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שירותים,מבוססתתחרותבכךמייצר

שחקניםשישהלפחותמשתתפיםשבה
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ביר־מהשוק%09אתומותיריםקורסים

שלושה

$TS1$בירשלושה$TS1$

$DN2$בירשלושה$DN2$המחזיקיםהגדוליםהשחקנים

מבו־תחרותשובשנוצרתכךבתשתיות,

םסת

$TS1$מבוםסת$TS1$

$DN2$מבוםסת$DN2$.תשתיות
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משש,
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מתחריםלתמרץכדיעדיפהתשתיות
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למצבלהגיעלחברותגורםהרגולטור״אם

שוםלהןמותירלאכברשלהןהרווחשבו
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שר

$TS1$שאפשר$TS1$

$DN2$שאפשר$DN2$משמעותי".באופןאותולצמצםעוד

ממונההצבתבץסתירהרואהלאכץ

ארו־תוכניתביצועעלולפיקוחלגיבוש

כת

$TS1$ארוכת$TS1$

$DN2$ארוכת$DN2$לביןהתקשורתתשתיותבתחוםטווח

לק־בשוקהשוניםהכוחותשלהיכולת

בוע

$TS1$לקבוע$TS1$

$DN2$לקבוע$DN2$מדב־׳׳אנחנוהתחרותיות.הרכבאת

רים

$TS1$מדברים$TS1$

$DN2$מדברים$DN2$לבנותשניםלוקחשבהתעשייהעל

פוליטיותשהתרחשויותואסורתשתית,

כמהמדיהאבבתוכניתלשינוייגרמו

המפל־למשל,ובשבדיה,בצ׳ילהשנים.

גות

$TS1$המפלגות$TS1$

$DN2$המפלגות$DN2$פעולהשיתפוהיריבותהפוליטיות

ארוכתתקשורתאסטרטגייתבגיבוש

מתפת־במדינותגםכמולמרינה,טווח

חות

$TS1$מתפתחות$TS1$

$DN2$מתפתחות$DN2$חובה,פשוטזובישראלבחיל.כמו

עלהמדינהשלבהסתמטתבהתחשב

הטכנו־מקצועותשבההמידע׳,׳כלכלת

לוגיה

$TS1$הטכנולוגיה$TS1$

$DN2$הטכנולוגיה$DN2$המדינה״.לעתידמהותייםהם
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