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מחיר אנרגיה שולי שעתי–משבר אנרון 

מניעת מניפולציות וגידור סיכוני עלות שולית: לקח כפול
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British Gas–אינטגרציה אנכית ואופקית
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חברות החשמל הגדולות באירופה5
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פתיחת מקטע האספקה לתחרות בישראל
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י"חחבמקביל למכרזי , במיידייש לפתוח מקטע האספקה לתחרות 
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תודה רבה
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