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 הגדרות

יצחק ' ועליו חתום פרופ 1996שהוכן בפברואר , לצורך תיקון מחיר בסיסי, דוח לבדיקת רווחיות חברות הנמצאות בפיקוח מחירים
 סוארי 

 דוח סוארי  

על פי הגדרתו בחוק פיקוח על מחירי מצרכים   ,המשרדים הממונה מכל משרד ממשלתי לעניין פיקוח על מחירי המוצרים שבאחריות
   1996-ו"התשנ, ושירותים

 המפקח על המחירים  

 "  הוועדה"ועדת המחירים או    1996-ו"התשנ, על פי הגדרתה בחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים

 ס "למ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  

 מצרך מפוקח מוצר או שירות מפוקח

 נתח שוק השירות המפוקח/מוצר

 מוצר הומוגני (לא קיימת שונות משמעותית בין המוצרים)מוצר הדומה למוצרים מאותו סוג 

 נכסי ההון המושקע  כהגדרתם בדוח סוארי , סעיפי דוחות כספיים של חברה שמוצר או מוצריה מפוקחים

 עדכון מחיר   ( סואריעדכון בסיסי על פי דוח )תהליך עדכון מחירי מוצרים בפיקוח בשיטת התשואה על ההון הפעיל 

עדכון שוטף על פי  דוח  )תהליך עדכון מחירי מוצרים בפיקוח בין עדכונים בסיסיים בעקבות שינוי במחירי סל התשומות של החברה 
 ( סוארי

 הצמדה 

 ק  "ר רכוש קבוע  

Capital Asset Pricing Model CAPM 

Pricing Cap Regulation PC 

Rate of Return Regulation RoR 

Sliding Scale SS 

Weighted Average Cost of Capital WACC 

Yardstick Competition YC 

 תקופת העריכה ומועד החתימה על פי הגדרתם בחוק החברות
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 תמצית מנהלים
 מבוא ומטרות העבודה

 העבודה מטרות

ובמשרדי האקדמי בעולם שנצבר הידע את רותמת המוצעת המתודולוגיה  
  מנחים קווים וקובעת המחירים פיקוח בנושא ,ובעולם בישראל ,הממשלה

  ,בישראל המפוקחים המחירים ועדכון קביעת לאופן Guidelines)) כלליים
  בעתיד להיכנס שעשויים לאלו ביחס והן כיום המפוקחים למוצרים ביחס הן

   .כיום הקיימות הפיקוח שיטות של האפקטיביות בחינת תוך ,לפיקוח

אותה ולהכווין המחירים לוועדת לסייע נועדה המוצעת המתודולוגיה  
 ,מתודולוגיות אחידות ליצור מנת על זאת ,המחירים על הפיקוח בתהליך

  .השונים הממשלה משרדי של הפיקוח בתהליך ,האפשר ככל

 

 כללי

חברות רווחיות ועל המחירים על לפיקוח המשמשת המרכזית המתודולוגיה  
  1996 בשנת נכתב סוארי דוח .סוארי דוח על מתבססת מחירים לפיקוח הנתונות
  מחירי תיקון לצורך) מחירים בפיקוח הנמצאות חברות רווחיות בדיקת לצורך
  של השונים והמאפיינים בכלכלה זמן פני על שחלו השינויים ,זאת עם .(בסיס

  רחב במגוון שימוש כיום עושה המחירים שוועדת לכך הביאו המפוקחים הענפים
 .המחירים על הפיקוח חוק יישום בעת מתודולוגיות של יותר

את ,ייעודי מומחים צוות באמצעות ,לעדכן המליצה חברתי-כלכלי לשינוי הוועדה  
  בו הנקובים התשואה שיעורי כי מחשש ,1996 משנת עודכן לא אשר סוארי דוח

  ששיטת העובדה נוכח ,השאר בין ,זאת .כיום הראוי על ניכרת במידה עולים
  ניכר באופן גבוהה הייתה הריבית סביבת שבה בתקופה נקבעה הקיימת הפיקוח
 התקינה בכללי השינויים השפעת ונוכח כיום הקיימת הריבית מסביבת

 להחלטת הפכה זו המלצה .(IFRS - בינלאומית לתקינה מעבר ,למשל) החשבונאית
 .2011 בדצמבר ממשלה

ורואי מימון אנשי ,כלכלנים של צוות ידי על האוצר משרד בעבור הוכן זה דוח  
  בראשותם חייקין סומך KPMG-ו ומימוני כלכלי ייעוץ נומריקס מחברת חשבון

  תוך זו עבודה על מתבססות הדוח מסקנות .מופקדי טל ר"וד שלם רועי ר"ד של
  הממשלה במשרדי המחירים על והמפקחים האוצר משרד נציגי הערות הפנמת
 .השונים

הבא השקף ראו ,זה בדוח הכלולים הפרקים של מלא לפירוט. 

 

 המחירים ועדת דעת שיקול

המחירים ועדת דעת לשיקול תחליף מהווה אינו זה מסמך כי יובהר. 

בתכלית עמידה תוך ,אלו מנחים מקווים לסטות הסמכות המחירים לוועדת  
  תנאים שוררים האמור בשוק כי למשל השתכנעה אם ,המחירים על הפיקוח
  קושי קיים כי סברה אם או הכלכליות בנסיבות מהותי שינוי חל אם או ,ייחודיים
 .החלטתה את שנימקה ובלבד ,זה בשוק המנחים הקווים ביישום ממשי תפעולי
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 תמצית מנהלים
 הפיקוח על המחירים   מתודולוגייתלעדכון המלצות ה דוחרשימה מלאה של פרקי 

 מנהלים תמצית

 העבודה ומטרות מבוא−

  על הפיקוח תיימתודולוג לעדכון המלצותה דוח פרקי של מלאה רשימה−
  המחירים

 

 המחירים פיקוח וסביבת מנגנון

 לפיקוח סייגים−

 יפוקחו אשר והמוצרים הגופים−

 

 הראשוני המחיר קביעת

 המתודולוגיה−

 הנבחנת התקופה−

 המושקע ההון נכסי−

 WACC-ה - התשואה שיעור−

 הפירמה הוצאות−

 וקביעתו המפוקח המחיר חישוב−

 

 

 עוקבות בתקופות עדכון

 העדכון שיטת−

 העדכון תדירות−

 תשומות לסל הצמדה−

 

 החישוב מודל על משפיעים אשר ומאפיינים סוגיות

 הכלכלית והסביבה הענף מאפייני−

 הפירמה מאפייני−

 

 נספחים

 (WACC) המשוקלל ההון מחיר חישוב - ההשקעה על התשואה שיטת - 'א נספח−

 המוצעת למתודולוגיה אינדיקטיבית דוגמה - 'ב נספח−

 המחיר לעדכון שיטות - 'ג נספח−

 נוספות מחירים וקביעת מדידה שיטות - 'ד נספח−
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 וסוגיות נושאים מתודולוגיים מנחים קווים

 מנגנון וסביבת פיקוח המחירים

לפנות באפשרותו ,המוצר את מהותית משנה זה שיפור ולטעמו ,מפוקח למוצר מסוים שיפור להכניס מעוניין מפוקח גוף באם 
 ,משמעותי בשיפור מדובר אכן כי השתכנע והרגולטור  במידה .החדש למוצר תמחיר לרבות ,המוצע השיפור את ולהציג לרגולטור
  עלות פי על ,הספציפי השיפור בעבור מחיר תוספת ולאפשר ,אחר כמוצר מחירים לפיקוח המשופר המוצר את להכניס באפשרותו

 מהמוצרים חלק על פיקוח יספיק מסוימים בשווקים – לחלופין .(החלב בקרטון הפקק הוספת עם בעבר שהתבצע כפי) השיפור ייצור
  לשקול יהיה אפשר – אלו במקרים .המוצרים שאר על אפקטיביים תחרותיים לחצים לייצר מנת על ,(המוביל המוצר ,לרוב) בלבד

 .מפיקוח הומוגניים הלא מהמוצרים חלק הוצאת

מפוקח מוצר כאל המיובא למוצר גם יתייחסו ,מפוקח למוצר הומוגני הוא המיובא המוצר עוד וכל ,מסוים מוצר מיובא באם 
 .זה דוח המלצות לגביו וייושמו

 המפוקחים המוצרים הומוגניות

ייעודי רווחיות דוח להכין תידרש ,פיקוח תחת נתון ממוצריה אחד ולפחות ,אחד ממוצר יותר משווקת או/ו מייצרת אשר פירמה 
 הנכסים על דיווח יכלול זה רווחיות דוח .מפוקחים ממוצרים הנובע שלה מהמחזור בשיעור תלות ללא וזאת ,מפוקח מוצר לכל

  קביעת בדבר בהמשך ראו ,נוספים פרטים .זה ממוצר המכירה כמויות על נוסף ,לייצורו הנדרשות העלויות ועל למוצר המיוחסים
 .הראשוני המחיר

 ייעודי דיווח

קובע מחיר לעומת מקסימום מחיר .זה בדוח שיפורטו כפי מסוימים במקרים מלבד ,מקסימום מחיר ,ככלל ,יונהג ,זו מתודולוגיה פי על מחירים בפיקוח 

 קביעת המחיר הראשוני

כדלהלן המוגדרת ,מבוקרת כספי דיווח שנת היא הנבחנת התקופה: 

או ,שנערך האחרון המבוקר הכספי הדוח תקופת תהיה הנבחנת התקופה ,המפוקחת לפעילות ייעודי דוח נדרש שלא במקרה 
 .שעבר האחרון החתימה מועד עד ,להיערך אמור שהיה

מועד עד שייערך האחרון המבוקר הכספי הדוח תקופת תהיה הנבחנת התקופה ,המפוקחת לפעילות ייעודי דוח שנדרש במקרה  
 .הייעודי הדוח להכנת לחברה שתינתן ,נוספת עריכה תקופת + החתימה

הבא הזמנים לוח פי על ,הנבחנת לתקופה המתייחסים דוחות לרגולטור להגיש תידרש לפיקוח שנכנסה הפירמה: 

תקופה בתום במלואם לרגולטור הכספיים דוחותיה את למסור הפירמה תידרש ,המפוקחת לפעילות ייעודי דוח נדרש לא אם 
 .מביניהם כמאוחר ,הנבחנת התקופה של החתימה מועד עד או ,הרגולטור ידי על שתיקבע

בתום המפוקחת פעילותה על ייעודי דוח  לרגולטור למסור הפירמה תידרש ,המפוקחת לפעילות ייעודי דוח נדרש ואם במידה 
 .מביניהם כמאוחר ,הנבחנת התקופה של החתימה מועד עד או ,העריכה תקופת

 הנבחנת התקופה

 תמצית מנהלים
 (1/8)עיקרי הדברים 
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 וסוגיות נושאים מתודולוגיים מנחים קווים

 המשך -קביעת המחיר הראשוני 

הבאים הסעיפים ייכללו עמושק הון בהגדרת: 

תפעולי חוזר הון (Operating Working Capital). יכלול זה סעיף: 

זכאים ובניכוי ספקים בניכוי ,מלאי + חייבים + לקוחות 

תפעוליים סעיפים הינם הזכאים וסעיף החייבים שסעיף בהנחה וזאת. 

הבאים הסעיפים שני מבין המינימלית היתרה – תפעולי מזומן: 

X%  מהמחזור. 

ה בשיטת יחושב מהמחזור היתרה אחוז-benchmark חברות של למחזור המזומנים תרתי חציון פי על  
 .WACC-ה חישוב לצורך שנלקחו המדגם

החישוב ביום בפועל המזומן יתרת.  

(הבא בשקף ראו קבוע רכוש בנושא נוספים פרטים) פעיל קבוע רכוש של מופחתת יתרה 

בלתי נכסים בדבר בהמשך ראו נוספים פרטים .בספרים שנרשמו בלבד מסוימים מוחשיים בלתי נכסים של מופחתת יתרה 
 .מוחשיים

לפיצויים ייעודה בניכוי לעובדים לפיצויים עתודה 

בייצור משמשים האמורים הנכסים כאשר ,עסקים צירוף בעקבות הפירמה בדוחות אוחדו אשר ,לעיל המנויים נכסים יתרות  
 .מיישמת שהפירמה החשבונאות לכללי בהתאם וזאת ,המפוקח המוצר

מושקע הון נכסי בחישוב ייכללו שלא העיקריים הנכסים: 
פעיל לא קבוע רכוש 
המפוקח בתחום עוסקות שאינן בחברות השקעה 
להשקעה ן"נדל 
נדחים מסים 

והלוואות ארוך או קצר לזמן פיננסיות הלוואות לרבות ,לעיל מצוינות שאינן התחייבויות להכליל אין ,כן כמו On-Call שאינן  
 .מזומן בהגדרת עומדות

הרגולטור ידי על תאושר אשר כלכלית בגישה ההקצאה את המבצעת תמחיר מערכת באמצעות תתבצע ההקצאה. 

 המושקע ההון נכסי הגדרת

למאפיינים המתאימים עקרונות פי על מגזרי שיוך יבוצע הניתן וככל ,המקובלים החשבונאות לכללי בהתאם תתבצע ההקצאה 
 .הענף של הכלכליים

פעילות מגזרי לגבי והן המפוקחים הפעילות מגזרי לגבי הן ,התמחיר מעבודת הנגזרים הרווחיות שיעורי את לבחון יוכל הרגולטור  
  מתודולוגיית באמצעות שבוצעה הנכסים הקצאת של הסבירות בדיקת לצורך וזאת ,הרגולטור ידי על מפוקחים שאינם משיקים
 .האמורה התמחיר

 המפוקח למוצר נכסים הקצאת

 תמצית מנהלים
 (2/8)עיקרי הדברים 
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 וסוגיות נושאים מתודולוגיים מנחים קווים

 המשך -קביעת המחיר הראשוני 

ועדת כי הוחלט זאת עם .הנכסים שווי חישוב למטרת ההוגן השווי במודל שימוש ייעשה כי מומלץ ,תאורטית כלכלית מבחינה  
 .הענף את לתפיסתה המתאים הנכסים מדידת מודל את תבחר המחירים

הבינלאומית התקינה את מיישמת אשר לחברה IFRS)) בעבור שונה הוא ההוגן השווי חישוב אופן ,ההוגן השווי במודל שימוש תוך  
 .זה פרק להנחיות בהתאם ,הקבוע הרכוש יתר ובעבור ן"נדל

 הוגן לשווי קבוע רכוש ערוךיש

מושקע הון כנכסי יוכרו ,שבפיקוח לפעילות משמשים ואשר ,הכספיים בדוחות נרשמים אשר ,מסוימים מוחשיים בלתי נכסים. 
 מושקע הון כנכסי שיוכרו מוחשיים בלתי נכסים פירוט ראו – מושקע הון כנכסי לעולם יוכרו לא אחרים מוחשיים בלתי נכסים
 .להלן "המושקע ההון נכסי" בפרק

הון כנכסי יוכרו לא ,הכספיים בדוחות מוכרים אינם ואשר ,פנימית נצמחו אשר מוחשיים בלתי נכסים ,החשבונאות לכללי בהיצמד 
 .מקרה בשום מושקע

 מוחשיים בלתי נכסים

להנחיות בהתאם ההוגן בשווי יוכרו ,ההוגן לשוויים שוערכו מכך וכתוצאה עסקים צירוף במסגרת נרכשו אשר מוחשיים נכסים 
 .המושקע ההון נכסי בפרק הוגן שווי חישוב

ברשימת נמצאים אשר מוחשיים בלתי נכסים - העסקים צירוף טרם בהם ההכרה עם עקבי באופן יוכרו מוחשיים בלתי נכסים 
 שווי חישוב להנחיות בהתאם הוגן בשווי יוכרו ,ההוגן לשוויים שוערכו העסקים מצירוף וכתוצאה ,בהם להכיר יש אשר הנכסים

 הון כנכסי יוכרו לא ,בהם להכיר אין אשר הנכסים ברשימת נמצאים אשר מוחשיים בלתי נכסים .המושקע ההון נכסי בפרק הוגן
 .העסקים צירוף לאחר גם מושקע

מושקע הון כנכס יוכרו לא ומותג מוניטין ,בפרט.  

בנכסים ההכרה למודל בנוגע הדעת שיקול יינתן לרגולטור ,הרכישה קודם מפוקחת הייתה במלואה שנרכשה ופעילות במידה. 

 עסקים צירוף

או תפעולית) המפוקחת החברה של חכור נכס ,הכלכלית למהות להיצמד וכדי המפוקחים הגופים של בשיקוליהם עיוות למנוע כדי 
  או ההוגן שוויו בגובה ייכלל הנכס ,הוניות לחכירות ביחס הבינלאומית בתקינה למוגדר בדומה .מושקע הון בנכסי ייכלל (הונית
 בעניין 17 מספר בינלאומי תקן מתודולוגיית פי על יתבצע ההיוון .מביניהם כנמוך ,המינימליים החכירה תשלומי היוון בגובה

 .חכירות

ביחס זאת התאמה לבצע אם תבחר הוועדה כי מוצע ,הונית כחכירה תפעולית חכירה הצגת של הטכנית המורכבות בשל ,זאת עם 
 .המפוקח השוק למאפייני לב בשים וזאת ,המשוקללים ההון לנכסי

במסגרת ההון על לתשואה דומה בחכירה הגלומה בריבית המימון רכיב כי מובלעת הנחה קיימת ,ההתאמה את מבצעים לא כאשר  
 .הפיקוח

 חכירות

המשוקלל ההון שיעור היא הפירמה של המושקע ההון נכסי על שתינתן התשואה (Weighted Average Cost of Capital - 

WACC).   

ה חישוב-WACC אך ,בנפרד פירמה כל בעבור ולא ,(המפוקח שירות/למוצר האפשר ככל בהתייחס) המפוקח הענף בעבור יתבצע  
 .(החישוב אופן לגבי בהמשך ראו) בנפרד מפוקחת פירמה לכל (בשקלים) נורמטיבית תשואה לחישוב ישמש

 WACC-ה - התשואה שיעור

 תמצית מנהלים
 (3/8)עיקרי הדברים 
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 וסוגיות נושאים מתודולוגיים מנחים קווים

 המשך –קביעת המחיר הראשוני 

מוצרים אם בשאלה תלות ללא ,נוספים מוצרים משווקת או/ו מייצרת שהחברה במקרה ייעודי דוח נדרש המפוקח המוצר בעבור 
 .לאו או בפיקוח אלו

תמחיריים עקרונות על תתבסס ואשר ,הרגולטור ידי על שתאושר כלכלית בגישה ,תמחיר מערכת באמצעות תתבצע ההקצאה 
 .והענף החברות פעילות של הכלכליים למאפיינים המתאימים

מגזרי לגבי והן המפוקחים הפעילות מגזרי לגבי הן ,התמחיר מעבודת הנגזרים הרווחיות לשיעורי בחינה לבצע יוכל הרגולטור  
 התמחיר מתודולוגיית באמצעות שבוצעה העלויות הקצאת סבירות בדיקת לצורך וזאת ,עליהם מפקח הוא שאין משיקים פעילות

 .האמורה

 המפוקח למגזר עלויות הקצאת

שמשתקפות כפי ,בפועל הוצאותיה הן ,מחירים פיקוח לצורכי ,התשואה לחישוב שימוש בהן שייעשה החברה הוצאות ,ככלל 
  בדוח בנוסף שימוש ייעשה ,המפקח המשרד החלטת פי על יידרש שבהם ובמקרים הנבחנת בתקופה המבוקרים הכספיים בדוחותיה

 .חיצוני יועץ ידי על וייבחן ייסקר אשר ייעודי

נורמטיבית מהוצאה וחורגת סבירה אינה הרגולטור של דעתו שיקול פי על אשר הוצאה הכספיים בדוחות קיימת שבהם במקרים  
 .עיניו כראות ,בכולה או בחלקה להכיר שלא רשאי הוא ,תחרותי בשוק ההכנסה ייצור לשם להוציא נדרש שהיה

הפירמה נדרשת הייתה שאותן להוצאות השוואה ,כאמור ,הוא העלויות הערכת לצורכי הרגולטור ישתמש שבו המנחה הכלל  
 .משוכללת בתחרות פעלה לו להוציא

ההוצאות בחינת אלה במקרים לכן ,בהוצאות להתייעלות מספקים תמריצים קיימים לא לעתים ממשלתיות חברות בקרב כי עולה 
 .יותר רלבנטית להיות עשויה הנורמטיביות

נורמטיבית הוצאה להערכת גישות שתי קיימות ,פיקוח לצורכי תחרותי מחיר לקביעת בדומה: 

בביצוע נוקטים בה הגישה זוהי .משוכללת תחרות מתקיימת כי מניחים שבו השוואה-בר לשוק השוואה - השוואתית גישה  
 .העברה מחירי מחקר

או העלות גישת Cost+ - המפוקחת לחברה העלות נגרמת שבגינן השירות או המוצר באספקת הקשורות העלויות הצגת 
 .סביר רווח בתוספת אלו בעלויות או ,אלו בעלויות והכרה

עלויותיה סבירות את להוכיח המפוקחת לחברה יאפשר ,כלומר ,העלויות להערכת ההשוואתית בגישה ישתמש הרגולטור ,ככלל 
 .העברה במחירי שימוש באמצעות

 נורמטיביות עלויות

בפועל המשולמות בעלויות ולא ,נורמטיביות בעלויות שימוש ייעשה ,קשור לגוף המשולמת לעלות ביחס. 

סבירות את יחלהוכ אפשרות המפוקח לגוף תהא ,כלומר ,ההשוואתית הגישה היא זה לצורך שימוש בה שייעשה הגישה ,ככלל 
 .העברה מחירי למחקר הדומה מחקר ידי על בעסקה העלות

המשקפות נורמטיביות עלויות לקבלת ההשוואתית בגישה להשתמש אפשרות אין כי מאמין הרגולטור שבהם ,מסוימים במקרים 
 .ההשוואתית בגישה ולא העלות בגישת שימוש ישקול הוא ,תחרותי בשוק שורר שהיה המצב את אמין באופן

 קשורים צדדים עם עסקאות

 תמצית מנהלים
 (4/8)עיקרי הדברים 
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 וסוגיות נושאים מתודולוגיים מנחים קווים

 המשך -קביעת המחיר הראשוני 

אשר המכירה עלויות גובה עד ורק ,היצרן בעבור עלות כהבדל לגביהן ההצדקה מוכחת כאשר רק תוכרנה קמעונאיות הנחות  
  כעלויות יחושבו הנחסכות השיווק הוצאות ,קשורים צדדים עם לעסקאות בדומה .תוכר לא זו לעלות מעבר הנחה .נחסכות

 .נורמטיביות

 קמעונאיות הנחות

אשר הוצאות ,זאת לעומת .המפוקח למחיר העלויות בחישוב ייכללו שלא כך ,ושיווק מכירה מהוצאות מכירה תמריצי להחריג יש 
 .המפוקח למחיר העלויות בחישוב כהוצאה ייכללו כן ושיווק מכירה כהוצאות תוכרנה

 (Sales Incentives) מכירה תמריצי

תיערך ,לפיקוח הכניסה טרם מהמחיר 30%-מ גדול שינוי ,כלומר ,משמעותי באופן המחיר את משנה לפיקוח כניסה שבו במקרה  
 .המכירה בכמויות משינוי שייגרם ברווחיות שינוי בעקבות העוקבת בשנה המחיר בעדכון לצורך נוספת בדיקה

 העתידיות המכירה כמויות השפעת

כלומר ,משמעותי באופן המחיר את משנה לפיקוח כניסה כאשר ,כאמור אך ,במלואו יתעדכן המחיר ,לפיקוח לראשונה בכניסה  
  .העוקבת בשנה המחיר בעדכון צורךל   נוספת בדיקה תיערך ,לפיקוח הכניסה טרם מהמחיר 30%-מ גדול שינוי

 המפוקח במחיר תנודתיות

 עדכון המחיר בתקופות עוקבות

על הפירמה את לפצות כדי (שוטף עדכון) אקסוגני תשומות לסל הצמדה תתבצע (בסיסי עדכון) המחיר עדכון תקופות בין  
 .הפירמה בתשומות משמעותיות הוזלות לצרכנים להעביר כדי וכן בשליטה שאינן התייקרויות

 שוטף עדכון

ה בשיטת יתבצע למחיר בסיסי עדכון ,ככלל-Sliding Scale. 

הנתונים על פשוט ממוצע ייערך כך בתוך .המדידה בתקופת מהשנים שנה לכל אחורה הפירמה נתוני יחושבו עדכון מועד בכל  
 :הבאים

המדידה תקופת לתחילת שלהם פתיחה יתרת לבין שבפיקוח למוצר המיוחסים המושקע ההון נכסי של סגירה יתרת בין. 

שנה אותה מתום מוצמדות שנה כל של עלויות כאשר ,המדידה בתקופת שנה בכל המפוקח למוצר המיוחסות הפירמה עלויות 
  במועד הפירמה נתוני על בהתבסס המחירים ועדת שקבעה האקסוגניים והמדדים התשומות סל פי על ,העדכון למועד ועד

 .(בהמשך ,ראו התשומות סל אודות נוספים פרטים) הראשוני המחיר קביעת

המדידה מתקופת שנה בכל המפוקח המוצר של המכירה כמויות. 

חישוב ייערך ,כן כמו WACC העדכון עד) הבאה הרגולטורית לתקופה המתאים תשואה שיעור וייקבע ,המפוקחת הפעילות בעבור  
 .(הבא הבסיסי

הראשוני המחיר בקביעת שהותוותה במתודולוגיה התחשבות תוך יתבצעו ל"הנ החישובים כל. 

לראשונה חושב שבו האופן באותו ,אלו ממוצעים נתוני פי על ייקבע החדש המפוקח המחיר. 

היא הפיקוח שראיית מכיוון ,עודף משקל יינתן לא המאוחרות ולשנים ,פשוט ממוצע יהיה הממוצע Long-term. 

בשיטת יתבצע המחיר עדכון ,וחריגים מסוימים במקרים Yardstick Competition. זהים אלו מקרים יגדירו אשר המאפיינים  
 .כך יתבצע המחיר עדכון גם ,זו בשיטה נקבע הראשוני המחיר כאשר - כלומר ,הראשוני המחיר בקביעת הוגדרו אשר למאפיינים

 למחיר בסיסי עדכון ביצוע שיטת

 תמצית מנהלים
 (5/8)עיקרי הדברים 
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 וסוגיות נושאים מתודולוגיים מנחים קווים

 המשך -עדכון המחיר בתקופות עוקבות 

שנים 5-ל שנה בין תנועו מראש תיקבע העדכון תדירות. 

פשוט להיות אמור הוא לכן ,זה תהליך על רבה במידה להתבסס יכול המחיר עדכון ,הראשוני המחיר קביעת תהליך ביצוע לאחר 
 .שנה בכל המחיר את מלעדכן מניעה אין ,במיוחד גבוהה אינה בעדכון הרגולטורית העלות כי מאמין הרגולטור כאשר .בהרבה וקצר

תדירות חריגים במקרים גם אולם .שנים 5-ל שנתיים בין תהיה העדכון תדירות המקרים ברוב ,פרקטיים מטעמים ,זאת עם 
 .שנים 7 על תעלה לא העדכון

העדכון תדירות חלוף לפני הבסיסי המחיר את מחדש לבחון אפשר ,מהותי שהינו לענף אקסוגני או רגולטורי שינוי חל כאשר  
  שהושפע החישוב חלק את רק ולא החישוב מלוא את לבצע יש ,בסיסי מחיר מחדש מחשבים כאשר כי יודגש ,זאת עם .שהוגדר
   .לענף האקסוגני או הרגולטורי מהשינוי

 העדכון תדירות

ייווצרו לא המפוקחת לפירמה כך .ממנו גדולה או העדכון לתדירות זהה תהיה ותמיד ,שנים 5-ל שנתיים בין תנוע המדידה תקופת 
 .שנים בין עלויות להסטת תמריצים

 המדידה תקופת

כזו תשומה כל להצמדת אקסוגני מדד וכן שלה התשומות סל הרכב את לרגולטור הפירמה תעביר הראשוני המחיר קביעת במועד. 

עליו כלשהי השפעה לפירמה אשר מדד לכלול אין ,ומנגד ,הפירמה של העלויות לתמהיל ביותר טוב קירוב להוות המדדים על. 

לשכר (היחסי החלק פי על) רובו או כולו יוצמד שלה השכר עלויות רכיב ,מינימום בשכר עובדים הפירמה עובדי רוב אם - לדוגמה  
 .במשק הכללי השכר למדד ולא המינימום

לצרכן המחירים למדד תתבצע ההצמדה ,פירמה של מסוימת לעלות מתאים אקסוגני מדד קיים לא כאשר. 

בהתבסס המחירים ועדת שקבעה והמדדים התשומות סל פי על ,העדכון למועד ועד שנה אותה מתום מוצמדות שנה כל של עלויות 
 .הראשוני המחיר קביעת במועד הפירמה נתוני על

 התשומות סל קביעת

 סביבה כלכלית וענפית –סוגיות ומאפיינים 

לפקח קרי ,לכניסה ינוקא הגנת לשקול אפשר ,לשוק כניסה תתבצע לא ינוקא הגנת שללא היא ההערכה שבהם ,מסוימים במקרים  
  .המתחרה של הכניסה שתתאפשר כך מסוימת לתקופה (מקסימום מחיר לא ,מחיר קביעת) המחירים על

שהמחיר קביעה יש שבו במקרה למשל) להתחרות המתחרה של התמריצים את תפחית שלא כך ההגנה את לתכנן יש אלו במקרים 
 .(מסוים שוק נתח להשגת עד רק גבוה יישאר

 לשוק כניסה חסמי

כניסת תמנע מסוים בשוק מחירים על הפיקוח הטלת כי חשש קיים שבהם במצבים - מתחרים כניסת ימנע שהפיקוח חשש  
 כן כמו .לשוק כניסה חסמי בפרק לעיל פירוט ראו .לשוק להיכנס מתחרים לעודד מנת על ינוקא הגנת הענקת לשקול יש ,מתחרים

  ובכך יותר רב זמן התייעלות מרווחי ליהנות לפירמה לאפשר מנת על ,המחירים לעדכון הרגולטורית התקופה הארכת לשקול יש
 .נוספים מתחרים כניסת לעודד

פיקוח להסרת האפשרות של תקופה מדי אקטיבית בחינה - מחירים לתיאום כלי ישמש שהפיקוח חשש. 

 התחרות על הפיקוח השפעת

 תמצית מנהלים
 (6/8)עיקרי הדברים 
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 וסוגיות נושאים מתודולוגיים מנחים קווים

 המשך -סביבה כלכלית וענפית  -סוגיות ומאפיינים 

שיטת תיושם ,למחזור ביחס דומא נמוך המושקע ההון כאשר Cost+ לפי ,בפועל העלויות על Benchmark הרווח שיעור של ענפי 
 .המחירים ועדת שתקבע מהמחזור

"בכלל הממוצע לפדיון המושקע ההון נכסי מיחס (חצי)-מ נמוך לפדיון המושקע ההון נכסי יחס כאשר הוא "מאוד נמוך מושקע הון  
 .המפוקחים הענפים

 למחזור מושקע הון יחס

 ,רלבנטי הדבר כאשר .זה במסמך המפורטת בשיטה ,בלבד עלויותיה פי על ייקבע המחיר ,יחידה פירמה פועלת בענף כאשר1.
 ."נוספות רגולציה סוגיות" בפרק ראו נוספים פרטים .ינוקא הגנת גם תינתן

 הפירמות של העלויות פי על ייקבע המחיר ,50%-מ הגדול שוק נתח מהן אחת לא לאף אך ,פירמות מספר בענף פועלות כאשר2.
  דעת לשיקול אפשרות עם ,שוק נתחי בסיס על המשוקלל הממוצע בשיטת ,הוועדה של המקצועי דעתה שיקול פי על שתיבחרנה

 .הענף למבנה בהתאם וזאת ,הוועדה

 הדיוק שתוספת סבורה המחירים ועדת כאשר ,זאת עם .בחישוב תיכלל לא מהשוק 5%-מ פחות לה אשר פירמה ,מחדל כברירת3.
 פירמה בסיס על גם המחיר את לקבוע רשאית היא הרי ,הרגולטוריות העלויות על בתועלתה תעלה "קטנות"ה החברות משקלול

 זה במצב .וכדומה כולו בתחום השוק נתח ,הדיווחים למהימנות ובהתאם דעתה שיקול פי על זאת ,שוק נתח 5%-מ פחות שלה
 .הענף למבנה בהתאם בחישוב ,הוועדה של דעתה שיקול פי על מהחברות כמה ייכללו

 מטרות פי על ייקבע המחיר חישוב אופן ,50%-מ הגדול שוק נתח מהן ולאחת ,פירמות פועלות מספר בענף פועלות כאשר4.
 :הרגולטור

נתוני פי על הפיקוח יתבצע ,מהשוק תצאנה שפירמות ממשי חשש אין כאשר או בלבד המחיר במישור מתמקד הפיקוח כאשר 
 .טבעי מונופול של לשוק בעיקר רלבנטי זה מקרה .בלבד המובילה הפירמה

מהשוק מתחרים יוציא מדי נמוך מחיר כי חשש יש וכן ,מחיר מלבד נוספים תחרותיים בפרמטרים מעוניין הרגולטור כאשר, 
 :הבאים הכללים לפי ,בענף הפירמות כל משוקלל ממוצע נתוני פי על המחיר ייקבע

הפיקוח יתבצע ,5%-מ הגדול שוק נתח בעלת פירמה אין כאשר .בחישוב תיכלל לא מהשוק 5%-מ פחות לה אשר פירמה 
 .אחריה ביותר ולותהגד הפירמות שלוש ונתוני הגדולה הפירמה נתוני שקלול פי על

השוק נתח כאילו זאת נראה ,50%-מ הגדול שוק נתח מסוימת לפירמה אם ,כלומר ,50%-ל יוגבל פירמה כל של שוק נתח  
 .שהם כפי יישארו הפירמות יתר של (באחוזים) השוק נתחי בעוד ,החישוב למטרת 50% בדיוק הוא שלה

 דוחות להשיג יכולת שלרגולטור ובהנחה - מהשוק 5%-מ למעלה המחזיק שחקן קיים לא שבו מפוקח שוק - מבוזר הענף כאשר5.
 דוחות לקבל אפשרות אין לרגולטור כאשר .בענף המגוון את האפשר ככל המבטא אקראי מדגם פי על לחשב לשאוף יש ,אמינים
 .נורמטיבי חישוב יבצע הוא ,אמינים

 לשנייה אחת ביחס הפירמות גודל

 תמצית מנהלים
 (7/8)עיקרי הדברים 
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 וסוגיות נושאים מתודולוגיים מנחים קווים

 המשך -סביבה כלכלית וענפית  -סוגיות ומאפיינים 

לשקול אפשר ,(וכדומה המוצר פונקציונליות ,המוצר איכות ,הייצור עלות כגון בהיבטים למשל) מהותית שונים המוצרים כאשר 
 .המובילה הפירמה על לפקח

מהותית שונים למוצרים שונים מחירים ייקבעו ,כלומר ,בפועל עלויותיה פי על ,בנפרד פירמה כל על פיקוח לשקול אפשר ,לחלופין. 

 המוצר הומוגניות

תחת ,העולמי המחיר פי על ההתחלתי המחיר ייקבע ,מאוד דומים מאפיינים בעל ,בעולם השוואה-בר שוק בהם שקיים בשווקים  
 .נדרשות התאמות

 בעולם השוואה-בר פעיל שוק קיום

 מאפייני הפירמה –סוגיות ומאפיינים 

הבסיסי העדכון תדירות תקטן ,יחסית גבוהה הרגולטורית העלות שבהם בשווקים. 

השונות העדכון לשיטות מפורט הסבר ראו .המחיר לעדכון יותר "זולות"ו "פשוטות" במתודולוגיות שימוש לשקול אפשר ,כן כמו  
 .להלן "המחיר לעדכון שיטות" בנספח

 הנתונים לאיסוף רגולטורית ועלות הדיווח מורכבות

להתייעלות תמריץ תכלול אשר המחיר עדכון בשיטת שימוש ישקול הוא ,להתייעלות מקום יש כי הרגולטור מזהה שבהם בשווקים 
 .המפוקחת הפירמה

להתייעלות כתמריץ המחיר עדכון תדירות הקטנת הרגולטור ישקול כן כמו. 

 להתייעלות אפשרות

הרגולטור/המחירים על למפקח תעברנה חברות .זה דוח פי על המפוקח המחיר חישוב לצורך חשבון רואה תבחרנה מפוקחות חברות  
 .שונים חשבון רואי של עבודות בין להשוות וכן בתהליך לשלוט הממשלה תוכל ,זה באופן .סגירתה לפני העבודה של טיוטה

מבקר חשבון רואה של התלות-אי בהנחיות לעמוד הנבחר החשבון רואה על ,המפוקח המחיר בחישוב חשבון רואה מעורב כאשר.   

 הנפרד בדיווח החשבון רואה מעורבות

 תמצית מנהלים
 (8/8)עיקרי הדברים 
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 מנגנון וסביבת פיקוח המחירים
 השימוש בדוח זה

 מחירים לפיקוח סייגים

 הפיקוח בשיטת שנקבע מהמחיר נמוך תחרותי מחיר 

זה במקרה .בפועל מהמחיר גבוה ִהנו זו שיטה לפי הנורמטיבי המחיר כאשר,  
 לשקול יש לכן ,חסרונות בתוכו מגלם והפיקוח ,הצרכן עם מיטיב אינו הפיקוח
 .זה מוצר על הפיקוח נושא את מחדש

משמעותי הדבר בפרט .תקופה מדי להיבחן צריכה הפיקוח אפקטיביות כללי באופן  
  מורכבת היא כזאת בדיקה .מונופול בו פועל שלא שוק על הוא הפיקוח כאשר
 .המפוקח הענף של יסודי כלכלי ניתוח בתוכה וכוללת

 

 ליישומו וצעדים זה דוח תחולת

סבירותו על והבקרה המפוקח המחיר קביעת מתודולוגיית את מתווה זה דוח  
 ."1996-ו"התשנ ,ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח חוק"ל בהתאם

המחיר לחישוב פרופורמה דוח ייערך המלא הרגולטורי היישום טרם כי מוצע  
  ביותר המהותיים במוצרים בהתמקד ,מסוימים מפוקחים מוצרים או למוצר
  .(אחר באופן למשק מהותיים שִהנם או גבוה בהם הכספי ההיקף שסך) למשק
 השפעת את להבין ,מפוקחות פירמות לאותן שימוע לערוך מוצע מכן לאחר

  ,כנדרש ,תיקונים לערוך יש בהמשך .לכך תגובתן את ולקבל עליהן השינויים
 .במתודולוגיה
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 מנגנון וסביבת פיקוח המחירים
 (1/2)הגופים והמוצרים אשר יפוקחו 

 המפוקחים המוצרים הומוגניות

המוצרים הומוגניותל ביחס סמויה הנחה קיימת מסוים מוצר מחירי על בפיקוח - 
  המוצרים כי מניחים ,שונות יצרניות מתוצרת למוצר אחיד מחיר קובעים כאשר

 .הממוצע הצרכן בעבור לחלוטין תחליפיים

פיקוח תחת הנמצא מוצר כי ,תקופה מדי ,אקטיבית לוודא הרגולטור באחריות  
  הנחת את מקיים אכן שונות יצרניות כמה ידי על מיוצר ואשר מחירים

 .ההומוגניות

משנה לטעמו אשר ,מפוקח למוצר מסוים שיפור להכניס מעוניין מפוקח גוף אם  
  ,המוצע השיפור את ולהציג לרגולטור לפנות באפשרותו ,המוצר את מהותית
  בשיפור מדובר אכן כי השתכנע הרגולטור אם .החדש למוצר תמחיר לרבות

  ,אחר כמוצר מחירים לפיקוח המשופר המוצר את להכניס באפשרותו ,משמעותי
  כפי) השיפור ייצור עלות פי על ,הספציפי השיפור בעבור מחיר תוספת ולאפשר
  די מסוימים בשווקים – לחלופין .(החלב בקרטון הפקק הוספת עם בעבר שהתבצע
  לחצים לייצר מנת על (המוביל המוצר ,לרוב) בלבד מהמוצרים חלק על בפיקוח

 לשקול יהיה אפשר אלו במקרים .המוצרים שאר על אפקטיביים תחרותיים
 .הומוגניים שאינם מהמוצרים חלק מפיקוח להוציא

למוצר גם יתייחסו ,מפוקח למוצר הומוגני הוא אשר ,מיובא מסוים מוצר אם  
 זה דוח המלצות לגביו וייושמו מפוקח מוצר כאל המיובא

 בשוק הפירמות כל על או בענף המובילה הפירמה על פיקוח

את לקבוע יש כיצד השאלה עולה מייצרות פירמות שכמה מוצר מחירי על בפיקוח  
  ,למשל - אחרת אפשרות פי על או ,הפירמות כל עלויות ממוצע פי על האם - מחירו

  נתוני פי על או ,קיימת כזו כאשר ,שוק בנתח המובילה הפירמה נתוני פי על
 ?(ביותר הגבוהות העלויות בעלת) יעילה פחות הכי הפירמה

שכן ,בעייתי הוא ביותר הגדולה הפירמה על פיקוח ,הסקאלה של אחד בקצה  
  המחיר ולכן (לגודל יתרונות בשל) יותר היעילה גם היא זו פירמה קרובות לעתים
   .הקטנות במתחרותיה קשה פגיעה לפגוע עשוי שייקבע

כן כמו .גבוהה רגולטורית עלות השחקנים כל עלויות פי על לפיקוח ,זאת לעומת,  
  האפשרות לעומת יותר גבוה ,הנראה ככל ,יהיה זו בשיטה שייקבע המחיר

  ,כן כמו .קטנים שחקנים של יעילותם-אי בשל תיפגע הצרכן רווחת ולכן ,הקודמת
  - קיימת עודנה הבעיה אך ,פחותה היא יעילים והפחות הקטנים במתחרים הפגיעה

  הנורמטיבית מזו נמוכה תשואה להם יאפשר אשר מחיר יצור העלויות ממוצע גם
  ממוצע פי על המחיר ייקבע זה משלב החל .מה זמן לאחר מהשוק אותם ויוציא

 .הלאה וכך מהשוק שחקניות עוד יוציא ,עוד ֵירד כלומר ,יותר יעילים שחקנים

הפירמה על מבוסס הוא כאשר יותר נמוך המפוקח המוצר שמחיר פי על אף  
  של אחרים היבטים נפגמים ,מהשוק מתחרים יוצאים כאשר הרי ,ביותר היעילה

  אלו היבטים .ועוד זמינות ,חדשנות ,והשירות המוצר איכות כגון ,התחרות
 .תקשורת שירותי באספקת למשל ,טבעי במונופול מדובר כאשר גם רלבנטיים

לכל יאפשר יעילה פחות הכי הפירמה נתוני פי על פיקוח ,הסקאלה של השני בקצה  
  גבוה להיות עשוי זו בשיטה שייקבע המחיר אך ,ולהתקיים להוסיף הפירמות

  ולשאר בודדת פירמה יעילות-אי בשל להיפגע עשויה הצרכן רווחת ,במיוחד
 .לנורמטיבי מעל רווח להתאפשר עשוי הפירמות

ה ,כלומר-Trade-off ככל נמוך המפוקח המחיר שמירת בין הוא הרגולטורי  
  זה בהקשר .יתרונותיה כל על ,הארוך לטווח בענף התחרות שימור לבין ,האפשר

 ."נוספות רגולציה סוגיות" בפרק ינוקא הגנת להלן ראו

בענף הפירמות גודל פי על תתקבל בנדון ההחלטה -   

  בשיטה ,בלבד עלויותיה פי על ייקבע המחיר ,יחידה פירמה פועלת בענף כאשר1.
  .ינוקא הגנת גם תינתן ,רלבנטי הדבר אם – לחלופין .זה במסמך המפורטת

 ."נוספות רגולציה סוגיות" בעמוד להלן ראו נוספים פרטים

-מ הגדול שוק נתח מהן אחת לא לאף אך ,פירמות כמה פועלות בענף כאשר2.
  הממוצע בשיטת ,שייבחרו הפירמות של העלויות פי על המחיר ייקבע ,50%

 .הענף למבנה בהתאם וזאת שוק נתחי בסיס על המשוקלל

  עם .בחישוב תיכלל לא מהשוק 5%-מ פחות לה אשר פירמה ,מחדל כברירת3.
 "קטנות"ה החברות משקלול הדיוק שתוספת סבורה המחירים ועדת אם ,זאת

 על גם המחיר את לקבוע היא רשאית הרגולטוריות העלויות על בתועלתה תעלה
  ובהתאם דעתה שיקול פי על וזאת ,שוק נתח 5%-מ פחות שלה פירמה בסיס

  כמה ייכללו זה במצב .וכדומה כולו בתחום השוק נתח ,הדיווחים למהימנות
 .הענף למבנה בהתאם בחישוב הוועדה של דעתה שיקול פי על חברות
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 הייצור בשרשרת שלבים

(ולחם חלב כגון בסיסיים מזון מוצרי ובפרט) המפוקחים מהמוצרים בחלק, 
  ,לצרכן המחיר על בפועל מיושם אולם ,היצרנים נתוני בסיס על נעשה הפיקוח

 .שיווק מרווח הוספת באמצעות

מחיר) מינימום כמחיר החלב מחיר על פיקוח כך על נוסף מיושם החלב במשק  
 של ממשלתיות מטרות על ושמירה ברכש שוק כוח עם התמודדות לצורך (המטרה
 .הישראלית החקלאות הגנת

לנושא מומלצת מתודולוגיה מציגים אנו ,הדוח בגוף שיתואר וכפי ,כך על נוסף  
  של כפולה ספירה היעדר עם עקבי יהיה שהיישום כך הקמעונאיות בהנחות ההכרה
 .והפצתו מוצר ייצור של בפועל בעלויות והכרה עלויות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנגנון וסביבת פיקוח המחירים
 (2/2)הגופים והמוצרים אשר יפוקחו 

  אופן ,50%-מ הגדול שוק נתח מהן ולאחת פירמות כמה בענף פועלות כאשר4.
 :הרגולטור מטרות פי על ייקבע המחיר חישוב

ממשי חשש אין כאשר או בלבד המחיר במישור מתמקד הפיקוח כאשר  
  המובילה הפירמה נתוני פי על הפיקוח יתבצע ,מהשוק יצאו שפירמות

 .טבעי מונופול של לשוק בעיקר רלבנטי זה מקרה .בלבד

יש וכן ,מחיר מלבד נוספים תחרותיים בפרמטרים מעוניין הרגולטור כאשר  
  נתוני פי על המחיר ייקבע ,מהשוק מתחרים יוציא מדי נמוך מחיר כי חשש

 :הבאים הכללים לפי ,בענף הפירמות כל של משוקלל ממוצע

לא אףל אם .בחישוב תיכלל לא מהשוק 5%-מ פחות לה אשר פירמה  
  נתוני שקלול פי על הפיקוח יתבצע ,5%-מ הגדול שוק נתח אחת פירמה

 .אחריה ביותר הגדולות הפירמות שלוש ונתוני הגדולה הפירמה

נתח מסוימת לפירמה אם ,כלומר ,50%-ל יוגבל פירמה כל של שוק נתח 
  ,50% בדיוק הוא שלה השוק נתח כאילו זאת נראה ,50%-מ הגדול שוק
 .כנם על יעמדו הפירמות יתר של (באחוזים) השוק נתחי בעוד

 למעלה מחזיק אחד שחקן לא אף שבו מפוקח שוק - מבוזר הוא הענף כאשר5.
  לשאוף יש ,אמינים דוחות להשיג יכולת שלרגולטור ובהנחה - מהשוק 5%-מ

  .בענף המגוון את האפשר ככל המבטא אקראי מדגם פי על המחיר את לחשב
 .נורמטיבי חישוב יבצע הוא ,אמינים דוחות לקבל אפשרות לרגולטור אין אם

 "ליסט ק'צ"ב להיעזר אפשר המפוקח השוק ואופי הרגולטור מטרות לבחינת 
  :שלהלן

כגון) למחיר מעבר ,ולשיפור לשימור תחרותיות מטרות קיימות האם  
  ?(ועוד זמינות ,חדשנות ,והשירות המוצר איכות

והאם ,המדובר בשוק  לגודל משמעותיים יתרונות קיימים לא האם  
 ?יחסית נמוך המשתנות לעומת הקבועות ההוצאות מרכיב

המחיר אם לשוק ייכנסו כי סביר אשר פוטנציאליים מתחרים יש האם  
   ?גבוה די יהיה

  (רגולטוריות ,למשל) היסטוריות מסיבות נובע המתחרים מיעוט האם? 

ניטה ,יותר חזקה ובמידה ל"הנ מהקריטריונים יותר שמתקיימים ככל  
 .המובילה החברה בנתוני ולא החברות נתוני בממוצע להשתמש

על לפקח לשקול אפשר ,הומוגניים שאינם דומים במוצרים מדובר כאשר גם 
  פירמות וכמה כמה על נפרד פיקוח לשקול אפשר ,לחלופין .המובילה הפירמה
  נפרדים מוצרים היו כאילו ,מוצר כל של הייצור לעלויות בהתאם ,שונים במחירים
 .לחלוטין
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 מנגנון וסביבת פיקוח המחירים
 סוגיות רגולציה נוספות

 ייעודי דיווח

נתון ממוצריה אחד ולפחות ,אחד ממוצר יותר משווקת או/ו מייצרת אשר פירמה  
  תלות ללא וזאת ,מפוקח מוצר לכל ייעודי רווחיות דוח להכין תידרש ,פיקוח תחת

 על דיווח יכלול זה רווחיות דוח .מפוקחים ממוצרים הנובע שלה מהמחזור בשיעור
  כמויות על נוסף ,לייצורו הנדרשות העלויות ועל למוצר המיוחסים הנכסים
 .הראשוני המחיר קביעת ,בהמשך ראו נוספים לפרטים .זה ממוצר המכירה

 

 קובע מחיר לעומת מקסימום מחיר

הנרכש חלב מלבד ,מקסימום מחיר קביעת נהוגה בישראל הפיקוח בסביבת  
  פירמות מכך כתוצאה .(מטרה מחיר) מינימום כמחיר נקבע אשר ,מרפתות
  מתן ידי על ,המפוקח מהמחיר הנמוך במחיר רבות פעמים מוכרות רבות מפוקחות

 .מיקוח כוח בעלי שונים ללקוחות הנחות

בהשגת לסייע עשויה וכך ,המחירים של מינימלי פיזור מאפשרת מחיר קביעת  
  חשש קיים כאשר או ,בסיס מוצרי על בפיקוח בעיקר) שבפיקוח החברתית המטרה
 .(מסוימים צרכנים בקרב מופרז שוק כוח לקיום

לפעול התחרותיים לכוחות מאפשרת מקסימום מחיר קביעת ,זאת לעומת 
 עלויות את משקף אינו המפוקח שהמחיר חשש יש כאשר בפרט ,המחיר להפחתת
 .בשוק שונות פירמות בין יעילות הבדלי יש כאשר או ,המפוקחת הפירמה

מלבד ,מקסימום מחיר ,ככלל ,יונהג ,זו מתודולוגיה פי על מחירים בפיקוח  
 .זה בדוח שיפורטו כפי מסוימים במקרים

 

 ינוקא הגנת

כצעד ,המדינה נקטה הפרטה תהליך עברו אשר הישראלי במשק אחדים בענפים  
  חסמי מּוסרים כך לשם .תחרות ולעודד ליצור שנועדו צעדים ,להליך ונלווה משלים
 "ינוקא הגנת" המכונה הגנה לעתים מוענקת אף קצה ובמקרי רגולטוריים כניסה

  וכדי לשוק כניסה לשם הדרושות השקעות לבצע שיוכלו מנת על ,חדשים ליצרנים
 .המבוססים הדומיננטיים ביצרנים הצלחה ביתר להתחרות

זה הפועלים דומיננטיים יצרנים של כוחם מפני חדשים ליצרנים ניתנת ינוקא הגנת  
  המונעת ברגולציה נתמקד ,מחירים פיקוח של בהקשר .השונים בשווקים כבר

 את מלהפחית ,מחירים פיקוח בו שקיים בשוק פועלת אשר ,הדומיננטית מהפירמה
 .המפוקח המקסימום למחיר מתחת שלה המחיר

הגורמים עם התייעצות לאחר פוטנציאליים למתחרים תינתן ינוקא הגנת  
  יידרשו שבו מוגבל זמן לפרק תינתן ההגנה .בלבד חריגים ובמקרים הרלבנטיים

  ינוקא הגנת ,ככלל .תחרותית עצמם את לבסס פוטנציאליים מתחרים אותם
 :הבאים התנאים שלושת בהתקיים ורק אך תישקל

לשוק נוספים מתחרים בכניסת מעוניין הרגולטור. 

מתחרים של לכניסתם הכרחי תנאי היא ינוקא הגנת כי השתכנע הרגולטור  
  .נוספים

רסן החדשים השחקנים יהוו ההגנה תום במועד כי גבוהה סבירות קיימת  
   .בשוק הקיימים הדומיננטיים לשחקנים אפקטיבי תחרותי

לכניסת המרכזי החסם כי הוועדה תסבור שבהם מקרים באותם ,לעיל שצוין כפי  
  השחקנים מצד מחירים הורדת ידי על מהשוק מדחיקתו חשש הוא חדש מתחרה

  מחיר מקביעת בשונה וזאת ,מחיר לקבוע רשאית הוועדה תהיה ,הדומיננטיים
  ברוב ויהיה ,המתחרה של הכניסה עלויות את ישקלל זה מחיר .בלבד מקסימום
  יישום כי סביר ,כלומר .זו הגנה ללא נקבע שהיה מהמחיר יותר גבוה המקרים
  ,חלה ההגנה עוד וכל המיידי בטווח יותר גבוהות מחירים לרמות יוביל זה מנגנון
  ייעשה זה בכלי השימוש ,לפיכך .הארוך בטווח התחרות של אפשרי קידום למען

   .האפשר ככל קצרים זמן ולפרקי במשורה
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 קביעת המחיר הראשוני
 המתודולוגיה

 ראשוני מחיר לקביעת השיטה

ההשוואתית הגישה - מרכזיות גישות שתי קיימות מחירים בפיקוח ,כאמור,  
  קיימים שלא מקביל בענף המוצר למחיר המפוקח המחיר השוואת על המתבססת

  על התשואה גישתו ;בפיקוח הצורך את שהולידו התחרותיים הכשלים בו
 תשואה ולכלול הייצור עלויות את לכסות המפוקח המחיר על שלפיה ,ההשקעה

 .לייצורו המשמשים הנכסים על הוגנת

ההשקעה על התשואה בשיטת הראשוני המפוקח המחיר ייקבע המקרים ברוב.  
  בגישה הראשוני המחיר ייקבע ,בהמשך שיפורטו כפי ,וחריגים מסוימים במקרים

  ומאפיינים סוגיות בפרק ראו אלו מקרים אודות על פירוט .ההשוואתית
 .החישוב מודל על המשפיעים

המפוקחת לפעילות המשמשים המושקע ההון נכסי על תשואה תקבל הפירמה, 
 .בהמשך שיוגדרו כפי

ההון שיעור מתודולוגיית פי על יחושב לפירמה הנורמטיבי התשואה שיעור  
 .(WACC) המשוקלל

ייעודי דוח להגיש המפוקחת הפירמה תידרש הראשוני המחיר קביעת בעת  
  ועלויות נכסים מקצה אך החשבונאי הדיווח על המבוסס ,המפוקחת לפעילות
 עלויות להקצאת המתודולוגיה על בהמשך קראו .המפוקח למוצר ספציפיים
 .ונכסים

משווקת או/ו מייצרת החברה אם ייעודי דוח נדרש המפוקח המוצר בעבור  
 .לאו או בפיקוח אלו מוצרים אם בשאלה תלות ללא ,נוספים מוצרים

סל הרכב את גם זה דוח על נוסף הפירמה תספק הראשוני המחיר קביעת במועד  
  ראו נוספים פרטים .כזו תשומה כל להצמדת אקסוגני מדד וכן שלה התשומות

 .עוקבות בתקופות עדכון בפרק

כדלהלן הם הראשוני המחיר לקביעת השלבים: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לעיל המופיעים מהשלבים אחד כל אודות על ,להלן ,נרחיב זה בפרק. 

G .  חלוקה של ההכנסות הנורמטיביות בכמות המכירה
 לקבלת מחיר המכירה המקסימלי ליחידה)    ( הנורמטיבית 

E . סך הכנסות נורמטיביות מהפעילות המפוקחת(C+D) 

D . לפעילות המפוקחת בתקופה  קביעת הוצאות הפירמה
 הנבחנת

A .  קביעת סכום נכסי ההון
המושקע בפעילות  

לתום התקופה  , המפוקחת
 הנבחנת

B .  חישוב שיעור ההיוון
 WACC-ה -הרלבנטי 

C . נכסיה בתקופה  חישוב התשואה הנורמטיבית לפירמה על
 הנבחנת

(A X B) 

F .  קביעת כמות היחידות שנמכרו מהמוצר המפוקח בתקופה
 הנבחנת  

E 
F 
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 קביעת המחיר הראשוני
 התקופה הנבחנת

 לפיקוח לכניסה זמנים ולוח הנבחנת התקופה

דוחות לערוך פרטית חברה מחייב החברות לחוק 172 סעיף ,2014 למרס נכון  
  .החברה של הדיווח תקופת מתום חודשים 6 של תקופה בתוך מבוקרים כספיים
  עריכת ועד הדיווח מתום אחרת זמן תקופת לקבוע פרטית לחברה מאפשר החוק
 .חודשים 9 על תעלה לא זו שתקופה ובלבד ,מבוקרים כספיים דוחות

דוחות לעריכת המקסימלית כתקופה החברות בחוק מוגדרת העריכה תקופת  
  אורכות כל וללא בתקנונה אחרת קבעה לא אשר לחברה ,מבוקרים כספיים

  לחברה גם ההז זו תקופה .חודשים 6 של תקופה זוהי ,כיום ,כלומר - והארכות
 .פרטית שאינה

לחברה ,כלומר .העריכה תקופת כתום החברות בחוק מוגדר החתימה מועד  
  ביוני 30 הוא כיום החתימה מועד ,בדצמבר 31-ב מסתיימת שלה הדיווח שתקופת

 .מכן שלאחר בשנה

כדלהלן המוגדרת ,מבוקרת כספי דיווח שנת היא הנבחנת התקופה: 

תהיה הנבחנת התקופה ,המפוקחת לפעילות ייעודי דוח נדרש לא אם  
  עד ,להיערך אמור שהיה או ,שנערך האחרון המבוקר הכספי הדוח תקופת
 .שעבר האחרון החתימה מועד

תקופת תהיה הנבחנת התקופה ,המפוקחת לפעילות ייעודי דוח נדרש אם 
  עריכה תקופת + החתימה מועד עד שייערך האחרון המבוקר הכספי הדוח

 .הייעודי וח"הד להכנת לחברה שתינתן ,נוספת

לתקופה המתייחסים דוחות לרגולטור להגיש תידרש לפיקוח שנכנסה פירמה 
 :הבא הזמנים לוח פי על ,הנבחנת

את למסור הפירמה תידרש ,המפוקחת לפעילות ייעודי דוח נדרש לא כאשר  
  ידי על שתיקבע תקופה בתום במלואם לרגולטור הכספיים דוחותיה
 .מביניהם כמאוחר ,הנבחנת התקופה של החתימה מועד עד או ,הרגולטור

למסור הפירמה תידרש ,המפוקחת לפעילות ייעודי דוח נדרש כאשר  
  עד או ,העריכה תקופת בתום המפוקחת פעילותה על ייעודי דוח לרגולטור

 .מביניהם כמאוחר ,הנבחנת התקופה של החתימה מועד

לרגולטור הדוחות הגשת ומועד הנבחנת התקופה לקביעת דוגמאות כמה להלן: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרגולטור שדרש נתונים המכיל נוסף דוח להגיש נדרשת החברה שבו במקרה,  
  יחד ,ח"רו אישור לאחר ,יוגש זה דוח ,ועוד הוגן שווי לגבי אישורים ,כמויות :כגון
 .החברה שתגיש הדוחות שאר עם

אם להחליט הרגולטור על ,השנה לסוף קרוב לפיקוח הכניסה מועד שבו במקרה  
  ,יותר מהירה לפיקוח הכניסה וכך ,לפיקוח כניסה על מיד לחברה להודיע ברצונו

  השנה תהיה הנבחנת התקופה וכך ,הבאה השנה תחילת עד להמתין ברצונו אם או
 .יותר רלבנטיים יהיו הפיקוח יתבסס שעליהם והנתונים ,האחרונה

 הנדרש בדיווח החשבון רואה מעורבות

חישוב לצורך חשבון ברואה שימוש יעשו החברות הרגולטור לבקשת בהתאם  
  הרגולטור/המחירים על למפקח תעברנה חברות .זה דוח פי על המפוקח המחיר
 על שליטה רגולטור/למפקח תתאפשר זה באופן .סגירתה לפני העבודה של טיוטה

 .שונים חשבון רואי של עבודות בין השוואה וכן התהליך

אי בהנחיות יעמוד ל"הנ ,חשבון רואה המפוקח המחיר בחישוב מעורב כאשר  
   .מבקר חשבון רואה של התלות

 

מספר דוגמאות לקביעת התקופה הנבחנת ומועד אחרון לדיווח לרגולטור

חברה אשר נדרשת 

להכנת דו"ח ייעודי

חברה אשר אינה נדרשת 

להכנת דו"ח ייעודי

מועד ההודעה לחברה על כניסתה 

לפיקוח

20X120X1התקופה הנבחנת

1 ביולי 120X2 ביולי 20X2מועד אחרון לדיווח לרגולטור

מועד ההודעה לחברה על כניסתה 

לפיקוח

20X120X1התקופה הנבחנת

30 ביוני 120X2 בספטמבר 20X2מועד אחרון לדיווח לרגולטור

מועד ההודעה לחברה על כניסתה 

לפיקוח

20X120X1התקופה הנבחנת

1 באוקטובר 120X2 במרץ 20X3מועד אחרון לדיווח לרגולטור

מועד ההודעה לחברה על כניסתה 

לפיקוח

20X120X1התקופה הנבחנת

31 בינואר 3020X3 ביוני 20X3מועד אחרון לדיווח לרגולטור

 20X2 1 בינואר

 20X2 1 במרץ

 20X2 1 בספטמבר

 20X2 31 בדצמבר
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 קביעת המחיר הראשוני
 (1/6)נכסי ההון המושקע 

 המושקע ההון נכסי הגדרת

 מתודולוגיים מנחים קווים

הבאים הסעיפים-תתי ייכללו "המושקע ההון נכסי" בסעיף: 

הבאים הסעיפים שני מבין המינימלית היתרה – תפעולי מזומן: 

X% מהמחזור. 

ה בשיטת יחושב מהמחזור היתרה אחוז-benchmark 
  המדגם חברות של למחזור המזומנים יתרת חציון פי על

 .WACC-ה חישוב לצורך שנלקחו

החישוב ביום בפועל המזומן יתרת.   

תפעולי חוזר הון (Operating Working Capital). יכלול זה סעיף: 

וזאת ,זכאים ובניכוי ספקים בניכוי ,מלאי + חייבים + לקוחות  
 .תפעוליים סעיפים הם הזכאים וסעיף החייבים שסעיף בהנחה

ראו קבוע רכוש בנושא נוספים פרטים) פעיל קבוע רכוש של מופחתת יתרה  
 .(הבא בשקף

בספרים שנרשמו בלבד מסוימים מוחשיים בלתי נכסים של מופחתת יתרה.  
 .(בהמשך ,מוחשיים בלתי בנכסים ראו נוספים פרטים)

לפיצויים ייעודה בניכוי לעובדים פיצויים עתודת. 

בעקבות הפירמה בדוחות אוחדו אשר ,לעיל המפורטים הנכסים יתרות  
  ,המפוקח המוצר בייצור משמשים האמורים הנכסים כאשר ,עסקים צירוף
 .מיישמת שהפירמה החשבונאות לכללי בהתאם וזאת

מושקע הון לנכסי ייחשבו/נכסי בהגדרת ייכללו שלא העיקריים הנכסים: 

פעיל לא קבוע רכוש. 

עודפים פיננסיים נכסים. 

המפוקח בתחום עוסקות שאינן בחברות השקעה. 

להשקעה ן"נדל. 

נדחים מסים. 

פיננסיות הלוואות לרבות ,לעיל מצוינות שאינן התחייבויות להכליל אין ,כן כמו  
 .מזומן בהגדרת עומדות שאינן On-Call והלוואות ארוך או קצר לזמן

 השקעה מענק

מימוני אמצעי הוא ,לצרכן ישירות להתגלגל שאמור למענק בניגוד ,השקעה מענק  
  את להפחית צורך אין כן על .הכלכליים תמריציה על להשפיע ומטרתו ,לפירמה
  מאמצעי חלק הוא כאילו אליו להתייחס יש אלא ,המושקע ההון מיתרת המענק
  להינתן יכול השקעה מענק כי להדגיש יש זאת עם .הפירמה של הרגילים המימון

  בחלק להכיר שלא ומתי אם הדעת שיקול המחירים לוועדת .שונים באמצעים
  הכלכליים העיוותים את בחשבון להביא עליה אך ;בכולו או ההשקעה ממענק

 .זו מהחלטה כתוצאה להיווצר שעלולים

הממשלה על ,מפוקחת לפירמה השקעה מענק גובה קביעת בעת כי להדגיש יש 
  המפוקח מהמוצר הפירמה תשואת על המענק השפעות את בחשבון להביא

 .המענק גובה את אליהן ולהתאים

שתכליתו מענק ;למטרתו להתייחס יש במענק הכרה על ההחלטה בעת ,כן כמו  
 .המושקע ההון מנכסי ינוכה הצרכן בעבור מחיר הפחתת

 המפוקח למוצר נכסים הקצאת

משווקת או/ו מייצרת החברה אם ייעודי דוח נדרש המפוקח המוצר בעבור  
 .לאו או בפיקוח אלו מוצרים אם בשאלה תלות ללא ,נוספים מוצרים

ידי על שתאושר כלכלית בגישה ,תמחיר מערכת באמצעות תתבצע ההקצאה  
  של הכלכליים למאפיינים המתאימים תמחיריים עקרונות על ותתבסס ,הרגולטור
  שעקרונותיה מתקדמת תמחיר למערכת דוגמה - ד נספח) והענף החברות פעילות
 .(מהענפים בחלק ישימים להיות עשויים

הפעילות מגזרי לגבי הן ,ייבחנו התמחיר מעבודת הנגזרים הרווחיות שיעורי 
  ,הרגולטור ידי על מפוקחים שאינם משיקים פעילות מגזרי לגבי והן המפוקחים

  מתודולוגיית באמצעות שבוצעה הנכסים הקצאת סבירות בדיקת לצורך וזאת
 .האמורה התמחיר
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 (חשבונאית מדיניות כבחירת) הוגן לשווי קבוע רכוש שיערוך

המפוקח המחיר את מעלה המופחתת מעלותו הגבוהה לרמה קבוע רכוש שיערוך  
 של המושקע ההון נכסי בסיס את מעלה הוא ,אחד מצד – שונים כיוונים משני

  שיוכר הפחת ,האחר מהצד .הנדרשת התשואה סך את מעלה ובכך ,הפירמה
  נמוך רווח תרשום הפירמה מכך וכתוצאה ,יותר גבוה הוא עתידיות בתקופות

 .לפצותה כדי יעלה והמחיר ,יותר

 :קבוע רכוש בעבור בלבד היסטורית בעלות הכרה יתרונות

בעבור והן המפוקחות החברות בעבור הן ,השתיים מבין הפשוטה היא זו אפשרות  
 .הנכסים בסיס לערך ביחס מניפולציות פחות ומאפשרת ,הרגולטור

פירמה כל - ההשקעה על התשואה שיטת למהות נצמדת זו אפשרות ,כן כמו  
 .בפועל שהשקיעה הון על תשואה מקבלת

הבינלאומית התקינה בעוד (IFRS) לשוויו קבוע רכוש בשיערוך הכרה מאפשרת  
  הבוחרות פירמות על קשיים ומערימה ,העלות מודל את מעדיפה היא ,ההוגן
 .השיערוך במודל

מערימים ,מחירים על פיקוח לצורכי נכסיה את לשערך לפירמה מאפשרים כאשר  
  לצורך הנדרשות תקופתית שווי הערכת של בירוקרטיות ועלויות קשיים עליה

  לשאת הבוחרות חברות בין ההשוואתיות נפגמת גם כך בתוך .המחיר העלאת
  שהמחיר ומכיוון - כן עושות שאינן כאלה לעומת נכסיהן את ולשערך אלה בעלויות
 .בהגדרה נפגעות ששיערכו החברות ,כולן בעבור אחיד הוא שייקבע

או ליציבות מוביל הדבר ,פירמה של נכסיה של הוגן בשווי מכירים לא כאשר  
  של ההוגן בשווי בתנודות המפוקח המחיר של התלות היעדר עקב ,מחירים ודאות

 .הנכסים

 

 :קבוע רכוש בשיערוך ההכרה יתרונות

תתאפשר לא אם שכן ,החברה של הכלכלי מצבה את יותר טוב משקפת זו אפשרות  
  ,בחזרה מיד אותם ולקנות נכסיה את למכור תמריץ לפירמה יהא ,בשיערוך הכרה
 .אמיתית כלכלית מהות בלי שלה המושקע ההון בסיס ישתנה וכך

ואיתו ,בחדות העלות בסיס ישתנה ,מניותיה או החברה נכסי על בעלות מעבר בעת  
 .עסקים בצירופי בהמשך ראו נוספים פרטים .המפוקח המחיר

ונכסיהן פעילותן אשר חברות בין יותר טובה השוואתיות יוצרת זו אפשרות  
 .שונים בזמנים נכסים רכשו הן אך ,דומים

 

 מתודולוגיים מנחים קווים

למטרת ההוגן השווי במודל שימוש ייעשה כי מומלץ ,תאורטית כלכלית מבחינה  
  מדידת מודל את תבחר המחירים ועדת כי הוחלט זאת עם .הנכסים שווי חישוב

 .הענף את לתפיסתה המתאים הנכסים

הבינלאומית התקינה את המיישמת לחברה (IFRS) השווי במודל שימוש תוך  
  ,הקבוע הרכוש יתר ובעבור ן"נדל בעבור שונה הוא ההוגן השווי חישוב אופן ,ההוגן

 .זה פרק להנחיות בהתאם

ליישם יכולה אינה אשר חברה IFRS, תוכל ,כלשהן רגולטוריות הגבלות בשל  
  תוכל ובהם ,IFRS-ה כללי פי על הפיקוח לצורכי ייעודיים כספיים דוחות לערוך
  המחיר לקביעת ישמש אשר ,ההוגן השווי מודל ביישום (עקבי באופן) לבחור

 .המפוקח

שאף ובלבד ,שווי הערכת ידי על תיעשה ן"נדל שאינו קבוע לרכוש הוגן שווי קביעת  
  .המפוקח המחיר על מבוסס יהיה ההוגן השווי קביעת בשרשרת אחד שלב לא

  בשווי הוגן שווי להחליף יש ,המפוקח המחיר על מבוסס הוגן שווי שבו במקרה
 .שחלוף

שווי הערכת ידי על תיעשה (להשקעה ן"נדל שאינו) ן"לנדל הוגן שווי קביעת  
  מוצר ייצור שאינו אחר שימוש לכל בו להשתמש שאפשר ההנחה תחת ,ן"הנדל

 .ע"לתב בהתאם המוערכת הקרקע על העיקרי האפשרי השימוש ושִהנו ,מפוקח

ל צמודה אינה המוצעת המתודולוגיה-IFRS, שווי שבו מצב מונע זה פתרון אולם  
  לכך במקביל ,המפוקח מהמחיר הנגזר ,הקבוע ברכוש שימוש משווי מושפע הוגן

 .הקבוע הרכוש משווי מושפע המפוקח שהמחיר

שבו במקרה רק ל"הנ בשיטה הוגן שווי להעריך נדרשות מפוקחות חברות  
  ,שימוש שווי בסיס על הוגן לשווי קבוע רכוש שיערוך כוללים הכספיים דוחותיהן

  על קבוע לרכוש שווי להעריך יש בלבד זה במצב .לעיל כאמור מצב היוצרת שיטה
 .ל"הנ הכלל פי
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 מוחשיים בלתי נכסים

(עסקים בצירוף מוניטין מלבד) כספיים בדוחות נפוצים אלו נכסים היו לא בעבר.  

בתוכנות לשימוש רישיון כמו ,כספיים בדוחות נפוצים מוחשיים בלתי נכסים כיום  
  נכסים לזהות דורשת התקינה ,עסקים צירוף בעת ,זאת מלבד .שנרכשו ופטנטים

  בתהליך מחקר כגון ,ממוניטין בנפרד ,הנרכשת בספרי נרשמו שלא מוחשיים בלתי
 .ומותג

סוגיות בשתי להכריע יש מחירים פיקוח של בהקשר: 

  כנכסי הכספיים בדוחות נרשמים אשר מוחשיים בלתי נכסים לכלול יש האם1.
 ?מושקע הון

  קבוע רכוש שבו אופן באותו השוטפת החברה לפעילות משמשים אלו נכסים 
  הון בהם הושקע בהגדרה ,הכספיים בדוחות מוכרים שהם מכיוון .משמש
 ככלל ,לפיכך .פחת בגינם ומּוכר בעלות נמדדים הם .הכנסה ייצור לצורכי
 .מושקע הון נכסי במסגרת אלו בנכסים להכיר נרצה

  ואשר בחברה פנימית נצמחו אשר מוחשיים בלתי בנכסים להכיר יש האם2.
  הוגן בשווי הכרה לסוגיית דומה הסוגיה ?הכספיים בדוחותיה מוכרים אינם
 :דומים ולכאן לכאן והטיעונים ,קבוע רכוש של

השתיים מבין פשוטהה האפשרות היא אלו בנכסים הכרה-אי ,גיסא מחד, 
 פחות ומאפשרת ,הרגולטור בעבור והן המפוקחות החברות בעבור הן

  שיטת למהות נצמדת זו אפשרות .הנכסים בסיס לערך ביחס מניפולציות
  ,בפועל שהשקיעה הון על תשואה מקבלת פירמה כל - ההשקעה על התשואה

 .אלו בנכסים הכרה מאפשרים אינם אשר ,החשבונאות כלליל נצמדת וכן

של הכלכלי מצבה את יותר טוב משקפת אלו בנכסים הכרה ,גיסא מאידך  
  למכור אפשר תמיד לא מוחשיים בלתי בנכסים ,קבוע לרכוש בניגוד .החברה

  מעבר בעת אך ,בחזרה אותו ולקנות החברה מפעילות בנפרד הנכס את
  ואיתו ,בחדות העלות בסיס ישתנה ,מניותיה או החברה נכסי על בעלות
  ,כן כמו .בהמשך ,עסקים צירופי ראו נוספים לפרטים .המפוקח המחיר

  ונכסיהן שפעילותן חברות בין יותר טובה השוואתיות יוצרת זו אפשרות
  אותם פיתחה והשנייה מוחשיים בלתי נכסים רכשה אחת אך ,דומים
 .בעצמה

השווי :"שוטה מעגל" של מובנית בעיה נוצרת מוחשיים הבלתי מהנכסים בחלק  
  יכולה שהפירמה העתידיים התזרימים פי על נקבע מוחשי הבלתי הנכס של ההוגן
  בהסתמך מחושב אשר ,המפוקח המחיר פי על נקבעים בתורם ואלו ,ממנו להפיק

  להכיר שלא רוצים היינו כאלו במקרים .מוחשי הבלתי הנכס של ההוגן השווי על
 .מוחשי הבלתי הנכס של ההוגן בשווי

 

 מתודולוגיים מנחים קווים

ואשר ,הכספיים בדוחות נרשמים אשר ,מסוימים מוחשיים בלתי נכסים  
  מוחשיים בלתי נכסים .מושקע הון כנכסי יוכרו ,שבפיקוח לפעילות משמשים
 .מושקע הון כנכסי לעולם יוכרו לא אחרים

כללי פי על הכספיים בדוחות שנרשמו בתנאי ,יוכרו אשר הנכסים להלן  
 :המקובלים החשבונאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ואשר ,פנימית נצמחו אשר מוחשיים בלתי נכסים ,החשבונאות לכללי בהיצמד  
 .מקרה בשום מושקע הון כנכסי יוכרו לא ,הכספיים בדוחות מוכרים אינם

נכסים בלתי מוחשיים הנכללים כנכסי הון פעיל

הסכמי חכירה )כפי שפורט בגוף הדוח(תוכנות מחשב

רשיונות וזכויות שימושפטנטים

זיכיונות
מכסות )כגון מכסת ייבוא, מכסת ייצור 

בשוק רגולטורי(

תשלומים מראש בעבור נכסים בלתי 

מוחשיים לעיל הנכללים כנכסי הון פעיל

דוגמאות לנכסים בלתי מוחשיים אשר אינם נכללים כנכסי הון פעיל

סימני מסחרמוניטין

שמות דומיין )כתובות אינטרנט(רשימת לקוחות / ספקים

הסכמי אי תחרותקשרי לקוחות / ספקים

צבר הזמנותמותג

ידעחוזי ביצוע

זכויות יוצרים
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 עסקים צירוף

הרכישה עלות הקצאת לבצע נדרשת הרוכשת החברה ,עסקים צירוף במועד (PPA 

– Purchase Price Allocation), והבלתי המוחשיים הנכסים כל זיהוי כלומר  
  הכספיים בדוחות ההוגן בשוויים ורישומם העסקה במסגרת שנרכשו מוחשיים

  ,קיימת אם ,מזוהים לנכסים הוקצתה שלא הרכישה מחיר יתרת .המאוחדים
  .המאוחדים הכספיים בדוחות כמוניטין נרשמת

חברה נכסי של המאזני שוויים את מעלה המקרים ברוב עסקים צירוף ,לפיכך  
 :מפוקחת

לפני בעלות ונמדדו בספרים שנרשמו ,מוחשיים ובלתי מוחשיים נכסים 
 .ההוגן לשוויים משוערכים ,הרכישה

ומחקר לקוחות קשרי ,מותג כגון) פנימית שנצמחו מוחשיים בלתי נכסים  
  בשוויים ונרשמים מזוהים ,הנרכשת החברה בספרי נרשמו לא ולכן (בתהליך
 .המוערך ההוגן

שאינו נוסף מוחשי בלתי נכס שִהנו ,כמוניטין נרשמת הרכישה עלות יתרת  
 .שיטתית מופחת

בחדות גדל שלה המושקע ההון בסיס ,מפוקחת חברה של בעלות שינוי עם  
  בנכסים או בפעילות שינוי כל שחל בלי וזאת ,העסקים צירוף במועד (חשבונאית)

 .המפוקחת החברה של הכלכליים

המפוקח המחיר חישוב בעת המושקע ההון בבסיס זה בשינוי להכיר יש האם?  

הפירמה רוכש כי לטעון אפשר מושקע הון כנכסי אלו בנכסים הכרה בעד 
  ,זו השקעה על לתשואה ומצפה ,אלו בנכסים ממשי הון השקיע המפוקחת

  לקבל ובכך ,בנפרד ונכס נכס כל לרכוש יכול היה רוכש אותו .משקיע כל כמו
  PPA-ב הכרה-אי לפיכך ,הפיקוח מתודולוגיית במסגרת עליהם תשואה
  רכישת מול אל פעילות לרכישת ביחס המשקיעים שיקולי את מעוותת
  כי הכריעו ,סוגיה באותה שהתחבטו ,החשבונאות כללי ,כן כמו .נכסים

  בדוחות הנכסים מדידת בסיס ושינוי השיערוך ביצוע היא הדרישה
 .המאוחדים

 

היא הפיקוח מטרת כי לטעון אפשר מושקע הון כנכסי אלו בנכסים הכרה נגד  
  נכסים ואילו ,מופרז שוק כוח בעלות בפירמות יתר רווחי הפקת של מניעה
  נרצה לא ,קרי .עודפים רווחים והפקת השוק כוח ניצול מאפשרים מותג כגון

  גם .הפיקוח במסגרת תשואה עליו ניתן לא לכן ,ממותג ייהנה מפוקח שמוצר
  היא מושקע הון כנכסי הכללתם כנגד מרכזית טענה ,אחרים לנכסים ביחס

  הכנסות מצפי נגזר אלה נכסים שווי – שוויים בהערכת המובנית הבעייתיות
  המחיר את הגוזר הוא זה שווי כאשר .המפוקח המחיר על הנשענות ,עתידיות
  אובייקטיבית הערכה לבצע אפשרות אין ולכן ,"שוטה מעגל" נוצר ,המפוקח

  שלטובת היא בנכסים הכרה כנגד נוספת סיבה ,לבסוף .הנכסים שווי של
  חברה של בעלות מעבר שבו מצב ליצור נרצה לא אכן הצרכנים אינטרס
 .המפוקח המחיר את בחדות מעלה מפוקחת

 

 

 מתודולוגיים מנחים קווים

שוערכו מכך וכתוצאה עסקים צירוף במסגרת נרכשו אשר מוחשיים נכסים  
  נכסי בפרק הוגן שווי חישוב להנחיות בהתאם ההוגן בשווי יוכרו ,ההוגן ייםלשוו
 .המושקע ההון

העסקים צירוף טרם בהם ההכרה עם עקבי באופן יוכרו מוחשיים בלתי נכסים -  
  וכתוצאה ,בהם להכיר שיש הנכסים ברשימת הנמצאים מוחשיים בלתי נכסים
 להנחיות בהתאם הוגן בשווי יוכרו ,ההוגן לשוויים שוערכו העסקים מצירוף
  הנמצאים מוחשיים בלתי נכסים .המושקע ההון נכסי בפרק הוגן שווי חישוב

  צירוף לאחר גם מושקע הון כנכסי יוכרו לא ,בהם להכיר שאין הנכסים ברשימת
 .העסקים

מושקע הון כנכס יוכרו לא ומותג מוניטין בפרט.   

יינתן לרגולטור ,הרכישה קודם מפוקחת הייתה במלואה שנרכשה ופעילות במידה  
 .בנכסים ההכרה למודל בנוגע הדעת שיקול
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 חכירות

ה כללי-IFRS מסווגת חכירה - הוניות לחכירות תפעוליות חכירות בין מפרידים  
  נכס .לשוכר מהותית עוברים לבעלות הנלווים וההטבות הסיכונים אם כהונית
 .בהתחייבות הכרה כנגד קבוע רכוש כנכס החוכרת בספרי נרשם הונית בחכירה

כנכס חכירה חוזה להוון יש שלפיה גישה מקובלת שווי בהערכות. 

שווקי השתכללות ,כיום .היום מאשר פחות נפוצות היו חכירה עסקאות בעבר  
  הנכסים לרכישת כתחליף ומגוונות שונות בשיטות חכירה עסקאות אפשרו ההון

  חישוב ,ובהתאמה ,כלל לחכירות מתייחסת אינה הישנה המתודולוגיה .והפחתתם
  ביחס מאשר שונה יהיה אותם ומפחיתה נכסים הרוכשת לחברה יתקבל אשר

  כלכלית שמבחינה פי על אף וזאת ,הונית או תפעולית בחכירה החוכרת לחברה
  מפוקחות חברות בין בהשוואתיות פוגם לנושא ההתייחסות חוסר .זהה הפעילות
 עלול לכך ומעבר ,לחכור בוחרות וחלקן נכסים לרכוש בוחרות חלקן כאשר דומות

 .המפוקחים הגופים של העסקיים השיקולים את לעוות אף

 

 מחירים פיקוח של בהקשר השפעה

קטן שלה המושקע ההון בסיס ,אותו לקנות במקום נכס חוכרת פירמה כאשר 
   .יותר קטנה היא בעבורה המחושבת התשואה כך ובתוך ,יותר

לחכירות ביחס אפשרויות שלוש קיימות מחירים פיקוח לצורכי: 

כי לטעון אפשר זו גישה בעד - כלל מושקע הון כנכסי חכירות לכלול לא  
  בבעלותה שאינו נכס על תשואה לפירמה נותנים ,כנכס חכירה כוללים כאשר

  כלומר ,הפירמה מצד הון השקעת ללא מתקבלת זו תשואה וכן ,ובשליטתה
  מצד למניפולציות פתח היא כנכס חכירה חוזה הכללת ,כן כמו .סיכון ללא

  חכירה הכללת כנגד נוסף שיקול .נכסיהם בסיס להגדלת מפוקחים גופים
  נכסי ובפרט ,שונים בנכסים הגלום השונה הסיכון היא מושקע הון כנכס
 עליהם מתקבלת ,מושקע הון כנכסי אלו נכסים מכלילים כאשר - ן"נדל

   .הנכס לסיכון המתאימה התשואה ולא ,החברה מפעילות התשואה

לכללי נצמדת זו גישה - הוניות חכירות רק מושקע הון כנכסי לכלול 
 .החשבונאות

הכלכלית למהות נצמדת זו גישה - חכירה כל מושקע הון כנכסי לכלול  
  משתמשת אחת אך ,דומה שפעילותן חברות שתי בין השוואתיות ומאפשרת
  כאשר .אלו נכסים לחכור בוחרת והשנייה הכנסה בייצור בבעלותה בנכסים
 המפוקחים הגופים אינטרס את מבטלים ,מושקע הון כנכסי חכירות כוללים
  להם ומאפשרים ,בלבד מימוניות חכירות לבצע או רבים נכסים לרכוש
  ,כאמור ,כן כמו .מימונם ואופן הקבוע רכושם לבסיס ביחס תפעולית בחירה
 .המימונית בספרות המקובלת היא זו גישה

שניתנת זכות היא חכירה ,המילה של הצר במובן קנייה התבצעה שלא פי על אף  
  .ממושך זמן לפרק פיננסית התחייבות תמורת מסוים בנכס שימוש לעשות לחברה

 .הונית חכירה כאל חכירה כל אל להתייחס עלינו ,כלכלית מבט מנקודת ,לכן

כי מוצע ,הונית כחכירה תפעולית חכירה הצגת של הטכנית המורכבות בשל  
  בשים וזאת ,המשוקללים ההון לנכסי ביחס זאת התאמה לבצע אם תבחר הוועדה

 .המפוקח השוק למאפייני לב

בריבית המימון רכיב כי מובלעת הנחה קיימת ההתאמה את מבצעים לא כאשר  
 .הפיקוח במסגרת ההון על לתשואה דומה בחכירה הגלומה

 

 מתודולוגיים מנחים קווים

התאמות שלוש לבצע יש כך לשם: 

 .החכירה בהוצאות הגלום הנכס שווי זיהוי1.

 .החכירה בהוצאות הגלום החוב שווי זיהוי2.

  מסך החכירה בהוצאות הגלום החוב בגין הרעיוניות הריבית הוצאות הפחתת3.
 .החברה של התפעוליות ההוצאות

נכס של לקנייתו ערך שוות החכירה פעולת כי בהנחה :החכירה נכס גובה חישוב  
  החכירה הוצאות כי לומר נוכל ,אותו המממן חוב לנטילת במקביל תפעולי

  בגין ריבית תשלום ,האחד :רכיבים שני בתוכן מגלמות החברה של השנתיות
  יהיה החכירה נכס גובה .החכירה נכס של שנתית הפחתה ,השני .שניטלה ההלוואה

 :לכן

 

 

 :כאשר

Lease Expenset - בשנה החכירה הוצאות גובה t 

Lease Loant-1 – שנה לתחילת ההלוואה גובה t 

Lease Assett-1 – שנה לתחילת החכירה נכס גובה t 

rD – (החוב עלות) החברה הלוואות על שחל הריבית שיעור 

Asset Life – לאורכן החכירה נכס את שנפחית השנים מספר. 

 

AssetLife

t
LeaseAsset

rLeaseLoanseLeaseExpen Dtt
1*1
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בגין המּוכרים והנכס החוב כי שהנחנו מכיוון :החכירה בגין החוב גובה חישוב  
 .הנכס לגובה שווה יהיה החוב גובה ,שווים החכירה

  ההון מחיר לאמידת המשמש החברה חוב סך חישוב בעת ייכלל זה שחוב לוודא יש 
  חסרת הריבית לשיעור שווה יהיה זה חוב על התשואה שיעור .(WACC) המשוקלל

  בתוספת ,החכירה נכס להפחתת שנותרו השנים למספר השווה זמן לטווח הסיכון
 .החברה חוב בגין הסיכון פרמיית

 

כללי באופן בעבודתנו משתמשים שאנו מכיוון :התפעוליות ההוצאות סך התאמת  
 התפעוליות ההוצאות מסך להפחית יש ,מימון הוצאות ללא תפעוליות בהוצאות

  אלו ריבית הוצאות .החכירה בגין הריבית הוצאות את (החכירה הוצאות כולל)
 :ל שוות יהיו

 

 

הכלכלית למהות להיצמד וכדי המפוקחים הגופים של שיקוליהם עיוות למנוע כדי,  
  .מושקע הון בנכסי ייכלל (הונית או תפעולית) המפוקחת החברה של חכור נכס

  בגובה ייכלל הנכס ,הוניות לחכירות ביחס הבינלאומית בתקינה למוגדר בדומה
  יתבצע ההיוון .מבניהם כנמוך ,המינימליים החכירה תשלומי היוון או ההוגן שוויו
 .חכירות בעניין 17 מספר בינלאומי תקן מתודולוגיית פי על

מוצע ,הונית כחכירה תפעולית חכירה הצגת של הטכנית המורכבות בשל ,זאת עם  
 וזאת ,המשוקללים ההון לנכסי ביחס זאת התאמה לבצע אם תבחר הוועדה כי

 .המפוקח השוק למאפייני לב בשים

הגלומה הריבית כי מובלעת הנחה קיימת ההתאמה את מבצעים לא כאשר  
 .הפיקוח במסגרת ההון על לתשואה דומה בחכירה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑡 = 𝑟𝐷 ∗ 𝐿𝑒𝑎𝑠𝑒 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑡−1 
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 WACC (1/2)-ה -שיעור התשואה 

 כללי

מענף שונה יהיה שייקבע התשואה שיעור ,המימון בתחום המקובלת הגישה פי על  
 לקבל מפוקחת בפירמה למשקיע יתאפשר וכך ,הפעילות לסיכון בהתאם ,לענף

   .השקעתו על הוגנת תשואה

המשוקלל ההון שיעור היא הפירמה של המושקע ההון נכסי על שתינתן התשואה 
(Weighted Average Cost of Capital - WACC).   

ה קביעת מתודולוגיית על מקיף תאורטי רקע-WACC מסוימת לפעילות המתאים 
 .להלן "ההשקעה על התשואה שיעור" בנספח ראו

ה חישוב-WACC אך ,בנפרד פירמה כל בעבור ולא ,המפוקח ענףה בעבור יתבצע  
  ראו) בנפרד מפוקחת פירמה לכל (בשקלים) נורמטיבית תשואה לחישוב ישמש

 .(החישוב אופן לגבי בהמשך

היא מס לאחר מזומנים לתזרימי הנוסחה: 

 

 

מס לפני ולתזרימים: 

 

 

 

מס לפני תזרימיםל הוא זו פיקוח לנוסחת הרלבנטי ההון שיעור (Pre-tax). כמו  
  .העצמי ההון על ולא המושקע ההון נכסי על היא הניתנת התשואה ,כן

שה לכך נשאף ,ככלל-WACC האפשר ככל נורמטיביים פרמטרים על יתבסס –  
  עקביות על לשמור חשוב .השוואה-בנות חברות של מדגם על יישען ,כלומר
 .חברות של מדגם אותו את יאמדו השונים שהפרמטרים כך ,בחישוב

בנוסחה מהפרמטרים אחד בכל הנוגעות בסוגיות בנפרד נדון. 

 

   (     ,     ) המשקולות / המינוף שיעור

ה בחישוב בו שנשתמש המינוף שיעור-WACC כלומר ,נורמטיבי מינוף הוא,  
  קיים לא ואם ,בישראל חברות בעדיפות - השוואה-בנות חברות מדגם ממוצע
  המחירים לוועדת .ל"בחו דומות חברות של אזי ,בישראל השוואה בר מספק מדגם
 .חריגות תצפיות מהמדגם להשמיט היכולת תהיה

 

 

את ולא נורמטיבי מינוף לענף ניקח ,יחידה פירמה פועלת המפוקח בענף כאשר גם  
 .בפועל זו פירמה של המינוף

הן השקלול משקלות כאשר "משוקלל ממוצע" באמצעות יחושב הממוצע :ככלל  
 .במדגם EV-ה מסך פירמה כל של EV-ה של היחסי החלק

EV = העודפים הנכסים סך ובניכוי החוב סך בתוספת עצמי הון שוק שווי  
 (פיננסיים ושאינם פיננסיים)

 

 (𝒓𝒅) החוב מחיר

סיכון חסר חוב מחיר פי על יוערך (𝑟𝑓) החברה של החוב סיכון פרמיית בתוספת  

 .המפוקחת

של משוקלל ממוצע באמצעות תחושב המפוקחת הפעילות של החוב סיכון פרמיית 
 .ההשוואה חברות של החוב סיכון פרמיית

יכולת לעומת המפוקחות החברות של החוב גיוס ביכולת הבדלים וקיימים במידה 
  בהתבסס 𝒓𝒅 לחשב האפשרות הרגולטור בידי תינתן ,ההשוואה חברות של הגיוס

  חסרת לריבית ביחס המפוקחות החברות של הפיננסי החוב של הסיכון פרמיית על
 לתקופה הסיכון חסרת הריבית לשיעור תתווסף הנאמדת הסיכון פרמיית .הסיכון

. -ה לקבלת הרלוונטית 𝒓𝒅  עקביות על לשמור במטרה ,שכזה במקרה כי יצוין,  
  החברות נתוני על בהתבסס הם גם יחושבו (המינוף) אקוויטי/החוב משקולות

 .המפוקחות

הרגולציה אופק אם ?הסיכון חסר החוב מחיר בהערכת נשתמש תקופה באיזו  
 התקופה אז ,מסוימת תקופה בתוך לעדכון רגולטורית התחייבות קיימת וכן ,ידוע

  מתחייב אינו הרגולטור שבו במקרה .הרגולטורית התקופה היא בחשבון שתובא
 10-ל כלל בדרך) ארוך לזמן חוב מחיר בחשבון יובא ,מסוימת תקופה בתוך לעדכון
 .(שנים

 

 (t) המס שיעור

המס מגן בחישוב הפירמה של האפקטיבי המס בשיעור להשתמש יש ככלל  
  .מס לפני ההון לשיעור המשוקלל ההון שיעור ,המימון הוצאות בעבור המתקבל

 pre-tax קבלת לצורך המס שיעור מינוס באחד WACC-ה חילוק ,כלומר)

WACC).   

הרגולציה תקופת לאורך הצפוי הממוצע המס בשיעור להשתמש יש המקרים בשני,  
  שיעור בין הפער הפחתת/בתוספת הצפוי הסטטוטורי המס בשיעור שימוש ידי על

 .לפירמה המתאים האפקטיבי המס לשיעור הסטטוטורי המס
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 קביעת המחיר הראשוני
 WACC (2/2)-ה -שיעור התשואה 

 (𝒓𝒆) העצמי ההון מחיר

מודל פי על הוא גם יחושב CAPM ומשוואת SML: 

 

 

 

 השוק של הסיכון פרמיית 

בהתאם ,ביותר הטוב האומדן לפי השוק של הסיכון בפרמיית להשתמש יש  
 .למקרה

 

 (𝜷) בטא

שבו השוק ,קרי ,הרלבנטי השוק מול אל תוערך הבטא ,במדגם חברה כל בעבור  
 .החברה נסחרת

הלא בבטא שימוש וייעשה עודפים ומנכסים ממינוף תנוכה חברה כל של הבטא  
   .הרלבנטי בשוק הממוצעת ממונפת

כמייצג הרלבנטי בשוק הממוצע המינוף את לשקף כדי בחזרה תמונף זו בטא  
 .המפוקחת הפעילות בעבור

שנים 5-ל ,חודשי בסיס על תתבצע ההערכה. 

 

 (𝑾𝑨𝑪𝑪) המשוקלל ההון מחיר

 

  

 

 

 

 לריבית התשואה הצמדת

עדכון בכל לכן ,סיכון חסרת ריבית שיעור בתוכו כולל התשואה שיעור חישוב  
 .המימונית לתאוריה בהתאם ,סיכון חסרת ריבית שיעור ישתקף מחיר

 

 נומינלית או ראלית תשואה

(בשנה בודדים אחוזים) היום שהוא כפי נמוך במשק האינפלציה שיעור עוד כל,  
  .המושקע ההון נכסי על נומינליה התשואה בשיעור שימוש ייעשה

 אנליסטים בסקירות שימוש

זאת עם .מהמתודולוגיה כחלק אנליסטים בסקירות שימוש ייעשה לא ,ככלל,  
 .סבירות בדיקת לצורך ל"כנ בסקירות להיעזר מומלץ ואף אפשר

 ופרסומו החישוב צורת

בפועל .הפיקוח לביצוע האחראי המשרד ידי על יבוצע התשואה שיעור חישוב 
 .בנושא חיצוני ביועץ להסתייע יוכל המשרד

 

 

 

])([* fmfe rrErr  

 פרמיית הסיכון של השוק
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 קביעת המחיר הראשוני

 (1/2)הוצאות הפירמה 

 המפוקח למגזר עלויות הקצאת

משווקת או/ו מייצרת החברה אם ייעודי דוח נדרש המפוקח המוצר בעבור  
 .לאו או בפיקוח אלו מוצרים אם בשאלה תלות בלא ,נוספים מוצרים

ידי על שתאושר כלכלית בגישה ,תמחיר מערכת באמצעות תתבצע ההקצאה  
  של הכלכליים למאפיינים המתאימים תמחיריים עקרונות על ותתבסס ,הרגולטור
  שעקרונותיה מתקדמת תמחיר למערכת דוגמה - ד נספח) והענף החברות פעילות
 .(מהענפים בחלק ישימים להיות עשויים

לגבי הן ,התמחיר מעבודת הנגזרים הרווחיות שיעורי את לבחון יוכל הרגולטור  
  מפקח הוא שאין משיקים פעילות מגזרי לגבי והן המפוקחים הפעילות מגזרי
  באמצעות שבוצעה העלויות הקצאת סבירות בדיקת לצורך וזאת ,עליהם

 .האמורה התמחיר מתודולוגיית

 

 נורמטיביות עלויות

למדי נפוץ ,בפועל הפירמה שהוציאה לעלויות בניגוד ,נורמטיביות בעלויות השימוש  
  האינטרס היא לכך הסיבה .בעולם והן בארץ הן ,מחירים פיקוח של בפעולות
  בחישוב כי ידיעה מתוך ,ולסביר לנדרש מעבר הוצאות לשלם פירמות של הברור
 .ההוצאה על מלא פיצוי תקבלנה המפוקח המחיר

הייתה שאותה הוצאה הוא כנורמטיבית מסוימת הוצאה בקביעת המנחה הכלל  
 .משוכללת בתחרות פעלה לו להוציא הפירמה נדרשת

נורמטיביות בעלויות השימוש ונגד בעד השיקולים להלן:   

מכיוון ,הצרכן עם להיטיב עשויה נורמטיביות בעלויות הכרה ,גיסא מחד  
  עשויה היא וכן ,מפוקחים במוצרים עליו תגולגלנה לא עודפות שעלויות
  בבעיה להפחתה מוביל הדבר ,כך על נוסף .הפירמה של התייעלות לעודד

  הרגולטור בין האסימטרית אינפורמציהה והיא ,בפיקוח הקיימת המרכזית
  תוצאות להניב עשוי כאלו בנתונים השימוש כן על ;המפוקחת לפירמה
 הן פעילה הפירמה כאשר חשיבות לכך יש בפרט .הצרכן בעבור עדיפות
 בעלויות שימוש - מפוקחת שאינה בפעילות והן מפוקחת בפעילות

  לפעילות המשויכות העלויות הפרדתל אינדיקטור יהיה נורמטיביות
 .מפוקחת לפעילות משויכות שאינן מאלה המפוקחת

במקרים ליצור עלולה תחום לכל נורמטיביות עלויות קביעת ,גיסא מאידך  
  הייצור לעלות מתחת) מדי נמוכות בעלויות לייצר הפירמה על לחץ מסוימים

  ואף השקעות עידוד איל לגרום ובכך (משוכלל בשוק שוררת הייתה אשר
  קושי הרגולטור בידי קיים ,מכך יתרה .הפירמה של פיננסית מצוקהל

  בשוק שוררות היו אשר נורמטיביות לעלויות בנוגע מהימן מידע להשיג
 .השוואה בר משוכלל שוק קיים תמיד שלא מכיוון ,תחרותי

 מתודולוגיים מנחים קווים

פיקוח לצורכי התשואה לחישוב שימוש בהן שייעשה החברה הוצאות ,ככלל  
  ,המבוקרים הכספיים בדוחותיה שמשתקפות כפי ,בפועל הוצאותיה הן מחירים

  בדוח בנוסף שימוש ייעשה ,המפקח המשרד החלטת פי על יידרש שבהם ובמקרים
 .חיצוני יועץ ידי על וייבחן ייסקר אשר ייעודי

של דעתו שיקול פי על אשר הוצאה הכספיים בדוחות קיימת שבהם במקרים  
  להוציא נדרש היה שאותה נורמטיבית מהוצאה וחורגת ,סבירה אינה הרגולטור

  ,בכולה או בחלקה להכיר שלא רשאי הוא ,תחרותי בשוק ההכנסה ייצור לשם
 .עיניו כראות

כאמור ,הוא העלויות הערכת לצורכי הרגולטור ישתמש שבו המנחה הכלל,  
 .תחרות בתנאי פעלה לו להוציא הפירמה נדרשת הייתה שאותן הוצאותל השוואה

מספקים תמריצים קיימים לא לעתים ממשלתיות חברות בקרב כי עולה  
  עשויה הנורמטיביות ההוצאות בחינת אלה במקרים לכן ,בהוצאות להתייעלות

 .יותר רלבנטית להיות

הוצאה להערכת גישות שתי קיימות ,פיקוח לצורכי תחרותי מחיר לקביעת בדומה  
 :נורמטיבית

מתקיימת כי מניחים שבו השוואה-בר לשוק השוואה - השוואתית גישה 
 .העברה תשלומי מחקר בביצוע שנוקטים הגישה זוהי .משוכללת תחרות

או העלות גישת Cost+ - או המוצר באספקת הקשורות העלויות הצגת  
  או אלו בעלויות והכרה המפוקחת לחברה העלות נגרמת שבגינן השירות
 .סביר רווח בתוספת אלו בעלויות הכרה

יאפשר ,כלומר ,העלויות להערכת ההשוואתית בגישה ישתמש הרגולטור ,ככלל  
 .העברה במחירי שימוש באמצעות עלויותיה סבירות את להוכיח המפוקחת לחברה

 קשורים צדדים עם עסקאות

החברה ,קשורה לחברה ניהול דמי תשלום או מלאי מכירת כגון ,אלו בעסקאות  
  כל ואין ,העלות גובה את לחלוטין קובעת (בה השליטה בעלת או) המפוקחת
 ,לא והשנייה מפוקחת מהחברות אחת כאשר .שוק לכוחות או לתחרות משמעות

 מכיוון ,המפוקחת החברה אצל שתוכר העלות להגדלת משמעותי אינטרס קיים
 .המפוקח המחיר בקביעת עלויותיה על מפוצה שהחברה

ולא ,נורמטיביות בעלויות שימוש ייעשה קשור לגוף המשולמת לעלות ביחס ,לכן  
 .בפועל המשולמות בעלויות

כלומר ,ההשוואתית הגישה היא זה לצורך שימוש בה שייעשה הגישה ,ככלל,  
  הדומה מחקר ידי על בעסקה העלות סבירות את להוכיח המפוקח לגוף יתאפשר
 .העברה מחירי למחקר
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 קביעת המחיר הראשוני

 (2/2)הוצאות הפירמה 

לעלות להגיע מנת על ההעברה מחירי מחקר את ותבקר תבחן המחירים ועדת 
 .הנכונה הנורמטיבית

בגישה להשתמש אפשרות אין כי מאמין הרגולטור שבהם ,מסוימים במקרים  
  שהיה המצב את אמין באופן המשקפות נורמטיביות עלויות לקבלת ההשוואתית

  .ההשוואתית בגישה ולא העלות בגישת שימוש ישקול הוא ,תחרותי בשוק שורר
  חוק מתוקף העלות נשוא לשירות או למוצר מחירים על לפיקוח צו יוצא כך בתוך

 השיטה פי על ייקבע והמחיר ,1996-ו"התשנ ,ושירותים מצרכים מחירי על הפיקוח
 .הנהוגה

 
 קמעונאיות הנחות 

לתשלום השקול בעלויות חיסכון (1) :רכיבים שני מגלמות לקמעונאים הנחות  
 .מסחריות הנחות (2)-ו ;שירותים בעבור

המוצרים למשווקי רלבנטיות בעלויות לחיסכון המובילות קמעונאיות הנחות  
  מתקבל בפועל המפוקח המחיר כאשר ,מזון משווקי בקרב בפרט ,המפוקחים

 קמעונאיות הנחות דורשות הגדולות המזון רשתות ואילו ,בלבד קטנות מחנויות
  לתת נדרשים שמשווקים כיוון ,מוצר לכל רלבנטית הסוגיה ,זאת עם .לו מעבר
 .תחרות מתנאי כחלק ללקוחות כמות הנחת

הגוף רווחי את נבחן כאשר כי הוא אלו בהנחות הכרה כנגד טיעון ,גיסא מחד  
   – כלומר ,מספקת אינה שנקבע המחיר תחת נכסיו על התשואה כי נמצא ,המפוקח
  גוררת אשר ,הנהוגה הפיקוח בשיטת עתידית מחיר עליית תגרור בהנחה הכרה
  מפוקח מוצר כאשר כי לטעון אפשר ,כן כמו .הלאה וכך נוספות להנחות דרישה
  תחרות תנאי בשל הפיקוח בצו שנקבע המקסימום ממחיר יותר נמוך במחיר נמכר

  מכיוון ,בעתיד המפוקח המחיר להעלאת עילה בכך אין - השוק ודרישות
  בשוק המתקבלת התשואה כבר היא מפיקה המפוקחת שהפירמה שהתשואה

 .תחרותי

כי טוענות הגדולים לקמעונאים הנחות מנהיגות אשר מזון משווקות ,גיסא מאידך  
 אלה קמעונאים על המושתות מסוימות מכירה עלויות היא לכך הסיבות אחת

  הפצה עלויות כגון ,(הקטנים הקמעונאים מול למצב בניגוד) למפיצים ונחסכות
  ,המצב זהו כאשר .ועוד המוצרים סידור ,קירור ,הובלה ,(יחיד לוגיסטי ממרכז)

  בעצם המייצגות ,הקמעונאיות בהנחות למשווקים יכירו לא אם כי סכנה קיימת
  ובכך ,בעצמם אלה שירותים לבצע יעדיפו אלה ,אחרות עלויות (בחלקן לפחות)

  .יעילות חוסר להיווצר עלולה

 מתודולוגיים מנחים קווים

עקבי באופן ,בחישוב מסחריות מהנחות להתעלם יש הראשוני המחיר בחישוב  
   .עלויות סכום עבור המנחה למתודולוגיה

בעבור עלות כהבדל לגביהן ההצדקה מוכחת כאשר רק תוכרנה קמעונאיות הנחות  
  .תוכר לא זו לעלות מעבר הנחה .הנחסכות המכירה עלויות גובה עד ורק ,היצרן
  תחושבנה הנחסכות השיווק הוצאות ,קשורים צדדים עם לעסקאות בדומה
 .נורמטיביות כעלויות

לחברה שהייתה בפועל העלות פי על ייעשה שירותים בעבור הנחות אומדן  
 .בעצמה אותם ביצעה אילו המפוקחת

חישוב   עקביות נדרשת ,כלומר ,בהתאם השיווק מרווח שקלול את לעדכן יש ב 
 .פעמיים בחישוב נכללת אינה זו עלות כי ובדיקה בחישוב

   (Sales Incentives) מכירה תמריצי

כוח ללא לצרכנים והן מיקוח כוח בעלי לצרכנים הן נמכר מפוקח שמוצר מכיוון  
 .מיקוח כוח בעלי שאינם בצרכנים ופגיעה צולב סבסוד יוצר הנחה מתן ,מיקוח

את סותרים מכירה תמריצי כי הם אלו בהוצאות הכרה נגד טיעונים ,גיסא מחד  
  נועדו שכן יעילות אינן אלה עלויות כי ;בלבד הומוגני מוצר על הפיקוח עקרון
  מדידה בעיית יוצרת זו סוגיה וכי ;לאחר אחד מוצר מרכישת לקוחות להסיט
  של פרסום היא מפוקח מוצר בפרסום מהתועלת שחלק מכיוון ,פרסום בעלויות

 .החברה מותג

שהן הוצאות כוללות הן כי הם אלו בהוצאות הכרה בעד טיעונים ,גיסא מאידך  
  הזנחת לעודד עלול בלבד המחיר במישור הפיקוח מיקוד כי ;במהותן תפעוליות

  פירמות של תמריצים להחמיר עלולה בהוצאות הכרה אי כן ועל ,מוצרים איכות
 מפוקחים במוצרים ערך לייצר המתקשות פירמות וכי ;באיכות להשקיע לא

 .שיווק באמצעות "פיקטיבי" ערך יצירת ידי על מוצריהן את לבדל לנסות עלולות

IFRS ( תקןIAS1  והבהרהIFRIC13 ) ולא בהנחות כהפחתת הכנסה להכיר נוטה
 .כהוצאות שיווק

 מתודולוגיים מנחים קווים

בחישוב ייכללו שלא כך ,ושיווק מכירה מהוצאות מכירה תמריצי להחריג יש  
  מכירה כהוצאות יוכרו אשר הוצאות ,זאת לעומת .המפוקח למחיר העלויות
 .המפוקח למחיר העלויות בחישוב כהוצאה יכללו כן ושיווק

ושיווק מכירה כהוצאות יוכרו לא/יוכרו אשר להוצאות דוגמאות להלן: 

 

 

 

 

דוגמאות להוצאות אשר נכללות כהוצאות מכירה ושיווק

עמלות מכירהשכר ומשכורות לעובדי השיווק

פחת רלוונטיפרסום ושיווק

דוגמאות להוצאות אשר אינן נכללות כהוצאות מכירה ושיווק

הנחות כספיותתמריצי מזומן

מוצרים אחרים שניתנים בחינם או בהנחההנחות כמות
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 קביעת המחיר הראשוני
 (1/2)חישוב המחיר המפוקח וקביעתו 

 המחיר חישוב

התשואה ושיעור הנבחנת לתקופה המושקע ההון נכסי קביעת לאחר ,כאמור  
  לפעילות השנתית הנורמטיבית התשואה תחושב ,המפוקח לענף המשוקלל

  אחיד הוא שייקבע (WACC-ה) המשוקלל התשואה שיעור ,כאמור .(בשקלים)
  .זו נורמטיבית תשואה לקבלת בנפרד מפוקחת פירמה כל בנכסי יוכפל אך ,לענף

  לחשב כדי ,שנקבעו כפי הנבחנת לתקופה הפירמה להוצאות מתווספת זו תשואה
  מחולקות הנורמטיביות ההכנסות .הפירמה של הנורמטיביות הכנסותה את

  את לקבל כדי וזאת ,הנבחנת בתקופה המפוקח מהמוצר שנמכרו היחידות במספר
 .זו לפירמה למוצר הנורמטיבי מחירה

זה חישוב לאופן הנוגעות סוגיות בשתי נדון זה בפרק -   

עתידית בתקופה המפוקח מהמוצר שיימכרו היחידות מספר בין הפרשים  
 .הנבחנת התקופה לעומת

קיימות כאשר ,מפוקחות פירמות של הנורמטיביים המחירים בין הפרשים  
 .כזו מאחת יותר

 

 העתידיות המכירה כמויות השפעת

נתוני לשאר בהקבלה) הנבחנת בתקופה המכירה כמויות על מתבסס שנקבע המחיר  
  .(הנבחנת מהתקופה הם גם הנגזרים ,החישוב

ללא בשוק ששרר מהמחיר גבוה זו מתודולוגיה פי על המחושב המחיר אם ,כאמור 
  כי יתקבל המקרים ברוב ,זאת עם .הפיקוח נחיצות את בשנית לשקול יש ,פיקוח
  מוצר שהכנסת מכיוון ,הפיקוח טרם בשוק ששרר מהמחיר נמוך המחושב המחיר
 .התחרותי מזה גבוה למחיר מחשש כלל בדרך נובעת מקסימום מחיר על לפיקוח

המוצר מחיר ירידת ,המקרים ברוב ,משמעה לפיקוח כניסה לכן. 

צפויים אפקטים לשני תוביל המחיר ירידת: 

לגרום צפויה מחיר ירידת ,הביקוש בגמישות כתלות - למוצר בביקוש עלייה  
 .העתידית המכירה בכמות גידול יגרור אשר ,בביקוש לעלייה

תרד ליחידה הייצור עלותש לכך יגרום המכירה בכמות גידול - לגודל יתרון  
  הגברת ,יחידות יותר פני על המתחלקות קבועות עלויות) לגודל יתרונות בשל
 .(ועוד ספקים מול מיקוח כוח

לתשואה מעל ,העתידי הפירמה ברווח צפוי גידולל יתרמו אלו אפקטים שני 
 .לה שחושבה הנורמטיבית

גדולה שינוי ,כלומר ,משמעותי באופן המחיר את משנה לפיקוח כניסה כאשר לכן  
  בעדכון לצורך נוספת בדיקה תיערך אזי ,לפיקוח הכניסה טרם מהמחיר 30%-מ

 .המכירה בכמויות משינוי שייגרם ברווחיות שינוי בעקבות ,העוקבת בשנה המחיר

 

 הפירמות בין מיצוע

להתבצע יכול הפיקוח ,"וענפית כלכלית סביבה - ומאפיינים סוגיות" בפרק כאמור,  
  כל על או ;(ביותר היעילה או בשוק היחידה) אחת פירמה על ,מסוימים במקרים
 .המשוקלל הממוצע בשיטת ,הפירמות

המחיר יהיה למוצר המקסימלי המפוקח המחיר ,מפוקחת אחת פירמה רק כאשר  
 .בעבורה שחושב

למוצר המקסימלי המפוקח המחיר ,בשוק הפירמות כל על מתבצע הפיקוח כאשר  
  פירמה כל של שוק נתח .פירמה כל של השוק נתחי בסיס על משוקלל ממוצע יהיה
  זאת נראה ,50%-מ הגדול שוק נתח מסוימת לפירמה אם ,כלומר ,50%-ל יוגבל
  השוק נתחי בעוד ,החישוב למטרת ,50% בדיוק הוא שלה השוק נתח כאילו

 .שהם כפי יישארו הפירמות יתר של (באחוזים)

ומדרישה קטנות לחברות גבוהות רגולציה עלויות מיצירת להימנע במטרה  
  פירמה בחישוב תיכלל לא ,מחדל כברירת ,סבירה שאינה עבודה לבצע מהפיקוח

 .מהשוק 5%-מ פחות לה אשר

מחזיקות אינן 5% לפחות של שוק של נתח בעלות פירמות שבו במקרה ,זאת עם  
 :הבאות מהחלופות אחת המחירים ועדת תבחר ,מהשוק 75% לפחות במשותף

5%-מ הקטן שוק נתח בעלות פירמות הכללת אי. 

תעלה "קטנות"ה החברות משקלול הדיוק שתוספת סבורה הוועדה כאשר 
  .בחישוב אותן לכלול רשאית תהא היא ,הרגולטוריות העלויות על בתועלתה

  של השוק מנתח 50% הפחות לכל המייצגות חברות כמה תיבחנה זה במצב
 .חברות 30 היותר ולכל ,5%-מ הקטן שוק נתח בעלות החברות

נתחי משקל פי על ייעשה 5%-מ הקטן שוק נתח בעלות החברות תוצאות מיצוע  
 .החברות של השוק

כלל במיצוע תייצג 5%-מ הקטן שוק נתח בעלות החברות של המשוקללת התוצאה  
 .5%-מ הקטן שוק נתח בעלות החברות כלל של השוק נתח את בענף החברות

5%-מ למעלה מחזיק אינו שחקן אף שבו מפוקח שוק - מבוזר הוא הענף כאשר  
  מדגם פי על לחשב יש ,אמינים דוחות להשיג יכולת שלרגולטור ובהנחה - מהשוק
 .בענף המגוון את האפשר ככל המבטא אקראי
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 קביעת המחיר הראשוני
 (2/2)חישוב המחיר המפוקח וקביעתו 

 המפוקח במחיר תנודתיות

ששורר המחיר לעומת שחושב כפי המפוקח במחיר חדה התאמה נדרשת כאשר  
  במלואו המחיר את מיידית להתאים יש שלפיה גישה קיימת ,הפיקוח טרם בשוק
 .הדרגתי עדכון לבצע יש שלפיה וגישה

הנמלים בתעריפי למשל) בישראל האחרונות בשנים שהיו הרגולציה מהליכי בחלק 
  התכנסות של הדרגתי מנגנון נקבע (נהיגה רישיונות להנפקת טסטים בתעריפי או

  מה במידת הדרגתי מנגנון נקבע סוארי בדוח גם וכך ,החדש המפוקח למחיר
 לעתים הן המחירים בוועדות הנקבעות לעדכון המידה אמות ,מנגד .המחיר לעדכון
  גבוה במחיר השינוי כאשר רק יתעדכן המפוקח המחיר :הפוך מסוג קביעה בעלות
 .(הקודם העדכון מאז ארוכה די תקופה שעברה או) מראש שנקבע מסוים משיעור

עלולה במחיר חדה ירידה ,כאמור ,כי לטעון אפשר במחיר הדרגתי שינוי בעד 
 העלות את מהותי באופן ולשנות בשוק פירמה כל של המכירות היקף על להשפיע

  מבניים שינויים ליצור עלול מספקת במידה הגדול זעזוע .פירמה כל של הממוצעת
  ,כך על נוסף .בזמן להם להגיב היכולת לרגולטור שתהא בלי ,בשוק הפיכים בלתי

  לגידול זמן לאורך יובילו המפוקחות החברות של ברווחיות מדי חדים שינויים
  .המשקיעים ידי על הנדרשת בתשואה

חדים לשינויים להגיב נוטים הצרכנים כי לטעון אפשר במחיר הדרגתי שינוי נגד  
  שינוי לכדי מצטברים אלה אם גם ,הדרגתיים לשינויים מאשר ויותר במחיר

  כאשר רק מחירים בעדכון יותר קטנה הרגולטורית העלות ,כן כמו .משמעותי
 .שינויים פחות שנדרשים מכיוון ,מספקת במידה גדול הנדרש השינוי

 

 מתודולוגיים מנחים קווים

הכניסה כאשר ,כאמור אך ,במלואו יתעדכן המחיר ,לפיקוח לראשונה בכניסה  
  מהמחיר 30%-מ גדולה שינוי ,כלומר ,משמעותי באופן המחיר את משנה לפיקוח
  .העוקבת בשנה המחיר בעדכון לצורך נוספת בדיקה תיערך ,לפיקוח הכניסה טרם
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 עדכון בתקופות עוקבות

 (1/2( )עדכון בסיסי)שיטת עדכון המחיר 

 כללי

מפורט עדכון :צורות בשתי בהמשך המחיר יתעדכן הראשוני המחיר קביעת לאחר  
  עדכון .(הצמדה - להלן) שוטף באופן תשומות לסל והצמדה (המחיר עדכון - להלן)

  ואילו ,הראשוני המחיר קביעת למתודולוגיית הדומה בשיטה יתבצע המחיר
 .אקסוגני תשומות סל בסיס על תעשה הצמדה

נושאים בארבעה להכריע יש המחיר עדכון בשיטת דנים כאשר: 

המחיר יעודכן מתודה באיזו - העדכון שיטת? 

העדכון ייערך זמן כמה בכל - העדכון תדירות? 

הוא תקופה מאיזו נתונים על ,מתעדכן המחיר כאשר - המדידה תקופת  
 ?נסמך

שיעור ובאיזה מתי ,העדכון את להחיל האם - ההתייעלות מקדם? 

 

 המחיר עדכון שיטת

מפוקח מחיר לעדכון מרכזיות שיטות ארבע קיימות: 

תשואה שיעור, RoR - Rate of Return   

מקסימום מחיר, PC - Price Cap   

ברווח השתתפות, SS - Sliding Scale   

השוואתית גישה, YC - Yard Stick Competition   

שיטות" בנספח ראו וחסרונותיה יתרונותיה ,מאפייניה ,שיטה כל של מלא פירוט 
 .להלן "המחיר לעדכון

כאשר ,הבא באופן ציר על השיטות את להציג אפשר ,שלהלן להסבר בהתאם  
 :להתייעלות המפוקחת הפירמה בתמריצי ירידה משקפת הציר על ימינה תנועה

 

 

 

 

 

ובעיית להתייעלות בתמריצים להתחשב יש ,העדכון שיטת בעניין מכריעים כאשר 
Moral Hazard - בכל בפועל הפירמה עלויות פי על נקבע המחיר כאשר ,כאמור  

  תמריצים לה יש ואף להתייעלות תמריצים אין לפירמה ,(RoR בשיטת) תקופה
  YC בשיטות ,זאת לעומת.עסקי אינטרס כל ללא נכסיה בסיס את ולהגדיל לבזבז

  ,זמן לאורך כי חשש קיים אך ,להתייעלות חזקים תמריצים נוצרים לפירמה ,PC-ו
 .לשוק מתאים ואינו בפועל הפירמה של מעלויותיה מתרחק - רלבנטי אינו המחיר
 .PC-ו RoR שיטת בין ביניים אפשרות מעין מהווה SS שיטת

מאפשרת אשר מחיר עדכון שיטת ליישם נרצה Profit Sharing - הפירמה כאשר  
 .הצרכנים וגם זו התייעלות מרווחי נהנית היא גם ,מתייעלת

 

 מתודולוגיים מנחים קווים

ה בשיטת יתבצע המחיר עדכון ,ככלל-Sliding Scale. 

בתקופת מהשנים שנה לכל אחורה הפירמה נתוני יחושבו עדכון מועד בכל  
 :הבאים הנתונים על פשוט ממוצע ייערך כך בתוך .המדידה

לבין שבפיקוח למוצר המיוחסים המושקע ההון נכסי של סגירה יתרת בין  
 .המדידה תקופת לתחילת שלהם פתיחה יתרת

המדידה בתקופת שנה בכל המפוקח למוצר המיוחסות הפירמה עלויות;  
 סל פי על ,העדכון למועד ועד שנה אותה מתום מוצמדות שנה כל של עלויות

 נתוני על בהתבסס המחירים ועדת שקבעה האקסוגניים והמדדים התשומות
  סל אודות על נוספים פרטים) הראשוני המחיר קביעת במועד הפירמה

 .(בהמשך ראו התשומות

המדידה מתקופת שנה בכל המפוקח המוצר של המכירה כמויות. 

חישוב ייערך כן כמו WACC תשואה שיעור וייקבע ,המפוקחת הפעילות בעבור  
 .הבאה הרגולטורית לתקופה המתאים

המחיר בקביעת שהותוותה המתודולוגיה פי על יתבצעו ל"הנ החישובים כל  
 .הראשוני

חושב שבו האופן באותו ,אלו ממוצעים נתוני פי על ייקבע החדש המפוקח המחיר  
 .לראשונה

PC ,YC RoR SS 

תמריץ נמוך  
 להתייעלות

תמריץ גבוה 
 להתייעלות
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 עדכון בתקופות עוקבות

 (2/2( )עדכון בסיסי)שיטת עדכון המחיר 

מכיוון ,עודף משקל יינתן לא המאוחרות ולשנים ,פשוט ממוצע יהיה הממוצע  
 .Long-term ִהנה הפיקוח שראיית

בשיטת יתבצע המחיר עדכון וחריגים מסוימים במקריםYardstick 

Competition. שהוגדרו למאפיינים זהים אלו מקרים יגדירו אשר המאפיינים  
  גם ,זו בשיטה נקבע הראשוני המחיר כאשר - כלומר ,הראשוני המחיר בקביעת
 .פיה על יתבצע המחיר עדכון

 

 העדכון תדירות

ב נתחשב העדכון תדירות בקביעת- Tradeoffלעלויות המידע עדכניות בין 
 .שבעדכון הרגולטוריות

הבאים בשיקולים נתחשב העדכון תדירות בקביעת: 

עד - העסקים מחזורי ואורך המפוקח המוצר של הטכנולוגי החיים אורך  
 ?במהירות משתנה הפירמה של הפעילות סביבת כמה

Tradeoff מחיר מה - בעדכון הרגולטוריות לעלויות המידע עדכניות בין  
 ?המידע עדכניות חשובה כמה ועד העדכון

תמריצי ומזעור בשוק האסימטרית האינפורמציה בעיית צמצום Moral 

Hazard. 

יותר לפירמה ,יותר ארוכה העדכון שתדירות ככל - להתייעלות תמריצים  
 .להתייעלות תמריצים

שנקבע העדכון תדירות לפני בסיסי עדכון הדורשים חריגים מצבים: 

מאידך .תגובה ומצריכות התקופה במהלך המתהוות הוצאות יש ,גיסא מחד  
  המחיר חישוב את לפתוח לבקש אפשרות מפוקחות מחברות למנוע יש ,גיסא

 .גבוהה בתדירות הבסיסי

ומגלם היסטוריים מחירים סמך על מחושב המניות לבעלי התשואה אומדן  
 בתקופות כי ייתכן ,בהתאם .הרגולטורית בסביבה אפשריים שינויים
 .בחזרה תיקון מתבצע עוקבות ובתקופות מהעלות "מתרחקים" מסוימות

 מתודולוגיים מנחים קווים 

שנים 5-ל שנה בין תנועו מראש תיקבע העדכון תדירות. 

במידה להתבסס המחיר עדכון יכול הראשוני המחיר קביעת תהליך ביצוע לאחר  
  הרגולטור אם .בהרבה וקצר פשוט להיות אמור הוא ולכן ,זה תהליך על רבה

  את מלעדכן מניעה אין ,במיוחד גבוהה אינה בעדכון הרגולטורית העלות כי מאמין
 .שנה בכל המחיר

ל שנתיים בין תהיה העדכון תדירות המקרים ברוב ,פרקטיים מטעמים ,זאת עם- 
 .שנים 7 על תעלה לא העדכון תדירות חריגים במקרים גם אולם ,שנים 5

מחדש לבחון אפשר ,מהותי שִהנו לענף אקסוגני או רגולטורי שינוי חל שבו במקרה  
  כאשר כי יודגש ,זאת עם .שהוגדרה העדכון תדירות חלוף לפני הבסיסי המחיר את

  חלק את רק ולא החישוב מלוא את לבצע יש ,בסיסי מחיר מחדש מחשבים
  .לענף האקסוגני או הרגולטורי מהשינוי שהושפע החישוב

 

 המדידה תקופת

הבאות הסוגיות בשתי להכריע יש: 

המדידה תקופת אורך מה? 

העדכון לתדירות המדידה תקופת בין היחס מה? 

תדירות את הקובעים לשיקולים דומים המדידה תקופת בקביעת השיקולים  
  בין עלויות להסטת תמריצים למזער גם נרצה המדידה תקופת בקביעת אך ,העדכון
 .המפוקח המחיר על כזו הסטה של השפעה או/ו השנים

 

 מתודולוגיים מנחים קווים

גדולה או זהה תהיה ותמיד ,שנים 5-ל שנתיים בין תנוע המדידה תקופת  
  בין עלויות להסטת תמריצים ייווצרו לא המפוקחת לפירמה כך .העדכון מתדירות

 .שנים

 

 מוצרים סל על פיקוח

ייחוס נקודת נקבעת מוצרים סל על בפיקוח .בודד מצרך על יבוצע הפיקוח ,ככלל  
  לפירמה מאפשר עוקבות בתקופות העדכון .בשוק וכמויות מחירים של ראשונית
  הצרכנים שכלל האילוץ שמירת כדי תוך ,אלו מוצרים בין המחירים את לשנות
  כי מראה הספרות .כולל תקציב באותו המקורי הסל את לרכוש להמשיך יוכלו
 .המוצא במצב מאשר יותר טוב תמיד הצרכנים מצב זו רגולציה תחת

אחד מכל שנקנו הכמויות שבהינתן כך מתעדכן המפוקח המחיר זו בשיטה  
  סל אותו את לקנות לצרכנים יאפשרו הפירמה של החדשים המחירים ,מהמוצרים

  המחירים תחת זה סל בגין שהייתה ההוצאה על עולה שאינו הוצאה בסך
 .התשומות במדדי לשינויים התאמות הסל לכלל יתבצעו מכן לאחר .הקודמים

נוספים מוצרים לו אשר ,יחיד יצרן המפוקח בשוק כאשר רק אפשרי כזה פיקוח  
 .זו בשיטה מחירים עדכון לשקול יש ,כזה מצב שמתקיים במקרה .בפיקוח
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 עדכון בתקופות עוקבות

 (עדכון שוטף)הצמדה לסל תשומות אקסוגני 

 כללי

אקסוגני תשומות לסל הצמדה תתבצע (בסיסי עדכון) המחיר עדכון תקופות בין  
  וכן בשליטה שאינן התייקרויות על הפירמה את לפצות כדי וזאת ,(שוטף עדכון)

 .הפירמה בתשומות משמעותיות הוזלות לצרכנים להעביר כדי

 

 התשומות סל קביעת

התשומות סל הרכב את לרגולטור הפירמה תעביר הראשוני המחיר קביעת במועד  
 .כזו תשומה כל להצמדת אקסוגני מדד וכן שלה

אין ,ומנגד ,הפירמה של העלויות לתמהיל ביותר טוב קירוב להוות המדדים על  
 .עליו כלשהי השפעה לפירמה אשר מדד לכלול

שלה השכר עלויות רכיב ,מינימום בשכר עובדים הפירמה עובדי רוב אם - לדוגמה  
 הכללי השכר למדד ולא המינימום לשכר (היחסי החלק פי על) רובו או כולו יוצמד
 .במשק

תתבצע ההצמדה ,הפירמה של מסוימת לעלות מתאים אקסוגני מדד קיים לא אם  
 .לצרכן המחירים למדד

סל פי על ,העדכון למועד ועד שנה אותה מתום מוצמדות שנה כל של עלויות  
  במועד הפירמה נתוני על בהתבסס המחירים ועדת שקבעה והמדדים התשומות

 .הראשוני המחיר קביעת

 

 התשומות סל קביעת

המחירים ועדת דעת שיקול פי על תיקבע ההצמדה תדירות. 

כסימן ,שנבחר התשומות סל במדד לשינוי מינימלי רף תקבע המחירים ועדת  
  זמן פרק המחירים ועדת תקבע כן כמו .שוטף הצמדה עדכון בביצוע ל צורך

  לתנודה קשר ללא וזאת ,מקרה בכל הצמדה עדכון יידרש מעליו אשר מקסימלי
  והתנודה המקסימלית התקופה מבין כמוקדם יבוצע כאמור עדכון .במדד

 .שנקבעו המינימלית

 

 

 

 

בסיסיות קטגוריות לשלוש הייצור הוצאות ימוינו השוטף העדכון לצורך: 

חומרים 

עבודה 

ואחרות כלליות ,הנהלה הוצאות 

בקטגוריות הכלולים מהפריטים אחד בכל המחירים שינויי את תפרט החברה  
  ייבדק אשר אקסוגני מדדים בסל שימוש תוך ,העלות על השפעתם ואת ,האמורות
 .המחירים ועדת ידי על ויאושר

ועדת ידי על ויאושר ייבדק שבפיקוח חברה כל של התשומות סל רכיבי משקל  
 התשומות בסל הכלולים הגלם חומרי מחירי עדכון .בסיס עדכון בעת המחירים

  האקסוגניים במדדים שחלו להתפתחויות בהתאם ,האפשר במידת ,יתבצע
  שייבדקו לאחר וזאת ,העדכון לנוהלי ובהתאם הגלם חומרי מחירי את המייצגים
 .המחירים ועדת ידי על ויאושרו
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   מתודולוגיים מנחים קווים

בודד מצרך על יבוצע הפיקוח ,ככלל. 

כלומר) בשוק בלעדי באופן מפוקח אחד ממוצר יותר המייצרות פירמות בעבור  
  חדשה פירמה של הכניסה סיכוי כאשר וכן (אלו במוצרים שוק נתח 100%-ל קרוב

  של מסוימת וריאציה ליישם מוצע ,נמוך הוא המחיר קביעת במועד אלו לשווקים
 .סלים לפי רגולציה

המוצעת בשיטה הללו המפוקחים המוצרים מחירי תחילה ייקבעו ,זו שיטה פי על  
  יהיו מה המחירים לוועדת להציע הפירמה תוכל המחירים חישוב לאחר .זה בדוח

  שעל והכמויות החדשים המחירים שבהינתן המגבלה תחת ,המפוקחים המחירים
  המבוסס זה) המקורי הסל את לקנות הצרכנים יוכלו אלו מחירים חושבו בסיסם

 .(כמויות אותן ולפי זה דוח פי על שחושבו המחירים על

מוצר שמחיר נניח :לדוגמה A בסיס על ,ליחידה ח"ש 4-כ זה דוח פי על חושב  
 500 בסיס על ,₪ 10-כ זה דוח פי על חושב B מוצר מחיר ואילו ;יחידות 1,000

  אלו למחירים בהתאם המפוקחים המוצרים שני סל רכישת שעלות מכאן .יחידות
  לוועדת תציע שהחברה מוצע ,כן אם .X 1,000 + 10 X 500 = 9,000 4 :הוא

  את יקיימו שהמחירים המגבלה תחת ,המפוקחים המוצרים מחירי את המחירים
  1 של מחיר קביעת למשל כך .PA X 1,000 + PB X 500  9,000 :הבא התנאי

 .זה תנאי תחת אפשרית B למוצר ח"ש 16 של ומחיר A למוצר ח"ש

 עדכון בתקופות עוקבות
 רגולציה על סל של מוצרים מפוקחים

 כללי

המשותפות העלויות בהקצאת צורך נוצר מפוקח אחד ממגזר יותר שבה בחברה  
 .קבועות עלויות ובפרט ,השונים המגזרים בין

רווחת את ימקסם גיסא שמחד כך – ביותר היעיל הליניארי התמחיר ,תאורטית  
 עלויותיה את לכסות המפוקחת לפירמה יאפשר גיסא ומאידך הכוללת הצרכנים
  שהרווחיות כך מחירים לקבוע ,תלויים בלתי שהשווקים במקרה ,הוא – הקבועות
  אלו מחירים .הביקוש לגמישות הפוכה פרופורציונית תהיה שוק בכל השולית
 .רמזי מחירי נקראים

 

 מחירים פיקוח של בהקשר השפעה

אולם .מפוקחת לפירמה רמזי מחירי את לקבוע מאוד יתקשה רגולטור ,בפועל, 
  ידי על בהרבה פשוטים באמצעים אלו למחירים לשאוף אפשר רבים במקרים
  ייחוס נקודת נקבעת ,זאת שיטה פי על .((Tariff Basket סלים לפי רגולציה קביעת

  לפירמה מאפשרת מכן לאחר הרגולציה .בשוק וכמויות מחירים של ראשונית
  לרכוש להמשיך יוכלו שהצרכנים האילוץ שמירת כדי תוך ,המחירים את לשנות

  יותר טוב תמיד הצרכנים מצב זו רגולציה תחת .עלות באותה המקורי הסל את
   .המוצא במצב מאשר

למנוע יכולתה על גם השפעות בחובו טומן לפירמה הגמישות מתן לעתים ,מנגד 
  בין אפליה מֹונעים אם :פעילה היא שבהם מהשווקים לחלק מתחרים של כניסה

  שהוא מאחר ,טורפניים מחירים של פעילות לדכא עשוי הדבר ,השווקים שני
  ,השווקים בשני המחירים ממוצע על מתבססת הרגולציה אם .כזאת פעולה מייקר
  הפחתת כי ,לשוק מתחרים של כניסה מניעת של אסטרטגיה מעודד דווקא הדבר
 .השני בשוק מחיר להעלות המפוקחת לפירמה תאפשר אחד בשוק מחיר
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 סביבה כלכלית וענפית   -סוגיות ומאפיינים 

 התחרותלשוק והשפעת הפיקוח על חסמי כניסה 

 לשוק כניסה חסמי

גבוהה השקעה) כלכליות ,רגולטוריות מסיבות לנבוע יכולים לשוק כניסה חסמי  
 .ועוד טכנולוגיות ,(נדרשת

בשוק התחרות למצב אדישה הפיקוח מתודולוגיית ,ככלל ,כיום הקיים במצב  
  מנסה חדש מתחרה האם ,פירמות כמה או אחת פירמה פועלת האם :המפוקח
 .בזאת וכיוצא לשוק להיכנס

כצעד ,המדינה נקטה הפרטה של תהליך עברו אשר הישראלי במשק ענפים בכמה  
  .המופרטים בענפים תחרות ולעודד ליצור שנועדו צעדים ,להליך ונלווה משלים
  ליצרנים מוענקת לעתים כך על ונוסף ,רגולטוריים כניסה חסמי מּוסרים כך לשם

  הצלחה ביתר להתחרות שיוכלו מנת על ,"ינוקא הגנת" המכונה הגנה חדשים
  כוחם מפני חדשים ליצרנים ניתנת ינוקא הגנת .המבוססים הדומיננטיים ביצרנים

 .השונים בשווקים כבר זה הפועלים דומיננטיים יצרנים של

 

 מחירים פיקוח של בהקשר השפעה

ינוקא הגנת לתת אם ההחלטה על משפיעים כניסה חסמי. 

 

 מתודולוגיים מנחים קווים

כניסה תתבצע לא ינוקא הגנת שללא היא ההערכה שבהם מסוימים במקרים  
  ,מחיר קביעת) המחירים על לפקח קרי ,לכניסה ינוקא הגנת לשקול אפשר ,לשוק
  .המתחרה של הכניסה שתתאפשר כך ,מסוימת לתקופה (מקסימום מחיר לא

המתחרה תמריצי את תפחית שלא כך ההגנה את לתכנן יש אלו במקרים  
  שוק נתח להשגת עד רק גבוה יישאר שהמחיר נקבע שבו במקרה ,למשל) להתחרות

 .(מסוים

 

 התחרות על הפיקוח השפעת

תחרות מאפייני על הפיקוח של עקיפה השפעה להיווצר עלולה מחירים בפיקוח  
 .בענף

להיווצר העלולות הנפוצות ההשפעות להלן: 

אינו בהגדרה מחירים שפיקוח מכיוון - מתחרים כניסת ימנע הפיקוח  
  ייתכן ,משוכלל שוק מתקיים לא כאשר לפירמות עודפים רווחים מאפשר
  ובכך ,לשוק מתחרים כניסת ימנע המחיר על רגולטורי מלאכותי שפיקוח
 .הארוך בטווח משוכללת תחרות תימנע

נוח כר משמש המפוקח המחיר - מחירים לתיאום כלי ישמש הפיקוח  
  שקל מאחר ,(tacit collusion) עקיפים באמצעים מחירים לתיאום

 .לתיאום המטרה כמחיר זה מחיר (מפגש ללא גם) ביניהם לתאם למתחרים
 .אוליגופול במבנה מתאפיין השוק כאשר בעיקר קיים זה חשש

חלק כאשר - (צולב סבסוד) הפירמה של אחרים מוצרים מחירי יעלה הפיקוח  
 .מפוקחים אינם וחלק מפוקחים הפירמה ממוצרי

 

 מתודולוגיים מנחים קווים

הטלת כי חשש קיים שבהם במצבים - מתחרים כניסת ימנע שהפיקוח חשש  
 הגנת להעניק לשקול יש ,מתחרים כניסת תמנע מסוים בשוק מחירים על הפיקוח
  כניסה חסמי בפרק לעיל פירוט ראו .לשוק להיכנס מתחרים לעודד מנת על ינוקא
 על ,המחירים לעדכון הרגולטורית התקופה של הארכה לשקול יש כן כמו .לשוק
  כניסת לעודד ובכך יותר רב זמן התייעלות מרווחי ליהנות לפירמה לאפשר מנת

 .נוספים מתחרים

של תקופה מדי אקטיבית בחינה - מחירים לתיאום כלי ישמש שהפיקוח חשש  
 .הפיקוח הסרת אפשרות
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 סביבה כלכלית וענפית   -סוגיות ומאפיינים 
 יחס הון מושקע למחזור

 כללי

בהם מקובל אשר הפעיל בהון מתאפיינים ענף בכל שונים ותחומים שונים ענפים.  
 מכיוון .בפועל אצלן הקיים המושקע בהון מזו זו נבדלות שונות פירמות ,כן כמו

  מחירים פיקוח שיטת להפעיל יש ,למחזור ביחס נמוך זה הון מסוימים שבמקרים
 .הספציפית בפירמה או בענף המצב את התואמת

 

 מחירים פיקוח של בהקשר ההשפעה

המודל את להחיל אפשר אי ,למחזור ביחס מאוד נמוך המושקע ההון כאשר  
 .מושקע הון על התשואה בשיטת נשתמש לא ולכן ,זה בדוח המוצע

"מחצי נמוך לפדיון המושקע ההון נכסי יחס כאשר הוא "מאוד נמוך מושקע הון  
 .המפוקחים הענפים בכלל הממוצע לפדיון המושקע ההון נכסי מיחס

בשיטת שימוש לשקול המחירים ועדת תוכל אלה במצבים Cost+. 

 

 מתודולוגיים מנחים קווים

שיטת תיושם שלעיל התנאים בהינתן Cost+ לפי ,בפועל עלויותה על Benchmark  
 .המחירים ועדת ידי על שייקבע ,מהמחזור הרווח שיעור של ענפי
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 סביבה כלכלית וענפית   -סוגיות ומאפיינים 
 הומוגניות המוצר

 כללי

תמיד שאינם פי על אף ,למוצרים אחיד מחיר המקרים ברוב נקבע מחירים בפיקוח  
 .לחלוטין הומוגניים

ועשוי צולב סבסוד בחזקת הוא הומוגניים לא מוצרים על אחיד במחיר פיקוח  
  שלו הייצור עלות כאשר רק המוצר את לרכוש ,מתחרים אף או ,צרכנים לעודד
  המפוקח המחיר ,אפקטיבית ,שבו למצב בכך ולהוביל ,המפוקח מהמחיר גבוהה
 .הייצור עלויות את נאמנה מייצג אינו

 

 מחירים פיקוח של בהקשר השפעה

כל על או המובילה הפירמה על יתבצע הפיקוח אם תקבע המוצר הומוגניות  
 .בענף הפירמות

פי על המחיר קביעת ,משמעותי באופן מזה זה שונים המפוקחים המוצרים כאשר  
  ,לייצור יותר היקר המוצר בעלת בפירמה לפגוע עלול הפירמות בין משוקלל ממוצע
 .שלה המוצר באיכות לירידה או מהשוק ליציאתה לגרום הארוך ובטווח

 

 מתודולוגיים מנחים קווים

המוצר איכות ,הייצור עלות כגון בהיבטים למשל) מהותית שונים המוצרים כאשר,  
 .המובילה הפירמה על לפקח לשקול אפשר ,(וכדומה המוצר פונקציונליות

כלומר ,בפועל עלויותיה פי על ,בנפרד פירמה כל על פיקוח לשקול אפשר ,לחלופין, 
 .מהותית מזה זה השונים למוצרים שונים מחירים ייקבעו
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 סביבה כלכלית וענפית   -סוגיות ומאפיינים 
 ענפים המאופיינים בהשקעות בעלות אופי מסוכן ייחודי

 כללי

השקעות" - להלן) באקספלורציה או ופיתוח במחקר להשקיע יש מסוימים בענפים 
  טכנולוגי שיפור לשם ופיתוח מחקר או ,וגז נפט חיפוש הוצאות ,למשל ,"(מסוכנות
  כהוצאה כולן מוכרות המקרים ברוב אלה עלויות ,חשבונאית .וחדשני משמעותי
 .עתידיות בתקופות הפירמה בתוצאות מתבטאות אינן וכך ,שוטפת

מסוים גבול עד ,אלה עלויות על מפוקחות פירמות לפצות אינטרס יש לרגולטור,  
  פונקציית לרוב ,ככלל ,כלומר .ההשקעות מביצוע פירמות להרתיע שלא כדי

-אקס ההשקעות על מספקת תשואה תהיה כי לדאוג היא הרגולטורית המטרה
 .(מראש ,כלומר) אנטה

 

 מחירים פיקוח של בהקשר השפעה

התבררו כבר המסוכנת ההשקעה שתוצאות אחרי פירמה על מוחל הפיקוח לעתים  
  מתן קרי ,זה בדוח המוצעת במתודולוגיה מחירים פיקוח זה במקרה .לטובה
 על הפירמה את יפצה בהכרח לא ,בפעילות המושקע ההון על הולמת תשואה
  .עתידיות השקעות ימנע ובכך ,אנטה-אקס שלקחה הסיכון
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 סביבה כלכלית וענפית   -סוגיות ומאפיינים 
 השוואה בעולם-קיום שוק פעיל בר

 כללי

גישת - מרכזיות שיטות שתי הכלכלית בתאוריה קיימות המפוקח המחיר בקביעת  
  השוואת על המתבססת ,ההשוואתית והגישה (+Cost) ההשקעה על התשואה
  התחרותיים הכשלים בו קיימים שלא מקביל בענף המוצר למחיר המפוקח המחיר

 .בפיקוח הצורך את שהולידו

 

 מחירים פיקוח של בהקשר השפעה

להשתמש אפשר ,משוכללל נחשב זה שוק וכן ,השוואה-בר פעיל שוק קיים כאשר  
 .המחיר לעדכון ואף ההתחלתי המחיר לחישוב (ההשוואתית הגישה) YC בשיטת

למדוד אפשר אי שבהם במקרים הם ההשוואתית לגישה לקום העשויים היתרונות  
  יכולת תהיה המפוקחות שלפירמות חשש שיש או המושקע ההון את טובה בצורה

  פשטות של יתרון בה קיים ,כן כמו .לצורך שלא המושקע בהון לגידול מניפולציה
 .תקפות ההשוואתית הגישה לגבי שלנו המוצא הנחות כל כאשר

 

 מתודולוגיים מנחים קווים

המחיר ,מאוד דומים שמאפייניו ,בעולם השוואה-בר שוק לגביהם שקיים בשווקים  
 .נדרשות התאמות תחת ,העולמי המחיר פי על ייקבע ההתחלתי
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 מאפייני הפירמה  -סוגיות ומאפיינים 
 מורכבות הדיווח ועלות רגולטורית לאיסוף הנתונים

 כללי

נתונים לאיסוף הרגולטורית והעלות הדיווח ,מפוקח יחיד מוצר לפירמה כאשר  
  וכפי במלואם המבוקרים הכספיים הדוחות על להסתמך שאפשר מאחר ,נמוכה
 .שהם

שונים מוצרים בין עלויות של והקצאה העמסה נדרשת כאשר ,זאת לעומת,  
  של המניפולציה יכולת והן הרגולטורית העלות הן ואיתה ,עולה המורכבות
 .המפוקחת הפירמה

הם האפשריים המצבים: 

מפוקח יחיד מוצר לחברה 

מפוקחים כולם ,מוצרים כמה לחברה 

מפוקחים חלקם ,מוצרים כמה לחברה 

 

 מחירים פיקוח של בהקשר השפעה

בשיטת הראשוני המפוקח המחיר קביעת לצורך RoR, המחיר עדכון בעת וכן  
  וסך המושקעים ההון נכסי סך חישוב נדרש ,(בסיסי עדכון) עוקבות בתקופות
  כמה המפוקחת לפירמה כאשר .בנפרד מפוקח מוצר כל בעבור הייצור עלויות
  קושי קיים ,חלקם אם ובין פיקוח תחת בפועל נמצאים כולם אם בין ,מוצרים
 הליך לעתים .המפוקח למוצר ספציפי באופן ועלויות נכסים בהקצאת מסוים
  בעבור הן ,ויקר מורכב להיות עלול והנכסים המשאבים של והקצאה איסוף

  המידע סימטריית-א נוכח היתר בין ,הרגולטור בעבור והן המפוקחת הפירמה
 .המפוקחת לפירמה הרגולטור בין הקיימת

כגון בשיטות להשתמש יותר פשוט לעתים ,עלויות של הקצאה נדרשת כאשר PC ו-
YC בשיטת מאשר RoR. 

 

 מתודולוגיים מנחים קווים

העדכון תדירות תקטן ,יחסית ,גבוהה הרגולטורית העלות שבהם בשווקים  
   .הבסיסי

לעדכון יותר "זולות"ו "פשוטות" במתודולוגיות שימוש לשקול אפשר ,כן כמו  
  שיטות" בנספח השונות העדכון לשיטות מפורט הסבר ראו .PC שיטת כגון ,המחיר
 .להלן "המחיר לעדכון
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 מאפייני הפירמה  -סוגיות ומאפיינים 
 אפשרות להתייעלות

 כללי

כלכלית יעילות השגת היא הרגולציה ממטרות אחת: 

במגזר המיוצרים והשירותים שהסחורות פירושה בייצור כלכלית יעילות 
  ייווצר שלא מנת על ,האפשרית המינימלית בעלות ייווצרו המפוקח

 .במחסור מקורות של בזבוז

על מבוססים הנצפים שהמחירים פירושה בהקצאה כלכלית יעילות 
  נצרכות כך .שירות או מוצר אותו בייצור הקשורות האמיתיות ההוצאות
  בטכנולוגיות להשקיע התמריצים נוצרים ,מוצר מכל הנכונות הכמויות
 .הנכונים המוצרים ומפותחים הנכונות הייצור

המוטים בשווקים וכן ,בייצור יעילות חוסר קיים אינהרנטי באופן שבהם בשווקים  
  שווקים או ממשלתית בבעלות שווקים כגון) היסטוריות מסיבות יעילות לחוסר

 להתייעל בשוק הפועלות הפירמות את לתמרץ הרגולטור יכול ,(מונופוליסטיים
   .שונים באמצעים

 מחירים פיקוח של בהקשר השפעה

מלוא על תפוצה לא זו פירמה ,יעילה אינה פירמה כי מאמין הרגולטור אם  
 .להתייעל אותה שיעודד התייעלות מקדם יוחל אלא ,+Cost בשיטת עלויותיה

 

 מתודולוגיים מנחים קווים

שימוש ישקול הוא ,להתייעלות מקום יש כי הרגולטור מזהה שבהם בשווקים  
 .המפוקחת הפירמה להתייעלות תמריץ תכלול אשר המחיר עדכון בשיטת

להתייעלות כתמריץ המחיר עדכון תדירות הקטנת הרגולטור ישקול כן כמו. 
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 פרמטרים מושפעים
 (1/2)פרמטרים שייקבעו בעץ ההחלטות 

 פרמטרים שייקבעו בעץ ההחלטות

 מינימום / מקסימום / קובע מחיר

לתקופה יונהג ,ינוקא הגנת לתת מעוניינים כאשר .מקסימום מחיר יונהג ,ככלל 
 .קובע מחיר מסוימת

 

 כולן על או בענף המובילה החברה על פיקוח

לשנייה אחת ביחס הפירמות גודל פי על תתקבל בנדון ההחלטה-  

  בשיטה בלבד עלויותיה פי על ייקבע המחיר ,יחידה פירמה פועלת בענף כאשר1.
  פרטים .ינוקא הגנת גם תינתן ,רלבנטי הדבר כאשר .זה במסמך במפורטת
 .הבא בעמוד ראו נוספים

-מ הגדול שוק נתח מהן לאחת לא אף אך ,פירמות כמה פועלות בענף כאשר2.
 דעתה שיקול פי על שתיבחרנה הפירמות של העלויות פי על ייקבע המחיר ,50%

  פירמה .שוק נתחי בסיס על המשוקלל הממוצע בשיטת ,הוועדה של המקצועי
  אין פירמה אףל שבו במקרה .בחישוב תיכלל לא מהשוק 5%-מ פחות לה אשר
  הגדולה הפירמה נתוני שקלול פי על הפיקוח יתבצע ,5%-מ הגדול שוק נתח

 .אחריה ביותר הגדולות הפירמות שלוש ונתוני

 אופן ,50%-מ הגדול שוק נתח מהן לאחתו ,פירמות כמה פועלות בענף כאשר3.
 :(בהמשך "ליסט ק'צ" ראו) הרגולטור מטרות פי על ייקבע המחיר חישוב

ממשי חשש אין כאשר או ,בלבד המחיר במישור מתמקד הפיקוח כאשר  
  המובילה הפירמה נתוני פי על הפיקוח יתבצע ,מהשוק יצאו שפירמות

 .טבעי מונופול של לשוק בעיקר רלבנטי זה מקרה .בלבד

יש וכן ,מחיר מלבד נוספים תחרותיים בפרמטרים מעוניין הרגולטור כאשר  
  נתוני פי על המחיר ייקבע ,מהשוק מתחרים יוציא מדי נמוך מחיר כי חשש

 :הבאים הכללים לפי ,בענף הפירמות כל משוקלל ממוצע

שבו במקרה .בחישוב תיכלל לא מהשוק 5%-מ פחות לה אשר פירמה  
 שקלול פי על הפיקוח יתבצע ,5%-מ הגדול שוק נתח אין פירמה אףל

 .אחריה ביותר הגדולות הפירמות שלוש ונתוני הגדולה הפירמה נתוני

נתח מסוימת לפירמה אם ,כלומר ,50%-ל יוגבל פירמה כל של שוק נתח 
  ,50% בדיוק הוא שלה השוק נתח כאילו זאת נראה ,50%-מ הגדול שוק
 .שהם כפי יישארו הפירמות יתר של (באחוזים) השוק נתחי בעוד

 

ק'צ"ב להיעזר אפשר המפוקח השוק ואופי הרגולטור מטרות של לבחינה  
  :שלהלן "ליסט

כגון) למחיר מעבר ,ושיפור לשימור תחרותיות מטרות קיימות האם  
  ?(ועוד זמינות ,חדשנות ,והשירות המוצר איכות

ומרכיב ,המדובר בשוק משמעותיים לגודל יתרונות קיימים לא האם  
 ?יחסית נמוך המשתנות לעומת הקבועות ההוצאות

המחיר אם לשוק ייכנסו כי סביר אשר פוטנציאליים מתחרים יש האם  
   ?גבוה די יהיה

  (רגולטוריות ,למשל) היסטוריות מסיבות נובע המתחרים מיעוט האם? 

ניטה ,יותר חזקה ובמידה ל"הנ מהקריטריונים יותר שמתקיימים ככל  
 .המובילה החברה בנתוני ולא החברות נתוני בממוצע להשתמש

 

 (ההשוואתית הגישה / +Cost) הראשוני המחיר לקביעת השיטה 

כפי ,המושקע ההון נכסי על התשואה בשיטת ייקבע הראשוני המחיר ,ככלל  
   .זה בדוח שהוגדרה

כאשר וזאת ,ההשוואתית בשיטה המחיר ייקבע וחריגים מסוימים במקרים  
 :הבאים הפרמטרים כל מתקיימים

דומים מאפיינים בעל ,בעולם השוואה-בר שוק קיים. 

משוכללת לתחרות קירוב מתקיים זה בשוק. 

זה שוק על השפעה אין בישראל המפוקחת (פירמות או) לפירמה. 

מדובר אם .גדול אינו בישראל המפוקח השוק של הכספי ההיקף ,כן כמו  
 .יותר הדוק מקומי פיקוח לקיים נרצה ,גדול בשוק
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 פרמטרים מושפעים
 (2/2)פרמטרים שייקבעו בעץ ההחלטות 

 (PC / RoR / YC / SS) המחיר לעדכון שיטה

תהיה המחיר עדכון שיטת ,ככלל ,המחיר עדכון בפרק כאמור SS. 

בתקופות המחיר עדכון גם אזי ,ההשוואתית בגישה נקבע הראשוני המחיר כאשר  
 .(YC) זו בשיטה יתבצע עוקבות

 

 המחיר עדכון תדירות

הבאים הפרמטרים פי על תיקבע התדירות: 

יותר רחוקות לעתים נעדכן ,יותר שיקר ככל - הרגולטורי העדכון יוקר. 

ככל - לה שנקבע האקסוגני התשומות סל לבין הפירמה עלויות בין הִמתאם  
  עלויות את נאמנה מייצג התשומות סל כלומר ,יותר גבוה מתאם שקיים

  מכיוון ,יותר רחוקות לעתים מלא בתהליך המחיר את נעדכן ,הפירמה
 .העלויות מצב את נאמנה תשקף שההצמדה

הפירמה להתייעלות יותר גבוה פוטנציאל שיש ככל – התייעלות פוטנציאל 
  אפשרות בשקף פירוט ראו .יותר רחוקות לעתים נעדכן ,המפוקחת
 .לעיל להתייעלות

 

 האקסוגני התשומות לסל ההצמדה תקופת

הבאים הפרמטרים פי על תיקבע זו תקופה: 

יותר רחוקות לעתים נעדכן ,יותר שיקר ככל - הרגולטורי העדכון יוקר. 

בפועל העלויות לבין התשומות סל בין שהשונות ככל - התשומות סל שונּות 
 .יותר קרובות לעתים נעדכן ,יותר גבוהה

 

 התייעלות מקדם

בפונקציית הצפוי התקופתי השיפור פי על ייקבע שיוחל ההתייעלות מקדם גובה  
 .(בטכנולוגיה או) הייצור

 

 

 

 

 קבוע רכוש בשיערוך הכרה

בכל .הענף את לתפיסתה המתאים הנכסים מדידת מודל את תבחר המחירים ועדת  
  זה רכוש משערכת וכן IFRS מיישמת הפירמה אם רק יוכרו שיערוכים ,מקרה
  מסיבה IFRS ביישום לבחור יכולה היא אין שבו במקרה או ,עקבי באופן

  שיערוך לרבות ,אלו לצרכים IFRS פי על בדיווח ומעוניינת כלשהי רגולטורית
  ההוגן השווי קביעת בשרשרת אחד שלב לא אף ,מקרה בכל .קבוע רכוש של עקבי
 המחיר על מבוסס הוגן שווי שבו במקרה .המפוקח המחיר על מבוסס יהיה

 .שחלוף בשווי הוגן שווי להחליף יש ,המפוקח

 

 נורמטיביות עלויות

פיקוח לצורכי התשואה לחישוב שימוש בהן שייעשה החברה הוצאות ,ככלל  
  המבוקרים הכספיים בדוחותיה שמשתקפות כפי ,בפועל הוצאותיה הן מחירים

  דוחב בנוסף שימוש ייעשה ,המפקח המשרד החלטת פי על יידרש שבהם ובמקרים
 .חיצוני יועץ ידי על וייבחן ייסקר אשר ייעודי

של דעתו שיקול פי על אשר הוצאה הכספיים בדוחות קיימת שבהם במקרים  
  להוציא נדרש היה שאותה נורמטיבית מהוצאה וחורגת ,סבירה אינה הרגולטור

  ,בכולה או בחלקה להכיר שלא רשאי הוא ,תחרותי בשוק ההכנסה ייצור לשם
 .עיניו כראות

כאמור ,הוא העלויות הערכת לצורכי הרגולטור ישתמש שבו המנחה הכלל,  
 .משוכללת בתחרות פעלה לו להוציא נדרשת הפירמה שהייתה הוצאותל השוואה

הוצאה להערכת גישות שתי קיימות ,פיקוח לצורכי תחרותי מחיר לקביעת בדומה  
 :נורמטיבית

בו מתקיימת כי שמניחים השוואה-בר לשוק השוואה - השוואתית גישה  
 .העברה תשלומי מחקר בביצוע שנוקטים הגישה זוהי .משוכללת תחרות

או העלות גישת Cost+ - או המוצר באספקת הקשורות העלויות הצגת  
  או ,אלו בעלויות והכרה ,המפוקחת לחברה העלות נגרמת שבגינן השירות
 .סביר רווח בתוספת אלו בעלויות

יאפשר ,כלומר ,העלויות להערכת ההשוואתית בגישה ישתמש הרגולטור ,ככלל  
 .העברה במחירי שימוש באמצעות עלויותיה סבירות את להוכיח המפוקחת לחברה

והנחות קשורים צדדים עם מעסקאות כתוצאה שנוצרו עלויות אודות על פירוט  
 .הראשוני המחיר חישוב בפרק ראו קמעונאיות
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-חד אינו התפעולי במאזן סיווגם שאופן במכשירים שימוש עושה הפירמה לעתים
  ייסקר בהם הטיפול אופן גם אשר ,בכורה מניות או להמרה ח"אג למשל כמו ,משמעי
 .להלן

 

 ( rE) מציאת עלות ההון העצמי 
  ולכן מסוים מנכס המצופה התשואה תוחלת למציאת למועדף נחשב CAPM-ה מודל
 ההון עלות היא ,המניות בעלי שידרשו התשואה תוחלת מציאת לשם מתאים יימצא
 :זו היא CAPM-ה משוואת ,כזכור .העצמי

 

 

 
  :במשוואה הנדרשים הפרמטרים שלושת את גודלם את לחשב כיצד בשאלה נדון כעת

 .הסיכון ופרמיית בטא ,סיכון חסר נכס על התשואה שיעור

 

 ( rf ) סיכון חסר נכס על התשואה שיעור
  עם אפסי מתאם בעלי להיות צריכים סיכון חסר נכס של ביצועיו כי גורסת התאוריה

  מתמקדים ,סיכון חסר נכס על התשואה בשיעור נוקבים כאשר .המקומי השוק ביצועי
 :מרכזיות דרישות בשתי לרוב

 .(ממשלתיים בנכסים לרוב נשתמש לכן) רגל לפשיטת סיכון אין1.

 .ודאי הוא בעתיד שיתקיים התשואה שיעור2.

 

  מבחינה .שימוש בה שנעשה הממשלתית ח"האג חיי אורך את לבחור יש ראשית
  נהוג ,בפרקטיקה .לה המתאים התשואה שיעור את שנה לכל להתאים יש תאורטית
  חיי אורך) הרלבנטית התקופה לכל ביותר המתאים ,אחד היוון בשיעור להשתמש
  לטווח רגולציה בה שיש ,המקרים ברוב שנקבעת התקופה .(זה במקרה הרגולציה

 חוב באיגרות הגלום לפדיון התשואה בשיעור להשתמש נהוג לכן .שנים עשר היא ,ארוך

  התשואה שיעור את המייצג ככזה ומעלה שנים עשר של לתקופה סחירות ממשלתיות
  את המקיימות בחברות שמדובר בהנחה וזאת ,הרגולציה לטווח סיכון חסר נכס על
   ."החי העסק הנחת"

  חוב באיגרת להשתמש מומלץ ביותר המדויק באופן תיעשה שהמדידה מנת על ,כן כמו
  הריבית שערי של העיתי במבנה אפשריים שינויים היא לכך הסיבה .קופונים ללא
  חוב באגרות הגלום השנתי לפדיון התשואה שיעור את להטות עשויים אשר ,בשוק

  שאינן חוב אגרות באיתור רב קושי שיתגלה סביר ,בפרקטיקה .קופונים המחלקות
 10 של (מ"מח) ממוצע חיים משך בעלות בכאלה מסתפקים ולכן קופונים מחלקות

 .שנים

 

 

 

 

 'נספח א

 (1/12) (WACC)חישוב מחיר ההון המשוקלל  -שיטת התשואה על ההשקעה 

 רקע
 Weighted)  המשוקלל ההון לשיעור השווה פיצוי ידרשו נכסים בעלי ,כאמור

Average Cost of Capital - WACC).   
 

  כמו .(Pre-tax) מס לפני לתזרימים הוא זו פיקוח לנוסחת הרלבנטי ההון שיעור
 .העצמי ההון על ולא המושקע ההון נכסי על היא הניתנת התשואה ,כן

 

  המס חבות את מפחיתות משלמת שהיא הריבית הוצאות ,ממונפת חברה כאשר
   :הבא באופן ,המשוקללת ההון בעלות הזו ההטבה את לגלם ויש ,שלה התפעולית

 

 

 

 

 
  -ה בחישוב האפקטיבי המס בשיעור להשתמש יש :(t) המס שיעור לגבי ,כאמור

WACC (המימון הוצאות בעבור המתקבל המס מגן בחישוב) בשיעור כן וכמו  
 לשיעור המשוקלל ההון שיעור את ממירים כאשר פירמה כל של האפקטיבי המס
  המס שיעור מינוס באחד WACC-ה את מחלקים כאשר כלומר) מס לפני ההון
  הממוצע המס שיעור את לקחת יש המקרים בשני .(pre-tax WACC קבלת לצורך
 .הרגולציה תקופת לאורך הצפוי

 
 המשוקללת ההון עלות כי לוודא חשוב ,המשוקללת ההון עלות לאמידת בנוגע

  נקובה היא שבו במטבע אם בין - ברגולציה הקשורים הפרמטרים שאר עם עקבית
 .שלה האמידה במועד אם ובין

 

 ,המשוקללת ההון עלות למציאת ביותר המקובלת המתודולוגיה את נסקור להלן
  שלבי הם אלו ,ככלל .הנדרשים הצעדים של ובהירות פשטות על שמירה תוך

 :לנקוט שיש הפעולה
 .החברה של העצמי ההון עלות מציאת1.
 .החברה של מס לאחר החוב עלות מציאת2.
 .הנחוצות המשקולות גודל מציאת3.
 .המשוקללת ההון עלות חישוב4.

  

 (.2013יוני ) פרובוק-הוצאות דיונון; מופקדי,  יוסף, בן חורין; להערכת שווי חברותהמדריך : מקור
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  של המדידה בשירותי להיעזר נהוג ,התוצאות סבירות ובדיקת השוואה לשם ,לרוב
  ומאגר רויטרס ,Capital IQ ,בלומברג כמו בעולם מובילים פיננסי מידע שירותי
 .(Aswath Damodaran) דמודרן 'אסוואת פרופסור לש הנתונים

  הגולמית לבטא התאמות לרוב מבצעים השונים שהשירותים לכך מודעים להיות יש
  שכל הבטא בין מהותיים להבדלים להוביל שיכול דבר ,הרגרסיה מאמידת שמתקבלת

  ההחלטות בארבע נעוצים ההבדלים ,לרוב .חברה אותה בעבור אומד שירות נותן
 :הבאות

 (. תדירות הנתונים)גודל ההפוגות במדידה 1.

 .משך תקופת המדידה2.

 .תיק השוק הנבחר3.

 כוללת ,למשל ,בלומברג של .שיהיו ככל ,בתוצאותיו מבצע שירות שכל התאמות4.
 :המתקבלות הגולמיות הבטאות כל בעבור הבאה ההתאמה את

 
 
 

 :כאשר
 .ההתאמה ביצוע לאחר המתקבלת הבטא -             
 .המקורית הבטא -             

 
  מאחורי העומד הרציונל כאשר ,1 כלפי הבטאות את מחליק בלומברג של התיקון
 שבפעילותה השיטתי הסיכון את לשקף אמורה בה שנשתמש הבטא שאם הוא הקירוב

  כך ובתוך – השנים עם וגדלות הולכות החברות רוב ,קדימה הסתכלות תוך החברה של
  שנערכו אמפיריים מחקרים .השוק של זו עם וגוברת הולכת קורלציה מפתחת פעילותן
  ככל בשוק לממוצע ומתקרבות הולכות בטאות כי וגורסים זו השערה מחזקים בנושא
 2.מספק תאורטי יסוסב אלה במחקרים לראות אין עדיין כי אם ,הזמן שחולף

 

 
  שנובעת בבטא להשתמש אלא לבטא הללו ההתאמות בכל להשתמש לא היא המלצתנו 

 .מהרגרסיה
 

 

 

 

 

 'נספח א

 (WACC( )2/12)מחיר ההון המשוקלל חישוב  -שיטת התשואה על ההשקעה 

 ( βE ) בטא

 :אופנים בשני למדידה ניתנת ,השיטתי הסיכון מקדם ,בטא

 ."(היסטורית בטא)" השוק לתיק החברה של הרגישות מידת אמידת סמך על1.

  לרמת והתאמתה לענף המתאימה הנורמטיבית הבטא מציאת סמך על2.
 ."(פונדמנטלית בטא)" המפוקחת החברה של המינוף

 
 ההיסטורית הבטאמדידת 
 :הבאה הרגרסיה מדידת באמצעות תיעשה ,יחסית הנפוצה ,זו שיטה

 

 

 

 .מסוים זמן בפרק הנמדדת החברה של המניה תשואת –   
  מודל מקבלים ואז ,אפס הוא זה שנתון מניחים לרוב ,סיכון חסר נכס תשואת –   

 .("The Market Model) השוק מודל" שנקרא
 .זמן פרק אותו לאורך השוק תיק תשואת –   
 .(הנמדדת הבטא למעשה הוא) הרגרסיה שיפוע –   
 .הרגרסיה משוואת של החותך –   
 .האקראית השגיאה–   

 

 

 

 

 :  מקורות
 (.  2013יוני ) פרובוק-הוצאות דיונון; מופקדי, יוסף, בן חורין; להערכת שווי חברותהמדריך  1  
2 Blume, M. (1975). "Betas and Their Regression Tendencies", Journal of Finance 30. 
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 המניות שוק של הסיכון פרמיית
  הסיכון פרמיית שגם נרצה ,(ex-ante regulation) עתיד על מוחלת שהרגולציה מאחר
  פרמיית את לחשב היא ההעדפה עקרונית .דומה באופן תחושב שימוש בה שנעשה
  .משקל בשיווי נמצא שהוא והנחה השוק מנתוני הסקה באמצעות השוק של הסיכון
  אינם כך לשם הנדרשים שהנתונים מאחר לביצוע קשה זו בשיטה השימוש בישראל
 .מספקת במידה גדול אינו החברות ומספר להשגה פשוטים

  .זה נתון השגת לשם דמודרן פרופסור של הנתונים במאגר שימוש לעשות מומלץ לרוב
  ,האמריקני לשוק בנוגע רק השוק מנתוני המוסקת סיכון פרמיית בשיעור נוקב דמודרן

  לשווקים ומוסיף בוגר משוק הנדרשת סיכון פרמיית מניח הוא אחרים בשווקים
 .מסוימת סיכון פרמיית האחרים

 
 העצמי ההון עלות חישוב – סיכום

  של העצמי ההון עלות את לחשב אפשר ,הנדרשים הגורמים שלושת שישנם לאחר ,כעת
 :SML-ה במשוואת הצבתם ידי על החברה

 'נספח א

 (WACC( )3/12)מחיר ההון המשוקלל חישוב  -שיטת התשואה על ההשקעה 

 הפונדמנטלית הבטא מציאת
 התפעוליות החטיבות את להפריד יש ,פעילות מגזרי בכמה פעילה החברה אם1.

  לחברה נתייחס ,לא אם .בנפרד מהן אחת כל של הנכסים בטת את ולחשב
  היא הנכסים בטת .כולה שלה הנכסים בטת את ונחשב אחת חטיבה כאל

 המגלמת כזו ,כלומר ,ממונפת הייתה אלמלא החברה למניית שהייתה הבטא
 .הפיננסי הסיכון ללא ,החברה של התפעולי הסיכון את רק בתוכה

 של המשוקלל הממוצע שתהיה ,הפירמה של הממוצעת הנכסים בטת חישוב2.
  כל של הכלכלי השווי הן המשקולות כאשר ,1 בסעיף שנאמדו הבטאות
  נשתמש ולכן מדווח איננו חטיבה כל של הכלכלי השווי ,לרוב .חטיבה

  בענף הממוצע התפעולי הרווח מכפיל הכפלת :למשל ,שלו גסה בהערכה
 .חטיבה אותה של התפעולי ברווח

 .שוק שווי במונחי ,הפירמה של העצמי להון החוב יחס חישוב3.

 שהתקבלה הנכסים בטת של מחדש מינוף - לפירמה המתאימה הבטא חישוב4.
  ,הבאה במשוואה והשימוש ,3 בסעיף שחושבה המינוף רמת בעזרת ,2 בסעיף

 .רציף באופן מתבצע ועדכונו קבוע החברה של ההון מבנה כי המניחה
 
 
 
  למינוף האופיינית המשוואה ולכן ,אפס היא החוב על הבטא כי להניח נהוג 

 :היא הבטא

 (.2013יוני ) פרובוק-הוצאות דיונון; מופקדי,  יוסף, בן חורין; להערכת שווי חברותהמדריך : מקור
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  התשואה וכן ,(שוק שווי לפי) שונים מעשירונים בחברות השקעה שהניבה התשואה :תרשים
 2008-1926 השנים לאורך ,CAPM-ה מודל אלה לחברות שחזה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :Lu שהציג הנתונים הם ואלו

 
 

 

 

 

    
 

 

 
  תחתון בעשירון שמדובר ככל עלייה במגמת נמצאת החזויה התשואה מעל הפרמיה

 3.4%-ב גבוהה תשואה בממוצע הניבה ביותר התחתון בעשירון השקעה ,ולמעשה ,יותר
  במחקרים כי לזכור רצוי ,זאת עם .עשירון לאותו CAPM-ה מודל שחזה התשואה מעל

  שנעשו המחקרים ברוב מובהקות אינן הללו התוצאות כי עולה לאחרונה המפורסמים
-ה קו לרבות העשירונים כל של ,(95% של מובהקות ברמת) סמך-בר הרווח בנושא
SML. 

 'נספח א

 (WACC( )4/12)מחיר ההון המשוקלל חישוב  -שיטת התשואה על ההשקעה 

 קטנות חברות בעבור נפרדת סיכון פרמיית
  שלגודל הראו אמפיריים מחקרים העשרים המאה של השמונים משנות החל

  שהחברה ככל – החברה של (והממוצעת) הצפויה התשואה על השפעה יש החברה
  אינו כשלעצמו זה ממצא .יותר גבוהה תשואה תניב היא בממוצע כך יותר קטנה
  סיכון יש קטנות לחברות כי שייתכן מכיוון ,CAPM-ה למודל בסתירה עומד

  .יותר גבוהה תשואה תוחלת ולכן (יותר גבוהה בבטא המתבטא) יותר גבוה שיטתי
  כי הראו הקודמת המאה של התשעים משנות החל אמפיריים מחקרים ,מנגד

  ,כלומר ,CAPM-ה מודל על "עודפת" היא קטנות חברותב הגבוהה התשואה
  של תוקפו כי הראו המחקרים ,אחרות במילים .המודל ידי על מוסברת איננה
  .יותר קטנות חברות של בהקשר מיושם שהוא ככל ונחלש הולך CAPM-ה מודל
  -ה מודל שחוזה זו מעל העודפת התשואה - "הגודל פרמיית" על לפצות כדי

CAPM - סיכון בפרמיית לנקוב צורך יש אם לתהות החלו ואנליסטים אקדמאים  
  יש ?המודל בהקשרן שחוזה התשואה לתוחלת מעבר קטנות חברות בעבור נוספת

  בעשירון הנמצאות בחברות מדובר כאשר רק זאת ליישם יש וכי ,שכן הסבורים
  הגודל בפרמיית לשימוש שהביסוס מאחר ,שלהן השוק שווי מבחינת התחתון

  בזהות תלויה למעשה התשובה לכן .בעשירונים שנתקדם ככל ונחלש הולך
  של העצמי ההון למחיר סיכון פרמיית להוסיף אפשר ,למשל .השולי המשקיע

  הוא בה השולי שהמשקיע סבורים אנחנו אם גדולה-בינונית ישראלית חברה
  .יחסית קטנה לחברה בעיניו להיחשב יכולה שהיא מאחר ,גלובלית מבוזר משקיע

  כי לומר יהיה קשה ,מקומי הוא השולי שהמשקיע מניחים לחלופין אם ,אבל
 .לקטנה בעיניו תיחשב החברה
  בהתאם ומשתנה ,4%-ל 2.5% בין נעה כזה צורך בעבור המקובלת הפרמיה

  בישראל בפרקטיקה) העודפת התשואה נמדדה שבו והאופן עדכניים למחקרים
  התשואות מוצגות הבא בגרף .(Ibbotson חברת של הפרסומים את לצטט נהוג

  ,CAPM-ה מדד להן שצפה התשואה פני על חברות שהשיגו הממוצעות העודפות
 .שוק שווי מבחינת שייכות הן שאליו העשירון לפי מסווגות
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 Lu, Ching-Chih, The Size Premium in the Long Run: מקור

 עשירון

( במונחיגודל)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 תשואה

 ממוצעת

17.36% 14.79% 14.52% 14.37% 13.68% 13.22% 12.75% 12.16% 11.66% 10.14% 

 17.80% 20.24% 21.82% 22.77% 23.68% 25.08% 26.58% 28.39% 30.86% 35.46% תקן סטיית

 0.93 1.05 1.13 1.16 1.20 1.25 1.27 1.34 1.40 1.46 ביטא

 תשואה

 עודפת

3.39% 1.21% 1.37% 1.70% 1.21% 1.08% 0.85% 0.53% 0.54% -0.10% 

 

 (.2013יוני ) פרובוק-הוצאות דיונון; מופקדי, יוסף, בן חורין; להערכת שווי חברותהמדריך : מקור
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 חוב סחיר
  גם מהווה חברה של הנסחרות החוב ותאגר שנושאות לפדיון התשואה ששיעור בהנחה
  כאלה חוב אגרות של לפדיון בתשואה להשתמש אפשר ,החברה של החוב מחיר תוחלת
  ארוך בטווח שמדובר מכיוון בפרקטיקה) הפיקוח לתקופת הדומה מ"מח בעלות

  שזהו מפני ?כזה מ"מח דווקא מדוע .שנים עשר של מ"מח בעלות ח"באג משתמשים
  וברצוננו ,סיכון חסר נכס על התשואה שיעור את שקבענו בעת נקבנו שבו הזמן משך

 .(עקביות על לשמור
  שתי ויש ,שנים עשר של מ"מח עם סחירות קונצרניות חוב אגרות נמצא לא לרוב

 :כך עם להתמודד דרכים
  של החוב איגרת לתשואת סיכון חסר נכס של התשואה בין המרווח כי הנחה1.

  איגרת של התשואה בין המרווח את נחשב – השנים לאורך קבוע ִהנו החברה
  על התשואה לבין (משוקללת תשואה למצוא יש ,חוב אגרות מספר יש אם) החוב
  התשואה לשיעור זה מרווח נוסיף מכן לאחר .המתאימה הממשלתית החוב איגרת

 .לכן קודם שמצאנו סיכון חסר נכס על
  שיעור לבין המפוקחת החברה של החוב אגרות בין המרווח כי להניח גם אפשר2.

  למצוא יש ,זו גישה פי על .זמן פני על קבוע אינו סיכון חסר נכס שנושא התשואה
  שתי יש כעת .החוב עלות את למצוא כדי בו ולהיעזר דומות חוב אגרות של מדגם

 :אפשרויות
  מחיר ,(שנים עשר) גבוה מ"מח בעלות חוב אגרות מספר לנו יש כאשר1.

 .נושאות שהן התשואה ממוצע יהיה החברה של החוב
  רגרסיה להריץ אפשר ,גבוה מ"מח בעלות חוב אגרות מספר אין אם2.

  איגרת של לפדיון התשואה הוא המוסבר המשתנה שבה לוגריתמית
  חים"אג המדגם מן לנפות יש .מ"המח הוא המסביר והמשתנה החוב

 ביחס נמוכים ִהנם מסחר מחזורי ,מסחר מחזורי ללא :לדוגמה ,חריגים
  אגרות לנפות רצוי ,כן כמו .לפדיון ביחס חריגה תשואה ובעלי ,לשאר
  לעיוותים הנטייה אלו חוב שבאגרות משום ,3-מ נמוך מ"מח עם חוב

 .(הדירוג ואת מ"המח את משקפת שאינה תשואה) יותר גבוהה
  ,שנאמדה הרגרסיה במשוואת שנים עשר בגובה מ"מח הצבת לאחר 

  .החוב למחיר התחזית תתקבל

 'נספח א

 (WACC( )5/12)מחיר ההון המשוקלל חישוב  -שיטת התשואה על ההשקעה 

 החוב עלות מציאת
 מבעלי כספים גיוס מלבד חברה של פעילותה את לממן נוספת דרך קיימת ,כידוע

  בעלי שדורשים הריבית שיעור שהיא ,הזה החוב ועלות ,בחוב השימוש - המניות
  אחת שיטה .בה רואים לחברה שהמלווים הסיכון את בתוכה מגלמת ,החוב

  במקרה .המפוקחת החברה חוב של בפועל העלות בחינת היא החוב עלות למציאת
  בסביבת שחלו לשינויים ביחס החוב נטילת מועד לגבי התאמה לבצע יש כזה

  ;החוב עלות את לאמוד אפשר ,אפשרי הדבר אין שבהם במקרים .הריבית
  תוחלת מציאת לשם CAPM-ה במודל שימוש לעשות אפשר כי גורסת התאוריה

 .החוב מחיר
  זהו ,שלנו במקרה .הסיכון הוא תשואה של סוג כל מאחורי העומד המרכזי הגורם
  פונקציה הוא זה סיכון .רגל לפשיטת הסיכון - לחברה המלווים שרואים הסיכון

  ביחס מזומנים תזרימי לייצר הפירמה של יכולתה ,הראשון :גורמים שני של
  מפתיע זה אין .תזרימים אותם של יציבותם ,והשני ;הכספיות להתחייבויותיה

  שלהן המימון להוצאות ביחס גבוהים מזומנים תזרימי המייצרות שפירמות אפוא
 מסוכנות המשקיעים לציבור תיראינה יותר יציבה העסקית שסביבתן ופירמות

 ההלוואות על אלה פירמות שישלמו הריבית ,בהתאמה ;אחרות מפירמות פחות
 .יותר נמוכה תהיה שייטלו
  אגרות דירוג הוא חברה של רגל לפשיטת הסיכון להערכת ביותר הנפוץ המדד
  של בקשתה פי על נעשה הדירוג .מקצועיות דירוג חברות ידי על החברה של החוב

  החברה שמספקת וחומרים ציבוריים חומרים באיסוף וכרוך ,להימדד החברה
  מייצג ,ביותר הגבוה) AAA בין נע הדירוג סולם .הדירוג סוכנות בקשת לפי עצמה
 .(ביותר הנמוך) D-ל (רגל לפשיטת אפסי סיכון

 (.2013יוני ) פרובוק-הוצאות דיונון; מופקדי, יוסף, בן חורין; להערכת שווי חברותהמדריך : מקור
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 :המתאימה לחברות יצרניות גדולות, להלן דוגמה לטבלה כזאת מהאתר
 

 ח ממשלתי על בסיס דירוג האשראי ויחס כיסוי הריבית"ח קונצרני לאג"המרווח בין אג
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   נחשבת ,החברה של השנתיות הריבית מהוצאות יותר גדול התפעולי שהרווח ככל

  הריבית משיעור שלה והמרווח יותר גבוה שלה החוב דירוג ,מסוכנת לפחות החברה
 .יותר קטנה חוב לעלּות אותנו מוביל זה כל .יותר נמוך הסיכון חסרת

 'נספח א

 (WACC( )6/12)מחיר ההון המשוקלל חישוב  -שיטת התשואה על ההשקעה 

 חוב שאינו נסחר בבורסה אך בעל דירוג
  עושים ,לרוב גבוהה די בתדירות נסחר אינו אשר ארוך לזמן ח"אג לחברה כאשר
  ערכו אשר ,מתאים מרווח יש ח"אג דירוג לכל .החברה של ח"האג בדירוג שימוש
  .דומות ממשלתיות חוב לאגרות ביחס החוב אגרות של העודף הסיכון את מייצג
 .דמודרן פרופסור של האתר הוא כאלו לנתונים ביותר הפופולרי המקור

 
 חוב שאינו נסחר בבורסה וחסר דירוג

  המקובלות האפשרויות ,דירוג חסר וִהנו בבורסה נסחר אינו החוב כאשר
 :הן העיקריות

  הריבית שיעורי - מבנקים החברה שנטלה קודמות הלוואות בנתוני שימוש1.
  לשקף אמורים לחברה שניתנו אחרונות הלוואות עבורב הבנקים שדרשו
 .שלה החוב עלות את נאמנה

  יש כך לצורך .המתאים המרווח ומציאת החברה מצב של משוער דירוג בניית2.
  של הריבית בהוצאות ומסים מימון הוצאות לפני החברה רווחי את לחלק

 Interest Coverage) הריבית כיסוי יחס הנקרא יחס קבלת לצורך ,החברה

Ratio): 
 
 
 
 
 :כאשר

 ,הרווח התפעולי השנתי העדכני ביותר -                                                 
 .הוצאות הריבית השנתיות -                                                 

 
  עלות את לאמוד שמסייע גס סינתטי חוב דירוג לבנות אפשר זה יחס באמצעות

  פרופסור של באתרו המפורסמים בנתונים להעזר אפשר כאן גם .החברה של החוב
 .דמודרן

Spread is Rating Interest Coverage Ratio 

0.50% AAA > 8.5 

0.75% AA 6.5-8.5 

1.00% A+ 5.5-6.5 

1.25% A 4.25-5.5 

1.50% A- 3-4.25 

2.00% BBB 2.5-3 

3.50% BB+ 2.25-2.5 

4.00% BB 2-2.25 

4.25% B+ 1.75-2 

5.25% B 1.5-1.75 

5.50% B- 1.25-1.5 

8.50% CCC 0.8-1.25 

10.00% CC 0.65-0.8 

12.00% C 0.2-0.65 

15.00% D < 0.2 
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 מציאת שווי השוק של החוב הפיננסי
  .אשראי וקווי חוב אגרות הן שבהן והנפוצות ,שונות צורות ללבוש יכול פיננסי חוב
  הנחה ,כחוב ההתחייבויות סוגי כל את להגדיר היא השמרנית ההנחה כי שנראה בעוד

 שתתקבל המשוקללת ההון שעלות מכיוון ,שמרנית כלא דווקא להתגלות עשויה זו
  הסיווג כללי עם עקבי להיות צריך השונות ההתחייבויות סיווג .מטה כלפי מוטה תהיה

  .שווי הערכות בביצוע הנהוגים
  בתרשים כמתואר יתבצע פיננסי כחוב המסווגות ההתחייבויות של השוק לשווי אומדן

 :שלהלן הזרימה
 

 סדר הפעולות בקביעת אומדן לשווי השוק של החוב הפיננסי: תרשים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  כשווי בספרים השווי את לקחת אפשר סחירות שאינן בהלוואות שמדובר במקרה
  את לחשב יש אחרים במקרים .השוק לתנאי תואמים ההלוואה תנאי עוד כל השוק
 :החברה של החוב מחיר באמצעות ולהוון ,החברה חובות של הנוכחי ערכם

 'נספח א

 (WACC( )7/12)מחיר ההון המשוקלל חישוב  -שיטת התשואה על ההשקעה 

 חוב הנקוב במטבע זר
  אך המקומי במטבע הנקוב חוב או ,זר במטבע הנקוב חוב מקומית לחברה כאשר
  פי על אף .המקומי במטבע החוב ממחיר שונה זה חוב מחיר ,זר למטבע צמוד

  חליפין שער סיכון עמו נושא הזר החוב ,החוב סוגי שני בעבור זהה החברה שסיכון
  של זר במטבע הנקוב החוב מחיר את לחשב כדי לכן .בו נושא אינו המקומי שהחוב
 :הבאה במשוואה שימוש לעשות יש מקומית חברה

 
 
 
 
 

 :כאשר
שיעור התשואה שדורשים בעלי החוב בחברה מקומית על חוב הנקוב במטבע   -      

 . המקומי

שיעור התשואה שדורשים בעלי החוב בחברה מקומית על חוב הנקוב במטבע   -      
 .זר
 .שיעור התשואה של נכס חסר סיכון במדינה המקומית -      
 .שיעור התשואה של נכס חסר סיכון במדינה הזרה -      

 המקומי המשק של הסיכון פרמיית -        
 .הזר למשק ביחס

 
 :מציאת משקולות השוק

  החברה של עתידה את לשקף צריכים זה בפרק המוזכרים הפרמטרים כל ,כאמור
  חישוב לשם הנדרשות ההון משקולות את לקבוע בבואנו ,כך בשל .עברה את ולא
  (שוק שווי במונחי) הפירמה של הנוכחי ההון מבנה אם להחליט עלינו ,ההון עלות

  תכניות החברה להנהלת אם .שלה העתידי ההון מבנה של מדויקת תחזית מהווה
  שימוש לעשות עלינו ,בספק מוטל אינו שיישומן ,ההון מבנה את לשנות ברורות
 .אותו משקף איננו שלה הנוכחי ההון מבנה אם גם ,זה במבנה

 (.2013יוני ) פרובוק-הוצאות דיונון; מופקדי, יוסף, בן חורין; להערכת שווי חברותהמדריך : מקור
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 ח להמרה"אג
  ופדיון ריבית תשלום) חוב כאגרות הרגילות תכונותיהן על נוסף - להמרה חוב אגרות
  ההמרה ויחס המניה וסוג ;המנפיקה החברה של למניות להמרה ניתנות הן ,(הקרן

 .ההנפקה בעת נקבעים
  במחיר מעליות ליהנות להם מאפשר המכשיר ,להמרה ח"באג המשקיעים מבחינת
  אגרת תקבולי את לקבל ,תעלה לא המניה אם ,במקביל אך ,תתרחשנה אם ,המניה
  כלי מהוות להמרה ח"אג ,בחברה המניות בעלי מבחינת .השקעתם על כהחזר החוב
  איננו סטנדרטי הון גיוס הליך כאשר ונפוצות ,ההנפקה בתהליך צורך ללא הון לגיוס
   .השוק תנאי בשל אפשרי

 של השוק משקולות את לחשב כדי ,וחוב עצמי הון ,הללו הרכיבים שני בין להפריד יש
  החוב רכיב של שוויו ,בבורסה נסחרת להמרה החוב איגרת אם ;המשוקללת ההון עלות
  מהחסרת יתקבל העצמי ההון רכיב של ושוויו ,הריבית תשלומי של הנוכחי הערך יהיה
  ,בבורסה נסחרות שאינן חוב אגרות בעבור .האיגרת של השוק משווי החוב רכיב שווי
  מודלים באמצעות ההוני הרכיב של שוויו את לחשב יש ,דלה בהן שהסחירות או

   .אופציות לתמחור מקובלים
 

 העצמי ההון שווי מציאת
  אם בין ,עצמי כהון המסווגים הפריטים כל של השוק שווי את למצוא היא המטרה
  יהיה סכומם .להמרה ח"אג של הוניים ברכיבים או ,באופציות ,במניות מדובר

 .המשוקללת ההון עלות לחישוב בנוסחה העצמי ההון משקולת
 

 עצמי הון
  .הנסחרות המניות במספר המניה מחיר את להכפיל אפשר ,ציבורית בחברה מדובר אם
  שהחברה מניות כולל זה שמספר מכיוון ,שהונפקו המניות במספר שימוש לעשות אין

 .עצמית רכישה במסגרת רכשה
  שיטת באמצעות העצמי ההון שווי את לחשב אפשר ,נסחרת שאיננה בחברה מדובר אם

   .החברה של הפעילות אופי לפי תיעשה המתאים במכפיל והבחירה ,המכפילים

 'נספח א

 (WACC( )8/12)מחיר ההון המשוקלל חישוב  -שיטת התשואה על ההשקעה 

  הן - מפורט סילוקין לוח או במלואו סחיר חוב - הראשונות האפשרויות שתי
  אומדן לחשב יש ואז ,המקרה יהיה זה תמיד לא ,הצער למרבה .המועדף המקרה
  השוק שווי עם שילוב תוך לעתים ,בספרים שוויו באמצעות החוב של השוק לשווי
 .שלו

 
 חכירה הוצאות
  לסדרת התחייבות למעשה היא ,שנים למספר נכס לשכור התחייבות ,חכירה

  באובדן מסתכנת הנכס את החוכרת והפירמה ,החכירה תקופת פני על תשלומים
  תמיד לא החשבונאות כללי .זו בהתחייבות לעמוד תוכל לא אם בו השימוש זכויות

  ,כן על .כאלה אכן הן כלכלית שמבחינה פי על אף ,חוב כאל חכירות אל יתייחסו
 :בהן הגלום החוב שווי את לחשב יש
 
 
 
 
 
 

 זר במטבע הנקוב חוב
  לחוב המתאים החוב במחיר שימוש תוך החוב של הנוכחי ערכו את לחשב יש

 .הזר במטבע הנקוב
 הסילוקין לוח בהיוון די ,הזר למטבע צמוד אך המקומי במטבע נקוב החוב אם  
 .המתאים החוב מחיר ידי על
 הערך את להמיר יש הסילוקין לוח היוון לאחר ,הזר במטבע נקוב החוב אם  

 .היציג החליפין שער בעזרת ,מקומי למטבע שהתקבל הנוכחי

 (.2013יוני ) פרובוק-הוצאות דיונון; מופקדי, יוסף, בן חורין; להערכת שווי חברותהמדריך : מקור
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 ההנהלה וכוונות הענפי ההון מבנה סקירת
  המתרחש את לסקור רצוי המפוקחת החברה בעבור הנכון ההון במבנה שנוקבים לפני
  ,אחד עסקי חיים מחזור לפחות לאורך בו שחלו התמורות ואת פועלת היא שבו בענף

 .שפל וגם גאות שכלל כזה ,כלומר
  את להבין יש זה במקרה אך ,לה מקבילות מחברות ההון במבנה להיבדל יכולה חברה
  שבה בדרך נבדלה תמיד החברה האם .להימשך צפויה התופעה והאם לכך הסיבה
  החברה כיצד ,כן ואם ,צפויות רכישות מתוכננות האם ?כה עד פעילותה את מימנה
  החברה הנהלת של כוונותיה את לנתח צורך יהיה קרובות לעתים ?אותן לממן עתידה
  שהצהירה האסטרטגיה את לפועל להוציא שלה המסוגלות מידת את גם כמו ,בנושא
 .עליה

 'נספח א

 (WACC( )9/12)מחיר ההון המשוקלל חישוב  -שיטת התשואה על ההשקעה 

 לעובדים ואופציות אופציות כתבי
  תמורת מניותיה על כתבה שהחברה אופציות הם (Warrants) אופציות כתבי

  הן לעובדים המחולקות אופציות .העצמי מההון כחלק הנרשם במזומן תקבול
 שלהן המימוש תוספת ,לעובדיה מחלקת שהחברה החברה מניות על רכש אופציות
  שהעובד לאחר למימוש ניתנות והן החברה בביצועי תלויה או קבועה להיות יכולה
  הוא זו תגמול שיטת מאחורי הרציונל ;בחברה מסוימת שירות תקופת השלים
 לאינטרס - שלהם המניות שווי השבחת - המניות בעלי של האינטרס את להפוך

 .החברה עובדי של
  ,לא אם .שלהן המצוטט השוק בשווי שימוש לעשות אפשר ,נסחרות האופציות אם
 .בנפרד שוויין את להעריך יש
 

 מיעוט זכויות
 בעלי של ההחזקה בשיעור ,כלומר ,המיעוט זכויות של השוק בשווי להשתמש רצוי

  יש ,נסחרת אינה הבת החברה אם .הבת החברה של השוק שווי כפול המיעוט
 :דרכים משתי באחת ההוגן שווייה את למצוא

ישנה אך רב זמן דורשת אינה זו שיטה .(מכפילים) היחסית ההערכה שיטת  
  זכויות של חלקן כאשר בה משתמשים לכן .שלה הדיוק למידת באשר הסכנה
 .יחסית קטן המפוקחת החברה של בשווייה המיעוט

המזומנים תזרימי היוון שיטת באמצעות נפרדת שווי הערכת. 
   

 ההון מבנה חישוב
 של התפעולי מאזנה עם נותרים אנו לעיל שתוארו הפעולות כל ביצוע לאחר

   .שוק שווי במונחי החברה

 (.2013יוני ) פרובוק-הוצאות דיונון; מופקדי, יוסף, בן חורין; להערכת שווי חברותהמדריך : מקור
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 (Margrabe) מרגרייבמודל  –ח להמרה "חישוב שווי השוק של אג
  .הוני ורכיב חוב רכיב ,רכיבים לשני להמרה החוב איגרת את מחלק מרגרייב מודל

  שנקבל המניות מספר הוא הבסיס ונכס ,Call אופציית למעשה הוא ההוני הרכיב
  ומחיר ;המניה במחיר מוכפל ,(  :ההמרה יחס חלקי החוב איגרת של הנקוב הערך)

 .האיגרת של החוב רכיב של השוק שווי הוא המימוש
 :יהיה החוב רכיב של השוק שווי

 
 
 
 

 & Black מודל לפי רגילה רכש אופציית של לזה דומה מרגרייב אופציית של ערכה

Scholes, במודל :אחד בשינוי B&S חסר הוא הנכס תמורת שנמסר המימוש מחיר  
  נכס מוסרים מרגרייב שבמודל בעוד ,(המימוש למחיר ביחס ודאות-אי אין) סיכון
  מודל ,סיכון חסר ִהנו - המימוש מחיר - הנמסר הנכס שבו הפרטי במקרה) מסוכן
  התקן סטיית היא התקן שסטיית לכך גורם זה שינוי .(B&S למודל מתכנס מרגייב

  של המימוש מחיר ,כן כמו .והמניה החוב איגרת ,הבסיס נכסי שני של המשותפת
 .החוב איגרת של השוק שווי כאמור יהיה האיגרת
  חוב) אחד מסוכן נכס של "החלפה אופציית" של השווי את מחשב המודל ,למעשה
  העובדה ובשל ,כך בשל .(ההמרה יחס חלקי החברה מניית) אחר מסוכן בנכס (החברה
  החוב בין המתאם ואת ח"האג של הסטוכסטית ההתנהגות את בחשבון מביא שהמודל

 .להמרה ח"אג של השוק שווי לחישוב המועדף למודל נחשב הוא ,המניה ובין

 'נספח א

 (WACC( )10/12)מחיר ההון המשוקלל חישוב  -שיטת התשואה על ההשקעה 

 סבירות ובחינות תאורטיות הרחבות כמה
 

 הנכסים בטת של עצמאי חישוב
  חסרונות שני נושא אך ,בארץ נפוץ דמודרן פרופסור של הנתונים במאגר השימוש
  כל בעבור (Unlevering) מינוף של הפשטה מבצע אינו הוא ,האחד .מרכזיים

  הגדול המדגם ,השני ;ענף כל בעבור החציונית המינוף ברמת נעזר אלא ,חברה
 הנכללות החברות כי סכנה יש אך ,יותר רב במידע שימוש עושה אמנם בו הנכלל

  לבנות שמעדיפים מי יש לכן .המפוקחת לחברה במאפייניהן תואמות אינן בו
 .מעריכים שהם לחברה הנאותה הבטא לחישוב הבסיס את בעצמם
 :הבאה בצורה ייעשה הבטא חישוב

 התפעוליות החטיבות את להפריד יש ,פעילות מגזרי בכמה פעילה החברה אם1.
  הצעדים את ניישם ,לא אם .בנפרד מהן אחת כל של הנכסים בטת את ולחשב
 .עצמה החברה בעבור הבאים

 .בפעילותן מקבילות חברות קבוצת לבנות יש חטיבה כל עבורב2.

  מאגרי בעזרת לרוב ,ההשוואה בקבוצת חברה כל בעבור הבטא את לאמוד יש3.
 .הפיננסיים המידע

  בקבוצת חברה כל של נטו הפיננסי המינוף ברמת שימוש תוך ,מכן לאחר4.
  ייעשה החישוב .לה המתאימה הנכסים בטת את לחשב יש ,ההשוואה
 :הבאה המשוואה באמצעות

 
 
 
  .אפסית חוב ובטת רציף באופן המתעדכן קבוע הון מבנה מניחה זו משוואה 

  בקבוצת הנכסים בטת לממוצע שווה תהיה החטיבה של הנכסים בטת5.
 .ההשוואה

 הכוללת הנכסים בטת לחישוב נמשיך ,פעילות מגזרי כמה יש לחברה אם6.
 :שלה

 (.2013יוני ) פרובוק-הוצאות דיונון; מופקדי,  יוסף, בן חורין; להערכת שווי חברותהמדריך : מקור
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 בכורה מניות של עלותן
  משאביהן את להגדיל שונות לחברות שיש הצורך על לענות נועדה בכורה מניית

 .הקיימים המניות בעלי של ההצבעה זכויות את לדלל בלי הון גיוס ידי על הכספיים
  בה למחזיקים מעניקה שהיא עדיפותה הוא בכורה במניית הטמון המרכזי היתרון
  בכורה מניית של מסוים סוג כאשר ,המניות בעלי שאר פני על דיבידנדים בקבלת

  אינן אלה מניות ובפרט ,קבוע שנתי דיבידנד שיעור מבטיח אף (צוברת בכורה מניית)
  בשנה אם ,כלומר) הדיבידנד שולם שלא במקרה פירעון חדלות של אירוע מעוררות
  זה סכום בדיעבד יקבלו הבכורה מניית בעלי ,דיבידנד חלוקת התקיימה לא מסוימת
  שעה ,זה מסוג במניות רב שימוש נעשה לאחרונה .(הקרוב הדיבידנד חלוקת במועד

  נרחבים הון גיוסי הצריכו בעולם מהגדולים בנקים שביצעו מהותיות הון שמחיקות
  וורן כמו למשקיעים הנפיקו ,Goldman Sachs-ו CitiBank כמו ,אלה בנקים .מצדם
  דיבידנד תשואת המבטיחות בכורה מניות דאבי-אבו ממשלת של ההשקעות וקרן באפט
 .השנים לאורך קבועה
  בשל) רגיל מחוב יותר מסוכנת אך רגילה ממניה מסוכנת פחות בכורה מניית

  יותר נמוך יהיה בגינה התשואה שיעור ובהתאמה (הנושים של הראשוניות זכויותיהם
 .חוב של מזה גבוה אך רגילה מניה של מזה

  ,(המרה כגון) מיוחדות תכונות לה ואין קבוע לדיבידנד צמיתות זכויות שלמניה בהנחה
 :זה מסוג הון של עלותו מדידת לשם הבאה בנוסחה נשתמש

 

 

 

 

 

   אפשר אי כאשר מתעוררת בכורה למניית המתאימה התשואה בהערכת הבעייתיות
  מעמיק ידע ומצריכה מדרגה עולה הקושי רמת כזה במקרה .שלה השוק במחיר לנקוב

  .אופציות לתמחור מתקדמים במודלים

 'נספח א

 (WACC( )11/12)מחיר ההון המשוקלל חישוב  -שיטת התשואה על ההשקעה 

 :כאשר
 .(המניה במחיר מוכפל שנקבל המניות מספר) הבסיס נכס -     
 ."(סטרייט" החוב אגרת שווי) המימוש מחיר -     
 .הקופון שיעור -     
 .מחלקת שהמניה הדיבידנד שיעור -     
 .האיגרת חיי אורך -    
 .החוב ולאיגרת למניה המשותפת התקן סטיית -     

N(di) - לנקודה עד המצטברת הסטנדרטית הנורמלית ההתפלגות di. 
 

 :הבא באופן מבוצע המשותפת התקן סטיית חישוב
 
 
 
 
 

 :כאשר
 .החוב ולאיגרת למניה המשותפת התקן סטיית -     
 .מניה של התקן סטיית -     
 .סטרייט החוב איגרת של התקן סטיית -     
 .סטרייט החוב ואיגרת המניה בין המתאם מקדם -     
 

 :הבאים את למנות אפשר המודל של חסרונותיו עם
כלל בדרך ניתן להמרה ח"אג אך ,אירופאית באופציה מדובר כי מניח המודל 

 .המניה מתשואת גבוה הקופון ערך עוד כל בעיה זו אין .פקיעתו לפני למימוש
נוספים ותנאים החברה ידי על ההמרה כפיית של אפשרות היעדר מניח המודל  

 .מסוימות חוב באיגרות קיימים כי שייתכן

 (.2013יוני ) פרובוק-הוצאות דיונון; מופקדי,  יוסף, בן חורין; להערכת שווי חברותהמדריך : מקור
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  שתי באמצעות המתומחר כזה אך ,זהה חוזה של התאורטי בשערו לנקוב אפשר כעת
 .ישראלית חברה של ,ודולרית שקלית ,חוב אגרות

 
 
 
 

   :כאשר
 .העתידי החוזה שער -     
 .הנוכחי החליפין שער -     
 .בשקלים הנקוב חוב על הישראלית החברה של החוב עלות -     
 .בדולרים הנקוב חוב על המקומית החברה של החוב עלות -     
 

  ואיננה קבועה היא המקומית החברה של ח"האג על הסיכון שפרמיית ההנחה תחת
  השני העתידי החוזה של התאורטי מחירו ,החוב איגרת נקובה שבו המטבע בסוג תלויה
 :להיות צריך

 
 
 
 

  פרמיית בשל הכול ,זהים כמעט החוזים שני של התאורטיים מחיריהם כי אפוא ניכר
 .הישראלית החברה של הקבועה הסיכון

  גודלה את ולמצוא לנעלם ($r) החברה של הדולרית החוב עלות את להפוך אפשר כעת
 :לעיל שהוצגו במשוואות החוזים שני של התאורטיים השווים השוואת באמצעות

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 'נספח א

 (12/12)( WACC)מחיר ההון המשוקלל חישוב  -שיטת התשואה על ההשקעה 

 זר במטבע הנקוב חוב עלות מציאת
  החוב מחיר לבין מקומי במטבע הנקוב החברה של החוב מחיר בין לקשור אפשר
 על העתידיים החוזים תמחור משוואת באמצעות ,זר במטבע נקוב הוא כאשר שלה
  הזר ואילו ,הישראלי המשק הוא המקומי המשק כי נניח הנוחות לשם .חוץ מטבע
  כי נניח ,כן כמו .(אחרים כלליים למצבים כמובן תקפות התובנות) אמריקני הוא
  עם לעבוד לנו שמאפשרת הנחה ,שנה בעוד הוא החוזים של הפקיעה מועד

 .המתקבלת התשובה את כלל משנה ואינה שנתיים בערכים הנקובים פרמטרים
  באמצעות המתומחר ,דולר-שקל מסוג עתידי חוזה של התאורטי שערו ,ראשית

 :כדלהלן הוא ודולרית שקלית ,ישראליות חוב אגרות שתי
 
 
 
 
 

 :כאשר
 .העתידי החוזה שער -     
 .הזה במקרה הדולר של היציג שערו ,הבסיס נכס מחיר -     
  בשקלים הנקובה ישראלית ממשלתית חוב איגרת של לפדיון התשואה שיעור -      
 .(שחר או מ"מק :למשל)

  ב"ארה ממשלת ידי על המונפקת ממשלתית חוב איגרת בגין התשואה שיעור -     
 .(T-bill או T-bond :למשל) בדולרים ונקובה

  הישראלי המשק של הסיכון פרמיית -                                                                    
 .האמריקני למשק ביחס

 
  תשואה ,5% בגובה שחר חוב איגרת של לפדיון תשואה ,3.5 בגובה יציג שער בעבור
  בגובה (השחר של לזה זהה מ"מח בעל) אמריקנית T-bond חוב איגרת של לפדיון

  צריך העתידי החוזה של התאורטי מחירו ,0.85% בגובה מדינה סיכון ופרמיית 2%
 :להיות

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 (.2013יוני ) פרובוק-הוצאות דיונון; מופקדי, יוסף, בן חורין; להערכת שווי חברותהמדריך : מקור
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E . סך הכנסות נורמטיביות(C+D) 
92+18=110 

 'נספח ב

 המוצעתאינדיקטיבית למתודולוגיה דוגמה 

 הראשוני המחיר לקביעת שיטה

כדלהלן הם הראשוני המחיר לקביעת השלבים: 

G . חלוקה של ההכנסות הנורמטיביות בכמות
לקבלת מחיר  )    ( המכירה הנורמטיבית 

 המכירה המקסימלי ליחידה

E . סך הכנסות נורמטיביות מהפעילות
 (C+D)המפוקחת 

D .קביעת הוצאות הפירמה לפעילות המפוקחת  ,
 לתקופה הנבחנת

A .  קביעת סכום
נכסי ההון המושקע 
, לפעילות המפוקחת

לתום התקופה  
 הנבחנת

B . חישוב שיעור
 -ההיוון הרלבנטי 

 WACC-ה

C . חישוב התשואה הנורמטיבית לפירמה על
 נכסיה לתקופה 

(A X B) 

F . קביעת כמות היחידות שנמכרו מהמוצר
 המפוקח בתקופה הנבחנת 

E 
F 

 

המוצעת למתודולוגיה אינדיקטיבית דוגמה: 

G .קבלת מחיר המכירה המקסימלי ליחידה 

110/100=1.1 

B .  שיעור ההיוון
 הרלבנטי

 10% -לדוגמה 

C . חישוב התשואה הנורמטיבית(A X B) 
180*10%=18 

F .קביעת כמות היחידות שנמכרו 
 100 -לדוגמה 

.A  סכום נכסי
ההון  

 המושקע

     

      180 

D .  קביעת הוצאות
 הפירמה

92 

 רווח והפסדדוח 
 xxהכנסות 

 (92)הוצאות 

 xxרווח   

   על המצב הכספידוח 

 התחייבויות נכסים

 40( תפעולי) זכאים 20מלאי                  
 20ספקים                20לקוחות              

 90מזומן תפעולי     

 100קבוע פעיל   רכוש

 10(  תפעולי)חייבים 

  xx             הון xxאחרים  נכסים 
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 'גנספח 

 (RoR - Rate-of-Return Regulation)שיעור תשואה  -שיטות לעדכון המחיר 

 RoR שיטת לפי רגולציה

היא הראשונה בפעם המפוקח המחיר לקביעת המקובלת השיטה ,כאמור  
 המושקעים הנכסים על הוגנת תשואה פלוס הייצור עלות קביעת באמצעות
 .בפעילות

בשיטת RoR, הייצור לעלויות בהתאם המחיר את מחדש מעדכנים תקופה מדי  
  המחיר של התאמה יש מחדש תקופה בכל ,כלומר .תקופה באותה בפועל והנכסים
 .בפועל הפירמה לעלויות

 

 (Averch-Johnson Effect) המושקע ההון של אגלומרציה

עשויה שהיא היא ההון על תשואה שיעור שקובעת רגולציה של ידועה לוואי תופעת  
  .מוחשיים בנכסים הוניות השקעות יתר ביצוע של למצבים להוביל

מנת על - המושקע ההון על מוגבל תשואה שיעור על מבוסס המותר שהרווח מאחר  
  ההון גובה את האפשר ככל להגדיל הפירמה תרצה הרווח סכום את להגדיל

 .המושקע

על ברורות השפעות יש (הוניות השקעות לטובת מקורות עיוות או) יתר להשקעת  
  עיוות) במשק משאבים הקצאת של הכללית היעילות על וכן מהצרכן הנגבה המחיר
 .(הייצור גורמי הקצאת

בענף נשר חברת על לרגולציה בהתייחס טרכטנברג ועדת בדוח נכתב למשל כך  
  המפוקחות לחברות מאפשר הקיים הפיקוח מנגנון ,לכאורה ,מזו יתרה" :המלט

  עצמית תחנה בהקמתה נשר חברת שעשתה כפי ,בהון השקעותיהן את להגדיל
  ,מאידך ,ומקנה השוטפות הייצור עלויות את מחד מפחיתה אשר חשמל לייצור

  המלט מחירי באמצעות המשולמת - המושקע ההון על ומובטחת גבוהה תשואה
 ".המפוקחים

 

 

 

 

 

 הנדרש התשואה שיעור על העדכון שיטת השפעת

הנכסים על תשואה מקבלת וכן עלויותיה על מלא באופן מפוצה שהפירמה מאחר,  
  תחת כי הוא בכך הטמון היתרון .הצרכנים על נופל בפעילות הסיכון רוב הרי

 .יותר נמוך תשואה שיעור לקיים כללי באופן אפשר זו רגולציה

 

 :מקור

H. Averch and L. Johnson, "The Behavior of the Firm Under Regulatory Constraint," American Economic Review, December 1962. 
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 'גנספח 

 (PC - Price Cap Regulation)מחיר מקסימום  -שיטות לעדכון המחיר 

 Price Cap רגולציית - כללי

רגולציית PC (גם הנקראת CPI-X, ובבריטניה RPI-X) תמריצים לפירמה מספקת  
  לרוב) אקסוגניים מדדים בסיס על ורק אך מתעדכן המחירש בכך להתייעל חזקים

 .מראש שנקבע התייעלות מקדם בניכוי (לצרכן המחירים מדד

יילד'ליטלצ סטפן ידי על בבריטניה תוכננה השיטה (Stephen Littlechild),  
  וביצוע בפיקוח הקודמת המאה של השמונים משנות החל הבריטים את ושימשה
 .ציבוריים תשתיות ענפי על רגולציה-דה תהליך

רגולציית של הגדול היתרון PC ה היא שהפירמה הוא-Residual Claimant, 
  זו עובדה .הפירמה אצל במלואה נשארת מהרווח גריעה או תוספת כל ,כלומר

  לפירמה בדומה (להשקעות בנוגע ,לדוגמה) כלכליות החלטות לקבל לה מאפשרת
 .מחירים רגולציית תחת שאינה ,תחרותית

כי לחשוב נהוג PC המתקדמת בתעשייה מחירים פיקוח ליישם יעילה דרך היא  
 1.רגולציה-דה לקראת

 

 ביישום אופייניות בעיות

מנת על ,הפירמה של הייצור עלויות לתמהיל הקרוב מדדים סל לקבוע מוטב ,ככלל  
  שאינן אקסוגניות להתייקרויות הקשור הסיכון את האפשר ככל להפחית

  כל על החברה את לפצות אפשר אי זו בשיטה בפועל ,כך או כך .בשליטתה
  הבול מחיר כי הדואר חברת טענה למשל כך .בשליטתה אינן אשר ההתייקרויות

  מחיר כגון ,לחברה אקסוגניים לשינויים ביחס כראוי התעדכן לא המפוקח היחידני
 .באלה וכיוצא קיבוציים שכר הסכמי ,הדלק

ועל ,המוצר איכות את לרדד לתמריץ לעתים מוביל עלויות להוריד החזק התמריץ  
 .המוצר איכות את גם שתבטיח רגולציה נדרשת כן

 

 

יותר רב זמן שעובר ככל ,ככלל הרי ,מדויקת היתה הראשוני המחיר קביעת אם גם  
  אינו זו בשיטה המעודכן שהמחיר החשש וגובר הולך ,זה מחיר קביעת ממועד
-על מרנטות נהנית הפירמה ואז) מדי גבוה שהוא בין – עוד "נכון" מחיר מייצג

  מצוקה למצבי להיכנס עשויה הפירמה ואז) מדי נמוך שהוא ובין (תחרותיות
 .(המפוקח המוצר את לייצר להפסיק או ,פיננסית

 

 (X-ה מקדם) התייעלות מקדם

בסיס על מחירים עדכון מיישמים כאשר PC, זה בעניין להכריע יש.  

ה מקדם ,אסימטרית אינפורמציה בהיעדר 2,התאורטית הספרות פי על-X על נקבע  
   .האקסוגני הטכנולוגי השיפור קצב פי

להבחין הרגולטור של יכולתו את המשבשת אסימטרית אינפורמציה קיימת כאשר  
  וזו ,התייעלות דרישת מאפשר זה מקדם ,בפועל הנדרשות הייצור בעלויות
  חוסר של שומנים בה יש כי מאליו שמובן תעשייה על בפיקוח במיוחד רלבנטית
 .יעילות

לו מאפשר וכן מסוימת גמישות לרגולטור מאפשר ההתייעלות מקדם במציאות  
  מקדם אם ;פוקחתהמ מהפירמה הפרטית האינפורמציה את ולהוציא לנסות

  לכך עדויות האפשר ככל מביאה המפוקחת הפירמה ,מדי גבוה ההתייעלות
 .הדבר כך שאכן השתכנע אם ההתייעלות מקדם את להתאים לרגולטור ומאפשרת

 

  :מקורות

1 Ronald, R. Braeutigam & John C. Panzar (1993). “Effects of the Change from Rate-of-Return to Price-Cap Regulation,” The American Economic Review, Vol. 83, No. 2, Papers and 
Proceedings of the Hundred and Fifth Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1993), pp.191-198.  

2 Armstrong, M., & Sappington, D. E. (2007). "Recent Developments in the Theory of Regulation," Handbook of Industrial Organization, 3, 1557-1700. 
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 (YC - Yard Stick Competition( )1/2)גישה השוואתית  -שיטות לעדכון המחיר 

 כללי 

של לביצועיהן הצמדתו עקרון על מבוססת המפוקח המחיר עדכון של זו שיטה  
 .המפוקחת הפירמה נתוני בסיס על ולא ,אחרות פירמות

הפירמה של בשליטתה ואינם השוואה-בני האחרות הפירמות של ביצועיהן כאשר  
  המחיר התאמת והן להתייעלות חזקים תמריצים הן נקבל הרי ,המפוקחת
 .הייצור בעלויות לשינויים זמן לאורך המפוקח

 

 1(Performance Setting) ביצועים מבוסס YC מנגנון

של האפשריים היתרונות את מדגים הבא התאורטי המודל YC:   

אותה לכולם .מונופול פועל אחד בכל .תלויים בלתי שווקים כמה קיימים כי נניח  
  ולכל זהה מהפירמות אחת כל של העלויות פונקציית .(נפרדת) ביקוש פונקציית

  הרגולטור .הייצור עלויות את שתפחית בטכנולוגיה זהות השקעה אפשרויות אחת
  הוצאות את רואה אך ,ההשקעה בפונקציית או הביקוש בפונקציות צופה אינו

  .בפועל הפירמות

ההשקעה החלטת את לבצע מהפירמות אחת לכל לגרום יכול הרגולטור 
  פירמה לכל המחיר את שיקבע כך ידי על ,רווחה למקסימום ולהגיע האופטימלית

 פעמי-חד סכום העברת על נוסף ,הפירמות שאר של השוליות העלויות של כממוצע
 :האחרות הפירמות של ההשקעות ממוצע בגובה

 

 

הקשורות בתועלת והן בעלות הן מלא באופן נושאת פירמה כל ,זו רגולציה תחת  
 העלויות לממוצע המחיר הגבלת .אופטימלית השקעה מבצעת ולכן בהשקעתה
  לפירמות רנטות אפס השארת תוך ,חברתית רווחה מקסימום מבטיחה השוליות

 .המונופוליסטיות

ביותר היעילה לתוצאה להגיע אפשר אי לרוב ,ודאות-אי בו שיש במודל כי לציין יש  
 .מלאה אינפורמציה של

 

 

 2(Reporting Setting) דיווחים מבוסס YC מנגנון 

ביקורת מנגנון ישמשו שאלה מנת על אחת פירמה של בדיווחים להשתמש אפשר  
  מתואמים הפירמות שתי של המאפיינים אם ,(מפוקחת) שנייה פירמה ביצועי על

  בקורלציה די אזי ,לסיכון אדישה המפוקחת הפירמה אם כאלה במקרים .ביניהם
  הפרטית האינפורמציה מלוא הוצאת לאפשר כדי כבד קנסות ובמנגנון עצמה
 .מלאה אינפורמציה של לפתרון והגעה ,ממנה

ב יעיל ששימוש בעוד כי להדגיש חשוב-YC המפוקחת הפירמה על להפעיל עשוי 
  לכך הסיבות אחת .בפועל תחרות כמו יעיל הוא אין שלרוב הרי ,תחרותיים לחצים
  בעוד ,ביותר היעילות הפירמות לטובת טבעית סלקציה יש בפועל שבתחרות היא
  סלקציה ולכן ,מתחרים ממועט שוק על או מונופול על הוא הפיקוח רוב פי שעל
 .בהרבה פחותה כזאת

 

 ביישום אפשריות ובעיות סיכום

רגולציית כמו PC, רגולציית גם YC בכך ,יעילות השקעות רבים במקרים מעודדת  
 ,PC-ל בניגוד .בפירמה ההשקעה וֵפרות העלויות מלוא את משאירה שהיא

 ,המפוקחות מהפירמות הפרטית האנפורמציה הוצאת לאפשר עשויה YC רגולציית
 .מלאה אינפורמציה של משקל שיווי ושחזור

רגולציית 3,הכלכלית הספרות פי על YC הפירמות כאשר יעילה להיות עשויה  
  יכולות אינן שהפירמות לוודא יש כן כמו .המפוקחת לפירמה השוואתיות האחרות
  הרגולציה את לשלב יש ,מניפולציה של כזה לסוג חשש יש אם .ביניהן פעולה לשתף

 .ביצועים של אבסולוטיים מדדים עם גם

תמריצים לעיוות לגרום עשוי הדבר ,ההשוואה מקור על השפעה לפירמה יש אם.  
  למחיר ביחס אוקטן 95 בנזין מחיר עדכון באופן למשל להתעורר עשוי כזה חשש
 .להשפיע המפוקחות הפירמות עשויות המחירים שני על – הרכב לציי

לפני ארע למשל כך .רלבנטיות לחוסר חשש יש ,ל"בחו הוא ההשוואה מקור אם 
  של לממוצע ביחס אוקטן 95 בנזין מחיר עדכון אופן - כשנתיים לפני שחל השינוי
 .באירופה דלק תחנות

  :מקורות
1 Andrei , S. (1985). “A Theory of Yardstick Competition,” The RAND Journal of Economics, Vol. 16, No. 3 (Autumn, 1985), pp. 319-327.  
2 Armstrong, M., & Sappington, D. E. (2007). "Recent Developments in the Theory of Regulation," Handbook of Industrial Organization, 3, 1557-1700.  
3 David E. M. S. (1994). "Designing Incentive Regulation," Review of Industrial Organization 9: 245-272.  
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 (2/2)( YC - Yard Stick Competition)גישה השוואתית  -שיטות לעדכון המחיר 

 זמן לאורך המחירים להתייקרויות בשוק הריכוזיות מידת בין הקשר

חומרי בעלות ההתייקרות מלוא שבתחרות שבעוד מראה הכלכלית התאוריה  
 שהמונופול הרי ,לצרכן למחיר מתגלגלת (השולית בעלות בעלייה המתבטאת) הגלם
 :לצרכן למחיר ההתייקרות מלוא את מגלגל בהכרח לא

 :ממקסמות הפירמות משוכללת בתחרות

 

 :ראשון סדר תנאי

 

 

 

 

  זה במקרה .השולית לעלות שווה המחיר כי מתקבל משוכללת בתחרות ,כלומר
 .במחיר מקבילה בעלייה במלואה תתבטא השולית בעלות עלייה

 :ממקסם המונופול ,מונופול של במקרה זאת לעומת

 

 :ראשון סדר תנאי

 

 

 

 

  לגידול תוביל השולית בעלות עלייה ,בשוק מונופול קיים כאשר המקרים ברוב
 :השולית בעלות מהגידול הנמוך במחיר

 

 

 

 

  הכמות קֵטנה ,לצרכן למחיר במלואו מתגלגל השולית בעלות הגידול כאשר
 .המחיר ירידת את למתן עשויה הנמכרת הכמות הקטנת .הנמכרת

  מזו נמוכה המונופוליסטי המחיר התייקרות תהיה שאכן מנת על ,טכנית מבחינה
 :הבא התנאי יתקיים כי נדרש ,משוכללת תחרות של

 

 

   .ליניארית היא הביקוש פונקציית כאשר ,השאר בין ,מתקיים זה תנאי

 

 מסקנה

בשיטת שימוש נעשה כאשר YC תחרותי שוק על בהתבסס - מחיר עדכון לצורך  
 שאינו התחלתי למחיר ביחס זאת לעשות חשוב - מונופול מחירי על לפקח ובמטרה
  להתפתח עשוי המפוקח המחיר זמן לאורך ,כן לא אם .מונופוליסטית פרמיה מגלם

 .מונופוליסטי ממחיר גבוה אף ולהיות
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 (SS - Sliding Scale)רגולציה בשיטת חלון נע / השתתפות ברווח  -שיטות לעדכון המחיר 

 Sliding Scale / ברווח השתתפות

גישת SS כתוצאה שנוצר ברווח להשתתף לפירמה מאפשרת גיסא מחד  
 לעלויות המחיר את מחדש מתאימה זמן לאורך ,גיסא ומאידך ,מהתייעלות

  למעשה זוהי .חלקית היא ברווחים הפירמה השתתפות – כלומר .בפועל הפירמה
 לעלויות התואמות ברמות המחיר את מותירה אשר ,RoR בין ביניים גישת

  המותירות ,YC או PC לבין ,להתייעלות תמריצים מספקת לא אך הפירמה
  המחיר התבדרות מאפשרות זמן לאורך אך ,להתייעלות מלאים תמריצים לפירמה
  בין פשרה מייצגת היא ביניים כגישת .הפירמה של האמיתיות מהעלויות המפוקח
  .שיטה כל של והחסרונות היתרונות

בשיטת רגולציה ליישום רבות וריאציות קיימות SS 1. שהוא מחירים בפיקוח גם  
  או "סבירות טווחי" הנקראים וטווחים גבולות רבים במקרים נקבעים PC לכאורה

"Deadbands" – לפני להפסיד או להרוויח תוכל הפירמה שבו הגבול מהו לגבי  
 לעתים נקראות אלו שיטות גם .הצרכנים עם רווחים חלוקת של מנגנון שיותנע
 .(SS) הנע החלון שיטת ,הכללי בשם

השקעות לבצע אפשר כי מניח 1 התאורטית בספרות המוצג כזה אחד מודל  
  לצפות יכול לא הרגולטור אולם ,ייצור עלויות של הפחתה שמטרתן מסוכנות
  מודע שהרגולטור היא נוספת הנחה .המפוקחת הפירמה של במאמציה ישירות
  ביישום צורך יש ,רהמחי את לשנות רוצה הוא אם אולם ,בפועל ולרווחים לעלויות

  את משאירה וזו – סוארי בדוח ליישום מאוד דומה במודל המוצעת הרגולציה
  כאשר .מראש שנקבעו בגבולות נעה הפירמה רווחיות עוד כל שינוי ללא המחיר
  סימולציות .הרצועה גבול לכיוון עדכון מבוצע ,המותר מהתחום חריגה נוצרת
  יש SS-ל חברתית רווחה מבחינת קרובות שלעתים מראות המודל על שביצעו
  מהרווח חלק לצרכנים להחזיר מוטב כי היא נוספת מסקנה .PC-ה פני על יתרונות

 .(מס באמצעות למשל) קבוע סכום העברת באמצעות ולא מחיר הפחתת באמצעות

 

 במידת צופה אינו שהרגולטור מניח 2התאורטית בספרות המוצג אחר מודל  
  אך - משקיעה שהיא המאמץ ובמידת המפוקחת הפירמה של הפרודוקטיביות

  לפירמה מציע SS בשיטת הרגולטורי הפתרון .נצפים בפועל ועלויות ביקוש ,מחיר
  בהתאם (המפוקח המחיר באמצעות) אותה המתגמל חוזים של תפריט המפוקחת
  ככל ואילו ,RoR-ל יותר דומה הרגולציה ,יותר יעילה שהפירמה ככל .לעלויותיה
 על המודל יושם בהמשך .PC-ל יותר דומה הרגולציה ,פחות יעילה שהפירמה

  תוצאות .England & Wales-ב החשמל הולכת במקטע מחירים פיקוח של נתונים
 תוספת להשיג אפשר SS-ה מודל באמצעות כי מלמדות והסימולציות האמידה
 .PC על המבוססת לרגולציה ביחס רווחה

 

 ליישום דוגמאות

ליישום רבות וריאציות קיימות ,כאמור SS. דוגמאות מציגים הבאים העמודים  
 התקופות 5 של ממוצע בסיס על מתעדכן המחיר שבה בצורה SS של ליישום

  ,הקודמות בתקופות העלויות ממוצע על מבוססת הראשונה הדוגמה – הקודמות
  המושקעים הנכסים ממוצע על והן העלויות ממוצע על הן מבוססת השנייה ואילו

   .בפעילות

ראשית .יחסית ארוך זמן חלון של זו בצורה לבחירה מסוימים יתרונות קיימים,  
  על תנועות עקב למשל) בפרמטרים זמניות לקפיצות אדיש המפוקח המחיר בכך

  הפירמה של למניפולציות יחסית חסין המפוקח המחיר ,שנית .(העסקים מחזור
 .הביקורת בתקופת לעלויותיה ביחס המפוקחת

  :מקורות

1 Lyon, T. P. (1996). “A Model of Sliding-Scale Regulation”, Journal of Regulatory Economics, 9(3), 227-247 . 

2 Hawdon, D., Hunt, L. C., Levine, P., & Rickman, N. (2007). “Optimal Sliding Scale Regulation: an Application to Regional Electricity Distribution in England and Wales”, Oxford Economic 
Papers, 59(3), 458-485. 



67 

 'דנספח 

 שיטות מדידה וקביעת מחירים נוספות

 (+ Cost) פלוס קוסט שיטת

Cost+ לספק לעלותו בהתאם שירות או מוצר של מחיר לקביעת שיטה היא 
 מסוים רווח בתוספת

העלות את מראש לאמוד קשה שבהם במצבים לרוב שימוש נעשה זו בשיטה, 
 .היצרן בעבור מסוימת רווחיות להשיג כוונה וקיימת

זו שיטה ליישום צורות כמה קיימות: 

קבוע כסכום Cost plus fixed-fee)): את להקטין תמריץ לספק יש זו בדרך  
 .המובטח ברווח תפגע לא העלות שהקטנת משום ,העלות

ה מעלות מסוים אחוז רווח קביעת היא יותר הנפוצה השיטה- Cost+   
percentage of cost) ) מתאים רווחיות שיעור לספק מנת על המקרים ברוב  

  בה שייעשה דומה כלכלית וסביבה חברות בעבור נורמטיבית רווחיות תיבחן
  בשיטת המתומחר שירות מספק אדם כוח קבלן :השיטה ליישום דוגמה .שימוש
Cost+, בתוספת העובד של שכרו עלות  על תתבסס עבודה לשעת מחיר קביעת  
  .הספק של הרווח שהוא מסוים אחוז

בשיטת החשש Cost+ אך .העלות את לצמצם היצרן בעבור תמריץ היעדר הוא 
  מקובל בה השימוש ולכן ,העלות להגדלת תמריץ זו בשיטה יש ,הנכון הוא ההפך
   .היצרן בידי אינה העלות בגובה השליטה שבהם במצבים בעיקר

 

 רמזי מחירי

על .מונופול של למוצרים מחירים הקצאת שיטת היא (רמזי בעיית או) רמזי מחירי 
  הפוך ביחס אך פרופורציונלית בצורה המוצרים מחירי את להקצות יש ,השיטה פי

  מוצרים מגוון בעבור ,כלומר .המונופול של השונים למוצריו הביקוש לגמישות
  יפיק יותר הנמוכה הביקוש גמישות בעל המוצר מחיר ,שווה ייצור עלות בעלי

 .יותר גבוהה שולית רווחיות

זאת בצורה מחירים הקצאת המתאימות בנסיבות ,רמזי של התאוריה פי על  
  ,כך על נוסף .הצרכנים רווחת את מגדילה גם ובכך כלכלית יעילות משקפת
 .מיטבית בצורה המוצרים עלויות את לכסות לחברה תאפשר המחירים הקצאת

החברות של המוטיבציה חוסר הוא רמזי במחירי בשימוש המרכזי החיסרון  
  תנאים משקף אינו ממוצריהן אחד כאשר אלה במחירים שימוש לעשות

 .לחלוטין מונופוליסטיים

 


