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 הקורס

הקורס ילמד איך מנתחים מצבים שמשרד ממשלה יכול להכנס אליהם בצורה יומיומית ומשליכים 

על  , או הציבור, או גורמים פוליטיים.התחרותולכן יכולים לעורר התנגדויות מצד רשות –על השוק 

שהם יוכלו  – ותיהתחר יידעו איך לנתח את המצבהממשלתי חשוב שגם גורמים בתוך המשרד כן 

שמנצח בויכוח.  מילהתמודד עם ההתנגדויות. בנושא מורכב כמו יוקר מחיה ותחרות, בעל הידע הוא 

כמו סינית, אז מי שינצח בויכוח הוא מי התחרותי נשמע משרד הממשלתי הניתוח לעובדי האם 

תי היה יכול שהמשרד הממשל מהלכיםוזה יכול לעצור  –עם ניתוח סדור, שיש לו את הידע  מגיעש

מכיוון אחר, לפעמים המדיניות של המשרד עצמו היא להלחם  כדי לקדם את המדיניות שלו. לבצע

תחום מורכב, יכול להיות שהוא רוצה לברך  וולעצור את הריכוזיות, אבל כיון שזה הביוקר המחי

 זה.את הידע הרלוונטי, הם יוכלו להמנע מ המשרד בצעד מסוים ויצא מקלל. אם יהיה לאנשי

על  ,על הממשק בין משרדי ממשלה מה מתווה הגז מלמד אותנונדון, בין היתר, בשאלה 

מול  על העצמאות של רגולטורים איזונים בין שיקולים לא תחרותיים לשיקולים תחרותיים,

על כוח המיקוח של , ועל ההשלכה על הצרכן של בעלות צולבת בין מתחרים, משילות של הממשלה

 .מול משרדי הממשלה והפוליטיקאיםגדולות קבוצות עסקיות 

על מה היא צריכה -כשהמדינה מקצה משאבי טבע או תשתיות חיוניות לקבוצות עסקיות

להסתכל? מי מציע את המחיר הכי גבוה? מי הכי מנוסה? או שהיא צריכה גם לחשוב על החשש 

 והמחוקק? מול משרדי הממשלהאו לצבירת כוח גדול מדי אצל קבוצה עסקית מול הצרכן 

רוצה להוציא תקנות שמקדמות את בריאות הציבור אבל  , למשל,אם משרד הבריאות

ועם  התחרותמשרד יתמודד עם התנגדות של רשות האיך  –חוסמות כניסה של יבואנים לשוק 

 את יוקר המחיה? יםמעלושר הבריאות תקשורת שמציפה את הבעייה ואומרת שמשרד הבריאות 

ה לכבד רבנים מקומיים ביכולת שלהם לקבוע קריטריונים של אם הרבנות הראשית רוצ

כשרות, אבל זה פוגע בתחרות בין רשתות שיווק וספקים שרוצים לייצר בעיר א' ולמכור בעיר ב' או 

, התחרותרוצים סניפים גם בעיר א' וגם בעיר ב', כיצד הרבנות תתמודד עם בקורת מצד רשות 

 לא להעלות את יוקר המחיה?שאו הח"כים בקורת ציבורית, או הרצון של השרים 
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אם שר הרווחה מודאג מהמחירים ברשתות השיווק לפני חג הפסח ורוצה לזמן אליו את 

. האם זה רעיון טוב או רע 20%כל המנכ"לים של רשתות השיווק שיסכימו להוריד מחירים ב

 ה ביוקר המחיה?האם הוא רצה לברך ויצא מקלל מבחינת המלחמ –מנקודת הראות של שר הרווחה 

 – , מחצבה, או פרוייקט מגוריםאם משרד השיכון רוצה להקצות קרקע לקניון גדול בצפון

 עופרקבוצת עזריאלי או קבוצת ב מדובראפילו אם למשל ) למי להקצות? לכל המרבה במחיר

למי שיש לו הכי הרבה פריסה וניסיון? או לשחקן חדש ויחסית  (?החדש את הקניוןלהקים שרוצים 

לגבי משרד התיירות לעניין הרישיון לבנות כך גם  קטן שרוצה להכנס לאזור הזה ולא היה בו קודם?

פתאל או ישרוטל רשתות ? להרישיוןלמי לתת את  – באילת, בים המלח, או בטבריה מלון חדש

מה עדיף? סכום גדול יותר שזורם לקופה  או לגורם יותר קטן?השולטות כבר באזורים אלה 

 עקב הקצאת הנכס או הזכות למרבה במחיר, או הקצאה שמועילה ביותר לצרכן?הציבורית 

את כביש ירושלים תל אביב  שפץאם החשבת הכללית רוצה לעשות מכרז לבחירת קבלן שי

? האם להסתכל רק על המחיר הנמוך שהם ביותר מנוסיםהגדולים והאת השחקנים  לכלולהאם  –

יותר קטנים שחקנים ריכוזיות לטווח ארוך ולאפשר לאו לתת משקל גם לשיקולי , מציעים

אם המועצה לכבלים ולווין רוצה לאסור על יס והוט  מחיר גבוה יותר?כשהם מבקשים גם  ,להשתתף

אם משרד החקלאות רוצה  יעלה אותם?דווקא האם זה יוריד מחירים או  –להפלות בין צרכנים 

השקיפות של ורה יהיו שקופים, האם שהמחירים שרשתות השיווק משלמות לחקלאים על הסח

האם העובדים של חברת החשמל צודקים שהכי טוב והכי יעיל פגע בו? תלצרכן או המחיר תועיל 

 על הייצור של חשמל? הןעל ההולכה של חשמל ו הןשחברת החשמל תשלוט 

נתחיל מכלי ניתוח כלליים שבוחנים צורות שונות של על מנת לענות על שאלות מעין אלה, 

ונראה כיצד בודקים את מידת התחרותיות  קרטליזאציה סמויה של השוק,ו, חרות או אי תחרותת

)עם יישום על בין מתחרים , לרבות השקעות צולבות של שוק. לאחר מכן נעסוק בסוגיות ספציפיות

כאן נדבר גם על סוגיות רגולטוריות כגון "דלת מסתובבת", כוח מיקוח של קבוצות  מתווה הגז(,

ועצמאות  חוק הריכוזיות וריכוזיות כלל משקית, ת מול משרדי הממשלה והמחוקק,עסקיו

איסור אפלייה בין לקוחות, חילופי מידע בין ב נדון , ככל שהזמן ירשה,רגולטורים. לאחר מכן

מתחרים )עם יישום על שקיפות מחירים סיטונאיים(, "סיכול ממוקד" )עם יישום על שוק הגז 

. אם הזמן נכית בין ספק ללקוח )עם יישום על הרפורמה בחברת חשמל(הביתי(, אינטגראציה א

ות, והפרדת כרטיסי כרטיסי אשראי, בנקאשוק , יאפשר, נדון גם בשוק תחליפי החלב לתינוקות

 בנקים.האשראי מ
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