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פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

 נוח לקהל הרחב) תיווך(מציעות שירות •

 לעיתים שירות חינמי למשתמש•

 

 צבירת בסיס משתמשים רחב•

 

גדלה האטרקטיביות של הפלטפורמה  •
 מפרסמים/ כלפי נותני השירותים 

 נוצר כוח שוק כלפי נותני שירותים•

כלכלת רשת מחזקת את כוח השוק  •
 ומגדילה חסמי כניסה לפלטפורמות 

 

 יותר משתמשים
 

 יותר נותנים שירותים
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 אפיון פשטני של פעילות חלק מהפלטפורמות הדיגיטליות



פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

  .צדדיו משני חיוביות חיצוניות השפעות עם צידי-דו שוק•

 סיבה יש תמיד לא – וחינמי נוח השירות אם•
 .נוספות בפלטפורמות גם שימוש לעשות למשתמשים

 מייצרת הרשת וכלכלת באינטרנט השימוש ,החדשנות•
 אופייניות שלא שוק כוח תפיסת של מהירויות
 .מסורתיות לתעשיות

 

 .אלף 560 – היום .עובדים אלף 33.7 העסיקה 2010 -ב•

 .ממנה 3 פי – היום .מוולמארט פחות שווה :שנים 3 לפני•

 .לאמזון הולכים סנט 44 ,מקוונות ברכישות מוציאים שהאמריקאים דולר מכל•

 .באמזון בחיפוש אינטרנטית רכישה מתחילים מהאמריקאים 55%•

 
4444

 מאפייני פעילות הפלטפורמות הדיגיטליות



פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

 מהצרכן שגובים המחיר על בעיקר ממחשבה המעבר•
  אבל בחינם שירותים הרבה מקבל הצרכן שבו לעולם

 הרבה לגבות מצליחות הדיגיטליות הענקיות זאת בכל
 שימוש או מסחר או אחרים שירותים מנותני או כסף

 .במידע

 ,השירותים נותני כלפי שנוצר השוק לכוח מעבר•
 למשתמשי ביחס מוחלט כמעט שוק כוח נוצר לעיתים

 )אפל :קיצונית דוגמה( הפלטפורמה

 הרלוונטי השוק של סגמנטציה◄

 ומידע למשתמשים הקשור במידע ושימוש אגירה•
 )אתה זה המוצר( השירותים לנותני הקשור

 רחב באופן למידע הקשורה שוק הגדרת◄
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 שינויים ביחס לתפיסות המסורתיות של הגבלים עסקיים



פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

  .מימדי-רב כשהוא יותר גבוה מידע של הערך לפעמים•
Rubinfeld, Daniel L., and Michal S. Gal. "Access barriers to big data." Ariz. L. Rev. 59 (2017): 339.  

 לא שהם מידע בעלי בין מיזוגים דווקא :המשמעות•
 .יותר מסוכנים להיות יכולים תחום מאותו
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 השימוש במידע וההשלכות התחרותיות



פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד 7777

 העסקי בענפים מסורתייםשל המודל ) Disruption(שיבוש 

Facebook, Google, Amazon and other internet behemoths are involved in a form of

technological innovation that is acting as a “wrecking ball”, the president of the European

parliament .

“The aim is not just to play with the way society is organised, but instead to demolish the

existing order and build something new in its place,” said Martin Schulz. “The internet lost

its innocence long ago.”

Digitisation brings undoubted benefits, but if we want to prevent becoming “remote-

controlled ‘data cows’ who live in a world ruled over by a handful of multinational

companies,” he said, “we cannot leave debating ‘internet issues’ to the nerds. It is a debate

in which all must have their say.”

30 Jan 2016

מכלל הפלטפורמות 4%שווי השוק של הפלטפורמות הדיגיטליות האירופאיות הוא רק 



פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד 8888

 Level Playing Field –מגרש משחקים מאוזן 



פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

         .                    -ו                    נגד חקירות נוהלו באירופה•
  להציע יאפשרו שלא כך על מלונות להחתים שנהגו כך על

  של ישירה במכירה לרבות ,משלהם נמוכים במחירים חדרים
   .המלון בית

 .ביותר הטוב המחיר של התחייבות הייתה הצרכן מול•

  באירופה גורף ובאופן ,זאת פרקטיקה נאסרה מהמדינות בחלק•
 :מתחרות תיירות לסוכנויות ביחס מכך לחדול הסכימו החברות
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 ניצול מעמד לרעה

"Under the new commitments, Booking.com will abandon its price,

availability and booking conditions parity provisions with respect to

other online travel agencies. This will create an environment that

supports increased transparency and competition among online travel

agencies which will ultimately benefit consumers, as well as hoteliers,

by encouraging the freedom for properties to offer different pricing and

booking policies (e.g. free cancellation, WIFI, breakfast) through

different online travel agencies."



פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

“Google has abused its market dominance in its search
engine by promoting its own shopping comparison
service in its search results and demoting its
competitors” 
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 ניצול מעמד לרעה



פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

 שהיא המידע באמצעות שפועלות חברות או פייסבוק•
 בחירות( הקהל דעת על להשפיע יכולות אוספת
 )ב"בארה

  כשאנחנו שנקבל התוצאות על להשפיע יכולה גוגל•
 .משהו מחפשים

 
 

 
 

  אמזון של בענן שימוש עושים מקוונים קמעונאים•
 בה ותלויים

 בו לטפל בא בישראל הריכוזיות שחוק למה קצת דומה•
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 פוטנציאל לניצול כוח לא בתחום התחרות הישירה  



פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

 יותר יעילה בצורה למידע מגיעים•

 מתחרים בין בקלות להשוות מאפשרות•

 הגדולים כמו להתחרות קטנים למתחרים מאפשרות•
 מקומי שוק כוח של כיסים ומבטלות

 הישראלי הצרכן לב על מיבוא תחרות מאפשרות•
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 יתרונות עצומים לצרכנים –מצד שני 



פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

 מתחרים בין בקלות להשוות מאפשרות•
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 למעשה זה על מסתמך המזון חוק•
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 יתרונות עצומים לצרכנים –מצד שני 



פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

 הגדולים כמו להתחרות קטנים למתחרים מאפשרות•
 :מקומי שוק כוח של כיסים ומבטלות
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 יתרונות עצומים לצרכנים –מצד שני 

חנות אחת

סניפים 41



פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

 הישראלי הצרכן לב על מיבוא תחרות מאפשרות•

 :ישירות

 

 

 :ובעקיפין
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 יתרונות עצומים לצרכנים –מצד שני 



פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

 של השוק כוח את לרסן מנסים הרגולטורים לכן•
  לצרכנים לאפשר עדיין אך ,הגדולות הפלטפורמות

 :חדשנות לעודד ולהמשיך ,שלהן מהיתרונות ליהנות

ומידע פרטיות בנושא טיפול 

הצרכן הגנת של פעולות חיזוק 

מקוון ולא מקוון:מאוזן משחקים ומגרש נייטרליות 

מעמד ביצור של מדירות לפעולות ביחס קשה יד   

חברות עם גם – הענקיות של למיזוגים יתר חשדנות  
 .אחרים מענפים
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 לסיכום



פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד 17171717    

 תודה על ההקשבה
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 חומר מקצועי
 וקבוצות דיון  

 :באתר פורום הגבלים עסקיים ורגולציה
www.hurvitz-institute.tau.ac.il/professional-material/  


