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   –הגדרת שווקי� בדיני ההגבלי� העסקיי� 

  השימוש הראוי במבח� גמישות הביקוש הצולבת

  מאת

*איגגיא ש
  **ושוקי ארנברג 

 שלב מרכזי וחשוב בניתוח מרבית סוגיות ההגבלי� היאנטי ווהגדרת השוק הרל

עת  ההסדרי� הכובלי� וכ� ב,הגדרה זו נדרשת בניתוח� של עוולות המונופולי�. העסקיי�

כדי לקבוע את נתחי השוק של יצרני� אשר התנהגות� נמצאת בביקורת , נת מיזוגי�בחי

רשות ההגבלי� העסקיי� ובתי המשפט ואשר עשויה להשפיע לרעה על התחרות 

 Cross-Elasticity of" (גמישות הביקוש הצולבת"מבח� . בשווקי� ועל ציבור הצרכני�

Demand(, הוא החשוב מבי� המבחני� , "פותטיההימבח� המונופול " הידוע ג� בכינוי

 תחליפי� שה�מבח� זה נועד לאתר את קבוצת המוצרי� . המשמשי� להגדרת שווקי�

דא עקא שהשימוש .  אחדנטיוורל את שיוכ� לשוק המצדיקהקרובי� זה לזה במידה 

כשל "בכינוי במבח� עשוי להוביל לתוצאה שגויה עקב התממשות הכשל הידוע 

 להוביל להגדרת שוק רחבה יתר על כשל זה עלול. )The Cellophane Fallacy ("הצלופ�

עיקר החשש , למעשה .רב כוח שוק י בעל או יצרני� יצר�קיימי�בה� ש במקרי� המידה

 או  היצר�כילמסקנה השגויה  עשוי להובילנו במקרי� אלונובע מכ� ששימוש במבח� 

 ועל כ� ג� למסקנה ,� מחזיקי� בפועל בנתח שוק קט� מכפי שהי� מחזיקהיצרני�

ציג את מבח� גמישות נמאמר זה ב.  כוח שוק�לפיה אי� בחזקתו,  ממנההשגויה הנגזרת

כמו כ� נבח� באילו מקרי� עשוי כשל .  על כשל הצלופ� הכרו� בו,הביקוש הצולבת

 ובאילו מקרי� ההסתברות לכ� נטיווהרלהצלופ� לעוות את מסקנות בחינת השוק 

 נציע את נטיווהרל מפני עיוות בהגדרת השוק רב חשש בה� אי�שבמקרי� . נמוכה

בה� שמקרי� ה אול� באות� . כפי שנעשה עד כה,מבח�השל והמלא היישו� הרגיל 

אשר יצמצ� , למבח�שונה  נציע יישו� ,גבוהההצלופ� ההסתברות להתממשות כשל 

  . ניכר את ההסתברות להתממשותו של הכשל האמורצמצו�

 
חבר סגל בדרגת מרצה במכללה האקדמית בנתניה ומרצה מ� החו� בפקולטה למשפטי�   *

  .באוניברסיטה העברית

�אנליסט ב  ** JGB Capital LLPבעל תואר ,  בניו יורקB.A. מאוניברסיטת קולומביה ותואר J.D. מבית 

  .הספר למשפטי� באוניברסיטת ייל

ח� יהודאי לו, גבריאל רוזנברגל, נטליה שיצרל, רוברטה רומנול, ברק�ברצוננו להודות לאושרת מור  

 על הערותיה� ÌÈËÙ˘Óתודה מיוחדת ג� לחברי ועורכי כתב העת . על הערותיה� המועילות

 .החשובות שהובילו לשינויי� מהותיי� במאמר
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‰Ó„˜‰ .‡ .È˘È‰ ÌÈ�Á·Ó‰ È�È„· ÌÈ˜ÂÂ˘ ˙¯„‚‰ ˙Â·È˘ÁÂ ˜Â˘ ÁÂÎ ·Â˘ÈÁÏ ÌÈ¯

ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ .1 . הוכחה  .2;  מדד לרנר–הוכחה ישירה לקיומו של כוח שוק

הוכחת כוח שוק באמצעות קביעת נתח . 3 ; חישוב רמת הרווחיות–ישירה של כוח שוק 

ÏÂˆ‰ ˘Â˜È·‰ ˙Â˘ÈÓ‚ ÔÁ·Ó , ÌÈÓÈÏ˘Ó‰ ÌÈ�Á·Ó‰Â ÔÙÂÏˆ‰ Ï˘Î·˙.  ·;השוק

Ï¯‰ ˜Â˘‰ ˙¯„‚‰ÏÂÂÈË�. 1 . דיו� כללי–מבח� גמישות הביקוש הצולבת וכשל הצלופ�  ;

המבחני� המשלימי� . 3; יישומו של מבח� גמישות הביקוש הצולבת בישראל. 2

.  Â˘ÈÈ ÔÙÂ‡Ï Â�˙Úˆ‰ÂÓ Ï˘˙·ÏÂˆ‰ ˘Â˜È·‰ ˙Â˘ÈÓ‚ ÔÁ·Ó .‚ ;הרלוונטילהגדרת השוק 

  אפסית או נמוכהשל הצלופ� היאבה� ההסתברות להתממשותו של כשהמקרי� . 1

  .ÌÂÎÈÒ; בה� ההסתברות להתממשותו של כשל הצלופ� ממשיתשהמקרי� . 2; מאוד

  הקדמה

 שלב מרכזי וחשוב בניתוח מרבית סוגיות ההגבלי� היאנטי ווהגדרת השוק הרל

 ההסדרי� הכובלי� וכ� , הגדרה זו נדרשת בניתוח� של עוולות המונופולי�1.העסקיי�

בניתוח עוולות המונופולי� מניחי� כי יצרני� בעלי נתח שוק . מיזוגי�בחינת עת ב

בניתוח עוולות ההסדרי� הכובלי� תחימת ; דומיננטי עשויי� להחזיק בכוח מונופוליסטי

 מהווה הסדר מסוימת עשויה לקבוע א� התנהגות נטיי�ווהרלנתחי השוק של היצרני� 

בבחינת מיזוגי� ; פטורלאישור או לזכה או לקבוע א� ההסדר הכובל י, כובל ולכ� אסורה
בעיקר בכל (היצרני� המתמזגי� כל אחד מנבדק גודלו של נתח השוק המוחזק על ידי 

 ,)ה� מתחרי�במסגרת� היצרני� המעונייני� להתמזג שכ�  ,הנוגע למיזוגי� אופקיי�

 עשוי לפגוע ברמת גדול יצרני� מתחרי� בעלי נתח שוק בקרבהנחה שמיזוג ב

כל הסוגיות הללו מצריכות את קביעת נתחי השוק . נטיוו המוצר הרלות בשוקהתחרותי

ממנו ש נטיווהרל צור� מקדמי להגדיר את השוק קיי� ולש� כ� ,נטיי�וושל היצרני� הרל

  . נגזרי� נתחי השוק

 הידוע ג� בכינוי ,)Cross-Elasticity of Demand(" גמישות הביקוש הצולבת"מבח� 

. הוא החשוב מבי� המבחני� המשמשי� להגדרת שווקי�, "ותטיההיפמבח� המונופול "

 תחליפי� קרובי� זה לזה במידה שה�מבח� זה נועד לאתר את קבוצת המוצרי� 
, הברית ובאירופה זהו המבח� המרכזי בארצות.  אחדנטיוורל את שיוכ� לשוק המצדיקה

  ). � הדברי�ולכ� נתייחס בהמש(א� כי במידה פחותה , בישראלונעשה בו שימוש ג� 

מבח� גמישות הביקוש בעסקיי� ההגבלי� ורשות הבתי המשפט נעזרו בישראל 

 ")בית הדי�: "להל� (של בית הדי� להגבלי� עסקיי�, לאחרונה, פסיקתוהצולבת עד ל

 
שלב בעל החשיבות הרבה ביותר לעניי� את הנטי וושלב הגדרת השוק הרלב הרואי� יש אפילו  1

 ,Jonathan B. Bakerראו למשל. ההכרעה הסופית בהליכי� המשפטיי� בסוגיות ההגבלי� השונות

Market Definition: An Analytical Overview, 74 ANTITRUST L.J. 129, 129 (2007).  
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 ÒÂ‡¯Ë˘  ˙ÈÏÚ ˙ÂÈ˘Ú˙Ú·"� Ó 'ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰,2פסק הדי� בעניי� ב

בית .  יישומו של המבח� בתיקי מונופולי�המש�ללא הכרעה את שאלת אשר הותירה 

 שעשוי ,)The Cellophane Fallacy(הידוע " כשל הצלופ�" לבפסק דינוהדי� התייחס 
 בעל כוח שוק 3 בה� יצר�שקיי�להוביל להגדרת שוק רחבה יתר על המידה במקרי� 

עיקר החשש נובע מכ� ששימוש במבח� גמישות הביקוש הצולבת , למעשה .משמעותי

 היצר� מחזיק בנתח שוק קט� מכפי כילמסקנה השגויה  להובילנו במקרי� אלו עשוי

לפיה אי� בחזקתו כוח ש,  ממנהועל כ� ג� למסקנה השגויה הנגזרת, שהוא מחזיק בפועל

מלומדי� מובילי� בתחו� שמתחו רחבה הביקורת ה עומד ביסודכשל הצלופ� . שוק

 כי גורסא� כשחלק� , וש הצולבתשימוש במבח� גמישות הביקה עלההגבלי� העסקיי� 

  . באופ� גור�במבח� זהיש להימנע משימוש 

כמו .  על כשל הצלופ� הכרו� בו,במאמר זה נציג את מבח� גמישות הביקוש הצולבת

 ,נטיווהרלכ� נבח� באילו מקרי� עשוי כשל הצלופ� לעוות את מסקנות בחינת השוק 
 מפני עיוות בהגדרת רב אי� חשש בה�שבמקרי� . ובאילו מקרי� ההסתברות לכ� נמוכה

 כפי ,של מבח� גמישות הביקוש הצולבתוהמלא  נציע את היישו� הרגיל נטיווהרלהשוק 

הצלופ� בה� ההסתברות להתממשות כשל שמקרי� ה באות�, אול� .שנעשה עד כה

 ניכר צמצו�אשר יצמצ� , גמישות הביקוש הצולבתמבח� שונה של  נציע יישו� ,גבוהה

כיווני �היישו� הדו"כולל את יישו� זה .  להתממשותו של הכשל האמוראת ההסתברות

  .  נרחיב בהמש� הדברי�� ועל דר� פעולתה� ועלי,"כיווני� היישו� החד"וכ� את  "החלקי

 לחישובו של כוח המשמשי� של המאמר נסקור את שני המבחני� הישירי� אבפרק 

השתרש היישו� של מבח� חליפי ונסביר מדוע , על חסרונותיה� הבולטי�,  של יצר�שוק

 נציג את בבפרק . קביעת נתחי שוקעל  על הגדרת שווקי� והמושתתלחישוב כוח שוק 
כשל הצלופ� הכרו� בו ואת המבחני� המשלימי� את , מבח� גמישות הביקוש הצולבת

 נציג את הצעתנו באשר לאופ� יישו� מבח� גמישות הביקוש גבפרק . להגדרת שווקי�

  .נסכ� את הדיו�האחרו� ק ובפר, הצולבת

המבחני� הישירי� לחישוב כוח שוק וחשיבות הגדרת שווקי� . א
  בדיני ההגבלי� העסקיי�

הוא מייצר מעל שיצר� מחזיק בכוח שוק כאשר יש ביכולתו להעלות את מחיר המוצר 
ההנחה היא כי בשוק תחרותי . באופ� רווחיולרמת המחיר התחרותי לפרק זמ� ממוש� 

 
‰Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ ˙ÈÏÚ ÒÂ‡¯Ë˘"� Ó ' ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ 506/04) הגבלי� עסקיי�(ע "ה  2

  ). Â‡¯Ë˘Ò˙ÈÏÚעניי� : להל�) (9.7.2007, פורס� בנבו(

 הנוגע לכוח שוק תק� ה� ליצר� הפועל לבדו וה� לקבוצת יצרני� הפועלי� ג�ב ו, י� אההסבר בפרק  3

 .בתיאו� ביניה�
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 כעלות המוגדרת, )marginal cost( שלו השולית בשוק שווה לעלות הייצור מחיר המוצר

על כ� יצר� . )היחידה השולית (יצר� בגי� ייצור יחידה אחת נוספת של המוצרהבה נושא ש

המצליח להעלות את מחיר מוצריו לרמה הגבוהה מרמת עלות הייצור השולית מחזיק 
בי� י� עלות הייצור השולית של המוצר לככל שגדל הפער ב. במידה מסוימת של כוח שוק

 המוחזקת בידימידת כוח השוק ג� כ� גדלה , אותו יכול היצר� לדרוש בעבורושמחיר ה

 שיצר� כדיכוח שוק נדרש ,  א� כ�4".כוח שוק מונופוליסטי"היצר� עד לכדי החזקה ב

� באופ� ש)mc(מעל לעלות השולית של ייצורו ) P(להעלות את מחיר המוצר יוכל  P > 

mc .  

  מדד לרנר –הוכחה ישירה לקיומו של כוח שוק . 1

הוא המדד הכלכלי המקובל למדידת כוח שוק והוא מנוסח ) Lerner Index(מדד לרנר 
  5:כ�
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mcp
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−

=  

בהנחה ,  לקבוע את מידת כוח השוק של יצר� על פי מדד לרנרכדיכל שנדרש , בעיקרו�
בר� חר� קס� . לקבוע את שיעור עלות הייצור השוליתהוא , שמחיר המוצר גלוי לעי�

 א� ,על פי רוב קביעת עלות הייצור השולית אינה בגדר האפשר, פשטותה של הנוסחה

והיא , � החשבונאיי� של היצר�העלות השולית איננה מופיעה במאזני. לא בקירוב

, ידי ביטוימורכבות זו באה ל. מגלמת עלויות שמבחינה מעשית בדר� כלל אינ� מדידות

בי� היתר בהערכת שווי הבלאי באמצעי הייצור הנובע מ� הייצור השולי ובכימות 

בפרסו� ובעלויות ההנהלה הקשורות בייצורה של , פיתוחבו במחקרהכרוכות ההשקעות 

הקושי א� מתעצ� כאשר עסקינ� ביצר� המייצר מגוו� של מוצרי� . יחידת המוצר הנוספת

   6. משותפותאשר לייצור� נדרשות תשומות

 
 Robert Pitofsky, New Definitions of Relevantראו" כוח שוק"התייחסות מורחבת למונח ל  4 

Market and the Assault on Antitrust, 90 COLUM. L. REV. 1805, 1806 (1990) ,וכ�William 

M. Landes & Richard A. Posner, Market Power in Antitrust Cases, 94 HARV. L. REV. 

937, 939 (1981).  

כ�  ו,בי� מחיר המוצר ובי� עלות הייצור השולית ביחס למחירשמדד לרנר מודד את היחס בי� ההפרש   5

 ,Abba P. Lernerראו . שוק שיצרני� עשויי� להחזיק בידיה�הכוח נית� לקבוע בעזרתו מהי מידת 

The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly Power, 1 REV. ECON. 

STUD. 157 (1934).  

 PHILLIP E. AREEDA & HERBERTהקושי להערי� עלויות שוליות ראולהסבר בהרחבה בדבר   6

HOVENKAMP, ANTITRUST LAW, ¶ 504b, 121–124 (3rd ed. 2007); Landes & Posner , לעיל
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   7:כ� לפתח ולהציג ג� אפשר) 1(את נוסחה 

  

( )

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
−

=
−

=

M

M
E

M

Ep

mcp
L

S
D 1

'

1)(
2

*

*

  

 את רגישות :או במילי� אחרות,  מצד הצרכני�·Â˜È˘המייצג את גמישות  ED המשתנה

כ� תגדל , ככל שתגדל גמישות הביקוש. לשינויי� במחיר המוצרביחס ה ידפוסי הקני

לכ� גמישות ביקוש . ש ציבור הצרכני�ירכושההשפעה שיש למחיר המוצר על הכמות 

שכ� העלאת ,  היצר� להעלות מחירי� באופ� רווחיו שלגבוהה משקפת צמצו� ביכולת

 E'S המשתנה. מחירי� שכזו תגרו� להקטנה ניכרת בכמות יחידות המוצר אשר תימכרנה
הוא בוח� עד כמה רגישי� דפוסי ;  של היצרני� המתחרי�‰ÚˆÈהמציי� את גמישות 

גמישות . ר של היצרני� המתחרי� ביחס לשינוי במחיר המוצר של היצר� הנבדקהייצו

ההיצע תיחשב גבוהה כאשר עלייה מתונה במחיר המוצר של היצר� הנבדק תוביל 

לרבות יצרני� חדשי� שעד כה לא (צור המוצר על ידי יצרני� מתחרי� י ביניכרתלהגברה 

והה תשק� צמצו� ביכולתו של יצר� על כ� גמישות היצע גב). ייצרו את המוצר האמור

 נוכח יכולת� של היצרני� המתחרי� להגדיל את הכמות להעלות מחירי� באופ� רווחי

 M המשתנה. באופ� שיוריד את מחיר המוצר לכיוו� רמתו הקודמתהמיוצרת על ידיה� 

 .  הנשלט על ידי היצר� הנבדק�˙Â˘‰ Á˜מבטא את 
בגמישות ההיצע , ישות הביקוש של השוקעולה כי כוח שוק תלוי בגמ) 2 (מנוסחה

 בנוסחה לעשות שימוש ג� אי אפשראול� בפועל . של המתחרי� ובנתח השוק של היצר�

 לחשב באופ� אפקטיבי את אי אפשרלל כ מכיוו� שכ,לצור� קביעת כוח השוק) 2(

 בכ� טע� הדברי� נעו�. גמישות הביקוש של השוק ואת גמישות ההיצע של המתחרי�

זהו מושג שנעשה בו שימוש תדיר בכלכלה ברמה ;  היא ערטילאיתשהגמישות

  8.היצע בעול� המעשההביקוש והגמישות את ד למדוד וא� קשה מא, התאורטית

 
 Dennis W. Carlton, Market Definition: Use and Abuse, 3 COMPETITION;941'  בעמ,4ש "ה

POL’Y INT’L 3, 7 (2007) ; וכ�Pitofsky ,1810' בעמ, 4ש "לעיל ה.  

  .945–939 'בעמ, 4ש "לעיל ה, Landes & Posnerלפיתוח הנוסחה ראו   7

 & AREEDAלהרחבה בדיו� בדבר גמישות הביקוש של השוק וגמישות ההיצע של המתחרי� ראו   8

HOVENKAMP ,ראו ג� ; 133–125' בעמ, 507–506 ¶¶, 6ש "לעיל הCarlton ,בעמ, 6ש "לעיל ה' 

 Robert G. Harris & Thomas M. Jorde, Antitrust Market Definition: An וכ� ;11–10

Integrated Approach, 72 CAL. L. REV. 1, 4 (1984).  
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  9 חישוב רמת הרווחיות–הוכחה ישירה של כוח שוק . 2

 אפשר להציעהיה , של יצר�חישוב כוח שוק להיעזר במדד לרנר לש�  הקושי הניכר בשל
.  וזאת בעזרת חישוב רמת הרווח של היצר�,להוכחה ישירה של כוח השוקדר� חלופית 

יצר� המחזיק בכוח שוק יכול להעלות את מחיר מוצריו מעל לרמת המחיר התחרותי ועל 

 לבחו� אפשרעל כ� לכאורה . שוקהגבוה מ� הרווח המקובל ב, כ� צפוי להרוויח רווח ניכר

רמת רווחיות גבוהה תעיד על  –ווחיותו מידת רלפי א� יצר� פלוני מחזיק בכוח שוק 

 בדר� הוכחה זו לקיומו של ניכרי� קשיי� קיימי�בר� . משמעותיקיומו של כוח שוק 

   : ונעמוד עליה� מקרובכוח שוק

כאשר , ג� יצרני� בשווקי� תחרותיי� יכולי� ליהנות מרמת רווח גבוהה, ראשית

 המחירי� יעלו וכ� במצב זה. פקולמשל הביקוש למוצר גדל וההיצע הקיי� אינו יכול לס

 רמת רווח מלבד זאת.  שאי� בידיה� כוח שוקא� על פי  של המוצרג� רווחי היצרני�
 –רמת הסיכו� הכרוכה בהשקעה בענ� הייצור הספציפי בתלויה בקשר ישיר " רגילה"

 לא די לפיכ�.  כ� יגדל ג� שיעור הרווח המקובל הכרו� בה,ככל שרמת הסיכו� גדלה

 לקבוע א� הרווח גבוה מ� הרגיל ג�נדרש ,  כי יצר� מסוי� מרוויח רווח ניכרלהוכיח

ד והבעיה היא שעל פי רוב קשה מא. ביחס לרמת הסיכו� הספציפית שנושא בה היצר�

  . להערי� במדויק מהי רמת הסיכו� הכרוכה בייצור מוצר מסוי�

דו� כא� ברווח  שכ� אי� הנ, בפועל בחישוב רמת הרווחיותניכר קושי קיי�, שנית

È‡�Â·˘Á כפי שמופיע בספרי היצר� אלא ברווח ÈÏÎÏÎ . העלויות החשבונאיות אינ�

פחת חשבונאי אינו משק� בהכרח , למשל. נטיותווהרלבהכרח דומות לעלויות הכלכליות 

 כמו ג� הוצאות ,והוצאות מחקר ופיתוח, את ירידת הער� הכלכלית של אמצעי ייצור
 שמבחינה כלכלית מטרת� להגביר מכירות  פיהווה א� על יכולות להיזק� ל,פרסו�

 לאתר מאוד וקשה ,כמו כ� יצרני� גדולי� מייצרי� בדר� כלל מגוו� של מוצרי�. עתידיות

 ל עלויות המשותפות לכליש  בי� היתרשכ�, את עלויות הייצור של כל מוצר ומוצר בנפרד

   10.פרסו�הוצאות ופיתוח ו מחקר, כגו� הוצאות הנהלה,  שמייצר אותו יצר�המוצרי�

  הוכחת כוח שוק באמצעות קביעת נתח השוק . 3

 קיומו של כוח שוק באמצעות מדד  במישרי� אתד להוכיחומכיוו� שעל פי רוב קשה מא

 אחרי� שמפאת קוצר באמצעות כלי�רווח גבוה של היצר� או מדידת באמצעות , לרנר

 
' בעמ, 521–515 ¶¶, 6ש "לעיל ה, AREEDA & HOVENKAMPלדיו� כללי ונרחב בסוגיה זו ראו   9

135–224. 
 GEORGE J. STIGLER, CAPITAL AND RATES OF RETURN INלדיו� בהרחבה ראו   10

MANUFACTURING INDUSTRIES (1963) ;AREEDA & HOVENKAMP ,בעמ, 516 ¶, 6ש "לעיל ה '

136–150;  Pitofsky ,1847' בעמ ,4ש "לעיל ה.  



   –הגדרת שווקי� בדיני ההגבלי� העסקיי�   א"עתש מא משפטי�
  השימוש הראוי במבח� גמישות הביקוש הצולבת  

391  

 באמצעות ה של הוכחת כוח שוקהתפתחה הפרקטיק – 11היריעה לא נדו� בה� במאמר זה

היא שא� המקובלת ההנחה במסגרת פרקטיקה זו .  של היצר� הנבדק�˙Â˘‰ Á˜קביעת 

 אזי הוא בעל כוח שוק המאפשר לו להעלות את מחיר ,יצר� מחזיק בנתח שוק ניכר
מכיוו�  13.וזאת כאשר מדובר בשוק המאופיי� בחסמי כניסה תמירי� 12,המוצר בשוק

כפי שראינו בהקשר ,  המשפיעי� על כוח השוקמשתני� אחד מ� השנתח השוק הוא רק

 ועל כ� עלינו לזכור כי קביעת נתח ,הרי שהנחה זו אינה מדויקת לחלוטי�, מדד לרנרשל 

  14. תחלי� לא מושל� בלבד להוכחת כוח שוקהיאהשוק 

הוכחת כוח שוק באמצעות קביעת נתח השוק היא ,  לוקה בחסרשמתודה זופי א� על 

 ההצדקה לנוהג זה נעוצה בעובדה שבהנחה שכל יתר 15.המקובלת והנהוגה ביותרהדר� 

יכולתו של יצר� להפעיל כוח שוק תגבר ,  קבועי� המשפיעי� על כוח השוקהמשתני�

 בהוכחת נתחי השוק של יצרני� נתמקדבמאמר זה . ככל שנתח השוק שבשליטתו גדל

בעתיד התפתחות כי יתכ� בכ� שיו , להוכחת כוח שוקבחסרונותיה של דר� זותו� הכרה 
 של דרכי� מדויקות יותר תתרו� למציאת�בטכניקות אקונומטריות ובתאוריה הכלכלית 

אנו מניחי� כי לפחות בהווה ובעתיד הנראה לעי� פרקטיקה זו של . להוכחת כוח שוק

.  תשמור על מעמדה הדומיננטיהוכחת כוח שוק באמצעות הוכחת נתחי שוק משמעותיי�

, נטיי�וו נדב� הכרחי בקביעת נתחי השוק של היצרני� הרלהיא הגדרת השווקי� סוגיית

להגדיר מהו , בראש ובראשונה, מחייבת אותנונתחי השוק של היצרני� שכ� קביעת 

מוב� כי ככל שהגדרת השוק שתיבחר תהא צרה יותר כ� יגדל נתח  16.נטיווהשוק הרל

   .להפ�ו, השוק שניטה לייחס לשחקני� הפעילי� בשוק זה

 
ש "לעיל ה, Harris & Jorde לפירוט אות� כלי� אחרי� למדידת כוח שוק במישרי� ולדיו� בה� ראו  11

  .224–213' בעמ, 521 ¶, 6ש "לעיל ה, AREEDA & HOVENKAMP  וכ�4' בעמ, 8
12  Pitofsky ,1813–1810' בעמ, 4ש "לעיל ה ;Landes & Posner ,938' בעמ, 4ש "לעיל ה .  

 כניסה חסמי וכ� נכבד שוק נתח של שילוב נדרש שוק כוח להפעיל יוכל שיצר� כדי עקרוני באופ�  13

קוד� כול נקבע נתח השוק : שלבי� נפרדי�שני הרכיבי� הללו נבחני� בשני ,  א� ככלל,לשוק תמירי�

 כ� לדוגמה נקבעה מתודת בחינת השוק .ולאחר מכ� ובנפרד מכ� נבדקי� חסמי הכניסה לשוק

ולפיה יוגדר השוק , מיזוגי� האופקיי� של רשויות ההגבלי� העסקיי� בארצות הבריתבהנחיות ה

. וייקבעו נתחי השוק של היצרני� הרלוונטיי� בשלב נפרד מ� השלב שבו ייבחנו חסמי הכניסה לשוק

 /The DOJ & the FTC Horizontal Merger Guidelines (Aug. 19, 2010), www.justice.govראו 
atr/public/guidelines/hmg-2010.pdf )להל� :Horizontal Merger Guidelines( . מבח� גמישות

הביקוש הצולבת וכשל הצלופ� הכרו� ביישומו מוצאי� את ביטוי� בשלב הגדרת השוק וקביעת נתחי 

לרעיו� המובע במאמר אי� כל השפעה על .  ובה� מתרכז מאמר זה,נטיי�ווהשוק של היצרני� הרל

 ולכ� לא תורחב היריעה ולא תכלול התייחסות ג� לשלב הכרחי זה ,י הכניסה לשוקשלב קביעת חסמ

  .בבחינת כוח שוק של יצרני�

14  Carlton ,11–10' בעמ, 6ש "לעיל ה ;Landes & Posner ,951–944' בעמ, 4ש "לעיל ה.  
 .5–4' בעמ, 8ש "לעיל ה, Harris & Jorde וכ� 132–130' בעמ, 1ש "לעיל ה, Bakerאו ר  15
 .1807–1806' בעמ, 4 ש"לעיל ה, Pitofsky וכ� 5' בעמ, 6ש "לעיל ה, Carltonראו   16
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נטיי� לצור� וובישראל אומצה הלכה ולמעשה הפרקטיקה של הגדרת שווקי� רל

מונופול למשל מוגדר . הוכחת קיומו של כוח שוק באמצעות קביעת נתחי שוק של יצרני�

לחוק ההגבלי� העסקיי� כבעל עסק המחזיק ביותר מחמישי� אחוזי� ) א(26בסעי� 
מחזיק ביותר מחמישי� אחוזי� משוק  לקבוע א� בעל עסק אכ� כדי 17.מנתח השוק

 נגזר נתח השוק ומהגדרה זו כאמור ,נטיוועלינו ראשית להגדיר מהו השוק הרל, מסוי�

  כדינטיוו להגדיר את השוק הרלעלינו ,כאשר עסקינ� בניתוח מיזוגי�. של אותו עוסק

 וא� המיזוג הנבח� עתיד להגדיל את ,שנדע מה� נתחי השוק של היצרני� המתמזגי�

רמת הריכוזיות בשוק הנדו� לרמה אשר עלולה לפגוע בתחרות בי� היצרני� וכפועל יוצא 

הסדרי� כובלי� ב במסגרת הדיו� הגדרת השוק ה של חשיבות18.מכ� א� לפגוע בצרכני�

הסדר בכלל קביעה מקדמית א� ההסדר הנבח� הוא בצור� באה לידי ביטוי ג� על רקע ה

פטור , ישור על ידי בית הדי�הסדר הכובל אעניק ללהאפשר א� יהיה ג� בבחינה ו, כובל

אחד מפטורי בחסות   או פטור)הממונה: להל� (על ידי הממונה על ההגבלי� העסקיי�
 להסדרי� ,בי� היתר, י� פטורמעניקי�, למשל, פטורי הסוג.  שתוקנו על ידי הממונההסוג

� של נתח שוק כובלי� מסוימי� א� היצרני� הנוגעי� בדבר אינ� מגיעי� לס� מסוי

   19.ידואלי ומשות�וואינדי

 
לעניי� חוק זה יראו " קובע כי ,1258ח "ס, 1988–ח"התשמ, חוק ההגבלי� העסקיי�ל) א(26 'ס  17

או של יותר ממחצית , כמונופולי� ריכוז של יותר ממחצית מכלל אספקת נכסי� או מכלל רכישת�

 ."]...[)  בעל המונופולי�–להל� (בידיו של אד� אחד , או מכלל רכישת�, מכלל מת� שירותי�
בית הדי� ובית המשפט העליו� מתייחסי� כדבר שבשגרה לנתחי , רשות ההגבלי� העסקיי�� ואכ  18

ראו למשל את . השוק של היצרני� המתמזגי� כמו ג� לנתחי השוק של המתחרי� בתיקי מיזוג

‰¯˘ÌÈÏ·‚‰Ï ˙Â  3398/06א "אלו� בע�דור – החלטת בית המשפט העליו� בעניי� מיזוג סונול

� ÌÈÈ˜ÒÚ '¯Â„� ÔÂÏ‡ Ï‡¯˘È· ‰È‚¯�‡)1988 (Ú·"Ó, ד סא"פ)2006 (757) 3.(  
 קובע ,2006–ו"התשס, )פטור סוג למיזמי� משותפי�(לכללי ההגבלי� העסקיי� ) א(2 'כ� למשל ס  19

, או לשוק מוצר משיק, שאינו נוגע לשוק המוצר שה� מתחרי� בו, מיז� משות� בי� מתחרי�"כי 

א� התקיימו לגביו שני התנאי� שלהל� , להגבלי� עסקיי�פטור מ� החובה לקבל אישור של בית הדי� 

, שה� מתחרי�, חלק� המצרפי של הצדדי� למיז� המשות�) 1: (וכל שאר התנאי� שבכללי� אלה

בכל שוק מוצר שצדדי� למיז� המשות� ) 2(;  משוק המוצר שה� מתחרי� בו30%אינו עולה על 

שלכל אחד מה� , אינ� צדדי� למיז� המשות�קיימי� לפחות עוד שני מתחרי� בפועל ש, מתחרי� בו

או שלכל אחד מה� נתח שוק הזהה לנתח השוק הגדול ,  לפחות מאותו שוק מוצר10%נתח שוק של 

לכללי ההגבלי� ) 5(3 ' ראו ג� ס."מבי� נתחי השוק של הצדדי� למיז� המשות� או גדול ממנו

חלקו "פיו פטור הסוג לא יחול א� של, 2001–א"התשס, )פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית(העסקיי� 

הוראות עוד ל".  או יותר30%, לאחר כריתת ההסכ� להפצה בלעדית, של המפי� בשוק המוצר יהיה

, )פטור להסכמי זכיינות(לכללי ההגבלי� העסקיי� ) 8(3 'המתייחסות לנתחי שוק בפטורי סוג ראו ס

א בעל מונופולי� בשוק המוצר או צד להסכ� הו"קובע כי פטור הסוג לא יחול א�  (2001–א"התשס

לכללי ההגבלי� ) 2(3 'ס; ")30%או שחלקו של הזכיי� בשוק המוצר עולה על , בשוק מוצר משיק

חלקו "קובע כי הפטור לא יחול א�  (2001–א"התשס, )פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית(העסקיי� 

  ").  המוצר או מאספקתו או יותר מייצור30% לרכישה בלעדית בשוק המוצר הוא  להסכ�של צד
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 לקבוע קיומו של כוח שוק נהוג לעשות שימוש בתחלי� הלא מושל� של כדי, א� כ�

נטיי� יש וו לקבוע את נתחי השוק של היצר� או היצרני� הרלכדיא� . קביעת נתח השוק

הידוע ג� , מבח� גמישות הביקוש הצולבת.  הנבח� השוקמהוצור� מקדמי להגדיר 
על מבח� זה ועל כשל . הוא המבח� המרכזי להגדרת שווקי�, בח� המונופול ההיפותטיכמ

   .הצלופ� הכרו� ביישומו נדו� בהרחבה בפרק הבא להל�

כשל הצלופ והמבחני� , מבח גמישות הביקוש הצולבת. ב
 נטיווהמשלימי� להגדרת השוק הרל

   דיו� כללי–מבח� גמישות הביקוש הצולבת וכשל הצלופ� . 1

 �מהקרי , "שוק המוצר"הגדרת ב עניינו הראשו� – הרלוונטישני נדבכי� להגדרת השוק 

, "השוק הגאוגרפי"הגדרת ב עניינווהשני , הרלוונטיהמוצר או המוצרי� השייכי� לשוק 

על שני , הרלוונטי לזהות את השוק כדי 20.הרלוונטימהו היקפו הגאוגרפי של השוק קרי 

  בו שימוש בארצות וכאמור נעשה,ביקוש הצולבתפותח מבח� גמישות ה, נדבכיו

" גמישות ביקוש צולבת"המונח הכלכלי , למעשה 23. ובישראל22אירופהב 21,הברית

 
" שוק מוצר" קובע כי 2001–א"התשס, )הוראות והגדרות כלליות(כללי ההגבלי� העסקיי�  ל1 'ס  20

קבוצה ה"כוללי� את  מוגדרי� כ"טובי� תחליפיי�"". קבוצת הטובי� התחליפיי�"כולל את 

 ט הגאוגרפילרבות בהיב, המצומצמת של טובי� שה� תחליפי� ישירי� ומשמעותיי� בעיני הצרכ�

' ‰ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ � 2247/95א " וכפי שהגדיר זאת בית המשפט העליו� בע;[...]"

Ú· Ï‡¯˘È· ˙È‡Ï˜Á ˙¯ˆÂ˙ ˜ÂÂÈ˘Â ÛÂ˙È˘ ÊÎ¯Ó ‰·Â�˙"Ó,להל� ()1998 (232, 213) 5(ד נב" פ :

פשר לה  שבו שליטתה של פירמה יכולה לא,שוקהנו אותו י השוק הרלבנטי ה,למעשה: ")˙�Â·‰עניי� 

לעיל , Pitofskyראו ג� ; " תו� גריפת רווח,להקטי� תפוקה ולהעלות מחיר מעבר לעלות השולית

 Definition of relevant market’ is an effort to describe the array of‘“ :1806' בעמ, 4ש "ה

firms that currently produces or potentially will produce products that are sufficiently close 

substitutes to take business away from any firm or group of firms that attempts to exercise 

market power”.  

 Gregory J. Werden, The History of Antitrust וכ� 132–123' בעמ, 1ש "לעיל ה, Bakerראו   21

Market Delineation, 76 MARQ. L. REV. 123, 139 n.89 (1992) , בה� נעשה שלרשימת החלטות

  .שימוש במבח�

 ,IVO VAN BAEL & JEAN-FRANCOIS BELLISלחשיבות המבח� בדי� האירופי ראו   22

COMPETITION LAW OF THE EUROPEAN COMMUNITY 120–125 (5th ed. 2010).  

‰ÈÓÂ‡Ï�È· ˙¯Â„˘˙ Ï·˙ Ï‡¯˘ÈÏÚ·"� Ó ' ÌÈÏ·‚‰‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ˙  10/99) הגבלי� עסקיי�(ר ראו ער  23

ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ,עניי� : להל� ()20.9.2004 ,פורס� בנבו( לפסק דינו של השופט עדיאל 4' פסÏ·˙:( 

הוא מבח� , המבח� העיקרי המשמש לאיתור� של המוצרי� הנופלי� בגדרו של שוק המוצר"

פי גמישות הביקוש הצולבת � כאשר מידת התחליפיות נמדדת על,  המוצרי�תחליפיות הביקוש בי�
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בוח� את מידת ההשפעה של שינוי במחירו של מוצר אחד על כמות המכירות של מוצר 

 נקבעת על פי אחוז השינוי בכמות הנמכרת של המוצר השני ביחס לאחוז והיא, שני

. אחוז זה מעיד על טיב הקשר בי� שני המוצרי� 24.ינוי במחיר של המוצר הראשו�הש
Bain ,כי שוק של מוצר מסוי� אמור לכלול את כל 1952שנת קבע כבר ב, הכלכל� הידוע 

וה� יזוהו בעזרת גמישות הביקוש לאותו המוצר  תחליפי� קרובי� שה�המוצרי� 

 ולעומת� ,זהשל  תחלי� מושל� זה �שה מוצרי� שקיימי� הבחי� בכ� Bain. הצולבת

תחליפיות היא עניי� קבע כי ועל כ� , זהשל  תחלי� שאינו מושל� זה ה�מוצרי� אחרי� 

המכירות של היק�  על מאוד כאשר שינוי מסוי� במחיר המוצר משפיע ,לדידו. יחסי

לעומת זאת כאשר השינוי . המוצרי� שייכי� לאותו השוקשני  הרי ש,חליפיתהמוצר ה

יש להסיק כי אזי , חליפית על מכירות המוצר ההשפעה קטנהחיר המוצר משפיע במ

   25.המוצרי� אינ� שייכי� לאותו השוק

 שה�מבח� גמישות הביקוש הצולבת מאתר בשלב הראשו� את כלל המוצרי� 
על פי ההנחה דלעיל כי מוצרי� בעלי תחליפיות גבוהה , תחליפי� קרובי� זה לזה

לצור� כ� יש לבחור ראשית את הגדרת שוק המוצר הצרה ביותר  .ייכי� לאותו השוקתשמ

א� אותו יצר� יכול להרוויח .  רק יצר� היפותטי אחד של המוצרקיי�האפשרית ולהניח כי 

 SSNIP – “Small but Significant(מהעלאת מחיר קבועה בשיעור קט� א� משמעותי 

Non-transitory Increase in Price” ( ל5%שבי�  �יוגדר  הרלוונטיזי שוק המוצר א, 10%

: קרי (שבהתקיי� התנאי� האמורי� ההסבר לכ� הוא 26.ככולל רק את המוצר האמור

 
)cross elasticity of demand (עניי�  וראו ג� ."ביחס למחיר˙ÈÏÚ ÒÂ‡¯Ë˘ ,15' פס, 2ש "לעיל ה 

   .לפסק דינה של השופטת מזרחי

 .130' בעמ, 21ש "לעיל ה, Werdenראו   24
בית המשפט העליו� עמד על כ� . JOE S. BAIN, PRICE THEORY 24–26, 50–53 (1952)ראו   25

על פיו ש, עקרו� התחליפיות מבטא את הרעיו�" :בקבעו כי, 232' בעמ, 20ש "לעיל ה, ˙�Â·‰בעניי� 

בו יכולה היא להעלות את המחיר או שמקו� , י� עוצמה ושליטה בשוק מסו,פירמה צוברת כוח

כל עוד העלאת המחיר , לרוב, יתכ�ימצב כזה . להקטי� את היצע המוצר מבלי שהביקוש למוצר ירד

או אינ� מביאי� , נטיוואו הקטנת ההיצע אינ� גוררי� מתחרי� פוטנציאליי� להיכנס לענ� הרל

או הוקט� , שמחירו הועלהמוצר המסוי� תו� הורדת הביקוש ל, למעבר הצרכני� למוצר תחלופי

 ".והחזרת מחירו של המוצר לשיווי משקל תחרותי, ההיצע
 וכי ,מבח� גמישות הביקוש הצולבת מניח כי רק מחירו של המוצר הפוטנציאלי יעלה בשיעור מתו�  26

יש לציי� כי שיעור העלאת המחיר . המחירי� של המוצרי� התחליפיי� האחרי� יישארו כפי שה�

10%� ל5%תונה שבי� המ � אינה ס� שעד אליו נסכי� להתפשר ע� העלאת מחיר לא תחרותית אלא ס

מוצרי� ל. 148–146' בעמ, 1ש "לעיל ה, Bakerראו . שרירותי לצור� הערכת תחליפיות הביקוש

ל הצרכני� נקבעת בה� העדפת הרכישה ששבעיקר כאשר מדובר במוצרי� הומוגניי� , מסוימי�

 להשתמש ג� בשיעור נמו� יותר של  אפשרבאופ� כמעט בלעדי על פי המחיר של כל יצר� ויצר� יהיה

�È�È„ Ï˘ ÈÏÎÏÎÂ ÈËÙ˘Ó ÁÂ˙È " הגדרת שווקי�"ראו מנח� פרלמ� . 2% עד כדי –תוספת במחיר 

ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ 2008, גל ומנח� פרלמ� עורכי�) שיצר(מיכל  (174, 167 א כר�(. 
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הרי שמעט , )היצר� ההיפותטי הרוויח מהעלאת מחיר קבועה בשיעור קט� א� משמעותי

ולכ� אות� מוצרי� תחליפיי� אינ� קרובי� דיי� , צרכני� פנו אל המוצרי� התחליפיי�

א� תחת זאת העלאת המחיר האמורה . שוק המוצראותו  שייכללו ב כדי"רצ"למוצר ה
 של רבמספר שהיא הדבר הרי שמשמעות , יצר� ההיפותטילרווחית מתבררת כאיננה 

ועל כ� המוצר ,  את המוצר הצר במוצר אחר מבי� המוצרי� התחליפיי�המיררוכשי� 

את המוצר התחליפי הקרוב במקרה כזה יש לצר� . הצר איננו מהווה שוק נפרד כשלעצמו

ביותר להגדרת שוק המוצר ולחזור על התהלי� עד אשר נגיע להגדרה סופית של שוק 

    .הרלוונטיהמוצר 

 נניח כי אנו בוחני� את מעמדו של יצר� המייצר 27:להל�נציג זאת באמצעות הדוגמה 

� וB ,C המוצרי� – יש מוצרי� בעלי רמת תחליפיות מסוימת Aלמוצר ו, Aאת המוצר D .

 הוא שוק נפרד או שמא הוא כולל ג� את Aראשית עלינו לקבוע א� שוק המוצר 

 נניח כי יש רק יצר� אחד ,על פי מבח� גמישות הביקוש הצולבת. �יהמוצרי� התחליפי
 א�. 10%�  ל5%וכי אותו יצר� מעלה את מחיר המוצר בשיעור שבי� , Aשל המוצר 

 כולל את הרלוונטיהשוק נאמר כי אזי , ותטיאותו יצר� היפל רווחית אהעלאת המחיר תה

הרי ,  תתגלה כלא רווחיתבשיעור זה לעומת זאת א� העלאת המחיר 28. בלבדAמוצר 

 
במאמר זה אנו מציגי� דוגמאות שיש בה� ממד מסוי� של פשטנות כדי להקל על הקורא שאינו בקיא   27

זוהי טכניקה מקובלת שנעשה בה שימוש ג� בהנחיות מיזוגי� של . בהסברי� כלכליי� מורכבי�

� ל4' וראו לדוגמה ס(רשויות הגבלי� שונות Horizontal Merger Guidelines ,של  ,13ש "לעיל ה

, וכ� בכתיבה האקדמית העוסקת בתחו� הגדרת שווקי�) רשויות ההגבלי� העסקיי� בארצות הברית

רמה ). ראו המקורות השוני� שאליה� מפנה מאמר זה(מבח� גמישות הביקוש הצולבת וכשל הצלופ� 

הדוגמאות . מידת ההתאמה לשווקי� המציאותיי�זו של פשטנות אינה באה ככלל על חשבו� הדיוק ו

כוללות למשל מספר מוגבל של יצרני� אפשריי� כאשר במציאות מספר היצרני� הפוטנציאליי� 

לעובדה זו למשל אי� כל נפקות לעניי� הגדרת השווקי� באמצעות מבח� . עשוי להיות גדול יותר

מקרי� שקיימי� בה� יצרני� אפשריי� שכ� המבח� מיוש� באותו האופ� ב, גמישות הביקוש הצולבת

  .מועטי� וכ� במקרי� שקיימי� בה� יצרני� אפשריי� מרובי�
עלינו להערי� מהו , יצר� יחיד של מוצר מסוי�ל לקבוע א� העלאת מחיר תהיה רווחית כדי, בעיקרו�  28

 מרוויח כאשר יצר� מעלה את מחיר המוצר הוא בדר� כלל. הפער בי� עלות הייצור למחירו של המוצר

שכ� חלק מ� ,  מצד אחר מוכר פחות יחידותהואא� , יותר עבור כל מוצר שהוא מוכר מצד אחד

 שהעלאת המחיר כדי. מלקנות במחיר הגבוהכליל הרוכשי� עוברי� לרכוש מוצר אחר או נמנעי� 

 היחידות שעדיי� של תוספת הפער בי� עלות הייצור למחיר החדש והגבוה ,יצר�לתהיה רווחית 

 אות� יחידות מוצר שלבי� עלות הייצור למחיר הקוד� ששות צריכה להיות גדולה מ� הפער נרכ

מ� הדיו� בהקשרו של מדד לרנר כבר נוכחנו כי קביעת עלות . המחירשהיצר� יפסיד עקב העלאת 

 ועל כ� עלול ,)בעיקר כאשר מדובר בעלות ייצור שולית(ייצור מדויקת עשויה להיות בעייתית ביותר 

בהקשרו של  בר�. צר קושי בעצ� הקביעה א� העלאת המחיר המתונה תהיה רווחית א� לאולהיוו

 במקרי� רבי� לעקו� את הצור� לקבוע מה� בדיוק הפערי� אפשרמבח� גמישות הביקוש הצולבת 

חדל מלרכוש את המוצר נוכח י של רוכשי� גדול מספרא� , למשל. בי� עלות הייצור ובי� המחיר

 להניח כי העלאת המחיר תהיה לא שאפשר הרי ,10%�  ל5%ר בשיעור של בי� ה מתונה במחייעלי
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 שיכלול את המוצר שאליו פנו באופ� הרלוונטישיש להרחיב את הגדרת שוק המוצר 

 נניח לצור� הדוגמה. )Aבמקו� מוצר  (חליפיתעברו לרכוש מוצר ר שאמרבית הצרכני� 

בשלב זה נשוב ונשאל א� יצר� יחיד היפותטי של . Bכי המוצר האמור הוא המוצר 
�  וAהמוצרי� B ל5% ירוויח מהעלאת מחיר המוצרי� בשיעור שבי�  �א� התשובה . 10%

� וA הוא שוק המוצרי� הרלוונטיחיובית הרי שהשוק B , א� א� התשובה שלילית יהיה

הלי� תלחזור על היש , דהיינו. זר חלילהחועלינו להוסי� את המוצר הקרוב ביותר ו

יצר� יחיד היפותטי שלה� יוכל ר שאעד אשר נגיע לקבוצת מוצרי� באותו האופ� 

 והגדרת שוק המוצר ,10%�  ל5%בשיעור שבי� , באופ� רווחי, להעלות את מחיריה�

  .אותה קבוצת מוצרי� העונה להגדרה זו תכלול את הרלוונטי

 להגדיר את השטח הגאוגרפי כדיעל אותו התהלי� לאחר שהוגדר שוק המוצר מופ

ג� במקרה זה בוחרי� ראשית את השטח הגאוגרפי הצר ביותר . הרלוונטישל השוק 

בודקי� א� אותו מכ�  לאחר.  בשטח האמורהנבח� יצר� יחיד של המוצר קיי�מניחי� כי ו
 5% ירוויח מהעלאה קבועה של מחיר המוצר בשיעור של בי� יט יחיד היפותיצר�

וא� , הרלוונטי הרי שזהו השטח הגאוגרפי של השוק ,חיוביתהינה א� התשובה . 10%�ל

את האזור ג� יכלול הוא כ� שהגאוגרפי הנבח� יורחב השטח , שליליתהינה התשובה 

  .הרלוונטיוכ� התהלי� יחזור על עצמו עד שייקבע האזור הגאוגרפי של השוק , הסמו�

 שימוש נרחב לצור� הגדרת שווקי� זה כמה במבח� גמישות הביקוש הצולבת נעשה

 בארצותהנחיות הרשויות להגבלי� עסקיי� מסגרת נוסח בפרוטרוט בא� עשורי� והוא 

 שעניינ� הגדרת  בהנחיות של הנציבות האירופית29, לניתוח מיזוגי� אופקיי�הברית

כפי  31.וכ� בהנחיות רשות ההגבלי� העסקיי� למיזוגי� אופקיי� בישראל 30שווקי�

על א� היותו מבח� מרכזי להגדרת שווקי� זכה מבח� גמישות הביקוש , כבר צוי�ש
 Ó˜¯‰ב הביקורת נמתחה על המבח� בעקבות יישומו 32.הצולבת לביקורת כלכלית נוקבת

 
לא תגרור עמה ירידה בכמות המכירות של ש העלאת המחיר האמורה כמעט א� ולעומת זאת ,רווחית

לפיה� עלות שא� כל זאת בהנחה כי אי� ראיות (להניח כי היא תהיה רווחית אפשר  אזי יהיה ,המוצר

לעיל , Bakerלדיו� בהקשר זה ראו ). רמטית בסביבות כמות הייצור הנוכחיתהייצור השולית עולה ד

 .144–142 'בעמ, 1ש "ה
29  Horizontal Merger Guidelines ,13ש "לעיל ה.  
30  Commission notice on the Definition of the Relevant Market for the Purposes of 

Community competition no. 31997Y1209(01)(1997), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y1209%2801%29:EN:NOT.  

‰�ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ˙ÂÈÁ " ניתוח תחרותי של מיזוגי� אופקיי�הנחיות ל בעניי� 1/11גילוי דעת "ראו   31

ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÏ·‚‰ )2011( www.antitrust.gov.il/Files/HPLinks/01-11.pdf. 
 Gene C. Schaerr, The Cellophane Fallacy and the Justice Department’sראו למשל  32

Guidelines for Horizontal Mergers, 94 YALE L.J. 670, 676–677 (1985); Donald F. Turner, 

Antitrust Policy and the Cellophane Case, 70 HARV. L. REV. 281 (1956) ;Landes & 

Posner ,961–960' בעמ, 4ש "לעיל ה ;Joel B. Dirlam & Irwin M. Stelzer, The Cellophane 
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ÔÙÂÏˆ‰פונט  דו חברת שבו33, הידוע) du Pont( הואשמה בניצול לרעה של כוח 

 מכלל הצלופ� 75%�כ ייצוראחראית לפונט הייתה  דו .מונופוליסטי בשוק ייצור הצלופ�

מכוח זיכיו�  )Sylvania(את יתרת הכמות ייצרה חברת סילבניה ו, בארצות הבריתשיוצר 
). צריסילבניה הייתה רשאית ליר שאהגביל את כמות הצלופ� הזיכיו� (פונט  מטע� דו

ה פונט היית הרי שסביר להניח שדו, הרלוונטיאילו הוגדר שוק הצלופ� כשוק המוצר 

אבל אילו הוגדר השוק ,  בשוק זהמוכרת כמונופול בשל נתח השוק הגבוה שהחזיקה

נתח שוק הנמו� היה פונט  הרי שלדו,  ככולל את כל חומרי האריזה הגמישי�הרלוונטי

בית המשפט העליו� הפדרלי . מונופולעונה להגדרה של  לא הייתהועל כ� היא , 20%�מ

 מבח� גמישות הביקוש הצולבת ופסק כי השוק הברית הכריע בשאלה זו על פי בארצות

פונט לא  נפסק כי דו, ומשכ�,  היה שוק מוצרי האריזה הגמישי� בכללותוהרלוונטי

  . החזיקה בכוח שוק מונופוליסטי

 נסמכת על ההבנה כי מונופולי� אינ� יכולי� להעלות את ה זפסק די�הביקורת על 
המחיר "המכונה ,  מחיר מסוי��קיי ולמעשה, ק�מחיריה� באופ� רווחי עד אי� 

ההנחה היא שמעבר  (שבו יגיעו רווחי המונופול למקסימו�, "המונופוליסטי האופטימלי

 שלו חר� רווחלמחיר זה הירידה במספר היחידות הנמכרות על ידי היצר� תוביל לירידה ב

ק פונט אכ� החזיקה בכוח שוק מונופוליסטי בשו  א� נניח כי דולפיכ�. )העלאת המחיר

יש להניח כי , הרי שבהיותה יצרנית רציונלית המעוניינת להשיא את רווחיה, הצלופ�

 אשר ממנה כל העלאת ,קבעה את מחיר הצלופ� ברמת המחיר המונופוליסטי האופטימלי

עתה א� נפעיל את מבח� גמישות הביקוש הצולבת . מחיר נוספת תגרור אבד� רווחי�

 5%בשיעור שבי� !) המונופוליסטית(נוכחית נגלה כי העלאת המחיר אל מעל לרמתו ה

למסקנה אותנו תוביל הפעלת המבח� ועל כ� , מונופולל לא תהיה רווחית עוד 10%�ל
.  ג� חומרי אריזה גמישי� אחרי�הרלוונטיהשגויה כי יש לכלול בהגדרת שוק המוצר 

  שיובילקט�נמצא כנתח שוק פונט  בשל הרחבת שוק המוצר נתח השוק הנחזה של דו

במקרה זה . ה מחזיקה בכוח שוקנפונט אינ כי דו) השגויה על פי הנחתנו(למסקנה 

פונט אינה   שדומשו�א� זאת לא , פונט אמנ� לא תהיה רווחית העלאת המחיר על ידי דו

עוד ניצולו עד תו� בשל אלא דווקא בשל קיומו של כוח שוק וא� , מחזיקה בכוח שוק

   34. של מבח� גמישות הביקוש הצולבת הבדיקה האקונומטריתטר� ביצועה של

 
Labyrinth, 1 ANTITRUST BULL. 633 (1956); Gerhard A. Gesell, Legal Problems Involved 

in Proving Relevant Markets, 2 ANTITRUST BULL. 463 (1957); George W. Stocking, 

Economic Tests of Monopoly and the Concept of the Relevant Market, 2 ANTITRUST 

BULL. 479 (1957).   

33  United States v. E.I. du Pont de Nemours & Co., 351 U.S. 377 (1956) .  

שרו של עניי� הצלופ� היא כי דו פונט אכ� גבתה מחיר מונופוליסטי עבור ואכ� הדעה הרווחת בהק  34

למוצרי האריזה רבי�  ועל כ� העלאת מחיר נוספת הייתה גורמת למעבר של רוכשי� ,הצלופ�

 גבוהי� ו למצוא בכ� שרווחיה של דו פונט בגי� ייצור הצלופ� היאפשרחיזוק לדעה זו . האחרי�
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מ� הדברי� עולה כי מבח� גמישות הביקוש הצולבת סובל מכשל פנימי חמור 

,  מונופוליסטי באופ� מובהקפלוניבה� כוח השוק של יצר� ש דווקא במקרי� שבגללו

שגויה הועל כ� למסקנה , הרלוונטי עלול להוביל להגדרה רחבה מדי של השוק המבח�
ככל , למעשה. הנבדק מחזיק בנתח שוק קט� מזה שבו הוא מחזיק בפועללפיה היצר� ש

 המוצר המיוצר העלאת מחירעת בא לידי ביטוי בעניי� ה,  יותררבשל היצר� שכוח השוק 

כשל הצלופ� יבוא לידי ביטוי ג� . כ� תגדל ההסתברות להסקת מסקנה שגויה, ויעל יד

שוק מרוחק כי שכ� ייתכ� ,  דומותבשלב הגדרת השוק הגאוגרפי באופ� דומה ומסיבות

אטרקטיבי מנקודת מבט� של הרוכשי� רק מכיוו� שהמחיר בשוק יהא יותר 

   35. המונופוליסטיתתוהטריטוריאלי הצר הועלה לרמ

 
ג�  חזרו על שגיאה זו בארצות הבריתבתי המשפט . 1814' בעמ, 4ש "לעיל ה, Pitofskyראו . דומא

 IBMאחת הדוגמאות הידועות לכ� מצויה בסדרת התביעות הפרטיות שהוגשו נגד ו, אחרי� במקרי�

בתי המשפט חזרו וקבעו כי יש .  בגי� ניצול לרעה לכאורה של כוחה המונופוליסטי70�בשנות ה

 IBM שרווחיה של א� על פי של יצרני� אחרי� חליפיי�ת ג� מוצרי� הרלוונטיי�לכלול בשווקי� 

 כבר גבתה את המחיר IBMג� , נראה כי בדומה למקרה הצלופ�. היו אדירי� על פי כל קנה מידה

רוכשי� עובר לרכוש   שלרב ולכ� לו הייתה קובעת מחיר גבוה יותר היה מספר ,המונופוליסטי

מוצרי� האחרי� הייתה ל IBM בי� מוצריה של ליפיותתחהעל כ� דומה כי רמת . תחליפיי�מוצרי� 

 חזרו בתי המשפט על למעשה ובכ� ,IBMגבוהה א� ורק בשל המחיר המונופוליסטי הגבוה שגבתה 

  .1845' בעמ, ש�. כשל הצלופ�
� וLandesיש לציי� כי לדעת   35Posnerהרלוונטייטוריאלי  השפעת כשל הצלופ� על קביעת השוק הטר 

 וזאת בהנחה כי היצרני� המרוחקי� מוכרי� ,הרלוונטיפחותה מהשפעתו על הגדרת שוק המוצר 

במצב שכזה יש להניח כי היצר� המקומי נהנה מחיסכו� . מוצר זהה לזה הנמכר בשוק המקומי

וצריו  ולכ� כנראה יש ביכולתו להעלות את מחיר מ,בעלויות הובלה על פני היצרני� המרוחקי�

שבו כבר יוכלו היצרני� המרוחקי� לשווק את מוצריה� , ע� זאת החל ממחיר מסוי�. במידה מסוימת

 יצרני� א�יוצ� השוק בכמות בלתי מוגבלת של המוצר הנדו� בשל הנחת� כי , בשוק המקומי

 הרי שה� יכולי� למכור כמות בלתי ,מרוחקי� יכולי� למכור יחידה אחת של המוצר בשוק המקומי

לכ� היצר� המקומי . וגבלת פשוט באמצעות הסטת מכירותיה� בשווקי� אחרי� לשוק המקומימ

 את כוח השוק מאודהמגבילה ,  ביקוש גמיש ביותר החל מרמת מחיר מסוימתע� למעשהמתמודד 

 שבו בדר� כלל היצר� אינו נתקל הרלוונטיבשונה מ� המקרה של שוק המוצר , שביכולתו להפעיל

עמדה מנוגדת לזו . 972–970'  בעמ4ש "לעיל ה, Landes & Posnerראו . גבוההברמת גמישות כה 

� וLandesשל Posner  מציגKaplow , גאוגרפי בהיבט קביעת השוק ההצלופ� הטוע� כי השפעת כשל

י� של במקרי� רבי� המוצר, Kaplowלדעת .  בשלב הגדרת המוצרכשלדומה בחומרתה להשפעת ה

בהכרח תחלי� יהיה  ולכ� הייצור המרוחק לא ,היצרני� המרוחקי� אינ� זהי� למוצרי היצר� המקומי

 טוע� כי במקרי� רבי� לא Kaplow מלבד זאת. מושל� למוצר המקומי החל מרמת מחיר מסוימת

 ולכ� היצר� המקומי לא בהכרח ,יוכלו היצרני� המרוחקי� לספק כל כמות מבוקשת בשוק המקומי

. יעמוד מול ביקוש גמיש ביותר החל מרמת מחיר מסוימת אשר תגביל את יכולתו להפעיל כוח שוק

 Louis Kaplow, The Accuracy of Traditional Market Power Analysis and a Direct ורא

Adjustment Alternative, 95 HARV. L. REV. 1817, 1842–1843 (1982).  
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� וAreedaובה� ,  מלומדי� בולטי�ישנ�נציי� כי על א� כשל הצלופ� Hovencamp ,

מציעי� להמשי� את  ה�. בתהתומכי� בהמש� השימוש במבח� גמישות הביקוש הצול

בה� תהיינה ש במקרי� א� , ברוב המקרי�השימוש במבח� גמישות הביקוש הצולבת
או עדויות מובהקות שהיצר� , עדויות מובהקות שיצר� מרוויח רווחי� גבוהי� מ� הרגיל

אזי עדויות ,  של המוצרמצליח לקבוע את המחיר ברמה הגבוהה מעלות הייצור השולית

 הצעה זו בעייתית 36.סתור את הגדרת השוק הרחבה הנובעת מכשל הצלופ�אלו תוכלנה ל

א� יש בידינו ראיות המעידות ,  ראשית:Carlton הכלכל� הידוע א� גורסכפי ש, ביותר

כפי ש א� על פי(באופ� אמי� וישיר על קיומו של כוח שוק באמצעות הוכחת רווח גבוה 

או באמצעות הוכחת פער בי� ) כוח שוקה לקיומו של ישצוי� רווח גבוה אינו בהכרח רא

כיוו� מזאת . אזי מתייתר הצור� בהגדרת השוק, בי� עלות הייצור השוליתלהמחיר 

 ועל כ� אי� עוד צור� ,כוח שוקבמישרי� את קיומו של  אמורות להוכיחשהראיות הללו 

 מבח� מתייתר הצור� בהפעלת ולמעשה , קביעת נתחי השוקבדמותבתחלי� הלא מושל� 
קיומו של את ראיות אמינות המוכיחות ,  שנית37. מלכתחילהישות הביקוש הצולבתגמ

  המוצרראיות בדבר פער בי� מחיר ואכדוגמת ראיות בדבר רווח גבוה , במישרי�כוח שוק 

 Areeda על פי הצעת למעשה ולכ� 38, נדירות ה�בי� עלות הייצור השוליתל

�וHovenkampכשל הצלופ� רק במיעוט� של התממשותו של  למנוע את  אפשר יהיה

   .הרלוונטיי�המקרי� 

חשש כאשר נעשה שימוש במבח� גמישות מעורר יש הטועני� כי כשל הצלופ� אינו 

�  וLandes. בחינת מיזוגי� אופקיי�עת הביקוש הצולבת בPosner טועני� כי כאשר  למשל

גבוה מרמתו ) טר� אישור המיזוג( אי� זה משנה א� המחיר הנוכחי ,בוחני� מיזוג אופקי

  של‰ �ÏÚ‰Ï˙ÙÒÂ‡ מכיוו� שאנו מעונייני� לבחו� א� המיזוג צפוי להביא, התחרותית
מחזיקי� המעונייני� להתמזג מיזוג היצרני� ל עובראיננו בוחני� א� , כלומר. מחירה

 אי� חשיבות לכ� שבחינת לפיכ�.  כוח שוק נוס�יביא ליצירת אלא א� המיזוג ,בכוח שוק

גבוה עשוי להיות המוצרי� התחליפיי� נעשית כאשר מחיר המוצר � בי הרבִקהמידת 

טר� בכשל הצלופ� עלול להכשיל אותנו בניסיו� לקבוע א� כ� ש, מרמתו התחרותית

 הכשל לא ישפיע על הבדיקה א� המיזוג יוסי� �א, המיזוג היצרני� מחזיקי� בכוח שוק

עוד עליו ידובר ש ,Ë˘ÒÂ ˙ÈÏÚ¯‡על טענה זו השופטת מזרחי בעניי�  מדה ָע39.כוח שוק

  : בהמש�

מבח� גמישות הביקוש הצולבת מוזכר אמנ� בהנחיות רשויות ההגבלי� 
השיקולי� המנחי� את אופ� ,  ואול�]...[האמריקנית לעניי� מיזוגי� 

 
36  AREEDA & HOVENKAMP ,539 ¶, 6ש " הלעילb ,307–303' בעמ.  
37  Carlton ,20–19' בעמ, 6ש "לעיל ה.  

10� ו6 ש"ראו לעיל ה  38 .  

39  Landes & Posner ,974–972' בעמ, 4ש "לעיל ה . 
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ובגדר� נבחנת , הגדרת השוק לעניי� מיזוג ה� שיקולי� הצופי� פני עתיד

מונופול היפותטי שיוכל השאלה הא� המיזוג צפוי להוביל ליצירת 

שיקולי� אלה שוני� מהשיקולי� . להעלות את מחיריו באופ� אפקטיבי
לצרכי , המתווי� את הגדרת גבולותיו של השוק הקיי� בעת הבדיקה

כאשר הנחת היסוד היא כי המונופול הנטע� כבר , הכרזה על מונופולי�

  40.מפעיל כח שוק

יה בחינת מיזוגי� אופקיי� לא נועדה לבחו�  ולפ,Schaerrהעמדה הנוגדת הועלתה על ידי 

 א� המיזוג עלול לייצב ג�אלא ,  קיי�צור או יגדיל כוח שוקיהמיזוג ירק את האפשרות ש

א� נניח כי היצרני� המתמזגי� קשורי� , למשל. ולשמר הפעלה נוכחית של כוח שוק

, � ולעלותיתכ� כי המיזוג לא יגרו� למחיר להמשיי ,בהסכ� קרטליסטי להעלאת המחיר

נע א� המיזוג יצא א� האפשרות של קריסת הקרטל והורדת המחיר בעקבות זאת תיָ#
המיזוג גבוה מ� הרמה התחרותית בשל תמחור �  א� המחיר טרו�מלבד זאת. לפועל

 את בהקטינו,  הרי שהמיזוג,)אשר יש המכני� אותו קרטל בלתי פורמלי(אוליגופולי 

יותר יותר ומוצלח   את שיתו� הפעולה ליציביהפו�, בשוקשיפעלו מספר היצרני� 

 ולכ� לכשל ,בכ� עשוי המיזוג להוביל בכל זאת לפגיעה בתחרות. מבחינת� של היצרני�

שאנו מוצאי� פי  נציי� כי א� על 41.הצלופ� עלולה להיות השפעה מזיקה ג� בהקשר זה

י� את יש להמש, כפי שתפורט בהמש� הדברי�, על פי הצעתנו, Schaerrטע� בדברי 

 בבחינת מיזוגי� אלא א� , על יישומו הנוכחי,השימוש במבח� גמישות הביקוש הצולבת

החברות המתמזגות מחזיקה בכוח מונופוליסטי ניכר כבר � אחת מש אפשרות קיימת

  .המיזוג�בשלב טרו�

  יישומו של מבח� גמישות הביקוש הצולבת בישראל. 2

ישות הביקוש הצולבת הוא המבח� בתי המשפט בישראל הצהירו לא פע� כי מבח� גמ

 א� בפועל קיי� פער ניכר בי� הצהרה זו ובי� 42,העיקרי המשמש להגדרת שווקי�

  נתוני� אקונומטריי�באיתור הנעו�נוכח הקושי .  למעשהשה� מיישמי�המבחני� 

, עליות מחירי� של מוצרי�לאמפיריי� אמיני� ועדכניי� באשר לתגובות צרכניות 

  כדיסובייקטיביבעלי אופי  מבחני� בט במקרי� רבי� את השימושמעדיפי� בתי המשפ

יה היפותטית י של מוצר מסוי� נוכח עלהצרכני�לנסות ולהערי� כיצד ינהג ציבור 

 
 . לפסק דינה של השופטת מזרחי16 'פס, 2ש "לעיל ה, ÒÂ‡¯Ë˘ ˙ÈÏÚעניי� ראו   40
41  Schaerr ,ראו ג� ; 689–683' בעמ, 32ש "לעיל הWerden ,וכ� ; 202'  בעמ,21ש "לעיל הPitofsky ,

  . 1846–1845' בעמ, 4ש "לעיל ה

 .23ש "ראו לעיל ה  42
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המכוני� , מבחני� אלו( 43ו במקו� השימוש במבח� גמישות הביקוש הצולבתבמחיר

משלבי� בתי אול� לעתי� . )הפרק הבא להל�� ייסקרו בתת,"המבחני� המשלימי�"

המשפט את יישו� מבח� גמישות הביקוש הצולבת ע� יישומ� של המבחני� המשלימי� 
את הנתוני� האקונומטריי� לצור� יישו� ות באופ� שבו המסקנות מאות� מבחני� מחליפ

 שבו בח� בית הדי� א� גלישה ,˙·Ïבעניי� , למשל. מבח� גמישות הביקוש הצולבת

 הכריע בית הדי� כי ,ב לצפייה בשידורי ערוצי הכבלי� מוצר תחליפי קרוהיאבאינטרנט 

המאפייני� "מבח�  ( המאפייני� האובייקטיביי� השוני� של שני המוצרי�בשל

 לראות בה� אי אפשר) הוא אחד המבחני� המשלימי� החשובי�" האובייקטיביי�

 ˙·ÔÈ·˘ ¯ÂÚÈ˘· ÌÈÏ·Î‰ ÈÈÂ�Ó ¯ÈÁÓ ˙‡ÏÚ‰˘ ÔÙÂ‡·5%–10% ‡È " מוצרי� תחליפיי�
ÏË�¯Ë�È‡· ‰˘ÈÏ‚Ï ÌÈÙÂˆ Ï˘ ¯·ÚÓ".44  דומה כי דר� משולבת זו ליישו� מבח�

 על הנתוני� המוסקי� מיישו� המבחני� המשלימי� המושתתתגמישות הביקוש הצולבת 

 מיזוגי� אופקיי�ניתוח אומצה לאחרונה ג� על ידי הרשות להגבלי� עסקיי� בהנחיות ל
   45.שפרסמה

יותר בניסיו� להשיג נתוני� אקונומטריי�  יש מקו� להשקיע מאמ� רב ,לדעתנו

הברית  אמפיריי� לצור� יישו� מבח� גמישות הביקוש הצולבת כפי שנעשה בארצות

השימוש המשולב במבחני� המשלימי� לש� הסקת מידע ,  מכל מקו�46.ובאירופה

 ועל כ� ,לצור� יישומו במבח� גמישות הביקוש הצולבת חשו� א� הוא לכשל הצלופ�

 של המבחני� מקצת�לפחות , יתר על כ�. מר זה ישימה ג� לגביוהצעתנו במא

וג� , הפרק הבא להל�� המשלימי� חשופי� א� ה� לכשל הצלופ� כפי שנראה בתת

   . המאמרמושאלגביה� ישימה הצעתנו 

בית הדי� התייחס לסוגיית מבח� גמישות הביקוש , כפי שצוי� במבוא ליריעה זו
 . שנית� זה מכברÒÂ‡¯Ë˘ ˙ÈÏÚ,47 בעניי� פסק דינובהצולבת ולכשל הצלופ� הכרו� בו 

 כעל בעלת מונופולי� בתחו� עלית שטראוסבעניי� זה נדונה החלטת הממונה להכריז על 

 וכי , שוק נפרדהואהממונה קבע בהחלטתו כי שוק הקפה השחור . אספקת הקפה השחור

 על פי חוק  מונופולהיאועל כ� ,  בשוק זה70% מחזיקה בנתח שוק של עלית שטראוס

 
‰Ï‚ÓÚ· ÔÂÁË· ˙ÂÎ¯ÚÓ"� Ó ' ÌÈÏ·‚‰‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ  3/97) הגבלי� עסקיי� (ע"ראו למשל ה  43

ÌÈÈ˜ÒÚ‰,יישו� המבח� של ): "4.11.2001, רס� בנבופו(לפסק דינו של השופט עדיאל  31'  פס

גמישות הביקוש הצולבת מחייב בדיקה אקונומטרית על בסיס נתוני� אמפיריי� אודות התנהגות 

אול� יישומו . בדיקה כזאת אמנ� עשויה לספק תשובה ברורה לגבי גבולותיו של השוק. הצרכני�

וש הצולבת היא במקרי� רבי� מדידה אמפירית של גמישות הביק'בשטח של מבח� זה על בסיס 

 .181–177 'בעמ, 26ש "לעיל ה, וכ� ראו פרלמ�; "'מלאכה קשה עד בלתי אפשרית
  . לפסק דינו של השופט עדיאל33' ספ, 23ש "לעיל ה, ˙·Ïעניי�   44
  .31ש "ראו לעיל ה  45

 . 179' בעמ, 26ש "לעיל ה, לעמדה דומה ראו פרלמ�  46
 .2ש "לעיל ה  47
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 כי הממונה שגה עלית שטראוס בערר על החלטת הממונה טענה 48.ההגבלי� העסקיי�

 ג� את סוג הקפה הרלוונטי לכלול בגדרו של השוק ומכיוו� שהיה עלי, בקביעותיו אלה

בהגדרת שוק המוצר  אילו כלל הממונה ג� סוג קפה זה ."קפה לבישול"המכונה 
 בשוק היה נמו� מס� חמישי� האחוזי� תעלי שטראוסהרי שחלקה של , שנבחרה

 בית הדי� ציי� כי מבח� גמישות הביקוש הצולבת 49.הנדרשי� לצור� הגדרתה כמונופול

 בעניי� בפסק הדי�החידוש . היה עד כה המבח� המרכזי להגדרת שווקי� בישראל

ÒÂ‡¯Ë˘ ˙ÈÏÚ בית הדי� העלה .  המשמעותית לכשל הצלופ�והתייחסותעיקר ב בטמו�

א� , שימוש במבח� גמישות הביקוש הצולבת בהקשר המונופוליסטיבאשר ל ותקאת הספ

בסופו של דבר נמנע מלהכריע מה צרי� להיות מעמדו של המבח� וכיצד יש להמשי� 

   50.א� בכלל, ולעשות בו שימוש

  הרלוונטיהמבחני� המשלימי� להגדרת השוק . 3

והעניקה  יקוש הצולבתאימצה מבחני� משלימי� למבח� גמישות הבהפסיקה בישראל 

השופטת מזרחי את המבחני� סקרה  ÒÂ‡¯Ë˘ ˙ÈÏÚ בעניי� .תפקיד מרכזילה� 

  : המשלימי� הללו

אומצו אמות , חל� השימוש במבח� האקונומטרי של הגמישות הצולבת

ה נית� למנות את בי� אמות מידה אל. מידה פרקטיות לבחינת התחליפיות

; שימוש בטכנולוגיה דומה; וצרי�אובייקטיביי� של המ� הנתוני� הפיזיי�

מחיר ; בחינה פונקציונלית של הייעוד והשימוש שנעשה במוצרי�

מבנה הביקוש ; הפרספקטיבה בקרב הנפשות הפועלות בשוק; המוצרי�
וכ� ג� מאפייני� ; תו� אפיו� הלקוחות והספקי� המרכזיי�, וההיצע

  51.אחרי� של המוצרי� המצביעי� על מידת התחליפיות ביניה�

ע� . במאמר זה אות� מבחני� משלימי�הנוגע למפאת קוצר היריעה לא נרחיב את הדיו� 

נציי� כי אחד היתרונות הבולטי� של מבח� גמישות הביקוש הצולבת על פני זאת 

 באלגורית� אקונומטרי לצור� הגדרת משתמשהמבח� ש נובע מכ�המבחני� המשלימי� 

אשר על כ� המבח� אמור להוביל . ה�ובכ� מוביל להגדרה שיטתית של, שווקי�

יהיה   לאלרובאשר , מבחני� משלימי�מאות�  בשונה, טריבונלי� שוני� לתוצאה דומה

 
 . לפסק דינה של השופטת מזרחי2' פס ,ש�  48
 . לפסק דינה של השופטת מזרחי3' פס, ש�  49
 . לפסק דינה של השופטת מזרחי16' ספ ,ש�  50
לפסק דינו של  5' ספ, 23ש "לעיל ה, ˙·Ï ראו ג� עניי� . לפסק דינה של השופטת מזרחי17' ספ ,ש�  51

' בעמ, 21ש "לעיל ה, Werden; 61–59 'בעמ, 8ש "לעיל ה, Harris & Jordeוכ� , השופט עדיאל

156–157 ;Baker ,142–139' בעמ, 1ש "לעיל ה; Brown Shoe Co. v. United States, 370 U.S. 

294 (1962).  
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במקרי� רבי� יהיה קשה להכריע א� , למשל.  שיטתי ואחידיישו�ליישמ� אפשר 

.  שהמוצרי� ייחשבו שייכי� לאותו השוקכדימאפייני� אובייקטיביי� קרובי� מספיק 

 תפיסות על פי, י התשובה לשאלה זו תשתנה ממותב אחד למשנהוהדעת נותנת כ
 לשאול א� על פי המאפייני� אפשר, לדוגמה. סובייקטיביות של היושבי� בו

 מוצר מובדל מקידו� הואהאובייקטיביי� קידו� קרבות אגרו� מקצועיי� לתוארי אליפות 

 .לבישולמקפה  מוצר מובדל הוא או א� קפה שחור 52.קרבות אגרו� מקצועיי� בכלל

חלק מ� המבחני� , כ�על נוס� . יקשה להגיע לתשובה אחידה לשאלה שכזוכי דומה 

 הפרספקטיבה בקרב הנפשות , מחיר המוצרי�� בעניי�כוונתנו למבחניבכ� ו(המשלימי� 

במידה ולו , עשויי� א� ה� להיות מושפעי�) מבנה הביקוש וההיצעו ,הפועלות בשוק

ר� דומיננטי המעלה את מחיר המוצר לרמה מונופוליסטית  יצקיי�ממצב שבו , מסוימת

מייחסי� לשני  שהצרכני�תכ� יי, למשל. ובכ� מעלה את רמת התחליפיות של מוצר אחר

 שמחירו של האחד הועלה לרמה שו�רק ממוצרי� שוני� קרבה מסוימת 
ל כל רוב� לא היו שוקלי� ,ברמתו התחרותיתמצוי ואילו היה המחיר , המונופוליסטית

כיווני חלקי או �  דו להציע לשקול יישו�אפשרלצור� העניי� . לרכוש את המוצר האחר

בנוגע להל�  בדומה להצעתנו ,המשלימי� האמורי�מבחני� הכיווני של �  חדאפילו

אנו רואי� חשיבות , ועל א� האמור, ע� זאת. ליישו� מבח� גמישות הביקוש הצולבת

ייוש�  א� הלה  גמישות הביקוש הצולבתמבח�לצד רבה בשימוש במבחני� המשלימי� 

 א�, חסרונותלו ינודעי� אי א לכל אחד מ� המבחני� המשלימי� ,אמנ�. על פי הצעתנו

אות� החסרונות נפקות� של בה� יכול לנטרל את ומושכל במידה רבה שימוש משולב 

להוביל לתוצאה אמינה  עשוילצדו וע� יישו� נבו� של מבח� גמישות הביקוש הצולבת 

   .מדויקת יותר של הגדרת שווקי�ו

   מבח גמישות הביקוש הצולבתמו שלהצעתנו לאופ יישו. ג

סוגיות מסגרת הגדרת השווקי� בהנודעת לחשיבות הבפרקי� הקודמי� סקרנו את 

בפרק זה ננסה ראשית להגדיר . ההגבלי� העסקיי� ואת מבח� גמישות הביקוש הצולבת

י להשפעתו השלילית של כשל הצלופ� ואת  מתעורר חשש ממששבעניינ�את המקרי� 

, תאפשר הצלחתנו לבצע את הסיווג האמור.  מתקיי� חשש שכזהאי� שבעניינ�המקרי� 

 להצדיק את השימוש הנוכחי במבח� גמישות הביקוש הצולבת באות� ,כצעד ראשו�
 ,באשר לקבוצת המקרי� האחרת. בה� אי� חשש ממשי להשפעת כשל הצלופ�שהמקרי� 

  .  להתממשצפוי חלופית ליישו� המבח� באופ� שבו כשל הצלופ� אינו נציע דר�

 
 .International Boxing Club of New York, Inc. v. United States, 358 U.Sעניי� סוגיה שעלתה ב  52

242 (1959).  



  א"תשע מא משפטי�  גיא שגיא ושוקי ארנברג

404  

 ממבח� גמישות הביקוש הצולבת מסקנות חיוביות ומסקנות להסיק אפשר, ככלל

נסביר למה . רק המסקנות החיוביות עשויות להיות שגויות בשל כשל הצלופ�ו, שליליות

חליפיות תצרי� בעלי רמת  ארבעה מוקיימי�נניח כי : הזאתכוונתנו באמצעות הדוגמה 
� וA ,B ,C  מוצרי�– זהב זה מסוימתD – וכי אנו מעונייני� לגלות א� מוצר A הוא 

. � שוק עצמאי או שמא יש לכלול אותו ע� מוצרי� אחרי�ימוצר נפרד המקיבבחינת 

 A גילינו שהעלאת מחיר המוצר ,נניח עוד כי על פי מבח� גמישות הביקוש הצולבת

� וAמוצרי� הא� העלאת המחיר של ,  לא תהיה רווחית10%�  ל5%בשיעור של בי� B 

�נניח שכאשר (יחדיו B  הוא המוצר הקרוב ביותר למוצרA ( תתבררבשיעור דומה 

 נסיק את ,על פי היישו� הנוכחי והנהוג של מבח� גמישות הביקוש הצולבת. רווחיתכ

� וAלפיה המוצרי� ש, ‰È·ÂÈÁ˙המסקנה B נסיק את עודו, צרמו שייכי� לאותו שוק 

� וCלפיה המוצרי� ש, ‰˘ÈÏÈÏ˙המסקנה Dהמסקנה . מוצרשוק אותו  אינ� שייכי� ל

 שליתכ� שרמת התחליפיות י , כפי שבואר לעילשכ�, החיובית עשויה להיות שגויה
� ב Aהמוצרי� B מוצר ה גבוהה רק מכיוו� שמחירו שלA מוצר ה הועלה על ידי יצרניתA 

� וCלפיה המוצרי� ש ,לעומת זאת המסקנה השלילית. אל הרמה המונופוליסטיתD אינ� 

 אינו תחרותי Aמוצר ה אינה תלויה באפשרות שהמחיר של ,הרלוונטימשתייכי� לשוק 

  .אינה חשופה לכשל הצלופ� –ועל כ� 

היישו� "מבח� גמישות הביקוש הצולבת אנו מכני� באת היישו� הנוהג עד כה 

אנו מסיקי� ה� את יישומו של מבח� זה עד כה שהלוא על פי  ," המלאכיווני�הדו

וה� את ) אשר כאמור עלולות להיות שגויות בשל כשל הצלופ�(המסקנות החיוביות 

יוענק לפיו שאת יישו� המבח� .  ומעניקי� לה� משקל ראייתי מלא,המסקנות השליליות

ו� הייש "אנו מכני�ומשקל חלקי למסקנות החיוביות מסקנות השליליות משקל מלא ל
בה� לא יינת� כל משקל למסקנות החיוביות שבמקרי� הקיצוניי� ". כיווני החלקי�הדו

 ".כיווני� יישו� החדה"של מבח� גמישות הביקוש הצולבת נכנה את יישו� המבח� 

כיווני החלקי והיישו� � הדו על פני היישו�  המלאכיווני� היתרו� של היישו� הדו

נו תשובה ממוקדת באשר להגדרת השוק  למספקכיווני נעו� בכ� שיישו� זה � החד

 כולל הרלוונטייוביל למסקנה כי השוק המלא כיווני � למשל בדוגמה דלעיל היישו� הדו(

� וAאת המוצרי� B בלבד ואינו כולל את המוצרי� Cו �D( ,הדו�יישו הואילו �כיווני 

� וCנו כי המוצרי� וילמדכיווני � החלקי והיישו� החדD וונטיהרל אינ� שייכי� לשוק ,

� וAהמוצרי� א� לשאלה משמעית וברורה �  תשובה חדלספקא� עשויי� שלא B שייכי� 

 לעומת זאת היתרו� של היישו�. שייכי� ה� לשווקי� נפרדי�לאותו השוק או שמא 
 ה�בכ� שטמו�   המלאכיווני�כיווני על פני היישו� הדו�  החדכיווני החלקי והיישו��הדו

  . קטנה יותרכשל הצלופ� עקב שיגרמו לטעותרות האפששו אמי� לנו מידע י�מספק

מת� המשקל הראייתי החלקי למסקנות החיוביות של , כפי שיבואר בהמש� הדברי�

כדי  אחרי�יצרי� את השימוש ג� במבחני� , במקרי� ובנסיבות אשר נפרט להל�, המבח�

 לבסס מסקנות חיוביות באשר לזהות היצרני� השייכי� לאותו שוק שיהיה אפשר



   –הגדרת שווקי� בדיני ההגבלי� העסקיי�   א"עתש מא משפטי�
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א� יש לציי� כי ג� במקרי� אלו יוכל מבח� גמישות הביקוש הצולבת לתרו� . לוונטיר

ג� , רלוונטיי� להצגת התמונה המלאה בכ� שיעזור בניפוי היצרני� שאינ� תרומה רבה

, וכ� במת� אינדיקציה, כיווני� כיווני החלקי וג� על פי היישו� החד� על פי היישו� הדו
   .כיווני החלקי�יישו� הדוה על פיי� וונטיהרלבאשר ליצרני� , הג� שחלקית

בה� נעשה שימוש במבח� גמישות שבפרק זה נציע כאמור את סיווג� של המקרי� 

 תורכב ממקרי� ‰‡Á˙הקבוצה : הביקוש הצולבת לצור� הגדרת שווקי� לשתי קבוצות

ד או ו להערי� כי ההסתברות להתממשותו של כשל הצלופ� נמוכה מא אפשרבה� יהיהש

,  של המבח� המלאכיווני� ביישו� הדו הנוכחי ובה� נציע את השימוש, אפסיתאפילו

בה� האפשרות להתממשות כשל הצלופ� ש תורכב ממקרי� ‰˘�ÈÈ‰הקבוצה אילו ו

  . כיווני�  החדכיווני החלקי וא� את היישו��  הדו נציע את היישו�ובה� ,ממשית

 אפסית או בה� ההסתברות להתממשותו של כשל הצלופ� היאשהמקרי� . 1

 דונמוכה מא

1.1 . ÌÈ¯˜Ó‰˘˙ÈÒÙ‡ ÔÙÂÏˆ‰ Ï˘Î Ï˘ Â˙Â˘ÓÓ˙‰Ï ˙Â¯·˙Ò‰‰ Ì‰·  
 בה� מבח� גמישות הביקוש הצולבת מוביל להגדרת שוק המוצר הצרה ביותרשהמקרי� 

: הזאת באמצעות הדוגמה נדגי� זאת.  מפני התממשותו של כשל הצלופ�למעשהחסיני� 

� וA ,B ,Cנניח כי המוצרי� D אנו מעונייני� ללמוד מהו השוק ו ,רי� תחליפיי� מוצה�
הגדרת המוצר בעל פי מבח� גמישות הביקוש הצולבת אנו מתחילי� . Aהכולל את מוצר 

ירוויח  Aובוחני� א� יצר� יחיד של המוצר , Aקרי המוצר , הצרה ביותר האפשרית

המוצר  כשוק Aיוגדר ,  התשובה חיוביתא�. 10%�  ל5% בשיעור שבי� ומהעלאת מחיר

 ולכ� ,במקרה כזה ברור כי כשל הצלופ� לא התממש ולא היה יכול להתממש. הרלוונטי

מעניי� כי במקרה זה ג� .  של המבח� המלאכיווני� לעשות שימוש ביישו� הדואפשר

משמעית של השוק �כיווני יאפשר לנו למעשה להגיע להגדרה ממוקדת וחד�היישו� החד

� וB ,Cמוצרי� הילמדנו כי  כיווני�  היישו� החדשכ�,  על דר� האלימינציההרלוונטיD 

ולכ� האלטרנטיבה היחידה שנותרה , Aאליו משתיי� המוצר ש שוקאותו אינ� שייכי� ל

בשל כ� במקרי� אלו אי� חשש להתממשות כשל .  בלבדAמוצר ההיא כי השוק כולל את 
י� יובילונו  שכ� היישומ,א� ג� אי� זה משנה באיזה יישו� של המבח� נבחר, הצלופ�

  . משמעיות ומדויקות� חד, למסקנות ברורות

יכולי� להתרחש , בה� שוק המוצר יוגדר באופ� הצר ביותרש, מקרי� אלו

שאז התאוריה הכלכלית גורסת , הפועלי� באותו שוק מוצריצרני� בסיטואציות של ריבוי 

  רקקיימי� או כאשר , יהיה להעלות את מחיר המוצר לרמתו המונופוליסטיתאי אפשרכי 

שהיצרני� להניח או אז סביר ,  יצר� דומיננטיאיננואחד מה� וא� כמה יצרני� של המוצר 

 מידהלא יוכלו להעלות את מחיר המוצר עד לרמתו המונופוליסטית ג� א� יש ביניה� 

הגדרת השוק הצרה ביותר יכולה  .) להל�1.2על כ� נרחיב בסעי� (כלשהי של תיאו� 

אי� בכוחו או ברצונו  יצר� דומיננטיחר� קיומו של   שבה�בסיטואציותלהתרחש ג� 
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 של תחרותבעטיי�  עד לרמה המונופוליסטית האופטימלית  המוצרלהעלות את מחיר

 החשש מפני תחרות עתידית או מעורבות  בשלהגבלות רגולטוריות או, בשוק המוצר

  . רגולטורית

1.2 . ÌÈ¯˜Ó‰˘ ÔÙÂÏˆ‰ Ï˘Î Ï˘ Â˙Â˘ÓÓ˙‰Ï ˙Â¯·˙Ò‰‰ Ì‰·‰ÎÂÓ�„Â‡Ó  
ייסקרו להל� ההסתברות להתממשותו של כשל הצלופ� נמוכה ר שאבשני סוגי המקרי� 

המשות� לשני סוגי המקרי� הללו .  יצרני� המחזיקי� בכוח שוק מסוי�א� קיימי�ג� 

ההנחה ,  ג� א� יצר� בודד או קבוצת יצרני� מחזיקי� בכוח שוקשבמסגרת שניה�הוא 

מחיר המוצר עד לרמתו המספיקה להעלאת דת כוח שוק  מדובר במישאי� הסבירה היא

  . אופטימלית או א� קרוב לכ�ההמונופוליסטית 

.  אי� די בכ� שמחיר המוצר יהיה גבוה ממחירו התחרותי, שכשל הצלופ� יתממשכדי

 ‰ÈÏÓÈËÙÂ‡‰ ˙ÈËÒÈÏÂÙÂ�ÂÓ˙ שכשל הצלופ� יתממש על המחיר להיות ברמתו כדי, ככלל
ו� שרק כאשר המחיר נמצא ברמתו המונופוליסטית  זאת מכיו53.או קרוב לכ�

10%� ל5%העלאת מחיר מתונה בשיעור של בי� , או ברמה הקרובה לה, האופטימלית 

על כ�  54. מבח� גמישות הביקוש הצולבתעל פייצר� יחיד היפותטי ל רווחית בלתיתהיה 

 ברמה בה� אנו יכולי� להערי� ברמת הסתברות גבוהה כי מחיר השוק אינושבמקרי� 

לעשות שימוש ביישו� אפשר  יהיה , או ברמה הקרובה לה,המונופוליסטית האופטימלית

ההסתברות  במקרי� אלו.  של מבח� גמישות הביקוש הצולבת המלאכיווני�הדו

   . בלבדלהתממשותו של כשל הצלופ� תהיה נמוכה

 אפשרבה� ש דיני ההגבלי� העסקיי� עוסקי� בשני אופני� ,באופ� עקרוני) א(

 האופ� האחד הוא באמצעות ניצול של כוח מונופוליסטי המוחזק :להעלות את המחיר
האופ� האחר הוא באמצעות שיתו� פעולה ותיאו� בי� כאשר  ;בידי יצר� יחיד דומיננטי

מקובל להניח , על פי מחקרי� אמפיריי�ועל פי התאוריה הכלכלית .  יצרני� מתחרי�כמה

� להעלות את מחיריה� באמצעות תיאו� ושיתו� ד על מספר יצרניוכי ככלל יקשה מא

 
53  AREEDA & HOVENKAMP ,301–300' בעמ, 539 ¶, 6ש " הלעיל. 
. ארית אלא תשתנה בקצב שאינו אחידבה� גמישות הביקוש לא תהיה ליֵנשעשויי� להיות מקרי�   54

 קבוצות של רוכשי� שלכל אחת מה� רמת ביקוש משלה קיימות כמהבמקרי� אלו בדר� כלל נגלה כי 

ד ועל כ� אדישי� לכל ויכולי� להיות בעלי רמת ביקוש גבוהה מאחברי קבוצת רוכשי� אחת . למוצר

ד למחיר ועל כ� וולעומת� חברי קבוצת רוכשי� אחרת עשויי� להיות רגישי� מא, העלאה במחיר

תכ� יבמצבי� אלו בהחלט י. להימנע מלרכוש את המוצר במקרי� של העלאות מחיר מתונות

 שכ� חלק ניכר מ� ,לא תהיה רווחית ליצר� 10%� ל5% בי� שהעלאה במחיר בשיעור מתו� של

יותר גבוהה  אבל עליית מחיר ,הרוכשי� הרגישי� לשינויי� במחיר יימנעו מלרכוש את המוצר

 להימנע מהגדרת שווקי� שגויה במקרי� אלו כדי.  למשל דווקא כ� תהיה רווחית20%בשיעור של 

 העלאות מחיר כמה  בבדבד להציע כי בהינת� ראיות בדבר התפלגות בביקוש נבח� אפשר

 ג� העלאת מחיר של ובד בבד 10%� ל5%למשל העלאת מחיר בשיעור שבי� , היפותטיות

  . לצור� מבח� גמישות הביקוש הצולבת, 25%–20%
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המודלי� הכלכליי� בהקשר זה . פעולה עד לרמת המחיר המונופוליסטי האופטימלי

 בשווקי� הפועלי�אמנ� צופי� ברוב� כי מספר יצרני�  העוסקי� בתמחור אוליגופולי

א� , עשויי� להצליח להעלות את המחיר אל מעל לרמתו התחרותיתבתיאו� מרוכזי� 
 מ� הרמה המונופוליסטית במידה ניכרת נמוכה במרבית המקרי�  תהיההעלאה זו

 ג� נתוני� אמפיריי� אשר יש בידינו בנוגע לשיתופי פעולה קרטליסטיי� 55.האופטימלית

מלמדי� כי ככלל אי� ביכולת� של שיתופי פעולה אלו להעלות את המחירי� בשווקי� 

זמ� פרק ודאי שלא למש� $,  האופטימלית המונופוליסטיתמחירי�הת לרמה הקרובה לרמ

 האפשרות להתממשותו של כשל הצלופ� במקרי� אלו נמוכה, ככלל , בשל כ�56.ממוש�

 
 Guy Sagi, The Oligopolistic Pricingלסקירת המודלי� המרכזיי� לתמחור אוליגופוליסטי ראו   55

Problem: A Suggested Price Freeze Remedy, COLUM. BUS. L. REV. 269, 272–286 (2008). 
.  להעלות את מחיר המוצרכדימחייבי� שיתו� פעולה בי� כמה יצרני� , בשונה ממונופולי�, קרטלי�  56

נוצר בקרב� תמרי� להגדיל את ,  גדלו ג� רווחי היצרני�ובעקבות זאת, א� מרגע שהמחיר עלה

 יורד המחיר עד ששיתו� הפעולה קורס למעשהבכ� . חיה�ה� מוכרי� כדי להגדיל את רוושהכמות 

ה� הרבה פחות יציבי�  קרטלי�לכ� . לפחות לתקופה מסוימת, והמחיר חוזר להיות תחרותי

 שקרטל יצליח על היצרני� להיות מסוגלי� להגיע להסכמה באשר למחיר הרצוי כדי. ממונופולי�

כשלכל  (מה�ייצר כל אחד שובאשר לכמות ) רתכ� שכל יצר� היה רוצה במחיר אחיויש לזכור כי י(

 מפני תרמיות זה על זהוכמו כ� עליה� להצליח לפקח , ) יותרהאחד מה� אינטרס ליצר כמות גדול

משימה זו אינה . וא� להיות מסוגלי� להעניש יצר� אשר יחרוג מהמחיר או מהכמות המוסכמי�

 Stigler – George J. Stigler, A Theory ofכפי שעולה ממאמרו פור� הדר� של  ,פשוטה כלל ועיקר

Oligopoly, 72 J. POL. ECON. 44 (1964) .על כ� התאוריה הכלכלית צופה כי קרטלי� לא יוכלו ,

 .להעלות את המחיר עד לרמתו המונופוליסטית, למעט במקרי� ובנסיבות מיוחדי� ולמש� זמ� קצר

 .Joe S. Bain, A Note on Pricing in Monopoly and Oligopoly, 39 AM. ECON. REV ראו למשל

 הנחה זו נתמכת ג� במחקרי� אמפיריי� שבחנו את מידת הצלחת� של קרטלי� שנתגלו .(1949) 448

 Andrew R. Dick, When: המקורות האמפיריי� המובילי�מלהל� נציי� כמה מהמחקרי� ו. או נתפסו

are Cartels Stable Contracts?, 39 J.L. & ECON. 241 (1996); JOHN M. CONNOR, GLOBAL 

PRICE FIXING – OUR CUSTOMERS ARE THE ENEMY (2001); Yuliya Bolotova, John M. 

Connor & Douglas J. Miller, Factors Influencing the Magnitude of Cartel Overcharges: An 

Empirical Analysis of the U.S. Market, 5 J. COMPETITION L. & ECON. 361 (2009); U.S. 

Antitrust Modernization Commission Report and Recommendations: Chapter 3 – Civil and 

Criminal Remedies 241, 295 (2007), www.govinfo.library.unt.edu/amc/report_recomme 
ndation/chapter3.pdf; John M. Connor, Price-fixing Overcharges: Legal and Economic 

Evidence, 22 RESEARCH. IN L. & ECON. 59 (2007); John M. Connor & Yuliya Bolotova, 

Cartel Overcharges: Survey and Meta-analysis, 24 INT'L. J. INDUS. ORG. 1109 (2006) .

 חמורה העומדת  בעיהבבחינת זו כי קרטלי� אינ� בהערת שוליי�מוב� שאי� בכוונתנו לרמוז באמור 

אלא רק כי ההסתברות לכ� שקרטל , לפתח� של רשויות ההגבלי� העסקיי� והמערכת המשפטית

במועד שבו מתבצעת בחינת השוק , או קרוב לכ�, יגרו� להעלאת מחירי� עד לרמה המונופוליסטית

, A2 יצר� ,A1 יצר� – A המוצר של יצרני� ארבעה קיימי� כי נניח: זאת מחישנ.  היא נמוכההרלוונטי

�ו B המוצרי� של היצרני� קיימי� ליה�ע ונוס�, A4 ויצר� A3 יצר�C את להגדיר מעונייני� ואנו 
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בה� ברור כי אי� עסקינ� שמקרי� אות� אנו מציעי� כי בכל על רקע תובנות אלה . למדי

  של מבח� המלאכיווני� ייעשה שימוש ביישו� הדו,ביצר� מונופוליסטי פוטנציאלי

  . גמישות הביקוש הצולבת
�ו, A ,Bנניח כי המוצרי� : להל�נדגי� זאת באמצעות הדוגמה C מוצרי� ה� 

כמו כ� נניח כי . Aאליו שיי� המוצר שתחליפיי� וכי אנו מעונייני� לגלות מהו השוק 

על פי מבח� גמישות . A ארבעה יצרני� זהי� בגודל� המייצרי� את המוצר קיימי�

10%� ל5% בשיעור שבי� Aמוצר ה אנו בוחני� א� העלאת מחירו של ,הביקוש הצולבת 

 אנו מוסיפי� בשלב השני. יצר� היפותטי יחיד ומגלי� כי התשובה שליליתל רווחית תהא

יצר� היפותטי יחיד של ל ומגלי� כי ,B הוא מוצר, לבדיקה את המוצר הקרוב ביותר

�  וAהמוצרי� B, ל5% העלאת מחיר בשיעור של בי�  �על פי . רווחיתדווקא  תהיה 10%

 המסקנה תהיה כי השוק ,של מבח� גמישות הביקוש הצולבתהמלא כיווני � היישו� הדו

� וA כולל את המוצרי� הרלוונטיB  אינו כולל את המוצר א�C .עשויה מסקנה זו , כאמור
 עמד על רמתו המונופוליסטית A של המוצר ו מחירא� שגויה בשל כשל הצלופ� להיות

 שקיימי�בר� מכיוו� . טר� הבדיקה האקונומטריתבימלית או קרוב לכ� עוד האופט

 בלבד מכלל 25% ייצור כל אחד מה� אחראי לאשר (Aארבעה יצרני� שווי� של המוצר 

ככל הנראה לא עלה ,  שיתו� פעולה ותיאו� ביניה�יש הרי שג� א� ,) בשוקייצור המוצר

 
מגלה )  המלאכיווני�הדו היישו�(גמישות הביקוש הצולבת  מבח�עוד נניח כי יישו� . הרלוונטי השוק

�ו A מוצרי�ה את כולל השוקכי B .קרי – ממשהת הצלופ� כשל א� אלא מדויקת תהיה ההגדרה 

. לכ� קרוב או האופטימלית המונופוליסטית לרמתו המוצר מחיר את להעלות הצליחו A מוצר יצרני

 אי�) המרוכזי� לרבות (השווקי� במרבית ראשית: ביותר נמוכה לכ� ההסתברות כי חושבי� אנו

 נשיעו וכוללת דומא מחמירה קרטל הסכמי בגי� הענישה כי לזכור יששכ�  (קרטל הסכמי נערכי�

 קרטל קיי� ואכ�, המקרי� מיעוטב הנופל במקרה מדובר א� ג�, שנית; )כספיי� וקנסות בפועל מאסר

 המחיר ברמת יהיה לא הקרטליסטי המחיר המקרי� של המכריע שבמרבית� הרי, A מוצר בשוק

 אינ� קרטלי�, שלישית; )וראו המקורות התאורטיי� והאמפיריי� לעיל (האופטימלי המונופוליסטי

 הסכמי בוחני� א� ואכ� ( בכל תקופת הקרטלמקסימו� רמת על ישמורלא  המחירו יציבי� כמי�הס

 במרבית וכי ,בלבד מוגבלזמ�  לפרק שיא למחיר להגיע הצליח הקרטל כי מתגלה שנחשפו קרטל

 לכ�. )וראו המקורות דלעיל, יותר נמו� הקרטליסטי המחיר היה פעיל הקרטל היה שבו הזמ�

 שהצליח,  פעילקרטל קיי� שבו בשוק דווקא יופעלגמישות הביקוש הצולבת  שמבח� ההסתברות

 על נשמר שהמחיר למועד בסמו� ובדיוק האופטימלית המונופוליסטית לרמה המחיר את להעלות

 שתצדיק כ� יהיד נמוכה לכ� ההסתברות לדידנו. בלבד תתאורטי שא� יתכ�יו היא קלושה ,זו רמתו

 שוק נתח מה� אחדלא ל א�ו יצרני� כמה שבו שוק שקיי� אימת כל המלא כיווני�הדו היישו� את

להפעיל את מבח� גמישות  צור� כל אי�, קרטל ישנו כי שידוע במידה כי, זה לעניי� נוסי�. דומיננטי

 הקרטל שעבירת מכיוו�השותפי� לקרטל וזאת  היצרני� את לדי� להעמיד מנת על הביקוש הצולבת

 לפגוע כדי בהצעתנו אי� לכ� .השוק הגדרת את כלל מצריכה שאינה ,"סה� פר" איסור עבירת היא

 מחיר את להעלות הקרטל הצליח בה� נדירי� מקרי� אות� לגבי ג� קרטלי� כנגד האיסור באכיפת

  .האופטימלית המונופוליסטית לרמה עד המוצר



   –הגדרת שווקי� בדיני ההגבלי� העסקיי�   א"עתש מא משפטי�
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ולכ� , סטית האופטימלית או קרוב לכ�ביד� להעלות את מחיר המוצר לרמה המונופולי

  .התממשות כשל הצלופ� במקרה שכזהפני  צריכי� לחשוש מאי� אנולמעשה 

להעלות את מחיר המוצר בשוק , צדדי� לבדו ובאופ� חד,  שיצר� יוכלכדי, ככלל) ב(
יהיה עליו להחזיק בכוח שוק , באופ� רווחי לרמת המחיר המונופוליסטי האופטימלי

אמנ� על פי החוק הישראלי יצר� המחזיק בלמעלה מחמישי� .  ביותרכבדנמונופוליסטי 

 סביר להניח כי יצר� המחזיק במעט יותר �א, מוגדר כמונופולהכולל אחוזי� מנתח השוק 

מחמישי� אחוזי� מנתח השוק לא יוכל להעלות את המחיר עד לרמתו המונופוליסטית 

ד שיצר� שכזה אינו יכול כלל להעלות ויתכ� מאי, יתר על כ�. האופטימלית או קרוב לכ�

 לצמצ� את הכרחַ'הסיבה לכ� נעוצה . את המחיר מעל לרמתו התחרותית באופ� רווחי

 א� היצר� איננו בר�. וי העלאת המחיר על ידבד בבד ע�  מייצרהיצר�שכמות היחידות 

  בו המחיר יצרני� המתחרי�ו אתהעלאת בשלשלהניח  סביר ,מחזיק בנתח שוק ניכר

בדר� זו יוכלו האחרוני� לנצל את . שה� מייצרי�המוצר  את כמות  בתגובהגדילוי
מלבד  .צמצו� הייצור על ידי היצר� האמור לש� הגדלת רווחיה�את העלאת המחיר ו

 מ� הכמות  ביותרניכר דיו יצטר� לצמצ� חלק רבאינו מחזיק בנתח שוק ר שא יצר� זאת

 כלל היצרני� בשוק תוביל למחיר יצרי�שמי שכמות יחידות המוצר כדישהוא מייצר 

  . מונופוליסטי אופטימלי

אשר את כוח השוק שלו אנו  ,A נניח שהיצר�: נמחיש זאת באמצעות דוגמה מספרית

 מיוצרות על  מוצר יחידות40,000�  עוד נניח כי כ. יחידות מוצר60,000�מייצר כ, בוחני�

עתה .  יחידות מוצר100,000�רות כמיוצרות ונמככולו שוק בכ� ו, המתחרי�היצרני� ידי 

נניח כי כמות היחידות הנמכרות אשר תוביל למחיר מונופוליסטי אופטימלי בשוק היא 

מחיר המוצר עד  לש  הוא להוביל לעלייתוAיצר� א� רצונו של .  יחידות מוצר60,000
 העולה כדי כמות , המוצר יהיה עליו לקצ� בייצור,אופטימליתהלרמתו המונופוליסטית 

 בשוק אולי יגיע לרמתו  המוצר מחיר,כשאלו ה� פני הדברי�.  יחידות לפחות40,000

 שכ� עתה ,כלל לא ירוויח מכ� Aיצר� להניח כי  א� סביר ,אופטימליתההמונופוליסטית 

היצרני�  מי שירוויח מצעד זה ה� ,למעשה.  יחידות20,000הוא מוכר לכל היותר 

   57.בהרבההכמות שמכרו קוד� א� במחיר גבוה מוכרי� לפחות את אותה ר שאהמתחרי� 

 שיצר� יוכל להעלות את מחיר המוצר לרמתו כדיאשר על כ� ברור כי בעיקרו� 

 רבעליו להיות בעל כוח שוק ,  לכ�הקרובלרמה האו , אופטימליתההמונופוליסטית 

  יצר�שעל פי רובמכיוו� .  במיוחדרב ועל כ� ככלל עליו להיות בעל נתח שוק ,במיוחד

 במיוחד אינו יכול להעלות את המחיר לרמה המונופוליסטית רבשאינו בעל נתח שוק 

 
, עליית המחיר בשלה� מייצרי� שיש לזכור כי סביר להניח שהיצרני� המתחרי� יגדילו את הכמות   57

 יהא עליו , מעוניי� לשמר את המחיר על רמתו המונופוליסטית האופטימליתAועל כ� א� יצר� 

 ייאל� לייצר א� פחות Aכ� סביר שלמעשה יצר� ו, שהוא מייצרלצמצ� עוד יותר את הכמות 

  . יחידות מוצר20,000�מ
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 כשל הצלופ� במקרי� ו שלג� אי� חשש ממשי להתממשות, אופטימלית או קרוב לכ�ה

  . אלו

 לשאלה זו אי� בידינו תשובה . במיוחדרבהשאלה הנשאלת היא מהו אותו נתח שוק 
זו אשר תתאי� לכלל השווקי� ולכלל  שכתשובהנראה כי  ולמעשה ,משמעית� חד

 נתח קיי�,  השוני�על מאפייניו,  מוצר שוקלכליש להניח כי . כלל  אינה בנמצאהמקרי�

.  הגעה למחיר המונופוליסטי האופטימלי או קרוב לכ�המאפשרשוק ייחודי מינימלי 

. מהקשה לתחי, בהיותו תלוי במשתני� שוקיי� דינמיי� רבי�, זהותו של ס� מינימלי זה

כי ככל ,  התאוריה הכלכלית סמ� עלה� הניסיו� המצטבר וסמ� עלה� ,  ברורע� זאת

וכי מנתח שוק מסוי� , כ� גדלה ג� יכולתו להעלות את המחיר, של יצר� גדל שנתח השוק

יוכל היצר� להעלות את המחיר עד לרמת המחיר המונופוליסטי האופטימלי או קרוב 

  .לכ�

לגלות מהו נתח השוק של אפשר  הכיצד יהיה –א הקושי המתעורר בהקשר זה הו
עוד בטר� הופעל מבח� גמישות הביקוש הצולבת לצור� ,  דיוגדוליצר� מסוי� וא� הוא 

 מהו נתח השוק Ú„Ï˙התשובה לכ� היא כי כמוב� שאיננו יכולי� . הרלוונטיהגדרת השוק 

  ‡È˜˙ÓÈ˙Â¯˘Ùא� אנו כ� יכולי� לדעת א� , הרלוונטישל יצר� בטר� הוגדר השוק 

נניח כי . הרלוונטיטר� הגדרת השוק בלפיה יצר� מסוי� מחזיק בנתח שוק ניכר עוד ש

בשלב זה אי� אנו . A מס� כל הייצור של המוצר 65% האחראי לייצור 'A יצר� קיי�

 או שמא כלולי� בו ג� Aא� הוא כולל א� ורק את המוצר  (הרלוונטייודעי� מהו השוק 

א� אנו יכולי� לדעת כי מכיוו� שייתכ� שהשוק , ) וכ� הלאהB ,Cמוצרי� אחרי� כדוגמת 

 שקיימתהרי , )כלומר שזוהי אפשרות שטר� נשללה (A כולל רק את המוצר הרלוונטי

˙Â¯˘Ù‡ כי ליצר� A' 65% קיימתעל כ� נאמר כי . הרלוונטי מנתח השוק ˙Â¯˘Ù‡ שליצר� 
A' הרלוונטי מ� השוק 65% נתח שוק של .  

משקל  יקט�, בהתאמה, כ�,  של יצר� גדל‰‡È¯˘Ùככל שנתח השוק  לכ� נציע כי 

האמינות שנייחס למסקנות החיוביות של יישו� מבח� גמישות הביקוש הצולבת עד 

בתור כללי אצבע שאינ� בהכרח מחייבי� ויש להתאימ� . אפילו לרמת משקל אפסית

 נעניק 65%–60% של ‡È¯˘Ùעד לרמת נתח שוק  נציע כי, לכל מקרה על פי נסיבותיו

או כמעט מלא למסקנות החיוביות של יישו� מבח� גמישות הביקוש  משקל מלא

 גבוה יותר יל� ויפחת משקל� של המסקנות החיוביות ‡È¯˘Ùמרמת נתח שוק ; הצולבת

58.90%–85%�נתחי שוק הגבוהי� מלעד לכדי משקל אפסי     

 
לפיו יצר� שוק ההגבלי� העסקיי�  לח26 ' אלו אינ� באי� בסתירה לר� אשר קבע המחוקק בסי�ִ!ִס  58

רבי� רואי� בר� אשר , ראשית:  טעמי�מכמה ,50%�יוגדר כמונופול א� הוא בעל נתח שוק הגבוה מ

 וראו ,קבע המחוקק ר� נמו� ועל כ� בעייתי שכ� הוא מכליל יצרני� רבי� שבפועל ה� חסרי כוח שוק

�È�È„ Ï˘ ÈÏÎÏÎÂ ÈËÙ˘Ó ÁÂ˙È " ההלכה למעש: מטרות דיני ההגבלי� העסקיי� "למשל ברק אורב�

ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ נתח, שנית ).2008, גל ומנח� פרלמ� עורכי�) שיצר(מיכל  (89–88, 63 א כר� 

 מציעי� שאנו השוק ינתח ואילו, מונופוליסטי כוח בעל שהוא יצר� שקבע המחוקק אמור לייצג השוק
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עה מוצרי� בעלי  ארבשקיימי�נניח : הזאתבאמצעות הדוגמה זו נמחיש את הצעתנו 

� וA ,B ,C המוצרי� –מסוימת רמת תחליפיות D ,מעונייני� לקבוע א� ליצר� ושאנו A' ,

לש� כ� עלינו ראשית לגלות מהו השוק .  יש כוח שוק,A מ� המוצר 65%� המייצר כ
 A אנו מגלי� כי המוצרי� ,נניח עוד שעל פי מבח� גמישות הביקוש הצולבת. הרלוונטי

�וBוכי המוצרי� ,  השוק שייכי� לאותוCו �D אינ� תחלי� קרוב מספיק למוצר A ועל כ� 

� וCלפיה� המוצרי� שתוצאות המבח� , כאמור. הרלוונטיאינ� שייכי� לשוק D אינ� 

 לסמו� על אפשרא� הא� ,  אמינות ואי� סיבה לפקפק בה�הרלוונטישייכי� לשוק 

� וAלפיה� המוצרי� שהתוצאות B הרי ייתכ� שהיצר� ? הרלוונטי שייכי� לשוקA' הוא 

 אפריורית לרמתו המונופוליסטית  המוצרהעלה את מחירר שאבעל מונופול 

10%�  ל5%אופטימלית או קרוב לכ� ועתה כל העלאת מחיר נוספת בשיעור של בי� ה 

 נכלל בשוק Bהמוצר כי  נסיקאז . Aשל המוצר יחיד  היפותטייצר� לעוד  רווחית איננה

  התשובה לכ�,על פי הצעתנו.  כשל הצלופ� התממשותק בשל בשגגה א� ורהרלוונטי
 יצליח להעלות את ,A ממוצר 65%� המייצר כ ,'Aיצר� כי למעשה אי� חשש ממשי היא ש

 השוק  ג� לו היהאופטימלית או קרוב לכ�המחיר המוצר לרמתו המונופוליסטית 

חשש ממשי מפני  לא צרי� להיות  אפואבנסיבות אלו.  בלבדA כולל את המוצר הרלוונטי

ג� ) או למצער כמעט מלא(להעניק משקל מלא  ויש , כשל הצלופ�ו שלהתממשות

 כולל הרלוונטילפיה� השוק ש,  החיוביות של מבח� גמישות הביקוש הצולבתלמסקנות

� וAאת המוצרי� B.  

 בה� ההסתברות להתממשותו של כשל הצלופ� ממשיתשהמקרי� . 2

הסתברות ה , במיוחדרבמחזיק בכוח שוק בה� עשוי להיות יצר� השבמקרי� 

 בעל הואהעומד במוקד בחינתנו א� אכ� היצר� . גבוהה להתממשותו של כשל הצלופ�

הרי שהוא יוכל להעלות את מחיר המוצר עד , או קרוב לכ�, כוח שוק מונופוליסטי מלא

על  שהלוא ,א� אכ� כ� ה� פני הדברי�. לרמה המונופוליסטית האופטימלית או קרוב לה

 של מבח� גמישות הביקוש הצולבת נגיע למסקנה השגויה  המלאכיווני�פי היישו� הדו

בשל הגדרת השוק , מכפי שהוא מחזיק בפועלנתח שוק נמו� ב זה מחזיקלפיה יצר� ש

 של המבח�  המלאכיווני� היישו� הדו.  כשל הצלופ�נגיע בעטיו שלה ילאשהרחבה 

מבח� נועד לאתר קיומו של כוח שוק השהיות  , פרדוקס כאמורבמקרה שכזה יוצר

 סבורי� אנו בהתחשב בכ�.  יותררבמונופוליסטי א� אמינותו נחלשת ככל שכוח השוק 

 
90%–85%�ביחס לס� ה קפי� בעיקרוהדברי� ת( ¯· מונופוליסטי כוחאמורי� לייצג יצרני� בעלי (, 

 המונופוליסטית לרמה המוצר מחיר העלאת את לאפשר יכול רב מונופוליסטי כוח רק שכ�

˙ÈÏÓÈËÙÂ‡‰ שנקבע בחוק מהווה , שלישית .לכ� קרוב או � הר� שאנו ואילו, ÈËÙ˘Ó˙ חזקההר

הגדרת המחוקק , עיתרבי. שווקי� להגדרת כלכלי במבח� ליישו� שנועדה ÈÏÎÏÎ˙ חזקה הואמציעי� 

 על התייחסות מדורגת למידת שיעורי נתחי שוק מושתתת ואילו הצעתנו ,"דיכוטומית" הגדרה היא

 . בה היא פחותהשי� ִ!ולכ� חשיבות הִס
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אות� בשל מבח� גמישות הביקוש הצולבת   המלאכיווני�אי� להשתמש ביישו� הדוכי 

, אלא א� כ�(גבוהה מונופול מלא או קרוב לכ� שבה� ההיתכנות לקיומו של מקרי� 

,  אנו מציעי�לפיכ� ).המבח� מוביל להגדרת השוק הצרה ביותר האפשרית, לעילכאמור 
, 65%–60%החל מ� הס� של ,  של יצר� גדל‰‡È¯˘Ùכי ככל שנתח השוק  ,כאמור לעיל

משקל האמינות שנייחס למסקנות החיוביות של מבח� גמישות  יקט�, בהתאמה, כ�

 המגיעה לכדי ‡È¯˘Ùהביקוש הצולבת עד לרמת משקל אפסית ברמת נתח שוק 

 לנו לספקשלא  יישו� זה של מבח� גמישות הביקוש הצולבת אמנ� עשוי 59.90%–85%

. אמי�בייחוד  לנו מידע חשוב ובכוחו לספקא� , תשובה ממוקדת באשר להגדרת השוק

המבחני�  ובה� ,אחרי�מבחני� מג�  בשילוב ע� המידע שנפיק , עשוימידע זה

   .ספקת להובילנו לתשובה מ,המשלימי�

נניח את התקיימות התנאי� מ� הדוגמה : ניעזר בדוגמה נוספת לש� הבהרת הטענה

במקרה שכזה היישו� . A רק יצר� אחד של המוצר קיי� אלא שהפע� ,הקודמת
אשר עשויה (מבח� גמישות הביקוש הצולבת יובילנו למסקנה  לש  המלאכיווני�הדו

� וA כולל את המוצרי� יהרלוונטכי השוק ) להיות שגויה בשל כשל הצלופ�B , ואילו

� וCכיווני ילמדנו רק כי המוצרי� � היישו� החדD על פי . הרלוונטי אינ� שייכי� לשוק

כיווני של מבח� גמישות הביקוש � במקרה זה ייעשה שימוש ביישו� החד, הצעתנו

 
 לרמה עד המחירלש� העלאת  ענ� בכל הנדרש השוק נתח מהו לחלוטי� מדויק באופ� לקבוע כדי  59

 ככלל שכאמור, וההיצע הביקוש גמישויות את לדעת יש כ�ל קרוב או האופטימלית המונופוליסטית

 כל ללא ישירות שוק כוח של קיומו להוכיח בכוח� היה, לחשב�אפשר  היה ולו, לחישוב ניתנות אינ�

 כללי "של ת�קביע ע� זאת בתחומי הכלכלה היישומית מקובלת. בהגדרת השווקי� מלכתחילה צור�

 כל טובות תוצאות להניב יכולי� בהחלט א� ,המוחלט המתמטי הדיוק את חסרי� שאמנ� ,"אצבע

 אצבע בכללי זה שימוש. הכלכלית התאוריה ידי על ונתמכי� האמפירי הניסיו� על מתבססי� ה� עוד

 מתייחס עצמו גמישות הביקוש הצולבת מבח� למשל כ� :העסקיי� ההגבלי� בתחו� דומא נפו�

�ב; מובהק" מתמטי"ביסוס שהוא חסר כל  10%–5% שבי� בשיעור מחירי� להעלאתHorizontal 

Merger Guidelines ,13ש "לעיל ה ,�, מרוכז שוק להיות כר� 2,500HHI של נקבע הס

1,500HHI–2,500HHI ואת, חלקית ריכוזיות בעלי ה� שווקי� שבו כטווח � של תחתו�ה הס

1,500HHI �חזקה משפטית  קבעה בארצות הברית הפסיקה; �מרוכזי בלתי שווקי� של להיות� כס

 Jefferson Parishראו  (מזיקי� אינ� השוק מנתח 30%�מ פחות" חוסמי�"ה בלעדיות הסכמי הילפש

Hospital District No. 2 v. Hyde, 466 U.S. 2 (1984)(; לכללי ההגבלי� העסקיי� 2 'סו ) פטור סוג

 פוטר יצרני� מ� החובה לפנות אל בית הדי� 2006–ו"התשס, )להסכמי� שפגיעת� בתחרות קלת ער�

 קיימות .15%�בו ה� מחזיקי� נמו� משלהגבלי� עסקיי� לאישור הסדר כובל א� נתח השוק המצרפי 

, לדידנו. מובהקת" מתמטית�כלכלית "הוכחה של הביסוס את חסרות שכול� רבות דוגמאותעוד 

ק המוצעי� על ידינו מהווי� אינדיקציה מספר רב של החלטות עולה בהחלט כי נתחי השובמעיו� 

והמש� למקרי� המעידי� על ) 65%–60%(טובה למקרי� המתחילי� להעיד על קיומו של כוח שוק 

לסקירת החלטות המבססות את הקשר שבי� מידת נתחי השוק ובי� ). 90%–85%(כוח שוק משמעותי 

 ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, ANTITRUST LAW הערכת קיומו של כוח שוק ראו

DEVELOPMENTS 230–231 (5th ed. 2002).  
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אנו סבורי� , לאור הקו הלוגי שהנחה אותנו בהתייחס למצבי� האחרי� שתוארו. הצולבת

� וAלפיה� השוק כולל את המוצרי� ש(המסקנות החיוביות של המבח�  במקרה זה כיB (

כאשר היצר� הנבדק עשוי להיות בעל כוח מונופוליסטי מלא או קרוב לכ� . אינ� אמינות
היצר� מחזיק בנתח שוק של  אזי A כולל רק את המוצר הרלוונטי השוק א�במקרה שלנו (

 או א� הוא נחזה כשיי� הרלוונטי שיי� לשוק Bר מוצהאזי לא נוכל לדעת א� , )100%

 להגיע להגדרה ממוקדת של השוק נעשה כדי. א� ורק בשל התממשות כשל הצלופ�, לו

 המתאימי� המשלימי� שעשויי� במקרי�  ובה� המבחני�,אחרי�במבחני� ג� שימוש 

  .להעניק לנו תשובות מספקות

במקרי� , ישות הביקוש הצולבתכיווני במבח� גמ�החדכיווני החלקי ו� הדוהשימוש 

 יותר של הראיות הנמצאות בידינו מדויקתיעזור לנו להגיע להערכה , המתאימי� לכ�

 עשוי להוות שימוש זה  על כ�נוס�. התממשות כשל הצלופ�מה הנובעת יההטמ ולהימנע

 ,להגיע להגדרת שוק ממוקדת ונכונהאפשר יהיה ש כדיתמרי� לחיפוש ראיות נוספות 
הדבר ,  כי ככל שהאינפורמציה המצויה בידי הגור� המחליט רבה ואמינה יותרואי� ספק

  . מבור� מפרספקטיבה של הפחתת ההסתברות לטעות

  סיכו�

סוגיות מסגרת  בהרלוונטיי� הגדרת השווקי�  עניי�ו שלבמאמר זה עמדנו על חשיבות

 הנושא ,כמו כ� הצגנו את מבח� גמישות הביקוש הצולבת. ההגבלי� העסקיי� השונות

, בשל כשל זה. על כשל הצלופ� הכרו� ביישומו, הגדרת השווקי�תהלי� תפקיד מרכזי בב
באות� דווקא , נתח שוק ולסייע בהגדרת שווקי�המבח� אינו כשיר לאתר , כפי שהראינו

.  על ידי האוחז בובה� כוח השוק מופעל ומיוש� עד תו�ש בעייתיי� במיוחדמקרי� 

וכלכלני� בולטי� מבקרי� את עצ� השימוש במבח� בשל כשל הצלופ� משפטני� 

, אחרי� תומכי� בהמש� השימוש המלא במבח�, לעומת�. גמישות הביקוש הצולבת

 להגדרת שוק נוובילמראיות ברורות כי המבח� אמצעות  במוכח במקרי� שבה�למעט 

בה� כשל שראיות כאלו אינ� ניתנות כלל להשגה במרבית המקרי� , דא עקא. שגויה

 הרי שה� מייתרות את עצ� הצור� , להשיג�אפשרא� ממילא  ו,עשוי להתממשופ� הצל

  . מלכתחילהבשימוש במבח� גמישות הביקוש הצולבת

מקו� לשימוש במבח� גמישות הביקוש קיי� כלל ב לבדוק א� ביקשנו על רקע האמור
נבדקי� בה� אנו יודעי� מראש כי ליצר� או ליצרני� הש גילינו כי במקרי� רבי� .הצולבת

המבח� יספק ראיות מהימנות באשר , או קרוב לכ�, אי� כוח שוק מונופוליסטי מלא

א� זיהינו כי בחינתנו נעשית בגבולות הטריטוריה של על כ� . הרלוונטילהגדרת השוק 

 הללובמקרי� . כי המש� השימוש המלא במבח� ראוי וא� רצוי אנו סוברי� ,אלו מקרי�

 על ,הרלוונטי באשר להגדרת השוקואמינות  ממוקדות  לנו תשובותלספקיוכל המבח� 
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 אפשרות קיימתבה� ש באות� המקרי� ,לעומת זאת. היצרני� השוני� הכלולי� בו

  המלאכיווני�היישו� הדו, ביותר רבאפריורית כי היצר� הנבדק עשוי להחזיק בכוח שוק 

נו רצוי בשל אינ) כל אימת שהוא איננו מוביל להגדרת השוק הצרה ביותר(של המבח� 
 מקרי� אלו אנו במסגרתג� .  והשלכותיה על מסקנות הבדיקההטיית כשל הצלופ�

אלא שכא� מוצע , מציעי� להמשי� ולעשות שימוש במבח� גמישות הביקוש הצולבת

כ� הנתוני� שנוכל להפיק ו , בלבדכיווני� החדכיווני החלקי ו�  הדוביישומולדבוק 

שוק ההגדרת אתר את קד� אותנו במטרתנו למיישו� המבח� יהיו אמיני� ויוכלו ל

 להגיע לתשובות ממוקדות יותר באשר לזהות היצרני� המתחרי� בשוק כדי. נכונהה

, שימוש במבחני� המשלימי�על הראיות נוס� עוד  לאתריתכ� שיהיה צור� י ,הרלוונטי

 עשויי� להעניק לנו  ע� מבח� גמישות הביקוש הצולבתאשר ביישו� משולב ומושכל

נדיקציות טובות בדבר זהות היצרני� בעלי רמת התחליפיות הגבוהה השייכי� לשוק אי

  .הרלוונטי




