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 ?"מרווחים הצרת" זה מה – פוזיטיבית כלכלה•

 

  פוגעת מרווחים הצרת האם – ורמטיבית כלכלה•

 ?הציבור ברווחת

 

 ?מרווחים בהצרת להתערב צריך מתי – בפועל יישום •

 

 

Margin Squeeze 



 

 

?"הצרת מרווחים"מה זה .1

הוצאות במקטע הקמעונאי< מחיר סיטונאי –מחיר קמעונאי = מרווח 



 – בעבר•

 
• “single monopoly power” )Chicago( 

 

   – וגם•

 
 הזרם במורד קיבולת מגבלת / הזרם במורד דיפרציאליים מוצרים•

 

Post - אבל• Chicago: 
 

 הזרם במעלה השוק כוח השבת/שמירת•

 

  המוופולין על להשתלטות הזרם במורד מצליחות פירמות של כוחן מיוף מפי התגוות•

 הזרם במעלה

 

הזרם במורד תחרות הפחתת / הזרם במורד מוופולין רכישת•

 

מוטיבציות כלכליות לפעולת הצרת מרווחים



יעילות (רק יעילות כלכלית או רווחת הצרכן  –איזה רווחה •
 ).  כלכלית וצדק חלוקתי

 
 רווחת הצרכן: ההכרעה ברורה•

 
 ?מה המשמעות•
 

גם אם יעיל יותר שלא כל המתחרים : חופש העיסוק להיכס לעף•
 . ייכסו לשוק במורד הזרם" היעילים באותה מידה"

 
יותר מגוון  גם אם יעיל יותר מגוון גדול : הבחירה של הצרכןזכות •

 .מצומצם

 

שיקולי רווחה: כלכלה ורמטיבית.2



 ?איזה תחרות תקדם רווחת הצרכן•

 

בו מתחרים כסים ופלטים , מבה שוק תחרותי, מחד•
)  on the merits(מהעף במורד הזרם על בסיס תחרות שווה 

באיכות גבוהה יותר ובמגוון , תבטיח מחירים זולים יותר

 גדול יותר

 

דימיקה תחרותית מחייבת שמירה גם על גמישותו , מאידך•

 .ותמריציו של בעל מוופולין להתחרות ולהשקיע

 

 

שיקולי רווחה: כלכלה ורמטיבית



 ,מחד•

 הקוספציה של הצרת מרווחים קלה להבה•

 פוטציאל הפגיעה בתחרות של הצרת מרווחים מבוססת•

 

 ,מאידך•

 המבחים לאיתור הצרת מרווחים•

 ויישומם על ידי רשויות תחרות•

 .מורכבים באופן מיוחד•

 

 

 

כן אבל –אכיפה .3



מה המבחן המשפטי לקביעה שמחיריו של בעל מוופולין  •

במעלה הזרם ובמורד הזרם גורמים לפעילותו של מתחרה 

 ?הפועל רק במורד הזרם להיות לא כדאית כלכלית

 

 ?REO או EEO - מסתכלים מי על•

 

 LRAIC – בחשבון יקח הזרם במורד לפעילות הוצאות איזה•

, Avoidable Costs, FAC? 

 

 

 

 

כן אבל –אכיפה 



period( כספיים דוחות – רווחיות חשב איך• by period(, או  

DCF? 

 

 ?המוצרים כלל או מוצר ,מוצר•

 

 

 

 

 

 

 

כן אבל –אכיפה 



 ?תחרותיות-השפעות אטי, האם צריך להוכיח בוסף•

 

 ?האם יש מקום להגות•

 

 תאי שוק זמיים קשים•

 מחירים מוכים זמיים כמהלך שיווקי•

 הושק מוצר חדש שרק בשלב זה היקף מכירותיו מוך•
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