
תחרות בשווקים דיגיטאליים
עסקיים להגבלים הרשות ,הכלכלית המחלקה ,חקאק יאיר



הערה

תוכן המצגת באחריותי הבלעדית ואינו משקף את עמדת •
. רשות ההגבלים העסקיים



?התייחסות מיוחדת לשווקים דיגיטאליים

האם נדרשת התייחסות הגבלית מיוחדת לשווקים •
?הדיגיטליים

האם שיטות האנליזה הקיימות רלוונטיות לשווקים •
?דיגיטאליים

האם דינם של כל המוצרים והשירותים הדיגיטאליים  •
?שווה

?ייחודית לנושא" גישה ישראלית"האם יש לנקוט •



מה מאפיין שווקים דיגיטאליים

כלכלת פלטפורמות•

"קלאסי"מסחר אלקטרוני •

שירותים דיגיטאליים בודדים•

•“digital ecosystem”



two-sided markets –צדדים -שווקים דו

צדדים-כלכלת הפלטפורמות מתאפיינת בשווקים דו•

:שווקים כאלה מוכרים מתחומים אחרים•

עיתונים–

קניונים–

'וכו–

השפעה חיצונית  " (אפקט הרשת"השפעה חזקה מאוד של •
)חיובית של גודל הרשת



market definition -שיטת אפיון השווקים

  –לרגולטורים של תחרות מסורת ארוכה של אפיון שווקים •
market definition

?האם יש שוק של שווקים•

?uberמה עושה •

?שירות הסעות–

?מספקת פלטפורמה בלבד–

?uberומה עושה נהג •



market definition -שיטת אפיון השווקים

Bundeskartelamt:



Big data – שאלה הגבלית?

.  תחומי-העיסוק בסוגיית הנתונים הוא רב: מילת פתיחה•

. לעניין התחרותי רקנתייחס 

תשתית "האם גישה לנתונים מסוימים היא בגדר •

?"קריטית

רוצה להתחרות בבעל , למשל, מה קורה כשאפליקציה•

?פלטפורמה



Big data – שאלה הגבלית?

ב נתנו על כך את הדעת "רשויות ההגבלים בארה, לכאורה•
).2001(בתיק מיקרוסופט 

איסור על בעל מונופולין במערכת הפעלה לחייב  –
.  התקנה של דפדפן

האינטגרציה בין מערכת ההפעלה והתכונות השונות , מאז•
.רק העמיקה

או    chromeמישהו בקהל משתמש בדפדפן שאינו –
safari בטלפון הנייד?



Big data – שאלה הגבלית?

?לא שמענו על זה כבר מזמן•



theories of harm –תיאוריות נזק 

גישת ההגבלים הקלאסית מתבססת במידה רבה על  •

").פגיעה משמעותית בתחרות("תיאוריית נזק 

האם ההגדרות הקלאסיות רלוונטיות לשווקים •

?דיגיטאליים

? האם ניתן בכלל לערך ניתוח דינמי בשווקים אלה•



market contestability –גישה לשווקים 

:הגישה המסורתית להגבלים עסקיים בשווקים דיגיטאליים•



market contestability –גישה לשווקים 

האינטרנט משמש כפלטפורמת השיווק וההפצה הכי  •

.יעילה בהיסטוריה האנושית

.אין עלות שולית להפצה•

.הרשת אגנוסטית לתוכן שעובר עליה•

.אין מגבלות גאוגרפיות•

 –) 'ד:א, קהלת(ּדֹור ֹהֵל� ְודֹור ָּבא ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם ֹעָמֶדת 

?האומנם



market contestability –גישה לשווקים 

?האם גישה לרשת מספיקה? האם העידן הזה הסתיים•

?האם ניתן להתגבר על אפקט הרשת–

האם שווקים שבהם לא אמור להיות אפקט רשת –

?מתנהגים אחרת



"פרדוקס אמזון"




