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 םייכנא תוידעלב ימכסה

 יקלדה קושב תיקפוא תורחתו

 רלימ ןתיא

 קלדה קושב םייקסעה םילבגהה לע הנוממה תוטלחה תואצות תא הארנ הז רמאמב

 וגצוה רשא םינותנו תעד תווח לע תכמתסמ הדובעה .וב תורחתהו ףנעה הנבמ לע

 םלוא ,הנוממה תטלחה זאמ ולהנתהש םינושה םיכילהב "קלד" תרבח םשב

 .קלדה תונחת קוש לע הנוממה תטלחה לש תוכלשהב יללכ ןוידל הבחרוה

 אובמ .1

 קולדתה תונחתל קלדה תורבח ןיבש םימכסהה ןיינעל הנוממה תוטלחה .א1

 ירדסהב לבוכ רדסה לש ומויק רבד םייקסעה םילבגהה לע הנוממה עבק 93 ינוי שדוחב

 יכ ילכלכה ןועטה היה הטלחהה עקרב .קולדת תונחת ןיבל קלדה תורבח ןיב תוידעלבה

 תורחתה תא םיליבגמ קלדה תונחת ןיבל קלדה תורבח ןיבש הכורא הפוקתל םייכנאה םימכסהה

 םילבגהל ןידה תיבל םיררע קלדה תורבח ושיגה וז העיבק לע .קלדה תונחת קושב תיקפואה

 םתחנ ויתובקעבו ,קלדה תורבח ןיבל הנוממה ןיב ןתמו אשמ להנתה ,םיררעה תובקעב .םייקסע

 ,רדסהה ירקיע .לונוס תרבחו זפ תרבח — תורבח יתש ןיבל הנוממה ןיב ,95 רבמצדב ,רדסה
 :תוירקיע תועיבק יתש וללכ

 הריכח םכסה" ןהב ןיאש תונחת לע קר הלח לבוכ רדסה לש ומויק רבדב הנוממה תעיבק •

 םיילאיר הריכח ימד םימלושמ ויפלש הריכח םכסה אוה לבוקמ הריכח םכסה) ."לבוקמ
 .וררחושי — תונחתה רתי .(הנחתה לעבל

 תופוקת וללכ רשא ,תורבחה לש "םיידיתע תוגהנתה יללכ" רבדב הנוממה תעיבק •
 הרבחה םאב םינש 14 — הריכח םכסה ןהב ןיאש תונחת םע תוילמיסקמ תורשקתה

 תחא הנשו ,ידוסי ץופיש הנחתה תא תצפשמ הרבחה םאב םינש 7 ,הנחתה תא המיקמ

 ןמזה קרפ — השדח הנחתב רבודמ םאב .תררחושמ הנחת םע תיטרדנטס תורשקתהל
 .םינש שלש אוה תודחוימ תועקשה אלב ילמיסקמה

 350-כ ךותמ קולדת תונחת 65-כ לונוס תרבחו זפ תרבח י"ע "וררחוש" הז רדסה תובקעב

 .ןהיתותשרב תונחת

 היה תילאיר הריכחב הדי לע תורובחה תונחתה זוחאו ליאוה ,רדסהל הפרטצה אל קלד תרבח

 .תורחתמה תורבחב הלא תונחת זוחאמ הברהב ךומנ

 םילבגהל ןידה תיבל ושגוהש רבחמה םעטמ תעד תווח לעו ,'קלד' תרבח ינותנ לע תכמתסמ וז הדובע
 תוליעומ תורעה לע 'קלד' תרבחב ישאר ןלכלכ ,חצנ הדוהיל תודוהל ינוצרב .1998 דע 1993 םינשב םייקסע

 .הז רמאמל
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 הלכלכל ןועבר 50

 .םירקיע השלש ללוכ הז רדסה .הנוממה ןיבל קלד תרבח ןיב רדסה גשוה 97 רבמצד שדוחב
 שיגת קלד תרבח — ישילשהו ,לונוסו זפ תורבחל הנוממה ןיבש רדסהה ירקיע םה — םיינש

 רושיאב ךומתי הנוממהו ,תונחתה ןיבו הניבש םימכסההמ 30 רושיאל תושקב ןידה תיב רושיאל

 ךותמ תונחת 35 קלד תרבח "הררחש" רדסהה תובקעב .ןיינעה תוביסנ יפל ,תושקב ןתואמ קלח
 .התשרב תונחת 170-כ

 הימכסה רושיאל תושקב ,הנוממה םע רדסהל םאתהב ,קלד תרבח השיגה ,98 לירפא שדוחב

 .םייקסע םילבגהל ןידה תיבב קולדתה תונחת םע

 ךרענ השקבב ןוידה .קלד תשקבב הטלחה ןתמל דע םימכסהה םויקל ינמז וצ ןתנ ןידה תיב

 .1999 תנש תליחתב

 ןקלדה ןיינעל הנוממה תטלחה .ב1

 תכרעמ ,ןהיניב הלועפ ףותיש ךות ,לונוס תרבחו קלד תרבח וחתיפו ושכר 90-ה תונש תישארב

 לש הבחר תיצרא השירפ תריציל דעונ הלועפה ףותיש .ןקלדה תכרעמ — בשחוממ קולדתל

 לע הנוממה .לארשיב קולדתה תונחת קושב הליבומה הרבחה — זפ תרבחל תורחתכ ,תונחת

 תרבח ןיבש ןקלדה יבגל הלועפה ףותיש םכסה יכ ,1997 תנש תישארב ,עבק םייקסעה םילבגהה

 תוכרעמ יתשל ןקלדה תכרעמ הדרפוה 1998 תנש ףוסב .לבוכ רדסה וניה לונוס תרבחו קלד

 תכרעמ שי תורבחהמ תחא לכל םויכו ,לונוס תרבח לש הינשהו קלד תרבח לש תחאה ,תודרפנ

 .תדרפנו תיאמצע ןקלד

 :ןמקלדכ ןה הז רקהמ לש תוירקיעה תונקסמה .ג1

 תונחת ןיב יכנאה םכסהה תוהמל ןיא ,ימוקמה רושימב קולדתה תונחת ןיב תורחתה בצמב

 ,קולדתה תונחת תמרב תיקפואה תורחתה לע תועמשמ לכ קלדה תרבח ןיבל קולדתה

 םורגי קלדה תרבח ןיבו יהשלכ קולדת תנחת ןיב הזוחה לוטיב .ןכרצל ריחמה לע טרפבו

 ,ןכרצל םיריחמ תדרוה לכ אלל קולדתה תנחתל קלדה תרבחמ ןוה תרבעהל רתויה לכל

 .תיתרבחה החוורב רופיש אלל ךכיפלו

 םימכסהמ — תבשחוממה קולדתה תשר לש םייונמל טרפבו קלד ינכרצ רוביצל תלעותה

 ,םילודג בכר ייצ רקיעבו ,טמוזפ וא ןקלד רישכמ ותושרבש ןכרצה .הרורב חווט יכורא

 םיטנמלא ינש ,ןמז ינפ לע תשרה תוביציב ןינועמו ,בטיה השורפ תיצרא תשרב ןינועמ

 .התשרבש קולדתה תונחת ןיבל קלד תרבח ןיב ךורא חווטל םימכסהב קר םיחטבומה

 תויאמצעה תונחתל קלדה תורבח ןיבש ךורא חווטל םיזוחה לוטיב לש הרישיה האצותה

 תומלעהו הדי לע תולעפומ וא המצע קלדה תרבחל תוכיישה קולדת תונחת תמקה איה

 תונחת רפסמב תיטסרד הדירי לש העפות יכ ריכזהל שי .תויאמצעה תונחתה לש תיתגרדה

 וגהנוה ןהב יפוריאה דוחיאה תונידמבו הינטירבב םג תיפצנ ןכא תויאמצעה קולדתה

 .תונחתל תורבחה ןיב תורשקתהה תפוקת ךרוא לע תומוד תולבגה

 לבוכ רדסה רבדב ותעיבקו תונחתל תורבחה ןיבש םיזוחה רוציק לע הנוממה תטלחה

 הניה ,תורבחה יתשל תודרפנ ןקלד תותשר תמקה התועמשמ רשא 2000 ןקלד תכרעמב

 ,בשחוממה קולדתה קושב םינקחשכ לונוסו קלד תורבח לש ןתדמעב תיתוהמ העיגפ

 .זפ תרבח לש הדמעמ קוזיחו
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 רקיעב ,תופסונ קולדת תונחת לש בר רפסמ תחיתפ םע קר אובת תלחוימה םיריחמה תורחת
 קושה חתנ לע ןהיניב תורחתל םורגי תונחתה יוביר .םיישאר העונת יריצבו חאה זכרמב

 .קוושה יחוורמב הדירילו

 םיימוקמ םילופונומב קולדתה תונחת .2

 העפשה שי קולדתה תונחתל קלד תורבח ןיב םייכנאה םימכסהה תוהמל יכ הארנ הז קרפב
 תונחת ןיב םימכסהה לוטיבל ךכיפלו ,קולדתה תונחת תמרב תיקפואה תורחתה לע תיספא

 .קולדתה תונחת קושב תורחתה לע תיספא העפשה היהת קלדה תורבחו קולדתה
 םילופונומ ןיב תורחת איה קולדתה תונחת ןיב תורחתה יפוא יכ ןיבהל שי הז ךרוצל

 השעמלו .(attributes) תונוכת המכמ בכרומ רצומה ,והשלכ רצומ הנוק ןכרצ רשאכ .םיימוקמ

 ,ןתובישחב וזמ וז תונוש ולא תונוכת .ול קינעמ ולא תונוכת לולכמש םיתורישה תא הנוק ןכרצה
 תונוכתה תא ןובשחב איבמ ןכרצה .הזמ הז הנוש תונוכת לולכמ םיעיצמ םינושה םירצומהו

 דחא אוה רצומה ריחמ .רתויב ול םיאתמה רצומה לע הטלחה לבקמו ,ןלקשמ תאו תונושה
 ןתואש תונוכתה לולכמב רתויב ןטק ולקשמ םיתיעלו בר ולקשמ םיתיעלש ,רצומה תונוכתמ

 .ךורצל ונוצרב רצומהמ תודיחי המכו ,שוכרל גתומ הזיא לע הטלחה לבקל ואובב ןכרצה לקוש
 םירצומה (multi-attribute products) תונוכת יריתע םירצומ לעב ףנעב תורחת תרגסמב

 .(differentiated products) םילדבנ םירצומ םיארקנ

 ןיזנב" וא "96 ןטקוא ןיזנב" ונניא קולדתה תנחתמ ןכרצה הנוק ותוא רצומה ,קלדה ףנעב
 :םיללוכ ולא םיתוריש יביכרמ .בכר קולדת יתוריש אלא "תרפוע לוטנ
 תוריהמ • חוקלה לש ליגרה העיסנה לולסמב הנחתה תואצמה • חוקלה תיבל הנחתה תברק •

 ילעפמו ילעב תונימא • תוחנהו יש יעצבמ • הנחתב קלדה ריחמ • הנחתב תורישה תוכיאו
 .הדעסמ וא הציחר יתוריש תואצמה • הנחתה

 רקסב חמצ הנימ ר"ד ידי לע וקדבנ ,םהיניב סחיהו ,בכר קולדת יתוריש לש הלא םיביכרמ
 יטפשמ ךילה ךרוצל ,קלד תרבח תשקבל השענש רקסב רבודמ .1997 תנש תישארב הדי לע ךרענש

 :תואבה תולאשה תא חמצ ר"ד הנחב רקסה תרגסמב .היתונחתמ תחא ןיבל הניב להנתהש

 .םיגהנ י"ע תמיוסמ קולדת תנחת תריחבב םיעבוקה םימרוגה םהמ .1

 .קולדת םשל קולדת תנחת תריחבב םרוגכ הנחתב קלדה ריחמ לש ולקשמ והמ .2
 תנחתב תורישה יביכרמ לש תובישחה רדס יכ הלוע ,ףיקמ ןפואב רקסב םיגצומה םינותנהמ

 ולא םיביכרמ ועיפוה וב רדסה אוה ,תועובק קולדת תונחת המכ םהל שיש תוחוקלל ,קולדת

 יביכרמ ,(תונמדזמ תונחתב םיקלדתמה) תועובק תונחת םהל ןיאש תוחוקלל .ל"נה המישרב

 םתובישחב םינושארה םיביכרמה תשולש םירקמה ינשבו ,םימוד תובישחה רדס יפל תורישה

 השולשמ הלעמל ,תיתומכ הניחבמ .יטננימוד אוה םהב ןמזה ביכרמש ולא םה תוצובקה יתשל

 .(תוצובקה יתשב)ולאה םימרוגה תשולשב אצמנ הנחתה תריחבל רבסההמ םיעבר
 םרוגש ןוויכמ ,אוה ךופהנ .ינגומוהכ רצומה תא האור ונניא ןכרצה יכ רורב ולא םיאצממ יפל

 תורישה תוריהמו הנחתה םוקימש ירה ,ןכרצה לש ותטלחהבו ותריחבב יטננימוד הכ אוה ןמזה

 ןכרצל םימרוג ,וזמ וז תולדבנ תונחתה םהבש םימרוג םה ,עירכמ ןמז דממ םהב שיש ,הב
 .(differentiated products) םילדבנ םירצומ תועיצמה תונחתכ תונחתה תא תוארל
 ,ימוקמ לופונומ לש טנמלא שי םילדבנ םירצומל יכ תיקווישהו תילכלכה תורפסב עודי

 םא ןיבו ,רצומה תונוכת לש יטקרטסבאה בחרמה אוה לופונומה םייק וב בחרמה םא ןיב
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 לש יסאלקה ורמאמ תא לשמל האר .ימוקמה לופונומה םייק וב יפרגואיג רוזא אוה בחרמה

Richard Schmalensee: "Entry Deterrence in the Ready-to-Eat Breakfast Cereals 

.Industry", Bell Journal of Economics, 1978 

 לולכמב האור הינכרצמ לודג קלח .1 :םא המוחתב ירוזא ימוקמ לופונומ םייק קולדת תנחתל

 םא .3-ו ,עודי ונניא וא בושח ונניא רצומה ריחמ םא .2 ;םירחתמהמ םילדבנ םירצומ הירצומ

 וא רוזא ותואב תונושה תונחתה ןיב ותריחבבו ןכרצה תטלחהב יזכרמ םרוג אוה הנחתה םוקימ

 .רתוי תטלחומ הרוצב םיפקת 3-1 םיאנתש לככ רתוי קזח ירוזא/ימוקמה לופונומה .ותעיסנ לולסמב

 םירצומ קולדת תנחת לש םירצומה לולכמב םיאור םינכרצה יכ רורב ליעלד ןוידהמ .1

 לש ותטלחהבו ותריחבב יטננימוד הכ אוה ןמזה םרוגש איה ךכל תירקיעה הביסה .םילדבנ

 םימרוג םה ,עירכמ ןמז דממ םהב שיש ,הב תורישה תוריהמל הנחתה םוקימו ,ןכרצה

 .תרכינ הרוצב וזמ וז תולדבנ תונחתה םהבש

 עודי וניא רצומה ריחמ :האבה הבושחה הדוקנה רוריבב הלוע חמצ הנימ ר"ד לש הרקחממ .2

 .ולא םינכרצ לש הטלחהה תלבק ךילהתב בר לקשמ ספות וניאו ,םינכרצה בורל

 ,(קולדת תונחת רפסמל וא) תמיוסמ קולדת תנחתל תונמאנ ןיא הלש הייסולכואב וליפא

 .תוחנהו םיעצבמ וא קלדה ריחמ ונניא הנחת תריחבל רבסההמ זוחא השימחו םינומשמ הלעמל

 תוחפ יכ אצמנ .יללכ עדי רסוח לש הנומת הלוע םינושה ויגוסל ןיזנבה ריחמ תעידי יבגל

 .םיכרוצ םה ותוא קלדה ריחמ המ םיעדוי םינכרצהמ זוחא םישולשמ

 תטלחהב יזכרמ םרוג אוה הנחתה םוקימ יכ רוריבב הלוע חמצ הנימ ר"ד לש הרקחממ .3

 .ותעיסנ לולסמב וא רוזא ותואב תונושה תונחתה ןיב ותריחבבו ןכרצה

 ,(קולדת תונחת רפסמל וא) תמיוסמ קולדת תנחתל תונמאנ ןיא הלש הייסולכואב וליפא

 .הנחתה םוקימ אוה הנחת תריחבל רבסההמ םישילש ינשמ הלעמל

 םיימוקמ םילופונומ ןיב תורחת לש יפוא תאשונ תורחתהש ונתעיבק תא קזחמה ףסונ ןותנ

 ריחמהש קולדת תנחתל עוסנל ןכומ היהי ןכרצהש ילמיסקמה ןמזה יבגל הבושתה איה םיקזח

 הנמזש העיסנל אל ףא ,ללכ חורטל םינכומ אל (8596) םינכרצה לש טלחומ בור .רתוי לוז הב

 םינכומ ויה םינכרצה לכש ןמזה עצוממו ,רטילל תורוגא שולש רובעב ,תוקד שמחמ תוחפ

 !תוקד יתשמ תוחפ אוה תורוגא שמח לש הלזוה רובעב עוסנל
 ריחמ תא תולעהל לוכי ןרציה ,ולא םיאנתב תמייקתמה תורחתבש תילכלכה תורפסב עודי

 הב תורחתב שקבתמ רבדהש יפכ רכומ אוהש םירצומה תומכב תיתועמשמ הדירי אלל רצומה

 הדירי אלל וירצומ ריחמ תא דירוהל לוכי דחא ןרצי ,ןפוא ותואב .םינגומוה םירצומה

 הדיריה ךכ ,רתוי םילדבנ םירצומהש לככ .םירכומ וירחתמש םירצומה תומכב תיתועמשמ

 Jean Tirole: The Theory of :לשמל האר .רתוי התוחפ ,ל"נה םירקמה ינשב ,תוריכמב

1988 ,Industrial Organization, MIT Press Cambridge, 7 קרפ: -Product Differen 

tiation: Price Competition and Non-Price competition, לש רקסה לש ויאצממ םוכיסב 

 ןיב תורחת לש יפוא תאשונ קלדה תונחת ןיב תורחתה יכ רוריבב עבקל ןתינ חמצ הנימ ר"ד
 .םיימוקמ םילופונומ

 םכסהה תוהמל ןיא קולדתה תונחת תמרב תורחתה בצמב יכ הרורבה הנקסמה הלוע הז קרפמ

 תונחת תמרב תיקפואה תורחתה לע תועמשמ לכ קלד תרבח ןיבל קולדתה תונחת ןיב יכנאה

 םורגי קלד תרבח ןיבו יהשלכ קולדת תנחת ןיב הזוחה לוטיב .ןכרצל ריחמה לע טרפבו ,קולדתה

 ךכיפלו ןכרצל םיריחמ תדרוה לכ אלל קולדתה תנחתל קלד תרבחמ ןוה תרבעהל רתויה לכל
 .תיתרבחה החוורב רופיש אלל
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 1998 סרמ רקס .3

 ןיב תורחת יכ הלוע 1998 סרמב ירוביצ םרוג רובע ךרענש רקס יאצמממ יכ הארנ הז ףיעסב

 תותשרל רשק לכ אלל ,קולדת תונחת לש בר רפסמ םייק םהב םירוזאב קר הרצונ קולדת תונחת

 רואל ,תיפיצפס .קלדה תורבח ןיבל ןניב םכסהה הנבמל וא ,ולא תונחת תוכייש ןהילא קלדה

 תא ריבסמה הנתשמה יכ תוארל ןתינ ץראב קולדתה תונחתב םיריחמה תמר לש תיריפמא הקידב

 .רוזא ותואב תונחת לש בר רפסמ םויק אוה קולדתה תונחת ןיב תורחתה תמצע

 ,הנידמה יבחרב קולדת תונחת 567-ב רלוסהו םינושה ןיזנבה יריחמ ומשרנ רקסה ךלהמב

 לע יתכמתסה הז קרפב םיחותינה ךרוצל) .לארשיב םויכ תומייקה תוליעפ תונחת 650-כ ךותמ

 רקס .(דבלב רלוס תורכומ הז ןוידמ וטמשוהש תורחאה תונחתה יתש רשאכ תונחת 565 יריחמ
 .תורחתל חתפמה וניא תונחת רורחש יכ הנקסמה תא קזחמ הז

 תונחתב ןיזנבה תוריכממ זוחא 95-כ םיווהמה) 96 ןטקואו 95 ןטקוא ןיזנב יריחמב ןנובתנ םא

 .יהשלכ החנה תונתונ תונחת 56 קר תונחתה 565 ךותמ ירה ^אב קולדתה

 ןטקוא)ןיזנב רטילל ח"ש 3.29 היה רקסה עוציב תעב ןכרצל ילמיסקמה ריחמה םא ,תאזמ הרתי
 אוה ץראב עצוממה ריחמה יכ לבקנ תונחתה לכב תוחנהה לכ תא ללקשנש רחאלש ירה (96 וא 95

 י הרוגא יצחמ תוחפב ןכרצל עצוממה ריחמה תא ודירוה תוחנהה לכ ךס רמולכ ,רטילל ח"ש 3.286

 ןידה תיבל השגוהש םיזוחה תרתה ןיינעב תעדה תווחב .ללכ העיתפמ הנניא וז האצות

 קלדה תורבח ןיבש תוידעלבה יזוח ןיב רשק ןיא יכ יתעד יתיוויח ,1993 ץיקב םייקסע םילבגהל

 תא דירות אל םיזוחה תרתה יכו ,קולדתה תונחת ןיב תורחתה תמר ןיבל ,קולדתה תונחת ןיבו

 םג רורב ,חטשב בצמה תא קודבל ןתינו ,תונחת 100-כ וררחושש רחאל ,התע .ןכרצל םיריחמה

 םייכנאה םימכסהה ןיב רשק לכ ןיאש ,ןלהל הארנש יפכו ,ליעל ונארהש יפכ ,םייריפמא םינותנמ

 .תיקפואה תורחתה ןיבו
 קולדת תונחת י"ע ונתינ תוחנהה בור תישאר :תופסונ תודוקנ יתש לע םיעיבצמ רקסה ינותנ

 םינשב תובר קולדת תונחת וחתפנ לארשי תנידמ לש הז רוזאב .ץראה ןופצב תואצמנה

 ןתניהב .ץראה זכרמב קולדתה תונחת רפסמ לע ןרפסמ הלע רבכ רקסה ךרעה ןמזבו ,תונורחאה
 םיפצמ ונייה ,ןופצל ץראה זכרמ ןיב הייסולכואה עונימ תמרבו הייסולכואה לדוגב לדבהה
 .קלדה תורבח ןיבל ןניב הזוחה גוסל רשק אלל ,ןופצב תומיוסמ קולדת תונחתב תוחנהל
 .תאז העפות םיגדמ אבה דומעב חולה

 אלו תונחת תפסות יכ וניתנקסמ תא תקזחמה תפסונ העפות לע םיעיבצמ רקסה ינותנ
 .ןיזנב תמועל רלוסב תוחנהה רפסמבו תמרב לדבהב רבודמ .תורחתל איבי תונחת "רורחש"
 םיריחמה חווט .ןיזנבה יריחמב תונושה תמועל הברהב ההובג רלוס יריחמב תונושה תישאר

 םיריחמה חווט תאז תמועל .תורוגא 15 אוה ןיזנבב (רתויב ךומנה תמועל רתויב הובגה ריחמה)
 .'גא 30 אוה רלוסב

 רטילל ח"ש 1.25 לש חיכשה ריחמל רבעמ החנה תועיצמה תונחתה רפסמ תא רופסנ םא ,תינש

 תוחפ תמועל רלוסב תוחנה תועיצמ קולדתה תונחתמ זוחא 29 ונייהד .תונחת 165 לבקנ רלוס
 תא תוצממ ןניא רלוסב תונחתב תובאשמב תועיפומה תוחנהה יכ ןייצל שי .ןיזנבב זוחא הרשעמ

 ןיזנבב הברהב התוחפ הדימב תמייק רשא ,רלוס קווישב העודי העפות ןכש ,תונתינש תוחנהה לכ
 .הבאשמב בוקנה ריחמהמ החנה םילבקמו יארשאב םינוקה ,הנחת לש םיעובק תוחוקל לש איה

 רלוסה תוריכמ ללכמ תיצחמל בורק םיווהמה ןקלד תוחוקלל תויתועמשמ תוחנה תומייק ןכ
 .ןקלדב ןיזנבה תוחוקלל תוחנהה ןמ תויתועמשמ ןקלדב רלוסה תוחוקלל תוחנהה .תונחתב
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 הלכלכל ןועבר 54

 :1 חול

 רוזא קולדת תונחת תוגלפתה קולדת תונחת תוגלפתה
 ןטקוא ןיזנבב החנה תונתונה

 96 וא 95

 ןופצ
 (הנופצ הרדחמ) 449'0 599'0

 זכרמ

 — תובוחר דע הרדחמ)

 (םילשוריו הרדח ללוכ אל ,?429 1690

 םורד

 ,המורד תובוחרמו םילשורי)

 59'0 149'0 (תובוחר ללוכ אל

 תוארהל ןתינ היה םא .רלוסו ןיזנב ןיב תוחנהב לודג הכ לדבה שי עודמ הלאשה תלאשנ

 ,ןיזנב תורכומה תוררחושמה תונחתה רפסממ לודג רלוס תורכומה תוררחושמה תונחתה רפסמש
 תידיימ הקידב .תורחתה תמר ןיבל תונחתה רורחש ןיב רשקל (!הנושאר) החכוה םילבקמ ונייה

 תורכומה תונחתה רפסמ ןיב תטלחומ טעמכ תוהז שי .ןוכנ רבדה ןיא יכ הארמ םינותנה לש

 אל ןיזנב תורכומה תונחתה 565-מ תונחת שש קר .רלוס תורכומה תונחתה רפסמ ןיבל ןיזנב

 יתכרעהל .םירצומה ינש תא תורכומ הנידמב קולדתה תונחתמ זוחא 99 ונייהד ,רלוס תורכומ

 :רלוסו ןיזנב ןיב תורחתה תמרב לודגה לדבהל תוביס יתש תומייק

 יגוסמ דחא לכ לש הריכמה תודוקנ רפסמב לדבהב אוצמל ןתינ ןושארה רבסהה תא .1

 קולדתה תונחתב עצבתמ (90'70-מ הלעמל) ןיזנבה תוריכמ לש טלחומה בורה .םירצומה
 תוריכמ ,תאז תמועל .ןמצע ןיבל תוירוביצה תונחתה ןיב איה תורחתהו ,תוירוביצה

 רלוסה תוריכמ ללכמ דבלב שילשכ הווהמ תוירוביצה תונחתב הרובחתל רלוסה

 וחתפתה ,ןיזנב תמועל רלוסל קולדת תנחת יושיר לש תיסחיה תולקה בקע .הרובחתל

 ,(רלוס קולדת יזכרמ) ם"יסתמ וא תוימינפ תונחת ,רלוסל הקפסא תודוקנ תואמ ץראב
 רפסמ ןיב אופא איה תורחתה .תוירוביצ תונחתב רלוס קולדתל ירשפא ףילחת תווהמה

 תובקעב םיריחמה תדרוה .תוירוביצ קולדת תונחת ןיב קר אלו תונחת לש רתויב בר
 לש יוביר קר יכ 1993 תנשב דוע ידי לע הגצוהש הדמעל תפסונ החכוה הווהמ וז תורחת

 .םיריחמ תדרוהו תורחתל איבי תונחת

 ינשל ילמיסקמ ריחמ םייקו ,חוקיפל םינותנ ןיזנבה יריחמש הדבועהמ עבונ ינשה רבסהה .2

 תונחתב תרכמנה ןיזנבה תומכמ 959*>-כ םיווהמה 96-ו 95 ןטקוא) םיירקיעה ןיזנבה יגוס

 יומס הלועפ ףותיש לע לקמ ,תימוקמה המרב ריחמ ןגוע עבוק ילמיסקמ ריחמ .(קולדתה

 המרב תורחת תוחתפתה תמיוסמ הדימב ענומ ךכיפלו ,תונחתה ןיב (עדומ אל וא)

 .תילאקולה
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 תשרב תונחתו תויאמצע תונחת ןיב תורחת .4

 תורבח ןיבש חווטה יכורא םיזוחה לש תפרוג הרתהב םידדצמה יפמ תועמשומה תונעטה תחא

 אל הרבח לש תשרל תכייתשמה הנחת ,תורחתה לש תימוקמה המרב יכ הניה תונחתל קלדה

 הל תיאמצע הנחת תמועל ,תכייש איה הילא תשרה ילוקשמ תורישב וא םיריחמב הרחתת

 .תובטה ןתמלו תורישה רופישל בר ץירמת

 יתוריש לש יפוסה ןכרצה תמרב תימוקמה תורחתב יכ ןיבהל שי .ודוסימ יוגש הז ןועיט

 דחיב ןה רשאכ ילכלכ דצ ותואמ תואצמנ הילא הרושקה קולדתה תנחתו קלדה תרבח ,קולדתה

 .רוזא ותואב תורחא תורבח לש תונחתב תורחתמ

 תמועל תוחוקלל תובטה תתלו תורישה תא רפשל רורב סרטניא שי תולודגה תורבחל אקווד

 תכיישה וז ןהו תיאמצעה ןה ,תוימוקמה תונחתה יתשלש איה הביסה .תיאמצע קולדת תנחת

 תולעהש דע תורישה תא הנרפשתו הנצרמתת ןהו ,ןכרצה תבטהו רופישל ןותנ ץירמת שי ,תשרל

 הנחתהש הרבחל .הז רופישמ היופצה תילושה תלעותל הוותשת ףסונ רופישל תילושה
 רופיש .תשרה טקפא איהו ןכרצל תורישה רופישמ תפסונ תילוש תלעות שי התשרל תכייתשמה

 תשרה התואמ תרחא הנחתל ןכרצ ותוא תסינכל יוכיסה תא הלעי תשרב תחא הנחתב תורישה

 וא תורישה רופישל גאדת תשרה ךכיפל .תדדובה הנחתל תמייק אל וז תפסונ תלעות .דיתעב

 .התשרל תוכיישה תונחת לצא המעטמ ןכרצל תורחא תובטה
 הנחת קר תמייק םא :האבה הנעטה איה םיזוחה תרתה רשקהב תעמשומה תפסונ הנעט

 הנחתה ןכש ,תורחת חתפתת אלש ירה ,תולובכ תונחתה ראשו ןותנ רוזאב תחא תררחושמ

 דירוהל תולוכי ןניאו הרואכל "תולובכה" רוזאב תונחתה ראש םע וק רשיית תררחושמה

 חתפתת ןותנ רוזאב תוררחושמ תונחת לש בר רפסמ היהי םא קר יכ אוה ןועטה .ריחמ

 רורחש עצוב םרטש ןוויכמ ,אובלמ הששוב תורחתהש איה הנעטה :תרחא ןושלבו .תורחת

 .תונחת לש קיפסמ

 רשאכ .תיטסילופוגילוא תורחת תנבהב הצוענ תורחתה חותינב תועטל תיטרואיתה הביסה

 שיש תעדוי איה ,הלש קושה חתנ תא לידגהל ידכ ריחמ דירוהל תלקוש הז ןיעמ קושב הרבח

 ןהיריחמ תא ןה ףא ודירוי (הביבס תילאקולה תורחתב וא) ףנעב תורבחה ראשש ךכל בר יוכיס
 םשב העודי וז הירואית .ילוש השענ ,ךכיפל ,ריחמה תדרוה לש טקפאה .המוד וא ההז המרל

kinked demand curve, לוריט לש ורפסב בחרנ ןויד לשמל האר: Jean Tirole, "The Theory 
255—254 ,243-244 .(of Industrial Organization", The MIT Press, 1988, pages 

 .ריחמ דירוהל תולוכי ןניא "תולובכ" קולדת תונחת ,תונחתה רורחשב םידדצמה תנעטל ,לבא

 תוכזלו םיריחמ דירוהל ץירמת הרואכל שי תולובכ תונחת קר הביבסש תררחושמ הנחתל ךכיפל

 ,הז ןויגה יפ לע .תוררחושמ תונחתה הב הביבסב הנחת התוא תמועל הברהב לודג קוש חתנב
 קושה תא הנאבתו ,םיריחמ הנדרות תונכש תונחת ןתואש "תששוח" הנניא "תררחושמ" הנחת
 תשיגל ,תוררחושמה תונחתה .תוחוקל לש תימינפ הקולח התוא םע ,הכומנ םיריחמ תמרל ולוכ

 ילואו — ףא ,תורחתהלו םיריחמ דירוהל ,אופיא ,תורומא ויה ,תונחתה רורחשב םידדצמה

 הניא הכומנ רורחש תמר ,ןועיט ותוא יפ לע רמולכ .תוררחושמ ןניא ןהיתונכש םא — טרפב

 וניאש רבד — תוררחושמה תונחתה לש תיתורחתה ןתוגהנתה לע הערל עיפשהל הרומא

 .חטשב בצמה םע בשייתמ

 רבמבונמ קלד רקס ךותמ התנבנ האבה הלבטה .הנוכנ אלכ תחכומ וז הנעט ,תיריפמא םג

 םינתשמה וליאו ,ללכ תויתוהמ ןניא ריחמה תוחנהש םימדוקה םיפיעסב וניארש ןוויכמ .1998
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 םיעצבמ ויה תורחאו תוררחושמ תונחת ןיב לדבהה רבסהב םייתוהמל בורק ויהש םידיחיה

 ילאמשה רוטב התנמנ יהשלכ הבטה הנתנש הנחת :ךכ התנבנ הלבטה ירה ,ןמוזמ תוחנהו

 (תושדח ללוכ) תוררחושמה תונחתה זוחא בשוח ינמיה רוטב .עצבמ העיצמה הנחתכ
 .רוזא לכב

 תוררחושמ תונחת רתוי שי םייוסמ רוזיאבש לככש םיפצמ ונייה יזא הנוכנ ליעלד הנעטה םא

 .עצבמ תועיצמה תונחת רתוי הנאצמית ךכ תושדחו

 תונחתה זוחא תא ריבסהל הסנמה הטושפ תיראניל היסרגר העצוב וז הנעט קודבל ידכב

 .דבלב זוחא 4.2 אוה Adjusted R Squared .תוררחושמה תונחתה זוחא י"ע עצבמ תועיצמה

 זוחא ידי לע רבסומ ונניא עצבמ תועיצמה תונחתה זוחאב םירוזאה ןיב תונושהמ 95'70 רמולכ

 י תוררחושמה תונחתה
 תורחתה ןיבל רוזאב תוררחושמה תונחתה זוחא ןיב רשק לכ ןיא ךכיפל

 .רוזא ותואב

 דירוהל הלוכי הנניא הלובכ הנחתש ןועיטה לע ךמתסמ ליעל הנעטה ןויגה יכ בוש ריכזהל שי

 תונחתל תולובכ תונחת לש הביבס ןיב תיתורחתה הביבסב לדבה ןיא ,ונתנעטל .םיריחמ

 .הז ףיעסב רקסה תואצות תא ונאבה הייארלו ,תוררחושמ

 חווט יכורא םיזוחב ךרוצו ןוכיס תסיפת לדוגל תונורתי .5

 תורבח י"ע תומייק תונחת לש רדוסמ חותיפו תיצראה המרב קולדת תונחת לש תננכותמ השירפ

 קלדה תונחת ףנע .תופסונ קולדת תונחת לש ןחותפל םייחרכה חווט יכורא םיזוח תרגסמב קלדה

 ,תוחמתה ,תשרדנה ןוהה תוריתע ,וב םימייקה םינוכיסהמ םיעבונה לדוגל תונורתיב ןייפואמ

 םימיוסמ םימרוג תצלמה ןכל תוהומת .תואצוהה ךסב תועובק תואצוה לש לודגה לקשמו

 .תילכלכ תוליעי רסוחל םורגיו תומייקה תורבחה תא ןיטקיש רבד ,םיזוחה לוטיבל

 ,קלדו לונוס ,זפ ,ץראב תולודגה קלדה תורבח שולש יכ רוכזנ םא רתוי דוע הלודג וז ההימת

 .תימואלניב האוושהב דאמ תונטק קוויש תותשר ןה

 עבונה ,תורבחה לש תואצוהה ךסמ תועובקה תואצוהה ביכרמ לש לדגו ךלוהה לקשמה

 הביבסה תוכיאל תויושרה תושירדמ ,בושחמו היגולונכט ישודיחל תורבוגו תוכלוה תושירדמ

 דחאתה םייתנשכ ינפל לשמל ךכ .ןלוציפל אלו תורבח לש דוחיאל איבמ תויקסע תויוארו יאמו

 BP ודחאתה הנורחאל ךכו ,תונחת םייפלאכ ןהל BPn Mobil לש יאנועמקה קלחה הילגנאב

 םיקנע ינש לש גוזימ דמוע קרפה לעו ,םלועב תישילשה קלדה תרבח תא ורציו Amoco -ו

 .םלועב הלודגה קלדה תרבח תא רציי רשא Mobil !"Exxon — םיפסונ

 העקשהה בלשב .1 :תילכלכה תוליעפה לש םידממ ינשב םיאטבתמ ףנעב לדוגל תונורתיה
 .הנחתה לש ףטושה לועפתב .2 .קולדתה תנחתב

 ןיב לש חווטב כ"דב הענ הב העקשההו ןוה ריתע טקיורפ הניה קולדת תנחת תמקה .1
 לעב אלו קלדה תרבח דימת טעמכ וניה עיקשמה םרוגה .רלוד 1,000,000-ל 800,000

 .יטרפה עקרקה

 תסיפת ןיב לדבהה י"ע תרבסומ העקשהה תא כ"דב תנמממה איה קלדה תרבחש הדבועה

 ןוה לכ םזיל ןיאש הדבועה י"ע וא ,הנחת םיקהל ןינועמה םזיה תמועל הרבחה לש ןוכיסה

 תפתתשמה ןוכיס ןוה ןרקכ קלדה תרבח תא תוארל ןתינ וז הניחבמ .םייאמצע ןומימ תורוקמו

 .הנחתהמ םיידיתעה םיחוורבו ,ךכב ךורכה ןוכיסב ,הנחתה תמקהל םיצוחנה םיפסכב םזיה םע

 הפתתשה אל קלדה תרבחש ךכב ןוכיס ןוה ןרקל םזי ןיב יטרדנטס הזוחמ הנוש הזוחה תרוצ
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 :2 חול

 תונחתה זוחא תונחתה זוחא רוזא
 עצבמ תועיצמה תוררחושמה

 זכרמ ביבא לת 2970 (!439

 םורד ביבא לת 1870 8270

 ןופצ ביבא לת 070 4090
 הילצרה-תולילג 070 (!609

 ןולוח 070 10070
 םי תב 4070 10070

 ןנח תיב 5070 (?839
 בקעי ראב 070 10070
 הרדג 2570 10070

 למנ ,דודשא 2570 5070

 ריעה ,דודשא 5070 8370

 ןולקשא 2570 5070
 ןולקשא ךרד 2570 2570
 עבש ראב 2970 7170

 ביבא לת ם-י שיבכ 870 9270

 דול ףלחמ 2570 7570

 הבייט 6770 7870

 הינתנ ףלחמ 2270 7870

 ודיגמ 4370 10070

 תרבד הלופע 1370 7570

 תרצנ 3070 8070

 םערפש 6470 7370

 היליעמ 5070 8870

 הירהנ 4070 8070

 אתא תירק 8070 (?1009

 טסופ קי'צ הפיח 1170 8970

 םילשורי 5070 7570

 תג תירק 070 2570

 צ"לשאר ת.א 3370 6770

R2 = 4.20/" 

 םילדבה דוע םימייק) ןוכיס ןוה ןרק לש תועקשהב לבוקמכ (Venture) םזימה לע תולעבב

 סנרולו תימע לאפר םע ירמאמ האר .ןוכיס ןוה ןרקל םזי ןיב לבוקמ הזוח תרוצ יבגל רפסמ

 "Does Venture Capital Foster the Most Promising Entrepreneurial :ןטסולג
1990 ,Firms?", California Management Review. 

 אוה קלדה תרבחל קולדת תנחת םזי ןיבו ןוכיס ןוה ןרקל םזי ןיב םירשקב ףתושמה טנמלאה

 ןוכיסל תוסחייתהה אשונב .םזימב םיפתתשמה םימרוגה ינש לש ןוכיסל תוסחייתהה תרוצב
.K.R. MacCrimmon and D.A. Wehrung: Taking Risk, Free Press 1986 :האר 

 הרבחה וא טרפה לש ןוכיסה תאנש יפ לע תדדמנ ןוכיסל תוסחייתהה (Risk Aversion) רשאכ
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 םייקסע םינוכיס תחיקל ותייטנ ונייהד ,קלדה תרבח רשאמ רתוי הבר הדימב ןוכיס אנוש םזיה

 .ההז ןוכיס תחקל קלדה תרבח תייטנ רשאמ רתוי הנטק

 תיקסעה העקשהה וז כ"דב .דבלב דחא םזימ וינפל האור םזיהש איה ךכל תירקיעה הביסה
 ןוכיסה אוה — (קלדה תנחת הז הרקמב) םזימה לש יקסעה ןוכיסה ןכלו .אצמנ אוה הב הדיחיה

 .םיבר םיעיקשמ ב"דבו תובר תועקשה קלדה תרבחל תאז תמועל .הובג ןוכיס אוהו יטנוולרה

 ןטק זוחא בורל הווהמ קלד תרבחב דדובה עיקשמה לש ותעקשה ,כ"דב תירוביצ הרבח התויהב

 תחקל תורשפאל הרבחה תא איבמ עיקשמה לש ןוכיסה רוזיפ ךכיפלו ולש תועקשהה ךותמ
 שי קלד תרבחב לודגה עיקשמל םג .רתוי הנטק ןוכיס תאנש דדמל ונייהד ,רתוי םילודג םינוכיס

 קולדת תונחת לש בר רפסמב תעקשומ הרבחהש הדבועה בקע לטובמ אל ןוכיס רוזיפ

 תואיצמב ירה ,תואוולהב העקשההמ קלח ןממל ונוצרב םא ,םזיה ףסונב .םירחא םיטקיורפו

 תוברע לע םותחל םירקמה בורב ךרטצי ,תיקלח תוברע קר שמשמ סכנה הבש לארשיב תיאקנבה

 אוה ירה יקסע ןולשכ לש הרקמב יכ דואמ לודג לטונ אוהש ןוכיסה ,ןבומכ ,הז הרקמב .תישיא

 .םזימה תובוח לע תישיא יארחא

 עצבתמ ,הטלחה תלבק ינפלו הטלחהה ןמזב ?השדח קולדת תנחת ינפב דמועה ןוכיסה המ

 וא תמוצ) הביבס התואב יופצה שוקיבה יבגל ,םזיה םעטמ םג ילואו ,קלדה תרבח םעטמ ןדמוא

 תוכיא לכ םע ,הז שוקיב ךא .העקשהה תויאדכ תקידבב םימרוגה דחאכ סנכנ הז שוקיב .(שיבכ

 תואמגוד תומייק ןכאו .הבר הדימב היוגש תויהל היושעה תיזחת אלא וניא ,םיקוושה רקחמ ילכ

 םג תומייק .רתויב תחלצומכ התלגתנ השעמ רחאל העקשההו הכומנ התייה תיזחתה ןהבש

 ,הנחתה תמקה רחאל הלגתהש שוקיבהמ הברהב ההובג התייה תיזחתהש ךכל תואמגוד
 .םיפסכ הדיספמ הנחתהו

 הנחת לדוג תעיבק ,יושיר יכילהב בר עדי הל שיו קולדת תונחת תמקהב החמתמ קלד תרבח

 םירקמ בורב אצמנ אל הז (Know How) עדי .קולדת תנחת תמקהב הרושקה הקיטסיגולהו

 .ותולעבב עקרק ותמדא לע קולדת תנחת תמקהב ןינועמה םזיה לצא

 .הנחת התואל םיקלד תריכמ ךרד איה הנחתהמ םיחוור האור קלדה תרבח הבש הדיחיה ךרדה

 לש תולעבב קר אלא ,תפתושמ תולעבב ונניא (Joint Venture) ףתושמה םזימהש הדבועה

 ,קלד תקפסא הזוח אוה םא ןיב ,ךורא חווטל הזוח לע םותחל קלדה תרבח תא תבייחמ ,םזיה
 לע חוור לבקל הל רשפאל ידכ ,םויכ םילבוקמה ,תוריכש יזוח וא ,רבעב םיזוחה ויהש יפכ

 .העקשהה תעב םיפצנה ןוכיסה יאנתב העקשהה
 הנמימ תונורחאה םינשה תורשעב םירקמה בורב יכ םיאור ונא ,וז הדבועל תיריפמא היארכ

 תורושקה תונחת אלא תויאמצע תונחת תומק אל םויכ םג .םזיה אלו הנחתה תא קלדה תרבח
 .תרחא וא וז קלד תרבחב

 תוכיישה קולדת תונחת תמקה איה ךורא חווטל םיזוחה לוטיב לש הרישיה האצותה ךכיפל

 י"ע הנחתה תלעפהו ,םזיהמ ךורא חווטל עקרקה תריכש ןיפוליחל וא ,המצע קלדה תרבחל

 איה תויאמצעה תונחתה לש תיתגרדה תומלעהל האיבמה וז האצות .המעטמ ימ וא הרבחה

 יכ ריכזהל שי .ץראב הנוממה תוליעפ לש הרישי האצות איה ךא ,קשמל היוצר הנניאש העפות

 תונידמבו הינטירבב םג תיפצנ ןכא תויאמצעה קולדתה תונחת רפסמב תיטסרד הדירי לש העפות

 תונחתל קלדה תורבח ןיבש הקפסאה יזוח ךרוא לע תולבגההמ האצותכ ,יפוריאה דוחיאה

 .תויאמצעה

 :םימוחת רפסמב לדוגל םייתוהמ תונורתיב איה ףא תנייפואמ ףנעב תפטושה תוליעפה .2
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 תשרה טקפא •

 תרחא הנחתל הצורמ ןכרצ ותוא תסינכל יוכיסה תא הלעי תשרהמ תחא הנחתב תוריש רופיש

 תימדת לע עיפשת תונחתהמ קלחב תיבויח תימדת תריצי םג ךכ .דיתעב תשרה התוא לש

 .תורחאה תונחתה

 טמוזפו ןקלד — יטמוטוא קולדת •

 לש םיזרכמב תורחתהל הלודג תשר לש התלוכי איה תשרה לדוגל םירורבה תונורתיה דחא

 רבכ .יטמוטואה קולדתה תועצמאב הרבחה תשר תונחתב ידעלב קולדתל םילודג בכר ייצ

 תרזעב קולדתה ספות ,יטרפה םינכרצה קושל םינקלדה לש תיתוהמ הסינכ ינפל דוע ,םויכ

 קולדתב תיתוהמ הילעל תופצל שי .רלוסה קושמ תיצחמו ןיזנבה קושמ עברל בורק ןקלד
 קולדתב סמה תונוטלש בויח םע וא/ו ,יטרפה קושל םתסנכה םע םינקלד תרזעב בשחוממ
 םילודגה בכרה ייצ לש ןקלדה יזרכמ יכ רוכזל שי .קלד תואצוהב הרכה ךרוצל בשחוממ

 ולא םיאנת תוביציל תובייחתהל ףסונב ,תיצרא השירפו תונחת לש םומינימ רפסמ םישרוד

 תללוכ וז תוביצי .םינש רפסמ לש תופוקתל כ"דב םישענ ולא םיזרכמ .הזוחה תפוקת ךרואל

 םא וב דומעל הנלכות אל קלדה תורבחש רבד ,תונחת לש םומינימ רפסמל תובייחתה ןבומכ

 .ןהיתונחת הנררחושת
 זרכמ איצוהל ךישמת בכר יצ תלעב הרבח .ללכ וז היעב רותפת אל ןקלדה תוילסרבינוא

 לבקת ךכ .קלד תשר התוא לצא קלדתל הידבוע תא בייחתו תמיוסמ הרבחב ידעלב קולדתל
 .קפסה תוידעלבל הרומתכ רתויב תולודגה תוחנההו רתויב םיבוטה םיאנתה תא הרבחה

 : (Economies of Scope)ןווגימל ןורתי

 הלוז ,דחיב A+B םיתוריש וא םירצומ לש המקה וא רוציל תולעה רשאכ יוטיבל אב הז ןורתי
 C(A + B) < C(A) + C(B):רמולכ ,דוחל B רוציל תולעה + דוחל A רוציל תולעה רשאמ רתוי

 יבחר לכב קולדת תונחת לש הסירפ תמייק קלד תרבחל .רצומה רוציל תולעה איה C רשאכ

 ןורתיה .תדדוב הנחתל רשאמ רתוי לוז ,רחאו ינכט ,תורש רקיעבו המקה רשפאמ הז רבד .ץראה
 תמקהב םג אלא ,דכו םיתוריש ישנא ,ףוליח יקלח ,םיאנכט תקסעהב קר אל יוטיב ידיל אב

 .תושדח תונחת

 :תועובק תואצוה

 ,יטפשמו יסדנה ,ינכט ,יטסיגול ךרעמ ןוגכ תועובק תואצוה לש לודג ביכרמ קלדה תרבחל

 ינפ לע ןורתי הרבחל הנקמ הז תואצוה הנבמ .דכו בושחמו היגולונכטב תולודג תועקשה
 תונורתיל ליבקמב םלוא .רתוי הכומנ הנחת לועפתל תילושה תולעה ןכש תדדובה הנחתה
 ימכסה ,תואצוהה ךסב תועובקה תואצוהה לש הובגה לקשמה ירה ,ליעל וניוצש לדוגל

 היגולונכטב תועקשהה תא תוסכל ךרוצהו בשחוממ קולדת תועצמאב בכר ייצל הקפסהה

 תועצמאב ןמז ינפ לע םיביציו םיעובק קוויש יצורע חיטבהל הרבחה תא םיבייחמ ,בושחמו
 .חווט יכורא םיזוח
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 הלכלכל ןועבר 60

 תונחתה םע חווט ירצק הקפסה ימכסהו ,םימייק הקפסה ימכסהמ תונחתה רורחש

 יא קלדה תורבחל םירצוי ,םייקסעה םילבגהה לע הנוממה ידי לע םיפכנה תוררחושמה

 תוצלאנ ,וז תואדו יא ןיטקהל תנמ לע .ןהלש קווישה תורוניצל רשאב םינוכיסו תויוארו
 יצורע תא ןמצעל חיטבהל תנמ לע תימצע הלעפהל תוררחושמה תונחתה תא רוכשל תורבחה

 .קווישה

 אל ,ךדיאמ חווטה יכורא הקפסה ימכסה תעינמו ,דחמ תונחתה רורחש לש האצותה ךכיפל
 הלעפהל תונחת לש רתוי בר רפסמ תרבעהל ,ראשה ןיב ,ומרגי אלא ,תורחתה תרבגהל ואיבי

 .תונחתה ילעבל תיטסילופונומ הטנר םולשת ךות קלדה תורבח לש תימצע

 1990 תנשמ םיגוזימו םילופונומל תיטירבה הדעווה תטלחהל בל םישל שי הז רשקהב

 :הינטירבב קלדה תקפסא בצמ תא הקדבש

The Monopolies and Mergers Commission: The Supply of Petrol, a report 
on the supply in the United Kingdom of petrol by wholesale, February, 
1990. 

1.17. We examined exclusive supply agreements (solus ties) between 

wholesalers and retailers. The principle of solus ties in selling petrol was 

accepted by our predecessors in 1965 and more recently by the EC Com 

mission, and no one suggested to us that such ties should be abandoned. We 

saw no reason to dissent from the earlier assessment that they are not in 

principle against the public interest. 

1.18. Arguments were put to us for both shorter and longer maximum 

periods for ties than the present five years... We concluded that there were 

no compelling arguments for change in either direction. 

 דע לש הפוקתל ידעלב הקפסא םכסה הריתמ תיפוריאה הליהקה יכ הז רשקהב ריכזהל שי

 .קלדה תרבח י"ע הנחתב העקשה לש היינתה אלל ,םינש 10-ל
 רבדב 1997 ראונימ ותעיבקו תונחתהו תורבחה ןיבש םיזוחה רוציק לע הנוממה תטלחה

 לונוס תרבחל קלד תרבח ןיב רדסהה קוריפ התועמשמש 2000 ןקלד תכרעמב לבוכ רדסה

 קלד תורבח לש ןתדמעב תיתוהמ העיגפ הניה ,תודרפנ ןקלד תותשר תריציו םינקלדה תשירפב

 .בשחוממה קולדתה קושב םינקחשכ לונוסו

 תורחת תריציל ולעפ אלש קר אלש ,הנוממה תטלחה לש תואצותב הבר הינוריא תמייק

 .זפ תרבח — הז קושב הליבומכ הרבחה קוזיחל ולעפ םג אלא ,קושב

 תונחת רורחש אלל תורחתה תוחתפתה .6

 םיפיעסהמ .תונחתה רורחשב ךרוצ אלל חתפתהל הלוכי pאב תורחתה יכ הארנ הז קרפב

 ותואב לדג בכר ילכל תונחתה רפסמ רשאכ תחתפתמ תילקולה תורחתה יכ וניאר םימדוקה

 לש תוליעפה תעפשה ךכיפלו ןמזו ןוה םיצע ךילהת הנה תושדח תונחת תמקה .יפרגואיג רוזיא

 תונחת לש החיתפ לע םילקמו תונורחאה םינשב ולבקתה רשא הקיקח ייונישו תושדח תורבח

 תונחת רפסמב תמיוסמ תוחתפתה תוארל ןתינ םויכ רבכ .הנורחאל קר םישגרומ ,תופסונ
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 61 קלדה קושב תיקפוא תורחתו םייכנא תוידעלב ימכסה

 תחיתפל םג וז החיתפ תובקעבו תופסונ תונחת לש החיתפל תופצל שי .ץראה יבחרב קולדתה

 לש לודיגה ירועישב ולא םידעצ לכ לש תרבטצמה העפשהה תא תוארל ןתינ םויכ רבכ .תורחתה

 .קולדתה תונחת רפסמב לודיגה תמועל ןיזנבה תוריכמ
 :ץראב תונחתה רפסמו ןיזנב תוריכמ תוחתפתה תא הארמ האבה הלבטה

 :3 חול

 (קלד תרבח ינדמוא)

 תועצוממ תוריכמ
 הנחתל

 (שדוחל רטיל יפלא)

 ןיזנב תוריכמ תונחת רפסמ
 (רטיל יפלא)

 הנש

195 370 865,000 1977 

258 485 1,503,000 1987 

351 553 2,326,000 1994 

355 650 2,770,000 1997 

 ךס תא תוללוכ הלבטב תוגצומה ןיזנבה תוריכמ ,1997 תנש םע האוושה ךרוצל יכ ןייצל שי)
 טעמ ךכיפל ,תוטומ הנחתל תועצוממה תוריכמה .תונחתל תוריכמ קר אלו ,חאב ןיזנבה תוריכמ

 .(תונקסמה תא תונשל ידכב ךכב ןיא םלוא ,הלעמ יפלכ
 רפסמש דועב ,הנשב 6.4<70-כב עצוממב חאב ןיזנבה תוריכמ ולדג 1994 דע 1987 םינשב

 רועישב ולדג וז הפוקתב הנחתל ןיזנבה תוריכמ .דבלב הנשב 270-כב לדג תוירוביצה תונחתה

 .הנשב 4<70-מ הלעמל לש

 רפסמש דועב ,הנשב 6<70-כב עצוממב חאב ןיזנבה תוריכמ ולדג 1997 דע 1994 םינשב

 לש רועישב ולדג וז הפוקתב הנחתל ןיזנבה תוריכמ .הנשב 5.6'70-כב לדג תוירוביצה תונחתה

 י"ע תובורקה םינשב חתפיהל תוננכותמה תונחתה תא ףיסונ תאז לכל םא .דבלב הנשב 0.4"/0-כ

 ,ךפהתת םג אלא ,רצעיתש קר אל הנחתל תוריכמב לודיגה תמגמש ירה ,תונושה קלדה תורבח

 תונחת ןיב תורחתל תופצל שי קולדתה תונחתל קלדה תורבח ןיב םכסהל רשק אלל ,ךכיפלו

 .תובורקה םינשה ךלהמב קווישה יחוורמב הדירילו ןהלש קושה חתנ לע קולדתה
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