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 רקע .1

 ?המחייה יוקר  מהו  1.1

 כנושא מרכזי  והתקשורתי  וחצי האחרונים, יוקר המחייה בישראל התמקם בשיח הציבוריבעשור  

השיח בנושא הוא לעתים פשטני וסיסמתי, אך עיון מעמיק    משפיע על איכות החיים של כולנו.ה

  מדובר בתופעה כלכלית מורכבת שהיא תוצאה של אינטראקציה בין מספר מנגנונים בנושא מגלה כי  

   יש צורך לרדת לשורשם של מנגנונים אלה.  התוכך שעל מנת להבין א  –

המחי  "יוקר  העלות  יהמושג  את  מתאר  הה"  לקיים  הכספית  מנת  על    חיים   רמתנדרשת 

ה נמדד באמצעות מדדי מחירים, שמטרתם לשקלל את מחיריהם של מוצרים י נתונה. יוקר המחי

רבים למספר אחד   שונות    –ושירותים  לאורך תקופות  רמת המחירים  של  ובכך לאפשר השוואה 

מדינה.   המחיבאותה  יוקר  של  המדידה  היא  י חשיבות  תקופות,  בין  להשוות  היכולת  על  נוסף  ה, 

כלומר,    –כוח הקנייה של הצרכנים    ומהבין  היה, ניתן לת האוכלוסיובשילוב עם מדדים של הכנסש

   .בתקציב כספי נתון מהו סל המוצרים הבסיסי שהצרכנים יכולים להרשות לעצמם

המחי שיוקר  אותו  י כיוון  להסביר  ניתן  רבים,  מוצרים  של  מחירים  של  שקלול  מתאר  ה 

הצרכנ של  שונים  מאפיינים  הביקוש,  בצד  והיצע.  ביקוש  מודל  של  הכנסתם  כתוצאה  כמו  ים, 

, בצד ההיצע, לעומת זאת משפיעים על רמת המחירים.  כמו גם נתונים דמוגרפיים  העדפותיהם,  ו

השונים   השוק  עלויות    –מאפייני  עלויות  כמו  לשוק,  והשיווק,הכניסה  הרגולציה    הייצור  עלות 

   .משפיעים אף הם על רמת המחירים והמיסוי, ורמת התחרות בשוק

שווקים המאופיינים במספר מצומצם של חברות בצד ההיצע נקראים שווקים ריכוזיים.  

כאלה תחרות כשהם    שווקים  בחסמי  גם  שוק,    יםאפשרמ  1מאופיינים  כוח  לצבור  חברות  לאותן 

בשוק   נקבעים  שהיו  מאלו  גבוהים  מחירים  לגבות  יכולות  חברות  אותן  זה  שוק  כוח  ובאמצעות 

 תחרותי. 

ריכוזיות כתוצאה של מבנה    –אנו מתמקדים בשני אופנים בהם נוצרים שווקים ריכוזיים  

אינם סותרים זה את זה,  השוק, וריכוזיות כתוצאה של רגולציה וצעדי מדיניות. שני מצבים אלה  

 ולעיתים אף קיימים במקביל באותו השוק.  

לרבות   ממשלתית  ומדיניות  המרכזים חקיקה  הרגולטוריים  הכלים  הם  יעילה  אכיפה 

ובמדיניות  תחרותיים, ובאותה העת שימוש לקוי בכלים  -מאפשרים התמודדות עם שווקים בלתי ה

גם ליצור שווקים שכאלה.    יםיכולים במיוחד  מעט  ורישיונותמונופוליסטיים    זיכיונותשל הקצאת  

על רמת התחרות,  שמעותית  לכן, לתפיסת המכון, להחלטות רגולטוריות או להעדרן יש השפעה מ

 על יוקר המחייה. כתוצאה מכך ו

שמתערבת   ממדיניות  נובעת  שאינה  רבה  ריכוזיות  רמת  קיימת  שבהם  שווקים  קיימים 

בשוק   ישיר  ממבנה    –באופן  טבעיים",  אלא  "אוליגופולים  המכונים  אלה,  שווקים  עצמו.  השוק 

 
הכוונה לחסמי כניסה, חסמי התרחבות וחסמי מעבר של לקוחות. חסמי הכניסה וההתרחבות הם   –חסמי תחרות  1

הרחבה בנושא ניתן למצוא   מצד ההיצע ואילו חסמי המעבר הם מצד הביקוש אבל רלבנטיים עבור ספקים מתחרים.
 : Bainבמאמרו היסודי של 

Bain, Joe S., Barriers to New Competition: Their Character and Consequences in Manufacturing 
Industries. Cambridge, MA and London, England: Harvard University Press, 1956. 
https://doi.org/10.4159/harvard.9780674188037 

https://doi.org/10.4159/harvard.9780674188037
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ושל השוק   בייצור    –נוצרים כתוצאה של מאפיינים שונים של המוצר  לגודל  יתרונות  כמו למשל 

לרשת  המוצר יתרונות  בין    –)לדוגמה  ,  הלקוח  במעבר  גבוהה  "חיכוך"  רמת  או   תוכנה(,  חברות 

לחברות  .Too big to fail ומצבים של בנקים( –מתחרים שונים )לדוגמה  כאלה,  בשווקים 

, יתרון זה  ועל שחקנים חדשים  על פני המתחרים הפוטנציאליים שלהםמובנה  הגדולות יש יתרון  

את רמת  או משמר  מה שיוצר    –יכול אף למנוע מלכתחילה מחברות חדשות לנסות ולהתחרות בשוק  

 .ולכן תמריצי כניסה נמוכים מאד  , בהתקיים חסמים גבוהים התחרותיות הנמוכה שמאפיינת אותם

צעדים רגולטורים רבים, שלעיתים קרובות מונעים מהרצון להיטיב עם קבוצת אוכלוסייה  

מסוימת, יכולים לפגוע באופן ישיר ברמת התחרות בשווקים בהם מתבצעת אותה רגולציה. צעדים  

אך יש להבין    – יתכן נימוק שמצדיק את הפגיעה בתחרות    –פסולים מן היסוד  בהכרח  כאלה אינם  

לשקול חלופות שיכולות להשיג  בהתאם גם  את המחיר שפגיעה בתחרות גובה מיתר הציבור, ו ולשקף  

רגולציה חוסמת הפגיעה בתחרות.  צמצום  תוך  דומה  יחסית מבחינה  כתחרות  -תוצאה  עמידה  זו 

 נהנות ממנה משקיעות מאמצים רבים על מנת למנוע את סילוקה. פוליטית, שכן קבוצות הכוח ש

 ?כך כל יקרה  ישראל למה .21

כלכלת ישראל מעוצבת במידה  בראיה של הכלכלה הישראלית לאורך זמן, ניתן לקבוע ש

ידי   על  והפוליטייםמשמעותית  הדמוגרפיים  הגאוגרפיים,  מאוד,  מאפייניה  קטן  שוק  היותה   .

עם   מסחר  כלכלי"הסמוכות  שכנותיההמבודד  "אי  למעין  ישראל  מדינת  את  הפך  מצב   –  קטן  , 

הבידוד היחסי של כלכלת ישראל מוביל לכך שהיבוא אליה    התורם רבות ליוקר המחייה בישראל.

יקר ומסורבל: בעוד שבמדינות אירופה, למשל, ניתן להעביר סחורות ממדינה למדינה ללא קושי או  

ה מוצר  כל  משמעותיים,  דרך,  עלות  כברת  לעבור  נדרש  לישראל  שינוע  מגיע  עלויות  הכוללת 

רבה.  ו ומבירוקרטיה  גבוהות,  מסחר  מעלויות  ממשלתיים,  ממכסים  המשק  המורכבת  מן  בחלק 

,  כל אלהלצד    )במיוחד צד השירותים( מונעים חסמים רגולטיביים כניסת שירותים זרים מתחרים

הביקושים לכלל המוצרים והשירותים במשק,  קצב גידול האוכלוסייה הגבוה בישראל מגביר את  

לאומיות הלוקחות בחשבון הן את רמת ההכנסה  - בהשוואות בין  ותורם גם הוא לעליות המחירים.

ים בשער החליפין, נמצא כי מוצרי הצריכה בישראל יקרים, ויוקר המחיה גבוה, ביחס  י והן את השינו

 .2למדינות העולם המפותחות 

  , ושורשיה בעברה הסוציאליסטי של המדינה. תופעה היסטוריתהיא    הריכוזיות בישראל

נובע  מורשת הסטורית, חלקם  ריבוי של מונופולים, שחלקם  ב  ריכוזיות היסטורית זו מתבטאת כיום

בלתימ הפרטה  שאינם  ותחרותיים,  -תהליכי  תחרות  מחסמי  כלכליים    .מטופליםחלקם  גופים 

רב  גדולים,   שוק  בכוח  החזיקו  פרטיות.  מידי,  שמלכתחילה  כחברות  כוחם  על  ושמרו  הופרטו 

הנשק   תעשיית  הכימיקלים,  תעשיות  הבנקאות,  בענפי  למצוא  ניתן  לכך  בולטות  דוגמאות 

צב זה  מ  והתשתיות, אשר עברו ברובן תהליכי הפרטה, ומאופיינות עד היום בריכוזיות גבוהה מאוד.

והצרכנים    –  תחרות לא הוגנתתחרות או להמתורגם לחוסר  ,  פירמות כוח שוק עודף  ןלאות  מקנה

   נפגעים בהתאם.

.  , וברמת הריכוזיות הגבוההתפקיד משמעותי ביוקר המחיה בישראללמדיניות הממשלה  

עסקיות  ראשית,   כוח  מ  שונותקבוצות  תחרות  רגולציהנהנות  ממתחרים    ,חוסמת  שמונעת 

 
מכון טאוב, דו"ח מצב המדינה,  , לאומית: פרספקטיבה היסטורית-המחיה בישראל בהשוואה ביןיוקר ברנד, גלעד,  2

2015 . 
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לה  לשוקיפוטנציאלים  את    . כנס  מגבילה  הממשלה  האלה,  הכוח  קבוצות  על  להגן  כוונה  מתוך 

הציבור.   חשבון  על  אלה  קבוצות  עם  מיטיבה  ובכך  שלהן,  העיסוק  בתחום  לראות  התחרות  ניתן 

ל תחרות  דוגמה  חוסמת  רגולציה  של  החקלאותבהשפעתה  של    :סוגיית  פרנסתם  על  להגן  הרצון 

ת הייבוא החקלאי, ובכך לייקר את המוצרים  חקלאים ישראלים הוביל להחלטה פוליטית להגביל א 

פיצוי ישיר לחקלאים לצד פתיחה של  )הנשקלת עתה( לתת  ולעומת זאת, החלופה    –  עבור הצרכן 

   של הפגיעה בצרכן, תוך שימור ההטבה לחקלאים. הפחתההשווקים לייבוא מאפשרת 

תחרות,   לחסימת  פוגעת    הבירוקרטיהבנוסף  היא  הממשלתית  מתחרים גם  של  ביכולת 

במקרים רבים מגדיל את  לשווקים השונים. העומס הבירוקרטי שמוטל על פירמות קטנות    להיכנס

קטן,   עסק  של  בתפעול  הקושי  להיפתח.  מלכתחילה  מהעסק  מונע  אף  ולעיתים  עלויותיהן, 

ותם  מוביל לכך שגם כאשר כן נפתחים א  3שממחקרנו עולה כי הבירוקרטיה מהווה נטל משמעותי בו, 

מה שכמובן    – רכשו על ידי אחת הפירמות הגדולות בתחומן  יי  ים רבים הם במקר   –מתחרים קטנים  

 .ומעצים את כוח השוק של הפירמות הגדולות עוד יותר  פוגע בתחרות באותו שוק

מהממשלה להתערב    ה מנעבשנים האחרונות    רשות התחרותשל    פעילות מוגבלתלבסוף,  

מדיניות  באופן אופטימלי במקרים של שווקים שאינם תחרותיים. המונופולים במשק מאתגרים את  

על פני שווקים רבים, שלכאורה אינם מושפעים אחד  לאורך שנים  בכך שהם מתפרסים  התחרות  

כוח   למונופול  מקנים  אך  להגברת  רב  מצרפי  מהשני,  שמוביל  מה  הקמעונאיות  הרשתות  מול 

  4.מהיעדר תחרות רווחים רביםבסופו של יום גם וריכוזיות  ה

 בהקשר של יוקר המחייה, המכון מתמקד במחקר הסובב את שוק המזון בישראל.  

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור ההוצאה של משק בית ממוצע על מזון  

ורדים בעשירוני ההכנסה. כלומר,  הוא השלישי בגודלו, אחרי דיור ותחבורה, ושיעור זה עולה ככל שי

נתונים אלה הם    משקי הבית החלשים יותר בישראל מוציאים חלק גדול יותר מהכנסתם על מזון.

שוק המזון בישראל  כפי שהוסבר לעיל,  משמעותי בהתמקדות המכון בנושא זה. לצד זאת,    םגור

ן או שיווקו. יצרניות המזון  מאופיין בריכוזיות גבוהה, בין אם מדובר בייצר המזון, ייבוא של מזו 

המקומיות נהנות מהשתלטותן על שווקי מוצרים רבים ושונים בו זמנית, מחקיקה המגבילה ייבוא,  

כניסה למתחרים קטנים.   חסם  המהווים  מול המשווקים  נהנים, במקרים    היבואניםומהסכמים 

ומרגולציה   מותגים,  של  בלעדי  מייבוא  המוצרים  רבים,  את  לבסוף,  שמגבילה  לייבוא.  הניתנים 

,  אשר פתחה פער גדול מן הרשתות המתחרות בנתח השוק שלה  הקמעונאים, ובפרט רשת "שופרסל"

מה שמאפשר  אגרסיבית לרוחב כל השוק,  נהנים מהעדרה של תחרות   -ומשמשת מעין מובילת שוק 

 . הקורונהלהעלות מחירים אפילו בתקופות משבר כגון בזמן  ,להם, בצוותא עם יצרני המזון

 

 

 
 .והחסמים העומדים בפניהם  מחקר המכון בנושא עסקים קטניםאת  ראו  3
כחמש חברות שולטות על נתחים אדירים משוק המזון הישראלי, אך   –דוגמה בולטת לכך היא יצרני המזון  4

מנעת, לאור הטענה ששווקים אלה שונים מהותית מעסקי הליבה של גופים אלו. עם  התרחבותן לשווקים רבים אינה נ 
זאת, הפריסה הרחבה של כל אחת מהיצרניות מאפשרת להן לשאת ולתת עם חברות הקמעונאות על "עסקת חבילה"  

אכיפה,   של כלל מוצרי החברה. הסכמים מסוג זה הם דוגמה להתנהגות בלתי תחרותית שנופלת בין הכיסאות מבחינת 
אך מאפשרת למונופולים לשלוט על חלקים אדירים משוק המזון, ומונעת כניסה פוטנציאלית של מתחרים קטנים,  

 שאין באפשרותם להציע תנאים דומים.

https://www.iep.org.il/publications/khdshnvt-b-sqym-qtnym-vbynvnyym


6 
 

 

 

 סקירה היסטורית  –יוקר המחייה בישראל  .2

ה עברה שינויים רבים ומשמעותיים. כל תפנית כזו,  תלאורך שנות קיומה של מדינת ישראל, כלכל

במבנה השווקים הפיננסיים, או בכל  בכלכלה הפוליטית הישראלית, בשוק העבודה המקומי,    בין אם 

המצב שקדם לו, וכגורם המשפיע על המשך ההתפתחות  חלק אחר בכלכלה, ניתן להבין כתוצאה של  

מסלול זו יכולה לשמש כהסבר היסטורי למצב של יוקר המחיה כיום  -נקודת מבט תלוית  הכלכלית. 

בכלכלה הישראלית, ובמדיניות    העשור וחצי האחרוניםלכן, סקירה כרונולוגית של אירועי    בישראל.

 ם. , יכולה לסייע בהבנת מצבנו כיובפרטהכלכלית 

המ הרפורמות  במשק שמעותאחת  לתחרותיות  הנוגעות  האחרונות  בשנים  שחוקקו  יות 

, נועדה  2005רפורמה זו, שהורכבה ממספר חוקים שעברו בכנסת בשנת  .  רפורמת בכרהישראלי היא  

לקוחותיהם.   עניינים של הבנקים מול  ניגודי  ולמנוע  לקדם תחרות בתחומים שונים בשוק ההון, 

ולטובת מטרות אלה, הוחלט להפריד את הבנקים מקרנות הנאמנות וקופות  בעקבות ועדת בכר,  

שנים למכור אותן. הפרדה זו מגבירה את התחרותיות של    4הגמל שהיו ברשותם, ולבנקים ניתנו  

ראשית, היא מאפשרת לשחקנים נוספים וקטנים    –שוק החיסכון הישראלי בשני אופנים לפחות  

יותר להיכנס לשוק החסכון, כאלה שלא יכלו להתחרות בבנקים ובכוח השוק שלהם, כוח שוק שנבע  

עניינים   בניגוד  היו  הבנקים  שנית,  הפוטנציאלים.  ללקוחות  ישירה  ומגישה  לגודל  מיתרונות 

של הלקוחות,    יועצי ההשקעותזמנית  -הם היו בו  – קרנות הנאמנות וקופות הגמל  בהחזקתם את  

 בעלים של אפיקי ההשקעה עצמם.וה

התרחשו רצף , כמה שנים אחרי העברתם של החוקים כתוצאה מרפורמת בכר,  2011  קיץב

נושא   סביב  והתקשורתית  החברתית  הלב  תשומת  את  משמעותי  באופן  שהגבירו  אירועים  של 

התבצעו פעולות מחאה והפגנות במגוון של    ,המחאה החברתיתבמסגרת    יוקר המחייה. התחרות ו 

  מחירי הפעוטונים ועגלות ילדים, ובאופן כללי יוקר המחייה. המזון,  מחירי  מחירי הדיור,    –נושאים  

רבים לגבי יוקר המחייה בישראל, והכתה גלים בציבור הרחב,  מחאה זו ייצגה את תחושותיהם של 

במבט לאחור, תרומתה העיקרית  על אף היותה מחאה מרובת מטרות, שלעיתים אף סתרו זו את זו.  

הישראלי,  של   המחייה  ליוקר  הישראלי  הצרכן  של  המודעת  להעלאת  הייתה  החברתית  המחאה 

מתוך    –קים מסוימים בנוגע להעלאות מחירים  ובמידה מסוימת, הגברת הזהירות של פירמות בשוו

הפוליטית, הוקמה   ברמה  בנוסף,  לכך.  הציבור  להימנע מתגובות  ועדה    –  ועדת טרכטנברגכוונה 

נועדה לבחון את יוקר המחיה בישראל ולהציע פתרונות. המלצותיה של  ש ציבורית במינוי ממשלתי 

יניהן: העלאת מיסי הכנסה, רווחי הון  לתחומים רבים, וב, נגעו  2011הועדה, שפורסמו בספטמבר  

  10,000, בניית  3  מגילומס חברות, הפחתת מכסים על דלק ומוצרי אלקטרוניקה, החלת חינוך חובה  

יחידות דיור להשכרה ורכישה למשפחות מהמעמד הבינוני, והגברת הריכוזיות על ידי הסרת מכסי  

מתקן   הקמת  בבנקים,  הריכוזיות  להפחתת  ועדה  הקמת  שתחייב  יבוא,  וחקיקה  מלט,  ייצור 

בהחלטותיהם. תחרות  שיקולי  בחשבון  לקחת  המלצות    רגולטורים  רוב  את  אישרה  הממשלה 

הועדה   בדו"ח  ביותר  לחשובים  שנחשבו  הפרקים  שני  וכיום  מגיל    – הממשלה,  חובה  ,  3חינוך 

המיסים   הפחתת  מתווה  זאת,    – והפסקת  עם  הדו"ח.  של  נוספים  חלקים  לצד  במלואם,  יושמו 

 .5מקודמות   ןמלצות רבות של דו"ח הועדה לא אומצו או נזנחו ואינה

 
על צמצום משמעותי של שימוש בהיטלי סחר להגנה על תעשייה מונופוליסטית או ריכוזית   ת הוועדה למשל, המלצ 5

שיעורי ההשתתפות של גברים חרדים ושל ערבים   הגדלת  שהוצבו בוועדה בנושאעדים הישיושמה רק באופן חלקי, ו



7 
 

 

 

בתחומים   התחרות  ורמת  המחיה  ליוקר  הנוגעים  החוקים  מספר  חוקקו  השנים,  עם 

  –בעקבות ועדה שעסקה בנושא, עבר חוק קידום התחרות בענף המזון    2014מסוימים. כך, בשנת  

המזון" שהושמע  "חוק  הביקורת  עם  מתכתב  זה  חוק  החברתית  ב.  המזון,  מחאה  מחירי  סביב 

היא להגביר את התחרות בשוק המזון ברמת הקמעונאות. חלקו הראשון של   ומטרתו המרכזית 

  "חוק המזון" מחייב את רשתות הקמעונאות לפרסם באינטרנט את מחירי המוצרים שהן משווקות

והורדת מחירים    תוך ציפייה שהזמינות של מידע זה לצרכנים תוביל להגברת התחרות עליהם  –

ברשתות המזון. חלקו השני של החוק מגביל את רשתות הקמעונאות מבחינת הריכוזיות הגאוגרפית  

שלהן, וקובע מידה של ריכוזיות שהחל ממנה על הרשתות לבקש אישור מיוחד לפתוח סניף נוסף  

שליטה   יש  אחת  לרשת  בהם  המקרים  את  לצמצם  שואף  המחוקק  בכך,  גאוגרפי.  מרחב  באותו 

כאלה.   לישובים  להיכנס  למתחרים  הזדמנויות  ולאפשר  מסוים,  ביישוב  מזון  שוק  על  מוחלטת 

גם   החוק  יכולת  לבסוף,  הגבלת  ידי  על  והספקים  הקמעונאים  בין  היחסים  מערכת  את  מסדיר 

 ההתערבות של כל צד בפעולותיו של הצד השני, ואיסור על תיאום הסדרים שאינם יעדי רכישה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לצד החקיקה, מספר תוכניות ממשלתיות הוצעו לפועל במטרה להקטין את יוקר המחייה.  

חסרי דירה לרכוש דירה, באמצעות  נועדה להקל על    2015בשנת    "מחיר למשתכן"תוכנית  הרחבת  

על   נוסף  בתוכנית.  דירות מפרויקטים המשתתפים  של  ברכישה  מועדפים  לתנאים  זכויות  הגרלת 

לקדם   מנסה  גם  התוכנית  זו,  ההגרלות  מטרה  תמריצי  באמצעות  לפריפריה  צעירים  של  מעבר 

של   הישארותם  ואת  המשתתפים,  הפרויקטים  המקום"ובחירת  הזכייה    "בני  סיכויי  באמצעות 

-דירות, ו   3,500-כ  2018במסגרת "מחיר למשתכן" אוכלסו עד סוף    יים.של תושבים מקוממוגדלים  

בנייה מלא.    25,000 נוספות קיבלו היתר  עם התוכניות הדומות שהמשיכו  דירות  יחד  זו,  תוכנית 

בעיקר סביב העובדה שחלק    –תחת השם "דיור בהנחה", ספגה ביקורת לא מעטה  עד היום  אותה  

  מש כאפיקי השקעה עבר הרוכשים, ולא כדי לגור בהן בעצמם.משמעותי מהדירות נרכשו במטרה לש

וגודל   החדרים  מספר  מבחינת  בפרויקטים  שהוצעו  הדירות  הרכב  רבים,  שבמקרים  נטען  בנוסף, 

 
, או כתבות  דו"ח המעקב של "המרכז להעצמת האזרח"לא אומצו. למידע נוסף ניתן לקרוא את בשוק העבודה 

 עיתונאיות בנושא: 
 .2018, עמירם ברקת, גלובס, רכטנברג""המסים עלו, והדיור הוזנח: מה עלה בגורל המלצות ט
 .2021, צבי זרחיה, כלכליסט, "הסחרור הפוליטי עצר את יישום המלצות טרכטנברג"

  

https://www.ceci.org.il/sites/citizens/UserContent/files/7YearsSocialjusticeprotests_3.pdf
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001254442
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001254442
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001254442
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/Hyt2CKPiu
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הדירות לא תאם את צרכיהם של זוגות צעירים )שהם קהל היעד העיקרי של התוכנית(, ושהמחירים  

 הנמוכים הושגו באמצעות סטנדרט נמוך. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נערכו מספר רפורמות משמעותיות בשנים האחרונות, ובראשן פתיחת    בתחום התקשורת

הסלולר הסלולריים,  ואילך  2012משנת    שוק  הטלפונים  לשוק  החדשות  המתחרות  של  כניסתן   .

והאינטרנט   הטלפון  חבילות  במחירי  משמעותית  לירידה  הוביל  למדי,  ריכוזי  אז  עד  שהיה 

שמו ירידה  והספק  הסלולריים,  התשתית  בין  הפיצול  ביטול  כן,  כמו  היום.  עד  בתחום  רגשת 

את    האינטרנט לשפר  לצרכן,  יותר  ונוח  יותר  לשקוף  האינטרנטי  החיבור  שוק  את  להפוך  עתיד 

 השירות שנותנות חברות האינטרנט, ולהקל על כניסה של מתחרים קטנים נוספים לסקטור זה. 
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רפורמת   הפרדת לבסוף,  חדש,  בנק  הקמת  הכוללת  הבנקאות  בשירותי  התחרות  הגברת 

" שעברה בחוק ההסדרים האחרון נועדה להגביר  הבנקאות הפתוחה "חברות כרטיסי האשראי ואת  

את התחרות על הצרכנים בין הבנקים השונים, ולהקל על הלקוחות בהשוואת מחירים בין בנקים.  

פיננסי   מידע  שירות  של  חוק  מלא  מידע  שיתוף  שירותים    ))בהסכמתוהלקוח  מאפשר  נותן  עם 

הלוואות, עמלות ותנאים נוספים    פיננסיים, ובכך מאפשר ללקוח לקבל שירותים כמו השוואות של 

, ניוד המקוון של חשבונות בנקהשירות מסוג זה, לצד רפורמת  שבנקים השונים יכולים להציע לו.  

ואוטומטי בין בנקים, צפוי לקדם באופן משמעותי את התחרות על לקוחות  מהיר  שמאפשרים מעבר  

הבנקים,   הבנק,  בין  מול  הלקוח  של  המיקוח  כושר  את  צרכני  ולהגלהגביר  של  הרגישות  את  דיל 

 . משלמים, וגובה העמלות שהם שהם מקבלים השירותים הבנקאיים לרמת השירות, התנאים

 

 ( 2022הפערים במצב הקיים כיום ) .3

מבט מפוכח בפרספקטיבה על הניסיונות שנעשו להיאבק ביוקר המחיה וההצלחה המוגבלת עד כה  

 התורמים למצב הלא אופטימלי השורר כיום:במאבק זה מאפשרים להתחקות אחרי מספר פערים  

שוקי של ספקי מזון הביא לכך שנוכחותם  -חוסר הבנה בדבר הצורך להתמודד עם כוח רב .א

של ספקים אלה על מדפי הרשתות הקמעונאיות לאורך שנים הלכה וגדלה והסתעפה עד  

מדפיהם על  הללו  הספקים  של  בנוכחותם  תלות  פיתחו  הרשתות  שבעלי  כך  תלות  כדי   ,

 המתורגמת למיקסום ריווח במסגרת הסכמי יעדים.  

התרת מיזוגים נדיבה מידי בשל היעדר האבחנה בין מיזוגים שמבצע מי שבידו מונופול או   .ב

נוכחות ריכוזית והריווח שהוא משיג בהתפשטות לרוחב, לשווקים נוספים על שוק הליבה  

ה  הספקים  קבוצות  בידי  שכיום  לכך  הביא  זה  מצב  פועל.  הוא  ריבוי  שבו  יש  גדולות 

שוק של ספקים  -מונופולים. במשחק החוזר מול בעלי הרשתות יש לכך "ערך מתמיר" כוח

 אלה ומצנן תחרות מצד גורמים חדשים. 

המחזיקים ריבוי מותגי על, מביא לכך   –היעדר כל פעולה שיטתית מול היבואנים הגדולים   .ג

הגד היצרנים  את  במחירים  לחתוך  ישאפו  לא  הללו  אלא  שהיבואנים  המקומיים,  ולים 

   יצטרפו אליהם. במשחק כזה, הציבור הוא הגורם הראשון שנפגע.

מתן היתרים לרשת שופרסל, המחזיקה בעליל בכוח שוק, לגדול ולספח אליה עוד ועוד חנויות   .ד

בישראל.   הגדולות  מכירה  הנקודות  מרבית  של  בעלים  כיום  היא  ששופרסל  באופן  מכולת, 

לקבוצות הספקים הגדולות "לסגור ענין" מול שופרסל, כאשר    מציאות ריכוזית זו מאפשרת

היא   הסבירה  ואינו  ההנחה  מכריע  אינו  שלהם  השוק  נתח  שממילא  האחרות,  הרשתות  כי 

לא יעזו "לחתוך מחירים" בצורה בוטה שתגרום לכל השוק לנדוד    –מתקרב לזה של שופרסל  

 לחיקן.
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 הצעות מדיניות  .4

הפרקטית, המכון ניסח מספר הצעות להתמודדות עם יוקר המחיה בישראל כיום.  ברמת המדיניות 

הצעות המדיניות מבוססות על ניתוח של המצב הקיים, ושל הסיבות להיווצרותו כפי שתוארו לעיל,  

 ומתמקדות בעיקר בשוק המזון. 

הוכרזו   .א טרם  אשר  המזון  בשוק  הפועלים  העיקריים  המונופולים  כל  על  הכרזה 

מוצרי  כמונופולי כלל  על  הבית  משקי  הוצאת  לפי  בתיעדוף  התחרות,  רשות  ע"י  ם 

 הספק/היבואן. 

 חקיקה בחוק ההסדרים הכוללת: .ב

 . איסור על חסימת יבוא של מוצרי יבוא שבמונופול .1

ההוצאות   .2 ההכנסות,  בגין  מבוקר  שנתי  דו"ח  במתן  מוכרז  מונופול  כל  חיוב 

 . והרווח שלו, בכלל ולגבי המוצר שבמונופולין בפרט

מיבוא   .3 מפתח  במותגי  בלעדיות  שלהם    –איסור  השוק  שנתח    25%מותגים 

 .ומעלה לא יהיו תחת בלעדיות

 . תמריצי מס להקמת מתחרים חדשים בתעשייה המקומית בישראל .ג

של קבוצות הספקים/יבואנים   .ד מונופולים  לפיצול  , IIפיצול מסוג    –תוכנית מפורטת 

 . מוצרי הליבה של אותה קבוצת מזון בדמות השלת מונופולים שאינם נמנים על תחומי  

כוחה .ה "שופרסל"  דילול  חברת  ממנה   של  ולמנוע  חנויות,  והשלת  הפרדה  באמצעות 

 התרחבויות נוספות לשווקים משיקים. 

שאחד  .ו בהינתן  במיזוג,  כי  הקובע  הכלכלית  התחרות  לחוק  או  המזון  לחוק  תיקון 

יוגדר ככזה העלול לפגוע , המיזוג  או חברה דומיננטית  הצדדים מוגדר כבעל מונופולין 

 יצליחו הצדדים להוכיח שאין חשש לנזק כזה. בתחרות ובציבור, אלא אם 

לחוק התחרות הכלכלית המונע מחברות שמחזיקות במונופול בשוק מסוים  .ז תוספת 

את   וכד'(  מתואמים  הנחות  יעדים/שיעורי  הסכמי  )באמצעות  ומתן  במשא  לקשור 

 מוצרים אחרים אותן היא משווקת. המוצר בו יש להן מונופול עם 

בישראל   המחיה  יוקר  בנושא  במזכרים  האלה  המדיניות  הצעות  על  בהרחבה  לקרוא  ניתן 

 בקישורים הנוספים בעמוד. המצורפים 


