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 הכלכלה י"עפ מונופול
 שאין )הרלוונטי בשוק שליטה 100%( יחיד מוכר•

 .קרובים תחליפים למוצריו
 

 העסקיים ההגבלים חוק י"עפ מונופולין בעל
  -מ הגבוה שוק נתח בעלת ישות הוא מונופולין בעל•

 שירותים או נכסים רכישת או אספקת מכלל 50%
 .מסויים בשוק

 השוק נתח אם גם מונופולין על להכריז ניתן בפועל•
 .השוק על מכרעת השפעה לו יש אם ,50% -מ נמוך

 קשורה בהכרח אינה מונופול לגבי הקביעה כלומר•
 השוק בהגדרת ותלויה שוק כוח להפעיל ביכולת

 .הרלוונטי
 

3333    

 )מונופול בראי הכלכלה והמשפט(? מהו מונופול
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 .הרבה ענפים מאופיינים בריכוזיות גבוהה הישראלעקב קוטנו של השוק •
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 אפיון מבנים ענפיים שונים

ענפיים שונים בכלכלהדוגמאות למבני 

תחרות משוכללת
תחרות  

מונופוליסטית
מונופולאוליגופול

אחדמעטרברב מאודמספר חברות

 מבודל אחיד אומבודל)קומודטיכמו (אחיד סוג המוצר
ללא תחליפים  ( ייחודי

)קרובים

שליטה על  

כמות  /מחיר

משווק/ליצרן

מעטה אבל מוגבלתאין

אך בתנאים  ,מוגבלת

יתכן   מסויימים

הסכמה מרומזת  

למחירים גבוהים

משמעותית

גבוהיםלרוב גבוהים יחסיתנמוכים  מאוד  אין או נמוכיםחסמי כניסה

תחרות שלא 

מחירים י"ע
אין

,  על פרסום דגש

מיתוג וסימנים  

מסחריים

בעיקר  , רב פרסום

בכדי ליצור בידול

בעיקר עבור  - פרסום

שיפור תדמיתי והגדלת  

חסמי הכניסה

דוגמאות

-ההלבשה הלא ענף

לא תחרות  (ממותגת 

)משוכללת קלאסית

טלפונים סלולריים  

לאחר הרפורמות

חברות הסלולר לפני 

הרפורמות
חברת חשמל
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 חסמי כניסה גבוהים: מונופוליםהסיבה העיקרית לקיומם של 

 ●יתרונות לגודל ●  פטנטים● חוקי /ממשלתירישיון ● ייחודי בעלות על משאב ● 
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 היווצרות המונופול

“All happy companies are different: Each one 

earns a monopoly by solving a unique problem. 

All failed companies are the same: They failed to 

escape competition.”

Peter Thiel, PayPal founder, WSJ

www.wsj.com/articles/peter-thiel-competition-is-for-losers-1410535536
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 .משוכללת לתחרות בהשוואה – הצרכן ברווחת פוטנציאלית פגיעה•

   .פחות ומקבלים יותר גבוה מחיר משלמים צרכנים•

 ."מונופוליסטית רנטה שאיבת"•
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 חסרונות המונופול בראייה כלכלית

 תחרות משוכללת

 מונופול
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   :כלכלית יעילות חוסר•

   .נמכרות לא הן אך אותן ולמכור לייצר כדאי שהיה המוצר של יחידות ישנן•

   .במשק המשאבים בהקצאת לעיוות פוטנציאל•

 היעדר :התחרות של אחרים במישורים פוטנציאלית פגיעה•

  התחרות של האחרים במישורים לפגוע עשוי התחרותיים הלחצים

 .ואיכותם המוצרים מגוון ,שירות רמת כגון

 לחסום מנת על השוק בכוח שימוש – הבעיות והחרפת הנצחת•

 .ועוד נוספים לשווקים גם מונופוליסטי הכוח מינוף ,תחרות
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 חסרונות המונופול בראייה כלכלית
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 פיקוח מחירים•
 ...חשמל, חלב: למשל•

 

 פירוק חברות•
 ,  מלט, גז טבעי:למשל•
 ...חוק המזון, ועדת בכר    

 

 רגולציה על ידי הרגולטור הענפי  •
 משרד התקשורת: למשל•

 

 רגולציה על ידי רשות ההגבלים העסקיים•
  לרעה מעמדו את מנצל אשר מונופולין בבעל טיפול – בפרט•

  לפגוע או בעסקים התחרות את להפחית העלול באופן
 .בציבור
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 טיפול בכוח שוק קיים על ידי הרגולציה
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מה היה קורה אם ניתן היה לכפות בכל השווקים בארץ •
).  עלות שולית= מחיר (תנאים של תחרות משוכללת 

 ?האם מצבנו היה משתפר
  הוא רווחים ולייצר שוק נתח להגדיל הרצון בריא בשוק•

   .ההיצע צד את שמניע מה
 היו פירמות ,משוכללת תחרות נכפית הייתה אם•

  של ובסופו שלהן בשיקולים מראש זה את מפנימות
  של בתמריצים משמעותית פגיעה נגרמת היתה דבר

 ולבצע לחדש ,חדשים לשווקים להיכנס פירמות
  .השקעות
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 גוונים של מונופול 50

?לכלכלה" רע"האם כל מונופול הוא בהכרח 

!לא בהכרח  -בניגוד למחשבה המקובלת 
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  בעיקר( המוני בייצור יעילות – לגודל יתרון ניצול•
  לתמוך כדי מספיק אינו השוק שבהן קטנות במדינות

 .)טבעי מונופול – משמעותי ראשוני הון של בהשקעה

 שללא ושירותים מוצרים ייצור – למונופול טבעי שוק•
 .)מוזיקה( מסופקים היו לא הבלעדיות

 השקעה יכולת – מוצרים אספקת לחדשנות תמריץ•
 מעמדו עקב יותר להסתכן יכול מונופול .פ"במו

   .ההצלחה תמורת ממלוא נהנה והוא ,ומשאביו

 תחרות על הגוברים ציבוריים אינטרסים על שמירה•
 השפעות מזעור או )נשק ייצור( ביטחון בענייני למשל –

negative( שליליות חיצוניות externalities(. 
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 יתרונות המונופול בראייה כלכלית
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  ,תחרות של במצב לייצור כדאיים אינם רבים ושירותים מוצרים•
 .הגבוהה ההשקעה בגין מספק פיצוי אין שכן

 .)פטנט באמצעות מונופול( התרופות שוק
  נהנה שלא מדוע .מונופול להיות רישיון בעצם הוא פטנט•

  את נמגר ופשוט התרופות שוק של הטוב מכל
 ?המונופולים

 .דולר מיליארד של גודל סדר עולה תרופה פיתוח•
 .גבוהים אינם ההצלחה סיכויי•
 .נמוכה תרופה לייצור והעלות קלה היא תרופה העתקת•
  היו לא מהתרופות גדול שחלק סביר הפטנטים הגנת ללא•

  את מחזירות היו לא הנראה וככל מאחר מפותחות
 .ההשקעה

  מעמד ניתן :הפטנטים מערכת של הפתרון•
  בטווח אבל ,שנים מספר של לתקופה מונופוליסטי

 !תחרות מתקיימת הארוך

 פ"השקעות מו: דוגמה ליתרונות מונופול
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  לכל שירות או מוצר לספק יכולה אחת פירמה בו מצב :טבעי מונופול
  נקבעת שהייתה הממוצעת מהעלות יותר נמוכה ממוצעת בעלות השוק

 .אחת מפירמה יותר בשוק פועלות היו אילו
  .גבוהות קבועות עלויות שבו שוק•

 .גבוה בקצב עולות ולא נמוכות שוליות עלויות•

 .למשק הרלוונטי בטווח יותר שמייצרים ככל פוחתות ממוצעות עלויות >=     

 

 :דהיינו ,לגודל יתרון ישנו כאשר :טבעי למונופול ההצדקה ,פורמלית•
 

 

 

 

 

  לפצות יכול לא תחרותי שוק שבהם קטנים בשווקים יותר מתקיים כ"בד•
 .ההוניות השקעות על

 מונופול טבעי : דוגמה ליתרונות מונופול

העלות הכוללת 

הממוצעת

יורדת

ככל שמייצרים  

יותר
עלות  

<שולית
העלות  

הכוללת  

הממוצעת
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 :טבעי מונופול שהוא בשוק הדינמיקה•

  .השולית לעלות=לצרכן המחיר משוכללת מתחרות נתחיל אם•

 הממוצעת הכוללת מהעלות נמוכה )לצרכן למחיר(= השולית העלות•

 !יפסידו הפירמות שכל לכך תגרום תחרות �•

  � מהענף לצאת למתחרים יגרמו ההפסדים :הארוך בטווח התוצאה•
 .השוק לניוון או יותר מונופוליסטי לשוק התכנסות

 :מסקנה•

 הענף לחיסול להביא עשויה התחרותית האלטרנטיבה•

 מונופול של בקיומו כלכליים יתרונות יש•
 

  את משאירים ,זה במצב עדיף שמונופול מכיוון :1 רגולטורית אלטרנטיבה•
       .ומחיריו התנהגותו על פיקוח תוך )התחרות על מוותרים( המונופול
 .כבישים תשתיות ;המים הובלת מקטע ;החשמל הולכת מקטע :דוגמאות

  מנת על היעילות חוסר של המחיר את משלמים :2 רגולטורית אלטרנטיבה•
  בכיסוי מיליארדים של השקעה הסלולר בתחום :לדוגמה .תחרות לקדם
 .מזה יותר ואף משולשת ,כפולה בתשתית הארץ

 

 מונופול טבעי : דוגמה ליתרונות מונופול

2



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

 :הטבעי הגז משק על "משחק דוגמת"

 אפליית על ואיסור היצרנים בין מוגבלת תחרות :1 אלטרנטיבה•

 .מחירים

  גז מחיר מציע צרכן לכל( מושלם מפלה מונופול :2 אלטרנטיבה•

  הסולר מערכת הסבת בין אדיש יהיה בדיוק הוא אליו שביחס טבעי

 .)טבעי גז למערכת שלו

 מתקני של יותר מהירה להסבה תגרום 2 אלטרנטיבה דווקא•

 .טבעי לגז התעשייה

  גדול חלק לציבור להחזיר ניתן המונופול את וממסים במידה•

 .המונופול ידי על ממנו שנלקחה מהרנטה

 אפליית מחירים  : לקושי בזיהוי פגיעה בצרכניםדוגמה 
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 :קיבולת מגבלת בעל מתחרה עם תחרות של דינאמי מודל

 מתחרה של כניסה למנוע מנת על המחיר את להפחית יכול הוא .בשוק פועל מונופול•
 ממנו להתעלם לו כדאי יהיה ואז המתחרה כניסת את לאפשר או ,קיבולת מגבלת עם

 .)מהשוק חלק על ויתור תוך( גבוהים המחירים את ולהותיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 )בתחרות פגיעה( מתחרה כניסת חסימת היא מטרתה כל המחיר הפחתת ספק ללא•

 של בפועל כניסה מאשר כניסה חסימת של במקרה יותר טוב הצרכנים מצב – אבל•
 .המתחרה

 חסימת כניסה: לקושי בזיהוי פגיעה בצרכניםדוגמה 
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המתחרה נותר מחוץ לשוק והצרכנים נהנים מהמחיר הנמוך

המתחרה נכנס אך למונופול כדאי להתעלם ממנו ולשמור על  

)תוך איבוד חלק מנתח השוק(מחירים גבוהים 
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 קטנים במשקים נוצרים מונופולים יותר•
 הנדרשת הגדולה ההשקעה לאור תחרות מאפשרים אינם אשר•

  בהכרח לא הוא מונופול - "לבן או שחור" אין :המקובלת למחשבה בניגוד•
 "גסה" מילה

  והן Ex-ante הן ,להשקיע התמריץ את נותן מוצר או שירות על מונופולין ,רבות פעמים•
   .המונופול של חייו במהלך

 להתקיים יכולות היו לא פשוט רבות תעשיות אחרת•

  ,"טובה היא תחרות" כללי באופן•
  לענפים הרסנית להיות עלולה ענף ובכל מחיר בכל תחרות על התעקשות אך•

 מסויימים

  ההחלטה לפני הענף של ,מורכבת מאוד ולפעמים ,מדוקדקת בחינה נדרשת•
 .לתחרות אותה לפתוח האם

  בין וחמקמק דק מאוד גבול יש - עדין מאוד עניין הוא מונופולים על פיקוח•
 הרגולטור שבה תחרותית-אנטי התנהגות לבין לגיטימית עסקית אסטרטגיה

 בפועל הן מונופולים של חשודות התנהגויות לפעמים ,כן על יתר .לטפל צריך
   .הצרכנים לציבור שתורמות כאלו דווקא

 סיכום


