנה ביותר ,באזור גיאוגרפי נתון ,שביחס אליה תגובת
הצרכנים מאפשרת הפעלה של כוח שוק.

אם העלאת מחיר של תה ירוק בדוגמה לעיל ,תגרום לכך שמספר משמעותי של
צרכנים יעבור לצרוך מוצרים אחרים ,באופן כזה שלא יגרום להגדלת הרווח של אותו
יצרן ,אז השוק הרלוונטי הינו שוק רחב יותר מתה ירוק.
המתודולוגיה כוללת התייחסות לשני צירים:
-

שוק מוצר.

-

שוק גיאוגרפי – אם לצרכנים יש את היכולת להזמין את המוצר מחו"ל ,היכולת
של היצרנים להעלות מחירים מצטמצמת.
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מבחנים בהגדרת השוק הרלוונטי:
שוק רלוונטי כולל את קבוצת המוצרים שיש ביניהם תחליפיות קרובה וישירה בעיני
הצרכן.
-

מבחן המונופול ההיפותטי – מבחן ה ,SSNIP-שוק רלוונטי יכלול את קבוצת
המוצרים הקטנה ביותר שבה ספק מונופוליסטי יחיד יכול להגדיל את
רווחיו אם יעלה את מחירו של המוצר בצורה מתונה (בין )5%-10%
לתקופה שאינה קצרה.

-

בשלב הבא נבחן את המרחב הפיזי התוחם את גבולות התחרות באזור
הגיאוגרפי הקטן ביותר שבו מונופול היפותטי יכול להרוויח מהעלאת מחיר.

מגבלות מבחן ה:SSNIP-
-

דורש לעשות מבחנים אקונומטריים ,בדיקת ביקוש עצמי של המוצר וביקוש
צולב (איך מגיבה הכמות למוצר א' כאשר מעלים את מחירו של מוצר תחליפי
ב') ,כלומר מדובר על נתונים שלרוב אינם זמינים ומורכבים לניתוח.

-

הקושי האחר הינו מה שקרוי "כשל הצלופן" :מקרה שבו יישמו את המבחן
ובדקו האם חומרי אריזה גמישים הינם מספיק תחליפיים לצלופן? בבדיקה
מצאו שכן ,ושהשוק הרלוונטי הינו רחב יותר למעשה משוק הצלופן .העניין
הוא שהמסקנות היו מוטעות היות ובדקו האם חומרי אריזה גמישים הם
מספיק תחליפיים לצלופן ביחס למחיר שוק שבו כבר קיים ספק דומיננטי,
ולמעשה ברגע הבדיקה כבר קיים ניצול של כוח שוק .באותו מקרה מעבר
הלקוחות למוצרים אחרים נבע לא מהתחליפיות הקרובה אלא מכך שהמחיר
לפני ההעלאה כבר שיקף מיקסום רווח למונופול .לכן המסקנה מוטעית בשוק
שכבר קיים בו מונופול.

בפרקטיקה אנו צריכים שמבחן ה SSNIP-יבוא בנוסף לבחינת אינדיקטורים נוספים:
-

פונקציונליות :האם המוצרים יודעים "לעשות" את אותו הדבר? לדוגמה מזרון
יקר ומזרון זול ,פונקציונלית ,הם עושים את אותו הדבר .אך האם המחיר מעיד
על האיכות?

-

מתחרים :חשוב לדעת את מי מזהים כמתחרים של החברה ,לדוגמה בשאלות
מיזוג .את מי החברות עצמן מגדירות כמתחרות במסמכיהן הפנימיים (דוגמת
מיזוג בורגר קינג ובורגר-ראנץ') ,כלומר מה יקרה להכנסות של המבורגריה
שנפתחה לידה המבורגריה חדשה לעומת מצב בו נפתחה לידה פיצרייה
חדשה?

-

מתאם המחירים :מה קורה למחיר של מוצר א' כאשר מעלים את מחירו של
מוצר ב' ,האם הם מתנהגים אותו הדבר או האם הפוך?
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-

עלויות וזמן הכרוכים במעבר הצרכנים בין מוצרים ,ככל שהמעבר קשה יותר
אזי המוצר הוא פחות תחליפי וההיפך.

-

בהיבט הגיאוגרפי :קשיים בהובלת מוצר ,חסמים רגולטוריים ,כגון מכסות יבוא
וכו'.

הרשות הבהירה ,שגם בפרקטיקה שלה מבחן ה SSNIP-הינו כלי עזר נוסף שנועד
לאמת את מה שמגלים כבר באמצעות אותם אינדיקטורים איכותיים.
דוגמאות נוספות:
-

הכרזת עלית כמונופול בתחום הקפה השחור .עלית הגישה ערעור בטענה
שהרשות לא לקחה בחשבון את הקפה לבישול ויחד איתו היא אינה מונופול.
בית הדין להגבלים עסקיים קבע שאכן לא היו לרשות נתונים מספיקים לתמוך
בהגדרת השוק שלה ,והשוק הוא שוק הקפה השחור בכללותו.

-

רשות הגבלים הודיעה שהיא שוקלת להכריז על ויסוצקי מונופול ולבסוף
החליטה שלא לאור טענותיה של החברה כי נתח השוק הגבוה שלה הוא רק
בקטגוריה הקמעונאית ,אך בקטגוריה המוסדית היא אינה מונופול וכאן רואים
כמה הגדרת השוק חשובה ,היות וללא השוק המוסדי החברה מוגדרת
כמונופול ועם השוק המוסדי החברה לא עוברת סף הכרזת המונופולין.

-

שוק המשקאות המוגזים בטעם קולה הינו שוק בפני עצמו ,זאת אומרת
שספרייט אינו תחליף קרוב ומשמעותי בעיני הצרכן ולכן החברה המרכזית
למשקאות מוכרזת כמונופול.

"שווקים מיוחדים":
-

מה קורה אם יש לי מכונית חדשה שקניתי ואני יכול לקבל עליה שירות רק
אצל ספק ספציפי? כלומר ,מה קורה כשיש את המרקט ואת האפטר מרקט,
כשאני חייב ללכת למוסך ספציפי והוא יגבה ממני כל מחיר שהוא רוצה.
האמנם שוק התיקונים זה שוק בפני עצמו? במסגרת הגדרת השוק חייבים
לבחון גם את השוק הראשוני ,מידת התחרות בו והקשר בינו לבין שוק ההמשך
(פסק דין חדש בנוגע למערכות אל פסק).

-

שוק מקבץ :יש חשיבות לעצם זה שיש מגוון .אם צרכנים נותנים ערך לזה שיש
חנות אחת שבה הם יכולים לקנות גם אוכל ,גם מחברות ,גם תרופות OTC
וכדומה ,נכון יהיה להגדיר את השוק כשוק הסופרמרקטים .ההקשר הוא
למשל במסגרת של מיזוג בין שני סופרמרקטים.
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הגדרת שווקים גיאוגרפיים – מקרה המחצבות

עו"ד חגי דורון (ש .הורביץ ושות')
כפי שדובר עד כה ,עיקר המוקד הוא בהגדרת שוק המוצר .השאלה היא ,כיצד הגדרת
השוק הגיאוגרפי משפיעה על מהות ההחלטה?
אין הרבה החלטות שהשפיעו ועסקו בעניין ,בין היתר הדבר נובע מכך שישראל מדינה
די קטנה והיכולת לזהות שווקים גיאוגרפיים בתוך מדינת ישראל מוגבלת .ישנם
חסמים אינרטיים בישראל כמו שפה וכשרות אשר הופכים את היבוא לפחות רלוונטי
ומכאן לפחות מרסן מונופולין.
הנטייה הראשונית תהיה להסתכל על שוק גיאוגרפי כמדינת ישראל כולה .מה זה
הגדרה גיאוגרפית?  -תחרות חייבת להיות באזור מסוים .למעשה מדובר בשני צירים
מקבילים של הגדרת שוק והגדרה גיאוגרפית ועדיין ההגדרה הגיאוגרפית פחותה
הרבה יותר .לכן צריך לאתר את האזורים שבהם היצרן אינו מרגיש מאוים מיצרן אחר
ומרגיש מספיק נוח להעלות מחירים ולא לאבד לקוחות.
בסופו של דבר ישנו קושי להגיע לנתונים ,אך מבחינה מתודולוגית:
-

השוק הגיאוגרפי יוגדר באמצעות מבחן המונופול ההיפותטי.

-

השאלה הנבחנת היא האם לקוחות ייסעו לאזור גיאוגרפי אחר לרכוש את אותו
מוצר בדיוק רק כי העלו להם את מחירו באזור אחר?

דוגמה למיזוג שהוכרע בהגדרה הגיאוגרפית ,רשת ישרוטל ביקשה למזג את מלון
הנסיכה תחת ניהולה .הרשות עשתה ניתוח די פשוט והגיעה למסקנה שמדובר במלון
השייך לתחום מלונות ברמה גבוהה של חמישה כוכבים .השאלה הייתה מהו השוק
הגאוגרפי? אם נתבונן על כל אזור אגן הים התיכון ,המלון אינו בעל השפעה מהותית
אך אם נסתכל על אילת ,נראה שלישרוטל יש הרבה מלונות באילת ונשאלת השאלה
האם יש תחליפיות למלונות באילת אל מול מלונות בחו"ל .בסופו של דבר נקבע
שאילת לא מתחרה ביעדי תיירות ביוון ,למרות שמבחינה פונקציונלית הנופש הוא
אותו נופש .שאלה שניה :האם אילת הינה תחליפית לישראל? הרשות עשתה בדיקה
אקונומטרית והגיעה למסקנה שאילת לא מתחרה בשוק הגיאוגרפי עם אזורי נופש
אחרים בישראל .כמובן שככל שמצמצמים את הגדרת השוק הנתח של הצדדים
הרלוונטיים עולה – באילת ,בחנו את ההבדל בין החוף הצפוני והדרומי.
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מקרה בוחן – המחצבות
התחיל בוועדת ששינסקי  ,2דובר על חומרי חציבה ,האם זה חומר נדיר או לא נדיר
שיש למסות אותו באופן מיוחד .הרשות פרסמה טיוטת דוח של למידת השוק שנועד
להסביר מה הרשות רואה ומהי המתודולוגיה לקביעת ריכוזיות גיאוגרפית.
אין מחלוקת כי התחרות בין מחצבות בשיווק של אגרגטים מתבצעת בזירה גיאוגרפית
מסוימת .לדוגמה ,מחצבות כפר גלעדי ומפעל בטון בבאר-שבע ,כנראה לא נוביל
אגרגט אשר הינו חומר כבד וגדול להובלה למרחק רב כל כך ,ומכן שלא סביר
שלקוחות ירכשו מוצר מאזור רחוק מאוד.
הרשות בדקה מה המחצבה הרחוקה ביותר שממנה מפעל ספציפי מסוים יהיה מוכן
לרכוש בטון? כתוצאה מכך היא בדקה מי הן המחצבות הקיימות ולמעשה בחנה האם
ההיצע סביר ( 3מחצבות או יותר) או לחילופין היצע נמוך (פחות מ 3-מחצבות).
מהן המלצות הרשות בבדיקה הזו?
-

להגדיל את היצע המחצבות.

-

שקילת שיקולים תחרותיים.

-

לשקול לפצל מחצבות כך שחברה בעלת יותר ממחצבה אחת ,אשר נגמר לה
חוזה החכירה במקום מסוים ,לא תינתן לה האפשרות לגשת שוב למכרז
כשיפתח.

ביקורות על החלטת הרשות:
-

לדעתי ,הרשות למעשה לא בדקה את מבחן ה ,SSNIP-היא בדקה מנקודת
מבטו של הקונה (מפעל הבטון) ולא מנקודת מבטו של האגרגט.

-

הרשות בדקה את הנושא  3שנים והסיקה דברים טריוויאליים כי כל אחד
לכאורה יכול להציע להגדיל את ההיצע בכדי לייצר עוד תחרות.

-

בנוסף ,שקילת שיקולים תחרותיים מופיע גם בחוק הריכוזיות כאשר מוציאים
למכרז זכות של המדינה במשאב מסוים.

-

פיצול מחצבות  -מה המשמעות? גופים זכו במכרז כדין ,קיבלו את הזכות
מהמדינה ,וכעת מבקשת המדינה להחזיר את הזכות רק כי קרקעות חדשות
לידם לא שווקו במכרז חדש והתחרות פחתה משמעותית.

המתודולוגיה עצמה אינה חפה מקשיים ומכשלים:
-

התעלמות מיתרון תחרותי שיכול להיות למחצבה שממוקמת  5ק"מ ממפעל
הבטון ,לעומת  2מחצבות אחרות הממוקמות  20ק"מ ממפעל הבטון כל אחת.
מבחינת הרשות מדובר על תחרות זהה.
7

-

הסתמכות על אחוזון  80של רכישות  -מדובר על רף שרירותי.

-

התעלמות מהבדלים בתמלוגים שמשלמות מחצבות שונות למדינה.

לסיכום ,אם נסתכל על נושאים גיאוגרפיים ,למרות שאינם מקבלים תשומת לב רבה
בהתייחסות ובהחלטות ,הסוגיה הגיאוגרפית מעוררת לא פחות שאלות מורכבות
משאלות בתחום המוצר.

הגדרת שווקים באמצעות מודלים אקונומטריים של ביקוש

ד"ר דנה הלר (רשות הגבלים עסקיים)
קישור למצגת
מטרת המסמך שפרסמה הרשות הייתה גיבוש מתודולוגיה באופן רחב אל מול יישום
נקודתי.
רקע:
-

בבדיקות פרטניות :הגדרת השוק מופיעה בהקשר מאוד ספציפי והיא כלי על
מנת לבחון חשש תחרותי שיכול להיות שונה בסיטואציות שונות.

-

בהכרזות מונופולין :בהיעדר הקשר ספציפי ,ההגדרה יכולה להתגלות כרחבה
מדי או כצרה מדי .נניח שבהגדרת השוק ההתייחסות היא למוצרים הנמכרים
לקמעונאי מזון (רשתות שיווק) באופן כללי ,אבל מנגד נגלה הפרה שמכוונת
למכולות .היא כשלעצמה מהווה אינדיקציה לכך שייתכן ויש מאפייני מוצר
ספציפיים עבור מוצרים שאותם מכולות מוכרות ללקוח הסופי שחשובים
להגדרת שוק המוצר בהקשר זה.

-

ישנו מרחב בידול רב ,קיימים מוצרים תחליפיים יותר ,ואחרים רחוקים,
וההקשר מסייע למתוח את הקו.

מתודולוגיה להגדרת שוק מוצר:
-

הגדרת שוק מבוססת על העדפות צד הביקוש.

-

יש להתחיל בבדיקה איכותנית ורק אז לעבור למבחן מונופול היפותטי (ה-
 SSNIPעצמו).

-

מבחן המונופול ההיפותטי בוחן את תגובת הצרכנים להעלאת מחיר ואיך זו
משמשת רסן על יכולתו של הספק להעלות מחיר .לעיתים הבדיקה תהיה
כמותית (בניית מודל אקונומטרי) אך על פי רוב תבוצע בדיקה איכותנית.
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ממדים נוספים:
-

מוצר שהוא חלק מסל מוצרים (חשיבות למגוון )one stop shop ,עבור הצרכן
ובדיקה מנקודת מבטו של הקמעונאי כלקוח כחלק מהניתוח התחרותי של צד
ההיצע ביחס לצרכן.

-

ה גדרת השוק גיאוגרפי מצריכה יכולות טכנולוגיות רבות של אמצעי מיכון,
תוכנות גיאוגרפיות ייחודיות ותוכן רב.

המתודולוגיה אשר עושים בה שימוש בהגדרת השוק חייבת להיות מחוברת
להקשר הכלכלי ולחשש התחרותי שעמו מנסים להתמודד.
קבוצת תחרות – מי הם המתחרים של מוצר מסוים?
-

העבודה מציגה קבוצת תחרות ,יש לנו מרחב מוצרים מאוד גדול ונשאלת
השאלה (שלב א') מהי קבוצת התחליפים של מוצר .A

-

לאחר מכן שואלים את אותה שאלה עבור מוצר  Bובוחנים מי הם התחליפים
של מוצר  ,Bכי הגדרת שוק תמיד יוצאת מנקודת מוצא של מוצר ספציפי.

-

הרעיון של קבוצת התחרות הינו לקבץ את קבוצת המוצרים ,שקבוצת
התחליפים שלהם נשארת בתוך הקבוצה ,כלומר לצאת ממוצר מאוד ספציפי
ולהגיע למוצר תחליפי שנמצא באותה קבוצת תחרות של המוצר .כלומר ,האם
מוצר שאינו שייך לקבוצת מוצרי הקוטג' לדוגמה ,הינו תחליף מספיק קרוב
לקוטג'?

למה זה שונה מהגדרת שוק?
-

כאן הניתוח מתחיל מניתוח איכותני שבו מאתרים קבוצות מוצרים תחליפיים
ושואלים האם קבוצת המוצא הזו היא אכן קבוצת תחרות במובן שהתחליפים
שלהם הינם מתוך הקבוצה עצמה ,וכל מה שמחוץ לקבוצה כבר נחשב תחליף
רחוק מדי .במה זה שונה מהגדרת שוק? יתכן כי הגדרת השוק בהקשר מסוים
תהיה צרה יותר מהגדרת קבוצת התחרות.

-

מאפשר יצירת מרחב בידול בין שני סוגי מוצרים בתוך הקבוצה ומחוץ לקבוצה.

-

מאפשר א-סימטריה במידת התחליפיות בין מוצרים ,יכול להיות שמוצר A
תחליפי ל B-אבל לא ההיפך.

-

יתרון נוסף הוא היכולת להתמודד עם השינוי התכוף במגוון .למעשה מדובר
באיתור המאפיינים הקריטיים של המוצר כך שאם יהיה מוצר חדש ,נדע לשייך
אותו לקבוצת התחרות לפי אותם מאפיינים קריטיים.
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מהי הגדרה רכה?
-

האם קבוצת מוצא מסוימת היא קבוצת תחרות ,כך שכל התחליפים נשארים
בתוך הקבוצה ,גם אם יש חריגה קטנה מקבוצת המוצא? – במתודולוגיה נקבע
שכל עוד שיעור המכירות של אותו מוצר (שחלק מהתחליפים שלו הם מחוץ
לקבוצה) הוא קטן יחסית ,זו עדיין קבוצת התחרות.

יישום אמפירי של המבחן:
-

נדרש לחשב שינויים ברווח של אותו ספק כתוצאה מעליית מחיר במוצר אותו
בוחנים (כאשר הרווח הינו שיעור הרווחיות כפול היקף מכירות המוצר).

-

נרצה לדעת מה קורה לנתחי השוק של המוצרים בעקבות העלאת מחיר.

-

נרצה לקבוע את סדר התחליפיות  -מי הם המוצרים הקרובים יותר אליו ומי
הרחוקים.

-

אומדים סטטיסטית מודל המנסה לתפוס את תועלת הצרכן לפי המאפיינים
של המוצרים ,ממנו גוזרים את גמישויות הביקוש ,כלומר את התגובה בין היקף
המכירות לעליית מחיר במוצר מסוים ,בין אם את היקף המכירות של המוצר
עצמו (גמישות עצמית) ובין אם השפעה על היקף המכירות של המוצרים
האחרים (גמישות צולבת).

אמידת התועלת:
-

בסופו של דבר צרכן רוכש את מה שיש לו ממנו תועלת מקסימלית.

-

בתוך התועלת של כל אדם ואדם ישנם  2מרכיבים:
 oשיטתית :מרכיב התועלת המשותף לכולנו .המאפיינים של המוצר הם
אלה שקובעים את מידת התועלת השיטתית.
 oאינדיבידואלית :מרכיב התועלת שכל אדם "הגריל" ולמעשה אוהב דבר
אחד יותר ממשהו אחר ברמה שעשויה להיות שונה מפרטים אחרים.

מה הקשר בין תועלת לבין נתחי שוק?
-

בסופו של דבר ההנחה הבסיסית היא כי נתחי השוק משקפים את התועלת,
כך שהמוצר עם נתח השוק הגבוה ביותר הוא המוצר שמרבית הצרכנים
מקבלים את התועלת המקסימלית ממנו ולכן כל האמידה האמפירית
מסתכלת על מאפייני הביקוש ובוחנת שינויים בנתחי שוק בתגובה לשינויים
במחירים.
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מה מעניין בנושא התועלת האינדיבידואלית?
-

קיים רכיב כלשהו בתועלת של הפרט אשר אינו מוגדר כמאפיין נצפה האומר
שאם המחיר של רכב היברידי מסוים עלה לדוגמה ,אזי יש לצרכן נטייה חזקה
יותר לרכוש רכב היברידי אחר מאשר רכב שאינו היברידי ,דבר אשר יוצר
מתאם בדפוס הבחירה שלו.

-

למעשה מדובר על משהו בתועלת של הצרכן שיוצר מתאם בין מוצרים
ומשפיע על דפוסי התחלופה בין המוצרים הנמדדים.

בסופו של דבר ,נרצה לבדוק האם קבוצת מוצא כלשהי שנמצאה בניתוח איכותני היא
קבוצת תחרות ,כלומר עבור איזה אחוז מהמוצרים בקבוצת המוצא ,קבוצת
התחליפים שלהם נשארת בתוך קבוצת המוצא.
לסיכום:
-

ההקשר שבו מתבצעת הגדרת השוק הוא חיוני ,וזה לא מקרה שכל פעם
המתודולוגיה מתאימה את עצמה ,היא צריכה לשרת בכל פעם את בדיקת
החשש או החסם התחרותי איתו רוצים להתמודד.

-

הוצגה מתודולוגיה אמפירית לתיחום קבוצות תחרות והגדרת שוק על בסיס
אמידת ביקוש צרכנים וביצוע מבחן מונופול היפותטי (מתודולוגיה אמפירית).
הרעיון היה להציג מהן הסוגיות העולות מביצוע ה SSNIP-באופן אמפירי.

-

מדובר על יישום יוצא דופן במורכבותו ,בהיקפו ,במספר המק"טים ,בעושר
המוצרים והרבה פעמים רשויות תחרות מפעילות אותו בהקשרים קלים יותר
לבחינה של ממד אחד בין כמה מוצרים ,אך עדיין ישנן סוגיות משותפות עבורן
נדרש סט של דברים מבחינת רוחב ועומק הנתונים ,שינויי המחירים והתשומות
על פני זמן.

-

לרוב המבחן יעשה איכותני (או אמפירי "לייט").

הגדרת שווקים בסביבת המותג הפרטי

ד"ר הילה נבו (אוניברסיטת חיפה ומכללת תל חי) וד"ר יריב אילן (ליפא מאיר ושות')
קישור למצגת
נדבר על האספקט של הגדרת שוק בסביבה שבה ישנם מותגים פרטיים רבים.
נדון היכן פוגשים את המותג הפרטי ,באילו סוגי מוצרים ,ובהשפעה על הגדרת השוק
הרלוונטי.
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המגמות:
-

בשנים האחרונות ,בכל העולם ,יוקר המחיה הולך ועולה .אחד הפתרונות
שעולים בהקשר של יוקר המחיה הם המותגים הפרטיים .בישראל ישנה
מגמת התחזקות של המותגים הפרטיים בשוק המזון והצריכה הביתית שבאה
בסמיכות להיחלשות של ספקים גדולים.

-

שופרסל לדוגמה ,מדווחת על עלייה בנתחי השוק של המותג הפרטי בתחום
קמעונאות המזון.

-

הקבוצות הגדולות במשק עוברות שינוי ביחסי הכוחות שלהן ,ספקים שנתפשו
כמאוד חזקים מתחילים אט אט להיחלש (למרות שעדיין נחשבים רווחים
וחזקים למדי).

מה עושה המותג הפרטי?
-

פנייה לקהל לקוחות ששם דגש מועט לאיכות (לא תמיד) הרוצה לשלם פחות
על מוצריו ,בעיקר בקטגוריות של חלב ניגר ,גבינה צהובה ,בשר טרי ,פיצה
ופסטה טרייה .לעומתן ,בקטגוריית הקטשופ לדוגמה ,אנשים לא מעוניינים
לנסות את המותג הפרטי.

כהערה כללית  -באירופה המותג הפרטי תופס תאוצה רבה בהשוואה לישראל.
מי מייצר מותגים פרטיים?
-

יצרן דומיננטי ומוביל המייצר את המותג שלו עצמו ,ומייצר גם למותג הפרטי
של רשת השיווק כך שלמעשה מדובר באותו מוצר בדיוק שנמכר באריזה
אחרת.

-

יצרן קטן המייצר למותג פרטי רק בכדי להיכנס לרשת השיווק ולעלות על
המדפים.

-

אינטגרציה אנכית בין רשת קמעונאית ובין יצרן (כמעט ולא מתרחש בישראל).

הקטגוריות:
-

מותג פרטי נחות :מדובר על מוצרים באיכות נמוכה בהשוואה למותג המוביל.
יש קשר רגשי נמוך בין המוצר לצרכן ,עיקר הדגש הוא על המחיר הזול ופחות
על איכות המוצר .לדוגמה ,חומרי ניקוי.

-

מותג פרטי באיכות מעולה :מדובר על מוצרים טובים ואיכותיים מאוד.
לדוגמה ,קו המוצרים החדש של שופרסל תחת המותג "( "Greenמתומחר
בהתאם) .אופייני למוצרים נישתיים שאנשים מחפשים באופן מיוחד והחברות
מספקות מענה לכך.
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-

מותג פרטי באיכות זהה לאיכותו של המוצר המוביל :מדובר לרוב על
מוצרים המיוצרים על ידי אותו יצרן שרק ארוזים אחרת ומכאן המחיר מעט זול
יותר .לדוגמה ,טחינה הנסיך מייצרת עבור עצמה ועבור שופרסל.

מישור שוק המוצר (:)Downstream market
זירת התחרות הינה מדפי הרשת על גביהם מתחרים המותג המוביל והפרטי.
הצרכן הוא זה שמכתיב אם ישנה תחליפיות בין המותגים או שמא אין כלל וכלל.
עלתה השאלה באיזו מידה צרכנים מחשיבים את המוצר הממותג ואת המוצר הפרטי
כשוכנים באותו שוק? דוגמאות:
-

) ,Kimberly-Clark (kleenexניירות סופגים וטישיו ,הגיעו למסקנה שכל אחד
הינו קטגוריה נפרדת לשוק רלוונטי ובכל אחת ישנם מותגים ממותגים
ופרטיים.

-

מיזוג בשנת  2008בין  Campinaובין  Royal Friesland Foodsההולנדיות שהן
יצרניות מוצרי חלב .הגיעו למסקנה שהחלב הממותג והחלב הפרטי שייכים
לאותו שוק מוצר רלוונטי.

-

נוזלים להשריית עדשות מגע ,בגרמניה השוק כולל את המותגים הפרטיים
והמותג המוביל כאחד.

האם עוגות ממותג פרטי נמצאות באותו שוק מוצר של עוגות ממותגות?
-

תלוי בנכונות הצרכנים להחליף.

-

האם המותג הפרטי הפך למבוסס בפני עצמו?

-

כיצד נראים המחירים? האם נראית התכנסות של מחיר המותג הפרטי למחיר
המותג המוביל (התייקרות) או שמא המותג המוביל מוזל?

-

כיצד הצרכנים מגיבים לקידומי מכירות שונים? האם רואים שינוי בשטחי מדף?

כמה שאלות למחשבה
-

מי מייצר את המותג הפרטי? האם מדובר על יצרן דומיננטי המנצל עודפי כושר
ייצור ומכניס מותג פרטי "על הדרך"? או שמא מדובר על יצרן קטן שתכליתו
להיכנס לשוק ומנצל את פלטפורמת רשת השיווק? שאלות אלו משפיעות על
הגדרת השוק.

-

צריכה להיות מחשבה על שווקים אלו בפרספקטיבה ארוכת טווח ,אולי בעוד
מספר שנים השוק יראה אחרת ובהתאם גם הגדרת השוק תשתנה.

-

חישוב נתחי שוק – היכן יספרו נתחי השוק של יצרן המייצר גם למותג המוביל
וגם לפרטי?
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-

הנקודה החשובה ביותר – גם אם הגדרת השוק תהיה רחבה ותכיל את המותג
המוביל והמותג הפרטי יחדיו ,לא בטוח שלא מופעל כוח שוק.

הסיבה לכך היא שוק נוסף שיש להתחשב בו והוא השוק העליון (.)Upstream market
מדובר על המקטע המתייחס לייצור ואספקה שבו זירת התחרות היא בין הספקים
הרוצים גישה לרשת הקמעונאית.
לעיתים ישנם שני סטים שונים של מתחרים בשוק העליון שהתמריצים הכלכליים
שלהם לעבור מייצור מותג פרטי לייצור מוצר ממותג (וההיפך) מוגבלים מאוד.
לכן ברמה העליונה ,השווקים הוגדרו בצורה נפרדת למרות שבשוק התחתון הם
הוגדרו יחדיו.
כלומר ,קיים הבדל בין רמת המוצר (השוק התחתון) לרמת הייצור (השוק העליון).
הבעיה המרכזית היא בעיקר בשוק העליון היות וישנו חוסר שוויון ביחסי הכוחות בין
הצדדים .מדובר על תהליך בו המותג הפרטי מיוצר על ידי חברות שאין להם כוח רב
אל מול הרשתות הקמעונאיות ,היות והם יצרנים בלבד והרשת הקמעונאית עושה את
כל יתר הדברים כדוגמת אריזה ,שיווק ,פרסום וכדומה .כל אלו מובילים לכך שקל
לרשת השיווק להחליף בעתיד את הספק המייצר דבר המייצר לה יכולת תמרון גבוהה
למדי .סוגיה זו קרויה בשם – כוח שוק מונופסוני .כוח המגיע מצד הרשתות.
כוח זה מורכב מאוד בעת הגדרת השוק בהשוואה לשוק התחתון ,כי אם עד כה עסקנו
בשאלה האם המוצרים דומים או לא ,כעת עולה כל סוגית מערכת היחסים בין
הרשתות הקמעונאיות לספקים של המותג הפרטי והמוביל ,השוק העליון.
ההבחנה בין השוק העליון לתחתון חשובה בעת בחינת שאלת ניצול כוח מונופוליסטי
לרעה ,שכן יתכן ובשוק התחתון לחברה מסוימת לא יהיו האחוזים הדרושים לשם
הגדרתה כמונופול אך היא כן בעלת מעמד מונופוליסטי במישור הרכישה למעלה.
לסיכום:
-

בבואנו לערוך הגדרת שוק בסביבה עתירת מותגים פרטיים חייבים לערוך את
הבדיקה פעמיים ,פעם אחת לשוק המוצר ופעם נוספת לשוק הייצור.

-

שימת דגש לנתחי השוק ברמת הייצור ולא רק ברמת המוצר .איך מתחלקים
היצרנים ולא רק כיצד מתחלקות רכישות המוצר למטה?

-

שימת דגש לכוח השוק שעלול להיווצר לרשתות ברכישה ולא רק לכוח השוק
הנמצא במכירת המוצרים.

14

הגדרת שוק בשווקים דו-צידיים

עו"ד טל מישר (אגמון ושות' ,רוזנברג הכהן ושות')
קישור למצגת
מהו שוק דו-צידי?
שוק שבו מוצר או שירות משווק לשתי קבוצות של צרכנים כך שהצלחת המוצר בקרב
צרכנים מהקבוצה האחת ,תלויה בהצלחתו בקרב צרכנים מהקבוצה השנייה.
דוגמת כרטיסי הארוחה הניתנים לעובדים (תן ביס ,סיבוס וכדומה)  -אם לא יהיו
מספיק מסעדות בשירות ,אזי ארגונים לא יצטרפו לשירות כי לא יהיה גיוון לעובדיהם
ומנגד ,אם לא יהיו מספיק ארגונים אזי מסעדות לא יסכימו לתת הנחות לאותם מחזיקי
הכרטיס.
לפיכך ,הנושא צריך לעבוד בשני השווקים אחרת לא תיווצר הרשת.
דוגמת  ,Airbnbאם לא יהיו מספיק בעלי בתים שיציעו את דירותיהם להשכרה ,אזי
גם הצד השני לא יתקיים כי אף תייר לא יכנס לאתר זה אם לא יהיה בו מגוון של דירות
מוצעות.
דוגמה אחרת היא סוגיית העיתונים ,מצד אחד יש את קוראי העיתונים המעוניינים
לקרוא חדשות ומן הצד השני יש את המפרסמים המשתמשים בפלטפורמה על מנת
לפרסם את מוצריהם .כאן מדובר בהשוואה שהיא יותר חד-צידית באופייה ,היות ואם
לא יהיו הרבה קוראים לעיתון המפרסמים לא יפרסמו שם את מוצריהם ,אך מנגד אם
לא יהיו פרסומות רבות בעיתון זה לא ימנע מהקוראים להמשיך ולקרוא את העיתון
להנאתם.
הגדרת שוק המוצר הרלוונטי מתמקדת על פי רוב במאפייני צד הביקוש בלבד וזו בעיה,
למה?
-

האם אפשר להפריד בין הצדדים ולבחון רק צד אחד או שמא ישנו הצורך לבחון
את שני הצדדים יחדיו?

-

האם תמיד אפשר להתחשב בהשפעות האלו? כלומר ,היות ומדובר כאן על
עניין מעגלי של תלות הדדית ,האם ניתן בכלל לבחון כוח שוק של צד זה או
אחר על השני?

-

האם אותה הגדרת שוק יכולה להתאים לשני הצדדים? יתכן והגדרת שוק
תתאים לשוק אחד ולא תתאים לאחר ,ובהסתכלות על שני שווקים נפרדים
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יכולה להיווצר סיטואציה שבה מבחן אחד יתאים לחלק הראשון אך לא יתאים
לחלק השני.
-

כיצד מסתכלים על הגורם שעומד באמצע? בין אם הוא יחיד בדוגמת כרטיסי
האוכל או אולי מצב מסובך יותר של מספר גורמים באמצע כמו בדוגמת
כרטיסי האשראי בה יש את המנפיק ומחזיקי הכרטיס וביניהם יש את
הסולקים ובתי העסק (כלומר לא מדובר בגוף בודד).

התשובה תלויה בשוק.
דוגמאות:
-

קניונים – מדובר על שוק דו-צידי כי מצד אחד בעלי הקניון רוצים מספר רב של
בתי עסק שישכרו שטחי מסחר אצלם ,אך מנגד שגם הקונים בחנויות יבואו
לרכוש בהמוניהם .מן הסתם הקונים לא משלמים על הזכות להיכנס לקניון.
בהחלטת הרשות בעניין קניוני עזריאלי בבאר-שבע הסתכלה הרשות
מנקודת מבטו של השוכר (בית העסק) בלבד .הרשות כמעט ולא דיברה על
הקונים ולא שאלה את השאלה האם המיזוג יביא בסופו של דבר לעליית
מחירים לקונים עצמם? בחינה זו הייתה צריכה להיעשות כי אולי הקונים ינטשו
את הקניון לאור עליית מחירי השכרת החנויות לבתי העסק ויעברו למרכזי
מסחר אחרים.

-

כרטיסי האשראי  -יש לנו את הגוף המנפיק והגוף הסולק (לפעמים זהו אותו
הגוף) ,מחזיק כרטיס אשראי ובית העסק .מצד אחד מדובר על המנפיק מול
מחזיקי הכרטיס ומצד שני מדובר על סולק מול בית העסק .הדוגמה עוסקת
במצב בו המנפיק והסולק הם אותו הגוף .בארה"ב התעוררה השאלה כיצד יש
להגדיר את השוק הרלוונטי לכרטיסי האשראי היות ומדובר בשוק דו-צידי .בית
המשפט פסק שהייתה פגיעה בתחרות במקרה אמריקן אקספרס על בסיס
בדיקה של בדיקת צד בתי העסק בלבד וקבע שלאור העובדה שהחברה גבתה
עמלות גבוהות מבתי העסק (כסולקת) ועדיין בית העסק כיבד את כרטיסיה
הדבר מרמז על פגיעה בתחרות כי מופעל על בתי העסק כוח שוק .אם לא היה
מופעל כוח שוק ,בתי העסק לא היו מכבדים את כרטיסי האשראי של החברה.
החברה ערערה על ההחלטה ובית המשפט מעל טען כי היה צריך להסתכל
גם על צד המנפיק מול מחזיק הכרטיס (הצד השני) ולא רק על צד בית העסק,
היות ומדובר על שוק דו-צידי וההשפעות ביניהם משמעותיות .למעשה ,מחזיקי
הכרטיס מקבלים הטבות נרחבות מאמריקן אקספרס לאור הגבייה הרבה
מבתי העסק ,ואם מסתכלים על כל השוק בכללותו לא מדובר על מחיר שאינו
סביר לאור העובדה שמחזיקי הכרטיס נהנים מרכישה באמצעותו .לפיכך ,זו
הסיבה שבתי העסק לא עוזבים את החברה כסולקת כי אם מחזיקי הכרטיס
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מגיעים לבתי העסק ומבקשים לשלם באמצעותו ,הרי שבתי העסק מכבדים
את הכרטיס ולא עוזבים את הסולק ,ולא סיבת כוח השוק.
בסופו של דבר נפסק כי היות ומדובר בשוק דו-צידי ההסתכלות צריכה להיות
כללית ונקבע שלא הייתה פגיעה בתחרות.
לסיכום:
ישנה החובה להסתכל על השוק בכללותו ולא רק על צד אחד.

סוגיות כלכליות בהגדרת השוק הרלוונטי

ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם (הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת תל-אביב)
קישור למצגת
באופן כללי ,בראייתנו ככלכלנים ,מתודולוגיית הגדרת השוק הרלוונטי הינה למעשה
הכתבה של שיטת מידול על הכלים תומכי ההחלטה של הרגולטור .הוא למעשה
מסייע להחליט אילו מרכיבים יהיו בתוך המודל ואילו יישארו מחוץ למודל.
במידה מסוימת ,מדובר על קביעה של מידת ההתערבות הנדרשת מהרגולטור.
ההשפעה היא לא בהכרח מונוטונית על מידת ההתערבות של הרגולטור .אם הגדרת
השוק רחבה מידי כל פירמה בעלת נתח שוק קטן מאוד ואז יש פחות בעלי מונופולין
ופחות מיזוגים שמסתמנים כבעייתיים .אם הגדרת השוק צרה מידי הרבה מהמיזוגים
בין מתחרים יחשבו כמיזוגים קונגלומרטיים ,שלא בין מתחרים.
בפרקטיקה ,ישנה משמעות נרחבת להגדרות שוק מבחינת מיזוגים ,עמידה בתכולה
של פטורי סוג ,מעמד מונופוליסטי ועוד .ככל שנעשה שימוש נרחב יותר בכלים
מתוחכמים כדוגמת מבחנים אקונומטריים מורכבים ,תיאורטית החשיבות של כלי
הגדרת השוק קטנה כי ניתן להשתמש בכלים הללו בכדי להבין את השפעת המיזוג
בסופו של דבר.
בחלק מהמודלים הכלכליים של תחרות ,למדד ה HHI-ישנה משמעות כלכלית
אמתית ,אך בכל מקרה מדדי נתחי השוק הינם רלוונטיים למוצרים הומוגניים בלבד.
כתלות במבנה התחרות ,יתכנו גם במוצרים הומוגניים מצבים שבהם המדד לא ייתן
תוצאה רלוונטית ולכן צריך לקחת זאת בעירבון מוגבל.
בפרקטיקה ,השימוש במדדים אלו נפוץ מאוד כי ישנה הנחה ברקע שישנם חסמי
כניסה והתרחבות ,ולכן עושים שימוש במדדים אלו בראיה נקודתית על מצב התחרות
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בבחינת מיזוגים .תחת תנאים כאלה נתח השוק הנוכחי של הפירמות יכול לתת
אינדיקציה ראשונית לגבי כוח השוק של כל פירמה והמשמעות התחרותית שלה
בשוק.
מנגד ,ישנם מקרים מאוד מובהקים שבהם ברור שנתחי השוק אינם מספרים את
התמונה המלאה ,וקיימים מאפיינים אחרים הגורמים לכך שלפירמות עם נתח שוק
קטן תהיה משמעות מאוד גדולה על התחרות וההיפך .למשל:

1

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



המחירים והגדרת השוק
הגדרת השוק הרלוונטי תיאורטית אמורה להתבסס על גמישות הביקוש הצולבת
(שינוי הכמות במוצר א' כתוצאה משינוי המחיר במוצר ב') .כידוע ,במקרים רבים אין
מספיק נתונים כדי לאמוד בפועל את גמישות הביקוש הצולבת ,ולכן הוחלט בפסיקה
על אינדיקטורים "פרקטיים" שמסייעים להגדרת שוק:
-

הייעוד והשימוש אשר נעשה במוצרים;

-

הנתונים הפיזיים-אובייקטיביים של המוצרים;

-

מבנה הביקוש וההיצע ,תוך אפיון הלקוחות והספקים המרכזיים;

-

הפרספקטיבה בקרב הנפשות הפועלות;

-

מאפיינים אחרים של המוצרים אשר יכולים להצביע על מידת התחליפיות
ביניהם;

-

מחיר המוצרים.

נתמקד כעת בדיון על הקריטריון של מחיר המוצרים.
נהוג לומר שאם יש רמת מחירים שונה באופן מהותי ,המוצרים לא מהווים תחליפיים
טובים אחד לשני .כשאומרים אמירה כזאת יש לנו בראש מודל שדומה לדוגמה הבאה
1
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שלקוחה מתוך מאמר שאמד את גמישות הביקוש הצולבת בשוק הרכב בארה"ב.

2

במאמר נבדק מה השינוי בכמויות הנמכרות של יצרן מסוים כאשר מורידים ב$1,000-
את מחיר הרכב המתחרה .מהבחינה עולה כי במידה ויוזילו לדוגמה את מחירי
המאזדה  323ב ,$1,000-כמויות ה BMW 735i-לא ישתנו .דבר זה קורה ככל הנראה
משום שרמת המחירים של ה BMW-גבוהה מאוד ביחס למאזדה  ,323כך הלקוחות
של המאזדה אינם אותם לקוחות של ה BMW -בכלל .לכן רמת המחירים השונה היא
אינדיקציה לכך שמדובר בשווקים שונים ונפרדים .כאשר אנחנו חושבים על הסיפור
הזה לעיתים נוטים לחשוב שפערי מחירים משמעותיים משמעם בהכרח שוק נפרד,
אך לא כך הדבר – פערים גדולים במחירים אינם בהכרח דבר המעיד על חוסר
תחליפיות מובהק!
לצורך המחשה ,ניתן להרהר בדוגמה הבאה :נניח כי קיים קרטון חלב אשר מחירו
הינה  ₪ 7.20וקרטון חלב מתחרה זהה אשר מודבק על אריזתו מטבע של  .₪ 5ברור
לכל שפער המחירים יהיה ככל הנראה קרוב מאוד ל ₪ 5 -בין קרטוני החלב ,כלומר
הקרטון מהסוג השני יקר בכ 70% -מהראשון .למרות זאת ,מבחינת הצרכנים ישנה
תחליפיות גבוהה בין המוצרים :עליה של אגורות בודדות באחד המוצרים צפויה להביא
למעבר מאסיבי של לקוחות למוצר השני .ההבדלים האבסולוטיים במחיר לא מעידים
בהכרח על רמת התחליפיות שיש במוצרים.
דוגמה נוספת ,שוק מסכי המחשב .במקרה מסוים ביקשה הרשות להגדיר לצורך
מיזוג את השוק הרלוונטי כשוק מסכי המחשב של שני יצרנים בלבד ,בין השאר מאחר
היו פערי מחירים משמעותיים בין המחיר הממוצע שלהם ביחס לאחרים .אם נבחן
את מסכי המחשב לעומק נגלה כי מדובר במוצרים הטרוגניים למדי במאפיינים רבים
ובפרמטרים שונים .לשם הדוגמה ,נניח שההטרוגניות מתבטאת אך ורק בגודלו של
המסך ופרמטר זה מתחלק לשלושה סוגים :קטן ,בינוני וגדול (המחיר עולה ככל שגודל
המסך עולה) .מכאן ,שאם נבחן חברה המייצרת מסכים מגודל בינוני וגדול בלבד ונשווה
את המחיר הממוצע של מוצריה לחברה המייצרת מסכים מגודל קטן ובינוני בלבד ,אנו
עלולים לטעות ולחשוב שמדובר על חברות שונות ונגדיר את שוק בצורה לא נכונה.
זאת למרות שבדוגמה הזאת קיימת תחליפיות מלאה ומושלמת בין מסכים באותו גודל
ממותגים שונים.
המסקנה היא כי צריך לזהות את הגורם הכלכלי להבדלים המחיר .צריך להיות מאוד
חשדניים כלפי מחיר ממוצע ,כי ממוצע עשוי להכיל בתוכו נתונים מאוד שונים .כאשר
מדברים על מוצרים הטרוגניים ,צריך לפרק את הפרמטרים של איכות המוצרים
לגורמים השונים  .הכלי האקונומטרי המקובל הוא אמידת רגרסיה של מחירים

Berry, Levinsohn & Pakes, Econometrica 1995 2
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הדוניים  ,כלומר אמידת המחירים מתוקני הפרמטרים של האיכות ,על מנת להגיע
לנתונים הומוגניים ברי-השוואה.
דוגמה נוספת מאותו השוק :אחד הכלים הנפוצים לניתוח הוא מתאם (קורלציית)
מחירים לאורך זמן .אם המוצרים בעלי תחליפיות גבוהה נצפה למתאם חיובי גבוה.
אבל לעיתים פרמטרים חיצוניים משפיעים רק על חלק מהמוצרים .כך למשל LG ,ו-
 SAMSUNGיצרניות קוריאניות – יתכנו שינויי שער חליפין שישפיעו על שתיהן יחדיו
ולא על המוצרים האחרים .יתכן שבעקבות שינויים כאלו נתח השוק שלהן ישתנה
באופן מהותי .ניתוח מתאם המחירים לבדו לא יספר לנו על התחליפיות הזאת עם
מוצרי יצרניות אחרות.
לסיכום ,כאשר רוצים לעשות שימוש במחירים לצורך תחימת השוק הרלוונטי :במידה
שהמוצר הטרוגני ,רצוי להסתכל על המחיר בניכוי פרמטרים של איכות (מחירים
הדוניים) .בניתוח סדרות עיתיות של מחירים יש לבדוק האם ישנם פרמטרים חיצוניים
שיכולים להשפיע בצורה שונה על חלק מהמוצרים .גם אחרי ניתוח קפדני של פערי
מחירים יש להתייחס אליו כאחד מתוך ששה פרמטרים ולא כהוכחה חד-משמעית
ביחס לתחימת השוק הרלוונטי.

הגדרת שוק ומחיר מופרז (הרהורים תיאורטיים)
מראש ,הגדרת שווקים זהו מצב מעט סכיזופרני כי מצד אנו מתמקדים בצד הביקוש
ומצד שני ,הקריטריון הכמותי (מבחן ה )SSNIP-מסתכל על מצב ההיצע הנוכחי בשוק
(אשליית הצלופן) ולכן לא מדובר על קריטריון כמותי מצד הביקוש.
נסתכל על דוגמה :פירמה רוצה לבחון האם היא בעלת מונופולין (לא מוכרזת).
עקרונית גם בבדיקות כאלו נהוג לעשות שימוש (לא אידיאלי) במבחן הSSNIP -
לבחינת השוק הרלוונטי  ,כי הוא מהווה כמעט קריטריון כמותי מוגדר יחיד לנושא
הגדרת השוק .בעיה מובנית במבחן ה SSNIP-היא אשליית הצלופן ,כלומר דווקא
במקומות שבהם יש כוח שוק משמעותי ,אנחנו עשויים להגיע למסקנה מוטעית
שהשוק הרלוונטי רחב יותר ממה שהוא צריך להיות.
איך נדע אם נפלנו במסגרת אשליית הצלופן? כלומר איך נדע שהסיבה לכך שמבחן
המונופול ההיפותטי גרם לנו להרחיב את הגדרת השוק נובעת מכך שכבר היום בשוק
יש ניצול משמעותי של כוח שוק? תיאורטית ,אם המחיר הוא מופרז היום ,הרי
שלכאורה לא צריך להרחיב יותר את הגדרת השוק כי כבר זיהינו מקום שבו הופעל
כוח שוק על הלקוח ,ולכאורה אם זיהינו מחיר מופרז ,יתכן כי כבר זיהינו את השוק
הרלוונטי היות וזיהינו הפעלה של כוח שוק.
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המשמעות התיאורטית היא שבליטיגציה של מחיר מופרז כנגד מונופול לא מוכרז,
לכאורה עצם העובדה שניתן להפעיל כוח שוק עשויה ללמד בפני עצמה על כך
שמדובר בשוק רלוונטי מובחן .עובדה זו עשויה במקרים מסוימים לייתר את הצורך
בבחינת השוק הרלוונטי.
במקרים מסוימים טענת נגד יכולה להיות קיומו של קרטל סמוי ()tacit collusion
שהביאה למחיר המופרז .אולם היא עשויה להיות מופרכת במידה שהפירמות
האחרות לא גובות מחירים שנחשבים מופרזים.
בסיכומו של דבר ,ניתן לעשות שימוש לעיתים בקיומו של מחיר מופרז ככלי עזר לעניין
הגדרת השוק הרלוונטי.

הגדרת שוק גיאוגרפי – שוק המזון
בחוק המזון חלות מגבלות גיאוגרפיות קיצוניות ביחס למקטע הקמעונאי .לצורך
יישומו פיתחה רשות ההגבלים כלים מתוחכמים להגדרת השוק הגיאוגרפי הרלוונטי
בענף קמעונאות המזון.
הזכרנו לעיל שהגדרת השוק ומדידת נתחי השוק רלוונטית במיוחד כאשר ישנם חסמי
כניסה והתרחבות.
שכשבוחנים את טובת הצרכן בהיבט של תחרות גיאוגרפית ,חלק מהרווחה של
הצרכן קשור אמנם במחיר אבל חלק מהרווחה של הצרכן קשורה לצפיפות ופיזור
הסניפים בשיווי משקל .התיאוריה הכלכלית מראה שבלא מעט מקרים דווקא
התערבות רגולטורית פוגעת בהיבט של צפיפות הסניפים .מסקנות התיאוריה הן
לעיתים כי התערבות נ דרשת רק כאשר ישנם חסמים אמתיים (למשל פיסיים)
להתרחבות וכניסה.
במתודולוגיה שפרסמה הרשות נקבע כי שיעור החפיפה המינימאלי הנדרש בכל אזור
ביקוש על מנת לראות שתי חנויות כמתחרות נקבע כ .20% -קיימת בעייתיות בכלל
זה .יכול להיות למשל חנות שיש לה  60מתחרות שכולן באזור הביקוש שלה כך שבכל
שישית מאזור הביקוש היא מתחרה עם  10חנויות ובכל זאת נקבל על פי המתודולוגיה
שאין כלל חנויות המשתייכות לקבוצת התחרות שלה.
במקרה הזה סביר יותר שאם מדובר בחנויות דומות נתח השוק שלה נמוך מ10% -
באזור הביקוש ולא  100%כפי שמצטייר לכאורה .ברור גם שבמקרה הזה לכל צרכן
באזור התחרות יש אלטרנטיבות רבות להן יוכל לפנות במידה והפירמה הנבחנת
תבחר לנסות להפעיל כוח שוק .יכולות לחול מגבלות מאוד חמורות כאשר אם היינו
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מנתחים את זה בכלים הסטנדרטים של הגבלים עסקיים לא היינו חושבים שיש בעיה
של ריכוזיות.
המתודולו גיה מאוד מחמירה שלא בצדק לגבי חנויות קטנות של רשת .לגבי חנויות
כאלו קיימים מתחרים פוטנציאליים רבים כגון חנויות מכולת וחנויות שאינן חלק
מרשת .במתודולוגיה נלקחו בחשבון רק חנויות מתחרות של רשתות בחישוב קבוצת
התחרות .לפי המתודולוגיה גם גודל אזור הביקוש שלהן קטן יחסית ולכן סביר שימצאו
כריכוזיות .ככל הנראה במקרה של חנויות קטנות הרציונל להתערבות רגולטורית גם
קטן יותר כי שטחי הנדל"ן לא צפויים להוות חסם במקרה שלהן.
הערה נוספת ביחס למחירון ארצי אחיד :אם יש רשת שפועלת על בסיס מחירון אחיד
בכל הסניפים – במקרה הזה ,לפחות לעניין המחיר ,קשה לחשוב כיצד תוכל להפעיל
כוח שוק ברמה האזורית .אז לא בהכרח צריך להפעיל רגולציה שמגבילה אותה
מבחינה גיאוגרפית .נכון שבמתודולוגיה של הגבלים עסקיים זה יכול להכנס תחת
הכותרת של תנאי התנהגותי ולא תנאי מבני שזה משהו שיותר קשה לאכוף ,אבל
לפחות מבחינה רעיונית זה דומה להצמדת המחירים בשוק ריכוזי לאלו ששוררים
בשוק תחרותי .זה למעשה די מוציא את העוקץ מכל עניין כוח השוק ברמה
הגיאוגרפית.
לסיכום
רצינו לסיים בכמה מילים ביחס לצורך בשקיפות רגולטורית בעניין הגדרת השוק
הרלוונטי.
מגמות שונות בשנים האחרונות הביאו לכך שבחינת הגדרות השוק נשארת יותר ויותר
מחוץ לעין הציבורית :הרשות כבר לא מפרסמת את "בנק הגדרות השוק"; הרחבת
ביצוע  self-assessmentלהסכמים שונים ,כתחליף לבחינה על ידי הרשות; ורצון
הרשות שלא להכריז יותר על בעלי מונופולין.
המשמעות היא גידול באי-הודאות ביחס להגדרות השוק ובחינה של רבים מהם רק
בדיעבד ,כאשר כבר חלה הפרה לכאורה של החוק.
אם רוצים להמשיך לעשות שימוש נרחב בכלי של הגדרת שוק רלוונטי ,יש כאן פספוס
של רשות ההגבלים העסקיים להפצת הידע אודות ה best practice -ותפיסת הרשות,
ובדרך זו הפחתת אי-הודאות הרגולטורית והפרות החוק שלא במודע.
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השימוש בהגדרת שוק ונתח השוק

פרופ' דיויד גילה (הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב)
קישור למצגת
האם צריך בכלל הגדרת שוק ונתחי שוק ומדוע הדבר שימושי?
בעבר הדעה הרווחת הייתה שאי אפשר להתחיל עבודה בנושא הגבלים עסקיים ללא
הגדרת שוק .בשנים האחרונים ,גם בתי משפט וגם התובעים עצמם החלו להבין
שמדובר בסופו של דבר בכלי ניתוח בלבד וניתן לקדם  caseגם בלי להגדיר את השוק,
ומכאן שכל הנושא אינו דיכוטומי.
הסקפטיות בצורך להגדרת השוק נובעת מכך שהגדרת שוק היא סוג של פרוקסי לכוח
שוק ,אך מדובר בפרוקסי לא מדויק .הגדרת השוק נעשית בכדי למצוא את נתח השוק,
אך נתח השוק הוא פרוקסי לכוח שוק שהוא פרוקסי לא מדויק בשווקים לא הומוגניים,
ובכדי להגדיר את השוק צריך למצוא כוח שוק ומתקבלת המעגליות שאם כבר מצאנו
את כוח השוק ,אזי אין צורך לעשות את כל הגדרת השוק מראש (מדובר על הטענה
המרכזית העולה ממאמרו של  Louis Kaplowפרופסור למשפטים וכלכלה
מאוניברסיטת  Harvardמשנת .)2010
ובכל זאת ,מדוע הגדרת השוק הינה שימושית במקרים רבים?
-

במקרים רבים אנו רוצים לדעת מי הם המתחרים? מי הם אלו שיכולים לרסן
את הפגיעה בצרכן? מכאן שנרצה נתונים עליהם ונרצה לנתחם על ידי
תיאוריות כמו גמישות ביקוש צולבת או על ידי קריטריונים איכותיים והדבר
מתחיל להרגיש כמו הגדרת שוק.

-

הגדרת השוק מאפשרת לנו לדעת מי הם הלקוחות? היות והם המושא של
השוק הרלוונטי שהוגדר .מכאן שנגלה גם מי הם הקורבנות הפוטנציאליים.
כלומר המטרה היא לא רק למצוא את כוח השוק אלא גם את הלקוחות עצמם.

-

הגדרת השוק מסייעת להעריך כמה השוק גדול .גודל השוק הינו פרמטר חשוב
למדי בקבלת החלטות (קביעת סדרי עדיפות) .עוזר לבחון לדוגמה מהו כושר
היצור של חברה ומהם עודפי הייצור שלה .האם היא מסוגלת לייצר לכל
השוק? מכאן ,נידרש תחילה להבין מהו השוק .כושר יצור הינו כלי מפתח
בניתוח השפעות תחרותיות.

-

הגדרת שוק שימושית במקרים רבים כדי לנתח אפקט של הדרת מתחרים
בפרקטיקות בעלות אופי טורפני .למשל ,הפצה בלעדית ומיזוגים אנכיים בהם
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נרצה לדעת איזה אחוז משוק הלקוחות מודר מהמתחרים שצפויים להדרה,
ובשביל זה אנו נדרשים להגדיר תחילה שוק לקוחות.

כל זאת מוביל למחשבה שמידת התחליפיות תלויה בעיני איזה פרקטיקה אנחנו
בודקים ,כי לרוב אומרים שמידת התחליפיות הינה בעיני הלקוחות (מצד הביקוש) .אם
רוצים לדייק ,יש לבחון את מידת התחליפיות בעיני הקורבן ,בעיני מי שעלול להיפגע.
לדוגמה ,כאשר החשש הוא מכוח רכישה (דוגמת רכש מדיה של יוניברסל)
התחליפיות היא בעיני הספקים ולא בעיני הלקוחות ,כי הספקים הם בעצם ספקי זמן
האוויר וערוצי הטלוויזיה והם יהיו בסופו של דבר הקורבנות.
כעת ,נשאל את השאלה למה נתח שוק יכול להיות שימושי ,הרי התובנה המרכזית
סביב נתח שוק הינה שמדובר בפרוקסי לכוח שוק וידוע שזה לא פרוקסי מדויק ומכאן
נובעת בעיית המעגליות שבכדי למצוא את הגדרת השוק צריכים למצוא תחילה כוח
שוק.
נתח השוק שימושי מסיבות אחרות:
-

כרוצים לבדוק מי מחולל התחרות אזי נתח השוק של הפירמה הינו פרמטר
חשוב היות וככל שנתח השוק של החברה קטן יותר (והיא בעלת כושר יצור
גדול) ישנו סיכוי גבוה שהפירמה מחוללת תחרות .כלומר ,חשוב לדעת כמה
היא מוכרת כיום ולא רק כמה היא יכולה למכור.

-

לפירמות עצמן קל יותר לבדוק את נתח השוק מאשר לבצע את ניתוח המלא
המורכב לכן מדובר על נקודה שימושית לצורך קבלת פטורים מסוימים של
"נמלי מבטחים" ופטורי סוג.

-

כשיש סף הקבוע בחוק בפטור סוג ,מבחינת נתח שוק ,למשל לגבי הגדרת
מונופולין ,פירמות מן הסתם יפחדו לעבור את הסף ואז החשש הוא שהם
יתחרו הרבה פחות כדי לא לחצות את הסף .בפרקטיקה כמעט ולא רואים
שפירמות לא רוצות לגדול בגלל ספים כאלו ואחרים.

הגדרת השוק כרצף :דוגמת המיזוג המוצע של שופרסל וניו-פארם ,השאלה שעלתה
הייתה האם קיים נתח תחרותי ביניהם שיהיה חבל להכחיד במיזוג .כאן מדובר ברצף
ולא בדיכוטומי כי במיזוג של שני סופרמרקטים אין ספק שעלול להיות כוח שוק אך
במקרה הזה יכול להיות שחבל להכחיד את הרסן התחרותי המסוים שקיים בין פארם
לבין סופרמרקט .במצבים כאלו קיים רסן תחרותי שחבל להכחיד במיזוג שכזה.
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האופי הדו-סטרי והחד-סטרי של התחליפיות:
-

לרוב חושבים שאם מוצר א' תחליפי לב' הדבר מעיד שמוצר ב' תחליפי למוצר
א' ,או נכון יותר לומר שאם מוצר א' מרסן את מוצר ב' ,אזי ב' מרסן את א'.

-

בפרקטיקה ובפסיקה ,ישנם מצבים שהדבר אינו מתקיים ומדובר בחד-סטריות
בין המוצרים כדוגמת ההחלטה בסוגיית פרנץ טלקום באירופה ,שם הגיעו
למסקנה שבגלל שלקוחות רבים עוברים מאינטרנט איטי לאינטרנט מהיר,
למעשה אינטרנט מהיר מרסן את האיטי אך לא ההיפך ולכן מדובר על מצב
באופן חד-סטרי של תחליפיות.

הערה בסוגיית הגדרת השוק מבחינה גיאוגרפית :דוגמת גדות כימיקלים (פריקה של
כימיקלים מצובר) כיחידים שיכלו לפרוק כימיקלים שהגיעו לישראל והיו ממוקמים
בנמל חיפה .התברר כי הובלה בצובר זולה משמעותית מהובלה באופן אחר אשר
יכולה לסייע בהימנעות מפריקה על ידי גדות ,ולכן גדות הוכרזה מונופול בתחום זה.
לימים ,נמל אשדוד רצה להוציא מכרז לשני מסופי פריקה לכימיקלים וגדות רצתה
לקבל את אחד מהם .החשש של הרשות היה מטורפניות ,שכן אם גדות תקבל את
אחד מהמסופים הללו ,אזי המתחרה השני לא ירצה להיכנס מראש לנמל אשדוד והיה
מתקבל מצב שגדות נמצאים גם בחיפה וגם באשדוד .בעניין הגדרת השוק ,הדילמה
הייתה האם השוק הוא כל הארץ הוא שמא ישנם לקוחות צפוניים מאוד שרוצים רק
את חיפה כתחליף סביר ,לקוחות דרומיים מאוד שרואים רק את אשדוד כתחליף סביר
ויש את הלקוחות במרכז שרואים תחליפיות בין חיפה לאשדוד .כיוון שניתן להפלות
לפי מיקום הלקוח ,אזי שמדובר במקרה מעניין של הגדרת שוק גיאוגרפית .נקודה
נוספת היא שלפני כניסת כל חברה שהיא לנמל אשדוד ,הלקוחות הדרומיים ביותר
רכשו דרך חיפה וזה רק ממחיש את זה שבהגדרת שוק גיאוגרפי לא מספיקים זמני
נסיעה ,מרחקי נסיעה וכדומה ,אלא בראש ובראשונה תלוי בכלל האם ישנה פירמה
בענף או לא היות ולפני אשדוד ,השוק הגיאוגרפי היה כלל ארצי וכל הלקוחות (גם
הדרומיים) רכשו דרך חיפה ,אך מרגע שנמל אשדוד נכנס לתמונה נראה כי הגדרת
השוק תהפוך למודל .Hotelling
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