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  תקציר מנהלים
 

 רקע

 בקשה לקבלת שירותי ייעוץ, 28/09/2017מיום  2017/009התקשורת פרסם במסגרת מכרז משרד 

והערכת נכסי הספקטרום האלקטרומגנטי של  תמחור אגרות הספקטרום האלקטרומגנטיבנושא 

 . מדינת ישראל

 :עוד כלל המכרז

 דרישה למיפוי השימושים האזרחיים לאורך כל תחומי הספקטרום,  

 התדר שבהם נעשה שימוש לטובת גורמים ביטחוניים מיפוי תחומיל דרישה , 

 השנים הקרובות,  5-הערכה של עוצמת הביקוש אל מול ההיצע עבור כל תחום תדר ב 

 .מיפוי בעיות או עיוותים בכל הנוגע לתמחור ספקטרום או שימושים בספקטרום 

הן בהיבטים ההנדסיים הרלבנטיים לניהול ספקטרום  ,כוללת בחינה ומתן המלצותהנדרשת העבודה 

 והן בהיבטים כלכליים וחשבונאים הרלבנטיים לתחום.   ,במדינת ישראל התדרים

העמידה חברת אינפוסייט לצורך עמידה בדרישות המכרז ומתן מענה לכלל הנושאים הנכללים בתוכו, 

 את:מומחים שכלל  צוות ,ניהול פרויקטים והנדסת מערכות -בע״מ 

  ראש צוות היועצים, מנכ״ל חברת אינפוסייט וחבר וועדת תדרים לאומית  -שמואל לשסקו

 בעבר.

 ( טים מילרTim Miller )-  כלכלן בינ״ל ושותף בחברת הייעוץ הכלכלי הבריטיתPLUM. 

 כלכלן בכיר ושותף בחברת הייעוץ הכלכלי הישראלי בטה פיננס. -ניסן -פיני שמואל 

  תמסורת ,מיקרו גלגישה, ובכללם  , מי הנדסת הסלולרמהנדס בכיר עם רקע בתחו -איתן מגר 

 .ומיתוג

  ומערכות צבאיות. בתחומי הנדסת ורגולציית תדרים  המתמחהרה מהנדסת בכי -אלונה בוג 

  בחברת רואי החשבון בכיר רו״ח ועו״ד, שותף  -יואב ברוקנרVBIR. 

 

  התוצרים הצגתשיטת העבודה ו

 כמפורט:  פרויקטאליות אבני דרך 4 -להגדרות המכרז, העבודה מבוצעת בבהתאם 

  לימוד ואיסוף נתונים, - 1אבן דרך מס׳ 

  (בלבד )לשירותי הסלולר דו״ח ביינים - 2אבן דרך מס׳, 

  לכלל השירותים( תמחור אגרות התדרים - 3אבן דך מס׳(, 

  הערכת נכסי הספקטרום של מדינת ישראל, - 4אבן דרך מס׳ 

  התיעצויות ומתן חוות דעת במהלך שנתיים לאחר סיום העבודה. - 5מס' אבן דרך 
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במסגרת וראשות מנכ״ל משרד התקשורת, דיון בב 19/02/2018התנעת הפעילות התקיימה בתאריך 

למול  העבודהושלבי הוצגו עקרונות בה , 06-07/03/2018בת יומיים שהתקיימה בתאריכים  הסדנ

אסף כהן, שביצע עבור כל חברות הסלולר  ר"דכן כל חברות הסלולר ונציגי בסדנה השתתפו . המשרד

 . תחוםבהכלכליות  ניתוח של  כלל המשמעויות ,במשותף

 

  2אבן דרך 

בקביעת אגרות התדרים במטרה לסייע למשרד  ,מסמך זה מוגש למשרד התקשורת/אגף כלכלה

בחינת  קביעת אגרות התדרים, . העבודה נעשתה כחלק מבחינה מחודשת של אופןבתחום הסלולר

וכהכנה למכרז הצפוי למכירת תדרים  סבירות גובה אגרות התדרים עבור ההקצאות הקיימות

 .חדשים

 :מסקנות המסמך כוללות את הנושאים הבאים

 .בחינת סבירות גובה אגרות התדרים בעבור ההקצאות הקיימות 

  במסגרת המכרזים החדשים,הצגת מספר מתודולוגיות לקביעת אגרות התדרים שיוצעו 

 .מתוכם המלצה על מתודולוגיה מומלצתו

  המלצה על אופן קביעת אגרות התדרים בפועל במסגרת המתודולוגיה המומלצת, זאת

 .בהתבסס על מחקר השוואתי בינלאומי

  5ודור  4המלצה על מנגנון לתמרוץ חברות הסלולר להשקעות חדשות בטכנולוגיות דור. 

השוטפות הנגבות כיום מהחברות, ולא בעלויות החד פעמיות  באגרות הסלולרהניתוח שנעשה התמקד 

ששילמו חברות הסלולר בעבור רכישת התדרים בעבר. עם זאת, וכפי שיוצג במסמך, שני הרבדים 

 .אותו נציג באופן כללי במסמך ,הללו קשורים קשר הדוק זה לזה

 

 משרד התקשורת, מצגות ושימוע שנעשה לכל חברות הסלולרעבודתנו התבססה על פגישות עם 

חות כספיים של חברות "דו ובכללם עבודות קודמות שנעשו בתחום זהניתוח , 2018במהלך חודש מרץ 

 ם. וכן ניתוח מחקרים ונתונים השוואתיים בינלאומיי ,הסלולר

 

, כאשר במידה רבה תוספקטרום שנתי אגרותיש לציין כי בעולם קיימים מגוון גישות לתמחור 

, כמו גם בגישה בכל מדינה רגולטורהית התמחור האופטימלי תלויה במטרות ויעדי ימתודולוג

דיונים עם החלק ממערכת כיש לראות במסמך זה  ,כלכלית הרווחת בכל מדינה. לכןהפוליטית וה

בין  ,וזאת בהתבסס ,האגרות השנתיותסכום שמטרתה לסייע למדינה לקבוע את  ,משרד התקשורת

 .על המטרות והיעדים הספציפיים של הרגולטור בישראל ,היתר
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 סיכום ומסקנות

 3יוקצו במהלך השנה הקרובה  בכוונת משרד התקשורת לצאת למכרז תדרים, במסגרתו •

 הפריסה של ישמשו בעיקר להשלמתאלה תדרים  .למפעילים הסלולרייםתדרים  רצועות

 . 5דור שירותי תשתית חדשה לתחילת פריסת וכן ל ,4טכנולוגיית דור 

 

 3500-מה"ץ ו 2600בטווח הגבוה של הספקטרום )התדרים רצועות בהתדרים שיוצעו הינם 

 .(מה"ץ 700כמו גם רצועה בתחום הנמוך ) ,(מה"ץ

 

למה"ץ ₪ קבועות )סכום של כמיליון הינן לשירותי סלולר בישראל כיום, אגרות התדרים  •

 למרות שקיים פער משמעותי בערך הכלכלי של התדרים לאורך טווח ספקטרוםזאת ולשנה(, 

ערכן של רצועות התדרים  ,הנובע מפוטנציאל ואופי השימוש בכל רצועת תדר )ככללהתדרים 

 כלכלית(.  תחומים הגבוהים של הספקטרום נמוך יותרב

לתחומי בהתאם המשתנות  אגרות תדרים דיפרנציאליותבעולם נהוג כבר מזה זמן לקבוע 

 התדרי השונים. 

 

יש לציין כי בשנים האחרונות חלה שחיקה מהותית מאוד בתוצאות העסקיות הדברים ברקע  •

שאפשרה  2011כתוצאה מהרפורמה שנעשתה בשנת  , וזאתשל חברות הסלולר בישראל

 .לענף םכניסת שחקנים חדשי

  

צריכה להיות כזו בה אגרות מבנה לתמחור אגרות תדרים, המטרה המרכזית הבעת קביעת  •

התדרים לא יביאו להסטה בקבלת ההחלטות של המפעילים )מחירים, השקעות בתשתית, 

אופטימלית )נמוכה דייה(  אגרה קבועהלטעמנו, לשם כך יש לקבוע  השתתפות במכרז וכו'(.

 גורם מסיט -מושג בהתיחסותנו ל  .העתידי זהמפעילים במכרכך שלא תמנע השתתפות 

(Distortion,) מסיט את במובן שהוא  ,הכוונה למצבים בהם מבנה התמחור אינו אופטימלי

. במקרה שלנו, קביעת אגרה שתלויה בביצועים מקבלי ההחלטות מהתוצאה האופטימלית

מביאה את המפעיל לקבוע מחירים שאינם אופטימלים. לכן  ,)כגון הכנסות או רווחים(

 . מושפעת מביצועים כגון הכנסות או רווחיםלאגרה קבועה שאינה הינה  ההמלצה

 

   במכרז העתידי.  מתודולוגיה לפיה יקבעו אגרות התדריםנדרשנו להציג כאמור זו בעבודה  •

קיבוע גובה האגרה הנוכחי לרצועת התדרים על תבססה הבתחילה  שנבחרההמתודולוגיה 

כל בו הייתה השתתפות מלאה של  2014 רצועה שהוצעה במכרז בשנת –מה"ץ  1800בתחום 

מדד  כמו כן, נבנההשתתפות השחקנים(, את )ולפיכך האגרה הנוכחית לא מנעה  מפעיליםה

 השוואה המתוכנן בהתבסס על העתידי לערכם היחסי של הרצועות השונות שיוצעו במכרז 
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. מדד זה הנירמול(מדד  -100%)  – 1"ץ ל מה 1800 תחוםנרמול הערך של  , תוךבינלאומית

הבריטית שהינה חברה  PLUMם הנמצאים בחברת התבסס על נתוני השוואה בינלאומיי

  .למשרד בצוות הייעוץ

אולם , סלולרייםבעולם למימוש שירותים מאוד מה״ץ נפוץ  800תחום מחד י כעוד נדגיש 

 בידי הצוותלא היו ולכן,  ,בדרך של מכרזתחום תדרים זה מעולם לא הוקצה בישראל מאידך, 

 . למאפיני השוק תונתונים בנוגע למידת התאמ

לנרמל את הערכים העתידיים של גובה  ממליץ הצוות המייעץ ,בחינת האלטרנטיבותלאחר 

יכולת ו גבוהות ביותר, וימה״ץ דווקא, ולא, אגרות התדרים ייה 800האגרות לתחום תדרי ה 

  עמוד בספק. תמה״ץ  3500-ו 2600, 700תמחור הכלכלי של תחומי ה העמידה של המפעילים ב

  

 כי יש כאמור  קבענוהישראלית, הכלכלית אות ילמצהמתודולוגיה עדכון והתאמת במסגרת   •

 ,מה"ץ( 800ג'יגה הראשון )ב יםתדרה לגובה אגרות, החדשות גובה האגרות נירמולצורך ב

כך שלא  ,אגרות נמוכות דייןיש לשמור על  כי הקובע״ עקרון על״זאת על מנת לשמור על 

. עקרון זה מקבל משנה תוקף לאור העובדה כי התדרים השתתפות שחקנים במכרז תמנע

, בהן 5דור טכנולוגיות וכן ב 4דור טכנולוגיית להשקעות המשך בכבסיס החדשים ישמשו 

אי וודאות גבוהה הקיימת בשלב זה ליצירת תשואה על השקעות  נוכחל ,רמת הסיכון גבוהה

 .אלו בראי המפעילים

 

בגה״ץ של רצועות התדרים שהוקצו עד כה  ןכי ערכ תההי מתודולוגיה זואימוץ המסקנה מ •

מה"ץ. לפיכך לא קיימת אינדיקציה כלכלית לכך כי הערך  1800מערך רצועת גבוה הראשון 

ואין מקום הכלכלי של התדרים שהוקצו עד כה נמוך מערך אגרות התדרים בערכם הנוכחי, 

כי  מהניתוח בהחלט ניתן לראות ,לעומת זאת .התדרים שכבר הוקצולהפחתת האגרות בגין 

יש מקום  ,מה"ץ 3500-ומה"ץ  0260 -כמו תדרים בתחומי ה תתדרים עתידיהקצאת לגבי 

 .אגרותההורדת עלות את לבחון 

 

 ערכים מדד על כאמור ההתבסס החדשות להקצאות התדרים אגרות לגיבוש ההמלצה •

ץ זאת על פי "מה 800 - הראשון יגה'מהג תדר חסיים של תדרים המבוסס על בסיס ערךי

 עקרון העל שצוין לעיל.
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 800בנירמול לתחום  )*( למה"ץ(₪ חדש )מיליוני ה במכרזלתדרים גובה האגרות המוצע 

 מה״ץ

 2 -בחדשות תדרים ת רצועו 3 -בטבלה שלהלן ניתן לראות כי קיימת התיחסות ל

 :במסגרת המכרז העתידי , הניתנות למימושטכנולוגיות אופייניות

 רצועת תדר

 )מה"ץ(

מדד יחסי ל  טכנולוגיה

 מה"ץ 800

 למה"ץגובה אגרה שנתי 

 ₪( ליוני י)מ 

700 FDD 0.731 0.709 

2600 FDD 0.133 0.129 

2600 TDD 0.079 0.077 

3500 TDD 0.074 0.072 

 

לחישוב הערך הנוכחי  4%במסגרת העבודה נעשה שימוש בשיעור היוון של  – ההיוון שיעור)*(  

ר היוון זה התבסס על ההנחה כי האגרות השנתיות הינן שיעושל אגרות התדרים השנתיות. 

 קבועות, דומות במהותן לחוב, כאשר הסיכון הקיים הינו אי עמידה בתשלומים השנתיים. 

 

המפורטת לצורך קביעת שיעור ההיוון. עמדה זו  WACCלכן לדעתנו אין מקום להתבסס על 

 :OFCOM -הרגולטור הבריטי  על ידיגם נתמכת במסמכנו, 

"We now propose to use a discount rate based on a debt rate, rather than a weighted 

average cost of capital (WACC)." 

 .Annual licence fees for 900 MHz and 1800 MHz “Ofcom. September 2014: מקור

spectrum – Further consultation”. 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0025/74680/condoc.pdf 

 

  5והשקעות חדשות בטכנולוגיית דור  4השקעות המשך בטכנולוגיית דור  •

מצביעות על ערך  ,5ת דור וכלה מפריסת תשתיהתועלת לכל בהיבטעבודות שנעשו בעולם  

לא מדובר בשינוי  מומחים. לדעת ומגוונים צפוי להיווצר בתחומים רביםהכלכלי רב 

יישומים חדשים בעלי ערך כניסתם של מהפיכה שתאפשר באינקרמנטלי בטכנולוגיה, אלא 

  לה.רב לכלכ

בקשר עם זאת, מאחר ופריסת הרשת דורשת השקעות גבוהות במיוחד, וקיימת אי וודאות  

ליכולתן של חברות הסלולר לקטוף את תוספת הערך הכלכלי, קיים חשש שהמפעילים לא 

בנושא זה  ערכהשנמקיפה ישקיעו בקצב הראוי בראיית הכלכלה בכללותה. על סמך עבודה 

יש משמעות גבוהה במימוש התשתיות זמנים לעיכוב כי , נראה הרגולטור האוסטרליעל ידי 

דולר בתוצר לנפש לשנה בטווחי  600-800)פגיעה של  מאוד מבחינת פגיעה בצמיחת התוצר

 .שנה מהיום( 10-30 -זמן של כ

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0025/74680/condoc.pdf
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אכן קיים חשש שגם ש, מצביע על כך ניתוח התוצאות הפיננסיות של המפעילים בישראל 

לכלכלה. גדול בישראל יעכבו במידה רבה את השקעותיהן וייגרם נזק  הסלולריות החברות

טרום השקעות  4יש לציין כי בישראל נדרשות עוד השקעות רבות בטכנולוגיית דור 

 .5בטכנולוגיות דור 

 

  תכנית מוצעת •

להן שיינתן  מענק ממשלתיעל ידי בתשתיות להשקיע הסלולריות לעודד את החברות יש  

 בגין ההקצאות הקיימות.  הפחתת אגרות התדריםבצורה של 

יש לציין כי תכניות למענקי עידוד השקעה בישראל קיימות בתחומים שונים, כגון חוק עידוד  

 השקעות הון, רשות החדשנות, מפעלי השבה, האצת פריסת רשת חלוקה בגז טבעי ועוד. 

 .40%-30%על  נראה כי שיעור ההשתתפות הממוצע של המדינה בהשקעות אלו עומד

 

ככל והפחתת האגרות תלווה בהתחייבות החברות להשקיע, הרי אין מדובר בתיקון 

 .רטרואקטיבי של מחירי ההקצאות הקודמות

 

עלות ממוצעת לנפש תמחור לבנוגע  European Commission -ח של ה"בהתבסס על דו 

תעמוד על  בישראל 5דור עלות הקמת רשת כי היא באירופה, ההערכה  5לפריסת רשת דור 

הערכות שנעשו לעלות זו על ידי היש לציין כי קיימת שונות מהותית בין  ₪.מיליארד  5 -כ

 גופים שונים. 

  

שיינתן בצורה  ,₪ מיליארד 2-1.5 -מהשקעה בגובה של כ 40%-30%בשיעור של מענק מדינה 

של הפחתת אגרות התדרים הקיימות, תמורת התחייבות של החברות לבצע את ההשקעות 

כל  ,להניב למדינה תשואה גבוהה מאוד על השקעתה הולפרוס את הרשת בקצב הראוי, צפוי

 -זאת בהינתן ו

o החברות יבחרו להשתתף בתכנית. 

o  מחקרים שנעשו בעולםהההטבות  מפריסת הרשת הן אכן כפי שצפוי על פי. 

o .אין סטייה מהותית מאוד לרעה בעלות הקמת הרשת 

 

 

 

 שמואל לשסקו                                                                 

 אינפוסייט בע"מ                                                             
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                  מבוא                                                                                                                         . 1

 

כי אגרות שימוש בתדרים יחולו על כל הגופים במדינה,  1994שנת ב נקבעבמסגרת חוק ההסדרים 

  .למעט מערכת הביטחון

 :מטרות האגרות החדשות הןעוד נקבע כי 

 .קביעת מחיר כלכלי לשימוש בתדרים •

יצירת תמריץ להתייעלות בשימוש בספקטרום הלאומי והחזרת תדרים שאינם  •

 .בשימוש

 .ייעול ופישוט תהליכי רישוי •

 .יצירת שוויון בתשלומי האגרות בין השימושים העסקיים השונים •

 .שימוש בסיבים אופטיים לתקשורת אלחוטיתצמצום פער העלויות בין  •

 

לפי תעריף )לפני הנחות מדורגות( של  1995אגרות התדרים לסלולר בישראל נקבעו לראשונה בשנת 

למיליון סכום זה עומד על קרוב  ,, צמוד למדד המחירים לצרכן. נכון להיוםלשנה למה"ץ ₪אלף  500

יגה הרץ, ועם חלוף הזמן, אגרות אלו 'ג 1ד . בשלב הראשון האגרות התייחסו לתדרים עלמה"ץ₪ 

 (. 5הרלבנטי לטכנולוגיות דור ו העומד כיום על הפרקמה"ץ  3800 תדר הושתו על כל הטווח )עד

יש לציין כי בעולם מקובל כי האגרות עבור התדרים בתחומים הגבוהים נמוכות משמעותית לעומת 

לת לעשות שימוש יעיל יותר באופן משמעותי בתחומים הנמוכים, פער הנובע מהיכושתדרים האגרות ב

 .)כיסוי שטח רחב הרבה יותר בתחומי התדרים הנמוכים(בהיבטי כיסוי השטח בתדרים הנמוכים 

 

מבנה פורסמה עבודה שנערכה על ידי ד"ר מומי דהן עבור משרד התקשורת בנושא  2010בחודש יולי 

-וצע "לעבור למודל תמחור מבוססבמסגרת המלצות הדו"ח, ה אגרות התדרים הרצוי בישראל.

תמריצים לפיו נקבע גובה אגרת התדרים בהתאם לאומדן מחושב של העלות האלטרנטיבית לתדרים, 

שנדרשת כדי להחליף רצועת תדרים בתשומות חלופיות הנחוצות כדי  ,שנמדדת לפי העלות הנוספת

 ."םאותה כמות מוצרים ושירותיאת לספק 

כמו כן הוצע להטיל אגרות תדרים בשיעור מלא על מערכת הביטחון יחד עם מתן פיצוי תקציבי 

 למשרד הביטחון בסכום השווה לסך האגרות שיושתו על מערכת הביטחון במועד הטלת האגרות. 

 

  י.בפריפריה לתדרים שאינם בשימוש כלל ארצ 30הוצע גם לקבוע תעריף מופחת בשיעור של % 

 

עד היום. המחירים שהוצעו  בוצעושכפי סלולר שירותי מוצגות הקצאות הספקטרום לבטבלה להן 

את עוצמת התחרות בשוק במועד קיום המכרז. השוואת מחירי  ,בין היתר ,במכרזים משקפים
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, תקופה בה השוק עבר שינויים משמעותיים עם כניסה של 2014לעומת  2001ההקצאות בשנת 

 .2001לעומת  65% -נמוכים בכ 2014 -י מחירי ההקצאות בשחקנים חדשים, מצביעה על כך כ

 

 

 

 

בתרשים להלן מופיעות אגרות התדרים המשולמות על ידי המפעילים, כאשר סכום האגרות הכולל 

שלושת המפעילים הגדולים, סכום כל אחד מלשנה נכון להיום )לפני הנחות(. ל₪ מיליון  320 -הינו כ

 .לשנה₪ מיליון  75-82האגרות הינו 

 :₪(אגרות תדרים שנתיות )אלפי 
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מכרז להקצאת תדרים חדשים, רובם בכפי שנמסר לנו, משרד התקשורת מתכוון לצאת בזמן הקרוב 

, וכן להשקעות 4להשקעות נוספות בטכנולוגיות דור  יםשל הספקטרום המיועד יםהגבוה תחומיםב

 .5בדור 

 

 שיוצעו במכרז הקצאה מתוכננת של תדרים

 תדריםרצועת 

 )מה"ץ(

 להקצאהזמין רוחב פס  טכנולוגיה

 )מה"ץ(

700 FDD 50 

2600 FDD 120 

2600 TDD 50 

3500 TDD 300 

 520  סה"כ

 

כך שיתכן מצב בו המכרז  ,: לא קיים הכרח לצאת למכרז בכל התחומים ובכל הטכנולוגיותהערה

 יתבסס על רשימה חלקית מתוך המפורט בטבלה.
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 הצורך בעדכון מבנה אגרות התדרים. 2

 

 רקע

את הערך בהכרח , באופן שאינו משקף (1995) מבנה אגרות התדרים בישראל נקבע לפני שנים רבות

כאשר האגרה הינה קבועה לכל רצועה בספקטרום, וזאת למרות שקיימת  ,הכלכלי של התדרים כיום

 .השוניםהתדרים על פני תחומי התדרים הכלכלי של שונות גדולה בערך 

 .םאגרות דיפרנציאלי לתדרים בתחומים השונימבנה בעולם מקובל ליישם 

 

הקצאה של משאב טבע מוגבל לצרכנים )מפעילים( היעילים ביותר, באופן הטלת אגרות נועדה לאפשר 

ות הממקסם את התועלת החברתית מאותו משאב טבע. הנחת המוצא המקובלת הינה כי אגר

התמורה . התדרים חלק מהמחיר המשולם על ידי המפעיל תמורת הקצאת ספקטרום ןהתדרים הינ

תשלום חד פעמי בעת ההקצאה, וכן אגרות תדרים  –עבור הקצאת הספקטרום מורכבת משני רכיבים 

שנתיות המשולמות לאורך תקופת הרישיון. הערך הכלכלי של מחיר הספקטרום הינו התשלום החד 

לכן שני הרכיבים הללו זהים במהותם פת הערך הנוכחי של אגרות התדרים התקופתיות. פעמי בתוס

 .הספקטרום ומרכיבים יחדיו את העלות הכלכלית ששולמה בעבור

 

 אגרותתמחור עקרונות בקביעת 

בשוק תחרותי, ניתן גם להניח כי המפעיל המציע את המחיר הגבוה ביותר הוא גם זה שיפיק את הערך 

ולכן ככל שמכרז התדרים הינו יעיל, אגרות התדרים  ,1ביותר מהשימוש בתדרים הכלכלי הרב

                                                 
לקניית תדרים חדשים זאת על מנת למנוע כניסה של יתכן מצב בו השחקנים הקיימים בשוק יפעלו באופן אסטרטגי  1

 .שחקנים חדשים. עיצוב נכון של תנאי המכרז ימנע זאת
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לעודד מפעילים להחזיר תדרים למדינה אם אין  ותכמעיין מחיר מינימום במכרז ועשוימשמשות 

בעת קביעת אגרת תדרים, קיימת חשיבות רבה מצד  ,בכוונתם לעשות בהם שימוש שיניב הכנסה. לכן

גבוה מדי באופן  ואינ ,עלות הכלכלית )בערכה הנוכחי למועד המכרז( של האגרההרגולטור לוודא כי ה

 מנע השתתפות שחקנים בהליך ההקצאה. יש

 

, ככל שמבנה האגרות יהיה שקוף ועקבי, כך תגדל הוודאות של המציעים כי לא יחול בעתיד בנוסף

 .שינוי במחיר שהציעו בעת הקצאה

 

יש להימנע מקביעת תעריף אגרה באופן העשוי להטות את שיקולי המפעילים בקביעת המחירים, 

השקעות וכו'. דוגמא לתעריף שגורם להטיה הינה קביעת אגרה כשיעור מההכנסות או הרווחים. 

 . 2הבישראל התעריף הינו קבוע )למה"ץ( ולכן אינו גורם להטי

 

 

 

ת בשימוש באגרה לניצול יעיל יותר של המשאב. דוגמא לשיטה נציין כי קיימת גם גישה שונה, התומכ

עלויות , שמבוססת על קביעת AIP (Administered Incentive Pricing) -זו הינה גישת ה 

לתחומי התדר השונים, וקביעת האגרות בהתאם לעלות האלטרנטיבית במטרה לעודד  אלטרנטיביות

 תדר שמוקצים בדרך של מכרז תחרותי.ומי תחלאגרות  תשיטה זו אינה מתאימה לקביעשימוש יעיל. 

 

  ע שינוי באגרות התדרים בישראלוצילב סיבות

נראה כי לאור השינויים הדרמטיים שחלו בתחום תקשורת הסלולר בישראל, גובה האגרות הנוכחי 

בשנים התדרים למנוע השתתפות של שחקנים במכרזי התדרים הבאים. הירידה בערך ספקטרום  לולע

יחד עם העובדה כי , והירידה ברווחי המפעילים התגברות התחרות פועל יוצא של הנה אחרונותה

אגרות התדרים לא הופחתו בהתאם לשינויים אלו. נוסף על כך, מרבית הרצועות המוצעות במכרז 

נמוך יותר מאשר ערך הרצועות שהוקצו עד כה, ולכן אגרות  הקרוב הינן בטווח הגבוה כך שערכן

 ה. במבנה הנוכחי אינן משקפות פער מובנה זהתדרים 

 

 . האגרות הנוכחיות גבוהות מדילטענת כל המפעילים 

נציג להלן את התוצאות הפיננסיות של המפעילים )ראה טבלה להלן(, במונחי  זו,טענה על מנת לבדוק 

 פרופורמה, כאשר בתוצאות הפיננסיות נכללות כהוצאה גם האגרות עבור התדרים במכרז הקרוב, 

תחת ההנחה כי לא יחול שינוי בגובה האגרות )וכן הנחה כי התדרים במכרז החדש יוקצו בין 

 .ל מלאי התדרים הקיים(ש ו יחס המפעילים לפי אות

 

                                                 
 .Europe Authorization Directive 2002/20/ECראה גם את ההתייחסות לכך בדירקטיבה האירופאית:   2
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פרופורמה כולל אגרות בגין ההקצאות החדשות )בהנחת אגרה /מצב קיים - 2017תוצאות פיננסיות  

 מתואר בטבלה שלהלן:.₪(זהה להיום( )מיליוני 

 

 
 

 

ניתן לראות כי עבור ארבעת המפעילים שנבדקו, גובה האגרות בגין ההקצאות החדשות, תחת ההנחה 

כאשר סך אגרות התדרים )הקצאות ₪, מיליון  570 -שהאגרה תהא ללא שינוי לעומת היום, הינו כ

 ₪. מיליון  850 -קיימות והקצאה חדשה( הינן בגובה של כ

 

ממוצע של  EBITDA , לשיעור23% -של החברות בכ EBITDA -האגרות החדשות מפחיתות את ה

 .כיום )הנתונים של האגרות הינם לפני הנחות( 22%, לעומת 17%

 

בניכוי השקעות ממוצעות(  EBITDAנתוני התזרים התפעולי החופשי של חברות סלקום ופרטנר )

 לשנה, ובניכוי החזרים ₪ מיליון  300-400 -על תזרים חופשי של כים מצביע 2018לרבעון הראשון של 

תוספת לאגרות התדרים תעביר , מסיבה זושל התחייבויות פיננסיות התזרים הנקי מאופס בקרוב. 

 .את המפעילים לגרעון תזרימי

 

EBITDA –  (מצב קיים ולאחר הקצאות חדשות )בהנחת אגרה זהה להיום( )מיליוני₪ 
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יש לציין כי שוק הסלולר מתאפיין בשנים האחרונות בשחיקה מתמשכת ברווחיות והכנסות החברות, 

וכניסת שחקנים חדשים לענף.  על פי דוח שפורסם על  2011כל זאת על רקע הרפורמה שנעשתה בשנת 

מרמות  ARPU -ידי מעלות על שוק התקשורת בישראל, והתרשים להלן, ניתן לראות את השחיקה ב

, 2014 -. נתח השוק של החברות שומר על יציבות יחסית מ2017 -ב₪  60לרמה של  2011 -ב₪  110של 

בנתח השוק של פרטנר בתקופה זו ועלייה  6% -שוק, ירידה של כבכאשר סלקום שומרת על מובילות 

 .בהוט

 

ARPU 

 

 

 נתח שוק
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 : דוח מעלותמקור

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטנר,  -שלושת החברות  2010 -נשחקה חדות כתוצאה מהשינויים בשוק, כאשר ב רווחיות החברות

 ואלו נשחקו לרמה אפסית כיום.₪, מיליארד  3.5 -סלקום ופלאפון הציגו באופן מצרפי רווחים של כ
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נוסף לכך מהעובדה כי חלק משמעותי מהתדרים בהקצאות במהנתונים הפיננסים שהוצגו לעיל, ו

ראה - 4)נוסף על השקעות המשך הדרושות לקידום המערכות בדור  5שקעות בדור החדשות מיועד לה

רק בעוד מספר שנים, ניתן להניח בסבירות  להגיע כאשר ההכנסות מהשקעות אלו צפויות, איור להלן(

המפעילים לא ישתתפו במכרז החדש במידה וגובה אגרות התדרים במכרז לא יופחת  גבוהה כי

 .משמעותית

 

שלהלן ניתן לראות את תוחלת החיים הצפויה למערכות הסלולר בדורות השונים בדגש על בשקף 

 .5-ו 4מערכות בטכנולוגיות דור 

 צבע צהוב – 5מערכות בטכנולוגיית דור  •

 צבע ירוק – 4מערכות בטכנולוגיית דור  •

 

בנקודת הזמן  יחדגם  5ו  4דרישה להשקעות גדלות של המפעילים בתשתיות דור -המשמעות הינה 

 .הנוכחית
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 ,נציין גם כי נתונים השוואתיים בינלאומיים לגבי גובה האגרות בתחום התדרים שבמכרז החדש

 משמעותית מהקיים בישראל )נתונים אלו  ותמצביעים על כך כי האגרות בגין תדרים אלו בעולם נמוכ

של רצועות תדר אלו נמוך מהערך הנוכחי של אגרות  ןיוצגו בהרחבה בהמשך העבודה(, וכי ערכ

 י.התדרים במבנה הנוכח

 

 חדשותה התדרים בקביעת מבנה אגרות חדש להקצאותעולה הצורך  נים שהוצגו עד כהומכלל הנת
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   למודל תמחור אגרות תדרים בישראלות . מתודולוגי3

 

אגרות התדרים  גובהולקביעת לבחינת בחלק זה של העבודה נציג מספר מתודולוגיות אפשריות 

 , וכן נציג את המתודולוגיה שנבחרה לפרטיה.סלולרתחום הב

 

 :הבאים השלביםמזה מורכב  פרק

 .העשויות לשמש בחינה וקביעה של גובה אגרות התדרים מתודולגיותת סקיר 3.1

כפי שהצגנו בפרק הקודם, המאפיין המרכזי  .והצגתה לפרטים מתאימהה מתודולוגיהה בחירת 3.2

בו האגרות להקצאות חדשות לא יביאו להסטה בקבלת  יהא בשלב זה של המתודולוגיה הנבחרת

  החלטות של המפעילים )החלטות הנוגעות להשתתפות במכרז, קביעת מחירים, השקעות וכו'(.ה

 וקביע של גובה אגרות התדריםסקירת מתודולוגיות העשויות לשמש לבחינה 

 

 מתודולוגיות מוצעות 

  האגרות הקיימותמבנה וערך להותיר את  – (סטטוס קוו) 0מתודולוגיה 

במכרז הקרוב, האגרות גבוהות משווי  שיוצעו הבעיה במתודולוגיה זו הינה ההערכה כי עבור התדרים

  רז. למפעילים, ואלו יחליטו שלא להשתתף במכהתדרים 

הניתוח שהוצג בפרק הקודם לעניין השפעת האגרות )בתעריף הנוכחי( על התוצאות הפיננסיות של 

המפעילים, וכן נתוני ההשוואה הבינלאומיים על מחירי הספקטרום של התדרים בתחום הגבוה, 

לתוצאה בה המפעילים  עלולה להביאתומכים בהערכה כי החלת האגרות הקיימות על המכרז החדש 

 .לא ישתתפו

 

 אגרות בגובה אפס )או בסכום מינימלי(לקבוע  – 1מתודולוגיה 

מתודולוגיה זו תומכת במאפיין הנדרש של אי הסטת קבלת ההחלטות של המפעילים במכרז. עם זאת, 

למפעילים לא יהיה תמריץ להחזיר שקיים חשש מסוים כי קביעת אגרות בגובה נמוך מאוד תביא לכך 

לא קיימים מנגנונים אחרים שיתמרצו זאת )מנגנון מובנה למכירה  תדרים שאינם בשימוש, כל עוד

 חזרה, מסחר בתדרים, שכירות ושיתוף(.

ניסת מפעילים חסרי איתנות כהאם קיימת סכנה של  -לשאלה  תיחסבמתודולוגיה זו נדרש לה

לא נראה שקיימת כזו סכנה כי ככל והאגרות יקבעו בגובה אפס כך  , אנו סבורים כיבעקרון כלכלית.

המחיר החד פעמי במכרז יעלה, ומפעילים ללא איתנות פיננסית לא יוכלו לממן את עלות רכישת 

 .הספקטרום
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 בסיסמהווים  2014מכרז כאשר נתוני בנצ'מרק בינלאומי, התבססות על  – 2מתודולוגיה 

כל המפעילים השתתפו מה"ץ,  1800 -תחום תדרי הב 2014בישראל בשנת תקיים במכרז התדרים שה

מהערך הנוכחי של אגרות התדרים, ומכאן ניתן  2-3המחירים שהוצעו היו פי  .בחלקים מהרצועה וזכו

ההנחה  ,האגרות לא היוו גורם "מסיט" המקטין את שיעור ההשתתפות. לכן ,להסיק כי במכרז זה

הערך שיקף נכונה את  ,מה"ץ במכרז זה 1800 -ה התדרים ברצועתך היא כי ערבמתודולוגיה זו 

ומהווה בסיס נאות לקביעת ערך התדרים שיוצעו במכרז הקרוב )כל עוד  ,הכלכלי בראיית המפעילים

נציין כי במידה ותהיה הצדקה  עד היום בערך התדרים(. 2014לא חל שינוי משמעותי לרעה משנת 

תדר רצועת זה יעשה לפי  וןקיתן ההסטוריים והן העתידיים(, של אגרת התדרים )ה יקוןלבצע ת

למנוע מצב בו מפעילים לא ישתתפו במכרז כתוצאה מאגרה הסיבה לכך הינה  .מהגי'גה הראשון

כאשר זאת המטרה המרכזית של הרגולטור בעת  )האגרה מהווה למעשה מחיר מינימום(, גבוהה מדי

ערכי ספקטרום התדרים בישראל  , נציין כילכךנוסף  קביעת התדרים כפי שציינו בתחילת עבודה זו.

נמוכים לעומת הנתונים הבינלאומיים, מה שמחזק את הצורך לנקוט משנה זהירות במניעת קביעת 

 להקצאה והמשק הרגולטור של העל מטרתכת גם בנציין גם כי מתודולוגיה זו תומ .אגרה גבוהה מדיי

 השקעות המשך עידוד גם כמו(, במכרז ישתתפו לא שחקנים בו מצב מניעת ידי)על  תדרים של יעילה

 .בישראל סלולר בתשתיות

 

הינה ראויה, בדקנו את ערכי השוק של מניות  2014 -על מנת לבדוק האם הסתמכות על מכרז שנערך ב

אם קיימת הרעה ה, כאינדיקציה 2018ועד אפריל  2014 שנתמ)נסחרות בבורסה( פרטנר וסלקום 

משמעותית בפעילות החברות. כפי שניתן לראות מהתרשים להלן, לא קיים פער מהותי בשווי השוק 

עד היום חלה ירידה נוספת בשווי השוק  2018של החברות בין שני המועדים הללו. נציין כי מאז אפריל 

 אין מדובר בירידה מהותית מאוד אשר עשויה לשנות את מסקנת הניתוח. של החברות, אך

 

, קל וחומר מה״ץ 1800 -תחום הב םעבור תדרי סבירותמש"ח  1משהראינו שאגרות תדרים בגובה 

, או עבור כל תחום תדרים אחר בעל ערך כלכלי גבוה מה״ץ 800 -תחום ה שהן סבירות עבור תדרי

  .1800-ה תחוםלביחס יותר 

 

, ובהינתן תדרלקבוע את אגרות התדרים בסכום שווה או נמוך מהערך הכלכלי של  בהינתן שניתן

, הרי 800-והן עבור תחום ה 1800-עבור תחום ה הןסבירה  לשנה/ה״ץלממש״ח  1 -בסך כשאגרה 

 שהאגרה בשני תחומים אלה יכולה לשמש כעוגן לקביעת אגרות התדרים בתחומי התדר הגבוהים

 .(הכלכלי היחסי של כל רצועה ביחס עוגן כפי שנאמד ברגרסיה בהתאם לערך)

 

כעוגן נראה טבעי, שכן אלה התדרים היחידים שעבורם יש תוצאה של מכרז מה״ץ  1800שימוש בתדרי 

שמעיד על הערך הכלכלי של התדר. ברם, אם ברצוננו למקסם את סיכויי ההצלחה בישראל תחרותי 
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 ותכעוגן שמביא לאגרות תדרים נמוכ 800-יהיה להשתמש בתחום השל מכרז התדרים הבא, נכון יותר 

 יותר דרגות  יותר בתחומי התדר החדשים באופן שמותיר בידי המתמודדים העתידים במכרז התדרים

 

שתביא לקביעת אגרה גבוה מידי ולפגיעה נגזרת בסיכויי  ,חופש ומצמצם את האפשרות לטעות

 ההצלחה של המכרז.

 

 :אגרות התדרים שיוצעו במכרז הקרוב יקבעו בשיטה הבאהאנו מציעים כי , על כן

 יוצע מדד לערך הכלכלי היחסי של התדרים השונים, בהתבסס על בנצ'מרק בינלאומי, כאשר 

 .1 -מה"ץ ינורמל ל 800 -תחום תדרי ה

  הערכים האבסולוטים של התדרים במדד יקבעו בהתבסס על כך כי מחיר האגרה בתחום

  י.הינו מחיר האגרה הנוכח ,מה"ץ 800 -תדרי ה

לערך היחסי של התדרים  במדד השוואתי בינלאומיהינם שימוש  זומתודולוגיה בהיתרונות העיקריים 

בו כל  -מה"ץ  800השונים, כאשר הבסיס לערכים האבסולוטים הינו ערך האגרה הנוכחי עבור 

 .אינו גורם לסטייה זההאינדיקטורים מצביעים על כך כי מחיר אגרה 

 

 (:שווי שוק פרטנר וסלקום )יחד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שווי שוק במכרז 
2014 (12.1.2015)  

מיליארד ש"ח 5   

שווי שוק נוכחי 
(2018)אפריל   

מיליארד ש"ח 5    
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 בסיסיהא ההמכרז הקרוב  כאשר בנצ'מרק בינלאומי, – 3מתודולוגיה 

 1800, אך במקום להשתמש כבסיס באגרה הנוכחית עבור תדרי 2מתודולוגיה זו דומה למתודולוגיה 

 700שיתגלו במכרז הקרוב )ובפרט התוצאות של תדרי כפי מה"ץ, הבסיס יהיה על פי התוצאות בפועל 

 .נמוכה מערך התדר(תהא ניתן להניח כי האגרה  הםב ,מה"ץ

 

הינו שימוש בתוצאות המכרז הקרוב, והתגברות על  2תודולוגיה לעומת מזו  מתודולוגיההיתרון של 

 . את המציאות הנוכחית ישן מדי ואינו משקףינו ה 2014הטענה כי מכרז 

 

המפעילים יכולים לפעול באופן אסטרטגי ולהציע הצעות נמוכות על מנת נובע מכך שהחיסרון העיקרי 

המציעים לא ידעו ש הוא שיטה זונוסף ב חיסרוןלהפחית את האגרות על התדרים שהוקצו עד כה. 

לפני פרסום תוצאות המכרז, מה יהיה גובה אגרות התדרים, דבר המגדיל עבורם את גורם  ,בוודאות

ן של אגרת התדרים )הן ההסטוריים והן וקינציין כי במידה ותהיה הצדקה לבצע ת אי הוודאות.

 ן זה יעשה לפי תדר מהגי'גה הראשון.וקיהעתידיים(, ת

 

 

 בחירת המתודולוגיה המתאימה והצגתה 

 

 המתודולוגיה הנבחרת

במהלך העבודה יחד עם משרד התקשורת, הועברו  לידי המשרד חומרים ומצגת הכוללת ניתוח של 

חלופה המועדפת לבחינת גובה ה אנו סבורים כיהמתודולוגיות השונות. לאחר בחינת המתודולוגיות, 

 . 2 מתודולוגיה הינהבמכרז החדש האגרות 

 

נציג ניתוח לערכים היחסיים של רצועות התדרים השונות. הערכים הללו נאמדו על  ,חלק זההמשך ב

שהינה חלק מצוות העבודה, וזאת בהתבסס על מסד נתונים הבריטית  Plum Consultingידי חברת 

ים וניתוח שנערך על ידם לנתונים אלו. המידע נאסף ממקורות ציבוריים וכולל מכרז ,בינלאומי

 שנערכו במדינות שונות ברחבי העולם על פני עשרים שנה.

 

 תדרים רצועות של יחסיים לערכים מדד בניית

 

 התדרים הערכים היחסיים של רצועות ןומדהשיטות לא

 :תדרים ערך יחסי של רצועות ספקטרום דומלא משמשות שונות כלכליות שתי שיטות 

 ;פי הערך הממוצע או החציוני של קבוצת תצפיות על  - בנצ'מרק ישיר •
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בחשבון גורמים אחרים מביאות שימוש בשיטות סטטיסטיות העל בסיס  – ניתוח אקונומטרי •

יכולים להשפיע על ערך ספקטרום התדרים. כך נותרת השוואה טהורה ה)משתנים מסבירים( 

 בין הערך הכלכלי של הרצועות השונות.

 

 נתוניםהבסיס 

נתונים  אגרמ - Plum  התבססו על נתונים ממאגרי המידע של חברתשבוצעו בעבודה, שני סוגי הניתוח 

ספקטרום תדרים למפעילים סלולריים ברחבי  בנושא מכרזים פומביים 600מקיף המכיל מידע על 

העולם. במסד נתונים זה, ערכי הספקטרום כוללים את סך כל התשלומים החד פעמיים עבור 

 להלן: הנתונים מוצגת  סדם, וכן האגרות השנתיות. רשימת המדינות הכלולות במהספקטרו

 

 

 

  :שנמצאו במסד הנתוניםהנתונים שבוצעו על תאמות הה 

, שכן תעשיית התקשורת הניידת השתנתה הובאו בחשבוןלא  2008מכרזים שבוצעו לפני שנת  •

תקופת תכנון של מביאים בחשבון המפעילים בדרך כלל ההנחה היא כי  באופן דרמטי. מאז

 .עשר שנים לשימוש בספקטרום

בו זמנית, שכן לא ניתן להפריד במדויק  ומכרזים מרובים בהם תדרים שונים נמכרלא נכללו  •

 .בין המחירים ששולמו עבור הרצועות השונות

 . מכירות עם נתונים חסרים )לדוגמה, כאשר המחיר הסופי ששולם לא דווח(לא נכללו  •

, כיוון ששתי המדינות נוטות במודל מכירות שבוצעו בארה"ב ובקנדה הוצאו מכלל שימוש •

להיות בעלות ערכי ספקטרום גבוהים מאוד והן שונות מאוד משאר העולם מבחינת אופן 

 השימוש בו.
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 עם נתונים מלאים ששימשו לניתוח. בעבודה תצפיות 320תהליך התאמה זה יצר מערך נתונים הכולל 

  2300 -מה"ץ ו 450במיוחד בתחומי התדר  –עם הקצאות מעטות יחסית תדר ו מספר רצועות זו הי

 

 

מה שהופך את התוצאות בשיטת  -נערכו מכרזים רק במספר קטן של מדינות רצועות אלו ב. מה"ץ

 פחות רובסטיות עבור רצועות אלו. להבנצ'מרק הישיר 

יכולה לספק אומדני  ,הלוקחת בחשבון את ההבדלים בין המדינות עם זאת, השיטה האקונומטרית

  .שווי סבירים

 

מה"ץ, לבשיטת הבנצ'מרק הישיר, התוצאות מנורמלות לעלות רישיון לחמש עשרה שנה וחישוב עלות 

Per Capita התאמות אלה לא היו הכרחיות בניתוח האקונומטרי, שכן גורמים אלו נכללו כמשתנים .

 מסבירים.

 

 בנצ'מרק ישיר

אמת מידה ישירה היא כלי אנליטי בסיסי אשר בוחן את הערך הממוצע על פני מערך נתונים גדול כדי 

של ערך. במקרה של ניתוח זה, מחושב ערך ממוצע עבור כל אחת מהרצועות טובה לתת אינדיקציה 

 . םהאפשריות של הספקטרום הכלולות בבסיס הנתונים. ממוצע פשוט נבחר כנתון המתאי

בדרך כלל בעת שימוש בהשוואות ישירות יש צורך לבצע מספר התאמות כדי להחיל את התוצאה על 

מדינה אחרת. עם זאת, מאחר וניתוח זה בוחן רק את הערך היחסי של הספקטרום ולא את הערך 

כל  -וכדומה  ARPUהמוחלט, אין צורך להתאים את שערי החליפין, ההכנסה או רמות התוצר, 

 ל על כל התוצאות באופן שווה ולכן הערכים היחסיים לא ישתנו.התאמה תוח

 

 ניתוח אקונומטרי

יכולה לאמוד את היחסים בין קבוצות משתנים. הסטטיסטית  "ערכת כלים"ניתוח אקונומטרי הוא 

מורכב ממשתנה תלוי ומשתנה אחד או יותר )משתנים מסבירים( בלתי  מודל רגרסיה אקונומטרית

תלויים. המודל מבצע התאמה למגמה של נתונים אלו, ממזער שגיאות ומחשב משוואה עבור קו 

בהערכת  ,המגמה. שיטה זו מאפשרת למודל לקבוע את היחס בין המשתנה התלוי לבין כל גורם מסביר

ם. לאחר מכן ניתן להשתמש ביחסים אלה כדי לחזות את הערך עוצמה וכיוון היחסים בין המשתני

 .של המשתנה התלוי עבור קבוצת נתונים נתונה/מוגדרת

 

מספר המנויים בשוק ורוחב  ד:לדוגמה, נניח שערך רישיון ספקטרום התדרים תלוי בשני גורמים בלב

 הפס המוענק ברישיון. 

 שתנים המסבירים. המהם הערך הוא המשתנה התלוי, המנויים ורוחב הפס 

כמה מהשונות בערכים מוסברת על ידי שני עד תנבא  ,הפעלת מודל רגרסיה על נקודות הנתונים שנצפו

 .המשתנים המסבירים
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עבור כל משתנה מסביר, המודל יעריך מקדם, אשר יציין כיצד שינוי במשתנה המסביר עשוי להשפיע 

 על הערך. 

 

 

ויציין אם הקשר בין שני המשתנים הוא מובהק המודל גם יספק הערכה של חוזק המתאם 

 סטטיסטית. 

 

לאחר מכן ניתן להשתמש במקדמים המתקבלים כדי לחזות את הערך של רישיון השימוש בספקטרום 

 .המוענק ברישיון  תדרים מסוים על סמך מספר המנויים ורוחב הפס

 

ם במגוון רחב של תחומים שונים. וניתן ליישהתכליתי של ניתוח כמותי -אקונומטריקה היא סוג רב

 .ישנם סוגים שונים של מודלים אקונומטרים שניתן להשתמש בהם בנסיבות שונות

 

 הדרישות לשימוש במודלים אקונומטרים:

יש לערוך מערך נתונים, כולל המשתנה התלוי וכל המשתנים המסבירים  ראשית, •

קובע כי מספר  "אצבע"הרלוונטיים. אין כלל ברור עבור מספר מינימלי של תצפיות, אך כלל 

. תצפיות רבות ישפרו את החוסן של הניתוח. מערך הנתונים 30התצפיות צריך לעלות על 

 .גדול במידה ניכרת עבודה זוהמשמש ב

לבצע את  Eviews תוכנתשנית, הניתוח דורש תוכנת מומחה. בעבודה זו, השתמשנו ב •

 .הרגרסיה האקונומטרית

שלישית, והחשוב ביותר, שיטה זו דורשת ניתוח טכניקות אקונומטריות. לצורך הניתוח  •

 :עבודה זוהאקונומטרי הכלול ב

o יםנקבע מודל רגרסיה המתאים ביותר לשימוש, בהתאם לאופי הנתונ. 

o  אילו משתנים מסבירים ישמשו כדי להסביר את המשתנה  -הוחלט על מפרט המודל

התלוי. בעבודה זו בוצע תהליך איטרטיבי שבו נבדקו מפרטים שונים. פירוט לגבי 

 .גורמי ההסבר המרכזיים מופיע בטבלה להלן

o חלט על הצורה הפונקציונלית המתאימה למודל הרגרסיה. המודל יכול להיות וה

ליניארי או לוגריתמי )מודלים בצורת לוג יכולים לעזור להפחית את ההשפעה של 

בשלישית כדי לשקף  תצפיות חריגות(; משתנים מסבירים יכולים להיות בריבוע או

 .בחרנו במודל לוגריתמייחסים לא ליניאריים. בסופו של דבר 

o  דיקה של בדיקות החוסן )רובסטיות( של המודל. בדיקות אלו כללו בנערכו

)שונות לא  Heteroscedasticityקוליניאריות בין משתנים מסבירים, בדיקה של 

קבועה בתנאי השגיאה של המודל, אשר יכולה לרמוז על הטיית תוצאות המודל( 

 .ובדיקה של הצורה הפונקציונלית המתאימה
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 שיטות הבחינההשוואת 

יתרונות רבים על פני שיטת הבנצ'מרק הישיר. בניתוח האקונומטרי ניתן  נםלניתוח האקונומטרי יש

לבודד השפעה של ה מאפשר מצב זלבודד את השפעתם של הגורמים המסבירים על המשתנה התלוי. 

גורם יחיד על המשתנה המוסבר על ידי שינוי ערכו של אותו גורם תוך הותרת יתר הגורמים 

 .המסבירים קבועים

 

יתר על כן, באקונומטריקה לא נעשה שימוש בממוצע פשוט, אלא נעשית איטרציה שמטרתה להתאים 

 .באופן הטוב ביותר את הנתונים למודל

בבנצ'מרק הישיר נעשה לבדיקת ,  והשימוש שיטה המובילהבניתוח האקונומטרי כבלפיכך, בחרנו 

 ה., או במקרה שהאקונומטריקה אינה מובילה לתשובה תקפסבירויות

 

 המודל האקונומטרי בפרטים

המשתנה התלוי הינו הערך של ספקטרום התדרים, המיוצג על ידי המחיר ששולם עבור הספקטרום 

ונורמל על בסיס לנפש ולמה"ץ )כך שהמשתנה התלוי  (Real) במכרז. המחיר ששולם הומר לדולרים

 .מתבטא בערך מה"ץ לאדם(

 

עשויים להוביל להבדלים במחיר המשולם עבור ההמשתנים המסבירים מורכבים ממגוון של גורמים 

אלו כוללים גורמים כלכליים ודמוגרפיים, גורמים ספציפיים לספקטרום התדרים,  .ספקטרום במכרז

 מאפייני מכרז ומאפייני שוק. 

 

 :גורמים אלה מתוארים להלן

 משתנים מסבירים

ערך קורלציה עם  הערות

 הספקטרום

 משתנה

רישיון עם תקופה ארוכה יותר הוא בעל ערך רב 

 .יותר

 אורך תקופת הרישיון חיובית

אוכלוסיות עשירות יותר נוטות להשתמש 

ולשלם יותר עבור נתונים, מה שהופך את 

 תמ"ג לנפש חיובית
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ערך קורלציה עם  הערות

 הספקטרום

 משתנה

ספקטרום התדרים לאטרקטיבי יותר עבור 

 .המפעילים

 TDDספקטרום  שלילית ערכה נמוך יותר.טכנולוגיה שעדיין מתפתחת, 

 משתני דמי אזוריים משתנה .ITU -אזור ה

משתני דמי של שנת המכרז. מנטרל את מגמות 

 .הזמן

 משתני דמי שנתיים משתנה

משתני דמי לרצועות  משתנה .רצועות שונות מוערכות בצורה שונה

 ספקטרום התדרים

למדינות צפופות יותר צפויות להיות יותר 

Capacity Constrained Cells ,את  דבר ההופך

הספקטרום לאטרקטיבי יותר. במדינות צפופות 

 -מאוד, עלול להיות קשה להרחיב את ה

Capacity  ,דבר ההופךעל ידי הוספת תשתית 

את ספקטרום התדרים לאפשרות הטובה ביותר 

 .Capacityלהגדלת 

 צפיפות אוכלוסין חיובית

נמכרים בלוקים גדולים יותר של ספקטרום 

כמות גדולה בעלי ערך רב יותר. עם זאת,  והינם

ים כלפי לדחוף את המחיר העשוי יותר הנמכרת

 מטה.

כמות רוחב הפס  לא חד משמעי

 הנמכרת

עם הגעה לשיעור כיסוי מסוים, התשואות על 

ספקטרום נוסף צפויות להיות בשיעורים 

 .פוחתים

 טרוםמלאי ספק שלילית

שיעור גבוה יותר של משתמשים מגדיל את ערך 

 .הספקטרום למפעילים

שיעור חדירת סלולר  חיובית

 במדינה

לשחקנים גדולים צפויים להיות משאבים 

גדולים יותר להשקעה בספקטרום התדרים. עם 

ככל שיש פחות שחקנים ועוצמת התחרות  ,זאת

 (HHIריכוזיות שוק ) לא ידועה
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ערך קורלציה עם  הערות

 הספקטרום

 משתנה

במכרז נמוכה יותר, כך המחירים שיוצעו עבור 

 .הספקטרום צפויים להיות נמוכים יותר

תחרות במכרז, ה גדלה ותר משתתפיםככל שיש י

 .המחירים צפויים להיות גבוהים יותרו

 מספר משתתפים במכרז חיובית

שונות עשויה להיות השפעה שונה לשיטות מכרז 

 .על ערך ספקטרום התדרים

 מבנה המכרז לא ידועה

 

 ספציפיקציות המודל

 :נבדקו מספר ספיסיפיקציות למודל

 ליניארי-מודל ליניארי ומודל לוג. 

 ומודל עם מגמת זמן ,מודל עם משתני דמי לשנים. 

 מודל OLS (Ordinary Least Square) ומודל עם השפעות קבועות (fixed effects).  

, תואם לממצאים במודלים 52.6%של  R^2, עם Cross-Sectional, Log-Logהמודל שנבחר הינו 

 .אחרים מאותו הסוג. המודל עבר מבחני ולידציה מתאימים

 

 

 ישראלמדינת ישימות ל

לחזות את ערך ספקטרום התדרים, יש לבצע  במטרהבמרבית המקרים, בעת הפעלת מודל אקונומטרי 

לדוגמה, שיעור חדירה לטלפונים ניידים,  -התאמות כדי להבטיח תאימות עם המדינה הנחקרת 

הכנסה או תמ"ג. עם זאת, מאחר ומחקר זה מתבונן רק בערך היחסי של ספקטרום התדרים, אין 

וע השימוש בספקטרום התדרים צורך בהתאמות כאלה. במקום זאת, יש לבחון האם ישנן סיבות מד

 .בישראל שונה באופן מהותי מזה שבארצות אחרות

 

 -ו  2G, 3Gמשמש לשילוב של טכנולוגיות לשירותים הסלולריים, בישראל המוקצה הספקטרום 

LTE (4G) , כאשר באופן איטי מתקיים Reframing  לאפשר את התחדשותן של טכנולוגיות במטרה

אחרות. תהליך זה נפוץ במדינות אחרות ברחבי העולם, לאור הצורך להרמוניזציה בינלאומית 

 .ת מזמינות המכשיריםונגזרהבטכנולוגיות 

ג'יגה הרץ(  1 –בעוד שהקצאות של רצועות הספקטרום הוותיקות בישראל )ובפרט, רצועות מתחת ל 

על בסיס  .ותדשולכלי מוגדר, מדינות אחרות ערכו מכרזים עבור הקצאות מחשלא על בסיס כ הוערכו
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מה״ץ )ג׳יגה הרץ שני(  1800מתדרים בתחום ה נתונים אלו, ניתן היה לדעתנו להסב את מדד הנירמול 

  (. 1מה״ץ )ג׳יגה  800לתדרים בתחום ה 

 

כולל פרמטרים המתאימים לשימוש בספקטרום שונה  לבסוף יש לציין כי, הניתוח האקונומטרי

 .התמ"ג והתחרות בשווקים  -השונים  ITU ברחבי העולם, כולל משתני דמי עבור אזורי ה

לכן, אין סיבה להאמין שהערכים היחסיים של ספקטרום התדרים בישראל יהיו שונים באופן 

 .3משמעותי מהערכים היחסיים במדינות אחרות

 

 

 

 תוצאות

נגזר ערך ממוצע לכל מה"ץ של ספקטרום תדרים עבור  ,מניתוח התוצאות בשיטת הבנצ'מרק הישיר

 כל רצועה. 

נעשה שימוש בערכים אלה כדי לחשב ערך השוואתי עבור כל רצועה של ספקטרום תדרים, בעבודה 

 2 ראה הסבר לכך בפרק קודם לעניין מתודולוגיה) 1-ל  נורמלתמה"ץ מ 800רצועת  כאמור כאשר

 .(שנבחרה

 

גם ערכים יחסיים מהניתוח האקונומטרי מחושבים באופן דומה. המודל מופעל עם משתני דמי עבור 

עבור כל  0 -ו ,עבור הרצועה הנצפית 1משתנה דמי מוגדר  -מה"ץ  800כל הרצועות שאינן בתחום 

 האחרים. 

 

 

 הישיר והן של הניתוח אקונומטרי התרשים להלן מציג את התוצאות הן של הבנצ'מרק

 

                                                 
מה"ץ,  800הרץ, כאשר השימוש ההיסטורי ברצועות  ג'יגה 1 -היוצא מן הכלל היחיד עשוי להיות בספקטרום מתחת ל 3

 מה"ץ עשוי להוביל לערכים מעט שונים בין רצועות 900 -מה"ץ ו 850
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 למודל בהתיחס לתחומי התדר השונים ולשיטות השונות מלאהוערכים טבלת תוצאות 
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 השוואת התוצאות

מה"ץ  1800תדרי בהשוואה להערכים היחסיים של רצועות ספקטרום תדרים בתחומים השונים 

לאור העובדה כי רצועות בעלות ערך רב יותר דומים בדרך כלל בין שתי המתודולוגיות, בייחוד 

גם בעלות ערך רב יותר במתודולוגיה השנייה. עם זאת, ישנן מספר רצועות  הן ,במתודולוגיה אחת

 .ג'יגה הרץ 1 -במיוחד רצועות  מתחת  לבהן ישנם הבדלים משמעותיים, 

 

הסיבות להבדלים אלו נובעות, ככל הנראה, מהמאפיינים של המדינות הכלולות בבסיס הנתונים עבור 

 כל רצועה. 

בחשבון את הפערים בהכנסות ואת ההשפעות האפשריות  מביאה שיטת הבנצ'מרק הישיר אינה

 ות.האחרות בין המדינות, וככל הנראה דבר זה גורם להטיה בתוצאות ההשוואתיות של כמה מהרצוע

 

בעיקר מחדש במכרזים שנערכו במדינות מפותחות יותר, ואילו הוקצתה מה"ץ  900 -לדוגמה, רצועת ה

 מה"ץ הוקצתה במכרזים באמריקה הלטינית. 800רצועת 

  

 -להשפעת ההכנסה, הערך של רצועת ה (Control) תה בקרהאחר ובשיטת הבנצ'מרק הישיר לא נעשמ

מה"ץ נראית פחות יקרה. הבדל  800 -בממוצע, בעוד שרצועת המה"ץ הוא גבוה יותר ממה שהוא  900

מה"ץ, המשמשת באופן בלעדי מדינות מפותחות  2300 -זה בולט במיוחד בספקטרום ברצועת תדרי ה

 .א למעשהייותר מכפי שה הלהיראות יקר לרצועה זו מאוד, ופירוש הדבר כי השפעת ההכנסה גורמת 

 

 

הבנצ'מרק הישיר אינה מאפשרת לשלוט במאפיינים השונים בין אף על פי שהמתודולוגיה של 

המדינות הכלולות בהרכב המדגם, הניתוח האקונומטרי מביא בחשבון את ההבדלים הללו, שכן 

 גורמים כלכליים ודמוגרפיים מותאמים לניתוח. 

 

, כאשר במקרה הישראלי נידרש אנו רואים במודל האקונומטרי מתודולוגיה חזקה יותרמסיבה זו, 

 .יהייה לתקנו ולהתאימו למציאות הקיימת במדינה

 

 

 המלצות

תוצאות האינטואיטיביות, אנו לכפי שתואר לעיל, בשל ההתאמה הטובה של המודל לנתונים ו

. מהתוצאות להשתמש בניתוח האקונומטרי לצורך חישוב הערך היחסי של הרצועותממליצים 

 :יתן להסיק לגבי הנקודות הבאותהמוצגות בטבלה לעיל נ
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, מה"ץ( 1800 -)מנורמל ל 1 -הינו גבוה מהמדד של התדרים שכבר הוקצו עד היום בישראל  .1

גה״ץ, נמליץ על  1אולם מפאת הצורך שלא ליקר את האגרות בתחום התדרים הנמוך מ 

 .מה״ץ 800 –עדכון מדד הנירמול לתחום תדרי ה 

 1800בו הוקצתה רצועת  התדר  2014כי במכרז היתה ההנחה כפי שהוצג בחלק הקודם,  .2

 .מה"ץ, האגרה לא גרמה להסטה בקבלת ההחלטות

 

 בגה״ץ הראשון המוקציםמאחר וערכם הכלכלי של התדרים ולעיל,  2 -ו 1לאור האמור בנקודות 

פגעה מה"ץ, יחד עם ההנחה כי גובה אגרת התדרים הקיימת לא  1800מערכה של רצועת התדר  גבוה

ניתן להסיק כי אין סיבה כלכלית , מה"ץ 1800 -ה תדרי בו הוקצו 2014ביעילות ההקצאה במכרז 

. מן הצד השני עולה כי בגה״ץ הראשון התדרים בגין ההקצאות הקיימות אגרתלהפחית את גובה 

 .מה"ץ 3500-וה מה"ץ 2600 מה״ץ, 700 -מקום לשנות את גובה האגרות לגבי תדרי ה  האי

 

המטרה המרכזית הינה שלא  ,ההקצאות החדשות במכרז הקרוב, כפי שציינו בפרק הקודם לעניין

עיוות בהקצאת ללקבוע את גובה האגרה בסכום גבוה מדי אשר עלול לגרום למניעת השתתפות ו

 . התידריים המקורות

 

הראשון  מה"ץ מהג'יגה 800בתדרי כבסיס נשתמש ות החדשות אבהקצלכן לצורך קביעת האגרות 

הסיכון לאי השתתפות במכרז  ,מה"ץ(, שערכם הוא הגבוה ביותר, כך שבאופן זה 1800)במקום תדרי 

מטרת העל של הרגולטור והמשק את מתודולוגיה זו תומכת  .ועיוות בהקצאה יפחת למינימום

המשך להקצאה יעילה של תדרים )על ידי מניעת מצב בו שחקנים לא ישתתפו במכרז(, כמו גם עידוד 

 .השקעות בתשתיות סלולר בישראל

 

 

 

 עתה המנורמל מה"ץ  800 -ביחס לתחום תדרי ה טבלת אינדקס יחס ערכי התדריםמוצגת להלן 

 -על תחום תדרי השתחול למה״ץ ₪ אלפי  970 -נוכחית של כשנתית . בהתבסס על אגרה (100%) 1  -ל

 .כמפורט בטבלה המדד( מה"ץ, נגזר גובה האגרות לתדרים האחרים )על פי יחסי 800

 

 1 -מה"ץ ל 800נרמול  – למה"ץ(₪ גובה האגרות המוצע למכרז הקרוב )מיליוני 

 גובה אגרה שנתית )מש"ח( מה"ץ 800מדד יחסי ל  טכנולוגיה רצועה

700 FDD 0.731 0.709 

2600 FDD 0.133 0.129 

2600 TDD 0.079 0.077 

3500 TDD 0.074 0.072 
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בעבודה בצענו גם בחינה של שיעור גובה האגרות ברצועות השונות, ביחס לערך הרצועות כפי שנגזר 

 8.7ואוכלוסיית ישראל של  3.6מהמודל האבסולוטי בפרק הקודם )בהנחת שער חליפין דולר של 

 .4%שנה וריבית להיוון של  15מיליון איש(. הערך הנוכחי של האגרות חושב בהנחת תקופה של 

 אות מוצגות להלן.התוצ

מהנתונים ניתן לראות כי הערך הנוכחי של אגרות התדרים )בהתבסס על ההנחות לעיל של תקופה 

ההערכה הינה כי שיעור זה נמוך מספיק מהערך הכולל של הרצועה.  18%-17%ושיעור היוון( מהוות 

 .מפעיליםהגבוהות מדי באופן שתימנע השתתפות  לא תהיינהכך שהאגרות 

 

 ערך חזוי טכנ' רצועה

 )$/מה"ץ/נפש(

 ערך חזוי

 )מש"ח/מה"ץ(

 מדד יחסי 

 -ל

 מה"צ 800

גובה 

אגרה 

 שנתית

 )מש"ח(

אגרה 

שנתי כ % 

 מהערך

ערך 

אגרה 

 נוכחית

 )מש"ח(

ערך אגרה 

נוכחית כ % 

 מהערך הכולל

700 FDD 1.45 45.4 0.731 0.709 1.6 7.9 17 

2600 FDD 0.26 8.1 0.133 0.129 1.6 1.4 18 

2600 TDD 0.16 5.0 0.079 0.077 1.5 0.9 17 

3500 TDD 0.14 4.4 0.074 0.072 1.6 0.8 18 

 

 

 שימוש במודל האקונומטרי לתחזית ערכי ספקטרום התדרים במדינת ישראל במונחים אבסולוטים

של  משרד לבחון, באמצעות המודל האקונומטרי, את הערכים האבסולוטיםהנתבקשנו על ידי 

. האקונומטרי המבוסס על הנתונים הבינלאומיים התדרים במכרז הקרוב, כפי שהם נגזרים מהמודל

 , מדד לשוק שיעור חדירת סלולר ,ARPU – לצורך כך נוספו למודל מספר משתנים מסבירים

וכמות הספקטרום  (ITU) מספר המשתתפים במכרז, משתנה דמי לאזור (HHI) לריכוזיות השוק

 במכרז.המוצעת 

 

 . כל המשתנים הנוספים הללו התגלו כלא משמעותיים

 

 ., תואם מודלים דומים0.53במודל הינו  R^2 -ה 

, זאת לעומת ערך 0.53$הינו  2014מה"ץ בישראל במכרז  1800 -תחזית מודל זה לערך רצועת תדרי ה

אגרות התדרים  )הערך בפועל לוקח את הסכום החד פעמי בתוספת הערך הנוכחי של 0.4$בפועל של 

מחירי יכול להעיד כי דבר ההערך בפועל נמוך מהערך הנחזה על פי המודל,  ,בגין רצועה זו(. כלומר

 .ספקטרום התדרים בישראל נמוכים מהעולם

 

אינדיקציה זו מחזקת את ההמלצה לקבוע את ערך האגרה מתוך סך ערך התדרים במכרזים החדשים 

מנת למנוע אפשרות שערך האגרות יהיה גבוה מערך התדרים  (, על20% -להיות נמוך )נניח מתחת ל

 המוצעים במכרז, באופן שתימנע השתתפות השחקנים.
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  )*( )**( תחזית המודל האבסולוטי לערך התדרים במכרז הקרוב

כמות תדרים  טכנולוגיה רצועה

 להקצאה

 )מה"ץ(

 ערך חזוי

 )דולר/מה"ץ/אדם(

 ערך חזוי 

 ₪()מיליוני 

700 FDD 50 1.45 2,271 

2600 FDD 120 0.26 977 

2600 TDD 50 0.16 251 

3500 TDD 300 0.14 1,315 

 

 :שבוצע עבור עבודה זו Plumשל עמדה וניתוח )*( מבוסס על נייר 

"Econometric predictions for Israeli spectrum values", May 2018 
 

כמו כן  מספיק תצפיות. ןניתן לחיזוי לאור העובדה כי ישנ TDDמה"ץ  3500הערך החזוי לרצועת )**( 

הערך החזוי לרצועה זו במונחי דולר למה"ץ לאדם דומה למכרז שהתקיים באנגליה לאחרונה, ראה 

auction-uk-https://5g.co.uk/guides/5g/ 

 

. עם זאת FDDמה"ץ בטכנולוגיית  3500רצועה בתחום של למפעילים יתכן ותוצע  במהלך השנים

מפאת מספר תצפיות  וזבטכנולוגיה תדר רצועת ההשוואה הבינלאומית אינה מאפשרת ניתוח של 

 , BID –כאחוז מה ברצועה ובטכנולוגיה זו ניתן להעריך את גובה האגרה  לטעמנו,. הקיים כיום נמוך

, בדומה BID -מה 18%-17%תחת ההנחה שגובה האגרות גם לרצועה זו יהוו בערכם הנוכחי 

 .במכרז לרצועות האחרות המוצעות

 

 

 

 נוספות הערות

 

משרד בשלב זה של העבודה, מספר נקודות היחד עם סקירת המתודולוגיות השונות, ציינו בפני 

 נוספות, אשר לדעתנו הינן בעלות חשיבות רבה:

  אגרות עבור הקצאות קודמותשינוי: 

o  הפחתה בגובה האגרות עבור הקצאות קודמות, מהווה למעשה שינוי רטרואקטיבי

 .רכישת רצועת התדרים, ומהווה החזר חלקי עבור מחיר ההקצאה חירלמ

o  פעולה של הפחתת דמי האגרות עבור הקצאות קודמות עשוי להיתפש על ידי

 השחקנים בשוק כאילו הצעתם לרכישת תדרים אינה מחייבת, וקיימת בפניהם 

https://5g.co.uk/guides/5g-uk-auction/
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הנחות על מחיר הרכישה. דבר זה עלול האפשרות לבוא בעתיד לרגולטור ולבקש 

תבוצע הפחתה  , ולכן נציע כי לאלגרום לעיוות בגובה ההצעות במכרזים הקרובים

ננרמל  ,על בסיס הקפאה זו .אולם כן תבוצע הקפאת מחיר האגרהשל מחירי האגרה, 

 800כך שהמחיר אותו משלמים המפעילים בתחום ה העתידיות את שווי האגרות 

 . לצורך קביעת המחירים החדשיםיהא המחיר המחייב  ,מה״ץ

 חדשנות עדוד 

o הרגולטור לא אמור להתערב בנושא   הארופאישנקבע על ידי האיחוד  כפי ,

החדשנות, אך יש לוודא כי המדיניות שנקבעת בעניין המחירים לא תגרום  לעיכוב 

 בפריסת טכנולוגיות חדשות. 

o לשנים הבאות להיצע של                 תוכניתזאת, אנו ממליצים כי המשרד ייקבע  עם

ית והכלכלית של פיתוח ספקטרום תדרים אשר משקף בין היתר את המטרה החברת

 חדשנות.

 כשל שוק בהשקעות המפעילים בתשתית הסלולרית 

o  אנו ממליצים כי תבוצע בחינה האם קיים כשל שוק בתחום תקשורת הסלולר

 .בישראל, כשל בו המפעילים אינם מעמידים מספיק משאבים להשקעות בתשתית

בשנים הבאות  כשל שוק זה, אם קיים, עלול להאט את ההתפתחויות הטכנולוגיות

בריאות, תחבורה,  –בתחומים עסקיים הדורשים תשתית סלולר מתקדמת )למשל 

 .ערים חכמות וכו'(

o  יש לבחון את כלי העידוד להשקעה, כגון השתתפות ממשלתית בהשקעות המפעילים

תכניות של רשות החדשנות הישראלית או חוק עידוד השקעות הון. המלצה ל בדומה

 לעניין מרכיב זה כלולה בפרק האחרון בעבודה. 
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 3פרק  -תקציר מסקנות  

)ראה להלן(.  2המתודולוגיה שנבחרה לקביעת גובה האגרות הינה מתודולוגיה 

 1800בו הוקצתה רצועת  התדר  2014 -משנת  מכרזמתודולוגיה זו מבוססת על ה

 של המפעילים.  האגרה לא גרמה להסטה בקבלת ההחלטותכאשר מה"ץ, 

 

במסגרת המתודולוגיה נבנה מדד ערכים יחסיים של תדרים המתבסס על נתונים 

. כמו 1 -מה"ץ ל 1800בינלאומיים וניתוח אקונומטרי, תוך נרמול הערך של תדר 

של גובה האגרה המתייחסת להקצאות תיקון  לבצעכן, במידה ויהיה צורך 

מה"ץ(, וזאת  800ההסטוריות והעתידיות יקבע כבסיס תדר מהג'יגה הראשון )

למנוע מצב בו מפעילים לא ישתתפו במכרז כתוצאה מאגרה גבוהה מדי )האגרה 

ערכי ספקטרום התדרים מהווה למעשה מחיר מינימום(, כמו גם העובדה כי 

הנתונים הבינלאומיים, מה שמחזק את הצורך לנקוט בישראל נמוכים לעומת 

 .משנה זהירות במניעת קביעת אגרה גבוהה מדיי

 של יעילה להקצאה והמשק הרגולטור של העל מטרתמתודולוגיה זו תומכת גם ב

 המשך עידוד גם כמו(, במכרז ישתתפו לא שחקנים בו מצב מניעת ידי)על  תדרים

 .בישראל סלולר בתשתיות השקעות

 

המדד של התדרים שכבר הוקצו עד היום בישראל הינו גבוה מהניתוח עולה כי 

מכך ניתן להסיק כי אין סיבה כלכלית להפחית ו מה"ץ( 1800 -)מנורמל ל 1 -מ

, אולם יש לתקן את מדד את גובה אגרות התדרים בגין ההקצאות הקיימות

 .הנרמול

 

באותה מתודולוגיה יש לעשות שימוש לעניין ההקצאות החדשות במכרז הקרוב, 

מתקבלות התוצאות הבאות  . במצב זהמה"ץ 800בתדרי  ס, להשתמשכבסי אך

 לגבי גובה אגרות התדרים השנתיות:

 

 800נרמול  – למה"ץ(₪ גובה האגרות המוצע למכרז הקרוב )מיליוני 

 1 -מה"ץ ל

 800מדד יחסי ל  טכנולוגיה רצועה

 מה"ץ

 גובה אגרה שנתית )מש"ח(

700 FDD 0.731 0.709 

2600 FDD 0.133 0.129 

2600 TDD 0.079 0.077 
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3500 TDD 0.0.74 0.072 
 

 

 . משמעות לעיכוב בפריסת תשתיות הרשת החדשה5

 

הינה  (כפי שהצגנו בפתיח לעבודה זו, הדעה הרווחת )כפי שקיבלה גם ביטוי בדירקטיבה האירופאית

כי המטרה העיקרית של הרגולטור בעת קביעת מבנה אגרות הסלולר הינה לא לגרום להסטה בקבלת 

 ההחלטות של המפעילים.  

 

המחירים, הכמויות  ,האחת הינה שבשוק תחרותי –מאחורי פרדיגמה זו עומדות למעשה שתי הנחות 

לרגולטור אין כלים מעשיים כדי ההנחה השנייה אומרת כי  ורמת ההשקעות הינן אופטימליות.

 .להתערב בשוק, במידה ואכן דרושה כזו התערבות

 

בעוצמת התחרות בשוק הסלולר בישראל שהובילה לשחיקה הגברה   עם זאת, בשנים האחרונות חלה

ואלו מפנים משאבים משמעותיים להשקעה בתחומים  ,משמעותית בהכנסות וברווחים של המפעילים

  . נוספיםתחומים ו אחרים כגון טלוויזיה

החשש מצד המתכנן המרכזי הינו היווצרות של "שיווי משקל רע" בו החברות מקטינות בחדות את 

)וכבר ניתן לראות אינדיקציות לכך(, עד כדי פגיעה ברווחה הכלכלית  ,השקעותיהן בתחום הסלולר

 .כתוצאה מכךשל ציבור לקוחותיהן 

סלולר בפרט( נחותות לעומת מדינות מערביות אחרות, יש לציין כי תשתיות התקשורת בישראל )וב

שבוודאי גורם לפגיעה בצמיחה, גם אם לא ניתן למדוד זאת באופן ישיר. יתרה מכך, שוק הסלולר דבר 

בעולם כולו ניצב בפני מהפכת הדור החמישי. החשש הינו כי המפעילים בישראל לא יבצעו בשנים 

יעמיד את ישראל  ,, דבר שבמידה ויתרחש5חר מכן בדור , ולא4הבאות את ההשקעות הנדרשות בדור 

 .לעומת העולם, ויגרום להאטה יחסית בקצב צמיחת הכלכלהגדול בפיגור 
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בפרק זה נציג את ניתוח הנתונים הפיננסיים של חברות הסלולר על מנת לבחון את עומק הנטל של 

בהמשך נציג הערכה למשמעות הכלכלית לעיכוב  .אגרות התדרים הקיימות על עסקי החברות

זאת על פי העבודה שבוצעה ופורסמה על ידי הרגולטור  –בהשקעות בתשתיות סלולר חדשות 

 השפורסמעבודה מקיפה זו הינה הטובה והמקצועית ביותר יודגש כי  . 20184האוסטרלי בחודש מאי 

בחשבון עבודות אחרות שבוצעו באותו תחום מביאה  עבודה זו(. 2018לפני מס' קטן של חודשים )אפר' 

 הופצה רק בקרב אנשי מקצוע מהתחום וטרם פורסמה לציבור.  ,לפני כן, ונכון למועד כתיבת נייר זה

 

 

 

 

   בישראל ICT תשתיות השקעות נמוכות בתיות בהבעי

 ומשחיקת השוק הסלולר בישראל מאופיין בעוצמת תחרות גבוהה, מרווחים נמוכים ,- 

ARPU .ר.החברות מתחרות בעיקר על מחי  

 מדוע זה רע ? 

לצרכנים. התיקון שנעשה הוא בוודאי טוב אל מול המצב ששרר עד  יםמחירים נמוכים טוב 

, ערב הרפורמה. עם זאת, נראה כי הצורך המרכזי לשנים הבאות מבחינת ערך 2011שנת 

  יות. טכנולוגבלצרכנים ולכלכלה הינו השקעות בתשתיות ו

 

  התחזיות בעולם מצביעות על כך שאנחנו נמצאים ערב שינוי מהפכני ביכולת להציע  – 5דור

 ,תוערים חכמהבריאות, התחבורה, הבתחומי מגוון רחב של מוצרים ושירותים חדשניים 

IoT  חינוך בידור ועוד. כמו גם , תעשייהו 

התשתית החדשה צפויה לייצר הטבות   European Commission5 -ח של ה"על פי דו 

העיקריים  6מיליארד דולר לשנה באירופה, בארבעת הורטיקלים 62 -כלכליות בגובה של כ 

 .לצרכנים ולחברה 37% -מההטבות צפויות להיווצר לעסקים, ויתרת ה 63%. 2025בשנת  

 

 כי:למרות העובדה שנכון להיום הטכנולוגיות החדשות הללו נמצאות עדיין בחיתוליהן, ניתן לומר 

                                                 
4 Australian Government/Depatment of Communiocations and the Art/Bureau of Communications and 
Art Research – Impacts of 5g productivity and economic growth – April 2018 
 
 
5 "Identification and quantification of key socio-economic data to support strategic planning for the 
introduction of 5G in Europe", European Commission, September 2016. 
 

 תעשיה רכבים אוטונומיים, בריאות, תחבורה, מפעלי 6
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  יביאו להטבות מפליגות  5קיימות תחזיות מוצקות לכך שטכנולוגיות חדשות כדוגמת דור

  ם.לצמיחת הכלכלות בעול

 לא  התחרות החזקה בשוק הסלולר בישראל יכולה להביא בסבירות גבוהה לכך שהחברות

 .ישקיעו במידה מספקת בתשתיות וטכנולוגיות חדשות, או שייוצר עיכוב בהשקעותיהן

 

 אינדיקטורים על מצבן של חברות הסלולר בישראל

ציג להלן מספר אינדיקטורים פיננסים לחברות סלקום ופרטנר )חברות בורסאיות המפרסמות דוחות נ

 .כספיים מלאים(

בתרשימים להלן מוצגים תזרימי המזומנים התפעוליים )ללא פעילות מימון ולפני מיסים( החופשיים 

בניכוי השקעות. ניתן לראות כי סלקום ייצרה תזרים  EBITDA -של החברות, המוערכים על ידי ה

 2018ברבעון ראשון של ₪ מיליון  280 -, וירידה לכ2017בשנת ₪ מיליון  400 -תפעולי חופשי של כ

מיליון  400 -וירידה לכ 2017 -ב₪ מיליון  600 -)במונחים שנתיים(. בחברת פרטנר נתונים אלו הינם כ

 )במונחים שנתיים(. 2018ברבעון ראשון ₪ 

 

 ₪(במונחים שנתיים( )מיליוני  2018ורבעון ראשון  2017תזרים מזומנים תפעולי חופשי ) –סלקום 

 

 

 

 ₪(במונחים שנתיים( )מיליוני  2018ורבעון ראשון  2017חופשי )תזרים מזומנים תפעולי  –פרטנר 
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ניתוח תזרים המזומנים הנקי של החברות מצביע על כך כי תזרים המזומנים לשירות החזר קרן חוב 

 220 -לפרטנר, וכ₪ מיליון  500 -)תזרים תפעולי חופשי בניכוי מיסים והוצאות מימון( הינו בסך של כ

 .2017בשנת לסלקום ₪ מיליון 

 

מצביעים על הרעה משמעותית. על פי ממוצע החזרי החוב של החברות  2018נתוני רבעון ראשון  

מצביעים על תזרים נקי )לאחר החזר חוב( אפסי לפרטנר,  2017בשלוש השנים האחרונות, נתוני 

 לסלקום.₪ מיליון  200 -ושלילי בגובה של כ

 

 ₪(תזרים מזומנים נקי )מיליוני 
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)גם  ,לה להן מוצגות יתרות החוב הפיננסי וההון העצמי של החברות. ניתן לראות כי ההון העצמיבטב

של שתי החברות דומה. עם זאת סלקום ממונפת במידה רבה יותר  ,החשבונאי וגם במונחי שווי שוק(

 .מאשר פרטנר

 

 חוב והון עצמי

 

 

 

חוב נטו )לאחר ניכוי יתרות מזומנים(, שיעורי המינוף של החברות מוצגים בתרשים להלן. במונחי 

. במונחי חוב ברוטו שיעורי המינוף של פרטנר 54%ושל סלקום  29%שיעור המינוף של פרטנר הינו 

 .בהתאמה 62% -ו 42%וסלקום הינם 

 

 

 מינוף ]חוב / )חוב + הון עצמי לפי שווי שוק([
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 -בפרטנר, ו 2.3עומד על  EBITDA -ביחס למניתוח היחסים הפיננסים ניתן לראות כי החוב )ברוטו( 

)בסלקום יחס  2018לרבעון ראשון  2017 -בסלקום. ניתן לראות את ההרעה ביחסים הפיננסים מ 4.9

(. הקובננטים המוטלים על החברות מוצגים להלן, ואינם מצביעים על כך 4.9 -ל 4 -זה הורע מ

 .המידההחברות, במצבן הפיננסי הנוכחי, קרובות להפרת אמות ש

  

 יחסים פיננסים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קובננטים

 
 

 

 בחינת השפעת התוספת באגרות התדרים בגין ההקצאה הקרובה

 

לצורך ניתוח מדויק יותר למצבן הפיננסי של החברות, בחנו גם את ההשפעה )פרופורמה( של התוספת 

לאגרות התדרים בגין המכרז הקרוב על התוצאות הפיננסיות של החברות. הצגה זו חשובה מאחר 
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לא יחול שינוי במצבן הפיננסי והעסקי של החברות, ובהנחה שאלו ישתתפו במכרז מצב בו ובהינתן 

ירכשו את רצועות התדרים החדשות המוצעות, תזרים המזומנים והרווחיות של החברות יפחת ו

 בגובה תוספת האגרות.

 

בהתבסס על הנתונים ההשוואתיים הבינלאומיים האבסולוטים כפי שהוצג בפרק הקודם, נציג להלן 

 .את הערך החזוי של ספקטרום התדרים שיוצע במכרז הקרוב

 

 מכרז חדש –ערך חזוי 

 

 רוחב פס להקצאה טכנולוגיה רצועה

 )מה"ץ(

 ערך חזוי

 )$/מה"ץ/נפש(

 ערך חזוי

 )מש"ח(

700 FDD 50 1.45 2,271 

2600 FDD 120 0.26 977 

2600 TDD 50 0.16 251 

3500 TDD 225 0.14 1,315 

     

 

המפורטות  מסגרת המכרז את כל התדרים בכל הטכנולוגיותב: יתכן כי המשרד לא יכלול הערה

 בטבלה.

 

 

 

 :לצורך הערכת גובה אגרות התדרים שיחולו בגין ההקצאה במכרז החדש, נלקחו ההנחות הבאות

 

 )10%הינו  ,מתוך שווי התדרים בהקצאה ,הערך הכלכלי של אגרות התדרים )בערכן הנוכחי 

מאחר והאגרות מהוות מחיר   -בפרק הקודם  למוצג)בהתאם  2באופציה  20% -ו 1באופציה 

מינימום, ההמלצה הינה לקבוע את שיעור ערך האגרות להיות נמוך על מנת שלא ייווצר מצב 

 .במכרז(המפעילים שהאגרות מונעות השתתפות 

  הספקטרום יוקצה במכרז בין החברות באותן פרופורציות של התפלגות נתחי הספקטרום

 .םהקיימי

 שנה 15ל תקופת רישיון ש. 

  4%שיעור היוון של. 
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על פי ההנחות הללו מתקבלת התוצאה כי גובה האגרות )לכלל המפעילים לשנה( בגין הספקטרום 

 2באופציה ₪ מיליון  88 -( ו10%)ערך אגרות= 1באופציה  ₪ מיליון  44המוצע במכרז החדש הינו 

 .(20%)ערך אגרות=

כפי שניתן לראות בטבלה להלן, במצב הנוכחי לפני ההקצאה החדשה, אגרות התדרים )לפני הנחות( 

 13.1%הממוצע של החברות. לאחר ההקצאה החדשה האגרות יהוו  EBITDA -מה 11.6%מהוות 

מההכנסות של  EBIDTA -הממוצע, קרי ירידה בשיעור ה EBITDA -מה 14.7% -( ו1)אופציה  

1.5%- 3%. 

מגדילה עוד יותר  ,לעלות החברות בגין אגרות התדרים בהקצאה החדשה₪ מיליון  44-88של  תוספת

 .5דור כניסה למערכות ו 4דור טיוב מערכות כי החברות יעכבו את ההשקעות ב ירותאת הסב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ₪(השפעת תוספת האגרות במכרז החדש )מיליוני 
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 5בפריסת תשתית לדור משמעות עיכוב  –האוסטרלי הבוחן מקרה 

יאפשרו פריצת דרך בטכנולוגיות ומוצרים רבים שעד  5הדעה המקובלת הינה כי תשתיות סלולר בדור 

, (IoT)  כה לא היה ניתן להציעם. דוגמאות לכך הינן תחומי תחבורה )רכב אוטונומי(, בריאות, תעשייה

ועוד. עם זאת, פריסת טכנולוגיה זו נמצאת עדיין בשלב מקדמי, כאשר מספר  ,ניהול ערים חכמות

  ת.שנתיים הקרובו -הצהירו כי התשתית תוצע במהלך השנה  Early Adaptors, -המפעילים בעולם, 

 

. לדוגמא, על 5דור הכנסת טכנולוגיות עד כה פורסמו מספר עבודות שניתחו את התועלות שייוצרו מ

בעלי התרומה העיקרית לצמיחה  ארבעה ורטיקליםזוהו    uropean CommissionE7 -פי דוח של ה

 (, ואלו צפויים רכבים אוטונומיים, בריאות, תחבורה, מפעלים) 5דור מערכות מפריסת  כתוצאה

 

                                                 
7 "Identification and quantification of key socio-economic data to support strategic planning for the 
introduction of 5G in Europe", European Commission, September 2016. 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/5g-deployment-could-bring-millions-jobs-and-
billions-euros-benefits-study-finds 
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. על פי מחקר זה, עלות פריסת התשתית 2025 -מיליארד יורו לשנה ב 62.5להניב תועלות בגובה של 

 .יורו לנפש 141רד יורו, ממוצע של מיליא 56.6הינה 

 

על הכלכלה העולמית,  5ערכה תחזית להשפעה של טכנולוגיית  דור  SIH8 עבודה אחרת שנעשתה על יד

טריליון דולר לכלכלה  12. ההערכה מציינת תרומה של (ראה תרשים להלן) בחלוקה לתחומי פעילות

בעלי הינם אלו שו ,תרחשצפוייה לההיא תוצר(, כאשר הענפים שבהם  4.6%) 2035 -העולמית ב

 הייצור, התקשורת והמידע, וכמו גם שירותים ציבוריים. תחומיהינם  ,התרומה הגדולה ביותר

 

לתוצר ולצמיחה  5בנושא התרומה של דור  9מחקר אחר שנערך על ידי הממשלה האוסטרלית

השונים, וערך תחזית  על הורטיקלים 5באוסטרליה, בחן את ההשפעה של פריסת טכנולוגיות דור 

באוסטרליה יחלו  5דור למשמעות הכלכלית של עיכוב בפריסת התשתיות. על פי מחקר זה, שרותי 

. התחזית הינה שהתשתית תייצר תרומה משמעותית מאוד לתוצר ולצמיחה, 2019 -להיות מוצעים ב

 .תוך עשור מההשקה 1,300-2,000$עם תוספת לתוצר לנפש של 

 

 Global impact of 5G on various industries  –להלן  תהמוצג טבלהבנושא זה, ראה 

    General Purpose – GPT יהוו 5טכנולוגיות דור המחקר האוסטרלי מעלה גם את השאלה האם 

Technology  הכלכלה, תוך כדי חלחול כלל מרכיבי השפעה חזקה מאוד ולאורך זמן על  בעלת

בדומה לשיפורים  ,בלבדלרבדים רחבים בחיינו, או לחילופין מדובר בשיפור טכנולוגי בתחום הסלולר 

  (Incremental Advance). שהיו בדורות קודמים

 

העבודה מציגה גם ניתוח לעלויות וקצב פריסת התשתית. ההערכה הינה כי הפריסה תתבצע תחילה 

באזורי עסקים, ואחר כך באזורים כפריים ומרוחקים יותר. קיים הבדל מהותי במקומות עירוניים ו

 מאוד בעלויות הפריסה בין האזורים הצפופים לאזורים בעלי אוכלוסייה דלילה. קצב הפריסה צפוי 

להיות איטי בתחילה, ויגדל ככל שיוצעו לשוק מוצרים ושירותים אשר יספקו ביקוש גובר לשימוש 

 בתשתית.

 

פרופיל סיכון גבוה בשלב כבעלות  הנ"ל הבסיסית הינה כי המפעילים יתייחסו להשקעותההערכה 

כאשר ההשקעות יעלו באופן קורלטיבי לקצב ו, כל עוד השימוש בטכנולוגיה אינו משמעותי, הראשון

 פער בין התועלות לסקטור התקשורת, לבין התועלות הגידול בשימוש בתשתית. יתרה מכך, קיים 

 

                                                 
8 https://cdn.ihs.com/www/pdf/IHS-Technology-5G-Economic-Impact-Study.pdf 
 
9 "Impact of 5G on productivity and economic growth", Australian Government, Department of 
Communications and the Arts, April 2018. 
https://www.communications.gov.au/publications/impacts-5g-productivity-and-economic-growth 
 

https://cdn.ihs.com/www/pdf/IHS-Technology-5G-Economic-Impact-Study.pdf
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 תעשיות אחרות ולקוחות פרטיים.  –למשתמשים הסופיים 

תהווה תבעוד שמפעילי הסלולר יבצעו את מרבית ההשקעות, ניתן להניח כי חלק מהותי מהתועלות 

  .בתעשיות אחרות )תחבורה, בריאות וכו'(

קיומה של השפעה חיצונית זו, משמעותה כי התמריץ למפעילים לביצוע השקעות בקצב מהיר הוא 

ך בהשוואה לראייה הכלל משקית. לכן ללא התערבות ממשלתית סביר כי קצב ההשקעות של נמו

 לא יהיה תואם את האופטימום בראייה הכלל משקית. 5דור סקטור התקשורת לפריסת תשתיות 

 

על כלל מגזרי  5להלן ראה שקף מתוך העבודה האוסטרלית המציג את ההשפעה של שירותי דור 

 המשק:
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, הינו החדשה פריסת הטכנולוגיהבהשקעות ל בנוגעחלטות השצפוי להשפיע על קבלת ההיבט נוסף 

להקים את הרשת  -  Early Adaptors עד כמה רווחי יהיה למפעילים לבצע אימוץ מוקדם ולהיות

 .בקצב מהיר על מנת להיות מבין הראשונים שתופשים את נתח השוק

 

ונצנזוס לגבי טווח סביר של עלות ההקמה. מחקרים לעניין עלות פריסת הרשת, יש לציין כי אין ק

שונים שנעשו עבור ממשלת אוסטרליה מצביעים על שונות גדולה בעלויות. קיים הבדל מהותי בין אם 

החישוב נעשה בעלות לנפש או עלות ליחידת אזור. ההערכות לעלות הקמת הרשת המבוססות על עלות 

ארד דולר.  עלויות המבוססות על תחזית עלות פר יחידת מילי 27 -מיליארד דולר ל 2לנפש נעות בין 

 .זאת משום צפיפות האוכלוסין הנמוכה באוסטרליה ,אזור הינן גבוהות יותר באופן משמעותי

 

עיכוב בהקמה ופריסת הרשת. במסגרת  – Delayהוצג גם ניתוח של משמעות ה האוסטרלי במחקר 

 המחקר נבחנו שני תרחישים:

בניית הרשת בקצב מהיר כך שהתועלות מגיעות גם הן מהר. ההנחה שהרשת  –השקה מהירה  .1

 .מוקמת תוך שנה וההטבות נוצרות בשנה שאחרי

 :קצב בניית הרשת יהיה באופן הבא –השקה איטית  .2

 משקף רק כניסת מפעילים שבחרו אסטרטגיית אימוץ מוקדם  –איטי  -בתחילה  2.1 

 .עסקית (פיזיביליותהתכנות )ו     

 Mainstream . להיות טכנולוגייתככל שהטכנולוגיה הופכת  –מהיר  -אמצע 2.2

 משקף תשואה פוחתת על ההשקעה. –איטי  -בסוף  2.3

 

פריסה איטית. ההנחה היא שההשקה  – 2בתרשים להלן מוצגת התחזית לקצב הפריסה בתרחיש 

 שנים(. 5)תוך הקמת הרשת מסתיימת  2024-2025, כאשר בשנים 2019-2020 -מתחילה ב

 

 % -עלות מצטברת ב  -תחזית לקצב הפריסה  –)פריסה איטית(  2תרחיש 
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, נבחנו בעבודה מספר תרחישים עם הנחות שונות לגבי Delay -על מנת להעריך את משמעות ה

 גובה הוצאות ההקמה וקצב ההשקה. תרחישים אלו הושוו לתרחיש בסיס בו , ההשפעה על התוצר

 .והתוצר גדל בהתאם למגמה ארוכת הטווח הנוכחית, 5דור  השקעה בטכנולוגיותלא נעשית כלל 

 

, כמו גם את אי הוודאות בהערכה 10וודאות בעלויות ההקמהההתרחישים השונים משקפים את אי 

 או שיפור אינקרמנטלי(.  GPTעל הכלכלה ) 5דור עד כמה ארוך יהיה גל ההשפעה של טכנולוגיות 

ההערכה כי אסטרטגיית מייצגת את  ,הבסיסיים בתכנית העסקית לבניית הרשתשונות זו בפרמטרים 

Delay מצד המפעילים הינה סבירה לאור הסיכונים הצפויים. 

 

דור בתרשים להלן מוצגת ההערכה במחקר האוסטרלי על השפעת עיכוב בהקמה והשקת טכנולוגיית 

פרמטרים כאשר לכל אחד מהם באוסטרליה. התוצאות מוצגות בארבע חלופות המשקפות שני  5

 נלקחו שני תרחישים:

 

   Longer Output Effect \Shorter Output Effect – 1פרמטר 

 :פרמטר זה מייצג עד כמה ההשפעה של הטכנולוגיה הינה ארוכת טווח

  השפעה קצרת טווח –שיפור אינקרמנטלי  -

- GPT – השפעה ארוכת טווח 

 

 .(Lagged( או איטי )Quickמהיר ) – קצב הקמה והשקת הרשת – 2פרמטר 

 ( בשני     5דור  ללא הקמת רשתהבסיס )ההשפעות מוצגות על השינוי בתוצר לנפש בהשוואה לתרחיש 

 .2050ובשנת  2030בשנת  –טווחי זמן 

 ,(Shorter Output Effect, Lagged Rollout) לדוגמא, אם ניקח את החלופה השנייה בטבלה 

 .2050 -דולר ב 1,900 -, ו2030 -דולר ב 1,400בהשוואה לתרחיש הבסיס היא התוספת לתוצר לנפש 

פריסה ה תבחלופ - ()פריסה איטית לעומת פריסה מהירה Delay -מכאן ניתן לראות גם את השפעת ה

. 2030דולר בשנת  600 -, ונמוך ב2050דולר בשנת  800 -הגידול בתוצר לנפש הינו נמוך ב ,איטיתה

 .דולר 600-800עיכוב בפריסת הרשת הינה פגיעה בתוצר לנפש בגובה של  כלומר ההשפעה של

 

 

 

 

 

 

                                                 
                     יש לציין כי בישראל העלויות צפויות להיות אף יותר גבוהות מאחר ועל המפעילים להשקיע השקעות נוספות  10     

 4בתשתיות דור 
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 לפי המחקר האוסטרלי  Delayהגידול בתוצר לנפש בתרחישים השונים והשפעת
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 . הצעת תכנית תמריצים להשקעות בתשתיות סלולר בישראל6
 

בישראל.  5ודור  4דור  הנדרשות בטכנולוגיותבחלק זה של העבודה תוצע תכנית תמריצים להשקעות 

כפי שהוצג בחלק הקודם בסקירת מקרה הבוחן האוסטרלי, צפויות אמנם הטבות גבוהות לכלכלה 

מהשקעה בטכנולוגיות חדשות, אך קיימת אי ודאות גבוהה למפעילים ביכולתם להשיג את התשואה 

 הראויה על ההשקעה. 

טרם התפתחו בעולם מודלים עסקיים להכנסות המפעילים  הסיכונים למפעילים מתבטאים בכך כי

מהיישומים החדשים, סביר כי חלק מהותי מההטבות ייווצרו במגזרים אחרים )כגון שירותי בריאות, 

תחבורה, ייצור(, והמפעילים הסלולריים לא יוכלו להנות באופן מלא מהיתרונות הללו )קיומה של 

 .נצ'מרק לגובה ההשקעות להקמה ופריסת הרשתהשפעה חיצונית(. כמו כן אין עדיין ב

 

בישראל, האפשרות כי מפעיל אחד יחליט על אסטרטגיה של אימוץ מוקדם על מנת  ,יחד עם זאת

. קשה להניח כי ביכולתם של המפעילים להסתיר את כוונתם במיוחד לתפוש נתח שוק אינה סבירה

לטעמנו ההשקעות האפשריות יהיה  ותכניותיהם לבצע השקעה כה מהותית. לכן שיווי המשקל של

 אחד משניים )עבור שלושת המפעילים שבבעלותם התשתית(:

 שלושת השחקנים ישקיעו;  .1

 .משקיעים םכל השלושה אינ .2

 

לאור אי הוודאות הקיימת בשלב זה, יחד עם התוצאות העסקיות החלשות של המפעילים, ההנחה 

שלא להשקיע, והתוצאה הסבירה הינה  יהיהועדף על המפעילים שיהסבירה היא כי שיווי המשקל 

 .שללא התערבות ממשלתית, זאת גם תהיה התוצאה בפועל

 

ראייה המשקית הכוללת שבה ההשקעות מועילות במידה אינה רצוייה לנוכח התוצאה זו לטעמנו, 

הבוחן מקרה בישראל. כפי שהוצג ב  5ודור  4דור רבה. במצב זה יהיה עיכוב בהמשך השקעות ב

 .השלכות כלכליות משמעותיות בצמיחה איטית יותר של התוצר לנפש היוהאוסטרלי, לעיכוב זה י

 

על ידי וזאת , את ההשקעות הנדרשות לעודד את המפעילים להשקיע כדי למנוע מצב זה, אנו מציעים

 .בתשתיות הפחתת דמי אגרות התדרים השנתיים )על ההקצאות הקיימות( בכפוף להוכחות ההשקעה

ההנחה הבסיסית היא כי מתן מענק גדול מספיק, יעודד לפחות מפעיל אחד להשקיע, ולאחר מכן שני 

 האחרים ילכו בעקבותיו.

 
 תכניות עידוד השקעות בתחומים אחרים בישראל

 
בעוד ההנחה הבסיסית היא כי בשווקים תחרותיים עסקים משקיעים ביעילות, במקרים בהם קיימות 

 השפעות חיצוניות משמעותיות, קבלת החלטות ההשקעה מצד הגוף המשקיע אינה לוקחת בחשבון 
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את התועלות הנוצרות לצדדים אחרים )למשל הצרכנים(. התוצאה היא שקיימת הסטה כלפי מטה 

להשקעות, ככל שהיא  השקעות. תיקון הסטייה יכול להיעשות על ידי תמיכה ממשלתיתשל גובה ה

 נעשית בצורה הנכונה. 

התועלת לצרכנים  –דוגמא בולטת לכך הינה בתחום האנרגיות המתחדשות ופליטת גזי חממה 

 מהקטנת פליטת מזהמים הינה רבה מאוד, אך ללא עידוד ממשלתי, לתעשייה אין תמריץ כלכלי לבצע

 השקעות אלו.

 

עידוד השקעות על ידי מענקי מדינה, במיוחד של גופים זרים במדינה הלוקלית, נעשה גם תחת ההנחה 

ועוד,  ,כי הגוף הזר המשקיע מביא נכסים בלתי מוחשיים כדוגמת ידע, שיטות ייצור, מחקר ופיתוח

 ( למגזרים נוספים בכלכלה.Spilloverאשר עם הזמן "יחלחלו" )

 
קיימות מספר רב של תכניות בישראל לעידוד השקעה באמצעות מענקי מדינה. מטרת התכניות הינה 

הגדלת תשתית הידע במדינה במטרה להגביר את התחרותיות של המשק, וכן טיפול בכשלי שוק 

כתוצאה מקיומן של השפעות חיצוניות להשקעה בתשתיות )כגון בתחום השבת מי קולחין ופריסת 

  .לגז טבעי( תשתית חלוקה

ממשלת ישראל מציעה כיום תמריצים שונים במטרה לעודד עסקים להשקיע בתשתיות ובהון. להלן 

 מספר דוגמאות לתכניות אלו:

 

  – חוק עידוד השקעות הון )מסלול מענקים( -

  ן, הוא לתמרץ תעשיות להגדיל את השקעותיה(במסלול מענקים)הרציונל של חוק זה 

במכונות וציוד, ולמשוך גופים בינלאומיים גדולים להקמת מתקני הייצור שלהם 

 .בישראל

  ההנחה היא כי הגדלת השקעות הון והקמת מתקני ייצור חדשים יביאו להגדלת

תעסוקה )בפרט בפריפריה(, הגדלת מיומנויות וידע, ושיפור התחרותיות של המשק 

 .הישראלי

 מההשקעות המאושרות, כאשר  20%ור של על פי החוק, ניתנים מענקים בשיע

 (.  30%ניתנת בפריפריה )סה"כ  10%תוספת של 

 
 –חדשנות  /מחקר ופיתוח  -

 
  מענקים למימון מחקר ופיתוח הניתנים על ידי רשות החדשנות במטרה להגביר את

אפים -היקף ההשקעה המשקי במו"פ, עידוד משקיעים זרים להשקעה בסטארט
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במטרה להגביר את היתרון  ,סיסטם בישראל בתחום זה-ישראלים ופיתוח האקו

 .התחרותי של המשק

 

 דוגמאות לתכניות: 

מההשקעה במו"פ, עד  50%מענק של יקבלו  – (Early Stage) חברות בשלב מוקדם

מההשקעה  85%-60% –אנרגיות מתחדשות וקלינטק וחברות , ₪מיליון  5לגובה של 

 המאושרת למשך שנתיים.

 

 –השבת מי קולחין מתקני   -

  במטרה לעודד את יעילות משק המים, ניתנים מענקי מדינה להקמת מפעלים

 להשבת מי קולחין לשימוש חוזר לחקלאות, דבר שמגדיל את כמות המים במשק.

  ,ההנחה היא כי הסקטור הפרטי לא היה משקיע במפעלי השבה ללא עידוד המדינה

פן בו מרבית התועלות )הכל כך מאחר וקיימת השפעה חיצונית משמעותית, באו

של המים  Capacity -משמעותיות( הנוצרות למשק מפעילות ההשבה והגדלת ה

 .הזמינים, אינן מתורגמות להכנסות ורווח למשקיע במפעל ההשבה

  מההשקעה במפעל ההשבה, כאשר במקרים  60%מענקים ניתנים בשיעור של

 .90%מיוחדים שיעור זה מגיע עד 

 
  –האצת פריסת רשת החלוקה לגז טבעי  -
 

 590ת תשתית רשת החלוקה )סמענקים לבעלי רישיון חלוקת גז טבעי, להאצת פרי 

 .למטר(₪ 

  קיימות תועלות גבוהות למשק בחיבור מפעלים לגז טבעי. אך קיימת השפעה

חיצונית בה לבעלי הרישיונות להקמה והפעלה של רשת החלוקה, אין תמריץ להאיץ 

ותיהם, מאחר ואינם יכולים להנות מחלק גדול מהתועלות המשקיות את השקע

 .שייווצרו כתוצאה מהאצת פריסת התשתית

 

 -כלכלה ירוקה   -
 

 מענקים הקשורים להשקעות המפחיתות פליטת גזי חממה. 

  מההשקעה 20%שיעור מענק של. 

 לפיתוח טכנולוגיות בתחום זה. 25%מענקים בשיעור של  - נוסףב 
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נציג להלן תכנית לעידוד השקעות בתחום תשתיות התקשורת, בדומה לתכניות העידוד הקיימות 

 .Upstream -המטפלות בהשפעות חיצוניות וכשלי שוק ב

 
 
 

 תכנית מוצעת לעידוד מפעילי הסלולר להשקעה בתשתיות חדשות
 

המפעילים לבצע  נציג להלן תכנית להשתתפות המדינה בהשקעות בתשתיות סלולר, במטרה לעודד את

 (.5דור חדשות )ה( וכן בטכנולוגיות 4בדור את ההשקעות הדרושות בטכנולוגיות הקיימות )

 

היא  5דור הפריסה הממוצעת של טכנולוגיות  עלות- European Commission ,  על פי הדו"ח של ה

אולם נתון זה מקובל בקרב מדינות רבות  )מחקרים אחרים הציגו הערכות שונות יורו לנפש 141

  ₪.מיליארדי  5.1 -בישראל תעלה כ 5דור (. על פי נתון זה, פריסת תשתית באירופה

ההמלצה היא שאחוז מסוים מההשקעה יכוסה על ידי הממשלה ככלי לתמרץ את המפעילים להשקיע, 

 .בכפוף להוכחת השקעהעבור ההקצאות הקיימות, כל זאת  האגרה השנתייםבצורה של הקטנת דמי 

 

כפי שהצגנו בעבודה זו, ניתן לומר כי הקצאות הספקטרום ההיסטוריות הביאו בחשבון את המבנה 

ולכן ככלל אין סיבה כלכלית ישירה להתאמת האגרות עבור ספקטרום  ,הקיים של האגרות השנתיות

 תדרים שכבר הוקצה. 

קעות עתידיות, אינה מהווה תיקון עם זאת, הפחתה בגובה אגרות המשמשת כמענק לעידוד הש

 רטרואקטיבי למחיר רכישת תדרים על ידי המפעילים. 

מההשקעות  40%-30%על פי תכניות תמריצים קיימות בישראל, אנו מניחים כי מענק בשיעור של 

 .משקף את התשואה הראויה למדינה

 

הפחתה באגרות המענק מומר לנציג להלן את המשמעות הכספית של התכנית. ההנחה הינה כי 

, באופן שהערך הנוכחי של הפחתת האגרות 4%עם שיעור היוון של  שנים, 15הספקטרום לתקופה של 

 .מהווה את גובה המענק

 

 ₪. מיליארד  5.1הינה  5דור עבור שוק הסלולר הכולל בישראל, סך ההשקעה בתשתית 

 ₪. מיליארד  1.5 -, גובה המענק בערכו הנוכחי הינו כ30%בהנחה ששיעור המענק הינו 

 ₪.מיליון  184לסכום של ₪, מיליון  138 -האגרות השנתיות פוחתות ב
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 מענק לעידוד השקעות

 
 

 
 
 

 הערכת התשואה למדינה מהתכנית
 

שהוצג בעבודה זו, הונח כי משמעות עיכוב בפריסת התשתית  יהאוסטרל מחקרבהתבסס על הערכות ה

דולר בעבודה האוסטרלית,  600דולר )על פי הערכה של  450בישראל הינה הפחתה בתוצר לנפש של 

 בגין פערי התוצר לנפש בין המדינות(.  25%ומזה הופחת 

 .לשנה₪ מיליארד  13.8 -הפגיעה בתוצר הכולל הינו בסכום של כ

 

להשקעת המדינה של  IRRשנים מתקבל  10 -(, בתחשיב ל₪40% )מיליון  2,040של  בהנחת מענק

. בתחשיב לחמש שנים כאשר נלקח בחשבון שהפגיעה בתוצר לנפש היא מחצית ממה שנלקח 675%

 .337%הינו  IRR -דולר(, ה 450דולר במקום  225)

 
IRR על השקעת המדינה 
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האוסטרלית על הפגיעה בתוצר כתוצאה מעיכוב בפריסת בהתבסס על ההנחות שנלקחו מהעבודה 

 European -ועל סמך הערכות לעלות הקמת הרשת על פי העבודה של ה ,5דור  תשתיות

Commission ניתן לומר כי התכנית המוצעת לתימרוץ המפעילים הסלולריים בישראל להשקיע ,

צפויה פחתת אגרות הספקטרום, ( דרך ה 5בדור  והשקעות חדשות 4דור בתשתיות )השקעות המשך ב

 להניב למדינה תשואה שנתית גבוהה ביותר.
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 (2018)יולי   5חומר אינפורמטיבי בנושא דור  –נספח א׳ 
 

 2018יולי  GSA : כל הנתונים מבוססים דו"ח הערה
 

Table 2: FR1 bands  
NR operating band  Uplink (UL) operating band  Downlink (DL) operating band  Duplex mode  
n1  1920–1980 MHz  2110–2170 MHz  FDD  
n2  1850–1910 MHz  1930–1990 MHz  FDD  
n3  1710–1785 MHz  1805–1880 MHz  FDD  
n5  824–849 MHz  869–894 MHz  FDD  
n7  2500–2570 MHz  2620–2690 MHz  FDD  
n8  880–915 MHz  925–960 MHz  FDD  
n12  699–716 MHz  729–746 MHz  FDD  
n20  832–862 MHz  791–821 MHz  FDD  
n25  1850–1915 MHz  1930–1995 MHz  FDD  
n28  703–748 MHz  758–803 MHz  FDD  
n34  2010–2025 MHz  2010–2025 MHz  TDD  
n38  2570–2620 MHz  2570–2620 MHz  TDD  
n39  1880–1920 MHz  1880–1920 MHz  TDD  
n40  2300–2400 MHz  2300–2400 MHz  TDD  
n41  2496–2690 MHz  2496–2690 MHz  TDD  
n51  1427–1432 MHz  1427–1432 MHz  TDD  
n66  1710–1780 MHz  2110–2200 MHz  FDD  
n70  1695–1710 MHz  1995–2020 MHz  FDD  

 
n71  663–698 MHz  617–652 MHz  FDD  
n75  N/A  1432–1517 MHz  SDL  
n76  N/A  1427–1432 MHz  SDL  
n77  3300–4200 MHz  3300–4200 MHz  TDD  
n78  3300–3800 MHz  3300–3800 MHz  TDD  
n79  4400–5000 MHz  4400–5000 MHz  TDD  
n80  1710–1785 MHz  N/A  SUL  
n81  880–915 MHz  N/A  SUL  
n82  832–862 MHz  N/A  SUL  
n83  703–748 MHz  N/A  SUL  
n84  1920–1980 MHz  N/A  SUL  
n86  1710–1780 MHz  N/A  SUL  

 

NR operating band  Uplink (UL) operating band  Downlink (DL) operating band  Duplex mode  
n257  26500–29500 MHz  TDD  FDD  
n258  24250–27500 MHz  TDD  FDD  
n260  37000–40000 MHz  TDD  FDD  
n261  27500–28350 MHz  TDD  FDD  
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Table 4: National 5G and other relevant licensing activities  

Country/ 
territory  

Regulatory/ licensing 
authority  

Summary of relevant spectrum activities  

Argentina  Ministry of Modernization  
The government has begun the re-farming process for the 3400–
3600 MHz band and is considering an auction of the 1427–1517 
MHz band.  

Australia  
Australian Communication 
and Media Authority 
(ACMA)  

Australian Communications and Media Authority (ACMA) plans to 
auction on the 3600 MHz band for 5G use in Q3 2018. It also plans 
the allocation of 25.25–27 GHz band for 5G in Q3/Q4 2019. The 
1500 MHz spectrum is planned for auctioning in Q2 2019. The 
band is currently in a process of re-farming for mobile services 
and broadcasting satellite services.  

Austria  

Austrian Regulatory 
Authority for Broadcasting 
and Telecommunications 
(RTR)  

RTR plans to hold an auction in the 3400–3800 MHz frequency for 
5G services. The auction is expected to take place in the second or 
third quarter of 2018.  

Belgium  

Belgian Institute 
for Post and 
Telecommunications 
(BIPT)  

Belgian Institute for Post and Telecommunications (BIPT) plans to 
auction the 700 MHz, 1400 MHz and 3600 MHz bands for 5G in 
2019.  

Bahrain  Telecommunications 
Regulatory Authority (TRA)  

According to TRA’s ‘Management current and future requirement 
release plan’, the 3500–3600 MHz and 3600–3800 MHz bands 
‘could be considered to be made available for very high capacity 
broadband ...using channel bandwidths larger than 20 MHz per 
operator.’  

Bosnia and 
Herzegovina  

Communications 
Regulatory Agency (RAK)  

Bosnia’s Communications Regulatory Agency (RAK) adopted new 
regulations for the use of the 3400–3600 MHz, 3600–3800 MHz, 
800 MHz and 2600 MHz bands, allowing mobile/fixed 
communications on a technology– neutral basis.  

Brazil  
Brazilian National 
Telecommunications 
Agency (ANATEL)  

Brazilian telecom regulator (ANATEL) is considering revising the 
regulations regarding the 3400–3600 MHz band in order to allow 
its use by terrestrial services in coexistence with satellite 
applications in adjacent bands. According to ANATEL, the 3400–
3600 MHz band should be the rst to be deployed for 5G. The 
regulator also published a resolution on opening 100 MHz of 
spectrum in the 2300–2400 MHz band for mobile services. 
ANATEL plans to auction the 700 MHz band and 3400–3600 MHz 
band in 2019. In addition, part of the 2500–2690 MHz band may 
also be made available. All those bands are expected to be licensed 
on a technology neutral basis.  

Bulgaria  
Communications 
Regulation Commission 
(CRC)  

Bulgarian telecom regulator (CRC) launched a public consultation 
on the use of the 3400–3600 MHz band and the 3600–3800 MHz 
band for 5G services before 2020.  

 
 

Country/ 
territory  

Regulatory/ licensing 
authority  

Summary of relevant spectrum activities  

Canada  
Innovation, Science and 
Economic Development 
(ISED) Canada  

The Innovation, Science and Economic Development of Canada is to 
auction spectrum licences in the 614–698 MHz band on a technology 
neutral basis. It launched a consultation on the framework to 
auction spectrum licences in the 3.5 GHz (3450–3650 MHz), 3.8 GHz 
(3650–4200 MHz) and 28 GHz (27.5–28.35 GHz) band for 5G and a 
consultation on releasing spectrum in the 37–40 GHz and 64–71 
GHz bands for 5G. Canada is also considering plans to release the 
1500 MHz, 1600 MHz, 26 GHz, 32 GHz and 80 GHz bands for mobile 
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use, subject to ongoing analysis. In July 2018, Canada published its 
spectrum auction plan for 2018–2024. The first auctions will be in 
March 2019 for spectrum in the 600 MHz band. Mid–band spectrum 
at 3500 GHz is expected to be auctioned in 2020, while spectrum at 
26 GHz, 28 GHz, 37–40 GHz and 64–71 GHz is expected be made 
available for exible terrestrial use towards the end of 2021. The 32 
GHz, 70 GHz and 80 GHz bands are set to be available for backhaul in 
2019/2020.  

Chile  
Under-Secretary of 
Telecommunications 
(Subtel)  

The government confirmed intentions to have the first 5G auctions 
on Q4 2018. It has also frozen current licences in the 3400–3800 
MHz band to prepare for future auction. In July Subtel opened a 
consultation on use of 3.4–3.8 GHz and 27.5–28.35 GHz for 5G.  

China  
Ministry of Industry and 
Information Technology 
(MIIT)  

MIIT reserved the 3300–3600 MHz and 4800–5000 MHz bands for 
5G services. China is also expected to use the 24.75–27.5 GHz band 
and the 37–43.5 GHz band and has recently initiated a stakeholder 
consultation on these bands. These are currently being used for 5G 
trials.  

Colombia  
Ministry of Information 
and Communications 
Technologies (MinTIC)  

MinTIC has indicated its intentions to auction the 700 and 1900 MHz 
spectrum bands.  

Czechia  Czech Communications Ofi 
ce (CTU)  

CTU awarded frequencies in the 3600–3800 MHz band to local 
operators for high speed data networks. It is also formally 
considering releasing the 700 MHz band for mobile services.  

Egypt  

National 
Telecommunication 
Regulatory Authority 
(NTRA)  

NTRA is formally considering using 3400–4200 MHz for IMT.  

El Salvador  

Superintendence 
of Electricity and 
Telecommunications 
(SIGET)  

The government is planning to auction the 1700/2100 MHz bands.  

Finland  Finnish communications 
regulator (Ficora)  

In July 2018 the Finnish communications regulator launched an 
auction for spectrum in the 3500 MHz frequency band (3410–3800 
MHz), with registrations to bid due in August. It is also considering 
the use of 24.25– 27.5 GHz band and other high frequency bands for 
5G.  

France  
Regulatory Authority for 
Electronic Communications 
and Posts (ARCEP)  

ARCEP plans to start auctioning frequencies in the 3400–3800 MHz 
band. In May 2018, it launched a public consultation on the future 
use of the 26 GHz band for 5G.  

 
 
 

Country/ 
territory  

Regulatory/ licensing 
authority  

Summary of relevant spectrum activities  

Germany  Bundesnetzagentur  

Germany auctioned spectrum at 700 MHz for mobile broadband in 
2015; the spectrum is expected to be available from 2019. In March 
2018, Bundesnetzagentur announced the end of the consultation 
phase for the 2000 MHz (1920–1980 MHz/2110–2170 MHz) and 
3400–3700 MHz bands for 5G services. Both bands are to be 
auctioned in 2018.  

Greece  
Hellenic 
Telecommunications and 
Post Commission (EETT)  

EETT announced that on February 2, 2017 the procedure for granting 
of the ‘Rights of Use for Radiofrequencies’ 
in the band 24.5–26.5 GHz had been completed and three operators 
were granted frequencies to use for xed wireless access services. In 
February 2018, EETT announced that there was interest in the 3400–
3800 
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MHz band from operators following a public consultation. 
Participants said that licences should be allocated before 2020 with 
the majority of respondents saying Q4 2019 would be an appropriate 
time for allocation.  

Hong Kong  
Office of the 
Communications 
Authority (OFCA)  

OFCA has completed its consultation and decided to release in 2019 
the 3300–3400 MHz band for indoor mobile services, the 3400–3600 
MHz band for mobile services (accessible from April 2020) and the 
4830–4930 MHz band for mobile services. It also invited telecom 
operators to express interest in, and is currently consulting on 
assignment options, for the 26 GHz band (24.25–27.5 GHz) and 28 
GHz band (27.5–28.35 GHz) for 5G mobile services with release 
planned for 2019.  

Hungary  
National Media and 
Infocommunications 
Authority  

The National Media and Infocommunications Authority of Hungary is 
formally considering the following 5G bands –  

700 MHz, 3400–3800 MHz and 26 GHz.  

India  Telecom Regulatory 
Authority of India (TRAI)  

In January 2018, TRAI held an Open House discussion 
on ‘Auction of Spectrum in 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 
2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 3300–3400 MHz and 3400–3600 
MHz bands’. In March 2018, 
India’s Telecom Department asked incumbents to free spectrum in 
the 3300–3400 MHz band for 5G by 30th September 2018. India 
created a 5G High Level Forum 
to formulate strategy on 5G. The High Level Forum released its 
recommendation on 5G spectrum. It includes the following spectrum 
bands: 617–698 MHz, 698–803 MHz, 1427–1518 MHz, 3300–3600 
MHz, 3600–3700 MHz, 24.25–27.5 GHz, 27.5–29.5 GHz, 29.5–31.3 
GHz, 31.8–33.4 GHz and 37–43.5 GHz.  

India’s Telecom Department is now preparing an action plan based 
on this recommendation.  

Indonesia  

Ministry of 
Communications and 
Informatics of Indonesia 
(BRTI)  

Initial indications for the Ministry of Communications and 
Informatics of Indonesia are that Indonesia will license 5G spectrum 
by 2022. Current bands under consideration for allocation are 24.25–
27 GHz, 27–29.5 GHz and 3.4–3.6 GHz.  

Ireland  
Commission for 
Communications 
Regulation (ComReg)  

In May 2017, ComReg allocated slices of the 3600 
MHz band for broadband (including 5G) services. The commission 
also published a consultation regarding the distribution of spectrum 
in the 26 GHz band. The new 26 GHz National Block Licences are 
likely to be restricted to point–to–point (P2P) links, and licensees will 
not be permitted to o er mobile services using the spectrum  

 
 

territory  
Regulatory/ licensing 
authority  

Summary of relevant spectrum activities  

Italy  
Communications 
Guarantee Authority 
(AGCOM)  

AGCOM launched a public consultation in March 2018 regarding 5G 
wireless spectrum. Potential 5G bands identi ed by the regulator are 
as follows: 694–790 MHz, 3600–3800 MHz and 26.5 GHz–27.5 GHz. 
In April 2018, Italy launched a public consultation on the freeing up 
of the 700 MHz band for 5G with a view to launching an auction in 
September 2018.  

Japan  
Ministry of Internal A airs 
and Communications 
(MIC)  

Japan’s (MIC is formally considering the 4400–4900 MHz, 3600–
4200 MHz and the 28 GHz (27–29.5 GHz) bands for 5G and plans to 
assign spectrum in these bands by March 2019. Technical 
requirements for use of these bands will be set by summer 2018. The 
3400–3600 MHz band mght also be considered.  
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Latvia  Public Utilities 
Commission  

In December 2017 the Public Utilities Commission announced that 
LMT had won spectrum in the 3400– 3450 MHz and 3650–3700 MHz 
bands for 5G services.  

Lithuania  
Communications 
Regulatory Authority 
(RRT)  

RRT launched a public consultation on the use of spectrum in the 
3400–3800 MHz and 3800–4200 MHz frequency ranges for 5G.  

Luxembourg  
Luxembourg 
telecommunications 
regulation authority  

ILR has launched a public consultation on the country’s frequency 
plan. It includes the allocation of the frequency band 703–733 MHz 
band coupled with 758–788 MHz band for provision of mobile/ xed 
communications networks.  

Malta  Malta Communications 
Authority  

Malta plans to open up 700 MHz band to mobile services from mid-
2021.  

Mexico  
Federal Institute of 
Telecommunications 
(IFT)  

Mexico is to auction the 600 MHz (614–698 MHz) band for 5G in 
2020 after reallocation of digital television services into the lower 
bands. Separately the telecom regulator is in the process of 
auctioning spectrum between 2500 MHz and 2690 MHz. 120 MHz 
will made available in six national 20 MHz blocks: four paired 2×10 
MHz FDD blocks and two unpaired 20 MHz TDD blocks. The 
remaining 10 MHz will be reserved as ‘guard band’ spectrum. The 
licences are expected to be awarded by November or December 
2018. The regulator has stated the spectrum can be used for delivery 
of 4G and 5G services.  

Morocco  
National Agency for the 
legalisation of 
communications (ANRT)  

Morocco is considering using the 3400–3600 MHz band for IMT.  

Netherlands  Ministry of Economic A 
airs  

The Dutch Ministry of Economic A airs plans an auction of the 700 
MHz, 1400 MHz and 2100 MHz frequency bands in the autumn of 
2019. The frequencies will be used for 4G and 5G. The Government of 
Netherlands is considering the use of 3500 MHz spectrum for mobile 
services in 2018.  

New 
Zealand  

Radio Spectrum 
Management  

According to the Radio Spectrum Management’s Road map to 5G in 
New Zealand, the range between 3410 and 3690 MHz could be 
considered for 5G post October 2022. The ranges of 24.25–28.35 
GHz, 1427–1518 MHz band (L Band) and the 600 MHz band are also 
to be considered for 5G use. New Zealand plans to start allocating 5G 
suitable frequencies in 2018/19.  

 
 

ountry/ 
territory  

Regulatory/ licensing 
authority  

Summary of relevant spectrum activities  

Norway  
Norwegian 
Communications Authority 
(Nkom)  

Nkom plans to auction spectrum in the 700 MHz and 2100 MHz 
bands. The sale is likely in 2019. In June 2018, Nkom published draft 
auction rules for the award of spectrum in the high 6 GHz, 8 GHz, low 
10 GHz, high 
10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz and 38 GHz bands. The 
frequencies must be used for terrestrial radio applications capable 
of providing electronic communications services.  

Pakistan  
Pakistan 
Telecommunication 
Authority (PTA)  

PTA is formally considering the use of the 3500 MHz band for 5G 
services.  

Poland  Digitalization Ministry  
The Polish regulator has opened a consultation on the allocation of 
the following 5G spectrum: 700 MHz, 3.5 GHz, 3.7 GHz and 26 GHz. 
The consultation ends on 8 August 2018.  

Portugal  National Communications 
Authority (ANACOM)  

ANACOM is currently holding a public consultation on a proposed 
spectrum auction of various bands for 5G: 700 MHz, 450 MHz, 900 
MHz, 1500 MHz, 1800 MHz , 2.1 GHz, 2.6 GHz, 3.6 GHz and 26 GHz. In 
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June 2018, the regulator approved a roadmap for the distribution of 
700 MHz (694–790 MHz) spectrum for future 5G wireless services. 
According to the regulator, the band – which is currently used for 
digital terrestrial television services – will be freed up by 30 June 
2020.  

Qatar  Communications 
Regulatory Authority (CRA)  

CRA is considering auctioning the 700 MHz band, 3500 MHz band 
(3400–3600 MHz) and 26 GHz band (26.5–27.5 GHz) for 5G mobile 
services. The 700 MHz frequency band would be deployed to 
accommodate the demand of the service providers and for the 
applications of the public protection and disaster relief (PPDR).  

Romania  

National Authority for 
Management and 
Regulation in 
Communications (ANCOM)  

ANCOM has announced plans to auction spectrum at 700 MHz for 5G 
before the end of 2019. By the end of 2018 it aims to adopt a 
national position on the release and use of spectrum in the 700 MHz, 
800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400–3600 MHz and 26 GHz bands 
for broadband wireless communications.  

Russia  Ministry of 
Communications  

The Russian Ministry of Communication has awarded test licences 
for 5G trials in the 3400–3800 MHz and 25.25– 29.5 GHz bands but 
has yet to formally sort out long- term 5G spectrum licensing. 
Operators MegaFon and Rostelecom have been looking at the 
potential to deploy 5G in the 3400–3600 MHz and 26 GHz bands.  

Saudi 
Arabia  

Communications and 
Information Technology 
Commission (Saudi Arabia) 
(CITC)  

CITC allocated a total of 80 MHz of spectrum across the 700 MHz, 
800 MHz and 1800 MHz bands to STC, Zain and Etihad Etisalat 
(Mobily) in an auction held on 11 February  

2018. Bands are suitable for next generation wireless high–speed 
data services across Saudi Arabia.  

Singapore  
Infocomm Media 
Development Authority 
(IMDA)  

IMDA is considering the following bands for future 5G deployments: 
800 MHz, 1427–1518 MHz, 3400–3600 MHz and 24.25–29.5 GHz.  

Slovakia  
O ce for Regulation of 
Electronic Communications 
& Postal Services (RU)  

RU has awarded 3600–3800 MHz licences (non–speci ed purpose). 
The regulator also launched a consultation on the 26 GHz and 29 
GHz bands for 5G. RU is additionally considering allocating spectrum 
at 700 MHz after freeing it up from use by digital TV. In May 2018 
RU launched  

an auction for spectrum in the 10 GHz band, with the spectrum 
designated for public wireless access communications.  

 
 

Country/ 
territory  

Regulatory/ licensing 
authority  

Summary of relevant spectrum activities  

Slovenia  Agency for communication 
networks and services  

Slovenia has launched a public consultation for the allocation of 
spectrum in the 700 MHz band for 4G and 5G services.  

South Africa  
Independent 
Communications Authority 
of South Africa (ICASA)  

ICASA held its rst 5G forum meeting to discuss how to implement 
5G in the country in 2017. The regulator plans to auction the 825–
830 and 870–875 MHz bands in 2019.  

South Korea  Ministry of Science and ICT  

South Korea held its rst 5G auction in the 3.5 GHz and 28 GHz bands 
on 15 June 2018. SK Telecom and KT each acquired 100 MHz in the 
3.5 GHz band, the maximum amount allowed per operator, while LG 
Uplus won 80 MHz; in the 28 MHz band, each operator won 800 
MHz.  

Spain  
The Ministry of Energy, 
Tourism and Digital 
Agenda (MINETAD)  

MINETAD launched a public consultation on the 700 MHz 
frequency band (694–790 MHz) it plans to auction in 2018. In May 
2018 it ran an auction of the 3.6–3.8 GHz spectrum band for use for 
5G services. A total of 200 MHz was auctioned. Orange España 
separately gained spectrum at 3.5 GHz in an auction in 2016.  
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Sweden  Swedish Post and Telecom 
Authority (PTS)  

PTS launched public consultations on the demand for 5G 
frequencies in the 24.25–27.5 GHz bands. The spectrum allocation 
in this band is expected to take place in 2019. PTS has launched an 
auction for spectrum in the 700 MHz band due to complete in 
December 2018. In June 2018, PTS announced it is to auction 
wireless spectrum licences for 5G services in the 3.4 GHz–3.8 GHz 
band in 2019.  

Switzerland  Federal Communications 
Commission  

In July 2018 the Swiss Federal Communications Commission 
launched an invitation to a tender for spectrum in the 700 MHz, 
1400 MHz, 2600 MHz and 3500–3800 MHz bands. Whilst suitable 
for 5G they are being auctioned on a technology neutral basis.  

Taiwan  
The National 
Communications 
Commission (NCC)  

NCC has opened a public consultation on the allocation of spectrum 
in the 3400–3600 MHz, 3600–3800 MHz and 3800–4200 MHz 
bands for 5G in 2020. It is also formally considering the 28 GHz 
band.  

Thailand  
National Broadcasting and 
Telecommunications 
Commission (NBTC)  

NBTC plans a technology neutral auction of spectrum 
in the 2600 MHz band (80 MHz) and 700 MHz for 5G by 2020. The 
regulator plans to auction spectrum in the 850 MHz and 1800 MHz 
bands in 2018. The regulator is also considering awarding 
spectrum in the 3.5 GHz, 26 GHz or 28 GHz ranges.  

Tanzania  Tanzania Communications 
Regulatory Authority  

Tanzania held a 700 MHz band auction. The auction was aimed at 
promotion, enhancement and facilitation of innovation for new ICT 
services and technologies to be deployed in the band.  

UAE  
Telecommunications 
Regulatory Authority 
(TRA)  

TRA is considering an early deployment of 5G in the following 
bands: 1427–1518 MHz. 3300–3800 MHz and 24.25–27.5 GHz. In 
addition, the 40 GHz range will be considered for 5G beyond 2020.  

 
 
 
 
 

ountry/ 
territory  

Regulatory/ 
licensing 
authority  

Summary of relevant spectrum activities  

UK  
O ce of 
communications 
(Ofcom)  

Ofcom issued an update to its 5G strategy, saying that would continue its 
work to free radio spectrum in the 700 MHz, 3.6–3.8 GHz and 26 GHz bands 
(as well as considering whether spectrum in the 66–71 GHz bands may be 
viable) for 5G. In March 2018, Ofcom allocated spectrum in the 3.4 GHz 
band (3410–3480 MHz and 3500–3580 MHz) for 5G. In July 2018, Ofcom 
revealed it is making licence exempt spectrum available in the 66–71 GHz 
band, which could be used for future 5G services.  

USA  
Federal 
Communications 
Commission (FCC)  

The FCC has opened additional mmWave spectrum resources for mobile 
use. The new Spectrum Frontier order dated 16 November 2017 makes an 
additional 1.7 GHz of mmWave spectrum in the 24 GHz and 47 GHz bands 
available for exible terrestrial wireless use. It also maintains previously 
adopted spectrum allocations for mobile use in the 28 GHz, 37 GHz and 39 
GHz bands, and unlicensed use between 64 GHz and 71 GHz. It also 
auctioned o the 600 MHz band. FCC is formally reconsidering its 3550–
3700 MHz band policy. This spectrum is currently used for Citizens 
Broadband Radio Service, but could be made available for 5G in the future. 
The commission is considering a consultation on the 5.925–7.125 GHz band 
for unlicensed use. The FCC plans to hold an auction of spectrum in the 28 
GHz band and 24 GHz band for 5G uses starting in November 2018. The 
FCC is considering opening up the 4.9 GHz public safety band possibly for 
more 5G access and support robotic and drone operations in the future. 
FCC is formally considering making 3700–4200 MHz mid- band frequencies 
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available for 5G. In May 2018, FCC announced plans to auction the 2.5 GHz 
band (2496– 2690 MHz) for 5G. In June 2018, FCC announced that it is also 
considering making an additional 2.75 GHz of the 26 and 42 GHz bands 
available for 5G.  

Vietnam  
Ministry of 
Information and 
Communications  

Vietnam’s Ministry of Information and Communications is formally 
considering auctioning the 700 MHz and 2600 MHz bands in the coming 
year that will be in principle technology neutral. Speci cally for 5G the 
Ministry 
has stated that the 24.25–27.5 GHz and 27–43.5 GHz bands are of interest 
and (whole or partly) could be made available for 5G services pending 
international developments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 5: Completed 5G auctions  

Region/country  Authority  Band  
Licensing basis (e.g. 
exclusive 5G, mobile 
broadband etc)  

Auction/ 
award date  

Ireland  
Commission for 
Communications Regulation 
(ComReg)  

3600 MHz  Mobile broadband including 
5G  2017  

Latvia  Public Utilities Commission  

3400–3450 
MHz and 
3650–3700 
MHz  

5G  2017  

South Korea  Ministry of Science and ICT 
(MSIT)  

3.42–3.7 GHz 
and 26.5–28.9 
GHz  

5G  June 2018  

Spain  
The Ministry of Energy, 
Tourism and Digital Agenda 
(MINETAD)  

3600–3800 
MHz  5G  July 2018  

UK  O ce of communications 
(Ofcom)  3400 MHz  5G  2018  
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Table 6: Recent awards/allocations of potentially 5G-suitable spectrum  

Region/country  Authority  Band  
Licensing basis (e.g. 
exclusive 5G, mobile 
broadband etc)  

Auction/ 
award date  

Germany  Bundesnetzagentur  700 MHz  Mobile broadband  
2015 (spectrum 
available from 
2019)  

Greece  Hellenic Telecommunications and 
Post Commission (EETT)  

24.5–26.5 
GHz  Fixed wireless access  2017  

Norway  Norwegian Communications 
Authority (Nkom)  900 MHz  Mobile services  2017  

Saudi Arabia  
Communications and Information 
Technology Commission (Saudi 
Arabia) (CITC)  

700 MHz, 
800 MHz, 
1800 MHz  

Next generation wireless 
high- speed data services  2018  

Spain  Ministry of Energy, Tourism and 
Digital Agenda  3.5 GHz  Mobile broadband 

services  2016  

Tanzania  Tanzania Communications 
Regulatory Authority  700 MHz  For ICT services  2018  

 

 

 

 

 

Table 7: confirmed  5G auctions and their dates  

Region/ 
country  

Authority  Band  

Licensing basis 
(e.g. exclusive 5G, 
mobile broadband 
etc)  

Auction/ award 
date  

Australia 
Australian Communication 
and Media Authority (ACMA) 

3575-3700 MHz 5G 2018 

Australia 
Australian Communication 
and Media Authority (ACMA) 

25.25–27 GHz 5G 2019 

Australia 
Australian Communication 
and Media Authority (ACMA) 

3400-3800 MHz 5G 2018 

Canada 
Innovation, Science and 
Economic Development 
Canada 

3450-3650 MHz 5G 2020 

Finland 
Finnish communications 
regulator (Ficora) 

3410-3800 MHz 5G Under Way 

France 
Regulatory Authority for 
Electronic Communications 
and Posts (ARCEP) 

3400-3800 MHz 5G 2018 
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Germany Bundesnetzagentur 

1920-1980 
MHZ/2110-2170 
MHz and 3400-3800 
MHz 

5G 2018 

Greece 
Hellenic Telecommunications 
and Post Commission (EETT) 

3400-3800 MHz  5G 2019 

Hong Kong  OFCA  

3300–3400 MHz; 
3400–3600 MHz; 
4830–4930 MHz; 
24.25–28.35 GHz  

5G  2019  

Italy  Communications Guarantee 
Authority (AGCOM)  700 MHz  5G  2018  

Japan  
MIC (MIC has yet to con rm all 
the details related to release of 
this spectrum)  

3.6–4.2, 4.4–4.9 and 
27–29.5 GHz  5G  2019  

Mexico  Federal Institute of 
Telecommunications (IFT)  2500–2690 MHz  4G and 5G  2018  

Netherlands  Ministry of Economic A airs  700 MHz; 1400 MHz; 
2100 MHz  4G and 5G  2019  

Poland  Digitalization Ministry  700 MHz  5G  2020  

Poland  Digitalization Ministry  3400–3800 MHz; 26 
GHz  5G  2021  

Romania  
National Authority for 
Management and Regulation 
in Communications (ANCOM)  

700 MHz  5G  2019  

Sweden  Swedish Post and Telecom 
Authority (PTS)  700 MHz  5G  

Registra- tions 
open; auction due 
to complete 
December 2018  

Sweden  Swedish Post and Telecom 
Authority (PTS)  3400–3800 MHz  5G  2019  

Taiwan  The National Communications 
Commission (NCC)  

3400 MHz; 3600 
MHz; 28 GHz  5G  2020  

USA  Federal Communications 
Commission (FCC)  

24 GHz; 28 GHz 
(unassigned 
licences); 2500 MHz  

5G  2018  

 

Brazil  
Brazilian National 
Telecommunications Agency 
(ANATEL)  

700 MHz; 2300–
2400 MHz; 3400–
3600 MHz  

Technology neutral  2019  

Canada  Innovation, Science and Economic 
Development Canada  614–698 MHz  Technology neutral  March 2019  

Colombia  
Ministry of Information and 
Communications Technologies 
(MinTIC)  

700 MHz; 1900 
MHz  Technology neutral  Tentatively 

2018  

Malaysia  Malaysian Communications and 
Multimedia Commission (MCMC)  700 MHz  Mobile broadband services  2018  

Norway  Norwegian Communications 
Authority (Nkom)  

700 MHz; 2100 
MHz  Mobile services  2019  

Slovakia  
O ce for the Regulation of 
Electronic Communications and 
Postal Services  

10 GHz (10.15– 
10.65 GHz)  

Public wireless access 
communications to provide 
services to end users  

Under way  
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South 
Africa  

Independent Communications 
Authority of South Africa (ICASA)  

825–830 and 
870–875 MHz  IMT  2019  

 
 

Table 8: Other planned auctions for potentially 5G-suitable bands  

Region/ 
country  

Authority  Band  
Licensing basis (e.g. 
exclusive 5G, mobile 
broadband etc)  

Auction/ award 
date  

Brazil  
Brazilian National 
Telecommunications Agency 
(ANATEL)  

700 MHz; 2300–
2400 MHz; 
3400–3600 MHz  

Technology neutral  2019  

Canada  
Innovation, Science and 
Economic Development 
Canada  

614–698 MHz  Technology neutral  March 2019  

Colombia  
Ministry of Information and 
Communications 
Technologies (MinTIC)  

700 MHz; 1900 
MHz  Technology neutral  Tentatively 2018  

Malaysia  
Malaysian Communications 
and Multimedia Commission 
(MCMC)  

700 MHz  Mobile broadband 
services  2018  

Norway  Norwegian Communications 
Authority (Nkom)  

700 MHz; 2100 
MHz  Mobile services  2019  

Slovakia  
O ce for the Regulation of 
Electronic Communications 
and Postal Services  

10 GHz (10.15– 
10.65 GHz)  

Public wireless access 
communications to 
provide services to end 
users  

Under way  

South Africa  
Independent Communications 
Authority of South Africa 
(ICASA)  

825–830 and 
870–875 MHz  IMT  2019  

Switzerland  Swiss Federal Council  

700 MHz; 
1400 MHz; 
3500–3600 
MHz; 3600–
3800 MHz; 2600 
MHz  

Technology neutral  

Invitation to tender 
under way, auction 
due to complete 
2019  

Thailand  
National Broadcasting and 
Telecommunications 
Commission (NBTC)  

850 MHz, 1800 
MHz  Digital infrastructure  2018  

 


