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 תמצית

  

מדינות מפותחות עם מערכתית של התמודדות ועניינו  רית פרקש הכהןמסמך זה נכתב לבקשת חברת הכנסת או

בישראל בשנים האחרונות, כלי מדיניות אפשריים ומנגנונים  מחיהסקירה של יוקר היוצגו מסמך ב. יוקר המחיה

 מדינות מפותחות.בכמה  מחיהלהתמודדות עם סוגיית יוקר ה

רמת התחרותיות, התוצר לנפש, שער החליפין, : מסביריםהתלוי במגוון משתנים  ,מקועהוא משתנה  מחיהיוקר ה

רוקרטיה ומשתנים נוספים. משתנים מסבירים אלו תלויים בשינויים בשווקים ורמת פריון, רגולציה, ביפתיחות ליבוא, 

משרדי הממשלה, מאסדרים ורשויות  על ידיוכדומה( ובמדיניות הננקטת חדשות )העדפות הצרכנים, טכנולוגיות 

 מיסוי וכדומה(. מדיניות ת )רפורמות מבניות, מדיניות הריבית ושער החליפין,ציבוריו

תוצר הלנוכח נתוני כך, לפיבין רמת המחירים לבין התוצר לנפש. וקשר סיבתי מתאם יש  ,כלכליתההתיאוריה  לפי

 OECD-ממוצע מדינות ה – 100-ביחס ל 94-כ תהיהבישראל , היינו מצפים שרמת המחירים 2018לנפש בשנת 

הייתה  רמת המחירים בישראל 2018בשנת  כלומר,. 118 הייתהרמת המחירים בפועל אך  ,המשמש נקודת הייחוס

 .התוצר לנפשעל פי הצפויה מהרמה  26.1%-גבוהה בשיעור של כ

-ב רמת המחירים 2018שנת ב  OECD,-מדינות ה 36-המתאם בין התוצר לנפש לבין רמת המחירים בעל פי סקירת 

נמוכה  הייתה מדינות רמת המחירים 12-התוצר לנפש, ובעל פי נתוני גבוהה מהרמה הצפויה  דינות הייתהמ 24

 .(כאמור 26.1%) ביותר הגבוה בשיעור הצפויה מהרמה גבוהה המחירים רמת בישראלמהרמה הצפויה. 

בשנת : OECD (100)-ממוצע מדינות הלעומת  בעשור האחרון חלו שלוש קפיצות מדרגה ברמת המחירים בישראל

לרמת  ,9.9%חלה עלייה בשיעור של  2013בשנת ; 102לרמת מחירים של  ,15.9%חלה עלייה בשיעור של  2008

. 1.7% ירידה בשיעור של – 2018בשנת ו ,120לרמה של  ,6.2%חלה עלייה בשיעור של  2017בשנת ; 111מחירים של 

במקום מוצבת ישראל ו, 9.2%בשיעור של  2018עד  2015ם מתוקנן לפי כוח קנייה עלה בישראל בשניההשכר הריאלי 

 בשנים אלו.מתוקנן לפי כוח קנייה ההריאלי  בשיעור הגידול בשכר OECD-מדינות ה 35מתוך  התשיעי

 . הכלי העיקרי הואנמצאים בידי גופים שוניםוהם  ,המחיה ביוקר טיפולל לממשלה יש כמה כלי מדיניות אפשריים

כך שהמחירים ייקבעו בשיווי משקל תחרותי ויימנעו מצבים של חוסר תחרותיות בגין  וקיםבשו התחרותיות עידוד

אלא פועלים בתחום זה  יוקר המחיה שתחום אחריותו הוא יחידבישראל אין גורם  וחסמי כניסה.גבוהה ריכוזיות 

ד מהם אין סמכות אך לאף אח מסוימתכל אחד מהם מורשה לטפל בסוגיית יוקר המחיה מנקודת מבט כמה גופים; 

 מלאה או מקיפה בעניין.

. מחיהה יוקר בנושאהעוסק באופן מערכתי  יחידגוף  אין שנסקרו המפותחות המדינות בכל ,המשווהלפי הסקירה 

שמירה ופיקוח על בהיא גורם מרכזי בסקירת המצב הקיים ו התחרות רשותישראל, כמו ברבות, מפותחות במדינות 

מדידת להיא הגורם הראשי האחראי  לסטטיסטיקה המרכזית והלשכה, בהםמחירים ורמת ההתחרותיות בשווקים 

 רמת המחירים.
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 מבוא  .1
לבחון אפשר מדינות אחרות. לעומת רמת המחירים ברמת המחירים במדינה  הואיוקר המחיה 

את רמת המחירים הכוללת ואת רמת המחירים של קבוצת מוצרים )דיור, מזון וכדומה(. לפי 

 , לרבות התוצר לנפש ושער החליפין.מחיהיש לבחון כמה משתנים ביוקר ה ,כלכליתה הספרות

 תוצר לנפש 1.1
אולם, לא כל המוצרים ובהינתן סחר חופשי בין מדינות, רמת המחירים ביניהן צפויה להיות דומה. 

פערי הפערים ברמות המחירים בין המדינות נובעים מ. חסמי יבואיש ולעיתים  והשירותים סחירים

תוצר לנפש נמוך  עם. במדינות יבוא ומחסמי סחירים-הלאשירותים הומוצרים ה ביןירים מח

 The Penn"נקראתהתופעה  – סחירים צפויים להיות נמוכים-לאהמחירי המוצרים והשירותים 

" Effect ( 1ניתוח שלBalassa  2ושלSamuelson השניםבמשך מחקרים אמפיריים שאושש ב).3 

מדינות אחרות אולם התוצר לנפש לעומת גבוהה תהיה המחירים במדינה ייתכן כי רמת כך, לפי

 .למצופה נמוך יחסית יהיה מחיהכן יוקר ה , ועלמרמת המחירים גבוה בשיעור גבוה יותריהיה 

 . 2018בשנת ות המפותחות ינבמדרמת המחירים והתוצר לנפש להלן מוצגים ש 1בתרשים 

 20184ינות המפותחות בשנת רמת המחירים והתוצר לנפש במד – 1 תרשים

 

                                                             

1  Balassa, Bela, The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal, Journal of Political Economy 72 (1964), 
pp. 584–596.  

2  Samuelson, Paul A., Theoretical Notes on Trade Problems, Review of Economics and Statistics 46 (1964), pp. 
145–154. 

3  Ehsan U. Chouddhri and Mohsin S. Khan, Real Exchange Rates in Developing Countries: Are Balassa-
Samuelson Effects Present?, IMF Staff Papers, 52, 3(2005), pp. 387–409.  

4  Price level: OECD, Purchasing Power Parities for GDP; GDP per Capita in current prices: The World Bank, 
Data - GDP per capita (current US Dollars), accessed: 7 January 2018. 
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רמת , היינו מצפים ש2018התוצר לנפש בישראל בשנת  בהינתןמההשוואה בתרשים עולה כי 

רמת  אפשר לראות כי אולם ,OECD (100)-, כלומר מתחת לממוצע ה94-כ תהיההמחירים 

 26.1%-רמת המחירים בישראל גבוהה בשיעור של כ , קרי118 הייתה 2018בשנת המחירים 

יש להשוות למדינות אחרות עם תוצר לנפש  ישראלבאת רמת המחירים  5.הצפויהרמה מה

( 118רמת המחירים בישראל ) .נמצאות מעל קו המגמהה ניו זילנד,ו , צרפת, כגון בריטניהדומה

 116,945שהתוצר לנפש בלוקסמבורג )אף (, 116של לוקסמבורג )מרמת המחירים גבוהה יותר 

מיקום המדינות מבחינת דולר(.  41,715תוצר לנפש בישראל )המ 180%-דולר( גבוה בכ

כלומר רמת המחירים בהן גבוהה  ,הן מעל קו המגמהמדינות  36מדינות מתוך  24 ,הנסקרות

מדינות הן מתחת לקו המגמה, כלומר רמת  12-התוצר לנפש, ועל פי נתוני מהרמה הצפויה 

צר לנפש. בקרב המדינות מעל קו המגמה, התועל פי נתוני המחירים בהן נמוכה מהרמה הצפויה 

( ואיסלנד 23.7%) ניו זילנדואחריה  ,כאמור 26.1%-כ ,ביותר הגבוה הוא בישראל הפער

, 41% –(. בקרב המדינות מתחת לקו המגמה, הפער הגבוה ביותר הוא בטורקיה 18.2%)

 .19.9% – ובפולין 37.9% – בלוקסמבורג

 שער החליפין 1.2

. נושא זה נחקר ןביניה שער החליפין הריאלילמעשה את  מהווהדינות יחס רמת המחירים בין מ

שער החליפין הפער בין שער החליפין הנומינלי לבעניין בספרות הכלכלית לגבי ישראל בעיקר 

  6.השקל של יתר ייסוף של קיומו בחינתבריאלי, ה

א מדד הביג מק. הויחיד שער החליפין הריאלי באמצעות מחיר של מוצר  נבחן שבו  ,פשטנימדד 

הריאלי דרך להשוואה בין שער החליפין כ 1986-אקונומיסט בהמצא על ידי מק הו גביהמדד 

המדד מבוסס על שוויון כוח קנייה ( לבין שער החליפין הנומינלי. המבורגריםה מחירי בין פערה)

(PPP כלומר בחינת המחיר ,)ביולי  שנערכה בדיקהלפי עבור מוצר דומה, במקרה זה המבורגר. ב

ש"ח לדולר  2.96המחירים היה  יחס ,דולר 4.77או  ש"ח 17היה מק בישראל  מחיר הביג, 2019

מתחת  17%-נסחר בלעומת הדולר השקל . כלומר, ש"ח לדולר 3.57של  ליפיןחר לעומת שע

. מתחת לערכו 13.3%-הדולר נסחר ב לעומת קלהש, 2020בינואר  שנערכה . לפי בדיקהלערכו

 – שנבדקו המדינות בקרב בגובהו השישיההמבורגר בישראל היה  מחיר בשתי הבדיקות

, ארצות הברית, שווייץ)לאחר  לנפש תוצרלפי נתוני  המצופה מהמחיר במידה ניכרת גבוה

  7.תוצר לנפש גבוה לעומת ישראל(עם כולן מדינות  – שבדיה, קנדה ונורבגיה

                                                             

, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בישראל בהשוואה למדינות המפותחות מחיהנתונים על יוקר הלהרחבה ראו: בת חן רוטנברג,   5
 .2017בדצמבר  17

Z. Eckstein and A. Friedman, ; 33' מע, 2012פברואר , 2011ספטמבר עד דצמבר  – ההתפתחויות הכלכליותבנק ישראל,   6
.214–. 201pp (2011), 57 ersBIS Pap, The equilibrium real exchange rate for Israel 

7 The Big Mac index, The Economist, January 2020. 
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. ייסוף המטבע המקומי דרכיםבכמה  משפיע על רמת המחיריםהנומינלי שינוי בשער החליפין 

בעבור ייצור מוביל לירידה במחירי המוצרים והשירותים המיובאים, לרבות חומרי גלם המשמשים 

הייצור המקומי. עם זאת, בעת פוטנציאל בעבור הרחבת מקומי ומוצרי השקעה המשמשים 

יר את מדינות אחרות יש להמרמת המחירים בהשוואת רמת המחירים במדינה כלשהי ל

 8גבוהה יותר. תהיה מחיריםהייסוף המטבע המקומי רמת בעקבות כן,  המחירים למטבע אחר. על

אינם מחלחלים למחירים שהשינויים בשער החליפין כמעט  ,לפי מחקר של בנק ישראל

 9.מחירים גבוהה ביחס לחו"להרמת  ,ייסוף השקל בעקבות לכן ;המקומיים

, כגון שינוי בתוצר לנפש, שינוי בשער משקיתהרמה ג באפשר להציהסיבות לפער המחירים את 

, כגון רמת התחרותיות, פריון ענפיתהרמה וב ,החליפין, תשתיות, כישורי כוח העבודה וכדומה

 להלן.ש 3.1בענף, חסמי כניסה בענף, פתיחות ליבוא וכדומה, כמפורט בסעיף 

 בישראל מחיהיוקר ה .2
 OECD-ירים בישראל בהשוואה לממוצע מדינות התונים על רמת המחמוצגים נלהלן שבסעיפים 

השנים, השוואת מוצרים בקטגוריות צריכה שונות, שינוי בהכנסה ובהוצאה של משק בית במשך 

 .לפי עשירונים של הכנסה נטו ושינוי בהכנסה נטו ובמדד המחירים לפי חמישונים של הכנסה

 רמת המחירים בישראל בעשור האחרון 2.1

היום הציבורי פעם אחר פעם, ובעיקר כשהחלה -א יוקר המחיה לסדרבעשור האחרון עלה נוש

בעקבות  נושאי מחירי הדיור, המזון והדלק.עיקר סביב ב ,2011המחאה החברתית של קיץ 

המלצות  .נברגטמנואל טרכ 'המחאה החברתית הקימה הממשלה ועדה ציבורית בראשות פרופ

  להלן.שבתיבה מוצגות ועדה זו 

בין  אההשווכלי למשמשים  והאיחוד האירופי OECD-המיזם המשותף של השל  PPP10-נתוני ה

של מעל  םמחיריה מהשוואת מתקבליםכוח הקנייה  נתוני מפותחות.מחירי המוצרים במדינות ה

רמת המחירים מוצג פירוט של להלן ש 2 מוצרים ושירותים בכל מדינה ומדינה. בתרשים 3,000

. רמת המחירים OECD-מדינות הב תממוצעהמחירים ה לעומת רמת 2018-ל 2007בישראל בין 

                                                             

כלומר  –ו ש"ח לאיר 4אירו, שער החליפין הוא  1הוא  באירופהש"ח והמחיר  4לדוגמה, בשנה כלשהי מחיר מוצר בישראל הוא   8
בשער השקל לעומת שער האירו,  25%המחיר זהה. בשנה שלאחר מכן המחירים במטבע המקומי לא משתנים, אולם חל ייסוף של 

ייסוף בשיעור של אירו, אף שמחירו בש"ח לא השתנה. כך,  1.3ש"ח לאירו ומחיר המוצר בישראל הוא  3וכעת שער החליפין הוא 
בשתי אף ש, אירופהבבין מחיר המוצר בישראל למחיר המוצר  33%יל לפער מחירים של ובמהאירו  תבשער השקל לעומ 25%

 המדינות לא חל שינוי במחיר המוצר במטבע מקומי.
 .2016באפריל  2, ליתכפרק א': המשק והמדיניות הכל, 2015בנק ישראל, דוח בנק ישראל לשנת   9

10 PPP :Parityr Purchasing Powe.שוויון כוח קנייה , 

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/dochbankIsrael2015chap1.aspx
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לשער החליפין יש השפעה על רמת היחס בין שווי הקנייה לבין שער החליפין. יש לציין כי היא 

 .יכולות לחול בה תנודותועל כן  המחירים

 OECD (0720–1820)11-ב תממוצעהרמה הרמת המחירים בישראל לעומת  – 2 תרשים

 

רמת המחירים בישראל הייתה נמוכה מרמת המחירים  2007לה כי בשנת עו תרשיםמהנתונים ב

 . בעשור האחרון חלו שלוש קפיצות מדרגה: 12%-כבשיעור של  OECD-במדינות ה

  102לרמת מחירים של  ,15.9%חלה עלייה בשיעור של  2008בשנת ; 

  111לרמת מחירים של  ,9.9%חלה עלייה בשיעור של  2013בשנת ; 

  120לרמה של  ,6.2%ה עלייה בשיעור של חל 2017בשנת . 

לציין כי התוצר לנפש בתקופה  יש .1.7%דה בשיעור של רירמת המחירים בישראל  2018בשנת 

ומדד השכר הממוצע הריאלי עלה בשיעור של  681,12.%-( עלה בשיעור של כ1820–0720זו )

%11.8.13  

מתוקנן לפי כוח הבשכר הריאלי,  לצד השינוי ברמת המחירים בישראל יש לבחון גם את השינוי

כי בתקופה הנדונה השכר עלה בקצב מהיר יותר מרמת המחירים.  מלמד חיובי נתוןקנייה. 

מתוקנן לפי כוח קנייה במדינות הלהלן מפורטים שיעורי השינוי של השכר הריאלי ש 3 בתרשים

 .2018עד  2015בשנים  OECD-ה

                                                             

 .2018, שנת 11.26, לוח 2017, 2015, 2014 , שנים:14.26, לוח 2018הלמ"ס, שנתון סטטיסטי   11
 . עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת.9201 ספטמבר, 211.: לוח 8201 – שנתון סטטיסטיהלמ"ס,   12
 .2018בדצמבר  17: הכניס, שוק העבודה ודמוגרפיה: מדד השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר –סטטיסטיקה בנק ישראל,   13

88

102
100

104 105

101

111
113 112

114

120
118

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

http://www.knesset.gov.il/
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https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2019-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-70.aspx
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https://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/SeriesSearchBySubject.aspx?Level=4&sId=17
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 14(2018עד  2015) OECD-ייה במדינות השינוי השכר הריאלי לפי כוח קנ – 3תרשים 

 

 2018עד  2015מתוקנן לפי כוח קנייה עלה בישראל בשנים ההשכר הריאלי על פי נתוני התרשים, 

. בשנת OECD-מדינות ה 35מתוך  תשיעיבמקום ה ישראל היא זו בתקופהו 9.2%בשיעור של 

לעומת ממוצע של  ,דולר 37,655 היההשכר הממוצע השנתי בישראל במונחי כוח קנייה  2018

 %10.4.15פער של  – OECD-דולר במדינות ה 41,553

 צריכה בקטגוריות מחירים רמות 2.2
לעומת המדינות המפותחות, בתקנון  בישראל להלן מפורטים מחירי קטגוריות הצריכהש 1בלוח 

גבי מדי שלוש שנים, והמחקר המעודכן ביותר נערך ל רךנע PPP-יש לציין כי מחקר הכוח הקנייה. 

 סביר כי בחלק מהקטגוריות חלו מאז שינויים. ,כן על. 2020תחילת שנת ופורסם ב 2017שנת 

                                                             

14 OECD.stat, Average Annual Wage, in 2017 constant prices at 2017 USD PPPs, accessed: 12 January 2020. 
15  OECD, Average Wage, accessed: 12 January 2020. 
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כן יש לסייג את ממצאי ההשוואה של רמות  ועל ,כן, במדינות השונות דפוסי הצריכה שוניםמו כ

  16מחירים לפי קטגוריות מוצרים.ה

, 28EU (7201-הו OECD-המדינות בישראל לעומת  צריכהמוצרי מחירי קטגוריות  – 1לוח 

 17במונחי כוח קנייה(

 OECD = 100 EU28 = 100 ענף

 157 152 דיור, מים, חשמל, גפ"מ ודלקים 
 141 148 טבק

 140 139 מסעדות ובתי מלון
 151 137 מחירי המזון והמשקאות

 168 131 בריאות
 132 123 מוצרים אחרים

 110 122 תחבורה
 123 121 ביגוד והנעלה

 119 120 ט וציוד לביתריהו
 125 120 תרבות ובידור

 129 108 חינוך
 96 75 תקשורת

וממוצע מדינות  OECD-בישראל לעומת ממוצע מדינות ה PPP-בלוח מפורטים נתוני מדד ה

מדינות בעלות תוצר לנפש דומה לישראל, כגון עם איחוד האירופי. את ההשוואה יש לערוך ה

(, שכן קיים מתאם חיובי וקשר סיבתי 119( וניו זילנד )101טניה )(, ברי100צרפת )רמת המחירים 

 :ללומהנתונים בלוח עולים הדברים הבין התוצר לנפש לבין רמת המחירים. 

  רמת מחירי הדיור, חשמל, מים גפ"מ ודלקים בתקנון כוח קנייה בישראל 2017בשנת ,

ממוצע המ 57%ר של ובשיעו -OECDמדינות הבממוצע המ 52%בשיעור של  התה גבוהיהי

 מדינות האיחוד האירופי.ב

  37%תה גבוהה בישראל בשיעור של י, רמת מחירי המזון והמשקאות הי2017בשנת 

 מדינות האיחוד האירופי.בממוצע המ 51%ובשיעור של  OECD-מדינות הבממוצע המ

  ממוצע המ 31%יתה גבוהה בישראל בשיעור של י, רמת מחירי הבריאות ה2017בשנת

 ממוצע מדינות האיחוד האירופי.מ 68%ובשיעור של  OECD-ת המדינוב

ניתוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת העלה כי ענף המזון מאופיין ברמת ריכוזיות גבוהה 

רמת המחירים  18יחסית ובחסמי יבוא מכסיים גבוהים, ורמת פריון העבודה נמוכה יחסית.

ענף  – דוק וניהול מכסות )כמו חלב וביציםבישראל גבוהה בעיקר בענפים עם פיקוח ממשלתי ה

                                                             

ניתוח עליית מחירי מוצרי המזון ובחינת הצעת חוק קידום התחרות בענף להרחבה בנושא ההסתייגויות, ראו: איתמר מילרד,  16
 .2014, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ינואר 2013–המזון, התשע"ג

17 OECD, 2014 PPP Benchmark results, 12 January 2020.  
, מרכז המחקר ניתוח המגמות במדד מחירי מוצרי המזון בשנים האחרונות ובחינת הגורמים המשפיעיםלהרחבה: בת חן רוטנברג,  18

 .2018ל הכנסת, אוקטובר והמידע ש

 

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/mmm/pages/document.aspx?docid=91506b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977&businesstype=1
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/mmm/pages/document.aspx?docid=91506b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977&businesstype=1
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PPP2011
https://m.knesset.gov.il/activity/info/mmm/pages/document.aspx?docid=cas-76178-y5p2h7
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מהממוצע במדינות  99%-וב OECD-מהממוצע במדינות ה 79%-שבו רמת המחירים גבוהה ב

, יש גורמים נוספים לפערים במחירים כגון עלויות הכשרות וסבסוד זאת ועוד האיחוד האירופי(.

 8%-בכוות האיחוד האירופי מדינמ 29%-במחירי החינוך היו גבוהים בישראל חקלאות באירופה. 

 .OECD-מדינות המ

ולממוצע מדינות האיחוד  OECD-היא לממוצע מדינות השהוצגה לעיל כאמור, ההשוואה 

רמת תוצר לנפש דומה עם מדינות את המצב בישראל למצב בלהשוות  מקוםאולם יש  ,האירופי

מדינות בעלות תוצר לנפש רמת המחירים בכל ה ,זו השוואה לפי. לישראל, כגון צרפת וניו זילנד

.  הגבוה ביותר מהמצופההוא הפער  בישראלהדומה לישראל גבוהות מהרמה המצופה, אולם 

, 23.7%-ב – ניו זילנדבהתוצר לנפש, על פי נתוני  26.1%-גבוהה ב בישראל רמת המחירים

 .10.4%-ב – צרפתבו ,12.0%-ב– בריטניהב

 וצרים בישראל ובאיחוד האירופי.משקולות של קבוצת וצגות ממלהלן ש 4תרשים ב

 19(9201משקלות של קבוצות מוצרים בישראל ובאיחוד האירופי ) – 4 תרשים

 דירה ואחזקת דיור על משק בית בישראלהוצאה של משקל ה כפי שאפשר לראות בתרשים,

-כ אוה מזון בישראלוצאה על המשקל ה למשק בית באירופה. 15.8%-לעומת כ ,33.3%-כהוא 

                                                             

שונים בין ישראל המוצרים  משקלותקטגוריות ו .המצרכים העיקריים במדד המחירים לצרכןמשקלות הסעיפים ו :הלמ"ס ישראל:   19
 12 :, כניסהEurostat , sHarmonized Indices of Consumer Price :אירופהמרכז המחקר והמידע; על ידי  ועובדולאירופה 
משקל ההוצאה על דיור  וילקוטים. תכשיטים, קוסמטיקה, תיקים גוןמוצרים כ נכלליםקבוצת "שונות" בישראל ב .2020בינואר 

 מחושב באופן שונה בישראל ובאירופה.
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-לעומת כ ,5.8%-כ – בישראלחינוך על באירופה. משקל ההוצאה  15.1%-עומת כל ,13.2%

 שיעורהסיבה העיקרית היא ש :אפשריותכמה סיבות  הז פערל .האירופי האיחוד במדינות 1.2%

פרטי גבוה יותר בישראל בכל דרגי החינוך המימון הגבוה יותר בישראל ובאוכלוסייה ילדים ה

 ה(.)מהגיל הרך ועד לאוניברסיט

 בישראל ובאירופה בעשור האחרון. צריכהקבוצות של מדדי מחירים בשינוי מוצג ה 5תרשים ב

 20(2019–2007) קבוצות צריכה ראשיות 12-השינוי במדד המחירים ב – 5 תרשים

 
-, לעומת כ19.9%-מדד המחירים בישראל עלה בכ 2019עד  2007בשנים  על פי נתוני הלוח,

בישראל  עלהד האירופי בממוצע. מדד מחירי האלכוהול והטבק מדינות האיחו 28-בכ 21.8%

 44.5%-בישראל בכ עלה. מדד מחירי דיור ואחזקת דיור 56.7%-ובאירופה ב 85.4%-בכ

 .12.1%-ובאירופה בכ 25.5%-בישראל בכ ירדהתקשורת  מחירי . מדד30.7%-ובאירופה בכ

 .11.7%-בכ עלהה ובאירופ 22%-בישראל בכ ירדריהוט וציוד לבית  מחירי מדד

 .סחירים-המוצרים הלאמדד בו המוצרים הסחיריםמדד להלן מוצגים השינויים בש 6בתרשים 

 21(2019–2015)רמת הסחירות לפי שינוי במדד המחירים  – 6 תרשים

 

                                                             

 :האירופעובדו על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת;  המוצרים, משקלות מחירים ומדדי המחיריםחולל מ: הלמ"ס, ישראל 20
Eurostat, ricesPonsumer Cndices of IHarmonized  , :2020בינואר  26כניסה. 

 . 2019במרץ  31, מדדי מחירים נבחרים, 1-ה לוח, 2018דוח בנק ישראל בנק ישראל,  21
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בין שנת  1.4%-בשיעור מצטבר של כ עלהמהנתונים בתרשים עולה כי מדד המחירים לצרכן 

מדד ו ,בתקופה זו 4.8%-כבשיעור  העלסחירים -ים הלא. מדד המוצר2019לשנת  2015

מוצרים ההשינוי במדד  מוצג 2לוח ב באותה תקופה. 4.5%-בשיעור של כ ירדהמוצרים הסחירים 

 הממשלה. על ידיהמסופקים ישירות 

 22הממשלה על ידיתים המסופקים ורישינוי במדד מוצרים וש – 2לוח 

 מוצר
2007 2019 

 

 שינוי מדד משקל מדד משקל
 15.6% 103.8 0.85% 89.8 0.94% חשמל 
 35.2% 105.9 2.28% 78.3 2.63% שירותי מים וביוב  
 25.3% 100.0 2.35% 79.9 2.41% סים עירונייםימ 
 19.6% 103.1 0.28% 86.2 0.39% יסודי-חינוך קדם 
 28.0% 100.4 0.37% 78.5 0.34% חינוך יסודי 
 16.6% 100.1 0.11% 85.9 0.13% יסודי-חינוך על 
 25.8% 100.6 0.24% 80.0 0.19% חינוך גבוה, אקדמי 
 0.3% 100.3 0.43% 100.0 0.67% נסיעה בתחבורה ציבורית 
 78.4% 102.4 0.64% 57.4 0.02% שירותי דואר 

 24.2% 102.6 7.54% 82.6 7.72% משוקללמדד 

הממשלה עלה בשנים  על ידיים מוצרים ושירותים המסופקמדד מחירי  על פי הנתונים בלוח,

במדד המחירים לצרכן. עליות בולטות  19.9%לעומת עלייה של  ,24.2%-כב 2019עד  2007

 סים עירונייםימ( ו28%(, חינוך יסודי )35.2%) שירותי מים וביוב(, 78.4%הן של שירותי דואר )

 .0.3% –עלה בשיעור נמוך יחסית  נסיעה בתחבורה ציבוריתמדד (. 25.3%)

בהשוואה לשיעור השינוי  ,רים בישראל לעומת אירופהימוצג שיעור השינוי ברמת המח 7בתרשים 

 אירו ולמדד המחירים לצרכן.-ן ש"חשל שער החליפי

 23(2018–2007)ובשער החליפין ת המחירים בישראל ושיעור השינוי ברמ – 7 תרשים

 

עד  2007שיעור דומה בשנים מדד המחירים לצרכן בישראל ובאירופה עלה במהתרשים עולה כי 

( עלתה PPPבאירופה. לעומת זאת, רמת המחירים בישראל ) 18.9%-כבישראל ו 20% – 2018

                                                             

משקלות הסעיפים   :2019. 2019באוגוסט  8, 1.2לוח , סיכומים כלליים – 2017סקר הוצאות משק הבית  :2017–2007הלמ"ס,  22
 . משקל מסך ההוצאה לתצרוכת של משק בית ממוצע.2019, ינואר והמצרכים העיקריים במדד המחירים לצרכן

רמת  ;2020 בינואר 12:  כניסה, חליפין ישערבנק ישראל,  שער החליפין: ;רים לצרכןימדד המחהלמ"ס,  :רכןמדד מחירים לצ 23
מדד המחירים  ;2018, שנת 11.26, לוח 2017 ,2015 ,2014 , שנים:14.26הלמ"ס, השנתון הסטטיסטי, לוח  :המחירים בישראל

 .January 2020 ,Harmonized Indices of Consumer Prices, Eurostat 14 :לצרכן באירופה
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http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/households17_1755/t01_2.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%9F-2019.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%9F-2019.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Statistics/Pages/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/Seriesbysubject.aspx?Level=4&sId=50
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st14_26&CYear=2014
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st14_26&CYear=2015
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st14_26&CYear=2018
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2019-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-70.aspx
https://ec.europa.eu/eurostat/portal/page/portal/hicp/data/main_tables
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נובעת, בין היתר, . עלייה זו OECD-לעומת ממוצע מדינות ה 34.1%בתקופה זו בשיעור של 

כפי  ,רביחס לדול 12.5%ביחס לאירו ובשיעור של  24.1%בשיעור של בתקופה זו ייסוף השקל מ

השפעת השינוי בשער שלעיל, על  8 הערת שוליים מס'שאפשר לקרוא בדוגמה שהובאה ב

 .החליפין

 לפי חמישוני הכנסה בית ימשקבהכנסות ובמדד המחירים של  שינוי 2.3
השינוי בהכנסות ובמדד המחירים לפי חמישונים של הכנסה על ים נתונים להלן מוצגש 3בלוח 

 .2017עד  2007שנים ית בכספית נטו בתקנון לנפש סטנדרט

 24(1720–0720)שינוי בהכנסות ובמדד המחירים לפי חמישונים  – 3לוח 

 5 4 3 2 1 חמישון הכנסה
 31.6% 56.3% 76.8% 101.3% 147.0% )מחירים שוטפים(שינוי בהכנסה נטו 

 13.5% 14.6% 15.6% 16.6% 17.4% שינוי במדד המחירים

עלתה ההכנסה הכספית נטו של החמישון הנמוך  2017עד  2007בתקופה על פי הנתונים בלוח, 

הכספית נטו  בהכנסה 31.6%, לעומת עלייה בשיעור של 147%של  יחסיתגבוה נומינלי בשיעור 

של חמישון ההכנסה הנמוך עלה משוקלל , מדד המחירים המנגדשל חמישון ההכנסה הגבוה. 

אפשר ללמוד נתונים אלו מגבוה. ההכנסה ה וןבחמיש 13.5%-כשל יה י, לעומת על17.4%-כב

הכנסה נמוכה, שכן הגידול בהכנסה הכספית נטו עם היחסי של משקי בית  םשיפור במצבשחל 

 .צריכהמהעלייה במדד המחירים לפי משקלות  במידה ניכרתגבוה 

 סיבות לפערי המחיריםה 2.4

 חיהמם ליוקר היפרסם אגף הכלכלן הראשי מחקר בנושא הסברים מקרו כלכלי 2015בשנת 

-מהעלייה ברמת המחירים ב %80-לפי המחקר, כ 25.מדינות המפותחותלעומת ה בישראל

  קשורה לשינויים שחלו בשער החליפין, בפתיחות לייבוא ובתוצר לנפש. 2008–2005

ולמדינות האיחוד  OECD-עיקריות לפערי מחירים בין ישראל למדינות ה אפשריותסיבות להלן 

 .האירופי

 

 

                                                             

, וסקר הוצאות בית: הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת בחמישונים של משקי 1.1לוח , 2017סקר הוצאות משק הבית הלמ"ס,  24
. מדד 2019בספטמבר  9, כניסה: בחמישונים של משקי בית : הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת1.1לוח , 2007משקי בית 

במדדים של  2017המחירים בכל שנה חושב לפי משקלות הצריכה של כל חמישון. שיעור השינוי הוא חלוקה של המדדים בשנת 
 .2007שנת 

 .2015ביולי  12, משרד האוצר, אגף הכלכלן הראשי , בישראל מחיההסבר מקרו כלכלי ליוקר ה גבע אסף וקריל זאב, 25

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A7-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-2017.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2009/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A7-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-2007-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D.aspx
https://mof.gov.il/ChiefEcon/EconomyAndResearch/ArticlesSet/Article_20150802.pdf
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 ת:סיבות ברמה משקי

לעומת האירו ובשיעור  29%בשיעור של  2019עד  2007שנים של השקל עלה ב שער החליפין

יש לציין כי מאז המשבר הכלכלי העולמי בנק ישראל רוכש מט"ח  26לעומת הדולר. %3.31של 

 27למנוע ייסוף יתר של השקל.כדי 

-ה דינותבמ 12.5%-לעומת כ ,13.6%-ב 2018עד  2010שנים ישראל בעלה ב  תוצר לנפשה

OECD  במונחיPPP.28  במדינות בעלות תוצר לנפש גבוה משל ישראל יש 1כמתואר בתרשים ,

רמת מחירים נמוכה יחסית. הדבר מושג בין היתר באמצעות הפעלת כלי מדיניות שנועדו לשפר 

את הפריון ואת כושר התחרויות בשוקי העולם, כך שהתחזקות הכלכלה והמטבע המקומי לא 

 29מחירים גבוהה יחסית.יתורגמו לרמת 

במידה ניכרת ממשקל המיסים סים העקיפים בתוצר גבוה יבישראל משקל המ :סיםימדיניות מ

פער התורם ישירות לרמת מחירים גבוהה  – OECD-הממוצע במדינות ה בתוצר העקיפים

 במידה ניכרת מרמת המיסויבענף הרכב רמת המיסוי בישראל גבוהה לדוגמה,  30יחסית.

חברות  :יצואב מותנית הטבות במסקבלת חוק עידוד השקעות הון בכמו כן,  31רופה.מדינות איב

חברות היצואניות זכאיות להטבות משמעותיות בתשלום מס חברות, ובפועל שיעור מס 

לחברות הפועלות במשק המקומי )מסחר ושירותים, לעומת זאת,  .האפקטיבי שלהן נמוך יחסית

ד נמוך יחסית והפריון במלאי ההון לעו ועל כןקעות נמוך יחסית, דומה( התמריץ להשכבנייה ו

 פער – בממוצע OECD-ענפים מקבילים במדינות הבמידה ניכרת מהפריון בבענפים אלו נמוך 

 םמדד מחירי מוצריעולה כי לעיל ש 3תרשים מואכן,  32התורם לרמת מחירים גבוהה יחסית.

מדד ב ירידהבד בבד עם  ,4.8%בשיעור של  2018עד  2015בשנים  עלהושירותים לא סחירים 

 .4.5%ר של ובשיע מחירי מוצרים ושירותים סחירים

משיעור מהתוצר נמוך בהון הפיזי ובתשתיות שיעור ההשקעה של ישראל : תשתיותה רמת

על מלאי ההון הציבורי בישראל בעשורים האחרונים ההוצאה  .OECD-ממוצע בהההשקעה 

ר שאהמדינות המפותחות. פער זה מתבטא בין ב ממוצעתהההוצאה מנמוכה  תשתיותהו

                                                             

 .2020בינואר  26, כניסה: שערי חליפין יציגיםבנק ישראל,  26
 .2018, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, יוני תיאור וניתוח יתרות מטבע חוץ סקירה משווהלהרחבה ראו: ויקטור פתאל,  27

28 OECD.stat, GDP per head, US $, constant prices, constant PPPs, accessed: 26 January 2020. 
, מרכז המחקר והמידע של השלכות התחזקות השקל על המשק וניתוח כלי מדיניותלהרחבה ראו: איתמר מילרד, ויקטור פתאל,  29

 .2017כנסת, מרץ ה
 .2016במבר , נומרכז המחקר והמידע של הכנסת, 8201–7201תיאור וניתוח תחזית והרכב הכנסות המדינה לשנים להרחבה ראו:  30
 .1201, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, יוני שיטות מיסוי להגבלת הגודש בכבישיםלהרחבה ראו: תמיר אגמון ויעקב צ'רטוף,  31
 , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אוגוסטתיאור וניתוח – 1959–חוק עידוד השקעות הון, התשי"טלהרחבה ראו: עמי צדיק,  32

2007. 

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
https://www.boi.org.il/he/markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMM/Pages/document.aspx?docId=f7fc4625-980f-e711-80cc-00155d0206a2&businessType=1
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/mmm/pages/document.aspx?docid=b96dac8f-fcab-e611-80cb-00155d0a95aa&businesstype=1
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/mmm/pages/document.aspx?docid=b96dac8f-fcab-e611-80cb-00155d0a95aa&businesstype=1
http://m.knesset.gov.il/Activity/Info/mmm/Pages/document.aspx?docId=f1857c5e-c753-e611-80dd-00155d010ede&businessType=1
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/c8bf8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_c8bf8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_9549.pdf
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אולם גם בתשתיות האנרגיה  ,, בעיקר תשתיות התחבורההנמוכה של התשתיות ןבאיכות

יש לציין כי בשנים האחרונות חל גידול  33ערכות לעתיד.יוהתקשורת נדרשת השקעה, בעיקר כה

שונה תקציב הפיתוח של תחבורה ציבורית, ולראהתשתיות בחד בהשקעות בתשתיות, בעיקר 

 34תקציב הסבסוד.מ היה גבוה יותרהתחבורה הציבורית 

מכסיים  םחסמי בשל, ותאחר דינותמלעומת  ,ליבואמועטה פתיחות יש ישראל ב :פתיחות ליבוא

על רמת המחירים וכן  רבהכגון תקינה ייחודית. לפתיחות ליבוא יש השפעה  ,וחסמים לא מכסיים

פריון העבודה באותם ענפים במדינות  ושיעורו לעומתהשונים על פריון העבודה בענפים 

 מרכיבים: זמן היבואארבעה   doing business -מדד הפתיחות ליבוא לפי מדד הל . המפותחות

העלות של העברת הסחורה את הגבול  – , עלות היבואהגבול את סחורה להעברת הנדרשהזמן  –

 אלומדד נוסף הוא המדד המשוקלל של מדדים  .ועלות התיעוד התיעוד של יבוא הסחורה משךו

  .הגבולות דרך הסחר מדדהנקרא  ,עם מדדי היצוא

דורגה ישראל במקום , doing business-לפי דירוג מדד ה ,חוץהקלות סחר במדד הכללי של 

שעות, עלות יבוא  64-כ ואהזמן יבוא הסחורות לישראל  המדינות הנמדדות. 190מתוך  67-ה

שעות  44-טיפול בתיעוד ובמסמכי היבוא הוא כמשך הדולר בממוצע,  307-א כיהסחורה ה

 35דולר. 70-כ היאבממוצע ועלות התיעוד 

-היבוא והיצוא מהתוצר בישראל לעומת הממוצע במדינות ה שיעורילבדוק את אפשר , כמו כן

OECD להלן.ש 4, כמוצג בלוח 

 36ינות המפותחותהמד ובממוצעבתוצר בישראל  אוהיצוהיבוא  שיעורי – 4 לוח

 שינוי נ.א. 2018 2012 מדינה נתון

 יבוא
  7.0- 29.0% 36.0% ישראל

OECD 50.1% 51.3% 1.2 + 

 יצוא
  6.8- 29.4% 36.2% ישראל

OECD 53.5% 55.5% 2.0 + 

 יבוא ויצוא
  13.8- 58.4% 72.2% ישראל

OECD 103.6% 106.8% 3.2 + 

                                                             

 .2019, אוגוסט באמצעות הגדלת פריון העבודה ישראלהעלאת רמת החיים בבנק ישראל,  33
 . 2019, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, נובמבר נתונים על מערכת התחבורה הציבורית בישראללהרחבה ראו: נעם בוטוש,  34
 .2019באוקטובר  24, 2020, לשנת Rankings on the ease of doing businessשל הבנק העולמי,  business  doingמדד 35

36 OECD, OECD ECONOMIC SURVEY ISRAEL 2020, Basic Statistic of Israel, 2018, draft, 20 December 2019. OECD 
Economic Surveys Israel, December 2013.  
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https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/trading-across-borders
https://www.oecd.org/economy/surveys/2013%20ISRAEL%20Overview.pdf
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 51.3%לעומת  ,29% 2018בשנת היה צר בישראל משקל היבוא מהתוכי  בלוח אפשר לראות

 – 2018בשנת  29%-כל 2012בשנת  36%-כ. כמו כן, המשקל ירד מOECD-בממוצע מדינות ה

 יש לציין כי .OECD-אחוז בממוצע ההנקודות  1.2יה של ינקודות אחוז, לעומת על 7ירידה של 

יפי מכס והגמשת היבוא באמצעות הפחתת תער אתבשנים האחרונות נעשה מאמץ להקל 

 37חסמים לא מכסיים, כגון רפורמות בתקני יבוא.

להערכת כישורי  לאומית-ביןה תוכניתקר מיומנויות הבוגרים הוא חלק מהס :כישורי כוח העבודה

 של  PIAAC – Program for the International Assessment of Adult Competencies)בוגרים )

רחבי העולם. בישראל הסקר נערך על ידי במדינות  30-. בסקר משתתפות יותר מOECD-ה

(: 65עד  16של בוגרים )מגיל היסוד ת יורמת מיומנובו  ונמדדת ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

שראל השתתפה במחזור י אוריינות קריאה, אוריינות מתמטית ופתרון בעיות בסביבה מתוקשבת.

כישורי  2016-צאות שהתפרסמו בהתולפי ו ,2015–2014שנערך בשנים  ,הראשון של הסקר

 נמצאת וישראל ,OECD-האוכלוסייה העובדת בישראל נמוכים בשלושת התחומים מממוצע ה

פערים  ניכרים החברה הישראלית קריאה מעמיקה יותר של נתוניבבחלק התחתון של הטבלה. 

עילה בשוק יש לציין כי ההוצאה של הממשלה על מדיניות פ חרדים וערבים.לגדולים בין חילונים 

, בישראל מהתוצר 0.17%-כ 2017-ב הייתה , בעיקר הכשרות מקצועיות,(ALMPהעבודה )

 38בממוצע. OECD-מדינות המהתוצר ב %0.52-כלעומת 

 סיבות ברמה ענפית:

 בענף, רמת התחרותיות ןהמסוימים להשפעה על רמת המחירים בענפים  אפשריות סיבות כמה

 שק השונים.בענפי המורמת הפריון חסמי כניסה 

 לפי ענפים. -OECDובבישראל  פריוןהפערי  מוצגיםלהלן ש 8תרשים ב :רמת הפריון הענפי

  

                                                             

, ניתוח כלכלי, 2015–מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין(, התשע"ו – )תיקון הצעת חוק התקניםלהרחבה ראו: איתמר מילרד,  37
 .2016מרכז המחקר והמידע של הכנסת, יוני 

38 OECD, Employment and Labour Market Statistics, accessed: 29 January 2020.  
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 OECD ,201439-מדינות הבישראל וב פערי הפריון בענפי המשק – 8תרשים 

 
 ,, כגון המסחר והבינויבענפים בלתי סחיריםהפריון בישראל נמוך במיוחד מהתרשים עולה כי 

יש  .משרתים את השוק המקומי, כגון ענף המזוןונים מפני יבוא מתחרה ובענפים סחירים המוג

, ובשנים האחרונות הוא נותר בעינו 25%-הוא כ OECD-לציין כי פער הפריון בין ישראל לממוצע ה

 40מצטמצם. אינוו

                                                             

 .2019, אוגוסט באמצעות הגדלת פריון העבודה ישראלהעלאת רמת החיים בבנק ישראל,  39
, מרכז המחקר פריון העבודה בישראל ובמדינות המפותחות והגורמים המשפיעים עליולהרחבה ראו: אליעזר שוורץ ועמי צדיק,  40

 .2019אוגוסט  ,את רמת החיים בישראל באמצעות הגדלת פריון העבודההעלבנק ישראל, ; 2015ע של הכנסת, יולי והמיד
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משקל היבוא בהוצאה של משקי בית בשוק המקומי  מוצגלהלן ש 9תרשים ב :פתיחות ליבוא

 .2008ובשנת  2017בשנת 

 41וצאה של משקי בית בשוק המקומיהמשקל היבוא ב – 9תרשים 

 

-משקל היבוא בסך ההוצאה של משקי בית בשוק המקומי ירד מכ כי בתרשים אפשר לראות

מוצרי  פרטית שלה צריכהמרבית ה 2017בשנת . 2017בשנת  15.1%-לכ 2008בשנת  16.3%

הנעלה הלבשה והמדד מחירי ה 2019עד  2007ואכן בשנים  .מיבוא ייתהה טקסטילהלבשה ו

כאמור לעיל, בעשורים במדינות אירופה.  2.3%-של כ עלייהלעומת  ,14.7%-בישראל בכ ירד

מענפי המשק, כגון הלבשה והנעלה וריהוט וציוד לבית, בכמה האחרונים הופחתו מכסים 

 ירידה חדה במדדי המחירים של מוצרים אלו.ובעקבות זאת חלה 

מתאם חיובי וקשר סיבתי בין פתיחות ליבוא בענפי הכלכלה לבין רמת  יש ,יםמחקרים כלכלילפי 

שבה  ,ליבוא מועטהפריון במדינות המפותחות. פתיחות לעומת הפריון העבודה באותו ענף 

 עשויה להצביע על רמת פריון נמוכה יחסית. ,ענף המזוןולמשל מענפי המשק כמה  מתאפיינים

בהם כמה ענפי כלכלה וענפים לא סחירים בישראל, ים בהשינוי ,מכון טאובלפי מחקר של 

פריון ב פערה התרחבותלהם הגורם העיקרי המקומי כמו ענף המזון, שוק בהמוכרים בעיקר 

משקל נמוך של  שיש בהם, נמצא כי בענפים כמו כןבין ישראל למדינות המפותחות. העבודה 

-מדינות הבממוצע מהשיעור הך יבוא מתחרה בתפוקה המקומית, שיעור הגידול בפריון נמו

OECD.42 

                                                             

, של משקי בית בשוק המקומיהוצאה לצריכה פרטית  – 2, לוח 2017–1995 –ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי הלמ"ס,   41
 . 2019ביוני  25ענף כלכלי ומקור אספקה, לפי 

 .2015מכון טאוב,  ,שנתית-השוואה ענפית רב :OECD-ל הגורמים להתרחבות פערי הפריון בין ישראל, איתן רגב וגלעד ברנד 42
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מונופולים ממשלתיים בענפי התשתית, לרבות שדות יש בישראל  :מונופולים ממשלתיים

נוספת ליוקר : "תרומה נכתב ועדת טרכטנברג בדוח המסכם של מים. וחשמל נמלי ים, תעופה, 

 ,תחרות היא חוסר יכולתה של הממשלה לקדם שינויים מבניים המעודדים בישראל המחיה

לכך היא כוחם העודף של ועדי עובדים בתשתיות חיוניות,  דוגמאממשלתיים. בייחוד במונופולים 

על מנת , אשר בכוחם להפעיל לחץ רב, בעלויות כלכליות רחבות היקף, הגורם לפגיעה בציבור

כמה יש לציין כי בעשורים האחרונים הופרטו  43לשמור על האינטרסים של הקבוצה".

רפורמות שנועדו להגביר את ובכמה מהם חלו ם הממשלתיים )כמו חברת בזק( מהמונופולי

 44חשמל ונמלי הים(. בענף שדות התעופה לא יושמה רפורמה.בתחום ההתחרות )כמו 

 כלי מדיניות אפשריים .3
תוצר לנפש ושער לרבות ה ,מק התלוי במגוון משתנים מסביריםויוקר המחיה הוא משתנה ע

רוקרטיה ורמת התחרותיות, רמת פריון, רגולציה, בי כגון, לעילש 1עיף החליפין, כפי שפורט בס

)העדפות הצרכנים, ומשתנים נוספים. משתנים מסבירים אלו תלויים בשינויים בשווקים 

 משרדי הממשלה, מאסדרים ורשויות ציבוריות על ידיובמדיניות הננקטת טכנולוגיות וכדומה( 

 .ער החליפין, מיסוי וכדומה()רפורמות מבניות, מדיניות הריבית וש

יה, הנמצאים בידי גופים לטיפול ביוקר המח לממשלה יש כמה כלי מדיניות, לעיל אמורבהמשך ל

כך שהמחירים ייקבעו בשיווי משקל  ,בשווקים התחרותיות עידודהכלי העיקרי הוא . שונים

 45.וחסמי כניסה תחרותי ויימנעו מצבים של חוסר תחרותיות בגין ריכוזיות

 תמת התחרותיור 3.1

תחרותיות, כלומר סביבה  המעודדתכאשר הם בסביבה  רמת התחרותיות של שווקים גבוהה

 גבוהה התחרותיות רמת כניסה גבוהים המונעים כניסה של מתחרים חדשים. חסמישבה אין 

כאשר קיים איום פוטנציאלי של מתחרים משווקים אחרים על שווקים או ענפים בעלי רמת 

 (.contestable markets) ריכוזיות גבוהה

גם בשוק תחרותי יש חוקים ותקנות שהממשלה אוכפת, אשר נועדו להגן על הצרכנים, על 

מחסומי כניסה יצרנים רבים ואין  על ידיאולם פעילות הייצור נעשית בשוק  ,העובדים ועל הסביבה

אפשר להבחין ברצף ברמת בישראל . המונעים כניסה של מתחרים חדשים חקיקתיים

משוק תחרותי כמעט לחלוטין, כמו השוק הקמעונאי של הביגוד בישראל, ועד לשוק  –התחרותיות 

                                                             

של  תי שע. הוועדה מצאה כי השכר ה2011, ספטמבר 268, עמ' דוח מסכם)ועדת טרכטנברג(,  לשינוי כלכלי חברת דוח הוועדה 43
 במשק. דומים בענפים אחרים מאפיינים משכר של עובדים עם 36%בשיעור של המונופולים הממשלתיים גבוה  עובדי

 .2017, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מרץ תיאור וניתוח אגרות רשות שדות התעופהלהרחבה ראו: איתמר מילרד,  44
 .2018, מכון קהלת, דצמבר עשה ואל תעשה –יוקר המחיה טום קרגנבילד, ד"ר מיכאל שראל,  45
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מונופול  על ידימונופולי כמעט לחלוטין, כמו שוק שדות התעופה בישראל, הנשלט כולו 

 46ממשלתי.

 את ולהגביר גבוהה תחרותיות רמת על לשמור כדישנוקטות הממשלות  פעולותכמה  להלן

 :במשק התחרות

שחקנים חדשים להיכנס שבמסגרתו מתאפשר לשינוי חקיקתי או רגולטורי  :רפורמות מבניות

ופתיחה של שוק , לרבות שוק מונופולי, שוק קרטלי ים שעד כה היו סגורים בפני תחרותלשווק

. בדרך כלל ממשלות מנהיגות רפורמות מבניות בענפים מקומי ליבוא משוקי חוץ

 טלפוניה, החשמל והתחבורה.מונופוליסטיים, כגון שוקי ה

מכירה של חברות ורשויות הנתונות בבעלות הממשלה למשקיעים פרטיים. ראוי  הפרטות:

להדגיש שהפרטה של מונופול ממשלתי כשהיא לעצמה אינה מבטיחה את הגברת התחרותיות 

מהפרטה מלאה של חברה  :של הפרטה כמה רמותאם היא אינה מלווה ברפורמה מבנית. יש 

ועד להפרטה חלקית כגון מכירה של חלק ממניות  ,ת כולל גרעין השליטה שלהממשלתי

: האם להפריט חברות עסקיות בלבד או ב ויכוח ציבוריעל גבולות ההפרטה נסהממשלה בלבד. 

 47גם שירותים חברתיים שהם באחריות הממשלה, כגון שירותי חינוך, בריאות וכליאה?

תחרות הוגנת  שמטרתם לעודדהגבלים עסקיים חקיקה ואכיפה של חוקי  הגבלת קרטלים:

מונופולים או קרטלים עקב מיזוגים ורכישות, תיאום מחירים בין יצרנים, של היווצרות  ולמנוע

התנהגויות בלתי תחרותיות )כגון התלייה של רכישת מוצר מסוים ברכישת מוצר אחר( ועוד. 

מונה על ההגבלים העסקיים( רשות התחרות )לשעבר המ על ידיבישראל  חוקים אלו נאכפים

 48דין להגבלים עסקיים.ה ובית

יש משקל תחרותי בין יצרנים  שיווישמתקיים בהם ו רבים צרכנים בהם שיש שווקיםל, כלל בדרך

– יחסית גבוה ופריון יחסית נמוכים מחירים לרבות, כולה חברהליתרונות שעשויים לתרום 

מדינות רבות בעקבות יתרונות אלו,  .יתחרות לא משקל שיווי יש שבהם משווקים להבדיל

להסיר מחסומי  שמטרתןיישום רפורמות מבניות  באמצעותרמת התחרותיות  מגבירות את

לרבות באמצעות פתיחת שוקי הסחורות  ,כניסה, לפרק מונופולים ולמנוע היווצרות קרטלים

שנועדו להגביל והשירותים ליבוא והסרת מגבלות מכסיות ולא מכסיות )כגון תקנים ייחודיים 

יבוא(. יתרונות אלו בולטים יותר כאשר מדובר במוצרים או בשירותים בסיסיים ותשתיתיים 

                                                             

 .2017, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מרץ תיאור וניתוח אגרות רשות שדות התעופהלהרחבה ראו: איתמר מילרד,  46
המרכז , שפעת ההפרטה על שירותי הרווחה האישיים ברשויות המקומיותה, ראו דיון בנושא זה אצל אליה וורצברגר ויוסף קטן 47

  .2005, יוני לפיתוח על שם פנחס ספיר
 .1988–חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 48
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המשפיעים על רוב רובם של העסקים ומשקי הבית, כגון טלפוניה, חשמל, נמלי ים ואוויר ותחבורה 

 ציבורית.

וה יותר, התוצר לנפש גב 49:לרמת תחרותיות גבוהה יש השפעה מובהקת על כלכלת המדינה

היקף התעסוקה גדול יותר, השכר גבוה יותר והשוויון החברתי רב יותר )עוד לפני חלוקת הכנסות 

כשלי שוק, כגון מונופול  ישבהם שעם זאת, במקרים  מיסוי ותשלומי העברה(. על ידימחודשת 

תים נדרשת מעורבות רבה יותר של הממשלה להסדרת יטבעי או ניצול יתר של משאב טבע, לע

בעלות ישירה וקביעת רגולציות. כמו כן, קיימת רגולציה של  על ידיבין השאר  ,פעילות בשוקה

 רשות התחרות )הגבלים עסקיים( כדי למנוע תחרות לא הוגנת.

תים התנגדות של קבוצות מסוימות בציבור. יתהליכים הגורמים להגברת התחרותיות גוררים לע

 תיות באמצעות רפורמות מבניות והפרטותנובעת מההשלכות של הגברת התחרו ההתנגדות

 בטווח הקצר, לרבות:

  פיטורי עובדים בענפים הנחשפים לתחרות גלובלית, בגין העברת מפעלים למדינות שבהן

לעיתים  אלונציין כי במקרים  50.(עלות העבודה נמוכה יותר )כגון ענף הטקסטיל בישראל

על כן, תפקיד  51בדים לא מיומנים.הנפגעים העיקריים הם עובדים בעלי השכלה נמוכה ועו

הממשלה היוזמת תהליכים של הגברת תחרותיות הוא ניהול מדיניות אקטיבית לשיפור 

 (.עילל 2.4סעיף  וראכושר ההשתכרות של עובדים בעלי השכלה נמוכה )

 .)52פגיעה בתנאים ובזכויות של עובדי מונופול או חברה מופרטת )כגון בענף התעופה 

 ווחיות של בעלי המניות בחברות בענף שהונהגה בו רפורמה מבנית )כגון הקטנת שיעורי הר

 לאומית(.-שוק הטלפוניה הבין

הוק של מתנגדים לרפורמות מבניות  קואליציות אד בעקבות ההשלכות הללו נוצרות לעיתים

הרווח לרוב הציבור בגין  בדרך כללכך,  ולהפרטות, כגון של איגודים מקצועיים ובעלי הון.

, ואילו הפגיעה בחלק קטן באותו ענף )בעלים, עובדים, ספקים( היא מועטות מבניות הוא רפורמ

לחצים על מקבלי ההחלטות באמצעות  פעיללהיוצר תמריץ לנציגי הענף  זה מצב .רבה

 שתדלנים ומתן תרומות.

                                                             

 בע והומוגניות של האוכלוסייה. ממשתנים מסבירים נוספים כגון יתרונות יחסיים, משאבי ט בהתעלם 49
רכז המחקר והמידע של הכנסת, , מבעשורים האחרונים תיאור וניתוח ענפי ההלבשה והטקסטיללהרחבה ראו: מאיר אזנקוט,  50

 .2018אוקטובר 
במבט גלובלי, מחקר של הבנק העולמי מעלה כי מעבר מפעלים למדינות שבהן עלות העבודה נמוכה יותר מביא לידי הקטנת  51

 . Figure 4A (p. 7), Equity and Developmentank, BThe Worldשוויון. ראו: -האי
 (.הטלקומוניקציההעובדים בענף כולו )כגון ענף  גדל מספר ,עקב פתיחת הענף לתחרות פעמים רבות,יש לציין ש  52
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 רגולציה 3.2
בכמה  מחיהלטפל בסוגיית יוקר ה יכולים , מאסדרים ורשויות ציבוריותמשרדי ממשלה שונים

  כלכלית והן ברמה של שווקים ספציפיים. -הן ברמה המקרודרכים, 

 ,גוף מנהלי ברשות המבצעת על ידיכללים או פעולות הנקבעים הן חוקים, תקנות,  אלו ותרגולצי

להגן על  כדישבאמצעותם מתערבת המדינה בהכוונת שווקים ובפעולות של שחקנים בשוק 

  .אינטרס ציבורי, חברתי או כלכלי

כל אחד מהם שיש כמה גופים  .יוקר המחיה עםלהתמודדות האחראי יחיד בישראל אין גורם 

, אך לאף אחד מהם אין סמכות מלאה מסוימתמורשה לטפל בסוגיית יוקר המחיה מנקודת מבט 

 הגופים העיקרים הפועלים בנושא:להלן  או מקיפה בעניין.

התחרות ובכך  להגביר אתטרתן יוזם רפורמות מבניות במשק הישראלי שמ משרד האוצר

 .ולהגברת היעילות הכלכלית להביא לירידת מחירים

שנתית להסרת חסמים -כניות רבועוסק בשנים האחרונות ביישום ת הממשלה ראש משרד

 בדבר 2014 באוקטובר 22-מממשלה של ה 2118 ההחלט אכיפתבענפים השונים, לרבות 

 שרדי הממשלה החובות האלה:על מלפיה הוטלו ש, "הרגולטורי הנטל"הפחתת 

 הנטל הרגולטורי הקיים, להפחתת 2019-ל 2015חמש שנתית, בין השנים  תוכנית . 

 מנגנוןחלת ה Regulatory Impact Assessment) -RIA בחקיקה חדשה רגולציה( על כל .

 .2016ביולי  1-ועל חקיקת משנה החל מ 2016 לינואר 1-ראשית החל מ

אגף לממשל וחברה במשרד ראש באגף הרגולציה הוא לטה האגף הממונה על יישום ההח

משרדי ממשלה( נקבע מוביל טיוב  15בהם מיושם המהלך )ש. בכל אחד מהמשרדים הממשלה

 53רגולציה.

 ניירות ערךהמפקח על הבנקים בבנק ישראל, רשות שוק ההון ורשות  – הפיננסיים המפקחים

שמירה על בד בבד עם  יננסיתבות המערכת הפייצלאחראים  –משרד האוצר מסגרת ב

 תחרותיות ורמת מחירים )ריביות, עמלות בנקיות, דמי ניהול וכדומה(.

 .מחיהוקר היהשפעה על  םלהשער החליפין, שיש למדיניות המוניטרית ולי אאחר בנק ישראל

ובכל חודש קובע מהי רמת הריבית הנדרשת כדי  ,הבנק אחראי לנהל את המדיניות המוניטרית

 .יבות מחירים בתוך פרק זמן סביר(יציבות המחירים )או להתכנס לטווח המוגדר כיצ לשמור על

                                                             

 .2016באוקטובר  13עמיחי פישר, משרד ראש הממשלה, שיחה,   53
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מציע מעת לעת  הואויועץ מקצועי של הממשלה,  הבנק משמש בנק ישראל לפי חוק ,כמו כן

 54, העלאת הפריון, הסרת חסמי תחרות וכדומה.מחיהמחקרים ודרכי פעולה בסוגיית יוקר ה

על  מידע סטטיסטישל עיבוד ופרסום  חראית לאיסוף,א הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

האוכלוסייה, הכלכלה והחברה בישראל. מידע זה משמש את משרדי הממשלה לקביעת מדיניות 

הנתון הסטטיסטי הבולט ביותר שמפרסמת הלשכה הוא  וכן לתכנון מגמות שונות במגוון תחומים.

את השינוי במחירי המוצרים משקף  ,בישראל, המתפרסם מדי חודש מדד המחירים לצרכן

לבנייה ומדד מחירים הקמעונאיים בחודש החולף. מדדי מחירים נוספים הם מדד התשומות 

 .ואלחוזים רבים במשק מתבססים על הצמדה לאחד ממדדים ו ,סיטונאיים

אחת  .פועל לקידום המשק הישראלי במסלול של צמיחה וחדשנותמשרד הכלכלה והתעשייה 

 הצרכן להגנת הרשות .יותהתחרות ת רמתהגדליוקר המחיה ות תהפחממטרות המשרד היא 

בנושא עסקאות בין ספקים הנחיות מחייבות  במשרד הכלכלה עוסקת במתן הוגן ולסחר

 הגנת הצרכן. נושארגולציה בומגבשת  ,1981–תשמ"א ,חוק הגנת הצרכןאכיפה של  לצרכנים,

נוקטת . הרשות ולקידומה יהתחרות במשק הישראל עלשמירה לאחראית  רשות התחרות

 כשאין ,תנאים להגברת התחרות תרייצומדיניות של  ,תחרות כשיש ,התחרותד ודיעשל מדיניות 

הוראות החוק  יפתאכל אחראית; כמו כן, היא (1988)על סמך חוק התחרות הכלכלית,  תחרות

ה כי בנהמודעות לחוקי תחרות, מתוך ה תהגדללו ,בעת הפרתן הדרושים הצעדים ולנקיטת

  תחרות מועילה למשק ומובילה, בין היתר, להפחתת מחירים.

משמשת גוף מתאם ומייעץ לראש במשרד ראש הממשלה  המועצה הלאומית לכלכלה

מסייעת בתהליכי  , והיא אףהממשלה בנושאים הדורשים חשיבה כלכלית מקיפה ומתודולוגית

לה ושל הממשלה בכלל. היום של ראש הממש-קבלת החלטות ומעורבת בפרויקטים שעל סדר

כלכלית ויכולת -דרישה לגוף כלכלי מקצועי עם פרספקטיבה מקרובעקבות ההמועצה הוקמה 

 במשרד שיפעלו, עימם להתמודד דרכים עללזהות כשלי שוק ולהמליץ שיוכל  ,אנליטית גבוהה

 .סנקציות להטיל הכוח ללא הממשלה ראש

( תחבורה ואחריםהאנרגיה, התיירות, ה חקלאות,ה משרדימשרדי ממשלה שונים ) כמו כן, 

ם מייוז הבנקים ואחרים(על מפקח ה)רשות החשמל, רשות המים, מסוימים ורגולטורים 

 מחירים בתחום שלהם. ולהפחתתהתחרות  להגברתות מבניות רפורמלעיתים 

לקבוע את מדיניות  יוסמכויותבש, הדיור קבינט בהחלטת ממשלה םהוק, דיורהבנושא 

הדיור, לאשר ולקדם רפורמות ושינויים מבניים לייעול המדיניות הממשלתית  הממשלה בענף

                                                             

, אוגוסט באמצעות הגדלת פריון העבודה עלאת רמת החיים בישראלה דוח מיוחד של חטיבת המחקר:נק ישראל, בלדוגמה,  54
פער המחירים בין ישראל למדינות , 2011ספטמבר עד דצמבר  – 132ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים ; 2019

 .2012, פברואר 33עמ' המפותחות, 
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פיקוח על ביצוע החלטות וקידום פרויקטים של בנייה כן בנייה ו ,הנדל"ן, תכנון מגורים תחומיב

 את מחירי הדירות. רידלפתור את בעיית משבר הדיור בישראל ולהו כדילמגורים, 

הוא נטל הרגולציה הממשלתית על התעשייה.  םמחירירמת הלהשפיע על  שעשויגורם נוסף 

. לות עשיית עסקים במדינות השונותלקמהווה אינדיקטור עולמי  Doing Business-מדד ה

בשנת  49-לעומת המקום המדינות,  190מתוך במדד  35-דורגה ישראל במקום ה 2019בשנת 

תהליכים ממשלתיים  שלתם נקיטיע על בלהציה זו עשויה יעל .2017בשנת  54-מקום הוה 2018

בקלות תשלום המיסים דורגה ישראל במקום  רוקרטיה ושיפור הסביבה העסקית.ולצמצום הבי

דורגה  2019בשנת  ,כמו כן 67.55-במקום ה – דירוג ישראל בקלות המסחר בין מדינותב ;13-ה

שנת לעומת , העולמי של הפורום הכלכלי העולמי דוח התחרותיותב 20-ישראל במקום ה

 41.56-דורגה במקום השבה  2017/2018

ם, מחירירמת השפעה על יש ה להחלטותיהםש ,הפועלים כרגולטוריםגופים  כמהיש , נוסף על כך

 :לרבות

או  רישיונות הענקתלמפקחים ומאסדרים בענפי משק שונים האחראים  :ענפייםמפקחים 

, ים לשוקניסת מתחרכ עשויים להביא להגבלתתנאים מגבילים, קביעת ול, רישיונות מניעת

עשויים לעודד תחרות וליצור כללים  ,שוק ריכוזי. לחלופיןמבנה ולאיום תחרותי  למניעת

 רגולטורים להגברת התחרותיות ולירידת מחירים )כגון הרפורמה בשוק הסלולר(.

רשאי כלכלה שר ה .גורמי תקינה על ידיהנקבע  ,בישראל ישנו תו תקן ישראל :גורמי תקינה

הממונה על היטלי סחר כך, לפיזה. מקיים תקן  אינואם וק של מוצר מתחרה מייבוא למנוע שיו

להגביל דה ם, , על פי דין ובתנאים מסוימיםרשאי כלכלה והתעשייה ומנהל סחר חוץבמשרד ה

 ל.פקטו כניסת יבוא מתחרה לישרא

ין העוסקת, ב חברה ממשלתית ישראלית ללא כוונת רווחהיא  המועצה הישראלית לצרכנות

טיפול בתלונות צרכנות, זכויותיהם, ייעוץ בנושאי  ה עלשמירבוהצרכנים היתר, בהגנה על 

 בתחום.חוק ייזום הצעות ו צרכניותפגיעות קידום פתרונות לתופעות של , הצרכנים

 2011תיבה א': המחאה החברתית בישראל בשנת 

באוגוסט ה. יוקר המחיבהתעוררה בישראל מחאה חברתית רחבה שהתמקדה  2011בשנת 

 כלכלי לשינויהוועדה מינה ראש הממשלה בנימין נתניהו את למחאה, בתגובה , 2011

לפתרון הבעיה. והמלצות דוח עם ממצאים  ויוגשנושא יוקר המחיה לעומק  שבה ייבחן, חברתי

 .ובראשה עמד פרופסור מנואל טרכטנברג ,אנשי מקצוע, אקדמיה וממשלהיו חברים וועדה ב

                                                             

 .2019באוקטובר   Rankings on the ease of doing business ,10 של הבנק העולמי,  usiness Boing Dמדד  55
 .2019-ו Burden of government regulation  2017/2018הכלכלי העולמי,  מדד התחרותיות של הפורום 56
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עדה סבורה והובסיכום דוח הוועדה נכתב כי " .את מסקנותיההגישה הוועדה  2011בספטמבר 

שטיפול יסודי בכשלים התחרותיים מחד והעצמת ומיקוד הרגולציה תוך הסרת החסמים שזו 

אשר תאפשר את הפחתת  'תנועת מלקחיים'ייצרו, כשני אמצעים משלימים,  –יוצרת מאידך 

 המלצות עיקריות לטיפול ביוקר המחיה:  בארבעה מסקנה זו לוות ."יוקר המחיה לאורך זמן

 ומתן סיוע עבורם;  העסקים הקטנים והבינונייםבחשיבותם של  הכרה

, המסורתיות התעשיות בקרב בעיקר חבמחקר ופיתוחיזוק והעמקת התמיכה הממשלתית 

, בייחוד בתחום מוצרי הצריכה והקמעונאות, לפעול לאומיות-ןביחברות יחד עם עידוד 

 ;אלבישר

 ; כחלק מרכזי בהגברת התחרות באותם ענפים ליבוא מתחרהחשיפת ענפי משק שונים 

ושל רשת האינטרנט על מנת להתגבר על  רתימת כוחם המשותף של הצרכנים הבודדים

 .חסמים וכשלי תחרות קיימים

לבין אלו של ציבור העובדים  בין האינטרסים של כלל הציבור ,וראוי מזה הקיים ,איזון נכון

של גופים התנהלותם לבין  ובין האינטרסים של כלל הציבור ,במונופולים ממשלתיים

יוקר המחיה. קידום רווחת כלל  משפיעים ישירות עלומונופוליסטיים הנשלטים על ידי המדינה 

אינטרסים  של, באופן מתמיד ונחוש, ןאיזותחרות, תוך  האזרחים במשק, באמצעות קידום

 או בגופים ציבוריים אחרים. בממשלה נקודתיים של ועדי עובדים

 

 מנגנונים להתמודדות במדינות מפותחות .4
לצורך בחינה מעמיקה של המדיניות הקיימת ושל המנגנונים במדינות אחרות, פנה מרכז 

מדינות מפותחות באירופה. כאמור, במסמך זה נסקור את  17-המחקר והמידע של הכנסת ל

 לפנייתנו.  המצב הקיים במדינות המפותחות שנענו

 גרמניה 4.1

על בדרך כלל  ים בשוק החופשי,נקבע יםהמחירבגרמניה אין גורם אחד האמון על יוקר המחיה. 

  (.GWBחריגים מוסדרים בחוק נגד הגבלות תחרות ), כאשר מקרים ביקושההיצע וה פי כללי

משרד הפנים הפדרלי  , הרשומה תחתרשות גרמנית עצמאית אוה המשרד הסטטיסטי הפדרלי

איסוף סטטיסטיקות פדרליות, . הרשות עוסקת במכוח חוק הסטטיסטיקה הפדרלית ופועלת

המשרד הסטטיסטי הפדרלי יכול להכריע בשאלות . יוקר המחיה של רישום וניטור ובכללן

פיקוח ה י בעיקר עלאחרא והוא לי,ארגוניות וכלכליות חשובות רק באישור משרד הפנים הפדר

את למשרד . יש המקצועי הראויהסטטיסטיקה מתבצעת באופן שא לווד ועליכלומר,  – הטכני

 ככלי המנדט לספק ולהפיץ מידע סטטיסטי אובייקטיבי, עצמאי ואיכותי. מידע זה משמש

העיקריים הם הכנה שיטתית  ואנשים פרטיים. תחומי אחריותובידי נהל ימבממשל, ב פוליטיקה,ב

בגרמניה אין גורם  
אחד האמון על יוקר 

 יםהמחירהמחיה. 
ים בשוק  נקבע

בדרך כלל   החופשי,
היצע  ה פי כלליעל 

, ומקרים שביקוהו
ם מוסדרים חריגי

בחוק נגד הגבלות 
 .תחרות
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הסטטיסטיקה משרדי של -בין, תיאום עתידיותעבודה ת וכניווטכנית של הסטטיסטיקות, פיתוח ת

 ,בפריסה ארציתהם . הנתונים הסטטיסטיים הרשמיים הניתוחים תוצאותשל  ואיסוף ופרסום

 16בשיתוף עם משרדי הסטטיסטיקה של הסטטיסטי הפדרלי ים על ידי המשרד חושבמו

 ,צריכה פרטיתהוצאות לה ולסכימה של מתייחס לרישום. בין היתר, המשרד המדינות הפדרליות

 של הוצאותהכנסות והה, צרכנים ויוקר המחיההמחיה, הוצאות הצריכה ותנאי הכנסה, הה ובהן

 מזון, משקאות וטבקעל הוצאות משק הבית  ,הוצאות משק בית פרטי לצריכה פרטית, משק הבית

 ומדד המחירים לצרכן. 

 םשחקניהרותית של תח התנהגות אנטי ענף מסוים בשלתחרות בבמקרה שיש סכנה ספציפית ל

רשות פדרלית עצמאית באגף המשרד הפדרלי  זוהי .נכנסת לפעולה רשות התחרות ,שוקב

משימה רגולטורית  אלהגן על התחרות בגרמניה. הגנה זו הי התפקידו ,לענייני כלכלה ואנרגיה

 גבלתההוא החוק נגד  לפעילותה . הבסיס המשפטיחופשי שוק על מבוססהמרכזית בסדר כלכלי 

 ניצולמקרה של ת, כמו בהוראות נגד הסכמים המגבילים תחרו. הרשות קובעת חרותהת

טות שפורסמו בו כל ההחלו יה,חלטותמאגר הכמו כן, הרשות מפרסמת את  ת בשוק.ודומיננטי

הסדרת בלהתערב  היכולהרשות  רכש. י, בקרת מיזוג וחוקים של פגיעה בתחרותודיווחי המקר

ים בשוק על ידי תחרות בין גורמבמקרה שיש חשד לסיכון ה ה,השוק באמצעות חקירות משל

 .לרעהכוח שוק ניצול ו קרטלים, מיזוגים

 בלגיה 4.2

לבחון את יוקר המחיה. להלן תיאור של הגורמים  גורפתבלגיה גוף אחד שיש לו סמכות באין 

 שלהממשלתיים והגופים הרגולטוריים האחראים לבחינת יוקר המחיה ורמות המחירים, במיוחד 

 המזון, האנרגיה והדיור.

מדיניות  של יישוםול הנהלית עצמאית התורמת להגדריהבלגית היא רשות מ רשות התחרות

, ייםתחרותאנטי הלים וקביעת נ מיזוג העיקריותהפיקוח על פעולות  . המדיניות כוללתותהתחר

ל קנסות וסמכת להטיכמו כן, הרשות מ. ונגד ניצול דומיננטיות בשוק קרטליםנהלים נגד כמו 

רשות השל  ההארגון ותפקוד מחירים.תיאום תחרות או הסכמי ה הגבלתנהליים במקרים של ימ

 חוק הכלכלי הבלגי. המוסדרים על ידי 

דואר, השירותי , אלקטרוניתהתקשורת האנרגיה, הגופי פיקוח בתחומי כמה בבלגיה יש 

, אלושווקים בהתחרות על השקיפות ו מלבד הפיקוח. שווקים הפיננסייםהו רפואיה המכשור

 הרשויותת התחרות הוא שרשולבין  ן גופי הפיקוחביעל אינטרס הצרכנים. ההבדל גם  שומרים הם

את תפקוד השוק באמצעות  לשפר ותומנס קוריםשהם להימנע מכישלונות בשוק לפני  ותמנס

רק לאחר  פעולל הנוט התחרות ואילו רשות ממנו,ויציאה  לשוק ויסות מחירים, השקעות וכניסה

 מתרחשים. אירועיםש

בלגיה גוף אחד  באין 
 גורפתשיש לו סמכות 
לבחון את יוקר  

 המחיה. 
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סמכותו של שר  נמצא תחת והוא ,בוחן מחיריםקיים גוף הנקרא  אנרגיההמזון והבנושא מחירי 

את ובשוק רמות המחירים את המחירים,  של תנודתיותהיות ותנועתה גוף זה בוחן את .כלכלהה

אופן קבוע ב םמפרסכמו כן, הוא ל המגזרים הכלכליים בבלגיה. הפועלים בככוחות השוק 

 נעזריםאספקת האנרגיה. שר הכלכלה ושר החקלאות של והמזון  שוקמחקרים על המחירים ב

תגלה בעיה במחירים, מגמת מאם  כדי לתמוך במדיניותם. ם של גוף זהבאופן קבוע במומחי

עם הגורמים הנוגעים  מתייעציםמומחי המחלקה מחירים לא תקינה או בעיה מבנית בשוק, 

. הםכלכלה על ממצאיהלשר  ומודיעותארגוני הצרכנים, עם יות המקצועיות והפדרצעם בדבר, 

הנוגעים נוספים הדוח נשלח לרשות התחרות הבלגית, ובמידת הצורך לרגולטורים במקביל, 

צרכנים, בחברות הנוגעות בדבר או ב תיידיפגיעה מלגרום לשוי מצב דחוף שע אם ישבדבר. 

לפגוע באינטרס  שוימצב שעשקיים , או ב מאוחר יותרבשל להיות קשה לתיקון שויזה עמצב ו

לשים קץ לפרקטיקות  במטרהבית המשפט לתחרות לנקוט צעדים זמניים רשאי הכלכלי הכללי, 

יש להגכלכלה השר  חייבקט צעדים זמניים, ובו בית המשפט לתחרות נש במצב. ואל

כמו כן,  וגע בדבר.כנית לשינוי מבני בפעילות השוק בענף הנולממשלה בתוך חצי שנה ת

 ,בענף עם חברות פרטיות םהסכמי לערוךהכלכלה שר במקרים ספציפיים של כשלי שוק, רשאי 

 לצרכן.מחירים של הט וריפו לגבי פעילותן בענף התחייבויות ובהם

מאחר החשמל והגז הבלגיים.  יבתחום האנרגיה, הרגולטורים מבטיחים את תקינותם של שוק

 בין המדינה הפדרלית והאזורים תחלקתמשלה ת, מדיניות האנרגיה מדינה פדרלי שבלגיה היא

שיש רגולטור פדרלי )לכל בלגיה( ורגולטור בכל אזור )האזור הפלמי, אזור הוואלון , כך הפנימיים

 אלה גופי הרגולציה בתחום האנרגיה: הבירה(. ואזור בריסל

 ( הנציבות להסדרת חשמל וגזCREG)  הסדרת שוק החשמל היא הגוף הפדרלי המופקד על

מל והגז הטבעי ומשגיח על מפקח על השקיפות והתחרות בשוקי החש CREG-והגז הבלגי. ה

המחירים אחר יים ואהיווצרות המחירים הסיטונ אחרהצרכנים. הוא עוקב, בין היתר,  אינטרס

 CREG-ה לפקח על מחירי הסיטונאות והקמעונאות, סמכותו. במסגרת הקטגוריכל בו בנגש

הסיבות הבסיסיות שזוהו של ירה כללית של התפתחות מרכיבי מחיר האנרגיה ומספק סק

-ה , עשויובמטרה להסיק מהן מסקנות כלליות. כחלק ממשימת המעקב של ,להתפתחויות

CREG  ה  של הצרכנים. שביעות רצונםלשפר את לפעול כדי  כיצדלהמליץ לרשויות-CREG 

, החוק הפדרלי ארגון שוק החשמללוק הפדרלי )הח יםפדרלי יםידי חוק על ריםמוסדותפקודו 

 ,הנוגע להובלת מוצרים, והחוק הפדרלי החשמל יארגון שוק הגז ומצב המס של גנרטורל

 .(גזים ואחרים בצינורות

 שלהרגולטור הפלמי  הםהרגולטורים האזוריים מ שלושה ( שוק החשמל והגזVREG,) 

( ורגולטור בריסל (CWaPE" הרגיאנהלון למען אנציבות וואלון לאנרגיה )"נציבות וו

אחראים לארגון ותפעול שוק החשמל והגז הטבעי  רגולטורים אלו .(BRUGELלאנרגיה )

מאשרים את תעריפי רשת ההפצה ומארגנים שירות , האזורי. הם מייעצים לרשויות האזוריות

מפעיל מערכת עם הצרכנים לפנות במקרה של בעיות עם הספק או  וכלואליו ישתיווך 
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נהליים במקרה של הפרת ההוראות יהם רשאים להטיל קנסות מכמו כן,  הפצה שלהם.ה

 הארגונים ומטרותיהם מעוגנים על ידי צווים או פקודות מדינה. החוקיות.

הוא אגודה מקצועית  . איגוד זה(ABEX)המומחים הבלגים איגוד קיים  בנושא מחירי הדיור

ועדת מדד עלויות הבנייה,  מתקיי ABEX-ה בתוך מעמד הבינוני.ההמוכרת על ידי משרד 

. נוספים מתחום הדיור ואנשי מקצועמאדריכלים, מהנדסים, מודדים, מומחי נדל"ן  תהמורכב

בתחום פיתוחים חדשים מפרסמת לויות הבנייה של בנייני מגורים ועמחירי  ת אתמשקפ ועדה זו

בנייני תחום בעיקר ב ,החצי שנפעם בהמחירים נתונים על אוספים  חברי הוועדה דיור.ה

. על אגרותהמחקר והעבודה, עלויות הגלם, עלויות ההמחירים של חומרי ובוחנים את מגורים, ה

התפתחות עלויות המשקף את  ,ABEXפעמיים בשנה את מדד  הוועדה בסיס נתונים אלה מייצרת

 מגורים.ההבנייה של בנייני 

 צרפת 4.3

העיקרון , וכלכלת שוקמתנהלת כצרפת ה באין בצרפת גורם אחד העוסק ביוקר המחיה. הכלכל

עם זאת, בחלק מהמגזרים  מדינה.התערבות או שליטה של ההוא תמחור חופשי, ללא שולט ה

  או על ידי רשות רגולטורית. , באמצעות משרד ממשלתייש התערבות ישירה של המדינה

 נהלת התחרות, הצרכנות ומניעת הונאותימ :התערבות ישירה של המדינהדוגמה ל

(DGCCRF)לפקח על תנאי הסחר בין  המטרתו ,תחת משרד הכלכלההפועלת  . זוהי מינהלת

 אמונה על המינהלתצרכנים. כרשות רגולטורית,  מול ניםסחר הוג תנאי להבטיח במטרהחברות 

יחסי מסחר הוגנים על בקרת מיזוגים ועל הפרות של עמדות דומיננטיות, בקרטלים ובמאבק ה

 בין ספקים ומפיצים.

מחירים בסקטורים מסוימים עשויים להיות כפופים : התערבות של רשויות הרגולציהדוגמה ל

הוועדה הרגולטורית המחירים נקבעים על ידי  ,לדוגמה, בתחום האנרגיהת הרשות. לשליט

, דירההעליית שכר נהליים לפיקוח על ימנגנונים מדוגמה נוספת היא פיתוח  .(CREלאנרגיה )

מסגרת  שמרלאפשרות שלטון המקומי נותן ל 2018חוק אלן מנובמבר . יסיוניאך הם עדיין בשלב נ

 .שנים חמשלמשך  שכירות

 לטביה 4.4

 בלטביה אין גוף יחיד העוסק בסוגיית יוקר המחיה.

חוק הרגולטורים  על פיהשירותים הציבוריים מוסדרים על ידי רשות רגולטורית שהוקמה 

פועל באופן עצמאי  הרגולטורולות מינהליות, בעת קבלת החלטות ובפע .לשירותים ציבוריים

להגן על האינטרסים של המשתמשים ולקדם  במטרה ,שנקבעו בחוק תפקידיוואוטונומי בביצוע 

טרליות, השוויון יאת פיתוח ספקי השירותים הציבוריים בהתאם לעקרונות הצדק, השקיפות, הני

חקיקה וברים של שירותים ציבוריים חוק הרגולטונקבע בתחום סמכותו של הרגולטור  והמידתיות.

 של האיחוד האירופי.

אין בצרפת גורם אחד 
העוסק ביוקר המחיה. 

צרפת הכלכלה ב
כלכלת  מתנהלת כ

שולט  העיקרון ה, ושוק
הוא תמחור חופשי,  

התערבות או ללא 
 מדינה.שליטה של ה
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אנרגיה, תקשורת : המדינה מסדירה את אספקת השירותים הציבורייםאלה הענפים שבהם 

ייצור סחורות, מתן שירותים  ,אלקטרונית, שירותי דואר, ניהול פסולת עירונית וניהול מים

השירותים הציבוריים  .לכל מגזרדים מיוחהתקנות בחוקים ובמוסדרים אלו שירותים  .ותשתיות

 .נקבעים בתקנת ממשלה הנתונים לרגולציה

ת מחמישה חברים שנבחרו על ההחלטות של הרגולטור הוא מועצה המורכבאת קבל שמגוף ה

על בסיס הצעה של  ,חמש שנים למשך הסאימה )בית המחוקקים והנבחרים של לטביה(ידי 

. אין להרחיק אותן לפועלמקבלת החלטות ומוציאה קבינט השרים. המועצה, מטעם הרגולטור, 

חברי המועצה במהלך כהונתם, אלא במקרים המפורטים בחוק את ראש ו-יושבהאת 

החלטותיה, והוא מבצע את וגוף מנהלים הכפוף למועצה יש הרגולטורים לשירותים ציבוריים. 

פעולות  צה ומבצעשל המוע מיישם החלטות ,מכין נושאים ומסמכים לבחינה בישיבות המועצה

כל מגזר המווסת על ידי המדינה, ה. הגוף המנהל מורכב מיחידות המייצגות מטעמנהליות ימ

 יחידות תומכות.ומ

 את התפקידים הבאים: ממלאעל פי חוק הרגולטורים לתועלת הציבור, הרגולטור 

 קדם את פיתוח ספקי השירותים הציבוריים;מו תושביםגן על האינטרסים של המ 

 חישוב התעריפים; יתת מתודולוגיבע אקו 

 שירותים ציבוריים; ים שלספק רושםרישיון למתן שירותים ציבוריים או  נותן 

  התאם לנהלים הקבועים בחוק;במחלוקות בתיקים בוחן 

  בתנאי הרישיון, עומדים השירותים הציבוריים שפקח מתחרות בענפים המוסדרים ומקדם

 ספציפיות, הוראות טכניות, תקנים והוראות חוזה;הוראות ההרשאה הכללית, דרישות איכות 

  ,גיש מספק להם מידע והוא מעל פי דרישת המשרדים האחראיים על המגזרים המוסדרים

 בנושאים הנוגעים להסדרת השירותים הציבוריים; תהמלצולהם 

 ספקי שירותים ציבוריים; יהם שליידע את הציבור על פעילויותיו ועל פעילויותמ 

 מגזר.הות אחרות המפורטות בחוקים מיוחדים של פונקצי ממלא 

 :תחומים עיקרייםהרגולטור לשלושה  תפקידילחלק את  אפשר

 הבטחת גישה בלתי  ועל מוסדריםהשירותים האבטחה של הנגישות והרגולטור אחראי על ה

פערים  מזההמתאים; הספק באפשר למשתמשים בשירות לבחור ממפלה וישירה לתשתיות; 

 שיפורים רלוונטיים בתקנות השוק. ומציעאפשריים 

  יםמאושר תעריפיםהשמוודא עוקב אחר יעילות המשאבים של ספק השירות והרגולטור 

 .לעלויות בפועלקרוב השירות  תעריףשוודא ומ ,כלכלית

  מודעות הציבור  מעלה אתאיכות מספקת, כלומר ב שהשירותים הניתנים הםהרגולטור מוודא

נגיש ואובייקטיבי על איכות השירותים המסופקים  ,מידע ברורלו  נותןלתחרות אפקטיבית, 

דרישות האיכות הקיימות באמצעות ב ידושים ושיפוריםח מעודדו ,על ידי סוחרים ספציפיים

 תמריצים כלכליים ומשפטיים.
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 מינהליותרשאים לערוך דוח הפרות  כים לכך,המוסמ עובדיואו  ית,רגולטוררשות הה אשר-שביו

של  המינהליותעל פי הנהלים הקבועים בקוד ההפרות  ולבדוק אותם, יםלספק או למשתמש

נהלית, ייוכרו כהפרה מ המנעות מפעולהנהליות קובע איזו פעולה או ילטביה. קוד ההפרות המ

לבקש ולקבל, ללא  גם רשאי הרגולטור נהלית.יסנקציה מבמקרה הצורך אפשר להטיל עליו ו

וכן מצד  ,הממשל המקומימוריים, ממוסדות המדינה ומפריע, מספקי ומשתמשי השירותים הציב

 המידע הנדרש לביצוע משימות אלה, ללא קשר לדירוג האבטחה שלהן.את גורמים רשמיים, 

ממוסדות השלטון המרכזי או השלטון  , בנפרדהרגולטור מבצע את תפקידיו באופן עצמאי

 החלטותיו.לערער בבית משפט על  , ואפשרהמקומי

 קנדה 4.5

  יוקר המחיה ברמה הפדרלית.בוחן את נושא גוף אחד ש איןבקנדה 

שינוי  המודדכלי  –מדד המחירים לצרכן אחראית על הפקת  קנדהסטטיסטיקות של הרשות ל

סמכויות לגוף זה אין מחירים על ידי השוואה לאורך זמן של עלות סל קבוע של סחורות ושירותים. 

פדרליים כדי ם קות, סוכנויות ותאגידימחל משמש כמהמדד המחירים לצרכן  רגולטוריות.

 .למציאות התוכניות הציבוריותאת להתאים את המדיניות ו

הוא אחראי על , ובמסגרת חוק בנק קנדה . הוא הוקםהוא הבנק המרכזי של קנדה בנק קנדה

באמצעות המדיניות המוניטרית אחראי הבנק על בקרת כמו כן, הסדרת האשראי והמטבע. 

 מדווח לפרלמנט של קנדה.והוא  ,שיעורי ההלוואותשיעור האינפלציה ו

הוא סוכנות ממשלתית פדרלית עצמאית שנוצרה במסגרת  (CERרגולטור האנרגיה בקנדה )

פקחת ואוכפת חוקים ותקנות רלוונטיים ממסדירה,  . הסוכנותהאנרגיה הקנדית תיציחוק רגול

 יה )נפט, גז וחשמל(.היא אחראית גם על יבוא ויצוא אנרג כמו כן, בתחום האנרגיה.

, המוסדר דיור במדינהה בוחן את שוקהוא תאגיד פדרלי ה תאגיד המשכנתאות והדיור בקנדה

טרתו העיקרית היא הוזלת מחירי הדיור. מ במסגרת חוק תאגידי המשכנתאות והדיור בקנדה.

 ןומימ, כמו אסטרטגיית הדיור הלאומית ,כניות ויוזמות ממשלתיותומספק ומנהל תהתאגיד 

 .דומהוכ ותמשכנתא י, יחידות דיור בר השגה, ביטוחיםלבת ץשיפו

תקשורת העל  תהמפקח תנהליימ היא ערכאה הקנדית תקשורתוה , הטלוויזיהנציבות הרדיו

לטובת הציבור. המנדט שלה נובע מחוק השידור, חוק התקשורת וחוק קנדה נגד ומסדירה אותה 

, הןעמידה בתקנות וכוללים רישוי, קידום ות של הנציב , תחומי האחריותלכך בנוסף .הספאם

 בעלות, אישור מכסים, עידוד תחרות ומתן מידע על שידור וטלקומוניקציה.על קבלת החלטות 

(. גופים אלה אחראים ים פדרליים)תאגידי מזון וחקלאותנציבויות  יש כמהברמה הפדרלית 

 טה בייצור.שליליוזמות רגולטוריות וללרישיונות, להחלת מעשים ותקנות, 

  

וף אחד אין גבקנדה 
יוקר בוחן את נושא ש

המחיה ברמה  
 הפדרלית.
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 לדוגמה:

 שיווק של מוצרי חלב.הקשורות ל פעולות ותקנותאחראית על  נציבות החלב הקנדית 

 .חוק נציבות החלב הקנדיתפועלת מתוקף הנציבות 

 אחראית על כמות ושיווק הגרעינים בקנדה. היא פועלת מתוקף  נציבות התבואה הקנדית

 חוק הגרעינים בקנדה ותקנות הגרעינים בקנדה. 

מבטיחה כי עסקים וצרכנים וסוכנות אכיפת חוק עצמאית, פועלת כ התחרות של קנדה שותר

החדשנות,  משרדמוסד פדרלי שהוא חלק מ רשות זו היאקנדיים ישגשגו בשוק תחרותי וחדשני. 

של החוקים ם מיישו הרשות אמונה עלאכיפת החוק, גורם כ המדע והפיתוח הכלכלי בקנדה.

 :האלה

 ;חוק התחרות •

 ;אריזות ותיוג צרכנים )מוצרים שאינם מזון(החוק  •

 ;חוק תיוג טקסטיל •

 חוק סימון מתכות יקרות. •

מחירים, ניצול לרעה של עמדה  תיאום רשות:על ידי ה ות שנחקרותחרותי-ת האנטייוהפעילובין 

 .דומהדומיננטית, מיזוגים וכ

ות, פיסקליות, כניות כלכליוא לסייע לממשלת קנדה לפתח וליישם תיה האוצרחלקת מ מטרת

אלה כמה מתפקידי ת קיימא. נולאומיות ופיננסיות חזקות וב-ן, חברתיות, ביטחוניות, בימיסוייות

 המשרד:

 ;הכנת התקציב הפדרלי ועדכון תחזיות כלכליות ופיסקליות •

 ;מיסים ותעריפים יפיתוח מדיניות וחקיקה בנושא •

 .פיתוח מדיניות וחקיקה במגזר הפיננסי •

. האחרון הוא משרד ייםשגשוג מעמד הבינללמשרד ומשרד האוצר לפת מחלקת האוצר משות

 .2019בעקבות הבחירות הפדרליות האחרונות בסתיו  שהוקםחדש 

מחלקה עוסקת בפיתוח כלכלי בכמה היבטים. ה המחלקה לחדשנות, מדע ופיתוח כלכלי

 .תמשרד לענייני צרכנובכמה תחומים, לרבות הוסוכנויות פדרליות  םתאגידי תכולל

 ספרד 4.6

הגופים הרגולטוריים העיקריים בספרד  .אין גוף אחד שבוחן את נושא יוקר המחיה ספרדב

באמצעות מערך המדיניות  ,יוקר המחיה הם משרדי הממשלה באופן ישיר או עקיף על האחראים

 המגוון שלהם, והנציבות הלאומית לשווקים ותחרות.

אין גוף אחד   ספרדב
שבוחן את נושא יוקר 

 .המחיה
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בין היתר מדיניות הכלכלית של המדינה, היא לכוון ולטפל ב משרד הכלכלהאחת המטרות של 

הצעות החקיקה בנושא  כנתהו ,הערכת מיזוגים כלכליים, על פי חוק הגנת התחרותבאמצעות 

 הגנת התחרות.

 יהוא מחירבמדינה יוקר המחיה  שלאחד המרכיבים העיקריים  :משרד המעבר האקולוגי

מכוונת ההמשרד לפתח מדיניות האנרגיה והחשמל. בעניין זה, אף שהמגזר פתוח לתחרות, החל 

בעיקר למען אנרגיה, השקלת התערבות או בקרה של מחירי ונהאנרגיה,  מחירילהפחתת 

 מצבם הכלכלי. שלחשמל בלעשויים לאבד גישה לאנרגיה או הצרכנים 

 בריטניה 4.7

השירותים בבריטניה  רובבאופן כללי , ויוקר המחיה המפקח עלאחד אין גורם  בבריטניה

 .מפתח עיקריים פיקוח על שירותיעם זאת, קיים  בשוק חופשי. ידי המגזר הפרטימנוהלים על 

 .הקיימים בשוק מחיריםהמפיק נתונים לאומיים על  המשרד לסטטיסטיקה לאומית

 מפקח אוצרמשרד המסוימים, למשל: האחריות למגזרים מוטלת מחלקות ממשלתיות  כמה על

; אחראי למדיניות בשוק האנרגיה לתעשייה האגף לעסקים, אנרגיה ואסטרטגיה ;על הכלכלה

שיכון, המשרד  ;אחראית למדיניות בשוק המיםחלקה לאיכות הסביבה, המזון והכפר מה

 מדיניות הדיור.ל אחראי הקהילות והשלטון המקומי

הרגולציה על שכר הדירה בוטלה . ים או קבועים בחוקמוסדר םהדיור במגזר הפרטי אינ ימחיר

הוליד  ם מסוימיםבאזורי , אולם ביקוש גבוה בקרב הציבור לדירות1989בבריטניה כבר בשנת 

, ובימים אלו מתקיים דיון בשאלה אם יש להחזיר את הרגולציה על שכר קריאות לחזרה לרגולציה

דירה במהלך תקופת השכירות, ולא הל שכר שרגולציה בתמקד מבעיקרו של דבר, הדיון הדירה. 

 .לפני השכירותבבקרות שיגבילו את שכר הדירה 

חברות ההפצה וההולכה  של הכנסותהשוק האנרגיה בבריטניה הוא בבעלות פרטית; כל 

. הרשות הזו הרשות הממשלתית המסדירה את שוק האנרגיה ,)Ofgem) גםאופמוסדרות על ידי 

 . המקומיבשוק  ת גז וחשמלאספקב התחרות קיימת 57.קבועה בחוק

שאף היא  – רשות המים הממשלתית ,Ofwat)) טווופאענף המים בבריטניה מוסדר על ידי 

על הרגולציה  הממונהגוף יא הה אופווט .והביוב במדינה המים ענףהמסדירה את  –קבועה בחוק 

הבטחת  הםהכלכלית של ענף המים והביוב המופרט באנגליה ובוויילס. תפקידיו העיקריים 

על האינטרסים של הצרכנים  החוסן לטווח הארוך של אספקת מים ומערכות שפכים, שמירה

 תקובע אופווט. את פעילותןחברות ממלאות את תפקידיהן ויכולות לממן פיקוח על כך שהו

כניות השקעה )כמו בניית וביוב, תוך התחשבות בתהמים והמחירי שירותי ות על בעיקר מגבל

אשר בקרות  תקובע שותהר תפעולית.היעילות הלטיפול בשפכים( ורווחיות  חדשות עבודות

                                                             

 ת החשמל. המקבילה הישראלית היא רשו 57
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הן אזוריות בבריטניה מחירים לתקופות של חמש שנים. חברות מים את הלמעשה מנהלות 

ים ושא לוויכוחבענף היא מרמת הרגולציה יש לציין כי עלות פרטית, למעט בסקוטלנד. בוב

 .בבריטניה בשנים האחרונות פוליטיים

 קבועה והיא ,(CMAרשות התחרות והשווקים ) הנקראת רשות תחרות עצמאיתיש לבריטניה 

לבלום פרקטיקות המערערות או מגבילות את התחרות לרעת  נועדחוק התחרות  .חוקב

תחרותיים בין פירמות,  ניצול לרעה של עמדת שוק דומיננטית, הסכמים אנטי , כמוהצרכנים

אחריות לאכיפת דיני ה תחרות.הה משמעותית של קטנלה ויביאשמיזוגים או השתלטות ו

 רשות התחרות: בשנים . דוגמה לפעילותה שלות התחרות והשווקיםהתחרות מוטלת על רש

 .הסדרות בענףתחרות בשוק אספקת האנרגיה וקבעה הרשות בדקה את ה 2016עד  2014

 פורטוגל 4.8

אך יש כמה גופים העוסקים בנושא זה  ,אין גוף אחד שבוחן את נושא יוקר המחיהפורטוגל ב

 ובוחנים את רמת המחירים. 

פורטוגל מייצרת באופן עצמאי מידע סטטיסטי רשמי ב סטטיסטיקהל המרכזית רשותה

הרלוונטי לחברה, תוך קידום התיאום, הניתוח, החדשנות והפצת הפעילות הסטטיסטית 

המדד מדד מחירים לצרכן. כחלק מעבודתה מספקת הרשות  הלאומית והבטחת אחסון נתונים.

. אינטרנטבאינטראקטיבי מחירים ש מאפשר חיפוומספק כלים הבנויים על נתונים שנאספו, 

 יםנחשבאל הרשות המרכזית לסטטיסטיקה מרשויות העברתם, -של העברת נתונים, או איעיכוב 

. חוק המערכת הסטטיסטית הלאומית על פי עונש כספימתורגמת לנהלית חמורה, הילעבירה מ

 .מגדיר את הבסיס הכללי של המערכת הסטטיסטית הלאומית החוק

תחרות הכללים המפקחים על אכיפת של כמה  קיומםאחראית על הבטחת רשות התחרות 

חוק  מכוחהפיקוח והרגולציה, על סנקציות להפעיל , ולשם כך יש לה סמכויות והשמירה עליה

. בכל תחומי הכלכלה, בתיאום עם הרגולטורים הרלוונטייםהרשות פועלת התחרות הפורטוגזית. 

מוסדות המוסמכים ולאשר תקנות הנדרשות לאכיפת להציע חוקים לבמסגרת סמכויות הרשות 

מחקרים  מקדמתהמלצות והוראות כלליות לגבי נהלים מגבילים;  , היא מספקתסביבה תחרותית

קודי התנהגות ושיטות עבודה מאשרת  ים;קוניתוח שולתחרות ול בנושאים הקשוריםוימי עיון 

חופשית הגעות בתחרות פרקטיקות הפומזהה וחוקרת ; המקדמות תחרות במשק מומלצות

פרקטיקות אלה אינן בודקת אם  מחקרים, סקרים ודיונים;לגביהן באמצעות מידע ואוספת 

. כמו כן, אמצעי מניעהמפעילה סנקציות או  . אם כן, הרשות מטילהמנוגדות לחוקי תחרות

 .להחליט על מיזוגים ורכישותבסמכות הרשות 

על הסדרת החשמל והגז  ממונה (ERSEנרגיה )הרשות הרגולטורית לשירותי אאנרגיה, בשוק ה

על  הגנההן:  ERSE-ה מטרות פעילות תקנות שאושרו על פי חוק. לפימנוהלת והטבעי 

איכות להאינטרסים של הצרכנים, ובמיוחד על הלקוחות הפגיעים, בכל הקשור למחירים, 

ות מגזרים פעילוי באמצעותקיומם של תנאי איזון כלכלי  הבטחתגישה למידע; ול השירות

אין גוף  פורטוגל ב
אחד שבוחן את נושא 

 .יוקר המחיה
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תחרות בשוקי האנרגיה הטובת הציבור, כאשר הם מנוהלים כראוי ויעיל; קידום להמוסדרים 

 תמוו ,ליברליזציה. שוק האנרגיה הפורטוגלי עבר הסביבה ה עלשימוש יעיל באנרגיה והגנ ועידוד

בתהליך החלפת לצרכנים כדי לעזור  .התעריפים המוסדרים עבור צרכני חשמל וגז פורטוגלי

רשימה של כל החברות הפועלות בשוק, וכן הרשות , מספקת והשוואת המחירים בשוק פקהס

 סימולטור מקוון להשוואת מחירים.

המרצת הכלכלה. חלק ללהתפתחות ו שיסייעו רפורמותמעבירים  משרדי הממשלהבנוסף לכך, 

. השנתי מדינהמיושמים בתקציב הובדרך כלל נדונים אשר שינויים במיסוי, הם  האלהצעדים המ

 גובה המע"מ. כגון מוצרים,העלות הסופית של הלהשפיע על בסופו של דבר  יםעשוישינויים אלו 

 הולנד 4.9

 בהולנד אין גורם אחד העוסק בסוגיית יוקר המחיה.

 להפיק במטרהמידע סטטיסטי אמין נתונים ומספקת  (CBS)קה סטטיסטילהלשכה הלאומית 

קבלת החלטות תוך בפיתוח מדיניות ובדיון ציבורי, תובנות בנושאים חברתיים, ובכך תומכת ב

תקנת , ו CBS-ההבסיס החוקי של  הוא קהחוק הסטטיסטי דמוקרטיה.לרווחה ולתרומה לשגשוג, 

ומה  מותר קובעים מה GDPR-( וחוק יישום הGDPRהגנת המידע הכללית של האיחוד האירופי )

 אסור ביחס לנתונים אישיים.

פועלת באופן ומבצעת משימות ציבוריות ה ,נהלית אוטונומיתירשות מבהולנד הוא  CBS-ה

על התקציב ועל . שר הכלכלה אחראי ממשלתיעצמאי ולא תחת סמכותו הישירה של משרד 

 ממומנת מתקציב המדינה. CBS-ה , בעוד התנאים הרלוונטיים

 אסטוניה 4.10

ר המחיה ואת רמות לבחון או להסדיר את יוק שתפקידובאסטוניה אין גורם ממשלתי או רגולטורי 

 .או עקיףהמוסמכים לטפל בנושא באופן ישיר  רביםיש גורמים  ,המחירים. עם זאת

 תפיננסימדיניות יישום מדיניות מיסוי, שממונה על העיקרי  הממשלתיהוא הגוף  משרד האוצר

 קביעת יעדים כלכליים. תחומי הפעילות של המשרד כוללים:על ו תפיסקלימדיניות ו

 המדיניות הפיסקלית של המדינה; תכנון ויישום •

 תכנון מדיניות מיסוי ומכס ושמירה על מערכת מס יציבה; •

 ביצוע ניתוח כלכלי ותחזית כלכלית; •

 פיתוח השירות הציבורי; •

 הקצאת הנכסים וההתחייבויות הכספיות של המדינה, סיוע חוץ והלוואות שניתנו למדינה; •

 ל המדינה;מדיניות הנדל"ן וההשתתפות ששל תכנון ותיאום  •

הפעילות המקצועית של של ו ממשלתיתיישום מערכת בקרה פנימית של ארגון ותיאום  •

 מבקרי הפנים.

בהולנד אין גורם אחד  
העוסק בסוגיית יוקר 

 המחיה.
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היא להגדיל את התחרותיות של חברות תקשורת הכלכלה והמשרד  של המטרה העיקרית

המשמעות היא גם שמירה על יוקר המחיה ברמה  הציבור. את שגשוג גם כךבו ,אסטוניות

 :כוללים המשרדפעילות תחומי המתאימה. 

-רבכניות ועם ת שלהןהתיאום  תאבטחממשלה ואחריות כניות לאומיות בתחומי ות פיתוח •

 ;כניות כאלהוביצועים של תהיישום והערכת  לשם כך; מימוןארגון ה שונות; לאומיות

מתמקדות בסוגיות הפיתוח הכניות ועם משרדים אחרים בהכנת ת קידום שיתוף פעולה •

 ;הכלכלי הלאומי

 תחום האחריותהתחומים שבמגוון פעולות משפטיות לאפשרויות להליכים משפטיים ו הצעת •

 אלה. הליכיםשל המשרד, כולל מילוי תפקידים שהוקצו על ידי 

 תחומי הפעילות של המשרד כוללים גם את תחום הבנייה והדיור ואת תחום האנרגיה.

 ורמלאי הדית שמירעל  עיקר, בימתהקיהרחבה של מדיניות הדיור פועל ל , המשרדדיורבשוק ה

 שלטוןחוק ארגון השלטון המקומי, הלפי קיימא. עם זאת, חשוב לציין כי על פי החוקה ו-ברה

המדינה לספק באחריות . ושל השיפוטהמקומי אחראי על ארגון מגזר הדיור והשירותים בשטחי 

 נוספים דייריםלוה מטעם המדינ מגוריםבהנחות אלה הזכאים לתנאים בשוק הדיור שיאפשרו ל

תקנות  מתקיים באמצעותזה דבר לפתור את בעיות הדיור שלהם בצורה עצמאית ככל האפשר. 

פעולה עם ארגוני גג שונים  משתפתמשפטיות, ארגון מוסדי ואמצעי תמיכה. כמו כן, המדינה 

 למען פיתוח תחום הדיור.

 הקייםגיה, כך שהמחיר בכל ענפי האנר ותחרותי אסטוניה שמה לה למטרה לבסס שוק פתוח

בפיתוח תשתיות  מתמקד יעבוד, המשרד כדי שזהספקים. כמה הוא תוצאה של תחרות בין 

, שהביא EstLink2הושק כבל החשמל  2014. לדוגמה, בשנת המדינה אנרגיה החורגות מגבולות

ולת זה מבטיח יכקו מגה ואט.  1,000-את קיבולת חיבור החשמל הכוללת בין אסטוניה לפינלנד ל

ותנועה בלתי מוגבלת של חשמל בין  ,של חיבורים להפעלה יעילה של שוק החשמל תמספק

 המדינות הבלטיות והנורדיות.

 מחוזית,הסקה ההעל הגז הטבעי, בשוק  התחרותמפקחת בעיקר על באסטוניה  רשות התחרות

הפיקוח  ברזל. מחלקתהמסילות על ביוב וה , עלציבוריתהמים האספקת על דואר, השירותי על 

והליכים  ,ל אגף התחרות מנהלת הליכים המתייחסים להסכמים העלולים להגביל תחרותש

בעמדות דומיננטיות בשוק. בשל אופיו הספציפי של הנמצאות הקשורים לפעילותן של חברות 

 דרכים, תלוי בנסיבות בכמהנבדקים  והמשטר המשפטי באסטוניה, ההליכים בתיקים אל

הנדונים בבתי  נהליים לתיקים פליליים נרחביםיהליכים מנעים בין וההפרה,  גסובו המקרה

ובמידת הצורך לסוגיהם, כלכליים ה, הרשות מנתחת את מצב התחרות במגזרים כמו כן. המשפט

משרד תחת מציגה למשרדים המתאימים הצעות לשיפור מצב התחרות. הרשות נמצאת 

 המשפטים.
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היא שמירת התחרות בתחום החימום.  טוניתעבודתה של רשות התחרות האס דוגמה לתיאור

אזורי חימום  שתפקידו להקים ,המקומי שלטוןהאחריות לארגון תחום החימום מוטלת על ה

מחוזית, ה. על פי החקיקה המסדירה את תחום הסקה להם השירותים הנלווים לנהל אתמחוזיים ו

ה העונה על הדרישות מפעילי חלוקת החום יידרשו להבטיח אספקת חום יעילה, אמינה ובטוח

לחוק החימום המחוזי, מפעילי  9והצרכים הסביבתיים של הצרכנים במחיר מוצדק. על פי סעיף 

יב עבור אנרגיה תרמית הנמכרת וחמש רביחלוקת החום יידרשו ליצור הרמוניה בין התשלום המ

סטונית רשות התחרות האסטונית. לצורך הרמוניה של מחירים, רשות התחרות הא לביןלצרכנים 

המבוסס על עלות,  ,ב עבור אנרגיה תרמיתמחויש רביל על עקרון התשלום המותקפיד מעל לכ

 הפצה של אנרגיה תרמית.לשיש להצדיק את ההוצאות המיועדות לייצור ו אף

במשרד , מחלקות מסוימות משרד החקלאותמשרדי ממשלה )למשל  עוד יש בנוסף לכך,

הרשות לפיקוח ( וכמה רגולטורים, כמו ד הרווחהבמשרומחלקות מסוימות  לאיכות הסביבה

, אשר להם הסמכות ליזום רפורמות מבניות שמטרתן להגביר את התחרות ולהוזיל פיננסי

 מחירים בתחומם.

וניתוח נושאים הקשורים ליוקר המחיה נאספים ומועברים בעיקר על ידי שני  יםסטטיסטיניתוחים 

 .(EKI) ( והמכון האסטוני למחקר כלכליSE)סטטיסטיקה של אסטוניה המרכז לארגונים: 

לספק למוסדות ציבור,  שתפקידהא סוכנות ממשלתית וה סטטיסטיקה של אסטוניההמרכז ל

אנשים פרטיים מידע אמין ואובייקטיבי על ללאומיים ו-ןארגונים בילקהילות עסקים ומחקר, ל

 זהו המרכזסטוניה. המגמות הכלכליות, הדמוגרפיות, החברתיות והסביבתיות באעל המצב ו

במדינה. המטרה העיקרית  םגם על ניהול והוא אמון ולניתוחם, נתונים איסוףלבאסטוניה הראשי 

 .באמצעות המחקרח המשק האסטוני ותיפתרום לשל המכון האסטוני למחקר כלכלי היא ל

כלכליים, מעבד -נתונים חברתיים ףאוס, והוא המכון נמצא בבעלות לשכת המסחר האסטונית

לקבל החלטות  כדי ברמת המקרו, נתח אותם באופן המאפשר להסיק מסקנות באיכות גבוההומ

יזמים לקבל ללאפשר למנהיגים וומטרתו המכון, מכלכליות. מידע זה זמין לרכישה -מיקרו

 .ים לסוגיהםקושוות בהחלטות מתאימ

 אירלנד 4.11

 באירלנד אין גוף אחד העוסק בסוגיית יוקר המחיה.

 מטרת .אחראית על מדידת יוקר המחיה ורמת המחירים (CSO) טטיסטיקההמרכזית לס רשותה

 הכלכלה.על החברה ועל לאסוף, לנתח ולהנגיש סטטיסטיקה על תושבי אירלנד,  הרשות היא

 .1993בשנת חוק הסטטיסטיקה ב נקבעבאופן ספציפי, המנדט שלה 

 ,מגוון תחומיםקבלת החלטות בשמשת למ CSO-ה ברמה הלאומית, הסטטיסטיקה הרשמית של

תמונה  תמספק רשותה ,בנייה, בריאות, רווחה, איכות הסביבה וכלכלה. ברמה האירופית ובהם

השוואה בין אירלנד  תומאפשר ,מדויקת של הביצועים הכלכליים והחברתיים של אירלנד

באירלנד אין גוף יחיד  
העוסק בסוגיית יוקר  

 המחיה.
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הכלי העיקרי שמאפשר לרשות המרכזית לסטטיסטיקה לבחון את רמת  למדינות אחרות.

את השינוי ברמת המחירים הממוצעת של  המודד ,ר מדד המחירים לצרכןסק המחירים הוא

סטטיסטיקה  – 313/2017. מס 'S.I] בסיס חוק לאומיכלי זה מעוגן על ידי מוצרי צריכה ושירותים. 

בנושא המדד  2016/792האיחוד האירופי ת תקנ]) בסיס חקיקתי אירופי([ ומחירים לצרכןהסקר )

 [.(HICPההרמוני של מחירי הצרכן )

 אוסטריה 4.12

רמות את יוקר המחיה ו לבחון את שתפקידוגוף ממשלתי או גורם רגולטורי אחר  באוסטריה אין

  .המחירים

פיקוח. עלות הדיור בשכירות מוסדרת בחלקה על ידי או ל ותמחירי המזון אינם כפופים לתקנ

ק שכר הדירה לבקש אכיפה של חו הצורך במקרהמוטל דיני שכירות. על הדיירים עצמם כמה 

חשב כגורם רגולטורי במובן הרחב בתחום האנרגיה ילה יכולש הגוף היחידבאמצעות תביעה. 

ציא ולה ליכוגוף זה חופשי. האנרגיה השוק מסוימת באכיפה  מאפשרשתפקידו  ,E-Control אהו

עם זאת,  .בשוק זה שהפרו את ההוראות החוקיותשחקנים המיועדות להנחיות פרוצדורליות 

 ים.מוסדר םאוסטריה למעשה אינהאנרגיה ב מחירי

 שבדיה 4.13

ת ויסות יוקר המחיה. באופן כללי מחירי המזון אינם כפופים א קולבד שתפקידוגורם  בשבדיה אין

 , אולם יש כמהלבחון את יוקר המחיה גורפתואין גוף אחד שיש לו סמכות  ,לפיקוח ות אולתקנ

ת כדי לספק בסיס למעקב וליוזמות ברמות שונו יםהמעורב משרדים ורשויות ממשלתיות

 יוקר המחיה בשבדיה. בנושאמדיניות עתידיות 

קבלת צורך הוא סוכנות ממשלתית המספקת נתונים סטטיסטיים ל המשרד הסטטיסטי הארצי

מבוססים ברובם על מידע  מפיקה סוכנות. הנתונים הסטטיסטיים שהיםהחלטות, דיונים ומחקר

המשרד הסטטיסטי הארצי  אנשים פרטיים.של ת ממשלתיות וסוכנויושל מסקרים של ארגונים, 

 קובע את המדד הנפוץ והידוע ביותר של אינפלציה בשבדיה: השינויים במדד המחירים לצרכן

((CPI.  מדד המחירים לצרכן מודד את מגמת המחירים הממוצעת לכל הצריכה המקומית

ירים לצרכן הוא המדד הפרטית על בסיס המחירים שהצרכנים משלמים בפועל. מדד המח

הסטנדרטי לפיצויים וחישובי אינפלציה בשבדיה. מטרתו להראות את שינויי המחירים הכלליים 

)מדד המחירים  CPIF-ה. מדד נוסף לאינפלציה הוא מדינהבין המוצרים שצורכים משקי בית ב

רים מדד המחי שמראהשינויים במחירים הזה מראה את אותם  מדד לצרכן עם ריבית קבועה(.

 2017מאז ספטמבר  לצרכן, אך ללא ההשפעות הישירות של שינויים במדיניות המוניטרית.

המשרד . האינפלציה של הבנק המרכזי כמשתנה יעד -CPIאת מדד ה CPIF-מחליף מדד ה

מדד  :הסטטיסטי הארצי קובע גם שני מדדים נוספים של אינפלציה שאינם קשורים למדד

לצרכן  יםמוצרי האנרגיה, ומדד המחירשלא כולל את (, CPIF-XEהמחירים לצרכן ללא אנרגיה )

סים המוטלים על הצרכנים נשמרים קבועים. כל ימהסובסידיות והבו ש(, CPIF-CTעם מס קבוע )

באוסטריה אין גוף  
תי או גורם  ממשל

רגולטורי אחר 
ת  ון אלבח שתפקידו

את  יוקר המחיה ו
 רמות המחירים.
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מבוססים על אותם נתוני מחירים כמו מדד  המשרד לסטטיסטיקה מדדי האינפלציה שקובע

 המחירים לצרכן.

פיקוח על לממשלתית הפועלת לשמירה על התחרות ו היא סוכנות דיתברשות התחרות הש

היא פועלת למען תחרות יעילה במגזר הפרטי והציבורי לרווחת  הרכש הציבורי בשבדיה.

קשורים  . הערכים המרכזיים של הרשותוכן למען רכש ציבורי יעיל לטובת החברה ,הצרכנים

חברות מקבעות ש בשבדיה תוגבל במקרההתחרות  .לסדרי העדיפויות של ממשלת שבדיה

חוק התחרות השבדי פועלת מתוקף רשות המחירים או מונעות כניסה של חברות חדשות לשוק. 

כללי התחרות של האיחוד האירופי, מכילים  וכןחוק התחרות השבדי,  אמנת האיחוד האירופי.ו

עמדה בלרעה שימוש איסור , ותחרותי שתי הוראות עיקריות: איסור על שיתוף פעולה אנטי

 . מיננטיתדו

היא סוכנות ממשלתית שתפקידה לשמור על האינטרסים של דית בסוכנות הצרכנות הש

 המדיניות.את יעדי מדיניות הצרכן ואת  לסוכנות הצרכנים. הממשלה והפרלמנט קובעים

יכול לייצג הוא  .שהוא גם נציב תלונות הציבור ,מנכ"להבראש סוכנות הצרכנות השבדית עומד 

כי חברות הנציב מבטיח  עסקים ולנקוט צעדים משפטיים בבית המשפט. מול אינטרסים צרכניים

. הוא מקבל תלונות את בטיחות המוצרים והשירותים , ומוודאמתאימיםהיצייתו לחוקים 

סחורות ושירותים ממדינות באיחוד  ה עצמאית שלרכישלדרכה מצרכנים ומספק לצרכנים ה

בעיות צרכניות בשווקים אחראי לזהות ות בשוק ועל התפתחוי. כמו כן, הנציב משגיח האירופי

קשר  ומאפשר יצירתמידע ארצי  . הסוכנות מפעילה שירות בשם "שלום הצרכן", המספקשונים

רכישה בהגשת תלונה, בתנאי חוזה, בקניית סחורות ושירותים, העוסקות באלות הסוכנות בשעם 

-חידה נוספת בסוכנות היא יחידת הי שהצרכן זקוק להם.בנושאים נוספים משיקולים סביבתיים ו

ECC לצרכנים  (, שתפקידה לספקגבולות בתוך האיחוד האירופי יכישת סחורות ושירותים חוצ)ר

נורבגיה מ ,האירופי מידע וייעוץ בעת רכישת סחורות ושירותים ממדינות אחרות באיחוד

כנות של העיריות ליועצי הצרגם מכווינה את הפונים אליה סוכנות הצרכן השבדית  איסלנד.מו

 במדינה.

 .1978ההוצאות של משקי הבית מאז  היקףחישובים על  מבצעתסוכנות הצרכנות השבדית 

עלויות של חלק מההוצאות כוללת והיא  ,הנורמה הלאומית היא אמת מידה זהה לכל המדינה

של החלטות הקבלת ב התשתית הם אלו עלויות מזון, בגדים והיגיינה. חישוביםהפרטיות, כגון 

בנקים במשמשים גם לצורך הדרכה והכוונה בעיריות, הם הממשלה בנושא סיוע סוציאלי, ו

דרך אחרת, זכאי ב םאדם שאינו מסוגל לספק את צרכיו או להשיג מגזרים פרטיים אחרים.בו

חברתיים השירותים זו ניתנת על ידי המחייתו. הטבה בפרנסתו ובלסיוע של ועדת הרווחה 

 משפחות.הן לבודדים ולאנשים הן  ה,בעיריי
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אישור ולא נדרש  ,שוק תחרותי פתוח וחופשיב נקנים ונמכריםטבעי הגז החשמל והבשבדיה 

עדיין הם , חופשייםקי החשמל והגז הטבעי ושש אף על פילמכירת חשמל או גז טבעי ללקוחות. 

 מאופיינים בריכוזיות גבוהה ובמספר מצומצם של מפעילים גדולים.

בשם  סוכנות ממשלתית במשרד התשתיות – גוף רגולטוריקיים  דיתבשוקי האנרגיה השב

והחימום מפקחת על שוק החשמל, הגז הטבעי  סוכנות. היתשבדשווקי האנרגיה העל  פיקוחה

האחריות העיקרית של הפיקוח היא שיפור תפקודם ויעילותם של שווקים אלה. בשבדיה, ו המחוזי

 הסוכנותתפקיד  התקציב של הפיקוח.את ת והמשימו קובעים אתהפרלמנט השבדי והממשלה 

שוקי התחרות באחר  ולעקובפעולות המונופול ברשתות החשמל והגז הטבעי  הוא להסדיר את

 היטב מתפקדים אנרגיה לשוקי, אמינהרשת אספקה האנרגיה. עבודתה נועדה לתרום ל  

ומפתחת  בעיטהגז הסקה מרחוק וההחשמל, ה ישוקעל חת הסוכנות מפק .צרכנית ולמודעות

לחזק את עמדת הלקוחות ולהבטיח את הצורך של החברה בהפצת אנרגיה יעילה  במטרה, אותם

כמו כן, הסוכנות  הפיקוח מסייע לצרכני החשמל בשבדיה לבחור ספק חשמל. ומסחר באנרגיה.

כמו חוק החשמל, חוק הגז הטבעי, חוק  ,תקנות בענף שוקי האנרגיהלמפקחת על ציות לחוקים ו

חברות להסמכה  נותנתו ,חוק אישור חברות רשת חשמל לרשתוצינורות המחוזית, חוק הסקה 

 רגולציה רחבה של האיחוד האירופי.אלו נתונות גם כן ל בגז טבעי. פעולות לעסוק מסוימות

סוכנות  היאהמועצה  .המועצה הלאומית לשיכון, בניין ותכנוןבנושא הדיור קיימת בשבדיה 

כדי  ותוסטטיסטיקנתונים אוספת והיא משרד האוצר, מעובדי  ממשלתית מרכזית המורכבת

מפקחת על  המועצה ולהציע הצעות מדיניות.טוב יותר את השוק הדיור לתאר, להבין, לחזות 

ביצוע חוק  באמצעותתכנון ערים ומדינות מנקודות מבט חקיקתיות, פרוצדורליות ואדריכליות 

 ת העירונית למתן דיור.התכנון והבנייה, הקוד הסביבתי וחוק האחריו

 ים:עיקריפעילותה ה מיתחואלה 

אחר התפתחות שוק הדיור, מגמות הגירה מקומיות ותנודות  תעוקב הרשותניתוח שוק הדיור:  •

החלטות פוליטיות. שיסייעו בקבלת לקבל תחזיות מוסמכות  במטרה ,חברתיות אחרות

 ;ערבויות אשראי מנפיקההיא מחלקת סובסידיות ובהתאם לכך 

התקנות אינן נוגדות את השוק הפנימי של האיחוד הרשות מוודאת שתקנות בנייה:  יקוח עלפ •

 ;האירופית לנציבות תיקון כל עללהודיע  מתפקידהו ,האירופי

בעיקר  כפוףמסורתי הכפרי העירוני והתכנון הפיקוח על תכנון עירוני וכפרי: בשבדיה  •

 החזון אתעדכנית, המתארת ווכנית מקיפה תיש העיריות  290-כל אחת מלאחריות עירונית. ל

 .להתפתח צריכה היא כיצדו העירייה

 ,בקשת העיריות פיעל  . המחקר נעשהסקר שוק הדיורעורכת מחקר שנקרא כמו כן, המועצה 

 מלאותשוק הדיור בעירייה. סקר שוק הדיור הוא סקר שכל העיריות משל מצב ומתואר בו ה

 אחראיותהן ה הרשויות העירוניות סמות בהמשך אותה שנה.מתפר יותוצאות, ובתחילת כל שנה

שיש על אספקת דיור לתושבים. חברות הדיור בבעלות עירונית הן הכלי הטבעי  העיקריות
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שכר הדירה לדירות  .יש קורת גג הןהמתגוררים ב תושביםלהבטיח שלכדי רשויות העירוניות ל

ן מתנהל בין בעל הבית וארגון דיירים, מגורים נקבע בדרך כלל באמצעות משא ומתן. המשא ומת

לבעלי עניין ציבוריים כמו  מקום המזוהה בדרך כלל עם איגוד הדיירים השבדי. אין בהליכים אלה

במשא ומתן יש בדרך כלל שתי נקודות מוצא: ערך הדירות ושינויים בעלות  הממשלה והעיריות.

בו הדיירים מעריכים בדרך כלל שסס על האופן ומב דירותהבנייה והניהול של הדיור. ערך ה

משא ה .דומהסביבה, איכות ניהול הנכס וכהמיקום, ה, יההדירה, יתרונות סגנוןמאפיינים כמו 

לפעמים הצדדים אינם מגיעים להסכמה. אם , וקיבוצי מתנהל בדרך כלל אחת לשנההמתן הו

ושם  ,רות לתיווךהמשכיר הוא חברת דיור עירונית ציבורית, המחלוקת מופנית לוועדת שוק השכי

 חלטה על העלאת שכר הדירה.מתקבלת הה

 ליטא 4.14

 בליטא אין גורם אחד העוסק בסוגיית יוקר המחיה.

יציבות שמור על הבנק שואף ל היא לשמור על יציבות המחירים. בנק ליטאהמטרה העיקרית של 

צעים במערכת ונוקט אמ נקודות תורפהדק כל העת אחר ועוקב ובולפיכך המערכת הפיננסית, 

. הבנק לא רק מבצע ניתוח של המערכת הפיננסית, אלא גם מפחית באופן פעיל ןכדי להגן עליה

. לרשותו של הבנק מגוון רחב של יציבותית-את האיומים עליה, ובכך מיישם מדיניות מקרו

על המערכת הפיננסית.  והמסייעים להפחתת חוסר האיזון והשפעתיציבותיים מכשירים 

 רזרבותשל משק הבית, וים את תקנות ההלוואות האחראיות, הגבלת החבות כולל אלומכשירים 

הגברת חוסן המערכת הפיננסית. הבנק מכין ומפרסם  לשםעל בנקים  ותמיושממחויבות ההון 

ם נוספים ביקורות על יציבות פיננסית, סקרי מוסדות פיננסיים, ארגונים, משקי בית ומשתתפי

 עד כמהמעריך באופן קבוע גם ור ליציבות פיננסית. הבנק הקש נוסףוכן מידע  ,שוק הנדל"ןמ

 .בפני זעזועים פנימיים וחיצונייםעמידה המערכת הפיננסית 

המחירים בשוק החשמל והגז,  :כמה חריגים מלבד, חופשי שוקהם מחירי במשק כל המחירים 

 שילוב.בתהליך של ליברליזציה וכיום נמצאים אך , פול טבעימונועל ידי שאופיינו בעבר 

רגולציה כלכלית וטכנית ותפקודי פיקוח ובקרת  מגבשת (VERT) עצה הרגולטורית לאנרגיההמו

הכלכלית של עלויות מוסדרות,  תהיתכנוהמעריכים את  המועצה מומחי השוק של שוק האנרגיה.

כמו כן, המועצה . דומהאת האמינות הטכנית והבטיחות של המתקנים, את הצורך בהשקעה וכ

כה טכנית וכלכלית של השקעות של חברות האנרגיה. השקעות יעילות והכרחיות הערעורכת 

 .מחיר הסופימספקות לצרכנים שירותים אמינים ובטוחים במחירים המשתקפים ב

, לתקשורת נבחרי ציבורלספק ל במטרהאוספת נתונים לסטטיסטיקה  המחלקה הליטאית

נאי חיים, תהחברתית, איכות הווחה ררמת המחירים, הנתונים סטטיסטיים על  ציבור הרחבול

ערים ועיירות  18-כמחירים ב ם עלאוספת נתוני מחלקהה .דומהסוציאליות וכהזכויות החיים, ה

על פי חוק הרפובליקה של ליטא בנושא  עבור הסקר הסטטיסטי על מחירי מוצרי צריכה ושירותים.

בליטא אין גורם אחד 
העוסק בסוגיית יוקר 

 המחיה.
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י והעבודה נוקט מדיניות סיוע סוציאלי למשפחות בעלות הכנסה נמוכה, משרד הביטוח הלאומ

 .נתונים סטטיסטייםאותם של סיוע סוציאלי על בסיס 

תנאי  יחידים שאינם יכולים לספק לעצמםמשפחות ותושבים  ,על פי החוק שהוזכר לעילכמו כן, 

על עלויות חימום הבית, מים תנאים סוציאליים ופיצויים  , כגוןמספקים זכאים לסיוע כספי מחיה

 ועוד. שתייה, מים לחמים

 דיון .5
המתכלל  יחידגוף  קיים לא שנסקרו המפותחות המדינות בכלמהסקירה המשווה עולה כי 

היא גורם מרכזי  התחרות רשות. במדינות רבות, בדומה לישראל, המחיה יוקר בנושא ומטפל

 והלשכהבסקירת המצב הקיים ובשמירה ופיקוח על השוק החופשי ועל רמת המחירים בו, 

 היא הגורם העיקרי הממונה על מדידת רמת המחירים.  יקהלסטטיסט המרכזית

במדינות אחרות האחריות מוטלת על משרד הכלכלה או על מחלקות המשותפות למשרד האוצר 

ולמשרד הכלכלה, כפי שמפורט לעיל. כמו כן, בנושא האנרגיה, המים והדיור יש התערבות 

ות שתפקידן לפקח על תחום מסוים רגולטורית במדינות רבות, לרוב באמצעות רשויות ממשלתי

לבחינת רמת המחירים מנקודת מבטו של הצרכן,  םופועלות מתוקף חוק. דוגמות לגופים ייעודיי

  ובוחן המחירים.שיש להם גם יכולת לפעול בשטח, הן סוכנות הצרכנות בשבדיה 

ו לטפל , בעקבות פעילות ועדה ציבורית, חוקק בישראל חוק הריכוזיות, שמטרת2013בדצמבר 

, ויש 2019עד דצמבר  2014משקית )לא בענף מסוים(. החוק נועד ליישום משנת -בריכוזיות כלל

 58לו השפעה על יוקר המחיה.

 יש כמה סוגיות לדיון בנושא יוקר המחיה בישראל, כמפורט להלן:

והוצאות של משק נתונים על מדדי מחירים של שירותים פיננסיים  חסרים :בנתונים חוסר

 ,ריבית על הלוואות תשלומי למשל ,שירותים פיננסייםעלות  גון ריביות, עמלות ודמי ניהול.בית, כ

חוסר . ובאופן ישיר על הצריכה הפרטית השוטפת של המשפיעמרכיב בהוצאות משק הבית  יאה

במדד מחירים בנושא מקשה על המעקב, בעיקר לנוכח רפורמות שנעשו בשנים האחרונות 

 קיים צורך במעקב אחר תוצאותיהן.בשווקים הפיננסיים, ו

                                                             

, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מסמך יישום חוק הריכוזיות וניתוח ההשפעות הכלכליות על המשקלהרחבה: נעם בוטוש,  58
 בהכנה.

 המדינות בכל
  שנסקרו המפותחות

  יחידגוף  קיים לא
את נושא  המתכלל 

 ומטפליוקר המחיה 
. במדינות רבות וב

היא   התחרות רשות
גורם מרכזי בסקירת  

 המצב הקיים,
  המרכזית והלשכה

היא   לסטטיסטיקה
הגורם העיקרי האמון 

על מדידת רמת 
 המחירים.
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בענפים רבים נדרשת מדיניות הרמונית מצד כמה גורמים ציבוריים במטרה  :תכלול חוסר

להוביל לירידת מחירים, אולם לעיתים חסר תכלול ואין שיתוף פעולה בין הרשויות לצורך גיבוש 

 59המדיניות ויישומה.

שנים האחרונות מיושמת מדיניות לעיל, ב 3.2כמפורט בסעיף  :השלכות בבחינת יםחסר

(. אולם, המדיניות לא RIAשנועדה לבחון את ההשפעות של רגולציות חדשות על המגזר העסקי )

מיושמת באופן מלא על כל השינויים במדיניות הממשלה העשויים להשפיע על רמת המחירים 

לעת  ה עורכת מעתרשות שדות התעופלדוגמה,  60ועל יוקר המחיה, כגון מיסים, אגרות ומכרזים.

מכרזים להשכרת שטחי מסחר בנתב"ג תוך נסיון לָמרב הכנסות, ונותנת משקל נמוך להשלכות 

בבדיקה של מרכז המחקר  61על יוקר המחיה, כלומר למחירי המוצרים הנמכרים בנתב"ג.

והמידע של הכנסת עלה כי אגרות רכב בישראל גבוהות בשיעור משמעותי מהאגרות במדינות 

 62מפותחות.

דוח  ,מפרסמיםנדרשים לפרסם, ולפיכך גם לא  אינםגולטורים חלק מר :שיטתי במעקב חוסר

אפשר לעקוב -. לכן אימחירים ויוקר המחיה בפרטרמת הובתחום  ,שנתי על פעילותם בכלל

 .שנתי שוטף אחד המדיניות בנושא ואחר התוצאות בפועל-באופן רב

עים על ידי הממשלה ורשויות ציבוריות במקרים רבים נקב :שוקיים לאמפוקחים  מחירים

במחיר  מחירים באופן לא שוקי, אלא לפי חישוב עלויות של הגורם המייצר )קוסט פלוס(, למשל

לפי השינוי בעלויות אנרגיה חשמל )במחיר השכר עוברי רשויות מקומיות, לפי השינוי בארנונה )ה

 עובדי מקורות ותאגידי המים( שכרלפי השינוי במים )במחיר השכר עובדי חברת החשמל(, וב

ובמחיר החלב הגולמי )לפי השינוי בעלויות הייצור של הרפתנים(. גם מחירים מפוקחים לעשרות 

מוצרים ושירותים נקבעים על בסיס שיערוך עלויות של היצרנים ולא באופן שוקי )מחירים של 

 מוצרי מזון, בנזין, נסיעה במונית ועוד(.

 

                                                             

, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ינואר תיאור וניתוח משק החלב בישראל ובמדינות המפותחותלהרחבה: בת חן רוטנברג,  59
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