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  : השפעת תורת ההחלטות על עיצוב כללי� משפטיי�

  מחיר בלתי הוג� כניצול לרעה של כוח מונופוליסטי

  מאת

   *גל והילה נבו) שיצר(מיכל 

עיצובו של כלל משפטי מתבסס בראש ובראשונה על השפעותיה של ההתנהגות הנכנסת 

התחשב ג� יש לכדי שהכלל יגשי� את מטרתו אול� . הגשמת מטרתו של החוקגדרו על ב

 לפיכ�.  הלי� קבלת ההחלטות הכרו� ביישומו של אותו כלל הלכה למעשהיו שלבמגבלות

כלל משפטי יעיל אינו בהכרח זה אשר יוביל לקבלת החלטה אשר תתא� לחלוטי� את 

אלא זהו ,  תנאי מידע מלא ויכולת ניתוח מושלמת של מידע זהלפיהתוצאה האופטימלית 

אליות של הלי� קבלת  הנחות רֵ לפיצאה הטובה ביותר הכלל המשפטי אשר יוביל לתו

המרחיבה בשני� , )Decision Theory(זוהי משנתה של תורת ההחלטות ,  אכ�.ההחלטות

האחרונות את מדר� רגלה ה� באקדמיה ה� בבתי משפט ברחבי העול� ומשנה חלק 

את להציג ,  ראשית:מטרתו של מאמר זה היא כפולה .מהכללי� המשפטיי� הנוהגי�

אשר עשויות לסייע בעיצוב כללי� ראויי� במגוו� , תובנותיה הבסיסיות של תורת ההחלטות

 ;כמו ג� בהבנה וביישו� טובי� יותר של הכללי� הקיימי�, רחב של תחומי� משפטיי�

דיני� אלו . להדגי� את תחולת תורת ההחלטות בתחו� דיני ההגבלי� העסקיי�, שנית

ו� שה� מבוססי� על תובנות כלכליות באשר ו כי,מתאימי� ביותר לניתוח כאמור

החזקה החלוטה לניצול לרעה של כוח מונופוליסטי בדר� של . להתנהגויות עסקיות בשוק

, לחוק ההגבלי� העסקיי�) 1)(ב(א29המנויה בסעי� ,  הוגני�בלתיגביית מחירי� 

 שלא  הניתוח מוביל בי� היתר למסקנה.בסיס העיקרי לניתוחהתשמש , 1988–ח"התשמ

ראוי לאסור על מחירי� גבוהי� בלתי הוגני� במסגרת האיסור על ניצול לרעה של כוח 

  .מונופוליסטי

החזקות החלוטות לניצול . ג. החזקות החלוטות לניצול לרעה. ב. תורת ההחלטות. א. מבוא

החלת הניתוח על ניצול לרעה . ד.  כללי–לרעה לאור תורת ההחלטות והניתוח הכלכלי 

; תמחור טורפני: מחיר נמו� בלתי הוג�. 1 ."בלתי הוגני�"ביעת מחירי� בדר� של ק

. גילוי דעת הממונה בעניי� תמחור מופרז. ה; תמחור מופרז: מחיר גבוה בלתי הוג� .2

  .סיכו� .ו

  

 
 .אוניברסיטת חיפהבהפקולטה למשפטי� , פרופסור וראש הפורו� למשפט ושווקי�היא  גל) שיצר(מיכל    *

משתתפי למ� ומנח� פרלל, ניר עופרל, לדורו� מנשהב תודות ור. חי�תל מכללתבמרצה הילה נבו היא 
, כולו או חלקו,  של מכו� ספיר למדיניות כלכלית על הארות מאירות עיניי� על המאמרהכינוסי�שני 

תודתנו שלוחה ג� . רות� יוז על עזרת מחקר מסורה בכתיבת מאמר זהלו ליאור פרנקל, ולאס� קציר
�לIsraeli Science Foundation כ� .במחקר כלכלית תמיכה עללמדיניות כלכלית למכו� ספיר  וכ� 

 . על הארותיה� המעולות והמעוררות מחשבהמשפטי�לעורכי� של כתב העת תודתנו שלוחה 
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  מבוא

על ניתוח השפעותיה של ההתנהגות , בראש ובראשונה, עיצובו של כלל משפטי מתבסס

חוק ההגבלי� העסקיי� נועד לקד� את , למשל. ת החוקגדרו על הגשמת מטרובהנכנסת 

ידי גופי� בהרווחה החברתית בדר� של מניעת יצירת� של מכשלות מלאכותיות לתחרות 

 התחרות אינה מטרה בפני עצמה כי א� כלי להגדלת הרווחה 1.עסקיי� הפועלי� בשוק

צירת תמריצי� ניצול יעיל של המשאבי� הטבעיי� וי, החברתית בדר� של הורדת מחירי�

על מנת  2.כמו ג� חלוקה שוויונית יותר של המשאבי� בחברה, להתייעלות ולחדשנות

פגיעה להגשי� מטרה זו הכללי� ההגבליי� נועדו להבחי� בי� התנהגויות עסקיות הפוגעות 

אות� יש ו, לבי� אלו המקדמות אות�, אות� יש לאסורו,  בתחרות וברווחה החברתיתניכרת

� שהוא מלמדנו על תוצאותיה וכיו, חשיבות בהבחנה זו� הכלכלי תפקיד רבלניתוח. להתיר

או� מחירי� בי� יהניתוח הכלכלי מורה שת, למשל. הצפויות של ההתנהגות הנבחנת

 הואניתוח כלכלי כאמור ,  אכ�3.מתחרי� על הצעות במכרז פוגע תמיד ברווחה החברתית

  . טי ההגבלילאורו יש לעצב את הכלל המשפשמקור ראשו� וחשוב 

בעיצובו של כלל משפטי יש להתחשב ג� במגבלות הלי� . אול� בכ� לא ת� הניתוח

 כלל משפטי יעיל לפיכ�. קבלת ההחלטות הכרו� ביישומו של אותו הכלל הלכה למעשה

אינו בהכרח זה אשר יוביל לקבלת החלטה אשר תתא� לחלוטי� את התוצאה האופטימלית 

אלא זהו הכלל המשפטי אשר , תוח מושלמת של מידע זה תנאי מידע מלא ויכולת נילפי

 מכא� שעל 4. הנחות ראליות של הלי� קבלת ההחלטותלפייוביל לתוצאה הטובה ביותר 

 
 ראוי לציי� שקיימות ).חוק ההגבלי� העסקיי� או החוק: להל� (1988–ח"התשמ, הגבלי� העסקיי�החוק   1

וחת הצרכ� פרשנות אחת מתמקדת ברו. בהקשר ההגבלי" רווחה חברתית"כמה גישות שונות למונח 
תו� התעלמות מההשפעות על ) Consumer Welfare(ובוחנת את השפעת ההתנהגות הנבחנת על הצרכ� 

 Total(הגישה העיקרית החלופית מתמקדת ברווחה הכוללת . היצרני� או על הרווחה הכוללת במשק
Welfare (בעול� רוב רשויות התחרות. ואינה מדגישה את החלוקה הפנימית אלא את צמיחת הרווחה 

לפחות במרבית , נראה כי הממונה הישראלי אימ� ג� הוא גישה זו. אימצו את גישת רווחת הצרכ�
 האיזו� שבי� עידוד –מונופולי� בתחרות "גל ) שיצר(להבדל בי� הגישות ראו למשל מיכל . החלטותיו

ברק ; )2006( 425 ב די� ודברי�" חדשנות ויצירתיות ובי� הפגיעה בתחרות בדיני ההגבלי� העסקיי�
 ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלי�" הלכה למעשה: מטרות דיני ההגבלי� העסקיי�"אורב� 

רווחת הצרכ� משמשת פעמי� ). 2008, גל ומנח� פרלמ� עורכי�) שיצר(מיכל  (63כר� ראשו�  העסקיי�
ירה במדד זה הבח. ל אצבע על מנת לאמוד את הפגיעה ברווחה החברתית הקשה יותר לאומד�לרבות ככ

בהקשר זה נדגיש שלשיטתנו מדידה ראויה של רווחת . לעתי� משקפת עמדה באשר לצדק חלוקתי בשוק
אלא ג� להיבטי� ) דוגמת מחיר המוצר ברגע מסוי�(הצרכ� צריכה להתייחס לא רק להיבטי� סטטיי� 

 להחצנות של החלת כלל וכ� עליה להתייחס, )דוגמת יעילות בייצור ויעילות דינמית(דינמיי� ארוכי טווח 
 .מסוי� על שווקי� אחרי� אשר ג� מה� מושפעי� הצרכני�

פא לפסק דינו של ' פס, וול' ההגבלי� העסקיי� נ רשות – מדינת ישראל 2560/08פ "ראו למשל ע  2
 ). 6.7.2009, פורס� בנבו(רובינשטיי� ) כתוארו אז(השופט 

וכי ה� אכ� מתחרי� ,  המכרז מצויי� באותה מדינהמסקנה זו מבוססת על ההנחה שמגישי ההצעות ובעל  3
  .פוטנציאליי� לצור� המכרז האמור

 ,C. Frederick Beckner III & Steven C. Salop, Decision Theory and Antitrust Rules ראו למשל  4
67 ANTITRUST L.J. 41 (2000); Mark S. Popofsky, Defining Exclusionary Conduct, 73 
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בי� עלויות  לאז� –ת א� המחוקק וא� בית המשפט או אפילו הרשות האוכפ – מעצב הכלל

משפטית המבוססת על תוצאה מ  הנגרמותאיסו� המידע הנדרש וניתוחו לבי� עלות הטעויות

 5.י� או יקרי�בו השגת מידע מלא וניתוחו בעייתישמידע חלקי או על ניתוח שגוי מקו� 

יש להחיל ניתוח כלכלי ג� על הלי� קבלת ההחלטות על מנת לעצב כלל , לי� אחרותיבמ

 Decision(זוהי משנתה של תורת ההחלטות , אכ�. הסדרתי המתאי� להגשמת מטרותיו

Theory( ,יבה בשני� האחרונות את מדר� רגלה ה� באקדמיה ה� בבתי משפט ברחבי המרח

  . העול� ומשנה חלק מהכללי� המשפטיי� הנוהגי�

להציג את תובנותיה הבסיסיות של ,  ראשית: מטרתו של מאמר זה היא כפולהלפיכ�

אשר עשויות לסייע בעיצוב כללי� ראויי� במגוו� רחב של תחומי� , תורת ההחלטות

למרות הפוטנציאל .  כמו ג� בהבנה וביישו� טובי� יותר של הכללי� הקיימי�,משפטיי�

 ומעצבי הכללי� המשפטיי� 6,הגלו� בה הכתיבה האקדמית בישראל בנושא זה מעטה

 מאמר זה יוצר תשתית להבנת כלי עזר זה על לפיכ�.  משתמשי� בה במפורשאינ�בישראל 

רבות מתובנותיה : ודוק. רמטיבי הגלו� בומנת שיוכל להגשי� את הפוטנציאל התיאורי והנו

יתרונה הוא . של תורת ההחלטות ה� אינטואיטיביות ומתיישבות ע� כתיבה משפטית ענפה

 ביצירת איזו� מושכל בי� עלות איסו� המידע וניתוחו ובעיקר, בפורמליזציה של תובנות אלו

  . לבי� עלות הטעות שבשימוש במידע חלקי או לא מדויק

ה של מאמר זה היא להדגי� את תחולת תורת ההחלטות בתחו� דיני מטרתו השניי

ו� שה� מבוססי� על וכי, דיני� אלו מתאימי� ביותר לניתוח כאמור. ההגבלי� העסקיי�

החזקה החלוטה לניצול לרעה של כוח . תובנות כלכליות באשר להתנהגויות עסקיות בשוק

לחוק ) 1)(ב(א29מנויה בסעי� ה,  הוגני�בלתימונופוליסטי בדר� של גביית מחירי� 

 כ� תודגש במיוחד השפעת המאפייני� .בסיס העיקרי לניתוחהתשמש , ההגבלי� העסקיי�

  .של כלכלה קטנה בעיצוב כללי� הגבליי� אלו

 שני הפרקי� הראשוני� יוצרי� את הבסיס :מפת הדרכי� של מאמר זה היא כדלקמ�

הפרק השני מנתח בקצרה את ו, לטות הפרק הראשו� מציג את משנתה של תורת ההח.לדיו�

 החזקה לניצול לרעה של כוח מונופוליסטי בדר� של –המסגרת המשפטית הרלוונטית 

שני הפרקי� הבאי� משלבי� כלי� אלו יחדיו ומנתחי� את החזקות . הוג�בלתי גביית מחיר 

 ,הפרק השלישי עור� ניתוח כללי של החזקות: לאור התובנות הכלכליות ותורת ההחלטות

 ומנתח את תחולתה ה� על מחיר נמו� ה� הרביעי מתרכז בחזקת המחיר הבלתי הוג�ואילו 

למרות ההצדקה הנורמטיבית : למסקנה דרמטית, בי� היתר, ניתוח זה מוביל. על מחיר גבוה

תורת ההחלטות מובילה למסקנה שאי� להכיר , לקיומה של עילת המחיר הגבוה הבלתי הוג�

 
ANTITRUST L.J. 435 (2006); Mark S. Popofsky, Section 2, Safe Harbors, and the Rule of 

Reason, 15 GEO. MASON L. REV. 1265 (2008).  
5  Dennis Carlton & Michael Salinger, Economic Analysis of Competition Practices in the EU 

and the U.S.: A View from Chief Economists, 3 COMPETITION POL’Y INTE’L (Nov. 5, 2007), 
available at https://ideas.repec.org/a/cpi/cpijrn/3.2.2007i=4926.htm .  

 – ידי בעל מונופולי��ניצול מעמד לרעה על"למאמר המקי� ביותר בנושא ראו אייל שגיא ואמיר ונג   6
רב ). 2006 (547 כט עיוני משפט" ?לוטותלחוק ההגבלי� העסקיי� קובע חזקות ח) ב(א29סעי�  האומנ�

�אול� ש� המיקוד הוא בסוגיית מוחלטות� של החזקות ולא , מאמרנולתשתית מאמר זה ול המשות
  .כפי שמאמר זה מבקש לעשות, ה רחבה של תובנותיה של תורת ההחלטותסבעילה ספציפית או בפרי
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מסקנה זו מתיישבת ע� דעת . ול לרעה של כוח מונופוליסטיבה במסגרת החזקות לניצ

כמו ג� ע� הפרקטיקה שנהגה שני� רבות , מלומדי� ורשויות תחרות רבות ברחבי העול�

  7.ה הנוכחית של הרשות להגבלי� עסקיי�ע� זאת היא עומדת בסתירה לעמדת. בישראל

  תורת ההחלטות. א

 השפעותיה מעבר לניתוחל המשפטי תורת ההחלטות מוסיפה נדב� חשוב לעיצוב הכל

היא מחילה ניתוח כלכלי על : הצפויות של ההתנהגות המוסדרת על הגשמת מטרת החוק

הוא אופטימלי בתנאי� שאומ� הלי� קבלת ההחלטות על מנת להבטיח שהכלל המשפטי 

עליה מושתתת תורה זו היא שמקבלי ההחלטות לרוב שהנחת המוצא . הוא מוחלבה� ש

ו� שפעמי� רבות המידע הדרוש על מנת להבחי� בי� וזאת כי. י חוסר ודאותפועלי� בתנא

בי� ,  של�ואינו חלקי הואגדרו בגדר החוק וזו שלא ראוי שתיכנס בפעולה שראוי שתיכנס 

 עלולמידע חלקי כאמור . בי� בשל עלות איסופו ובי� בשל עלות ניתוחו, בשל קשיי איסופו

 תורת ההחלטות אינה מבקשת להגיע לפיכ�. ת החוקורלגרו� לטעויות שיביאו לסטייה ממט

, זו שלאלבחנה מדויקת בי� פעולה המקדמת את מטרת החוק הלכלל משפטי שיערו� תמיד 

 אלא היא מבקשת לעצב את הכלל ,בחנה שכזוהללא קשר להלי� הנדרש לש� ביצוע 

 התועלת בי�  אפואבעיצוב הכלל המשפטי יש לאז�. אליי� הקיימי�האופטימלי בתנאי� הרֵ 

מקבלי ההחלטות ש המידע הנדרש כדי ו של וניתוחפועלויות איסולהחברתית בהחלת הכלל 

משפטי המתבסס על מידע חלקי או עלות הטעויות בהחלת כלל ולהכלל יחילו את  השוני�

   8.שגוי

בתחו� .  שיקול חשוב בעיצוב הכלל המשפטיה� עלות איסו� המידע ועיבודו לפיכ�

 א� התנהגות מסוימת קרתה בפועל, למשל: מור כולל מידע עובדתי גרידאההגבלי מידע כא

מהי השפעתה של התנהגות : כלכלי� וכ� מידע עובדתי,תה כוונתו של מי שביצעהיומה הי

את פעמי� רבות הניתוח צופה פני עתיד ומחייב . הרווחה החברתיתעל כאמור על התחרות ו

ייתכ� שיידרש ניתוח כלכלי , למשל. י השוקתחזית השפעותיה של התנהגות מסוימת על תנא

מעצב על . על מנת לבחו� את השפעת תנאיו של שוק ספציפי על התנהגות השחקני� בו

באיזה שלב של , הכלל המשפטי להחליט איזה מידע יידרש לש� החלת הכלל המשפטי

   9. ועל מי יוטל הנטל להציגו,ההלי� המשפטי הוא יידרש

 לאז� ע� עלויות הטעויות שעלולות נדרש מעצב הכללתוחו את עלות איסו� המידע וני

 אינהטעות נגרמת כאשר ההחלטה . לנבוע מכלל משפטי המבוסס על מידע חלקי או שגוי

טעות מסוג ראשו� ) 1: (הניתוח הכלכלי עומד על שני סוגי טעויות. משקפת את העובדות

 
על גביית מחיר מופרז על ידי בעל האיסור "של הממונה על ההגבלי� העסקיי�  1/14גילוי דעת   7

� זאת  גילוי הדעת פורס� על ידי הממונה דיויד גילה אשר  ע).גילוי הדעת: להל�() 9.4.2014" (מונופולי�
  .עוד לא ברור  מה תהא עמדת מחליפו. 2015פרש מתפקידו באוגוסט 

8  Carlton & Salinger ,5 ש"לעיל ה.   
זמי� , )6.11.2013" (יס להערות הציבור�טיוטת תנאי� למיזוג בזק"רשות ההגבלי� העסקיי�  למשל ראו  9

�בwww.antitrust.gov.il/files/32895/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%94.pdf, 
  . לפסול את המיזוג2006לשקול מחדש את החלטתו של הממונה על ההגבלי� העסקיי� משנת מבקשת ה
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)Type I error: false positive error(,ביתר הרחבהל המשפטי מוחל  המתגבשת כאשר הכל ,

טעות מסוג ) 2(; )יתר תחולת( שהוא תופס בגדרו התנהגות אשר לא היה ראוי לאסרה באופ�

החלה  המתגבשת כאשר הכלל המשפטי מוחל ,)Type II error: false negative error(שני 

). חסר תחולת( שהוא אינו תופס בגדרו התנהגות אשר היה ראוי לאסרה באופ�, צרה מדי

 בשיעורהשפעתה של טעות על הרווחה החברתית מחושבת כמכפלת הסתברות התגבשותה 

 חישוב הפגיעה ברווחה 10.בו היא מתרחשתשהפגיעה ברווחה החברתית בכל מקרה 

 בחשבו� לא רק את השפעתה על הצדדי� לעסקה הספציפית להביאהחברתית כאמור צרי� 

א� כלל משפטי , למשל.  במקרי� עתידיי�כי א� ג� את עלות השפעתה על הכוונת התנהגות

 במקרי� עתידיי� ועל כ� רבמביא לתוצאה נכונה במקרה ספציפי אבל יוצר חוסר בהירות 

 השפעות אלו בחשבו� להביאיש , צפוי למנוע פעולות אשר יקדמו את הרווחה החברתית

 של העלות החברתית: אופי ההלי� משפיע א� הוא על עלות הטעות. מד� הטעותובעת א

תובנות אלו .  אזרחיבהלי� מזו של חבות שגויה הגבוהבהלי� פלילי הרשעה שגויה 

מזה המטילי� על התובע בהלי� הפלילי נטל הוכחה גבוה , משתקפות בכללי נטל ההוכחה

   11. בהלי� האזרחישה� מטילי�

 מתחשב ג� במאפייניה� של מקבלי ההחלטות ושיעורהניתוח הסתברות הטעות 

, טענו, ארלי� ופוזנר, כפי שמייסדי תורת ההחלטות. לל לאחר שהתגבשהמחילי� את הכ

רשויות האכיפה והשחקני� : חוקי� מופני� לשתי קבוצות עיקריות של מקבלי החלטות

בישראל רשויות האכיפה הרלוונטיות לדיני ההגבלי� העסקיי� כוללות את רשות  12.בשוק

רמת הניתוח . בתי המשפט השוני�את בית הדי� להגבלי� עסקיי� ואת , ההגבלי� העסקיי�

כ� למשל רשות .  עשויה להשתנות בי� גופי� אלו– ג� ההסתברות לטעות ולפיה –הכלכלי 

ההגבלי� העסקיי� ובית הדי� להגבלי� עסקיי� לרוב מאופייני� בהבנה כלכלית מעמיקה 

פטי על כ� כלל מש. בשל התמחות� והרכב�,  בתי המשפט הרגילי�לעומתיותר של התחו� 

.  יכול להיות מבוסס על רמת מורכבות גבוהה יותר של ניתוח כלכליבידיה�המוחל רק 

החלת כלל משפטי שונה בהליכי� שוני� : שיקול זה יכול להצדיק ג� תוצאה קצת מפתיעה

 השלכות על קביעת לשיקול זהלחלופי� עשויות להיות . ג� א� עוסקי� ה� באותה עילה

  . פטי מסוי�הגו� אשר ראוי שיחיל כלל מש

יש  ושיעורהאשר בעת חישוב הסתברות הטעות , הקבוצה השנייה של מקבלי ההחלטות

מורכבת משחקני� בשוק אשר מקבלי� את החלטותיה� , להתחשב ג� במאפייניה�

או המחייב , כלל מורכב ליישו�. בי� היתר על סמ� הבנת� את הכלל המשפטי, העסקיות

 לשחקני� בשוקעלול לגרו� , ר ודאות ברמה גבוהההיוצר חוסומידע יקר או קשה להשגה 

 ,תסווג כלא חוקית� תחרותית בשל החשש המוטעה שהתנהגות�להימנע מהתנהגות פרו

 
 .Isaac Ehrlich & Richard A;4ש "לעיל ה, Popofsky; 4 ש"לעיל ה, Beckner & Salop האו לדוגמר  10 

Posner, An Economic Analysis of Legal Rulemaking, 3 J. LEGAL STUD. 257 (1974); Arndt 
Christiansen & Wolfgang Kerber, Competition Policy with Optimally Differentiated Rules 

Instead of “Per Se Rules Vs Rule Of Reason”, J. COMPETITION L. & ECON. 2, 215 (2006).  
11  John Kaplan, Decision Theory and the Fact-Finding Process, 20 STAN. L. REV. 1065 (1968); 

Doron Menashe, Relaxed Formalism: The Validation of Flawed Wills, 40 ISR. L. REV. 119 
(2007).  

12  Ehrlich & Posner ,10 ש"לעיל ה.  
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 תלרוב תחייב תובנה זו קביע. בעלת משקלה הפוטנציאלית היא יבעיקר כאשר הסנקצי

סדרה  בעיקר כאשר עסקינ� בה, המבוססי� על מידע נגיש,כללי� קלי� יחסית ליישו�

 בשקלול הסתברות הטעות בשתי הקבוצות יש 13.של ההתנהגות העסקית) Ex Post(בדיעבד 

 מעניי� כי עלות הטעות ועלות 14.כאשר אלו רלוונטיות, להתחשב ג� בהטיות קוגניטיביות

המידע עשויות להשתנות לאור� זמ� בשל מיומנות נרכשת בהחלת הכללי� או בשל 

קרה כזה ראוי לאפשר התפתחות אבולוציונית של במ. ידי מקבלי ההחלטותבהטמעת� 

נית� לכלול את עלות התקופות , לחלופי�. בי� דר� המחוקק ובי� דר� בתי המשפט, הכלל

  .השונות עד להטמעת הכלל באיזו� שנער�

 המידע אשר ו של וכמותו סוגת כלי עזר חשוב בבחיר אפואתורת ההחלטות משמשת

. כ� היא משמשת בקביעת נטלי ההוכחה והראיה. יראוי לדרוש לש� החלתו של כלל משפט

כלל משפטי המבוסס על מידע חלקי היוצר הנחה משפטית ובצדו מת� אפשרות , למשל

בו המידע מצוי אצל ש עשוי להתאי� למצב ,לנתבע להביא מידע נוס� שיסתור את ההנחה

ל ידי התובע  עלות איסופו עלעומת, ניכרות כרו� בעלויות אינוו יהנתבע ואיסופו על יד

כלל כזה מאפשר לנתבע להחליט א� להשקיע בהבאתו של .  גבוהה ומועדת לטעויותשהיא

הוא עשוי להפיק על פי היחס שבי� עלות המידע לבי� התועלת ש, מידע נוס� א� לאו

   15.הבאתומ

 הפועלות בשוק ע� חסמי כניסה גדולי�נניח ששתי חברות בעלות נתחי שוק . נדגי�

בהתבסס על תובנות כלכליות המעידות ברמה גבוהה של ודאות . התמזגגבוהי� שוקלות ל

, על פגיעה אפשרית של מיזוגי� המקיימי� את שני התנאי� האמורי� ברמת התחרות בשוק

בה . פריורית בדבר פגיעה של המיזוג ברווחה החברתית�הכלל המשפטי עשוי ליצור הנחה א

והתבססות חזקה מדי על נתחי , מוטעיתבעת ניתוח כלכלי מורה שהנחה זו עלולה להיות 

א� המידע . שוק עלולה למנוע מיזוגי� שאינ� פוגעי� ברווחה החברתית וא� מקדמי� אותה

הנדרש לסתור הנחה זו מצוי בהישג יד� של החברות המבקשות להתמזג וזול יותר להשגה 

הכלל , )ה בי� הצדדי�י סינרגיבשלו� שהמיזוג מקד� יעילויות וכי, למשל (�יהעל יד

המשפטי הראוי עשוי להעביר את נטל ההוכחה אל החברות המתמזגות ולאפשר לה� להביא 

 לרווחה תרומת� שניכרי�תרונות בפני מקבל ההחלטות מידע המוכיח שהמיזוג יוצר י

  .  מעלות הפגיעה בתחרותההחברתית גדול

שרת תורת ההחלטות מאפ, בהחילה ניתוח כלכלי על הלי� קבלת ההחלטות, לסיכו�

תועלת הראליי� שבהחלת כללי� משפטיי� חלופיי� לש� עיצוב כללי� לאיזו� בי� העלות 

 מתודולוגיה זו מאפשרת עיצוב כללי� משפטיי� ללא 16.יעילי� יותר בהגשמת מטרת החוק

על כ� ראוי . בו אי� מידע מלאשצור� בפנייה לאינטואיציה או לניחוש רנדומלי ג� במצב 

בי� היתר בקביעתו מתי ראוי להכיל כלל פתוח , שפטישתנחה את מעצב הכלל המ

 
13  ROBERT O'DONOGHUE & JORGE ATILANO PADILLA, THE LAW AND ECONOMICS OF ARTICLE 

82 EC 182 (2006).  
וחשיבה סדורה במלאכתו של  אינטואיציה –שיפוטיות ות והחלטות הטיות קוגניטיבי"חמי ב� נו�   14

 ).2009( 177  השערי משפט "השופט
15  Beckner & Salop ,46' בעמ, 4ש "לעיל ה.   
16  Carlton & Salinger ,5 ש"לעיל ה.   
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)Standard ( ומתי ראוי להחיל כלל סגור)Rule( , מתי ראוי להחיל איסור מוחלט)per se (

על מי ,  חזקות ראוי לקבוע בחוקאילו, )Rule of Reason(ומתי ראוי להחיל כלל של סבירות 

צדקה להחיל כלל משפטי בתנאי�  וא� בכלל יש ה,מהצדדי� ראוי להטיל את נטל ההוכחה

אול� בעזרת כלי הניתוח שהיא , לא תמיד נותנת לנו תורת ההחלטות פתרו� מוחלט. הנתוני�

 של מעצב הכלל להשלכות של העדפת כלל כזה או אחר בעול� ע� מודעותומעניקה עולה 

ג� , �לצד טיעוני� תאורטיי, השימוש בתורת ההחלטות דורש:  זאת ועוד.מידע חלקי או יקר

גיבוי אמפירי או לפחות מת� משקלות יחסיי� לטיעוני� השוני� המתחרי� על הבכורה 

דרישה זו יש בה כדי להבהיר את התועלת שבהחלת כלל . ושעשויי� למשו� לכיווני� שוני�

  .כמו ג� את המחיר הגלו� בו, מסוי�
 הדוגמ. �לא למותר לציי� שהניתוח שמציעה תורת ההחלטות מצדיק כללי� מוכרי� רבי

המשפט אינו דורש מידע מוחלט .  נטל ההוכחה הנדרש במשפטשיעורבולטת עניינה 
אפילו בהלי� פלילי רמת . משמעי אלא הוא מסתפק ברמה נמוכה יותר של מידע�וחד

הטע� לכ� הוא שעלות . ההוכחה הנדרשת היא מעל לכל ספק סביר ולא ודאות מוחלטת
 רמת הוכחה מעל לכל ספק סביר נמוכה ת נדרשבושאישו� מוטעה בהלי� פלילי בהטעות 

חסר   בתוספת הפגיעה בציבור הנובעת מטעויות מסוג תחולתוזאת, מעלות איסו� מידע מלא
  . הנובעות מדרישה של ודאות מוחלטת

יש מקו� להתייחס , ת לתחולת תורת ההחלטותו ספציפיותבטר� נפנה לניתוח דוגמא
 מחילה שתורת ההחלטות מבוססת על הטענה הביקורת העיקרית. לביקורת המוטחת בה

התשובה לכ� . ניתוח כלכלי של יעילות הכלל ואינה נותנת משקל גדול דיו לשיקולי צדק
 לעיל הבדוגמ. שיקולי עלות ותועלת אינ� סותרי� בהכרח שיקולי צדק,  ראשית:כפולה

 את הצדק משרתוראינו שכלל שאינו מחייב ודאות מוחלטת על מנת להרשיע אד� בפלילי� 
תורת , שנית. החברתי המצרפי הג� שייתכ� שאינו עושה צדק ע� הנאש� הספציפי

 שיקולי צדק דר� מחיר הטעויות של החלת כלל משפטי זה או כוללת בתוכהההחלטות 
הרי משקל הטעות , א� בחברה מסוימת נית� משקל רב לשמירה על חיי אד�, למשל. אחר

 בדומה. תעה מספקת מפני פגיעה בחיי אד� יהיה גבוה גור� הראינובחברה זו של כלל אשר 
, ולא רק שיקולי� תוצאתניי�, דוגמת צדק מחלק, אי� מניעה ששיקולי� דאונטולוגיי�, לזה

בהקשר זה ראוי להדגיש .  בהעדפותיה הערכיות של החברהבתלותיכוילו אל תו� המשוואה 
קד� אלא היא מתבססת על שתורת ההחלטות אינה קובעת את הנורמות שחברה מעוניינת ל

). as given(העדפותיה הערכיות של החברה בזמ� ובמקו� נתוני� ולוקחת אות� כפי שה� 
ביותר הוא קל המוב� ש. מיקודה הוא בכלי� היעילי� ביותר להגשמת העדפות ערכיות אלו

אול� אי� מניעה להחילה ג� כאשר ידועה . להחילה כאשר השיקולי� השוני� ניתני� לכימות
העדפה זו תבוא לידי . ק ההעדפה היחסית של חברה מסוימת לער� אחד על פני משנהור

  . ביטוי במשקל היחסי של הטעות בפגיעה בכל אחד מהערכי� המצויי� על כפות המאזניי�

לרעה לניצול החלוטות החזקות. ב  

 בעל מונופולי�. פרק ד לחוק ההגבלי� העסקיי� מסדיר את פעולותיו של בעל מונופולי�

ספקה של מוצר או שירות מסוי� או כמי שרוכש אמוגדר כמי שמספק יותר ממחצית מכלל ה
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 הגדרה רחבה זו נועדה לתפוס בגדרה ג� מצבי� 17.יותר ממחצית ממוצר או שירות כאמור

   .א� כי לא בלעדי, בשוק  מעמד דומיננטילגו� עסקיבה� ש

 נית� רבעלות כוח שוק מחצית על מנת לאתר חברות במ הגדולאת השימוש בנתח שוק 

חזקת כוח שוק המתבססת . להסביר על סמ� התאוריה הכלכלית בשילוב ע� תורת ההחלטות

על נתח שוק חוסכת את עלויות המידע המפורט הדרוש להוכחת כוח שוק בכל מקרה ומקרה 

 ניתוח כלכלי מלמדנו שהסיכו� 18.המחייב ג� ניתוח של גובה חסמי הכניסה לשוק, לגופו

 הגדרת המונופולי� ג� חברות שאי� לה� כוח לפיכלומר התופסת , יתר סוג תחולתלטעות מ

 19. בכלכלות קטנותמיוחדב, יחסית הוא קט�, רבבו נתח השוק שלה� הוא ש מקו� ניכרשוק 

ו� שחסמי הכניסה הגבוהי� למרבית שוקיה� של כלכלות קטנות מקטיני� את הסיכוי וזאת כי

:  זאת ועוד20.כאשר המחיר עולה מעל לרמתו התחרותיתלכניסה קלה ומהירה של מתחרי� 

, יתר של הגדרת המונופולי� מצטמצמת לאור העובדה שמונופולי� עלות הטעות מתחולת

 ניצול לרעה של כוחו שה�אלא אסורות רק התנהגויות , אינו אסור בחוק, כשלעצמו

ת בי� היתר הנובעו, חסר  של טעויות מסוג תחולתמחיר� לעומת זאת 21.המונופוליסטי

הגדרת המונופולי� בא� לא נתפוס : הוא גבוה, החלת החוק בשל עלות הוכחה גבוהה�מאי

הרי שהחוק לא יוכל למנוע מחברות אלו , ניכרכוח שוק , בסבירות גבוהה, המחזיקותחברות 

בה קשה יותר להוריד ש, במיוחד בכלכלה קטנה. להקי� מכשלות מלאכותיות לתחרות

, חזקת נתח השוק,  בנוס�22.עלות טעות זו היא גבוהה, רגע שהוא נוצרמכיסאו מונופולי� ב

מקטינה ,  ניתוח הכולל ג� את גובה חסמי הכניסה לשוקיותר משקל להחילאשר קל להחילה 

   23. מעמד� ואת עלות הטעויות הנובעות ממנהבדברדאות של השחקני� בשוק והו�את אי

 
קיימות ,  בנוס�. לחוק ההגבלי� העסקיי�26 ' הוראות סלפיופולי� זוהי ההגדרה העיקרית של בעל מונ  17

  .משנה  הגדרותכמה
, � שהוא מחייב הגדרת השוק הרלוונטיוכיו,  כי ג� הכלל הקיי� אינו קל להחלה בכ�אי� רבותא: ודוק  18

הגדרת "ראו למשל מנח� פרלמ� . פעולה שפעמי� רבות אינה פשוטה כלל ועיקר וא� מועדת לטעויות
גל ומנח� ) שיצר(מיכל ( 167כר� ראשו�  ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלי� העסקיי� "וקי�שו

, בה בעת הגדרה המתבססת על נתח השוק חוסכת את השלב הבא של הניתוח). 2008, פרלמ� עורכי�
 . המתמקד בגובה חסמי הכניסה לשוק לאחר שהוגדר

יסור דומה לזה שחל בדי� האמריקני על ניסיו� בה בעת יש לדעתנו מקו� להחיל בדי� הישראלי א  19
בו התנהגותה של חברה שעדיי� איננה מונופולי� מעלה חשש ממשי כי שמקו�  לפיוו, למונופוליזציה

 וכי א� התנהגות זו לא תימנע תיהנה החברה ממעמד ,התנהגותה תקי� חסמי� מלאכותיי� לתחרות
לפירוט וביסוס הטענה . ה!ש לאסור התנהגות זו בִא הרי י, מונופוליסטי שלא על סמ� יעילותה היחסית

יחסית כיוו� שנתח השוק לרוב הוא בעל קורלציה  שלפיה בכלכלות קטנות הסיכו� לתחולת יתר הוא קט�
 MICHAL S. GAL, COMPETITION POLICY FOR SMALL MARKET ראוגבוהה לכוח השוק 

ECONOMIES 102 (2003)) להל� :GAL, COMPETITION.( 
הנחה זו מקבלת משנה תוק� . 109' בעמ, 13 ש"לעיל ה, O’DONOGHUE & PADILLA הראו לדוגמ  20

  . 19 ש"לעיל ה ,GAL, COMPETITION ראו: בכלכלה קטנה
  .  בפסקה העוקבתראו דיו� להל�  21
22  GAL, COMPETITION, 19ש "לעיל ה.  
על הכלל המשפטי לאפשר אנו סבורות ש, ע� זאת בשל טעות אפשרית בניתוח הנסמ� על נתח שוק בלבד  23

 גובה חסמי הכניסה לשוק עלהבאת מידע ב, להוכיח שבפועל אי� לו כוח שוק שעליו הוא מוחללמי 
תו� שינוי ,  ראוי שיל� המחוקק הישראלי ובדר� זו,זהו הכלל הנוהג במרבית מדינות העול�, אכ�. בפועל

אול� על מנת למנוע השתת עלויות התדיינות . החזקה החלוטה של נתח השוק לחזקה הניתנת לסתירה
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בעל מונופולי� ואינו אוסר על ניצול חוק ההגבלי� העסקיי� אינו אוסר על היות אד� 

ניתוח כלכלי .  ג� כלל זה מבוסס על תובנות כלכליות24.מעמד מונופוליסטי כשלעצמו

אמנ� מצביע על פגיעה  ,של השפעות בעל המונופולי�המתמקד בנקודת זמ� נתונה , סטטי

, קאול� ניתוח דינמי של השו. ברווחה החברתית בשל מחירי� גבוהי� וכמויות נמוכות

 בחשבו� ג� השפעות ארוכות טווח על התנהגות� של בעל המונופולי� ושל שחקני� המביא

דווקא המחירי� הגבוהי� שבעל מונופולי� .  מעמיד תופעות אלו באור שונה,אחרי� בשוק

ה� : יכול לגבות ומעמדו בשוק משחקי� תפקיד קטליזטורי חשוב בהנעת גלגלי השוק

יצירת יתרו� תחרותי על פני מתחריה� על מנת שא� משמשי� תמרי� לחברות להשקיע ב

 המחיר המונופוליסטי משמש. תחרותיי��יוכלו ג� ה� ליהנות מרווחי� על, יצליחו בכ�

לנטילת סיכוני� , תמרי� להשקעות,  סוכרייה בקצה המקל של המשחק התחרותיאפוא

תוח הליכי ייצור  בדר� של פיבי� בי� בדר� של ייעול הליכי ייצור קיימי� –ולהתייעלות 

המחיר הגבוה ג� משמש איתות . מה� ייהנו ג� הצרכני�ש, ומוצרי� חדשי� וטובי� יותר

בו פועל בעל המונופולי� ולהתחרות בו על נתח שלחברות אחרות שרווחי להיכנס לשוק 

" מחזור החיי�" המונופולי� נחזה כחלק חשוב ואינטגרלי מלפיכ� 25.מהרווחי� הגבוהי�

המאפשרי� ניצול יעיל , לעתי� המונופולי� מבוסס על יתרונות לגודל: וד זאת וע26.בשוק

המסקנה המתבקשת מתובנות כלכליות אלו היא שאי� לאסור על קיומו . יותר של המשאבי�

תו� ניצול יתרונה , משהגיעה חברה למעמד זה בזכות: נהפו� הוא. של מונופולי� כשלעצמו

אי� להענישה על כ� ויש , )Competition on the Merit(היחסי הלגיטימי על פני מתחרותיה 

גישה זו נוקטי� חוקי , אכ�. רות ניצחונה והשקעתהמ�ֵ ) ולו חלקית(לאפשר לה ליהנות 

 תחרות אינה שעל פיה המבטאי� גישה דינמית לתחרות 27,ההגבלי� העסקיי� בכל העול�

  . מטרה בפני עצמה כי א� אמצעי להגדלת הרווחה החברתית

 
: שלבי לסתירת החזקה�ראוי לשקול הלי� דו, גבוהות על הצדדי� ושימוש אסטרטגי בהליכי משפט

עידות שקיימת סבירות גבוהה שבמקרה בשלב הראשו� על בעל המונופולי� להביא ראיות לכאורה המ
הוא יורשה , רק א� יעמוד בעל המונופולי� בתנאי זה.  מעיד על כוח השוקאינוהספציפי נתח השוק 

הסדרת "פרלמ� מנח� נבו והילה , גל) שיצר(מיכל  לפירוט ראו .לנסות ולהוכיח בפירוט את טענתו
2015�צפוי להתפרס� ב( שני כר� יי�ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלי� העסק" מונופולי�(. 

  .פרק ד לחוק ההגבלי� העסקיי�  24
אשר לרוב יהיה נמו� מהמחיר , חברה השוקלת כניסה תתחשב במחיר הצפוי לאחר כניסתה לשוק 25

 Bruce Lyons, The Paradox of the Exclusion of Exploitativeראו למשל לטיעו� זה  .המונופוליסטי
Abuse, in THE PROS AND CONS OF HIGH PRICES 65 (Swedish Competition Authority ed., 
2007); David Gilo & Ariel Ezrachi, Excessive Pricing, Entry, Assessment, and Investment: 
Lessons from the Mittal Litigation, 76 ANTITRUST L.J. 873 (2010); Ariel Ezrachi & David 
Gilo, Are Excessive Prices Really Self-Correcting? 5 J. COMPETITION L. & ECON. 249 (2009) 

הורדת המחיר הצפויה בשל כניסת� של מתחרי� תרתיע , לטענת גילה ואזרחי. )Ezrachi & Gilo: להל�(
  .1.פרק ג�ראו דיו� להל� בתתלביקורת על טיעו� זה . מתחרי� מלהיכנס מלכתחילה

ככל שחסמי הכניסה .  אפשרות ראלית של כניסה או התרחבות של מתחרי� בשוקתנאי מקדי� לכ� הוא  26
" מעגל החיי�"כ� , יותר גבוהי� – )השוק ממשלה או יצירי יצירי(הטבעיי� ה� המלאכותיי�  ה� –לשוק 

 מאלהבכלכלה קטנה חסמי הכניסה הטבעיי� לחלק מהשווקי� גבוהי� . פחות יעיליהיה בשוק 
  .  יעילותו של מעגל החיי� בשוק עשויה להיות קטנה יותר ולכ�,בכלכלה גדולהש

 מאפשר לממונה להסדיר את 30 עי�ע� זאת ס. החוק אינו כולל איסור על היות חברה מונופולי�  27
בי� היתר מעצ� קיומו של בעל , פעולותיו של בעל מונופולי� א� נפגעת התחרות או נפגע הציבור
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תאוריה הכלכלית מצביעה על כ� שיש לאסור על בעל המונופולי� לנצל לרעה בה בעת ה

דהיינו מכשלות יצירות , את כוח השוק שלו בדר� של יצירת מכשלות מלאכותיות לתחרות

מטבע הדברי� יבקש בעל המונופולי� . אד� שאינ� מתחייבות מתנאיו הטבעיי� של השוק

שמירה על יתרונו היחסי בדר� של : בפניושתי דרכי� פתוחות . לשמר או לחזק את כוחו

או הכשלת מתחרי� , הליכי ייצור טובי� מאלו של מתחריובשירותי� או ב, השקעה במוצרי�

, מקדמת את הרווחה החברתיתה ,הדר� הראשונהלעומת . מכניסה או מהתרחבות בשוקו

מליכה ו� שהיא מונעת את הדינמיקה התחרותית בשוק אשר מוהדר� השנייה פוגעת בה כי

 יתרונותיה� יחסית למתחריה� ויוצרת תמריצי� לפימונופולי� ומורידה אות� מכיסא� 

בדר� זו הול� ג� חוק ההגבלי� . ניתוח הכלכלי יש לאסרהה על פיעל כ� . להתייעלות בשוק

   28.האוסר על ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי, העסקיי�

ו של בעל המונופולי� חורגת בה� התנהגותש זיהוי אות� מקרי�  אפואהאתגר הוא

גיבוש מבח� זה . מניצול לגיטימי של כוחו ופוגעת במתחרי� ובצרכני� ללא יתרונות מאזני�

 והוא מקור לדיו� מעמיק ורב שני� ה� באקדמיה ה� ברשויות התחרות ,אינו קל כלל ועיקר

: ומות� שתוצאות ההתנהגות בשתי הדרכי� המנויות לעיל דו זאת בי� היתר כיו29.בעול�

הורדת עלויות בעזרת פיתוח , למשל. הוצאת מתחרי� מהשוק או צמצו� כוח� בו

. טכנולוגיית ייצור חדישה עלולה לפגוע במתחרי� אשר אי� לה� גישה לטכנולוגיה דומה

 חלק חשוב מהמנגנו� הדינמי של השוק ועל כ� חיוני כי ה� לא ה�אול� יתרונות אלה 

בחנה מתחדדת ג� לאור העובדה ה בעייתיות ה30.וליסטיייחשבו ניצול לרעה של כוח מונופ

 בנסיבות תלוי, שלהתנהגויות זהות יכולות להיות השפעות שונות על הרווחה החברתית

 בה בעת קיימת הסכמה בסיסית בנוגע לפגיעת� הכלכלית של סוגי� מסוימי� 31.הספציפיות

  .יכול לנקוט  בעל המונופולי�שאות�של התנהגויות 

א לחוק 29 הוראת סעי� היאבחנה האמורה הזית המבקשת לערו� את הההוראה המרכ

 הראשו� כולל איסור כללי על ניצול :האיסור המשפטי כולל שני נדבכי�.  העסקיי�ההגבלי�

לרעה של מעמד מונופוליסטי בשוק בדר� שעלולה להפחית את התחרות בעסקי� או לפגוע 

 ניצול לרעה של שה�מאות להתנהגויות בצד האיסור הכללי מונה החוק ארבע דוג. בציבור

 אשר ברגע שהוכחו 32,חזקות אלו פורשו בפסיקה כחזקות חלוטות. כוח מונופוליסטי

 
בית הדי� מוסמ� לפרק את המונופולי� א� ראה כי קיימת , 31  הוראות סעי�לפי, בנוס�. המונופולי�

 . למנוע פגיעה זו אלא רק בהפרדת המונופולי� לשני תאגידי� נפרדי�ואי אפשר בציבור ניכרתפגיעה 
  .כשלעצמו, דיני ההגבלי� העסקיי� בכל העול� אינ� אוסרי� על  קיו� מונופולי�, בדומה

  . א לחוק ההגבלי� העסקיי�29' ס  28
29  JORDI GUAL ET AL., ECON. ADVISORY GRP. ON COMPETITION POLICY, AN ECONOMIC 

APPROACH TO ARTICLE 82 (2005); Einer Elhauge, Defining Better Monopolization Standards, 
56 STAN. L. REV. 253 (2003).  

 על ההגבלי� העסקיי� הממונה 1/93 מונופול 'ת למשל ראו. חריג קיי� במקרה של מוצר חיוני לתחרות  30
  .)17.1.1995, לא פורס� (דובק' נ

א� ג� , ות פרקטיקה לגיטימית כאשר מדובר במוצר חדשיעלות� עשויה להמ בפחות מוצרי� תמכיר  31
למנ� את  הורדת מחיר זמנית שמטרתה לרבות, לעלות לכדי ניצול מעמד לרעה בהתקיי� נסיבות שונות

 .וקי� משניי�כוחו של בעל המונופולי� בשו
' פס, 529 )2(ט"תשנהמ "פ, מ"ידיעות אחרונות בע' הממונה על הגבלי� עסקיי� נ 2/96) ��ימחוזי (ע "ה  32

הישראלית לתקליטי� וקלטות הפדרציה  3574/00) ��ימחוזי (ע " א� ראו ה.)1999 ( לפסק הדי�56
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חזקות אלו .  מוסקת מאליההחברתיתהיסודות העובדתיי� שבבסיס� הפגיעה ברווחה 

להעניק ללקוחות או לספקי� " הוג� ואפליה שעשויה לאקביעת מחיר , בי� היתר, כוללות

  33."וימי� יתרו� בלתי הוג� כלפי המתחרי� בה�מס

 החזקות החלוטות לניצול לרעה לאור תורת ההחלטות והניתוח. ג
כללי – הכלכלי  

מטרתו של פרק זה היא לבחו� את ההצדקה להחלת החזקות החלוטות לניצול לרעה של כוח 

ללא חזקה חלוטה יוצרת מסקנה משפטית מחייבת . מונופוליסטי לאור תורת ההחלטות

תרגומה לעול� המעשה הוא מת� פטור מחובת ההוכחה של יסוד . יכולת לסתור אותה

חזקה חלוטה מקטינה את העלות הכרוכה בהשגת , במונחי תורת ההחלטות. עובדתי מסוי�

כ� למשל במסגרת החזקות לניצול לרעה יש להוכיח כי . המידע הדרוש לקבלת ההחלטה

א� אי� צור� להוכיח כי ההתנהגות פגעה , מויסודותיה העובדתיי� של החזקה התקיי

פגיעה זו מוסקת והופכת למסקנה משפטית ו, תחרות בעסקי� או ברווחה החברתיתב

מבחינה כלכלית יש מקו� להחילה כאשר ? מתי יש הצדקה להחיל חזקה חלוטה. מחייבת

דהיינו מחיר הוכחת פגיעה ברווחה החברתית בכל מקרה לגופו , החלתה�המחיר של אי

 עולה על מחיר ,)דאות שיוצר סטנדרט משפטי עמו� או קשה ליישו�ולרבות חוסר הו(

  . הטעויות שהיא יוצרת

דאות שפעולה כלשהי תפגע ברווחת ובו ניתוח כלכלי מלמדנו שהושמקו� לפיכ� 

 פוקיומה של חזקה חלוטה יחסו� את המשאבי� הכרוכי� באיסו, הציבור היא מוחלטת

מסקנה אשר , ש להוכחת הפגיעה בתחרות בכל מקרה לגופו המידע הדרוו שלובניתוח

כ� למשל אי� הצדקה לערו� ניתוח כלכלי . ממילא נגיע אליה ג� א� נשקיע משאבי� כאמור

על מנת לעמוד על טיב� והשפעת� של קרטלי� בי� , בכל פע� מחדש, של פגיעה בתחרות

תברת של קרטלי� אלו תוצאת� המס.  במכרזתיאו� מחירי�היחיד הוא מתחרי� שעניינ� 

  .  ופגיעה בתחרות וברווחה החברתיתצרכ�היא קביעת מחירי� גבוהי� ל

משמעית של פגיעה ברווחה החברתית תצדיק את �אול� לא רק תוצאה ברורה וחד

בו החזקה עלולה שמבחינה כלכלית נית� להצדיק� ג� מקו� . תחולת� של חזקות חלוטות

עה כאמור כל עוד חסכו� העלויות הנובע מייתור בה� אי� פגישלתפוס בגדרה ג� מקרי� 

 בצירו� היתרונות הנובעי� מהקטנת טעויות של בכל מקרה ומקרההצור� להוכיח פגיעה 

   34.יתר על עלות הטעות מתחולת) בהרבה(חסר עולה  תחולת

 
; )הפדרציה הישראלית עניי� :להל�( )29.4.2004, פורס� בנבו (הממונה על ההגבלי� העסקיי�' מ נ"בע

 .6 ש" ה לעיל,שגיא וונג
  . עסקיי� לחוק ההגבלי�)3)(ב(א29�ו) 1)(ב(א29 'ס  33
 כאשר  בעיקר–משפטי איסור : ביקורת אפשרית מתבססת על ההצדקה הערכית לתחולת איסור משפטי  34

ינ� נוגדי� את מטרת החוק שהיא מקסו� הרווחה שיחול על מקרי� שא אסור –פלילי עסקינ� באיסור 
נגד אפשרית קובעת שאי� לבחו� את השפעת הכלל המשפטי על הרווחה החברתית בכל  טענת. החברתית

 שתחולת החזקה החלוטה באופ� אלא יש לבחו� א� הכלל המשפטי משרת את מטרת החוק ,מקרה לגופו
ת הציבור משרתת את רווחת הציבור במנעה טעויות  פוגעי� ברווחאינ�ג� על אות� מקרי� חריגי� אשר 
מדגי� תובנה ) שאינו מוחלט( נטל ההוכחה במשפט פלילי שיעור. חסר רבות ובעלות משקל מסוג תחולת
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ה� יוצרות ודאות ה� לבתי :  תחרותיתלא נייר הלקמוס של התנהגות  אפואהחזקות ה�

מכא� שיש חשיבות קרדינלית להגבלת תחולת� רק לאות� . לה העסקיתהמשפט ה� לקהי

ההסתברות לפגיעה כשבעיקר , בה� יש הצדקה כלכלית להחיל�שקטגוריות של מקרי� 

   35. גבוהה ביותרהיאגדר� בהתנהגות הנופלת מה

 העובדות בשלהצור� לבחו� את מוחלטות� של החזקות והיקפ� הראוי מתחזק ג� 

ה� קציות הצומחות מהפרת האיסור לניצול לרעה של כוח מונופוליסטי הסנ,  ראשית:האלה

 קיו� יסודות החזקה עלול להוות בסיס לתביעה נזיקית על הנזק שנגר�.  ביותרכבדות

 או לעיצו� 37חוקיותו� לתביעה חוזית לבטלות חוזה בשל אי36,)לרבות תביעה ייצוגית(

הוכחה משבושה של עבירה פלילית  להביא לגיעלולההפרת החזקה ,  בנוס�38.גבוהכספי 

 לעניי� 39.כוונתו של בעל המונופולי� להפחית את התחרות בעסקי� או לפגוע בציבור

 ,הכוונה לפגוע בתחרות נראה לנו שיש להבחי� בי� פעולות במסגרת המשחק התחרותי

ת והמעניקות יתרו� לשחק� מסוי� ופוגע, שמטרת� העיקרית היא שיפור טכנולוגי או שיווקי

 מטרת� היא לפגוע בעצ� קיומו של ההלי� כללבי� פעולות אשר , במתחרי� כתוצאת לוואי

פעולה מהסוג השני תמלא את מבח� הכוונה .  השתתפות לגיטימית בובלאהתחרותי בשוק 

התנאי של הכוונה לפגוע בציבור מורכב יותר . הראשונה לא תמלאוואילו , לפגוע בתחרות

 בשונה מהסדרה ,חל בדיעבד על פעולותיו של בעל המונופולי�האיסור , שנית .ויידו� להל�

. מראש הקובעת לבעל המונופולי� מה� הגבולות המותרי� להתנהגותו בטר� מעשה

 בעל המונופולי� ולכ�, אי� אפשרות מובנית לקבל הכשרה מראש של ההתנהגות, שלישית

 40.שות� או מיזוגלהבדיל ממיז� מ, יוכל לוודא שאכ� פעולתו לא תיחשב ניצול לרעה

משקל� המצטבר של מאפייני� אלו של החזקות לניצול לרעה מעלה את מחיר הטעויות 

של התנהגויות ע� " אפקט צינו�"התוצאה עלולה להיות . יתר של האיסור הנובעות מתחולת

 מתגבר הצור� לקבוע כללי� ברורי� לפיכ� 41.יתר יתרונות לטובת הציבור בשל הרתעת

  .בשוק לשקלל את כדאיות פעולותיה� מראשהמאפשרי� לחברות 

 לכ�. ה� כוללות מושגי שסתו�, בה בעת למרות מוחלטות� הלכאורית של החזקות

, יתרה מזאת. גדר�במקרי� העובדתיי� הנכנסי� ל באשרלמעשה ה� אינ� יוצרות ודאות רבה 

דוגמת (קרי מונח ההוגנות , מרבית מונחי השסתו� מתייחסי� למונח שאינו כלכלי גרידא

מגביר ומשמעית �הנעדר הגדרה ברורה וחד, ")פעילות תחרותית הוגנת", " הוג�לאמחיר "

ע� זאת מונחי שסתו� אלו מאפשרי� לבתי המשפט לפתח את הדי� . ודאותואת חוסר ה

תורת ההחלטות תו� יצירת ודאות בטווח הארו� את  שהוא יתא� את מטרת החוק ובאופ�

 
 א�,  על חסרונותיה� באופ� ניכריתרונותיה עוליכש הצעתנו דורשת שחזקה חלוטה תחול רק לפיכ�. זו

  .יש בו כדי להצדיק את תחולתהסכו� קט� ישמבחינה כלכלית גרידא ג� ח
 יוני משפטע" קו הגבול בי� תיאו� לבי� התאמה בחוק ההגבלי� העסקיי�? 'הסדר'מהו "גל ) שיצר(מיכל   35

  ).10.2.2005, פורס� בנבו(מ "חברת טגר בע'  נדינת ישראלמ 385/98) ��ימחוזי (פ "ת; )2006( 591 כט
 .  העסקיי� לחוק ההגבלי�50 'ס  36
 .1973–ג"התשל, )חלק כללי ( לחוק החוזי�30 'ס;  העסקיי� ההגבלי� לחוק47 'ס  37
  . העסקיי� ד לחוק ההגבלי�50 'ס  38
  .העסקיי� לחוק ההגבלי�) א4)(א(47 'ס  39
  . שיקול דעתולפי, א לחוק מאפשר לממונה לתת חוות דעת מקדמית43 'ס. העסקיי�  לחוק ההגבלי�9 'ס  40
  .6 ש"הלעיל , שגיא וונג  41
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, תובנות אלו ישמשו בניתוחנו להל�. לטות מהותיתוהפיכת המוחלטות הטכנית למוח

המדגי� את תחולת הניתוח על חזקת הניצול לרעה של כוח מונופוליסטי בדר� של קביעת 

  .  הוגני�בלתימחירי� 

  החלת הניתוח על ניצול לרעה בדר� של קביעת מחירי� . ד
  "בלתי הוגני�"

 �קביעה "האוסרת על , סקיי�הע לחוק ההגבלי�) ב(א29החזקה הראשונה הקבועה בסעי

 אחד האיסורי� הבעייתיי� ביותר היא ,"של רמת מחירי קניה או מכירה בלתי הוגני�

 , שיקולי הוגנותהואהמשע� הלשוני היחיד של חזקה זו . לפרשנות ולהחלה בדיני ההגבלי�

מבחינה לשונית וערכית קיימות : זאת ועוד. אשר כאמור אינ� יוצרי� ודאות באשר להיקפה

האפשרות הראשונה היא כי החזקה אוסרת רק על מחיר . שתי אפשרויות לפרש את החזקה

האפשרות השנייה היא לפרש את . )Margin Squeeze( או על הצרת רווחי�  הוג�בלתינמו� 

ו� שבכל מקרה אי� לנו וכי 42. שתחול ג� על מחירי� גבוהי� בלתי הוגני�באופ�החזקה 

על . משמעית� חדונית גרידא לא תובילנו למסקנה פרשניתפרשנות לש, בחוק" קבוצה ריקה"

פרק .  פרשנות תכליתיתלפיכ� יש לבחו� את שאלת קיומה של עילת מחיר גבוה בלתי הוג� 

  . ניתוח הכלכלי ותורת ההחלטותה לפיזה בוח� סוגיות אלו 

  תמחור טורפני:  מחיר נמו
 בלתי הוג�.1

בשלב הראשו� קובע בעל : שלבית� דוהיאהטקטיקה העסקית של תמחור טורפני 

 לגרו� ליציאתו של מתחרה מהשוק או כדי למנוע את  כדיהמונופולי� מחיר נמו� למוצר

מעלה בעל , לאחר שמושגת מטרה זו, בשלב השני. כניסתו או התרחבותו של מתחרה

אסטרטגיה זו רציונלית מנקודת מבטו של בעל המונופולי� א� . המונופולי� את מחיריו

שלב כיסוי , הכנסות העודפות בשלב השניבמכוסי� , שלב הטר�,  מהשלב הראשו�הפסדיו

מחירי� טורפניי� מאופייני� בהפסדי� של בעל המונופולי� , במילי� אחרות. ההפסדי�

הנובע מהעלייה בכוח השוק שלו או , בטווח הקצר לטובת גידול ברווחיו בטווח הארו�

    43.בשמירתו עליו

בפסיקה או  לא – הישראלי � זכתה לליבו� מעמיק בדי�עילת המחיר הטורפני טר

טר� נקבע מהו המחיר אשר מתחתיו ,  למשל44.בהחלטות הממונה ולא בכתיבה האקדמית

 
.  הוגני�לאלפיה הסעי� אוסר רק על מחירי� גבוהי� ו, מבחינה תאורטית קיימת אפשרות שלישית  42

  .למיטב ידיעתנו אי� לאפשרות זו תומכי�
 Janusz Ordover & Robert Willig, An Economic Definition of Predation: Pricing and ראו למשל  43

Product Innovation, 91 YALE L.J. 8, 9 (1981); Org. Econ. Co-operation & Dev., Predatory 
Foreclosure, DAF/COMP(2005)14 (2005)) להל� :OECD, Predatory.(  

בעניי� מפעלי פלדה מאוחדי�  בהכרזה כ� למשל.  עלתה הסוגיה לדיו� בסיסיבה�ש החלטות קיימות כמה  44
ווקה ברזל מצולע ימ ש"נטע� כי מפ ,)52ז "פ התשנ"י, נופולי�ראו הכרזה בדבר קיו� מו) (מ"מפ(מ "בע

גיבור  בעניי�;  לבסס את שליטתה בענ�כדיורשתות פלדה במחירי הפסד לקבלני� וצרכני� סופיי� 
,  בנבופורס� (מ"גיבור סברינה מפעלי טקסטיל בע' מדינת ישראל נ 4783/93 )א"מחוזי ת (פ"ת( סברינה

ט את הטענה כי התנהגותו של קמעונאי אשר מכר את מוצרי החברה מתחת המשפ דחה בית) )15.2.1996
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הא� רק : ומה יהיו התנאי� שיידרשו להוכחת העילה, "בלתי הוג�"ייחשב המחיר הנמו� ל

מעל לעלויותיו מחור  או שמא ג� ת,תמחור מתחת לעלויות בעל המונופולי� ייחשב טורפני

שלבית �הא� תידרש הוכחה להצלחת האסטרטגיה הדו. מתחת לעלויות מתחריושלו א� 

לשו� הסעי� ? כי בעל המונופולי� אכ� יכסה בשלב השני את הפסדיודהיינו  ,כחלק מהעילה

על מנת ליצוק . יה לכלול פרשנויות שונותירחבה ד, "קביעת מחיר בלתי הוג�"האוסרת על 

 של הפגיעה ברווחה ומידתהקה יש להידרש לתובנות הכלכליות בדבר סיכוייה תוכ� לחז

. בשילוב ע� תורת ההחלטות,  אסטרטגיות תמחור שונות של בעל מונופולי�בשלהחברתית 

מטרתנו כא� אינה לנתח את כל מרכיבי האיסור או את ההצדקות להחלתו אלא להדגי� 

   45.ה של תורת ההחלטותבעזרת חלק מהסוגיות העולות בגדרו את תחולת

. תמחור טורפני עלול לפגוע בתחרות וברווחה החברתית, תאוריה הכלכליתה על פי

הוצאת� או מניעת התרחבות� : מתוצאתה המדירה של ההתנהגותהפגיעה האפשרית נובעת 

יכול להוביל היה אשר אחרת היו מפעילי� עליו לח� תחרותי ש, של מתחרי המונופולי�

מתחרי� אלה עלולי� .  החברתיתכ� להגדיל את הרווחהב ולהתייעלותלהורדת מחירי� ו

לצאת מהשוק א� אי� לה� כיס עמוק כמו לבעל המונופולי� המאפשר לה� לספוג הפסדי� 

 שה� מפרשי� את המחיר הנמו� כאיתות ליתרונו היחסי של בעל משו�בתקופת הטר� או 

רפני מוציא אל מחו� לשוק  התמחור הטוכאשר ביותר רבה היאהפגיעה . המונופולי�

שכ� במקרי� אלו , � התרחבות אתמתחרי� היעילי� לפחות כמו בעל המונופולי� או מונע

 יו כוח השוק של בעל המונופולי� או שמירה עלת הגדלהיאתוצאתו של התמחור הטורפני 

 על כ� במקרי� אלו עלות 46.ללא הצדקה תחרותית וללא יתרונות מאזני� לרווחת הציבור

  .חסר של כלל משפטי עשויה להיות גבוהה תתחול

. בה בעת התאוריה הכלכלית מלמדת ג� שלא בכל מקרה תיפגע הרווחה החברתית

ו� וכאשר לבעל המונופולי� אי� יכולת לכסות את הפסדיו בתו� מלחמת המחירי� כי

הרי רווחת הציבור , שמתחריו יוכלו להיכנס לשוק בקלות יחסית לאחר שיעלה את מחיריו

הניתוח , בנוס�. לה בשלב הטר� בשל המחיר הנמו� ואינה נפגעת בשלב כיסוי ההפסדי�גד

תחרותי למרות כוח �תמחור מתחת לעלויות אינו אנטייש מקרי� שבה� הכלכלי מלמד ש

 או היפטרות 47 השקת מוצר חדשהמקרי� אלה כוללי� לדוגמ. השוק של בעל המונופולי�

למשל בשל שינוי ידוע של תקנות ( למכר� שר אי אפממלאי של מוצרי� שעד מהרה יהא

 כ� מלמדנו הניתוח הכלכלי שעלות טעויות מסוג תחולת). הרישוי או תארי� תפוגה קרוב

 
חברה  )י"תש(אמנה  9/99) ��מחוזי י(ערר ( אמנה עניי� ואילו ב,למחירי המחירו� עלתה כדי טורפנות

 החשש כי נידו�, ))21.2.2002, פורס� בנבו (הממונה על הגבלי� עסקיי�' מ נ"להחסנה וערובה בע
 רשות ההגבלי� העסקיי�וראו ג� ; ד את מחירי האחסו� לרמה הנמוכה מעלות�החברה הממוזגת תורי

 ,)5.1.2005 ("עמדת הממונה על ההגבלי� העסקיי� בעניי� הסדרי סחר בי� ספקי� ורשתות קמעונאיות"
www.antitrust.gov.il/files/5790/5000007.pdf,דמוביל ההפס" נקבע כי פרקטיקת  ש� ")Loss 

Leading (גישות שונות לסוגיית התמחור  "כ� ראו מאיר חת .חשב לרוב כטורפניתיטימית ולא תהיא לגי
  ).2008 (19 יג המשפט" הטורפני

  .23 ש"לעיל ה, נבו ופרלמ� ,להרחבה בעילה זו ראו גל  45
46  Ordover & Willig ,43 ש"לעיל ה ;OECD, Predatory ,43 ש"לעיל ה.   
ג� א� מספר� , ניכר בו נתח שוק יהיהלבעל המונופולי� אפשר ש, א� עסקינ� במוצר שיש לו שוק נפרד  47

  .האבסולוטי של הצרכני� בשוק זה הוא עדיי� קט�
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� שאיסור רחב מדי עלול לפגוע בתמריצי� הדוחפי� חברות ו ג� כיוה להיות גבוההיתר עלול

לחדשנות ולרווחת , פגיעה העלולה להזיק לתחרות,  ולהוריד מחירי�להתחרות מלכתחילה

  48.הצרכני� בטווח הארו�

תורת ההחלטות משתמשת בתובנות כלכליות אלו על מנת לעצב את הכלל המשפטי 

 נשע� על אינושל בעל מונופולי� אשר המשתנות תמחור מתחת לעלויותיו , למשל. הראוי

יות אות� עלוו� שאינו מאפשר לבעל המונופולי� אפילו לכסות את ו כייתרונותיו היחסיי�

יוצר רמה גבוהה של ודאות לפגיעה בתחרות , שאות� היה יכול לחסו� בקלות יחסית

 סיכוי נמו� 49.יתר ודאות זו מקטינה את הסיכוי של טעויות מסוג תחולת. וברווחה החברתית

עלות איסו� המידע הנדרש להוכחת הפגיעה בכל מקרה החיסכו� בבצירו� , זה לטעות

המונופולי� כש ליצירת חזקה לפגיעה ברווחה החברתית יוצרי� הצדקה ראשונית, ומקרה

   50. המשתנותנוקט בתמחור מתחת לעלויותיו

ההכרעה א� החזקה צריכה להיות חלוטה מבוססת על השאלה א� די במידע שבעל 

כפי שפורט . המונופולי� מתמחר מתחת לעלויותיו כדי ללמד על פגיעה ברווחה החברתית

התאוריה הכלכלית א� חסמי הכניסה לשוק אינ� לפי : התשובה לכ� היא בשלילה, לעיל

ורווחת הציבור , לא יוכל בעל המונופולי� לכסות את הפסדיו בשלב כיסוי ההפסדי�, גבוהי�

אול� ג� קיומה של אפשרות זו לא תובילנו בהכרח לביטול החזקה  51.תגדל בשתי התקופות

 להתבסס על תדירות� של  תורת ההחלטות צרי�לפיהכלל המשפטי האופטימלי . החלוטה

יתר של  עלות תחולתב, בה� תמחור מתחת לעלויות לא יפגע ברווחה החברתיתשהמקרי� 

  . עלות המידע שנדרש להוכיח�בהחזקה על מקרי� אלו ו

בשילוב ע� ההנחה שלרוב תמחור טורפני , יתר מחיר� הגבוה של טעויות מסוג תחולת

הובילו בארצות הברית לאימו� , סר הוא קט�ח  צולח ולכ� מחיר טעויות מסוג תחולתאינו

כלל המחייב את התובע להוכיח שבעת התמחור מתחת לעלויות היה סביר להניח שבעל 

המונופולי� יוכל להשיב את הפסדיו מהתמחור הטורפני בעת שלב כיסוי ההפסדי� 

)Recoupment (ילפהחלת כלל זה מוצדקת ,  כאמור52.בשל קיו� חסמי כניסה גבוהי� לשוק 

 
48  Barry Wright Corp. v. ITT Grinnell Corp., 724 F.2d 227, 235–236 (1st Cir. 1983).  עלות הטעות

בשאלה זו קיי� ויכוח אקדמי רב שני� אשר אי� זה המקו� . מושפעת ג� מהסתברות התמחור הטורפני
  .להתעמק בו

רמת א� ע� זאת .  ג� הוכחה שהמחיר נמו� מעלות הייצור אינה תמיד קלה ועלולה לגרור טעויות:ודוק  49
. פוחתהחשש לטעות , כה מעלויות הייצור הכוללותהמחיר הנדרשת על מנת להוכיח תמחור טורפני נמו

�כל שנדרש הוא להוכיח שהמחיר הוא מתחת לרמת עלות הייצור שנבחרה ולא עד כמה הוא יורד , בנוס
 .עובדה המפחיתה את הסיכו� לטעויות, מתחת לעלות זו

  .23 ש"לעיל ה, נבו ופרלמ�, להרחבה ראו גל  50
ההנחה שמטרתו הבלעדית של בעל המונופולי� היא למקס� את רווחיו הכלכליי� לפי וח זה נעשה נית  51

, בו שיקולי� אחרי� משפיעי� על התנהגות בעל המונופולי�שמקו� . בו נער� התמחור הטורפנישבשוק 
 דעת  להגדיל את השפעתו עלכדיכאשר בעל מונופולי� מתמחר עיתו� בבעלותו , הלדוגמ. ניתוח זה נופל

  . להגדיל את רווחיו בשוק העיתוני�כדיהקהל ולא 
52  Brooke Group Ltd. v. Brown & Williamson Tobacco Corp., 509 U.S. 209 (1993); Kenneth G. 

Elzinga & David E. Mills, Testing for Predation: Is Recoupment Feasible? 34 ANTITRUST 

BULL. 869 (1989); Org. Econ. Co-operation & Dev., Competition Law and Policy in Israel 
2011, 3 (2011): “The Tribunal has observed that predation constitutes a violation and that 
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תורת ההחלטות א� עלות איסו� וניתוח המידע הנוס� לא תהא גדולה מעלות הטעויות 

  .  תנאי כאמורעדריבהשתיווצרנה 

עליה� מבוסס שיש לבחו� א� ההנחות , בטר� נאמ� תנאי זה אל תו� הדי� הישראלי

ובראש� ההנחה שתמחור טורפני לרוב איננו , הכלל האמריקני ישימות ג� בישראל

ישראל היא כלכלה קטנה ,  ראשית. גורמי� מבחיני� בי� השווקי�כמה. ווחיתאסטרטגיה ר

בשוק מסוג זה . המאופיינת בשוק קט� וריכוזי המורכב משחקני� חוזרי� בשווקי� רבי�

בה� ש החצנות חיוביות בשווקי� נוספי� בשבילותמחור אגרסיבי של בעל מונופולי� יוצר 

על כ� מגדיל את הכדאיות של תמחור טורפני ג� ו, הוא פועל למע� יראו וייראו מתחריו

בכלכלה קטנה גובה חסמי הכניסה , שנית. בשוק הספציפי אי� השבה מלאה של הפסדיוכש

, ארצות הבריתדוגמת ,  מגובה חסמי הכניסה בכלכלה גדולהבהרבהלמרבית השווקי� גבוה 

 תמחור ת החשש לנקיטבעקבות זאת.  השווקי�תבה יש מקו� לשחקני� רבי� במרביש

 במונחי תורת ההחלטות 53.טורפני אשר יפגע ברווחה החברתית גדול יותר בכלכלה קטנה

יתר של כלל המבוסס  חסר כמו ג� הסיכוי לטעות הנובעת מתחולת מחיר הטעות מתחולת

 את העובדה שבעינינו על זהנוסי� .  יותר בכלכלה קטנהנמו�על עלויות בעל המונופולי� 

,  מלכתחילהגדוליכולת השבה בשלב כיסוי ההפסדי� אינו �אייתר בשל  החשש מתחולת

ו� שנית� להניח שבעל מונופולי� שקל היטב את תנאי השוק ואת יכולתו להעלות מחירי� וכי

 הטלת הנטל להוכיח בכל מקרה ומקרה לפיכ�. בטר� נקט תמחור הגור� לו להפסדי�

יצור עלות מידע גבוהה ת,  אפשרית על מי שטוע� לתמחור טורפניהיאשהשבת משאבי� 

וככל הנראה לא , החסר אשר כאמור גבוהה יותר בכלכלה קטנה ותגדיל את עלות תחולת

ע� זאת על מנת שלא לסכל את הגדלת הרווחה . היתר תצדיק את מניעת טעות תחולת

 שהשבה אינה א�בה� בעל המונופולי� נקט תמחור טורפני שהחברתית באות� מקרי� 

 תנאי השוק שלפילהראות ,  העברת נטל ההוכחה לבעל המונופולי�יש לשקול את, אפשרית

� שלא תחייב הבאתו בכל והעברת נטל זו תקטי� את עלויות המידע כיו. השבה אינה אפשרית

לאור הניתוח שערכנו לעיל יש . החסר ועל כ� תקטי� ג� את עלות תחולת, מקרה ומקרה

וקי� נוספי� שבה� פועל בעל לדעתנו לשקול כלל אשר יאפשר בחינת ההשבה ג� בשו

צדיק ג� כלל שיאפשר לבעל י אוליניתוח דומה לאור תורת ההחלטות . המונופולי�

דוגמת , תחרותית לתמחור� קיימת כוונה אנטישאי�המונופולי� להביא מידע נוס� ולהוכיח 

ו� ובה בעת כי.  למכרו כלל אי אפשרבו בעל המונופולי� נפטר ממלאי שעוד מעט יהאשמצב 

 לא רק בעלות הבאת המידע על ידי בעל המונופולי� אלא ג� כהפתיחת פתח זה כרוש

יש לשקול , רשות האכיפהבבית המשפט או בידי הצדדי� האחרי� לתביעה וכ� בבניתוחו 

שלב הראשו� יידרש בעל המונופולי� להציג ראיות לכאורה לביסוס ב: שלבי�קביעת הלי� דו

 בעל משקלד בשוק או שינוי טכנולוגי ונמוכי� מא קיו� חסמי כניסה הלדוגמ – הגנתו

 ורק א� יעמוד בעל המונופולי� במשימתו זו יישמעו כ� הראיות – שעומד להתרחש בו

יתר אשר עלולות לגרו� לצינו� התמרי�  תחולתהחשש לטעויות מסוג ,  בנוס�.בנדו�

 
proof of such a violation requires a demonstration that post-predation recoupment by the 

defendant would be possible”) להל� :OECD, Competition Law.(  
53  GAL, COMPETITION,  19 ש"הלעיל.  
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ר הוא להורדת מחירי� צרי� להשפיע ג� על רמת המחיר שמתחתיו תקו� הנחה שהמחי

  . כמפורט להל�, טורפני

לתורת ההחלטות ולניתוח הכלכלי תפקיד מכריע ג� בעיצוב מבח� העלות המשמש 

במקרה של תמחור מתחת לעלויות המשתנות הממוצעות של , למשל. לזיהוי תמחור טורפני

אות� היה יכול ש מכסה את העלויות אינובעל המונופולי� אפילו  ,)AVC(בעל המונופולי� 

. תחרותית לפעולה תהא נדירה� ועל כ� ההצדקה הפרו,צמצו� מידי של פעילותובלחסו� 

 בעל עלות החלה הואכלל המניח פגיעה ברווחה החברתית בכל מקרה של תמחור כאמור 

הכלל תופס בגדרו את מצבי , ראשית. יתר נמוכה יחסית ומקטי� טעויות מסוג תחולת

 שהיה יכול להקטי� את א� על מכירותיו בה� ברור כי בעל המונופולי� מפסידש, הקיצו�

ברמת ודאות גבוהה וללא עלות ,  המונופולי� לדעתהכלל מאפשר לבעל, שנית. הפגיעה

ועל כ� אי� חשש , ו� שהוא נדרש רק לחישוב עלויותיו המשתנותוכי, א� הפר אותו, גבוהה

נת לרכוש  בדינמיקה של השוק ובתמרי� להשקיע ביצירת יתרו� יחסי על מגדולהלפגיעה 

ו� שהוא בודק רק חלק וכי, הכלל פשוט יחסית להחלה ג� לאוכ�. מעמד מונופוליסטי

. מעלויותיו של בעל המונופולי� וכ� אינו מחייב בחינת עלויות מתחריו של בעל המונופולי�

לפגיעה בתחרות על ) ניתנת לסתירה(יש הצדקה להחיל חזקה ,  תורת ההחלטותלפיעל כ� 

ג� רשות ההגבלי� . מקובלת בארצות הברית ובאירופההזו הגישה , אכ�. תמחור כאמור

 ע� זאת ייתכ� שתורת 54.הישראלית הודיעה כי תמחור כאמור ייחשב תמחור טורפני

שאלה זו . במקרי� המתאימי�, ההחלטות תצדיק ג� החלתו של כלל מרחיב יותר של עלויות

  55.חורגת מגדר ניתוח ראשוני זה

קרנות "או ) Safe Harbors" (נמלי� בטוחי�"היכ� יש לקבוע תורת ההחלטות תקבע ג� 

 מחיר ת ג� א� קביע56. שלא ייכנסו לגדר החזקהכדילפעולות של בעל המונופולי� " מזבח

בה� נפגעת הרווחה שתפוס בגדרה את כל המקרי� תס� מסוי� כאב� בוח� לטורפנות לא 

מרבית המקרי� הוא יקטי� את יהא מוצדק לאור העובדה שבשהרי כלל כזה יכול , החברתית

  את עלויות תחולתהרבהלא יגדיל וע� זאת יתר  עלות המידע ואת עלות הטעויות של תחולת

   57.החסר

 
54  Unilateral Conduct Working Grp., Int’l Competition Network, Report on Predatory 

Pricing (2008); Unilateral Conduct Working Grp., Int’l Competition Network, Report on 
Predatory Pricing 2 (2007) .  

 הגבוה מהעלות השולית במחיר, בעיקר,  נפקות� המשפטית של מבחני עלויות נוספי� מתמקדעלהדיו�   55
מתמחרת מתחת כאשר חברה . (Average Total Cost)הממוצעת א� נמו� מהעלות הכוללת הממוצעת 

 � כ� היא עשויהל.  א� לא את כל עלויותיה הקבועותהיא אמנ� מכסה את עלויותיה המשתנות, זהלס
נזק לה  לתקופה ארוכה יכול לגרו� ס� זהשימורו של המחיר מתחת לא� , לפעול בטווח הקצרולהמשי� 

עלות  מבח� הוא  בכתיבה האקדמיתמדד עלות נוס� הצובר תאוצה בשני� האחרונות .רבפיננסי 
� גרסה שונה מעט למבח שהיא, (Average Avoidable Cost) האלטרנטיבית הממוצעת האפשרות

�הAVC23ש " לעיל ה,נבו ופרלמ�, גל להרחבה ראו.  בשווקי� המתאפייני� בעלויות קבועות גבוהות . 
גדר האיסור הכללי על ניצול לרעה של באי� בכ� כמוב� כדי למנוע את הבחינה א� פעולות אלו נכנסות   56

 . לחוק ההגבלי�) א(א29 'טי המנוי בספוליסכוח מונו
בית המשפט האמריקני החיל לוגיקה זו על החלטתו שלא לאסור על מחיר הגבוה מעלויות הייצור , אכ�  57

 Barry ראו עניי�. של בעל המונופולי� הג� שהוא פגע בתחרות וברווחה החברתית במקרה הספציפי
Wright Corp.,48 ש"ה  לעיל.  
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, במקרי� מסוימי�, מחיר הגבוה מעלויות הייצור של בעל המונופולי� עלול: נדגי�
רי� � שמחיר כאמור אמנ� מוציא מהשוק רק מתחולפגוע בתחרות וברווחה החברתית כיו

ג� ה� היו מכסי� שא� לא כ� (שבעת התמחור הטורפני אינ� יעילי� כמו בעל המונופולי� 
אול� אילו נשארו בשוק היו , )את עלויותיה� ברמת המחיר האמורה והיו נשארי� בשוק

הופכי� להיות יעילי� לפחות כמו בעל המונופולי� ויוצרי� לח� תחרותי עליו להפחתת רמת 
היא מחייבת בחינה עובדתית וכלכלית של .  יקרההיאכלל כאמור  אול� החלת 58.מחיריו

בשל מחירה . יכולת המתחרה הפוטנציאלי להיות בעתיד יעיל לפחות כמו בעל המונופולי�
� שהיא וכיו, היא יוצרת טעויות רבות, כמו ג� חוסר ודאותה, הגבוה של בחינה עובדתית זו
לחזות במדויק א� מתחרי� , וקכמו ג� על אוכ� הח, מטילה על בעל המונופולי�

פוטנציאליי� יכולי� להפו� ליעילי� כמו המונופול בלא שיתרונותיה� היחסיי� יהיו גלויי� 
יתר הנובע מחוסר ודאות כאמור עלול להיות   על כ� מחיר טעות תחולת59.וקלי� לכימות

חיר נמו�  לא ברור א� הפגיעה ברווחה החברתית ממניעת מ הדברי�על פני: זאת ועוד. גבוה
לצרכני� בטווח הקצר תהא קטנה מהפגיעה החברתית מהקטנת יכולת המונופולי� להגיב 

על כ� תורת ההחלטות . הפ� מונופולי�ילכניסת מתחרי� חדשי� המקריני� על התמריצי� לה
   60.יצירת חזקה לפגיעה במקרה זה�לאיתביא 

ר בסיס לחזקה של השילוב בי� התובנות הכלכליות לתורת ההחלטות יוצ, הנה כי כ�
פגיעה ברווחה החברתית א� מוכחת התקיימות� של תנאי� מסוימי� המעידי� על סיכוי 

שילוב זה ג� מצדיק את הפיכת . טורפני אכ� פוגע ברווחה החברתיתהגבוה שהתמחור 
להוכיח כי , במקרי� המתאימי�, כדי שבעל המונופולי� יוכל, החזקה לניתנת לסתירה
יש לקוות שהדי� הישראלי יל� בדר� זו ויתחו� . גע ברווחה כאמורהתמחור הטורפני לא פ

  . את תחולת החזקה בהקד� האפשרי

  תמחור מופרז: מחיר גבוה בלתי הוג� .2

   כללי )א(

נוס� , כוללת" מחיר בלתי הוג�"אחת הפרשנויות האפשריות של האיסור על גביית , כאמור

שאלת קיומה של עילה זו . הי� בלתי הוגני�ג� מחירי� גבו, מחירי� נמוכי� בלתי הוגני�על 

 
 עדיי� היו יכולי� להפעיל עליו לח� תחרותי להורדת ,ל המונופולי�עג� א� ה� אינ� יעילי� כמו ב  58

  .ו מאמר זה אינו ד� באפשרות ז.המחיר אל מתחת למחיר המונופוליסטי
ב הדורשת ידע נרח, נטל זה מתגבר לנוכח הקשיי� הכרוכי� בקביעת רמת מקסו� הרווח של הטווח הקצר  59

  . מאפייני הביקוש למוצרעל
ג� א� לא ,  מקו� לדיו� בשאלה א� ראוי שבמקרי� המתאימי� ייאסר ג� תמחור כאמוריש מוב� שעדיי�  60

 ,Aaron S. Edlin, Stopping Above-Cost Predatory Pricing לדיו� בסוגיה זו ראו.  חזקה חלוטהלפי
111 YALE L.J. 941 (2002); Einer Elhauge, Why Above-Cost Price Cuts to Drive Out Entrants 
are Not Predatory – and the Implications for Defining Costs and Market Power, 112 YALE 

L.J. 681 (2003).  ות יעשוי לה) ושאינו מופרז(חשוב לציי� כי ג� במצב החוקי הקיי� תמחור מעל לעלות
בזק החברה : לחוק ההגבלי� העסקיי�) 5)(א(43 'ביעה לפי סקראו . בנסיבות מסוימות עבירה הגבלית

�זמי� ב, )16.11.2014( מעמד בשוק  ניצול לרעה של–מ "הישראלית לתקשורת בעwww.antitrust.gov. 
il/subject/126/item/33396.aspx , מונופולי� בתחו� תשתית האינטרנט –ש� נקבע כי חברת בזק – 

חוליות במורד השרשרת מחיר אשר פגע ביכולת� להתחרות בה  מבגבותהניצלה את מעמדה לרעה 
  .(Margin Squeeze) מידההיעילות באותה  ג� א� היו, במכירת המוצר הסופי לצרכני�
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 השאיר בית המשפט העליו� שאלה זו ללא רייסבעניי� . טר� הוכרעה סופית בדי� הישראלי

הרי במקרה שנדו� בפניו לא , בקבעו כי ג� א� נניח כי העילה קיימת, משמעית�תשובה חד

 בערכאות  תביעות בעילה זו בבתי המשפטכמה כיו� מתנהלות 61.הוכחו כל רכיביה

 בעניי� את המצב המשפטי סיכ� בית המשפט 62. ההנחה שהעילה קיימתלפיהנמוכות 

   63: כ�רוזנבוי�

עת שעסקינ� בהוגנות מחירו של מוצר או שירות קיימות לכאורה שתי 

 שמאפשר נמומחיר בלתי הוג� עשוי להיות מחיר : אפשרויות פרשניות

ר קניית דריסת הרגל בשוק למונופולי� לדחוק את יריביו מחו� לשוק ולאח

אפשרות אחרת היא שמחיר בלתי הוג� הוא . להעלות את המחיר באופ� ניכר

. מ� המחיר שנית� היה לגבות עבור המוצר בתנאי שוק משוכללגבוה מחיר 

בעוד שקיימת בספרות המשפטית ובפסיקה תמימות דעי� כי גביית , ואול�

וע תחרות בשוק מהווה מחירי� נמוכי� באופ� שמאפשר למונופולי� למנ

הרי שבפרשת רייס נקבע שאי� זה בהכרח כ� ביחס , גביית מחיר בלתי הוג�

 מ� המחיר שהיה נגבה בהתקיי� מצב גבוה באופ� משמעותילמחיר שהוא 

  . את הנושא בצרי עיו� והשאיר–תחרות בשוק  של

ספקת לנו כלי מתורת ההחלטות , כפי שנראה להל�. על כ� עומדת ישראל כיו� בצומת דרכי�

  .חשוב ביותר על מנת להכריע בשאלה זו

שונה מהותית מיתר העילות המנויות בסעי� , א� תוכר, נציי� כי עילת ניצול לרעה זו

יתר העילות עניינ� פעולות מדירות של בעל המונופולי� המקימות מכשלות ). ב(א29

 להתרחב בו ולפגוע מלאכותיות לתחרות המונעות ממתחרי� יעילי� יותר להיכנס לשוק או

כ� למשל ). Exclusionary Conduct, התנהגות מדירה: להל�(במעמדו של בעל המונופולי� 

האיסור על מחיר טורפני נובע מהחשש שבעל המונופולי� ישתמש באור� הנשימה הכלכלי 

שלו ובחוסר ודאות מתחריו בנוגע לעלויותיו האמתיות על מנת להוציא מהשוק או למנוע 

העיקרית ג� האיסור על קשירת מוצרי� מטרתו , כ�. � של מתחרי� יעילי� יותראת כניסת

 64.למנוע מבעל המונופולי� למנ� את כוחו בשוק המוצר הקושר לשוק המוצר הקשורהיא 

 
  ).2005 (701) 5(ד נט"פ, רייס' מ נ"ישרכארט בע 2616/03א "רע  61
א "בש; )25.10.2003, בופורס� בנ (מ"בזק בינלאומי בע' מ נ"קו מחשבה בע 2298/01) א"מחוזי ת(א "ת  62

 )15.12.2008, נבופורס� ב (מ"פלאפו� תקשורת בע' מ נ"מגורי� יזו� ובניה בע 21953/02) א"תמחוזי (
07�46010) 'מחוזי מר(צ "ת; )מגורי�עניי� : להל�(�העוסק ) 3.1.2013, פורס� בנבו (תנובה' נאור נ 11
 הוגשה תביעה ייצוגית נגד 2014ודש מר� בח,  זאת ועוד.'טענת מחיר בלתי הוג� של גבינת הקוטגב

וקה  ושמנת מת5%גבינה לבנה : תנובה בטענה שגבתה מחירי� מופרזי� בגי� שניי� ממוצריה המובילי�
10�43206) א"תמחוזי (צ "תכתב תביעה ב (38%� מרכז שיתופי לשיווק תוצרת –תנובה ' נ זליכה 14

  . ))6.11.2014, פורס� בנבו( מ"חקלאית בישראל בע
ההדגשות  ()25.6.2007 ,פורס� בנבו(מ "שירותי תעופה בע פז' רוזנבוי� נ 1493/02 )א"מחוזי ת (א"ת  63

ג� מי , כפי שיפורט להל�: בה התנסח בית המשפטשנציי� הסתייגות אחת מהדר� . )נ"ה, ג" מ–הוספו 
חיר מעל למחיר  הוג� מכיר עקרונית בכ� שמותר למונופולי� לגבות מלאשתומ� בהכרה בעילה של מחיר 

השאלה היא מהי אותה הנקודה שבה תמחור היתר . שקעתובתחרות משוכללת ובכ� ליהנות מפרות ה
  .הופ� לתמחור לא הוג�

  .  העסקיי�ההגבלי�לחוק ) 4)(ב(א29' ס  64
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לעומת זאת . פעולות אלו פוגעות כאמור באופ� מלאכותי בהלי� התחרותי ועל כ� ה� אסורות

נה פעולה של בעל מונופולי� המנצלת את מעמדו בשוק עילת המחיר הגבוה הבלתי הוג� עניי

אול� מאפשרת למתחרי� להמשי� , כלפי הצרכ�) Exploitative Conduct, התנהגות נצלנית(

למשל כאשר (ולהתחרות בשוק כל עוד תנאי השוק מאפשרי� למתחרי� נוספי� לפעול בו 

שויה להגדיל את הרווחי� וא� ע )היתרונות לגודל אינ� גדולי� דיי� ליצור מונופול טבעי

. גבוהה בשוק ולהגביר את התמריצי� לתחרות" מטריית מחיר"של המתחרי� בשל יצירת 

  ). ב(א29חורג לסעי�  ה ב�יהיא תה,  א� העילה תוכר,על כ�

 שתי גישות קוטביות להחלת איסור הגבלי על ,לפחות לכאורה, בעול� קיימות כיו�

 ובקנדה למשל אי� מכירי� במחירי� גבוהי� כעילה הברית בארצות. מחיר גבוה בלתי הוג�

עילה זו  בקהילה האירופית ובמדינות רבות שהעתיקו את חוקיהאול� , של ניצול לרעה

לפחות חלק ,  הקשיי� הנורמטיביי� והפרקטיי� הגלומי� בעילה זובשל מעניי� כי 65.נפוצה

בפועל : זאת ועוד 66.מהמדינות שהעתיקו את האיסור האירופי השמיטו אותה מחוקיה�

 כבר לפני כמה עשורי� החליט האיחוד האירופי כי לא .המרחק בי� הגישות אינו כה גדול

בשל הדילמות שרגולציית מחירי� , אלא במקרי� נדירי� ומובחני� ,יחיל עילה זו בפועל

גבוהי� יוצרת בנוגע לעידוד פעילותו הדינמית של השוק והקשיי� האכיפתיי� 

 ג� רשות ההגבלי� העסקיי� הישראלית לא החילה מעול� 67.ההמשמעותיי� שבהחלת

 הג� שבעת האחרונה ניכר שינוי 68עילה זו וא� הצהירה כי אינה משמשת מפקחת מחירי�

 ג� אות� מדינות המחילות את העילה עושות כ� לרוב רק במקרי� נדירי� 69.בגישתה

  70.ומובחני�

ת לניצול לרעה של כוח על מנת לבחו� א� יש להכיר בעילה זו במסגרת החזקו

לאחר מכ� ננתח אותו .  את הרציונלי� הנורמטיביי� והכלכליי� לאיסורסמונופוליסטי נפרו

שכ� , כלי� אלו יאפשרו לנו לפרש את החוק פרשנות תכליתית. לאור תורת ההחלטות

 בפועל לא זו בלבד שלא תגשי� את  כלל משפטיפרשנות המנותקת מהאפשרות להחיל

נקדי� את המאוחר . לפגוע בתכלית החוק בשל יישומו השגויג�  עלולה מטרתה אלא היא

 
 Org. Econ. Co-operation & Dev., Excessive Prices, DAF/COMP(2011)18 (2012) ראו למשל  65

  ).OECD, Excessive Prices: להל�(
 Competition Act (Act No. 46/2004), § 47:  של סינגפורלמשל את חוק ההגבלי� העסקיי� ראו  66

(Sing.).  
67  European Comm’n, Fifth Report on Competition Policy § 3 (1976): “Measures to halt the 

abuse of dominant positions cannot be converted into systematic monitoring of prices”; 
European Comm’n, XXIVth Report on Competition Policy § 207 (1994): “The Commission in 
its decision-making practice does not normally control or condemn the high level of prices as 

such”; European Comm’n, XXVIIth Report on Competition Policy § 77 (1997). 
� כי המכרז שהוציאה לרכישה שנתית מנוגד לחוק "הממונה הודיע לבז"רשות ההגבלי� העסקיי�   68

�זמי� ב, )18.11.2003, הודעה לעיתונות" (�העסקייההגבלי� www.antitrust.gov.il/files/5775/5030 
09964.pdf.  

   .30 'בעמ ,52 ש"ה לעיל ,OECD, Competition Law ראו ג� .7 ש"הלעיל , גילוי הדעת  69
 Mark Furse, Excessive Prices, Unfair Prices; 65 ש"לעיל ה, OECD, Excessive Pricesראו למשל   70

and Economic Value: The Law of Excessive Pricing Under Article 82 EC and the Chapter II 
Prohibition, 4 EUR. COMPETITION J. 59 (2008).   
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ונאמר כי מסקנתנו היא שמבחינה נורמטיבית נית� לטעו� שבהתקיי� תנאי� מסוימי� קיי� 

ג� מבחינה כלכלית קיי� . בסיס רעיוני לגיטימי לאיסור על מחיר גבוה של בעל מונופולי�

אול� הבעייתיות הגלומה בקביעת קו .  ומוגבלותגיו� להסדרת מחירי� בנסיבות מוגדרותיה

 היוצרת חוסר ודאות וסיכו� גבוה לטעויות מסוג תחולת,  הוג�לבלתיגבול בי� מחיר הוג� 

מובילי� , א29כמו ג� מאפייני כלי האכיפה והסנקציות הנתונות במסגרת סעי� , יתר

ת החזקות לניצול  פרשנות תכליתית של החוק אי� מקו� לאיסור זה במסגרשלפילמסקנה 

  .לרעה

 מדליקה את הגולל על פיקוח מחירי� א� כי היא סותמתמסקנתנו אינה : חשוב להדגיש

פגיעה א� המחיר שגובה בעל מונופולי� פוגע . ג� בנוגע לפיקוח כאמור נורות אזהרה כמה

דר� המל� היא להסיר חסמי כניסה לשוק על מנת להגביר בו את ,  ברווחת הציבורקשה

 או בהסרת  העסקיי�תו� שימוש באיסור על פעולות מדירות בחוק ההגבלי�התחרות 

בעת האחרונה הוצע לבטל את הצור� לקבל אישור , למשל. מדינה חסמי� מלאכותיי� יצירי

 71.המוצר עומד בתנאי תק� אירופי או אמריקני מקבילא� מראש של מכו� התקני� הישראלי 

� שהביקוש בשוק ולמשל כיו(חרותיי� בשוק ת� אי� אפשרות להגדיל את הלחצי� הפרוא�

 מגבלותיו של הפיקוח בשלויוחלט כי ג� , )אינו גדול דיו לתמו� במספר גדול של חברות

 על בסיס ניתוח, הדר� הנאותה היא התערבות רגולטורית מראש, המחירי יש הצדקה להחילו

 המחיר אשר הוא ורה לבעל המונופולי� מהותש, ספציפי ומעמיק של תנאי השוק הרלוונטי

רשאי לגבות מרגע הפיקוח ואיל� בדר� אשר תאז� בי� האינטרסי� השוני� על מנת שרווחת 

ואשר תאפשר להתאי� את המחיר לשינויי� בתנאי השוק , הציבור לטווח הארו� לא תיפגע

   .א29כלי רגולטורי זה שונה מהותית מזה הגלו� בסעי�  72.בקלות יחסית

   73סור על מחיר גבוה הנסמ על הוגנות רציונל נורמטיבי לאי)ב(

 עלינו לבחו� תאוריות של לפיכ�. בסיסו של האיסור בחוסר ההוגנות של המחיר הגבוה

משמעי אשר נית� למלאו בתוכ� �הוגנות היא מונח רב. הוגנות שעשויות להיות רלוונטיות

ל תפיסות הוגנות מתבססת ע. משנה האידאולוגית הנוהגת ומטרותיו של החוקה לפימשתנה 

ערכיות ומוסריות , פוליטיות, סוציולוגיות, של צדק המושפעות בי� היתר מתפיסות דתיות

תאוריות של הוגנות כמה להל� נבח� . ה בי� פרטי� בחברהיבאשר לטיב האינטראקצי

השאלה הנשאלת היא מהו הבסיס . שעשויות להיות רלוונטיות לאיסור על גביית מחיר גבוה

רכ� לחלוק ברווח המונופוליסטי כאשר המחיר הגבוה הוא תוצאה של הנורמטיבי לזכות הצ

 
דוח : להל�) (2011 (182–178 הוועדה לשינוי כלכלי חברתידוח  חברתי הוועדה לשינוי כלכלי  71

 ).טרכטנברג
לרבות , לבעיות במילוי תפקידוכל רגולטור חשו� , כפי שהספרות הענפה בעניי� רגולציה מראה: ודוק  72

. בידי האינטרס של החברות הפועלות בענ�) Captured(סימטרי והחשש שהרגולטור יהיה שבוי �מידע א
לחלק מקשיי� אלו מציעה הספרות פתרונות חלקיי� אשר אות� יש לשקול עת באי� להחליט על 

  .הרגולציה הראויה
 :Michal S. Gal, Convergence of Competition Law Prohibitions להרחבה ראו למשל  73

Foundational Issues, in ECONOMIC THEORY AND COMPETITION LAW 176 (Josef Drexl et al. 
eds., 2009); Michal S. Gal, Abuse of Dominance – Exploitative Abuses, in HANDBOOK ON 

EUROPEAN COMPETITION LAW 385 (Ioannis Lianos & Damien Geradin eds., 2013).   
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אינו מתייחס לכלי אכיפתי פרק זה �בתתהניתוח : ודוק. תנאי השוק ולא של התנהגות מדירה

יעי� על כדאיות החלת הכלל המשפ, המאפייני� של כלי האכיפה השוני�. זה או אחר

  . יוכנסו לניתוח רק בשלב מאוחר יותר,בפועל

לרבות (בי� כל השחקני� " חוזה חברתי" ביותר מבסס את האיסור על החשובו� הטיע

הממשלה יוצרת , על פיו. המסדיר את כללי המשחק בשוק) יצרני� והממשלה, צרכני�

, יוצרת תנאי� לשוק הו�,  מקימה מערכת לאכיפת חוקהלדוגמ(תנאי� לפעולה בשוק 

אול� א� הוא , ק ולנסות להתחרות בוכל אחד רשאי להיכנס לשו). מעניקה זכויות קניי�

אי� הוא רשאי לגבות מחיר מעבר לר� , בעלי משקלמצליח ליצור לעצמו יתרונות תחרותיי� 

ברעיו� של חוזה שנחת� בתחילת המשחק עוד  נית� להשתמש. כלשהו שהוסכ� מראש

 74.כדי לבסס הסכמה לחוזה כאמור, בטר� כל אחד מהשחקני� יודע איזה תפקיד יינת� לו

יש לוודא , כדי שיהא בסיס להסכמה להחלתו של כלל משפטי, כמו בתורת ההחלטות: ודוק

 גרסה לפיאו (כל השחקני� בשוק המצויי� מאחורי מס� הבערות לשהתועלת שהוא יוצר 

, גבוהה מעלות החלתו בפועל) התועלת המצרפית שהוא יוצר, אחרת של החוזה החברתי

על האיסור , די להצדיק איסור על מחירי� גבוהי� כלפיכ�. לרבות הטעויות שהוא יוצר

התקיימותו של תנאי זה , אול� כמפורט להל�. להגדיל את הרווחה החברתית בטווח הארו�

 אי אפשרעל כ� . תלויה בדינמיקה של השווקי� ובמגבלות מוסדיות של אכיפת כלל כאמור

אלא רק כלל מוגבל , ילבסס על חוזה חברתי כאמור כלל גור� של איסור מחיר מונופוליסט

  . שיוודא שהתועלת החברתית עולה על מחיר האיסור

הגבלת מחירי� , אכ�. הצדקה אפשרית נוספת מתבססת על עקרונות של צדק מחלק

אול� ביסוס כלל .  בשוק רבי� יותריותר ליהנות ממוצרי�רבי�  גבוהי� מאפשרת לצרכני�

שכ� , ל שיקולי צדק מחלק הוא בעייתיהאוסר על גביית מחירי� גבוהי� בלתי הוגני� רק ע

תה צריכה להתחשב בי� היתר ג� בעושר היחסי של הצדדי� לעסקה יהגשמת מטרה זו הי

ת יוקרה או בגדי אפנה עילית וכמו במקרה הקיצוני של הגבלת מחיריה� של מכוני(

מחלק  ביותר נגד ביסוס האיסור על צדק בעל המשקל הרבהטיעו� , בנוס�)). "רט#ק#�טה!"(

האיסור ימנע  כשעניינו ההתעלמות של שיקול זה משיקולי� רחבי� יותר של רווחה חברתית

 על חברות בשוק  של העוגה כולה בשל האפקט המצנ� שעלול להיווצרניכרתהגדלה 

 להשגת –יותר יעילה  ופעמי� – דר� חלופית: מזויתרה . להשקיע בפיתוח מוצרי� חדשי�

 דוגמת דיני המס,  המצרפית וחלוקת ההו� בדרכי� אחרותצדק כאמור היא הגדלת הרווחה

נגד אפשרי מדגיש שאיסור הגבלי עשוי לתרו� לתחושה חזקה יותר   טיעו�75.וביטוח לאומי

לפיכ� אד� המסוגל לרכוש יותר . של צדק מחלק בעיני הצרכני� יחסית לכלי� רבי� אחרי�

הרגיש טוב יותר מאד� המקבל בשוק בכספו כיוו� שמחירי המוצרי� נמוכי� יותר עשוי ל

 מגבלות של כלכלה ,בנוס�. השלמת הכנסה המאפשרת לו את קניית אותו סל מוצרי�

 
74  JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE (1971).  רעיו� זה מזכיר את החוזה שנחת� מאחורי מס�

, חשוב לציי� שרולס הדגיש שהתאוריה שלו לא חלה על הגינות בי� יחידי� ועסקי�. הבערות של רולס
 אנו מניחות שכל צד יפעל ).Maximin(לרבות עקרו� המקסימי� , ולכ� לא כל חלקיה מיושמי� כא�

 . למקסו� טובתו האישית
 Louis Kaplow & Steven Shavell, Why the Legal System is Less Efficient than the ראו למשל  75

Income Tax in Redistributing Income, 23 J. LEGAL STUD. 667 (1994). 
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 שיקולי� לפיכ�. פוליטית עשויות למנוע מכלי� אחרי� של צדק מחלק להגשי� את מטרת�

אול� ,  דר� דיני ההגבלי� העסקיי�אלו עשויי� להצדיק השתת מגבלות על מחירי� גבוהי�

לרבות תחושות הצדק (בה� היתרו� החברתי מהטלת מגבלות כאמור שנאי� מסוימי� רק בת

דוגמת פגיעה ברווחה (עולה על מחיר� החברתי ) והתגברות על בעיות של כלכלה פוליטית

ג� א� נניח , יתרונות אלו של הכלי ההגבלי:  א� חשוב לציי�).החברתית המצרפית הכלכלית

אינ� מחייבי� שימוש בכלי הגבלי מסוי� , סרונותיולצור� הטיעו� שמתגברי� ה� על ח

אלא מאפשרי� בחירה מושכלת ) דוגמת עילת הניצול לרעה של כוח מונופוליסטי(דווקא 

  .פורט להל�יכפי ש, בי� מנעד הכלי� האפשריי�

 חירותו של היחיד המדגישות אתהגבלת מחיר גבוה מתיישבת ג� ע� תאוריות ליברליות 

שפעל בגרמניה בי� שתי מלחמות העול� , ליברלי�ידאולוגי האורדוהזר� הא. כבודואת ו

ליברלי� הדגישו את � האורדו76.מדגי� תפיסה זו, ואשר השפיע על עיצוב הדי� האירופי

 של כוח כלכלי השפעותיוהצור� להשית הגבלות על פעולת השווקי� אשר ירסנו את 

עליו מתבססת שהחשש . י תקי�המוחזק בידיי� פרטיות על מנת להבטיח סדר פוליטי וחברת

 בידי מעטי� ימנע מהרבי� ליהנות מהתנאי� ומהחירויות רבהצדקה זו הוא שכוח כלכלי 

איסור על את האול� כדי לבסס . הבסיסיות שחברה דמוקרטית נדרשת להעניק לתושביה

בה� הגנת החוק אכ� נדרשת ש יש להבחי� בי� אות� מקרי� ,זומחירי� גבוהי� על הצדקה 

 רבלמשל כאשר בעל המונופולי� אכ� מרכז בידיו כוח כלכלי (מת מטרה חברתית זו להגש

  77.לבי� יתר המקרי�) המיתרג� לכוח פוליטי

ראוי לציי� כי טיעוני הוגנות משמשי� ג� את המתנגדי� להשתת איסור על מחירי� 

נו על  ניצחובשל משעודדנו כניסה של מתחרי� לשוק והמונופולי� השיג את כוחו 78:גבוהי�

עולה כדי , בדיעבד, הטלת מגבלות על מחיר, יריביו בשל יתרונותיו התחרותיי� היחסיי�

 אול� בחינה לעומק של טיעו� זה מאירה את 79.צחונוינטילה לא הוגנת של פרות נ

השאלה העולה היא על מה נית� לבסס את זכותו של בעל המונופולי� בכל פרות . בעייתיותו

, א� למונופולי� יש זכויות קניי� בנכסיו: ססה על טיעו� קנייניהנית� לב. צחונו בשוקינ

? הנית� לבססה על חופש העיסוק, לחלופי�? משמע שיש לו זכות לפרות נכסי� אלו

" החוזה החברתי"זכויות אלו אינ� מוחלטות אלא ה� חלק מ. התשובה לכ� היא בשלילה

 
 ALAN PEACOCK, GERMANY'S SOCIAL MARKET ECONOMY: ORIGINS AND ראו למשל  76

EVOLUTION (Hans Willgerodt ed., 1989); GERMAN NEO-LIBERALS AND THE SOCIAL MARKET 

ECONOMY (Alan Peacock & Hans Willgerodt eds., 1989).  
 מכוח פוליטי המאפשר החשש. ראוי לציי� שלא תמיד יש קורלציה בי� מעמד מונופוליסטי לכוח פוליטי  77

יכול לקו� למשל ג�  הי יותר של עוגת הרווחה הכוללת מהחלק היחסי באוכלוסיהנאה מנתח גדול
ההתייחסות . נציגי� פוליטיי�" שובה"אינטרסי� אות� קבוצת אינטרסי� קטנה א� מאורגנת ובעלת כש

  .לטיעוני� אלו חורגת מגבולות המאמר
 United States. v. Aluminum Co. of אחד הביטויי� הידועי� ביותר לגישה זו הוא פסק הדי� האמריקני  78

America, 148 F.2d 416, 430 (2nd Cir. 1945): “The Act does not mean to condemn the 
resultant of those very forces which it is its prime object to foster: finis opus coronat. The 
successful competitor, having been urged to compete, must not be turned upon when he wins”.  

 ,Adi Ayal ;)2004 ( על זכויות חוקתיות בדיני ההגבלי� העסקיי�:המונופוליסט כקרב�ל יעדי אי  79
Counter-Intuitive Fairness in Antitrust: Protecting the Monopolist and Balancing Among 

Competing Claims, 8 J. COMPETITION L. & ECON. 627 (2012).  
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 בה� כדי להפיל את ההצדקה על כ� אי�. המחייב איזונ� ע� זכויותיה� של צרכני� בשוק

 הניצחו� במשחק .התאורטית להגבלה על מחירי� גבוהי� על בסיס הטיעוני� שהועלו לעיל

בעיקר לא כשמדובר , כוח כל שיחפו�ב מקנה למונופול זכות לעשות אינוהתחרותי בשוק 

  80.בפגיעה בציבור וברווחה הכללית

רמטיבית הגבלה על מחירי� מ� האמור לעיל עולה שנית� עקרונית לבסס מבחינה נו

 עולה בהכרח שהכלי הרגולטורי של איסור על אי�אול� מכ� . גבוהי� בתנאי� מסוימי�

בטר� נבח� את . ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי הוא הכלי המתאי� להסדרה כאמור

נבח� את הניתוח הכלכלי של האיסור אשר לו תפקיד , המגבלות המוסדיות הרלוונטיות

  .ת הכללי� המשפטיי�חשוב בקביע

   ניתוח כלכלי של איסור על מחירי� גבוהי�)ג(

  האיסור של ודינמי סטטי ניתוח )1(

האיסור על גביית מחיר גבוה הוא פועל יוצא ישיר ומתחייב של דיני� , במבט ראשו�

אחת ממטרותיה העיקריות של תחרות היא הורדת מחיר המוצרי� . המקדמי� את התחרות

הוא מעביר : מחיר מונופוליסטי עושה בדיוק ההפ�. יל את רווחת הצרכ�בשוק על מנת להגד

  .חלק גדול יותר מהרווח שנוצר מהעסקה מהצרכני� לידי המונופול

אחד המאפייני� הבולטי� של גופי� מונופוליסטיי� הוא יכולת� לגבות מחיר , אכ�

 כמהונופוליסטי למחיר המ. על המחיר אשר היה נגבה בתנאי תחרות, בהרבהלעתי� , העולה

הוא מאפשר למונופול ליהנות ממרבית הרווח שנוצר מהעסקה : תוצאות שליליות ידועות

הוא מחייב צרכני� אשר היו קוני� את המוצר ; ויוצר העברת עושר מהצרכ� למונופול

במחיר התחרותי א� אינ� מעונייני� בו במחיר המונופוליסטי לשנות את סל הצריכה שלה� 

ויש , לקנות לח� במקו� עוגות, למשל. � אשר ה� מעונייני� בה� פחותולהסתפק במוצרי

,  כ� הוא גור� לעיוות בהקצאת הייצור והמקורות במשק. עוגות במקו� לח�–שיטענו 

תוצאות אלו של ניתוח סטטי . משאבי�  לאבד� רווחה כולל וניצול לא יעיל שלובעקבות זאת

 לפי הניתוח 81.ה למעמד המונופוליסטישל השוק מתקיימות ללא קשר להתנהגות שהוביל

החלת איסור על מחיר בלתי הוג� של בעל מונופולי� תגביר את הרווחה החברתית , הסטטי

  82.כיוו� שהיא תמנע תוצאות אלו

 תוצאות חיוביות של מחירי� כמהניתוח דינמי מדגיש דווקא , כמפורט לעיל

כדאי לה� להשקיע משאבי� מחיר גבוה משמש איתות לחברות אחרות ש. מונופוליסטיי�

ליונס וכ� אזרחי . בו פועל המונופול על מנת ליהנות ג� ה� מרווחי� גבוהי�שלהיכנס לשוק 

הורדת המחיר הצפויה בשל כניסת� של מתחרי� תרתיע , לטענת�. וגילה מבקרי� טיעו� זה

למה ולכ� אי� באיתות של מחיר גבוה כדי להניע את ידו הנע, מתחרי� מלהיכנס מלכתחילה

 טיעו� זה שולב ג� בגילוי הדעת של הממונה ומשמש 83.של השוק ולעודד כניסה רבה לשוק

 
  .ש�  80
  .ROBERT S. PINDYCK & DANIEL L. RUBINFELD, MICROECONOMICS 342 (6th ed. 2005) ראו למשל  81
   .2' עמב, 7ש "לעיל ה, גילוי הדעת  82
  . 25ש "לעיל ה, Ezrachi & Gilo; 25 ש"לעיל ה, Lyonsלטיעו� זה ראו למשל   83
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 84.אחד הבסיסי� העיקריי� לטענה שבשל כשל השוק גובר הצור� ברגולציית מחירי�

אי� מחלוקת שהמחיר אשר מתחרה פוטנציאלי , אכ�. לדעתנו טיעו� זה מוגבל בתחולתו

 כדאי לו להיכנס לשוק הוא המחיר שישרור בשוק לאחר ישווה לנגד עיניו בעת שישקול א�

 ירד המחיר בשוק מתחת לרמתו  המתחרהבשל כניסתייתכ� ש: זאת ועוד. כניסתו

ייתכ� , ראשית. אול� מכ� אי� להסיק שלרוב תימנע כניסה כאמור. נוכחיתהמונופוליסטית ה

מזה של בעל וכ� מרווח הרווח שלו גדול , שהמתחרה החדש יעיל מבעל המונופולי�

כי בעל המונופולי� עדיי� ייוותר (ולכ� ג� א� המחיר בשוק ירד בשל כניסתו , המונופולי�

דווקא הגבלת הרווח על בסיס עלות . עדיי� תהא כניסה לשוק רווחית מבחינתו, )בשוק

עלולה להקטי� את התמרי� של מתחרי� יעילי� יותר , כפי שמציע גילוי הדעת, הייצור

המחיר לאחר הכניסה עדיי� ,  שנית.לפגוע בתמריצי� הדינמיי� בשוקכ� להיכנס לשוק וב

יכול להיות גבוה בהרבה מהמחיר התחרותי כאשר ייווצר סטטוס קוו אשר ימקס� את רווחי 

בשוק לאחר כניסת המתחרה אינה תחרות ה, במילי� אחרות. החברות הפועלות בשוק

א� למתחרה החדש : הטעמי� האלהבי� היתר מ� , תחרות משוכללתבהכרח להיות הופכת 

  יכולת ייצוראי� לולמשל כי הוא נדרש לבסס מוניטי� או  (נכבדאי� יכולת לנגוס נתח שוק 

למונופול להפסיד קצת נתח שוק אבל להימנע מהורדת המחיר לכלל מוטב  ,)גדולה

מחקר� :  זאת ועודJudo Economics.(85 בלשו� הכלכלני�טקטיקה הקרויה  (הלקוחות שלו

מראי� שכניסה , כמו ג� מחקרי� רבי� אחרי�,  מסטנפורד�Reiss וBrashnahanהקלאסי של 

יכרת כיוו� שהמחיר המחיר בצורה נשל מתחרה שני לשוק מונופוליסטי אינה מורידה את 

 הראומחקרי� אמפיריי� : לא זו א� זאת 86.מתייצב על מחיר של דואופול או אוליגופול

 המתחרה )Differentiated Product(נה ע� מוצר קצת שוו מתחרה נכנס לשוק בששבמצב 

, �Seguin וPerloff, Suslowכפי שטועני�  87. א� לעלותיכול המחיר בשוק ,באותו שוק

 ע�  צרכני�פיעל מונופוליסט המתמחר את מוצריו : מאחורי תופעה זו פשוטשגיו� יהה

את אותו ומשרת  לשוק ביקושי� שוני� עשוי לקבוע מחיר נמו� מזה של מתחרה אשר נכנס

למוצריו של בעל המונופולי� היה גמיש שלו  אשר הביקוש צרכני של בעל המונופולי�פלח 

 
הנימוק לפיו מחיר מופרז נוטה לתק� את עצמו במרבית המקרי� : "5' בעמ, 7 ש"לעיל ה, גילוי הדעת  84

שוררי� לא על פי המחירי� ה, מתחרה פוטנציאלי יתומר� להכנס לשוק, ככלל, בקליפת האגוז. איננו נכו�
 ובפרט לאחר תגובתו של –אלא על פי המחירי� שצפויי� לשרור בו לאחר הכניסה , בו טר� הכניסה

כאשר , בהתא�.  לנכנס החדשכואבת אגרסיבית ושעשויה להיות תגובה, המונופול לאותה הכניסה
 לאחר הכרוכות בכניסה לשוק עולות על הציפיות שלו לרווח ההוצאות השקועות של הנכנס הפוטנציאלי

ימנע המתחרה הפוטנציאלי מלהכנס  ,שעלולות להיות צנועות לאור תגובת המונופול לכניסה, הכניסה
  ."לשוק וממילא המחיר המופרז של בעל המונופול לא יתק� את עצמו

 ,DAVID B. YOFFIE & MARY KWAK ראו למשל. רוב תודות לאס� אילת על עזרתו בחידוד טענה זו  85
JUDO STRATEGY: TURNING YOUR COMPETITOR’S STRENGTH TO YOUR ADVANTAGE (2001).  

86  Timothy F. Bresnahan & Peter C. Reiss, Entry in Monopoly Markets, 57 REV. ECON. STUD. 
531, 531 (1990).  

 Eleftherios Zacharias, Firm Entry, Product Repositioningלסקירה של חלק ממחקרי� אלו ראו   87
and Welfare, 49 Q. REV. ECON. & FIN. 1225 (2009); Yongmin Chen & Michael H. Riordan, 

Price-Increasing Competition, 39 RAND J. ECON. 1042 (2008) )להיות מחיר � בדואופול עשוי א
  ).גבוה מבמונופול
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הרי דווקא מחיר גבוה לפני ,  מעניי� שג� א� המחיר לאחר הכניסה יורד88.משל כל היתר

. הכניסה עשוי להגדיל את נתחו של המתחרה החדש בשוק ולהגדיל בהתאמה את רווחיו

מחיר גבוה לפני הכניסה המעורר רגשות חוסר הוגנות כלפי : הטיות קוגניטיביותזאת בשל 

המונופולי� מצד הצרכני� מקל את כניסתו והתרחבותו של מי שדורש מחיר נמו� יותר 

 באשר לאסטרטגיות מחיריות שבעל המונופולי� עלול לנקוט על מנת 89".שובר את השוק"ו

� אסורות לפי האיסור על מחיר טורפני וחלק� חלק, או לעכבה למנוע את כניסת מתחריו

, כל עוד מי שנכנס לשוק מודע לתמריציו ארוכי הטווח של בעל המונופולי�. קצרות טווח

לרוב לא יהיה בכ� כדי למנוע ממנו , מה�ויש לו אפשרות לספוג מחירי� נמוכי� לתקופת

לפיכ� למחיר . נופולי�בעיקר א� הוא יעיל יותר או באותה מידה כמו בעל המו, כניסה לשוק

 מאותת לחברות שג� שהוא כיוו�,  לכניסה לשוקתפקיד חשוב בתמרי� הדינמיהגבוה 

  . רבבמחיר גבוה יש ביקוש 

 הסיכוי כי יוכלו לגרו� רווחי� גדולי� בדר� של גביית מחיר גבוה א� ,אול� חשוב מכ�

ח ולהתקד� לפת, יגיעו למעמד של מונופולי� משמש תמרי� עיקרי לחברות להשקיע

תיפגע ג� פעולתו , של הניצחו� בתחרות קטנה יותר" סוכרייה"בו השמקו� . בשוקיה�

י נכמאמרו של בית המשפט העליו� האמריק. ויעילותו הדינמית של השוק החופשי

אלא , מחיר גבוה שדורש בעל מונופולי� לא רק שאינו בלתי הוג� ,Trinkoבהחלטתו בעניי� 

  90:לההוא המנוע המניע את הכלכ

[M]ere possession of monopoly power, and the concomitant charging of 

monopoly prices, is not only not unlawful; it is an important element of the 

free-market system. The opportunity to charge monopoly prices – at least 

for a short period – is what attracts “business acumen” in the first place; it 

induces risk taking that produces innovation and economic growth.  

א� מטרתנו היא קידו� הרווחה החברתית בטווח : יתר טיעו� זה עניינו למעשה הרתעת

של האפקט  דווקא להפריע לקידו� מטרה זו בעלולל מחירי� גבוהי� עהרי איסור , הארו�

כי , האפקט המצנ� מתייחס לאו דווקא לבעל המונופולי�:  ודוק.המצנ� על השקעות בשווקי�

 אשר ,בהתייעלות ובחדשנות, א� לכל יתר החברות בשוק השוקלות א� להשקיע בצמיחה

 לפיכ� ג� א� בשוק מסוי� נפגעת רווחת הצרכ� . את כוח� בשוקבהרבהעשויות להגדיל 

יוצא הפסדו בשכרו בשל קידו� היעילות הדינמית בשוק הספציפי או הרי , בשל מחיר גבוה

  91.בשווקי� רבי� אחרי�

 
88  JEFFREY M. PERLOFF, VALERIE Y. SUSLOW & PAUL J. SEGUIN, HIGH PRICES FROM ENTRY: 

PRICING OF BRAND-NAME DRUGS (1996).  
 ,.Daniel Kahneman et al למחקרי� על השפעת שיקולי הוגנות על התנהגות צרכנית ראו למשל  89

Fairness as a Constraint on Profit Seeking: Entitlements in the Market, 76 AM. ECON. REV. 
  .על הארת טענה זורוב תודות למנח� פרלמ� . (1986) 728

90  Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP, 540 U.S. 398, 407 
(2004).  

 רווחתו ע�א� מותר לאז� את רווחתו של הצרכ� בשוק אחד  ה– עדיי� נותרת על כנה שאלת משנה: ודוק  91
  .כאשר ההשפעות שלובות וקשורות זו בזובמיוחד ,  לדעתנו התשובה לכ� היא בחיוב?בשווקי� אחרי�
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כיו� אי� חולק על . חשוב להדגיש כי התמריצי� להשקעה בשוק ה� בעלי חשיבות רבה

 יעילות דינמית עשויה להוריד 92.חיוניותה של היעילות הדינמית להגדלת הרווחה המצרפית

 היא עשויה להכניס לשוק מוצרי� – חשוב מכ� ימי� א� של מוצרי� קי�עלות ייצור

המקרר והדפוס ה� , הטלפו� הסלולרי.  ע� הצרכני�מאודוטכנולוגיות חדשות המיטיבות 

היה בי� הראשוני� לטעו� שתחרות על המוצר או  Schumpeter. רק דוגמאות בודדות

וח של החברה אלא מטרתה אינה להגדיל את שולי הרו אשר –ת טכנולוגיית הייצור החדשו

חת� פרס 93 .החברתית התחרות החשובה ביותר לרווחה היא –מהיסוד לשנות את השוק 

הדגיש שהיעילות הדינמית של השוק הקפיטליסטי היא  Joseph Stiglitzנובל לכלכלה 

מסקנות תאורטיות אלו 94 .הבסיס לאמו� שלנו בעליונותו על צורות אחרות של משטר כלכלי

הוכיח שמרבית , Robert Solow, כ� למשל חת� פרס נובל נוס�. מפיריי�מגובות במחקרי� א

 במחצית הראשונה של המאה הקודמת מקורה בשינויי� בארצות הבריתהצמיחה הכלכלית 

בעיד� הגלובליזציה חדשנות ויעילות 95 .טכנולוגיי� שנבעו מהשקעות במחקר ופיתוח

� ליצירת יתרונות יחסיי� יקריי�ו� שה� אחד הכלי� העוכי, דינמית מקבלות משנה תוק

מחקרי� רבי� נוספי� הוכיחו שההחזר החברתי על השקעות של חברות . בשווקי� עולמיי�

 יצירת  לפיכ�96.פרטיות במחקר ופיתוח פעמי� רבות גבוה א� מההחזר לחברות עצמ�

חלוקת תמריצי� ליעילות דינמית חשובה ביותר לרווחה המצרפית ומאפילה על סוגיות של 

ההגבלי� כמאמרו של הממונה לשעבר על רשות  .וח במסגרת ניתוח סטטי של השוקרו

  :תהעסקיי� האמריקני

[A]ntitrust enforcers must be careful not to pursue immediate, static 

efficiency gains at the expense of long-term, dynamic efficiency 

improvements, since the latter are likely to create more consumer welfare 

than the former.97
 

 מחירי� גבוהי� האפקט המצנ� של איסור עלגדול השאלה המתבקשת היא כמוב� עד כמה 

דוגמת , את האפקט המצנ� יש לבחו� אל מול אפקטי� נוגדי�, ראשית. על יעילות דינמית

 להשקיע וליצור יוכלומתחריה , יתחששה של חברה שא� לא תשקיע ביעילות יצרנית ודינמ

גודלו של האפקט המצנ� מושפע , שנית98 .לעצמ� יתרו� תחרותי אשר יפגע במעמדה בשוק
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כמו ג� מתדירות , לרבות הענפי� שעליה� הוא חל ושיעור המחיר המותר, מגבולות האיסור

� כ� למשל א� יצליח המחוקק לתחו� את גבולותיו של. החלתו וזהותו של הגו� האוכ

למשל מקורו (האיסור לאות� מקרי� שבה� המונופולי� לא הושג בשל יעילותו דווקא 

בחסמי כניסה רגולטוריי� לא עבירי� למתחריו אשר משקפי� את כוחו הפוליטי ולאו דווקא 

ג� אלו , אכ�. הפגיעה ביעילות הדינמית של השוק יכולה להיות קטנה, )את יעילותו היחסית

. תחרותי ביצירת תמריצי� כאמור�רוב בחשיבותו של המחיר העלהמכירי� בעילה מכירי� ל

גבוה ברווחה החברתית גדולה מתרומתו ההשאלה הופכת להיות מתי פגיעתו של המחיר 

  . כי א� על מחירי� בלתי הוגני�  החוק אינו אוסר על מחירי� גבוהי�לפיכ�. לרווחה

כאשר כוחות השוק . קחוזקו של הטיעו� תלוי בתנאיו הספציפיי� של השו, שלישית

טיעו� דינמי של מחירי� גבוהי� כקטליזטור ליעילות יצרנית ודינמית הוא חזק ג� , חזקי�

א� משמעו שבטווח הקצר ייהנה בעל המונופולי� ממחיר גבוה כל עוד מונעי� אנו יצירת 

 ביצירת לחצי� ניכרי�אול� בשווקי� המאופייני� בקשיי� . מכשלות מלאכותיות לתחרות

ע� זאת  99.הטיעו� נחלש)  לגודלרבי�דוגמת השפעות רשת או יתרונות (תחרותיי� �פרו

ראוי לציי� כי ג� בשוק מונופוליסטי עדיי� יש לבעל מונופולי� תמרי� להשקיע ביעילות 

יצרנית ודינמית על מנת להקטי� את עלויותיו או להגדיל עוד יותר את רמת הביקוש 

 א� נגביל את אפשרות בעל המונופולי� להגדיל את 100.ובכ� להגדיל את רווחיו, למוצריו

 ייפגע התמרי� שלו להשקיע – ג� במקרי� שבה� רווחת הצרכ� גדלה בד בבד –רווחיו 

  .וייתכ� שתיפגע ג� הרווחה הצרכנית והמצרפית, בהתייעלות

א א�  השאלה העיקרית הי101,ג� א� לא כל השקעה ביעילות דינמית היא יעילה, רביעית

בקביעה , למשל( יעילה בה� ההשקעה אינהמצבי� שזהות ולאסור מראש ביכולתנו ל

לות מניעת השקעות מקבי או ב מי יהיה היחיד אשר ישקיע בפיתוח תרופה מסוימתמקדמית

התשובה לשאלה זו בהנחה ש. ) בחיפוש פתרו� לאותה מחלהשירדו לטמיו� של כמה חברות

חה המצרפית עדיי� גדולה יותר ג�  א� הרוו נידרש להכריע– וזו דעתנו –בשלילה היא 

התחרות , לטעמנו. כאשר אנו מניחי� שלפחות חלק מההשקעות במחקר ופיתוח אינ� יעילות

פשית בשוק היא עדיי� הכלי העיקרי והיעיל ביותר על מנת לתמר� גופי� פרטיי� והח

   102.להשקיע במחקר ופיתוח

 
ההצהרתיות שלה ,  לחוק ההגבלי� העסקיי�9' חשיבותה של ההצעה לתיקו� מס"דיויד גילה ראו למשל   99

  ).2006 (641כט עיוני משפט " המשפט האזרחיי��  של בתיוההצעה להסרת נטל הניתוח הכלכלי מכתפיה�
 . 93 ש"הלעיל , SCHUMPETER למשל לטיעוני� ברוח זו ראו  100
. שלא כל ההשקעות של חברות ביעילות דינמית מגדילות את הרווחה החברתיתבכ� אי� רבותא , ואכ�  101

 Timothy J. Brennan, Should Innovation Rationalize Supra-Competitive Prices?, in ראו למשל
THE PROS AND CONS OF HIGH PRICES 88, 99–101 (Swedish Competition Authority ed., 2007). 

העברת עושר בי� מונופולי� שאינה ל שתחרות על יעילות דינמית עלולה להביא לעתי�, למשל, ש� נטע�
לא יעילה בפיתוח וחדשנות שמגדילה את העלות מקבילה השקעה ל וחברתית אמקדמת את הרווחה ה

 ). למשל מירו� פטנטי� שבו ההשקעה של מי שלא זכה בפטנט יורדת לטמיו�(החברתית 
בי� היתר משו� שקשה , ראוי לציי� שקיי� קושי במדידה מדויקת של נזקי� הנגרמי� ליעילות הדינמית  102

קושי זה מקשה מדידה . משקיות שכאלה�ובר בשאלות כללמאוד לבודד את המשתני� הנמדדי� כשמד
ובפרט את ההשפעה של הקטנת התמריצי� הכספיי� על , מדויקת של היעילות הדינמית ותרומתה למשק
בה בעת על חשיבות היעילות הדינמית באופ� אבסולוטי . התמרי� להשקיע מלכתחילה ביעילות דינמית

קרי� רבי� המצביעי� על תרומת היעילות הדינמית ברמה וכ� על היעילות הסטטית נית� ללמוד ממח



   :השפעת תורת ההחלטות על עיצוב כללי	 משפטיי	  ו"עתש מה משפטי	

  מחיר בלתי הוג� כניצול לרעה של כוח מונופוליסטי

305  

�היעילות תמרו�  שבה� אות� מקרי�חשוב להאיר את המתח העשוי להתקיי� ב, לבסו

 הרווחה החברתית גדלה א� ,בשל שגשוגו של המונופול, בושהדינמית מובילה למצב 

המביאה בחשבו� , לפיכ� מנקודת מבט כלכלית. ירדהא�  כשהייתה אורווחת הצרכ� נותרה 

  .  עלול להוביל לפגיעה ברווחה החברתיתהאיסור, שיקולי רווחה כוללת

  הישראלית תחולת הניתוח בכלכלה )2(

הא� ג� בכלכלה קטנה וריכוזית דוגמת ישראל : הניתוח שנער� לעיל מעלה שאלה חשובה

�, דוגמת ישראל, בכלכלות קטנותשאלה זו עולה כיוו� ש? יש לטיעוני� אלו תוק

נית� לסמו� תמיד לא , חסמי כניסה גבוהי�בהמתאפיינות בשווקי� ריכוזיי� רבי� המוגני� 

החופשי כי תוריד את המונופול מגדולתו ותקד� תחרות בשוק על היד הנעלמה של השוק 

ועולה ביתר שאת חשיבות ההסדרה הישירה על מנת למנוע לפחות חלק , בטווח זמ� סביר

 הטיעו� שהרווחה החברתית תמיד לפיכ� 103.טווח מהתוצאות של מעמד מונופוליסטי ארו�

אינו יכול , ר שהשוק יישאתגדל בטווח הארו� א� נתיר לבעלי מונופולי� לגבות כל מחי

יתר  על פני הדברי� עלויותיה� של טעויות מסוג תחולת, במונחי תורת ההחלטות. לעמוד

  . חסר עלויותיה� של טעויות מסוג תחולתת מיהיו קטנות יחסי

דווקא בכלכלה קטנה שבה הלחצי� התחרותיי� מוגבלי� ממילא בשל תנאיו  ,בה בעת

חיוני לוודא , ציאלי מוגבל בשל גודלה של האוכלוסייהוהרווח הפוטנ ,הטבעיי� של השוק

להתייעלות ולהתפתחות של , לכניסה לשווקי�בתמריצי� עוד יותר  אינה פוגעת שההסדרה

, חברות בשוק הישראלי אשר עשויי� בטווח הארו� להביא לניצול יעיל יותר של משאבי�

זו נבח� אותה משתי בשל חשיבות נקודה . ובחלק מהמקרי� ג� למחירי� נמוכי� יותר

א� נצמצ� את אפשרויותיה� של . הראשונה מתמקדת בחברות המקומיות: נקודות מבט

נפגע בתמריצי� שלה� להשקיע , חברות מקומיות להרוויח ממחקר ופיתוח בשוק המקומי

לאומיי� תו� שיפור מאז� �מלכתחילה ובסופו של דבר ג� ביכולת� להתחרות בשווקי� בי�

אפקט זה מתגבר בכלכלה קטנה בשל המגבלות :  ודוק104.נההתשלומי� של המדי

לא כל : ונקשה. האינהרנטיות על שיעור� האבסולוטי של הרווחי� שנית� להפיק מהשוק

 יש תעשיות שבה� הטכנולוגיה קבועה .החברות נדרשות להשקעה גדולה במחקר ופיתוח

ת דינמית ג� ללא יחסית או שלחברות הישראליות אי� תמריצי� ויכולת להשקיע ביעילו

החלתו של האיסור בשווקי� אלו , ראשית: התשובה לכ� היא כפולה. האיסור על מחיר גבוה

, שנית; פריורית�מותנית בי� היתר ביכולת להפריד בוודאות גבוהה בי� השווקי� השוני� א

  105.מחיר בלתי הוג� עלול לפגוע ג� בתמריצי� ליעילות בייצור, כפי שיפורט להל�

מרבית שווקיה של ישראל . לאומיות� השנייה מתמקדת בחברות בי�נקודת המבט

שוקלות למכור את מוצריה� לאומיות ��כאשר חברות בי. לאומי�פתוחי� למסחר בי�

 
 ש"לעיל ה, Salzbergerאליה� מפנה שראו למשל כלל המחקרי�  .משקית להתפתחות הכלכלה�הכלל

92.   
103  GAL, COMPETITION ,91–68' בעמ, 19 ש"לעיל ה.  
ה בדבר החלט"  רשות ההגבלי� העסקיי�גבוה כמקור כספי להשקעה בחדשנות ראו למשללהכרה ברווח   104

אלתא תעשיות אלקטרוניות , מ" אלישרא מערכות אלקטרוניות בע:כובל בי�הסדר  מת� פטור מאישור
�זמי� ב, )15.2.1998( "מ"בעwww.antitrust.gov.il/files/2449/1661.pdf.  

 . בפסקה העוקבת להל�דיו�ראו   105
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 האבסולוטי של הרווחי� שנית� להפיק ממכירה שיעור�,  בשל גודל האוכלוסייה,בישראל

חלטה א� לוותר על רווח זה  יעמדו חברות זרות בפני ההא�. בכלכלה קטנה מוגבל ממילא

 הכספיי� �חשש שהרשות ובתי המשפט יוכלו לדרוש לבחו� את דוחותיהמ – או למכור

נזיקיות או אדמיניסטרטיביות בשל מחיר גבוה שנגבה ,  סנקציות פליליות�ולהשית עליה

 עומד – מחיר מותרלללא עקרונות ברורי� וידועי� מראש המבחיני� בי� מחיר אסור , בעבר

רווחת  אפוא ותיפגע, שלא להיכנס כלל לשוק הישראליש שחלק מהחברות יבחרו החש

 הפגיעה עלולה להתבטא ג� ביעילות 106. צרכני קצה וצרכני ביניי� כאחד,השוק המקומי

קטנה יותר בייצור בשוק המקומי כיוו� שהחברות הישראליות לא יהיו נתונות ללחצי� 

כיוו� . לנה להרשות לעצמ� להתייעל פחותולכ� תוכ, תחרותיי� כבדי� של חברות זרות

מבוסס , כפי שהוא בא לידי ביטוי בגילוי הדעת של הממונה, שהאיסור על מחיר בלתי הוג�

מחיר גבוה המבוסס על עלות גבוהה לא , על שיעור הרווח הגבוה מעלויות בעל המונופולי�

לות ייהנו ממעמד שילוב זה עלול להביא למצב שבו חברות ישראליות לא יעי. יהיה אסור

 טיעוני� אלו מקבלי� משנה תוק� 107.תו� פגיעה ברווחה, מונופוליסטי בשווקי� בישראל

באות� שווקי� המבוססי� על חדשנות ומקוריות והמעניקי� לחברות ישראליות יתרונות 

חשיבותה של חדשנות זו עולה דווקא בשל מיעוט משאבי . תחרותיי� בשווקי� עולמיי�

  . הגאוגרפי של ישראל ממרבית השווקי� שעמ� היא סוחרתהטבע ובשל המרחק

  ?יותר נמוכי� למחירי� בהכרח תוביל האיסור החלת הא� )3(

בהקשר זה נית� לזהות לפחות כמה מקרי� ? הא� החלת האיסור תוביל להורדת מחירי�

  . שבה� החלת האיסור עלולה לגרו� דווקא לתוצאה הפוכה

לאומיות להיכנס לשוק הישראלי �י� של חברות בי�כאמור לעיל הורדת התמריצ, ראשית

החלת , ראשית: עלולה למנוע ירידת מחירי� והתייעלות בשוק הישראלי בכמה דרכי�

האיסור עלולה למנוע את כניסת� של חברות זרות יעילות יותר אשר המחיר הממקס� את 

 עלולה החלת האיסור, שנית; ישראליהרווחיה� נמו� מהמחיר השורר בלעדיה� בשוק 

להקטי� עוד יותר את תמריצי ההתייעלות של חברות ישראליות הנובעי� מלחצי� תחרותיי� 

  ).ג� א� לא את רווחיה�(בשוקיה� ובכ� להעלות את עלויותיה� ובהתאמה את מחיריה� 

הורדת התמרי� לחברות ישראליות להשקיע במחקר ופיתוח או ביעילות בייצור , שנית

ומכא� כאמור ליצור בסיס למחיר נמו� , ויותיה� בטווח הארו�עלולה למנוע את ירידת על

בתנאי� מסוימי� האיסור עלול ליצור לחלק מהחברות , שלישית. יותר למקסו� רווחיה�

ועל כ� לא להוריד את , הישראליות תמריצי� שלא למכור את מוצריה� כלל בשוק הישראלי

� במדינות אחרות שבה� סוחרת נניח שהאיסור על מחיר גבוה קיי� ג. נדגי�. המחיר בו

 
חברות אלו נית� להניח שהגבלת המחיר בישראל לא תשפיע רבות על התמרי� ל שאשרראוי לציי�   106

בה . גדולי� יותר, מבוססי� על מכירות בשווקי� זרי� ו� שמרבית רווחיה�וכי, הדינמי למחקר ופיתוח
מפגיעה ביעילות דינמית של חברות זרות גדולות בשל רגולציית מחיר הקט� החשש לעומת בעת 

באשר . החשש המועלה כא� מתמקד בתמריצי� לכניסה לשוק הקט� מלכתחילה, כלכלה קטנהב
  .184ש "ההטקסט ליד , 4. בפרק דראו דיו� להל�לפליליות האיסור 

 דווקא על  על שווקי� זרי� ולאו�אמנ� חלק מהחברות הישראליות מבססות את שיקולי הרווח שלה  107
. בשווקי� אלו הגבלת המחיר לצרכני� בישראל לא תפגע רבות ביעילות� הדינמית. השוק הישראלי

  . אול� עדיי� יש לבחו� מה משקל� של חברות אלו בשוק הישראלי
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והחשש הגדול ביותר לקביעה כי המחיר הוא בלתי הוג� בשוק הזר הוא , החברה הישראלית

בשל , א� המחיר בשוק הישראלי. על בסיס השוואה בי� המחיר שנגבה בשווקי� שוני�

ייתכ� שהחברה הישראלית תעדי� , יהיה נמו� בהרבה מהמחיר בשוק הזר, החלת האיסור

כל עוד תוחלת , מכור כלל בשוק הישראלי על מנת שלא ליצור בסיס כאמור להשוואהשלא ל

הנזק מהאבד� הצפוי של רווחיה מהשוק הזר גדול מתוחלת הנזק מאבד� המכירות בעקבות 

  .מכירת המוצר בשוק הישראלי�אי

 יוצר חזקה חלוטה לקיומו של �50%מ  הגדולנתח השוקכאמור בדי� הישראלי , רביעית

לפיה הוא מעלה את ש עלול לבחור באסטרטגיה �50%מי שמתקרב לר� ה. ונופולי�בעל מ

הג� שבמחיר שהוא היה מעוניי� למכור בו , �50% יקט� מספר צרכניו מובכ� ,מחיר מוצריו

 בתנאי שהרווח שהוא לואסטרטגיה זו תהא כדאית . צרכני� נוספי� היו נהני� ממוצריו

תוחלת : ודוק.  הוג�בלתיל האיסור על מחיר גבוה  קט� מתוחלת הנזק שבעקבותיהמפסיד 

הנזק עשויה לכלול לא רק את הפסד הרווחי� הישיר אלא ג� את החשש שהממונה או בית 

משפט במסגרת תביעה פרטית עלולי� לדרוש מהחברה לפתוח את דוחותיה הכספיי� א� 

רווחת השוק .  א� א� לא נקטה שו� פעולה מדירה לתחרות, שגבתה מחיר גבוהמשו�ורק 

הרשות האנגלית הצהירה בעת האחרונה שהטלת איסור על מחיר , אכ�. עלולה להיפגע מכ�

 המחירית בדרכי� לא צפויות � לגרו� לחברות לשנות את התנהגותעלולהגבוה בלתי הוג� 

   108.ומעוותות

ציבור הרוכשי� במקרי� חלק מ לרעה על עלולה להשפיע החלת האיסור, חמישית

בעל  נניח ששוק אחד הוא שוק.  מוכר את המוצר בשני שווקי� נפרדי�שבה� המונופול

כדי למקס� את רווחיו בעל  .בעל ביקוש גמיש שוק הואוהשוק השני  ,ביקוש קשיח

כל ,  גמישות הביקוש בה�לפישני השווקי� בכל אחד ממחיר שונה  לגבותיכול המונופולי� 

שהמחיר בשוק בעל  למנוע את הסכנה כדי) 'ארביטרז(ניצול פערי� עוד הוא יכול למנוע 

להוביל למסקנה שמחירו בשוק בעל הביקוש הקשיח הוא בלתי עלול הביקוש הגמיש 

להימנע מלמכור כלל בשוק בעל הביקוש , במצבי� מסוימי�,  בעל המונופולי�יכול 109,הוג�

 אסטרטגיות אלו כרוכה לא רק תמוב� שנקיט. הגמיש או למכור בו במחיר גבוה יותר

 יכולותאול� ה� . יעה ברווחה החברתית כי א� ג� באבד� רווחי� לבעל המונופולי�בפג

 במקרי� מסוימי� כתלות ברמת הסיכו� הכרו� בהחלת האיסור אל בשבילולהיות כדאיות 

מול הפסד הרווחי� המידי וכתלות ביעילות� של אמצעי� אחרי� חו� ממבח� ההשוואה 

  .לקביעה שמחיר גבוה הוא בלתי הוג�

 הראשונה היא שלפחות מבחינה תאורטית נית� :יתוח הכלכלי מוביל לשלוש מסקנותהנ

להצדיק כלל סובסטנטיבי שיאז� בי� השיקולי� הסטטיי� והדינמיי� תו� התחשבות 

בה� המחיר שאשר יבחי� בי� אות� מקרי� , במאפייניו המיוחדי� של השוק הרלוונטי

ג� , אכ�. בה� הוא אינו פוגע בהשרי� מקלהגבוה פוגע בטווח הארו� ברווחה החברתית 

בה� ההסדרה שהתומכי� בהותרת האיסור על כנו לרוב מגבילי� את תחולתו למקרי� 

 והסדרה כאמור לא תפגע ,ו� שהשוק לא יתק� את עצמו בטווח הנראה לעי�ונדרשת כי

 
108  OECD, Excessive Prices ,291' בעמ, 65 ש"לעיל ה.  
 Case 27/76, United Brands Co. v. Comm'n, 1978 E.C.R. 207, 1 ו ראוסיו� לבסס טענה מעי� זילנ  109

C.M.L.R. 429, ¶ 252 (1978) )עניי� : להל�United Brands(.  
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שהיא פועל יוצא של ,  המסקנה השנייה110.בשיקולי� דינמיי� ג� בשווקי� אחרי�

 להצדיק על בסיס ניתוח כלכלי כלל גור� האוסר על גביית מחיר שאי אפשר היא ,הראשונה

 . הספציפי של תנאי השוקמעמיקה יותר מהמחיר בתנאי תחרות בלא בחינה בהרבההגבוה 

, זאת כיוו� שלפחות בחלק מהמקרי� כלל כאמור יפגע בתמריצי� דינמיי� לתחרות

תמנע כניסה לשוק בעל רמת סיכו� גבוה החלת כלל כאמור , למשל. להתייעלות ולחדשנות

כיוו� שעלות הסיכו� לא תגול� ברווח שיותר לחברה , )דוגמת שוק לפיתוח תרופה חדשה(

  .לגבות א� תצליח בהשקעתה כאמור

 החוק יוצר אפקט  כאשר–המסקנה השלישית היא שמחיר הטעות ביצירת איזו� לא נכו� 

ה� בשל חוסר ,  תחרותיי� חדשניי�מצנ� על השקעות הנדרשות לש� יצירת יתרונות

 הנדרשי� לצור� יצירת רווחי� תחולת החוק ה� בשל מניעת בדברודאות שהוא יוצר וה

בשל חשיבות היעילות הדינמית ד ומא  עלול להיות גבוה–תמריצי� לתחרות בטווח הארו� 

ת א, לאור תורת ההחלטות, בהינת� המחיר הגבוה של הטעות יש לבחו�. לרווחה המצרפית

הסיכוי לטעות ואת שאר הפרמטרי� המשליכי� על ההחלטה איזה כלל משפטי ראוי להחיל 

  . שהיא הגדלת הרווחה החברתית, על מנת להגשי� את מטרת החוק

   ניתוח האיסור לאור תורת ההחלטות)ד(

עיצוב הכלל המשפטי צרי� להתחשב במגבלות הלי� קבלת ההחלטות ובמחיר , כאמור

לקבלת , דברבסופו של , ל משפטי אופטימלי אינו בהכרח זה שיוביל כללפיכ�. טעויותיו

אלא זהו הכלל אשר יוביל , החלטה אשר תתא� את המודל הכלכלי ההיפותטי האופטימלי

 הנחות ראליות של הלי� קבלת לפילתוצאה שתגשי� בצורה הטובה ביותר את מטרת החוק 

יש לוודא שהתועלת שהוא , י כדי שתהא הצדקה להחלתו של כלל משפטלפיכ�. ההחלטות

  .גבוהה מעלות החלתו בפועל וממחיר הטעויות שהוא יוצרלאור מטרות החוק יוצר 

כפי שפרק זה .  הוג�לאהבה נחיל שיקולי� אלו על כלל האוסר על גביית מחיר גבוה 

לשיקולי� מוסדיי� יש משקל מכריע בהחלטה א� יש לפרש את עילת הניצול לרעה , מפרט

ככל שעלות המידע , אכ�. פוליסטי כאוסרת ג� על מחירי� גבוהי� בלתי הוגני�של כוח מונו

פריורית ה� � קו הגבול בי� מחיר הוג� למחיר בלתי הוג� והקשיי� בהשגתו אלסרטוטהדרוש 

� וזאת כיו. כ� עולה עלות החלתו יחסית לתועלת החברתית הנובעת מהחלתו, גבוהי� יותר

 ככל ,א� חשוב מכ�. לות מידע גבוהה להחלת האיסורשמידע יקר או קשה להשגה יוצר ע

המקטינה את , ודאות שהכלל יוצרו חוסר הגדל, שעלות המידע וקשיי השגתו גבוהי� יותר

האפשרות של חברות לדעת מראש מהו המחיר שה� תוכלנה לקבל עבור מוצריה� א� 

הפוגעת , יתר תמגדיל את עלות הטעות מסוג תחול, ובתור, החוסר ודאות ז. השקעת� תצלח

  . חשיבותה לרווחה החברתית רבהכאמור ש, בתמרי� להשקעה וביעילות הדינמית

  

  

  

 
110  Office of Fair Trading, OFT 402, OFT Guidelines in Relation to Chapter II Prohibition Under 

the UK Competition Act 1998 (1999).  
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   המבח� האירופי למחיר גבוה בלתי הוג�)1(

להל� ננתח את המבח� למחיר , לש� בחינת עלויות המידע ועלויות הטעות בהחלת האיסור

ה במרבית המדינות בה� אשר הינו המבח� המנח, גבוה בלתי הוג� באר� מכורתה של העילה

  111. וכ� הממונהמוכרת העילה ואשר אליו הפנו ג� בתי המשפט הישראליי�

 General  בעניי�ההחלטה הראשונה בה הוחלה עילת המחיר הגבוה הבלתי הוג� היתה

Motors .שמחיר יהווה ניצול לרעה כאשר הוא , באמרת אגב, ש� קבע בית הדי� האירופי

 בכ� קבע 112.�לער� הכלכלי של המוצר או השירות שבמונופולייחסית ) Excessive(מופרז 

המחיר צרי� לשק� את הער� הכלכלי : בית הדי� עקרו� יסוד לקביעת ההוגנות של המחיר

  .של המוצר או השירות שבמונופולי� לצרכ� ולאו דווקא את עלויות ייצורו

 ש� קבעה .United Brands  בעניי�ההחלטה האירופית המכוננת שדנה בעילה הינה

בהתא� לגמישות הביקוש , יבואנית בננות מחיר שונה לבננות מתוצרתה במדינות שונות

לפיו יש לבחו� את הוגנות המחיר בהתא� לער� הכלכלי , במסגרת עקרו� היסוד. הצרכנית

   113:שלבי�החיל בית הדי� מבח� דו, של המוצר

The questions therefore to be determined are whether the difference 

between the costs actually incurred and the price actually charged is 

excessive, and, if the answer to this question is in the affirmative, whether a 

price has been imposed which is either unfair in itself or when compared to 

competing products. 

לש� כ� נבחנות עלויות הייצור של .  יש לבחו� א� המחיר הוא מופרזבשלב הראשו� לפיכ�

בעזרתו ש) Benchmark(מבח� זה יוצר בסיס . שהוא דרשבעל המונופולי� לעומת המחיר 

עדיי� אי� בכ� כדי , אול� ג� א� יסתבר שהמחיר הוא מופרז .נית� לבחו� א� המחיר גבוה

" בלתי הוג�" יש לשאול א� המחיר הוא בשלב השני 114.לבסס את היותו בלתי הוג�

)Unfair( , ההשוואה היא בי� מחיר המוצר :  ודוק115. מוצרי� מתחרי�לעומתכשלעצמו או

  . ולא למוצרי� הנמכרי� בתנאי תחרות) דהיינו מוצרי� תחליפיי�(למחיר מוצרי� מתחרי� 

 הראשו� : חלופיי�במסגרת השלב הראשו� החילו בתי המשפט האירופיי� שני מבחני�

 השני משווה את המחירי� ;)מבח� ההפרש: להל�(מחיר /מבוסס על חישוב המרווח עלות

 
 ש"לעיל ה, גילוי הדעת; 62 ש" ה לעיל,מגורי�  עניי�ראו ג�. 713–712' בעמ, 61 ש"הלעיל , רייסיי� ענ 111

  .11' בעמ, 7
112  Case 26/75 General Motors Continental NV v. Comm’n, 1975 E.C.R. 1367 1 C.M.L.R. 95 

  .)General Motorsעניי�  : להל�( (1976)
 טוע�, 8' בעמ, 7 ש"לעיל ה, בגילוי הדעתראוי לציי� כי . 252' פס, 109ש "לעיל ה, United Brandsעניי�   113

ולא כ� , חיר ההוג� הוא המחיר שהיה נקבע בתנאי תחרותהממונה שפסק די� זה מבסס גישה לפיה המ
  .הוא

114 Case COMP/A.36.570/D3 Sundbusserne v. Port of Helsingborg (2006); Case 
COMP/A.36.568/D3 Scandlines Sverige AB v. Port of Helsingborg, ¶150 (2006) )עניי�  : להל�

Scandlines(.בית הדי� לא ער� הבחנה ברורה בי� שני , די� האירופי בשלבי� הראשוני� להתפתחות ה
   .השלבי�

  . 150–149, 147, 142' פס, ש�  115
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). מבח� ההשוואה: להל�(לאלו שגובה חברה אחרת עבור מוצר זהה או דומה בשוק אחר 

ש� קבע בית הדי� שמקו� . SACEMמבח� ההשוואה אומ� לראשונה בהחלטות בעניי� 

בשוק אחר ואי� ש בהרבה מאלה שמחירי� בשוק אחד גבוהי� שהשוואת מחירי� מוכיחה

ההבדלי� יכולי� לשמש אינדיקציה לכ� שנגבו , יקטיביי� להפרשי העלותיטעמי� אוב

   116.מחירי� מופרזי�

, א� כ�. ג� א� הוא מופרז, יש לקבוע א� המחיר הוא בלתי הוג� בשלב השני, כאמור

לא נת� בית הדי� תשובה ברורה  �United Brandsב? בלתי הוג�פ� להיות  הומופרז מחיר מתי

 בעיקר לצד תהאירופיהתחרות  ת רשוההמוקדמות התייחס בהחלטותיה 117.לשאלה זו

ממנה ש דהיינו לעלות הייצור בתוספת רווח סביר כאינדיקציה ראשונית ובסיסית ,ההיצע

 הוג�  עולה קו גבול ברור בי� מחיראי�אול� ג� מהחלטות אלו . מחושב המחיר ההוג�

 כ� למשל בעקבות הורדת המחיר של. יחסית וחלק� מאפשרות רווח גבוה, מחיר בלתי הוג�ל
GM  118.קבע בית הדי� האירופי כי ההפרה תוקנה,  מהעלות8לרמה של פי   

לאחרונה עשתה רשות התחרות האירופית ניסיו� להגדיר את ההבדל בי� מחיר גבוה לבי� 

שתי ההחלטות עוסקות  Sundbusserne.119בעניי� ו Scandlines מחיר בלתי הוג� בעניי�

הרשות . דיהוואחד משני הנמלי� הגדולי� בש, במחיר שירותי הנמל בנמל הלסינגבורג

המחייב לקבוע לא רק שמחיר הוא מופרז אלא ג� שהוא , הדגישה את שני שלביו של המבח�

הער�  בי� הרשות בחנה א� קיי� יחס סביר בי� המחיר שנגבה ללפיכ� 120.בלתי הוג�

 בחשבו� ה� המביא מונח כלכלי הואהרשות הדגישה שער� כלכלי . הכלכלי של המוצר

 רווח שנקבע מראש אינ� ושיעור עלות ייצור בעקבות זאת. שיקולי היצע ה� שיקולי ביקוש

מתעלמת משיקולי שמסקנה כאמור ו� וכי,  הוג�בלתייכולי� להוות בסיס לחישוב מחיר 

יש לחשב את ערכו הכלכלי  לפיכ� 121.אינטגרלי מערכו הכלכלי חלק שה�, ביקוש למוצר

 במקרה האמור 122.לרבות הביקוש למוצר, נסיבות המיוחדות של כל מקרהה לפישל מוצר 

המיקו� המיוחד של הנמל :  בחשבו� המאפייני� המיוחדי� של המוצר שבמונופולי�הובאו

ה מדגישה שיתרונו הטבעי ההחלט. לקוחות הנמלמבחינת ותנאיו הטבעיי� אשר יצרו ער� 

 יוצר ער� ה� לבעל הנמל ה� הואאול� , של הנמל אינו מגדיל את עלויותיו של בעל הנמל

 בחשבו� להביאאותו יש ש, ועל כ� הוא מגדיל את הער� הכלכלי של המוצר, ללקוחותיו

   123.בעת קביעת מחיר הבלתי הוג�

 
116  Case 395/87 Ministère public v. Tournier, 1989 E.C.R. 2521; Case 110/88 Lucazeau v. 

SACEM, 1989 E.C.R. 2811.  
   .217' פס, 114 ש"לעיל ה, Scandlines עניי�  117

 . 112 ש" ה לעיל,General Motors עניי�  118
  . 114ש " לעיל ה,Scandlines עניי�  119
  .215 'פס, ש�  120
   .221, 216, 199 'פס, ש�  121
  .226' פס, ש�  122
  . 205' פס, 114 ש"לעיל ה, Sundbusserne  עניי�;22 'פס, ש�  123
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 נסבה התביעה Attheraces124בעניי� . ג� בית המשפט האנגלי לערעורי� הל� בדר� זו

אשר , רוצי סוסי� עבור מידע על תחרויותיהיעל מחירי� גבוהי� שדרשה חברה המפעילה מ

בית . שמכרה את המידע לסוכני הימורי� ברחבי אירופה, ידי חברת שיווק אנגליתבנרכש 

 קביעתו על  וביססהמשפט בערכאה הראשונה קבע כי אכ� המחירי� היו בלתי הוגני�

בית המשפט . ער� הכלכלי מחושב כעלות איסו� המידע פלוס רווח סבירההנחה שה

לערעורי� דחה גישה זו בקבעו כי התנאי שהמחיר יהא גבוה מהעלות פלוס רווח סביר הוא 

 בשלב השני יש לבחו� 125.לקביעה שהמחיר הוא בלתי הוג�, אבל לא מספיק, תנאי הכרחי

בית המשפט הדגיש כי בקביעת . ל המוצרא� המחיר הוא בלתי הוג� ביחס לערכו הכלכלי ש

 בחשבו� לא רק עלויות והחזר על הו� אלא ג� את ערכו להביאהער� הכלכלי של המוצר יש 

 ער� זה מתבטא 126.זה חברת ההפצה האנגלית במקרה –אותו  מי שרוכש בעינישל המוצר 

ביעה א� בית המשפט ג� הדגיש כי לש� ק. בי� היתר ברווחי� של משתמש הביניי� מהמוצר

 במקרה זה –המחיר הוא בלתי הוג� יש לבחו� את השפעת הפעולה על הצרכ� הסופי 

 גישה זו אימ� 127. על רווחיות� של מתחרי� עסקיי� ולא– המירוצי� המהמרי� על תוצאות

  Kanal 5.128ג� בית המשפט האירופי בהחלטתו בעניי� 

   ניתוח המבח� לאור תורת ההחלטות)2(

בו היא שהמשמש כאמור בסיס לעילה כמעט בכל מקו� , ירופיהבה נבח� את המבח� הא

השלב הראשו� , כמפורט לעיל. לאור תורת ההחלטות, לרבות ישראל, מוחלת ברחבי העול�

כרו� בעלויות מידע מבח� ההפרש . מחייב מידע בדבר עלויות הייצור של בעל המונופולי�

עמד בית הדי� על חלק מהקשיי�  United Brandsעניי� ב. גבוהות ויוצר בעיות של כימות

  129:הכרוכי� ביישו� מבח� זה

[There are] considerable and at times very great difficulties in working out 

production costs which may sometimes include a discretionary 

apportionment of indirect costs and general expenditure and which may 

vary significantly according to the size of the undertaking, its object, the 

complex nature of its set up, its territorial area of operations, whether it 

manufactures one or several products, the number of its subsidiaries and 

their relationship with each other [...]. 

 
124  Attheraces Ltd. v. British Horseracing Bd. Ltd., [2007] EWCA (Civ) 38, [2007] Info. T.L.R. 

41 (Eng.) .  
  . 101' פס, ש�  125
  .218 'פס, ש�  126
  .215 'פס, ש�  127
128  Case C-52/07 Kanal 5 Ltd. v. Föreningen STIM upa, 2008 E.C.R. I-9275.  
הפדרציה עניי�  לעניי� בעייתיות החלת המבח� על קניי� רוחני ראו .109 ש"הלעיל , United Brands עניי�  129

   .32 ש"לעיל ה, הישראלית
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כרו� א� הוא בעלות מידע גבוהה ובקשיי , מבח� ההשוואה, המבח� החלופי למבח� ההפרש

בשל ו 130בי� היתר בשל הצור� למצוא שוק שמרבית משתניו דומי� לשוק הנבח�, הוכחה

האיכויות , מבחינת עלויות חומרי גל�(הצור� לערו� השוואה קפדנית בי� השווקי� 

בדיקה זו ). מסי� וכדומה, עלויות שיווקיות, לווי�היחסיות של המוצרי� ותנאי השירות הנ

מידע זה הוא לרוב יקר . מחייבת איסו� מידע רב וניתוח מעמיק של שני השווקי� ג� יחד

 של המחיר לשיעורוה אינדיקציה ילש� השוואה אמתית שתה, בנוס�. ולעתי� קשה להשגה

או לפחות , וק תחרותי אנו משווי� יהיה ששאליויש צור� כי השוק , מעל לעלות המוצר

עובדה שחברות במקומות ל מעבר לא תעניק לנו רבותההשוואה , שא� לא כ�. קרוב לכ�

בי� היתר בעובדה שאי� , קשיי� אלו באי� לידי ביטוי. תחרותיי��עלשוני� נהנות מרווחי� 

בה הרשות האירופית מצאה ניצול לרעה על בסיס מבח� שלה שו� החלטה שעומדת על ִ& 

 רק לאחרונה קבע הממונה 132. במבח� זה נכשללהשתמש ג� בישראל ניסיו� 131.ההשוואה

דורש ]ה....[אתגר לא פשוט] הינו []...[זיהוי המחיר שגבה המונופולי� כמחיר מופרז "כי 

  133."מורכב, ולעתי� ג� חשבונאי, ניתוח כלכלי

�חברה א� , בעל המונופולי�זה א�  –ההחלטות יידרש מקבל , לווקשה מכ, בנוס

 –משפט  בית הדי� או בית  וא�הרשותא� זו , המבקשת לבחו� כדאיות השקעה מסוימת

 במסגרת השלב השני של המבח� א� קיי� יחס סביר בי� המחיר שגובה בעל לקבוע

במסגרת זאת יידרש מקבל ההחלטות להתייחס . המונופולי� לבי� הער� הכלכלי של המוצר

רת שיקולי ההיצע עשוי מקבל ההחלטות לקבוע במסג. ה� לשיקולי ביקוש ה� לשיקולי היצע

 וכ� מהו מרווח הרווח על ההשקעות ,בה פועל בעל המונופולי�שבי� היתר מהי רמת הסיכו� 

הא� בשוק מסוי� די במרווח רווח : שיש לאפשר לו על מנת שלא לפגוע ביעילות הדינמית

רש ניתוח כלכלי כא� נד? 300%? 100%הא� ?  כדי לשמור על תמריצי� דינמיי�50%של 

כמו ג� על תמריציה� של , של השפעת המחיר על תמריציו של בעל המונופולי� להתייעל

חברות הפועלות בשווקי� אחרי� להשקיע ביעילות דינמית על מנת להגיע למעמד של בעל 

  . ניתוח זה יקר ובעייתי להוכחה ומשתנה משוק לשוק וממקרה למקרה. מונופולי�

 O’Donoghue היתר בי� ביטאו מרווח הוג� מעל מחיר העלות הבעייתיות בקביעתאת 

   :�Padillaו

[a]ny definition of what constitutes a reasonable profit margin must take 

into account a whole range of factors, including, e.g., economies of scale, 

sunk costs, and risk. Profit margins differ across industries, and high profit 

margins may reflect the required compensation for the risk associated with 

large upfront investment costs or research and development expenditure. 

Too low a profit margin may reduce ex ante investment and harm 

consumers in the long run. […] But in many industries, there will simply be 

 
 Case וכ� ,114 ש"לעיל ה, Scandlines  עניי�על הבעייתיות בהחלת מבח� ההשוואה ראו למשל  130

COMP/C-2/37.761 Euromax v. Imax (2004).  
131  Furse , 66' עמב ,70 ש"הלעיל.  
 .32ש "לעיל ה, הפדרציה הישראליתעניי� ; 63 ש"לעיל ה, רוזנבוי� עניי�  132
  .4' בעמ, 7ש "לעיל ה, גילוי הדעת  133
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no reliable way of approximating a “reasonable” profit, in particular if 

this involves an analysis of items such as the intangible value of assets and 

any relevant opportunity cost.  134  

 �במסגרת שיקולי הביקוש יידרש מקבל ההחלטות לקבוע בי� היתר מהו הער� המוס

מהו המשקל שיש לית� לשיקולי ו, שהמוצר או השירות מעניק לצרכניו של בעל המונופולי�

ההחלטות האירופיות אינ� קובעות בבירור כיצד יש  135.ביקוש בתחשיב הער� הכלכלי

  .להחיל פרמטרי� אלה

אלא ,  האירופית מלמד שאי� כללי� ברורי� לשאלה מהו מחיר הוג�ניתוח הפסיקה, אכ�

ג� לאחר כארבעי� שנה . יש רק פרמטרי� כלליי� הגורמי� לחוסר ודאות בהחלת החוק

לא הצליחו בתי ,  הוג�לאאיסור אירופי על גביית מחיר גבוה , לפחות בתאוריה, בה� חלש

 כדבריו של המלומד 136.� מחיר הוג�המשפט ורשות ההגבלי� להתוות קו ברור וודאי לעניי

  137:פורס

As has long been recognised, there are significant problems in applying 

[the prohibition against excessive pricing…] Neither the EC Commission 

nor the European Court of Justice, or the relevant UK authorities, has 

provided a robust working method of determining when a price is to be 

held excessive. 

בלתי חשוב לציי� שרק בהחלטה אחת מצא בית הדי� האירופי כי אכ� בפועל נגבה מחיר 

בה� הכיר בית הדי� באפשרות זו היו החלטות שהופנו אליו לקביעה שיתר ההחלטות . הוג�

ג�  138. בית הדי� לבחינה מדויקת א� המחיר הוא אכ� בלתי הוג� לא נדרששבה�, ראשונית

   139:בית המשפט העליו� הישראלי עמד על הקשיי� בהחלת הכלל

מבח� הפרש עלויות ייצור למחיר ומבח� ההשוואה [  [...]שני המבחני�

 או " הוג�מחיר"אינ� מתווי� קו ברור לעניי� ) ואחרי�] (לשווקי� אחרי�

 "מותר"ההרי נותרות השאלות מהו גובה הרווח ש, לעניי� גובה הנזק

מעליו נחשב ,  ומהו ההפרש בי� מחירי� של חברות דומות?למונופולי�

   ?"הוג�בלתי "להמחיר 

 
134  O’DONOGHUE & PADILLA ,נ"ה, ג" מ–ההדגשה הוספה  (615' בעמ, 13 ש"לעיל ה .(  
 בהכרח את ערכו  משק�לאהא� המחיר שצרכ� מוכ� לשל� עבור המוצר : המבח� ג� יוצר מעגליות  135

  . 60' עמב, 70ש " ה לעיל,Furse  ראו?בעיני הצרכ�) המינימלי(הכלכלי 
  . ש�  136
  .ש�  137
  . ש�  138
 בעניי� וכ� 11 'פס, 63ש "לעיל ה, רוזנבוי� ג� בעניי�צוטט בהסכמה . 17 'פס ,61  ש"הלעיל , רייסעניי�   139

  . 11' פס, 62ש " ה לעיל,מגורי�
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ידי �התערבות במחיר על"הקובעי� כי , שגיא וונגבהחלת הכלל עומדי� ג�  על הקשיי�

 מקבעת מחיר ]... ['ההוג�'בדר� של קביעת המחיר המשפט �בתירשויות התחרות או 

  140."ו הכלי� לקבוע את המחיר ולעדכנוידי מי שאי� ל�עלרגולטורי שנקבע 

 היוהבעיות הפרקטיות והמוסדיות הכרוכות בהפיכת בתי המשפט למפקחי מחירי� 

לי� שיקוה בד בבד ע�, בבסיס ההחלטה האמריקנית לא לאסור על מחירי� גבוהי�עוד� ו

, דגישו שאיסור שאינו מתבסס על כללי� ברורי�בתי המשפט ה. טו לעילהדינמיי� שפור

 Turner המלומד 141. גבוהה של חוסר ודאותהצור רמיי, הניתני� בקלות יחסית להחלה

הוסי� שבתי משפט שינסו לקבוע את רמות המחיר של בעל המונופולי� יפעלו כרגולטורי� 

הידע , מזותרה י 142.בכל פע� שתנאי השוק ישתנו, ספציפיי� ויידרשו להסדרה ארוכת טווח

הספציפי הנדרש כדי להסדיר את המחיר של כל חברה ומחיר הטעות מצדיקי� גישה של 

  .תערבות החוסר

במה שונה האיסור על מחיר בלתי הוג� מכללי� הגבליי� אחרי� הנדרשי� ג� : ונקשה

שהרי למשל ג� האיסור על מחיר טורפני דורש ניתוח עלויותיו ? ה� לניתוח כלכלי מורכב

 וג� קביעת , אינו מכסה עלויות אלושהוא דורשעל המונופולי� על מנת לוודא שהמחיר של ב

 התשובה 143.פיצוי נזיקי על נזקי קרטל דורש חישוב הנזק שנגר� בשל המחיר הגבוה

, כמו ג� באיסורי� הגבליי� רבי� אחרי�, בשני המצבי� המנויי� להל�: לשאלה זו פשוטה

האיסור . אול� הכלל הוא בהיר וודאי, נטיות ובהוכחת�הקושי הוא באיסו� העובדות הרלוו

בי� יחסית קובע קו גבול ברור לרוב , כפי שהוא מוחל במרבית העול�, על מחיר טורפני

אוכ� ). דוגמת עלות משתנה ממוצעת או מבח� עלות דומה(שאינו טורפני למחיר טורפני 

ח בפניו שאכ� הקו הקבוע הכלל אינו נדרש להפעיל שיקול דעת מורכב אלא לבחו� א� הוכ

כל המידע הנדרש לבחינה א� הקו נחצה מצוי בידי בעל : זאת ועוד. מראש נחצה

 נציי� כי יש .רמת הוודאות שלו באשר להפרת החוק גבוהה יחסית ועל כ� ,המונופולי�

את מיעוט התביעות בנושא מחיר , לפחות חלקית, רטוט קו ברור זה מסבירסהטועני� כי 

 לא כ� הדבר כאשר עסקינ� 144. קל לבעל המונופולי� להחיל כלל זה על עצמושהרי, טורפני

 הנזק בתביעה שהוגשה על בסיס שיעורג� קביעת ,  לזהבדומה. במחיר גבוה בלתי הוג�

 הג� שהיא עשויה להקי� קשיי� עובדתיי� בהוכחת רמת המחיר שהיה –עבירת הקרטל 

" גבולות הגזרה" �ע מהו אינה מחייבת את אוכ� הכלל לקב–נדרש ללא הקרטל 

בעת החלת האיסור על מחיר גבוה בלתי הוג� חייב ,  מזהבשונה.  של הנזקהנורמטיביי�

 שבו קביעת ההפרש ,ושלארטט את הקו המבדיל בי� מחיר בלתי הוג� סהאוכ� ל

לאור , פוויש לקבוע בכל מקרה לגו, מחיר הוא רק שלב ראשו� א� לא מספיק–עלות

לרבות תמריצי� שליליי� הנוצרי� , נסיבותיו הייחודיות ולאור ניתוח תמריצי� בשוק

 
  .553–552 'עמב ,6 ש"הלעיל , שגיא וונג  140
141 United States v. Trenton Potteries Co., 273 U.S. 392, 397 (1927): “The reasonable price fixed 

today may through economic and business changes become the unreasonable price of 
to-morrow [sic]”.  

142  Donald Turner, The Scope of Antitrust and Other Economic Regulatory Policies, 82 HARV. L. 
REV. 1207 (1969).  

 .6' בעמ, 7 ש"לעיל ה, לטענה ברוח זו ראו למשל גילוי הדעת  143
  .1.ראו דיו� בעילת התמחור הטורפני לעיל בפרק ד  144
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במקרה זה א� הכלכלני� . רטט את קו האיסורסהיכ� ראוי לג� , ודאות בהחלת הכלל�מאי

ג� ,  לזהבדומה. ברורה וסדורה לקביעת קו הגבול כאמור, לא הצליחו ליצור נוסחה אחידה

 אי� ביכולתה להצדיק את החלת 145הגבליות נוספות שה� עמומותהטענה שיש נורמות 

ידי בעצ� היותה של נורמה עמומה עד לפרשנותה , אכ�.  הוג�לאהאיסור על מחיר גבוה 

יתר הנורמות יש לרוב קו ל באשראול� . האוכ� אי� בה כשלעצמה כדי למנוע את החלתה

לא כ� א� , יה כלכלית מקובלתהנסמ� לרוב על תאור, מותרלרטט בי� אסור סברור שנית� ל

  .הדבר באשר למחיר בלתי הוג�

ככל שהחלתו של הכלל . קשיי� אלו מקריני� על הסתברות הטעויות בהחלת הכלל

 מחיר טעות של תחולת, כפי שראינו לעיל. כ� הסתברות הטעות גדולה יותר, פחות ודאית

, כמפורט לעיל. וק גבוה בשל הפגיעה הפוטנציאלית ביעילות הדינמית של השהואיתר 

תחרותיי� אשר �החשש הוא מפגיעה בתמריצי ההשקעה של חברות ביצירת יתרונות פרו

א� ה� לא ,  מוצריה�אתיעניקו לה� מעמד מונופוליסטי בשוק בשל העדפה של צרכני� רבי� 

ג� ארגו� . תדענה מראש א� ואיזה חלק של פרות השקעת� יהיה מותר לה� להותיר ביד�

חות קבע לאחרונה שכלל משפטי המבקש לאסור על מחיר גבוה בלתי הוג� המדינות המפות

נדרש ליצור ודאות ברמה סבירה בעת שחברה בוחנת את תחולתו האפשרית בעניינה בטר� 

עולה חשש , פריורי�בו קו הגבול בי� מחיר הוג� ולא הוג� אינו ברור אשמקו� . השקעתה

  146 .�לשיבוש פעולת השווקי

בו עסקינ� בעילה אשר יכולה ש, � משנה תוק� בדי� הישראלישיקולי� אלו מקבלי

כמו ג� , )לרבות תביעה ייצוגית (חוזית ונזיקיתלעוולה  ,לעבירה פליליתלהוות בסיס 

, כאמור.  צופי� פני עתידואינ�לאחר שהפעולה כבר נעשתה , החלי� בדיעבד, לעיצו� כספי

מכא� שיש חשיבות להגבלת תחולת . ות נייר לקמוס להתנהגות אסורהיהחזקות אמורות לה

בה� ההסתברות לפגיעה התחרותית של שהחזקות רק לאות� קטגוריות של מקרי� 

חסר הוא כה   או מחיר הטעויות של תחולת, גבוהה ביותרהיאגדר� בההתנהגות הנופלת 

  . יתר לרבות עלות טעויות מסוג תחולת,  עד כי הוא מאפיל על עלות האיסור,גבוה

) ex ante(ש א אפשרות לקבל הכשרה מרא29 שאי� בסעי� משו�ג� חזקת הבעייתיות מת

 147.בעל המונופולי� יוכל לוודא שאכ� המחיר שהוא גובה ייחשב הוג�כדי ש, של המחיר

דוגמת הגברת המוטיבציה (התוצאה היא שג� א� יש בהתנהגות יתרונות לטובת הציבור 

ייתכ� כי פעולות אלו , ) בעל המונופולי� על עצמושקיבללהתייעל או כיסוי ראוי של סיכוני� 

   148.יתר שיוצר כלל לא ודאי לא יבוצעו בשל הרתעת

� בחשבו� את להביא במסגרת ניתוח לפי תורת ההחלטות יש ,ולא פחות חשוב, בנוס

,  של מקבלי ההחלטות ואת סוג ההחלטה שה� נדרשי� לקבלהמאפייני� המוסדיי�

 : מאפייני� רלוונטיי�כמהבהקשר זה נאיר . המשפיעי� על גובהה הצפוי של הטעות

 
תמחור מופרז של "הרצאה במסגרת יו� עיו� בנושא  ("דברי הממונה על ההגבלי� העסקיי�" דיויד גילה  145

  ). כנס תמחור מופרז: להל�) (9.12.2013, אביב�תל, "בעל מונופולי�
146  OECD, Excessive Prices ,22' עמב, 65 ש"לעיל ה.  
אול� חוות דעתו אינה , ת מקדמיותעלתת חוות דמאפשר לממונה העסקיי� חוק ההגבלי� א ל43' ס  147

  .מחייבת את בתי המשפט הרגילי�
  .566' עמב ,6ש "הלעיל , שגיא וונג  148
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בעילה של ניצול לרעה של חוזית או פלילית , בישראל נית� להגיש תביעה נזיקית, ראשית

הנעדרי� התמחות מיוחדת בשאלות של יצירת , כוח מונופוליסטי בפני בתי המשפט הרגילי�

.  מיוחד בכלכלה� שמרבית השופטי� אינ� בעלי ידעוזאת כיו. תמריצי� ליעילות דינמית

 החלטות של בתי משפט להקיש מרמת המחירי� בחוק בכמה לסכנה זו נית� למצוא הדוגמ

 149. למחיר ההוג� בחוק ההגבלי� העסקיי�,1957–ח"התשי,  ושירותי�מצרכי�הפיקוח על 

 בהכרח אינ�שני החוקי� כל אחד מסיס בבהשיקולי� שכ� ,  בעייתי ביותרהואהיקש זה 

 בית הדי� הישראלי מש� את ידו  הישראליתהפדרציהניי� שבעניי� מע. שיקולי� דומי�

בקבעו בי� היתר , מקביעת גובה� ההוג� של תעריפי ההשמעה של יצירות מוזיקליות

פיקוח על תעריפי הפדרציה יצרי� התערבות שוטפת של בית הדי� לצור� אכיפה ועדכו� "ש

אשר לו מומחיות , א� בית הדי� ו150."תפקיד שאינו מעניינו של בית הדי�, של התעריפי�

כיצד יעשו זאת בתי המשפט  ,אינו מרגיש נוח לקבוע את הוגנות התעריפי�, כלכלית מיוחדת

. ידי הרשותב לרוב ללא החלטה מוקדמת וניתוח השוק הדיו� נער�, שנית? הרגילי�

במסגרת תביעה נזיקית נדרש בית המשפט לקבוע בבירור :  ואולי החשוב ביותר,שלישית

  . הנזקמידתשב את  הוג� על מנת לחלאתי הופ� המחיר להיות מ

לפיו גביית שאפריקני הוסי� למבח� האירופי את התנאי �מעניי� שבית המשפט הדרו�

מטרתו של תנאי זה היא לוודא שג� בניתוח ארו�  151 .מחיר גבוה פוגעת ברווחת הצרכ�

גיעה ביעילות יצרנית ודינמית תנאי זה מקטי� את הפ. טווח ודינמי יש פגיעה ברווחת הצרכ�

ודאות שיוצר ואול� אי� בו כדי להתגבר על חוסר ה, טווח כל עוד הוא מוחל על ניתוח ארו�

  .הכלל המשפטי

 יש בה� כדיתנאי השוק הספציפיי� , למע� שלמות התמונה נוסי� שכפי שפורט לעיל

ככל שקשה . ותלהקרי� על עצמת הפגיעה בתמריצי� הדינמיי� להתייעלות ועל מחיר הטע

 תקט� חשיבות� של כ�, בו פועל בעל המונופולי� ולהתחרות בושיותר להיכנס לשוק 

טיעו� זה מקבל משנה תוק� . השיקולי� הדינמיי� ויגדל משקל� של השיקולי� הסטטיי�

בי� היתר בשל ביקוש מקומי קט� יחסית ומרחק , שהיא כלכלה קטנה וריכוזית, בישראל

 אל מגבלות טבעיות אלו לתחרות 152.י� שעמ� היא סוחרתגאוגרפי ממרבית השווק

 ורמה גבוהה של 153מצטרפי� חסמי כניסה לא מבוטלי� יצירי ממשלה לחלק משווקיה

 בתנאי� אלו 154.ריכוזיות משקית המגבירה את הקשיי� לשנות את הסטטוס קוו הקיי�

 מבנה השוק ונית� להסתמ� פחות על שינוי, כוחה של היד הנעלמה של השוק מוגבל יחסית

ההנחה שלפיה א� נאסור על ניצול . לפחות בחלק מהשווקי� בישראל, בדר� של תחרות

לרעה של כוח מונופוליסטי בדר� של יצירת מכשלות מלאכותיות לתחרות תתקיי� רמה 

 
 ). 26.4.2010, פורס� בנבו( מ" בע קו מחשבה'מדינת ישראל נ 729/04א "רע  149
בוררות בי�  בפועל קיי� כיו� מנגנו� של מעי�. 111 'פס, 32ש "לעיל ה, הפדרציה הישראליתעניי�   150

  .הצדדי� לקביעת תעריפי�
151  Mittal Steel South Africa Ltd. v. Harmony Gold Mining Co. Ltd. 2009 ZACAC 1 (CAC) (S. 

Afr.).  
152  GAL, COMPETITION ,1בפרק , 19 ש"לעיל ה .  
  . 71 ש"לעיל ה, דוח טרכטנברג  153
והשפעת� על החברות ועל  התהוות� של הקבוצות העסקיות בישראל"  קונסטנטי� קוסנקולמשלראו   154

  ). 2008 ,מחלקת המחקר, בנק ישראל ("משקה
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קיימי� :  יתרה מזאת155.אינה תופסת בכלכלות קטנות, סבירה של תחרות במרבית השווקי�

� המונופולי� לא הושג בהכרח בשל יתרונות תחרותיי� בעלי שווקי� במדינת ישראל שבה

  .משקל

אול� ג� תנאי� אלו אינ� מטי� את הכ� לטובת איסור על מחיר מונופוליסטי דר� 

א� מדובר בשוק שהכניסה אליו ,  ראשית156.האיסור על ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי

רגולציית , אלו ע� כניסתו לשוקמלכתחילה קשה וג� המונופולי� נדרש להתמודד ע� קשיי� 

מחיר עלולה לפגוע בתמריצי הכניסה לשוק מלכתחילה ועלולה להוביל למצב ששו� חברה 

.  ג� כא� לשיקולי� מוסדיי� חשיבות רבה בקביעת הכלל ההסדרתי,בנוס�. לא תיכנס לשוק

� א. חוק ההגבלי� העסקיי� חל על כל השווקי� באשר ה� ואינו מוגבל לשוק זה או אחר

על כ� יש לבחו� את .  היא תוחל על כל השווקי�,תוכר עילת המחיר הגבוה הבלתי הוג�

כלל אשר יבחי� . השפעתו של כלל משפטי כאמור על תמריצי ההתייעלות בשווקי� כול�

בחנה בי� הפריורית ברמה גבוהה בנוגע ל�בי� שווקי� שוני� צרי� ליצור רמת ודאות א

וכ� יידרש להתוות קו ברור לעניי� הוגנות , קלה כלל ועיקרהבחנה שאינה , הקבוצות השונות

העובדה שבתי המשפט הרגילי� ה� אלו אשר במסגרת , בנוס�. המחיר ג� בשווקי� אלו

בחנות כאמור מקטינה את האפשרות להגיע לרמת התביעות נזיקיות וחוזיות יידרשו לערו� 

  . לא לפגוע במנגנו� השוקשהוודאות הנדרשת על מנת 

ההסדרה דר� הכלי ההגבלי של ניצול לרעה קט� �מחיר אי, ואולי חשוב מכול, �לבסו

ביטולו , אכ�. כשקיימי� כלי� רגולטוריי� חלופיי� המקטיני� את הפגיעה ביעילות הדינמית

של האיסור דר� עילת הניצול לרעה אינו סות� את הגולל על הסדרת מחיריו של בעל 

כוונתנו היא . י� את הפגיעה בתמריצי התחרותהמונופולי� בדרכי� אשר עשויות להקט

השונה באופייה מהחלת איסור , להסדרה מראש של מחיריו הגבוהי� של בעל המונופולי�

 תורת ההחלטות מורה שיתרונות ההסדרה גדולי� לפיבו ניתוח שבדיעבד מקו� 

� היא יוצרת ודאות אצל בעל המונופולי: להסדרה מראש יתרונות ברורי�. מחסרונותיה

 – היא ג� מסמיכה רשות מקצועית 157.חוקיות רמת מחיריו מרגע ההסדרה ואיל�ל באשר

 כמהבדי� הישראלי . ותרת את רמת המחיר המ לקבוע–במקו� את בתי המשפט הכלליי� 

 וכ� חוקי� 158ושירותי� מצרכי�דוגמת חוק הפיקוח על , חוקי� המאפשרי� הסדרה מראש

הכרה בעילת המחיר � מחזקת את הטיעוני� לאי הסדרה זו.ספציפיי� לשווקי� מסוימי�

עלות הטעות , במונחי תורת ההחלטות.  לרעההחזקות לניצולהגבוה הבלתי הוג� במסגרת 

 רק על מחיר נמו� יורדת בשל  שיחולבאופ� א29בסעי� הנובעת מפרשנות האיסור הגלו� 

  .קיומה של הסדרה חילופית

 
3� ו1בפרקי� , 19ש " לעיל ה,GAL, COMPETITION ראו למשל  155 .  
   .3 בפרק ,�ש  156
בה היצר� אשר נהפ� לבסו� לבעל שבתקופה  מוב� שג� הסדרה זו אינה פותרת את חוסר הוודאות  157

הדינמית א�  ועל כ� ג� הסדרה זו יכולה לפגוע ביעילות, לכתחילהמונופולי� מחליט א� להשקיע בשוק מ
 .כי במידה פחותה מרגולציה בדיעבד

  .1957–ח"התשי, חוק הפיקוח על מצרכי� ושירותי�  158
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ר� גבוה להוכחת קיומו לעילה הציבו לבסו� נציי� שבתי המשפט הישראליי� שנדרשו 

השאלה העולה בהקשר  159.לפחות בשלב אישור תובענה ייצוגית, של מחיר גבוה בלתי הוג�

עליה� ש הדר� הנכונה להתגבר על המכשלות היאזה היא א� הצבת ר� גבוה כאמור 

, היתר אמנ� ר� גבוה מצמצ� את טעויות החלת. לטעמנו התשובה היא בשלילה. הצבענו

דאות הכרוכה והו�לרבות אי, � הוא מותיר על כנ� את מרבית הבעיות שפורטו לעילאול

  . הוג�למחיר בלתי מהו קו הגבול המפריד בי� מחיר הוג� בשאלה

החלת תורת ההחלטות על עילת הניצול לרעה של כוח מונופוליסטי בדר� של גביית 

  . מחיר גבוה שלא תחול על כדי פרשנות החזקה  אפואמחיר בלתי הוג� מחייבת

ג� א� לא תתקבל פרשנות זו יש למצער לבטל את פליליות האיסור וכ� לחוקק חקיקת 

 יש 160.אפשרי ככל שהדבר, "הוג�" המחיר הלשיעורמשנה אשר תית� אינדיקציה ברורה 

בו צפוי שאי� מקו� להחיל הגבלה מקו� .  פרמטרי� החשובי� לצור� בחינה זובכמהלהכיר 

זמ� סביר או שיש דר� יעילה יותר בתוריד את המונופולי� מכיסאו שידו הנעלמה של השוק 

השיקול העיקרי אשר צרי� להדרי� את ,  מתמלאאינוג� א� תנאי זה . להגדיל תחרות בשוק

טווח של רווחה חברתית  דינמיי� ארוכילהמחוקק הוא יצירת איזו� בי� שיקולי� סטטיי� 

את מנגנו� השוק יש צור� לאפשר על מנת שלא לשתק . במסגרת המגבלות המוסדיות

מש� תקופה ארוכה מספיק על בלמונופול אשר הגיע למעמדו זה בזכות ליהנות מפרותיו 

במסגרת זאת יש . מנת שלא לפגוע בתמריצי שאר החברות בשוק להגיע למעמד זה

או   בעל המונופולי� בפיתוח המוצרשקיבל עליוברמת הסיכו� , בי� היתר, להתחשב

במידת , יתר החברות בשוקלרמת התמריצי� שהאיסור יוצר בודאות וות הברמ, וברכישת

לבסו� רצוי . הפגיעה בצרכני� בישראל ובער� המוס� שה� מקבלי� מהמוצר שבמונופולי�

לדעתנו לבטל את האפשרות להגיש תביעה נזיקית או חוזית על בסיס האיסור אשר תתגלגל 

. לא הוג�לקו גבול ברור בי� מחיר הוג� לפתח� של בתי המשפט הרגילי� ותחייב� לקבוע 

לקראת יצירת תשתית משפטית באירופה לתביעות נזיקי� בעילות הגבליות מתרבי� , אכ�

הקולות שלא להחיל את העילה במסגרת תביעות נזיקיות בשל הקשיי� האכיפתיי� 

נית� להקי� בית משפט או גו� מיוחד בעל מומחיות ,  למצער161.והמוסדיי� שהיא יוצרת

 162.כלכלית בניתוח הנדרש אשר רק בפניו יהיה נית� לברר תביעה נזיקית או חוזית כאמור

כיוו� שהיא עשויה , ובהתאמה את ההרתעה, אמנ� תביעה נזיקית תגביר את האכיפה

נית� להשיגה , אול� א� זו מטרתנו, להתגבר בי� היתר על בעיית חוסר המשאבי� של הרשות

בדר� זו . 30ת תקציבה של הרשות לאכיפה על בסיס סעי� הגדל: בדר� בעייתית הרבה פחות

 
ורת ב מערכות תקש"מת' אברהמי נ 36128/99) א"תמחוזי (א "בש ;716' בעמ, 61 ש"הלעיל , רייסעניי�   159

  .)2006 (37 ,27) 2(ד"תשסהמ " פמ"בכבלי� בע
" ?מעמד לרעה ניצול – גביית מחירי� מונופוליסטיי�"גל ) שיצר(מיכל : טענה זו כבר הועלתה בעבר  160

 .)8.1.2004, אוניברסיטת חיפה, הרצאה בכנס ניצול כח מונופוליסטי לרעה(
 Amelia Fletcher & Alina Jardine, Towards an Appropriate Policy for Excessive לראו למש  161

Pricing, 2007 EUR. COMPETITION L. ANN. 475, 533. ההגבלי� העסקיי� הבריטית הצהירה כירשות  
“In order to reduce deterrence, firms should not face fines for excessive pricing, and should 

not face the risk of private damages actions in respect of such behaviour”; OECD, Excessive 
Prices ,296' עמב ,65ש "לעיל ה.  

  .675–670' בעמ, 99ש "לעיל ה,  גילהלטענה ברוח זו ראו  162
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ותתגבר האכיפה בדר� , יימנעו הבעיות הנוצרות מאכיפה נזיקית שעליה� הצבענו במאמר

  163.ראויה ומתאימה יותר

   הניסיו� האירופי באכיפת העילה)3(

הקשיי� האכיפתיי� שמציבה עילת המחיר הגבוה הבלתי הוג� הובילו את רשות ההגבלי� 

מאז שנות התשעי� הרשות איננה . עסקיי� האירופית להקדיש משאבי� מינימליי� לאיסורה

 אלא כאשר המחיר המונופוליסטי ,יוזמת תביעות על בסיס עילה של מחירי� מונופוליסטיי�

או כאשר המחיר הגבוה מונע , כמו במקרה של אפליית מחירי�, גור� לחס� כניסה מלאכותי

בה� סטתה הרשות מכ� היו בשוק שהמקרי� הבודדי� . ותשימוש במשאב החיוני לתחר

). דוגמת שוק הדואר(חוק  ובשוק של מונופולי� יציר) דוגמת שוק הטלקומוניקציה(מוסדר 

אי� כלי אחר להסדיר מחירי� בשווקי� , בניגוד לישראל,  שלקהילה האירופיתא�זאת 

 מוכרת �בהש שנה  מארבעי�יותרלאור� : זאת ועוד. ידי רגולטור ספציפיבשאינ� מוסדרי� 

שרוב� עירבו ג� , בה� הכירה בעילהשקיבלה הרשות רק שש החלטות פורמליות , העילה

ובשניה� ,  ג� בית הדי� האירופי קבע רק בשני מקרי� שהעילה הופרה164.התנהגות מדירה

  165.תה מעורבת התנהגות מדירהיהי

 א�. ר בעייתי ביותררוב המלומדי� הבכירי� באירופה מאוחדי� בדעה כי האיסוג� 

, ככל הנראה, שמרבית המלומדי� מכירי� בכ� שכוונת המנסחי� של אמנת רומא הייתה

הניסיו� בהחלת האיסור כמו ג� התחכו� הגובר ,  הוגני�בלתילהגביל מחירי� גבוהי� 

בהבנת הדינמיקה של השוק הובילו רבי� למסקנה כי יש לפרש את האיסור על מחיר בלתי 

  . חול רק במקרי� של התנהגות מדירה שיבאופ�הוג� 

קובעת , אחת ממייסדות תחו� ההגבלי� העסקיי� באירופה, Valentine Korah' פרופ

 Richard'  פרופworrying”.166“�ו ”disturbing“שהאיסור על מחיר גבוה בלתי הוג� הוא 

Whish ,קובע כי, אשר ספרו על הגבלי� עסקיי� הוא בי� המצוטטי� והמוערכי� ביותר 

“There are persuasive arguments against direct control of prices under competition 

law”.167 Whish בבסיס כלל המאפשר לבעל מונופולי� ש מציי� את השיקולי� הדינמיי�

סיו� מלמד על קשיי� אדירי� בקביעה יהוא קובע שהנ, בנוס�. לגבות מחיר מונופוליסטי

  . תרגו� אמות מידה אלו למבח� משפטי היוצר ודאותב הוג� ותיבלמתי מחיר הופ� להיות 

 
 יעלה ,בשל תפיסה רגולטוריתלמשל בשל מכשלות פוליטיות או , בו פתרו� זה אינו אפשרישמקו�   163

  ).Second best(הג� שה� יעילי� פחות , הצור� לשקול בשנית פתרונות חלופיי�
164  Massimo Motta & Alexandre de Streel, Excessive Pricing in Competition Law: Never Say 

Never?, in THE PROS AND CONS OF HIGH PRICES 14, 30 (Swedish Competition Authority ed., 
2007).  

165  Case 226/84, British Leyland Public Ltd. Co. v. Comm'n, 1986 E.C.R. 3263;  
Case C-385/07 Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH v. Comm’n, 2009 

E.C.R. I-6155.  
166  VALENTINE KORAH, AN INTRODUCTORY GUIDE TO EC COMPETITION LAW AND PRACTICE 

202–203 (9th ed. 2007).  
167  RICHARD WHISH, COMPETITION LAW 709 (6th ed. 2001).  
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השני� של  בי� היתר בשל ההכרה רבת,  טועני� לביטול העילהאינ�ג� מלומדי� אשר 

עומדי� על , הקשיי� שבשינוי פרשנות הסעי�בשל בקיומה ובתי המשפט האירופיי� 

 Decisions by the“ קובעי� כי �Childו Bellamy כ� למשל. הקשיי� העצומי� בהחלתה

Commission and national courts demonstrate the considerable difficulties of establishing 

this abuse”.168 Faull ו�Nikpay כי  קובעי�“[it has] proved to be a notoriously difficult 

abuse to prosecute […]”.169פרופ  'Monti  קובע כי“[t]here is no workable policy to 

identify and penalise excessive pricing”.170 כפי ש� Furseמסכ� ,“It is difficult to find 

any unequivocal support of the policy of dealing with excessive pricing under 

competition law in the literature”.171  

סבורי� שהקשיי� המוסדיי� , רה העילהש� הוכ, גדולי המומחי� באירופה, לסיכו�

כבדי  בהגדרת הפעולה האסורה ומחיר הטעות של החלה לא נכונה של האיסור ה� הניכרי�

הרבה הקשיי� המוסדיי� , כפי שיפורט להל�: ודוק. החלתה� ורבי� מצדדי� באי,משקל

� בי� היתר בשל האפשרות שהתביעה תגיע לפתח, באירופהמאלה ש בישראל י�חמוריותר 

במסגרתה יידרש בית המשפט לקבוע קו ששל בתי המשפט הרגילי� במסגרת עילה נזיקית 

, אכ� .בעניי� זה ישראל דומה יותר לארצות הברית. גבול ברור בי� מחיר הוג� ובלתי הוג�

היו ועוד� הבעיות הפרקטיות והמוסדיות הכרוכות בהפיכת בתי המשפט למפקחי מחירי� 

שיקולי� הדינמיי� ה לצדיקנית לא לאסור על מחירי� גבוהי�  בבסיס ההחלטה האמרקיימות

   172.שפורטו לעיל

לא כל א� ,  של העילהניכרראוי לציי� כי האיחוד האירופי דוגל כבר שני� רבות בצמצו� 

 מגמה זו בולטת במיוחד בחלק ממדינות 173.המדינות החברות בו הולכות בדר� דומה

 רבי� הנשלטי� על ידי מונופולי� שה� תוצר מאופיינות בשווקי�שעדיי� , אירופה�מזרח

 סהשימוש בכלי של הסדרת מחירי� נתפ. של המשטר הריכוזי שקד� לפתיחת שוקיה�

במדינות אלו חלק ממער� הכלי� הנדרש על מנת להג� על הצרכני� והוא ממשי� את פיקוח 

תחרות ידי רשויות הבראוי לציי� שההסדרה נעשית .  השלטו� הקוד�שלהמחירי� הישיר 

 ולרוב היא צופה פני עתיד ומעניקה לרשות תפקיד מתמש� ,)ולא בתי המשפט הרגילי�(

מחקר שבח� כלי� אלו הגיע למסקנה שהשימוש בה� אינו קונסיסטנטי ואינו יוצר . בפיקוח

 – מרבית השווקי� המוסדרי� ה� מונופולי� מוחלטי�, בנוס�. ודאות ברמה הנדרשת

 בה� – שדות תעופה וטלקומוניקציה, דוגמת מי�,  לצרכני�השולטי� על משאבי� חיוניי�

 
168  BELLAMY & CHILD EUROPEAN COMMUNITY LAW OF COMPETITION ¶¶10.104-10.110 (Peter 

Roth & Vivien Rose eds., 6th ed. 2008).  
169  EC LAW OF COMPETITION ¶4.365 (Jonathan Faull & Ali Nikpay eds., 2nd ed. 2007) .  
170  GIORGIO MONTI, EC COMPETITION LAW 219 (2007).  
  . 70ש "לעיל ה, Furseראו   171
172  Michal S. Gal, Monopoly Pricing as an Antitrust Offense in the U.S. and the EC: Two Systems 

of Belief About Monopoly?, 49 ANTITRUST BULL. 343 (2004) )להל� :Gal, Monopoly Pricing .(
  .כלות קטנותבהקשר זה ראוי לציי� שהבעיות הפרקטיות והמוסדיות לרוב רק מתגברות בכל

173  OECD, Excessive Prices ,65ש "לעיל ה.  
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 174.ביעילותו� שהרגולטור הספציפי האמו� על הסדרת השוק אינו מתפקד והפיקוח נדרש כי

בה נכתבו הנחיות ש,  מעניינת היא אנגליההדוגמ.  מחילות את העילהאחרותג� מדינות 

אשר התבססה , יעה שצלחה והרשות הגישה תב175, הוגני�בלתימיוחדות לזיהוי מחירי� 

ד את תחולתה של העילה ו בה בעת ההנחיות מצמצמות מא176.בי� היתר על עילה זו

בעת האחרונה ,  בנוס�177.בה� אי� חשש לפגיעה ביעילות הדינמית של השוקשלמקרי� 

לפיה על מנת להקטי� את הפגיעה ביעילות הדינמית ש, הבהירה הרשות האנגלית את עמדתה

 ואי� ה� צריכות להיות ,קנסות על חברות בשל מחירי� בלתי הוגני�אי� להטיל , בשוק

רשויות התחרות צריכות , במקו� זאת. חשופות לסיכו� שבתביעה נזיקית על בסיס עילה זו

 178.אשר יגבירו את הלחצי� התחרותיי� בשוק, לחפש סעדי� חלופיי� לפיקוח מחירי�

יעוננו שלפיו לא ראוי לאסור על לפיכ� ג� גישת הרשות האנגלית עולה בקנה אחד ע� ט

במקרה של (מחירי� גבוהי� בלתי הוגני� במסגרת תביעה נזיקית או להחיל עליה� עונש 

אלא יש להעדי� הסדרה , בדיעבד) ג� סנקצייה פלילית –במקרה של ישראל ,  קנס–אנגליה 

סמי ובעיקר סעדי� הפותרי� את בעיית המחיר הגבוה באמצעות הסרת ח, הצופה פני עתיד

  .כניסה לתחרות

   טיעו� נגד היסטורי ודחייתו)4(

טיעו� הנגד העיקרי התומ� בגישה כי המחוקק הישראלי הל� בעניי� זה בעקבות הפרשנות 

א 29 כי סעי� הוא, הכוללת ג� איסור על גביית מחירי� גבוהי� בלתי הוגני�, המרחיבה

פורש הסעי� , נוא אצל29 בטר� אומ� סעי�  עוד179. לאמנת רומא82מסעי� הועתק 

 לו רצה המחוקק לפיכ� 180.מחירי� מונופוליסטיי�על גביית� של האירופי כאוסר ג� 

  . היה צרי� לומר זאת במפורש, הישראלי כי נסטה מפרשנות זו

, טיעוני הפרשנות התכליתית הנסמכת על שיקולי אכיפה בהגשמת מטרת החוקמלבד 

 בדברי ההסבר שליוו את הצעת החוק  כבר:האלהיש להדגיש את העובדות , שפורטו לעיל

ש� נקבע . שינויי� המחויבי� מתחולת החוק בישראלה לפינפתח הפתח לפרשנות האיסור 

מומל� לאמ� את שיטת הפיקוח על הגבלי� עסקיי� המקובלת במדינות אחרות "כי 

 
174  Alexandr Svetlicinii & Marco Botta, Article 102 TFEU as a Tool for Market Regulation: 

“Excessive Enforcement” Against “Excessive Prices” in the New EU Member States and 
Candidate Countries, 8 EUR. COMPETITION J. 473 (2012).  

175  Office of Fair Trading, Guidelines in Relation to Chapter II Prohibition Under the UK 
Competition Act (1999)) ההנחיות האנגליות: להל�.(  

176  Napp Pharmaceutical Holdings Ltd. v. Director General of Fair Trading, [2002] CAT 1, 
[2002] Comp. AR (Eng.).  לביקורת על ההחלטה ראו למשלDavid S. Evans. & A. Jorge Padilla, 

Excessive Prices: Using Economics to Define Administrable Legal Rules, 1 J. COMPETITION 

L. & ECON. 97 (2005) .  
  .4.7הנחיה  ,175ש " לעיל ה, האנגליותההנחיות  177
178  OECD, Excessive Prices ,296 'בעמ, 65ש "לעיל ה .  
� ל102 'סכיו� זהו   179Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European 

Union art. 102, May 9, 2008, 2008 O.J. (C 115) 47 available at http://eur-lex.europa.eu/ 
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN.  

     .19ש "לעיל ה, GAL, COMPETITIONראו   180
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את תכנית הפיקוח הקבועה בדיני הקהילה האירופית , בשינויי� המחויבי�ובמיוחד (

להגדיר באופ� ברור וכללי את כפיפות בעל המונופולי� להתנהגות , ) [...]המשותפת

   181."מותרת

 המקריני� על  הבדלי� חשובי� בי� אמנת רומא לבי� החוק הישראלישישה קיימי�

אמנת רומא איננה מטילה אחריות פלילית על , ראשית. אימו� עיוור של הפרשנות האירופית

בו עסקינ� באחריות שמקו� , אכ�. א הישראלי29 סעי� כפי שעושה, מי שמפר את הוראותיה

רטט את סבו קשה לשיש מקו� למשנה זהירות בהרחבת ההוראות בייחוד מקו� , פלילית

יש מקו� לשקול פרשנות שאינה , א� אי� אפשרות ליצור ודאות בחוק. גבולות האיסור

ל זה בא לידי ביטוי שיקו. בעיקר במישור הפלילי,  הוגני�בלתיאוסרת על מחירי� גבוהי� 

   182 .רייסג� בפסק דינו של בית המשפט העליו� בעניי� 

נדגיש שוב שהעבירה הפלילית של ניצול מעמד לרעה דורשת הוכחת רכיב ידיעה 

כפי  183."ובלבד שהוכחה כוונתו להפחית את התחרות בעסקי� או לפגוע בציבור ",מיוחד

 מיצירת מוצר טוב יותר לצרכני� או , מחיר גבוה הנובע מהתייעלות בייצור,שפורט לעיל

לא ימלא את , אפילו מכישלו� של מתחרה שאינו קשור לפעילות מדירה של בעל המונופולי�

אי� פגיעה , שהרי למרות הפגיעה במתחרי� יעילי� פחות. תנאי הכוונה לפגוע בתחרות

, מחיר גבוה הנובע מפעולה במסגרת המשחק התחרותיא� ההשאלה . בהלי� התחרותי

 היא, מלא אחר התנאי של פגיעה מכוונת בציבורי, שאינה מדירה מתחרי� באופ� בלתי הוג�

נית� לטעו� שבעצ� העלאת המחיר התכוו� , כאשר מתמקדי� בתוצאה, מחד. מורכבת יותר

בעל המונופולי� לפגוע בצרכני� בשל הקטנת הרווח העוד� שלה� מעסקת הרכישה של 

בה רכש ומשמר בעל שכאמור מתעל� כליל מהדר� ניתוח , מאיד� .מוצריו ושירותיו

 לפיכ�. אשר בחישוב כולל יכולה להיטיב ע� הצרכני�, המונופולי� את כוחו המונופוליסטי

אי� בו פגיעה בהלי� התחרותי והמחיר הגבוה משק� את העדפות הצרכני� למוצריו שמקו� 

קו� לטענה שאי� יש מ,  שה� טובי� יותר ממוצריה� של מתחריו,של בעל המונופולי�

טענה זו מקבלת משנה תוק� כאשר כוללי� בניתוח ג� את . פגיעה מכוונת בציבור

. המנותחי� להל�, התמריצי� שיוצר מחיר מונופוליסטי לחדשנות בייצור וחדשנות דינמית

בתי באול� סוגיה זו טר� זכתה לליבו� , לאימו� הראויהאנו סבורי� שהפרשנות השנייה היא 

אמנ� מבהיר כי עוד ראוי לציי� שגילוי הדעת שפרס� הממונה לאחרונה . המשפט בישראל

אול� הוא מותיר את הדלת פתוחה ג� להטלת , דר� המל� תהיה הטלת עיצומי� כספיי�

 לא שלל בית המשפט העליו� את רייס ג� בפסק די� 184.סנקציות פליליות בחלק מהמקרי�

 החשש שהעילה תהווה בסיס יללאור האמור לע 185.האפשרות להטיל סנקצייה פלילית

 . יתר  בסיס להרתעתוהוא ,לתביעה פלילית בישראל טר� הוסר
 

ההדגשה ( 228ח "ה, 1995–ו"התשנ, )2' מסתיקו� (הצעת חוק ההגבלי� העסקיי� דברי ההסבר ל ל1' ס  181
  ). נ"ה, ג" מ–הוספה 

  .61 ש"הלעיל , רייסעניי�   182
וכל ' "ראו אורי שוור�ל הקושי שיוצרת דרישה זו באכיפה פלילית ע. לחוק ההגבלי� העסקיי�) א4(47 'ס  183

  . )2012 (122, 110 ט תאגידי� "עיד� חדש באכיפת חוק ההגבלי� העסקיי�: 'האוכ� הרי זה משובח
  . 18' בעמ, 7ש "הלעיל , גילוי הדעת  184
 אותו מחיר אשר מהוהיא ו השניההשאלה עולה [...] " : לפסק הדי�16' פס, 61 ש"הלעיל , רייסעניי�   185

  ."גבייתו עולה כדי עבירה פלילית ומהווה בסיס אפשרי לתביעות נזיקי�
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בית הדי� של הקהילה האירופית נדרש להכריע א� בעל , בניגוד לישראל, שנית

מונופולי� פלוני גבה מחיר בלתי הוג� במסגרת ערר על החלטה של הרשות האירופית באותו 

לעומת . חר שרשות רגולטורית קבעה את ממצאיה בעניי�הדיו� ש� נעשה לא, משמע. עניי�

ג� ללא , נזיקית או חוזית בפני כל בית משפט, זאת בישראל נית� להגיש תביעה פלילית

  . ידי הרשותבהחלטה מוקדמת וניתוח השוק 

כמו ג� רשות , בית הדי� האירופי, כפי שפורט לעיל: לו ואולי חשוב מכ,שלישית

 נדרשי� ג� כיו� ואינ� –  בעת שקבעו שהעילה קיימת– ודרשלא נ, ההגבלי� האירופית

אלא רק לשאלה הכללית א� , לקבוע בבירור היכ� עובר קו הגבול בי� מחיר הוג� ובלתי הוג�

לעומת זאת במסגרת  . בלתי הוג�היהו� שהמחיר הנדרש ותה הפרה כייבמקרה ספציפי הי

 מתי הופ� המחיר להיות בלתי תביעה נזיקית בישראל נדרש בית המשפט לקבוע בבירור

 חלק גדול מהקשיי� המוסדיי� של פיקוח לפיכ�.  הנזקשיעורהוג� על מנת לחשב את 

יצוי� כי . באיחוד האירופי מתעוררי� כלל אינ�המשפט בישראל  מחירי� באמצעות בית

בשני� האחרונות נדונה באיחוד האירופי השאלה א� ראוי שהפרה הגבלית תהווה ג� בסיס 

ובחוקי ההגבלי� של חלק ממדינות אירופה בסיס נזיקי כבר , לה נזיקית ובאילו תנאי�לעוו

במסגרת זו מתרבי� הקולות הקוראי� להחריג מהעילות הנזיקיות את עילת המחיר  186.קיי�

  . הגבוה הבלתי הוג�

בדי� הישראלי מצטרפת לחזקת הניצול לרעה ג� חזקה חלוטה לקיומו של בעל , רביעית

לעומת זאת באיחוד . )50%מעל  (טכני של נתח השוק�המבוססת על מבח� מבנימונופולי� 

לשוני זה . ניכרבעל מונופולי� מוגדר כמי שיש בידיו כוח שוק :  מהותיהואהאירופי המבח� 

מונופולי� לבי� מי שאינו מוגדר כ� ברור יותר בעל כיוו� שקו הגבול בי� : השלכה חשובה

 לבחור �50%מי שמתקרב לר� הכ� תגבר הנטייה של , יי�וקל יותר להחלה במקרי� הספציפ

הג� , �50% שמספר צרכניו יקט� מבאופ�לפיה הוא מעלה את מחיר מוצריו שבאסטרטגיה 

כפי שפורט , שבמחיר שהוא היה מעוניי� למכור בו היו צרכני� נוספי� נהני� ממוצריו

   187.לעיל

 בעת שהחוק – דגישו בעיקרהדיני ההגבלי� העסקיי� של האיחוד האירופי , חמישית

ללא גבולות כלכליי� בי� ,  יצירת שוק אירופי מאוחדה שלמטראת ה –פורש לראשונה 

 ואשר יאפשר לצרכני� בקצווי האיחוד האירופי ליהנות מתחרות ומתנאי� כלכליי� ,מדינות

  באופ�מטרה זו הקרינה על פרשנות החוק. דומי� לאלו השוררי� במדינות אחרות באיחוד

מטרה זו אינה .  מאלו שבמדינה אחרתבהרבהמחירי� במדינה אחת לא יהיו שוני� שה

לפחות חלק ממדינות האיחוד האירופי אשר ,  אכ�188.רלוונטית לפרשנות החוק הישראלי

מחויבות לאמ� את האיסור אל תו� חוקיה� המדינתיי� בחרו שלא להחילו בפועל או 

  .להחילו בצמצו� רב

 
 THE INTERNATIONAL HANDBOOK ON PRIVATE ENFORCEMENT OF COMPETITIONראו למשל   186

LAW (Albert A. Foer & Jonathan W. Cuneo, 2010) .  
אול� עדיי� עומדות . שינוי החוק הישראליבנציי� כי את ארבעת ההבדלי� המנויי� לעיל נית� לבטל   187

, ות שהובילו ג� את הרשות האירופית לקבוע שאי� כמעט תחולה לאיסור בפועליבעינ� הטענות הכלל
  .הכרתו המפורשת של בית הדי� האירופי בעילה למרות קביעת

  .172ש " לעיל ה,Gal, Monopoly Pricingזו ראו להרחבה בנקודה   188



  ו"תשע מה משפטי	  גל והילה נבו) שיצר(מיכל 

324  

�ולעומתה האיחוד האירופי מתפקד לרוב ,  קטנה וריכוזיתישראל היא כלכלה, לבסו

. כמפורט במאמר, להבדל זה השלכות המושכות בכיווני� שוני�. ככלכלה גדולה וביזורית

בשל היכולת המוגבלת להסתמ� על ידו הנעלמה של השוק קיי� צור� מוגבר למצוא , מחד

בעיקר כשכוח זה אינו , יכלי� נוספי� אשר יגבילו את ניצולו של כוח שוק מונופוליסט

ומאיד� דווקא , מבוסס על יתרונות תחרותיי� דוגמת יעילות בייצור או יעילות דינמית

אשר כוחות השוק , בכלכלה קטנה הצור� ליצור תמריצי� ליעילות בייצור ויעילות דינמית

צור� זה הוא המחייב בחינה מעמיקה של . הוא רב, הטבעיי� ממילא מחלישי� אות�

ת והחסרונות היחסיי� של כלי ההסדרה השוני� על מנת לוודא שהכלי שנעשה בו היתרונו

  .שימוש אכ� מקד� את הרווחה החברתית

בדי� ש מזה הקיי� קט� בהרבהיתר בדי� האירופי   החשש מהרתעתבעקבות זאת

  בחשבו� בטר� תאומ� הפרשנות האירופית לאיסורלהביאהעובדה שנדרש , הישראלי

� תוכר א� – בדי� הישראלי הסנקציות אשר נית� להטיל: מותר להדגיש לא ל. עיווראימו

  . ה� החמורות ביותר בעול� כולו– העילה

  מופרז תמחור בעניי� הממונה דעת גילוי. ה

 מטרתו של 189.ידי בעל מונופולי�בלאחרונה פרס� הממונה גילוי דעת בעניי� תמחור מופרז 

ניות הממונה מזאת אשר אותה אימצו להודיע על שינוי מדי: כפולהגילוי הדעת היא 

לנסות וליצור מתודולוגיה להחלת האיסור על מחיר גבוה בלתי וכ� , הממוני� שכיהנו לפניו

א� גילוי הדעת פותר את , בקצרה,  מטרתנו כא� היא לבחו�190.הנחה שהוא אכ� קיי�בהוג� 

 �קד בשתי בהקשר זה נתמ. עליה� עמדנו לעילשא 29הבעיות האינהרנטיות בהחלת סעי

 א�, וא� כ�,  בכלי הרגולטורי הנכו�השתמשא� הממונה : שאלות הכרוכות ושלובות זו בזו

הכלי� שהוצעו לשימוש בכלי זה עורכי� את האיזו� הראוי על מנת להתגבר על מחירי 

 נציי� שההצדקות שמעלה הממונה להכרה בעילה נדונו .יתר שפורטו לעיל הטעות בהחלת

ההצדקות שהועלו אינ� , כפי שהראינו. � לחזור על דיו� זה כא�ועל כ� אי� טע, במאמר

על כ� בטר� תאומ� מדיניות הממונה בבתי . מתמודדות ע� כל הכשלי� של רגולציה כאמור

למע� לא יצא שכרנו , המשפט או בטר� הוא יחיל אותה ראוי להתמודד ע� הטענות

  .בהפסדנו

אינו לדעתנו גילוי הדעת , יית מחירי�ג� א� נניח שנכו� ויעיל שהממונה יעסוק ברגולצ

א כבסיס הסמכות 29גילוי הדעת מפנה לסעי� .  בכלי הרגולטורי הנכו� למטרה זומשתמש

את . ויש לשנותה, בעינינו זו החלטה בעייתית ביותר. של הממונה להסדרת מחירי� גבוהי�

.  לחוק30י� סמכות הממונה להסדיר את פעולות בעל המונופולי� היה ראוי להשתית על סע

התנהגותו של בעל  "בשלקובע כי א� ראה הממונה כי , ההסדרתי באופיו, סעי� זה

רשאי הוא לתת לבעל המונופולי� ,  נפגעת התחרות בעסקי� או נפגע הציבור,מונופולי�

 הסעי� מונה את מחירו של ."הוראות בדבר הצעדי� שעליו לנקוט כדי למנוע את הפגיעה

 
  .7ש "הלעיל , גילוי הדעת  189
  .ועל כ� אי� צור� לחזור עליה� כא�, המאמר מתמודד ע� כל הטענות שמעלה הממונה לתמיכה בעילה  190
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בסיס סמכות זה מתגבר על חלק מהכשלי� . ריות כאמורנכס כאחת הפגיעות האפש

 �עסקינ� בהחלת הוראות ,  ראשית191.עליה� הצבענו במאמרשא 29האינהרנטיי� של סעי

מהו " לנחש"כ� בעל המונופולי� אינו נדרש ו ,מעתה ולהבא ולא בתקופה הקודמת להסדרה

 בנוגע להתנהגותו התרופה היא החלת הוראות,  שנית192.המחיר ההוג� אשר ייקבע בדיעבד

 ו התנהגות� שלפרמטריהדהיינו הסדרה מנהלית של חלק מ, העתידית של בעל המונופולי�

גילוי , אכ�. ולא עבירה פלילית היוצרת סטיגמה או עיצומי� כספיי�, של בעל מונופולי�

אול� הוא אינו שולל את החלתו של , הדעת קובע כי הכלי העיקרי יהיה העיצו� הכספי

 לא ברור א� ומתי הממונה רואה בכוונה 193. הוכחה כוונה לפגוע בציבורא�לי איסור פלי

א ג� מאפשרת לממונה להטיל 29הסתמכות על סעי� ". פגיעה בציבור"למקס� רווחי� 

 בלתיו� שהוא מחייב לקבוע מתי מחיר מתחיל להיות ו אינו ברור כיששיעורועיצו� מנהלי 

. עליה הצבענו במאמרשייתיות בהחלת האיסור בכ� גילוי הדעת אינו פותר את הבע. הוג�

כלי אשר ג� בו , הפיקוח המוצע רחב ובעייתי הרבה יותר א� מפיקוח מחירי� ישיר: ודוק

. עושה המחוקק שימוש זהיר בקבעו קבוצה מצומצמת של מוצרי� אשר עליה� הוא יוחל

י הדעת מקרי�  גילו30א במקו� על סעי� 29 על סעי�  בהסתמכו–חשוב ולא פחות , שלישית

 בתי המשפט יכריעו כי אכ� א�(ג� על התמרי� של צרכני� פרטיי� להגיש תביעות נזיקיות 

 �יישמו בתי המשפט הרגילי� שומקרי� על המתודולוגיה , )א29קיימת עילה על בסיס סעי

אול� לצרכני� פרטיי� ולבתי המשפט הרגילי� חסרי� . במסגרת תביעות נזיקיות כאמור

, ועודזאת . א� בכלל,  מתי מחיר גבוה פוגע ברווחה החברתית הכוללתהכלי� להכרעה

מבחינת , בתי המשפט שיקול דעת א� במקרה הנדו� ראוינתו� ל לא לממונה בניגוד

אלא חייבי� ה� לשמוע ולהכריע בכל תביעה המובאת , להגיש תביעה, המדיניות הציבורית

יע חברות מלהשקיע ביצירת מעמד  תביעות מסוג זה עלולות להרת.בפניה� כמפורט להל�

תיר� מתחת לס� ומונופוליסטי או ליצור תמריצי� לגבות מחיר גבוה עוד יותר אשר י

לאומיות מובילות עלולות ��כ� חברות בי כמו.  ועל כ� ה� לא תוגדרנה מונופולי�,�50%ה

, להחליט שלא כדאי לה� למכור בשוק הישראלי בשל החשש מתביעות פליליות או נזיקיות

 � החשש שהרשות תוכל להתחיל לבדוק את דוחות הרווח וההפסד שלה� ג� בלא מ�או א

אמנ� הממונה מצהיר שהרשות תפעיל את שיקול . שה� עשו פעולה מדירה הפוגעת בתחרות

פרקטי �בה� נית� להתגבר על הקושי המוסדישדעתה בדר� אשר תתמקד א� ורק במקרי� 

 אול� תובעי� פרטיי� אינ� מחויבי� ,רט להל� כמפו194, הוג�בלתי מהו מחיר השבקביע

 להביאעל הרשות , בהיותה מי שתפקיד השמירה על הרווחה החברתית מופקד בידה. לה

 
 קבע בית הדי� ,7' בעמ, 30 ש"לעיל ה, דובקבעניי� . י באופיו הסדרתלחוק ההגבלי� העסקיי� הוא 30 'ס  191

שהלי� מת� ההוראות אי� עניינו הענשת בעל המונופולי� על התנהגות העבר אלא באיזו� האינטרסי� 
. ולי�לרבות אינטרס הציבור בקידו� התחרות והאינטרסי� של בעל המונופ, השוני� העומדי� על הפרק

 � ,בשימוש רבו ה  לא נעשבשני� האחרונות,  ההגבלי� לחוק30למרות הסמכות הרחבה הקבועה בסעי
   .ופעמי� רבות השימוש בו מקביל ליתר עילות פרק ד לחוק ההגבלי� העסקיי�

.  הוראות חוק ההגבלי�לפייוכל הממונה להשית עליו סנקציות , הפר בעל המונופולי� הוראה כאמור  192
�  . פקודת הנזיקי�לפי הפרת חובת חקוקה ה שלרכני� יוכלו להגיש תביעה בעילצ, בנוס

הנוכחית לא תנקוט כלי של אכיפה  שהרשות ,145ש "לעיל ה, תמחור מופרזבמסגרת כנס הממונה הצהיר   193
  . א� גילוי הדעת משאיר את הדלת פתוחה להשתת איסור פלילי בעתיד, פלילית

  . 6 'עמב, 7ש "הלעיל , גילוי הדעת  194
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: את ועוד ז.על כ� ראוי לדעתנו לשנות את בסיס הסמכות בגילוי הדעת. בחשבו� החצנה זו

אמור יבוצע על ראוי שפיקוח כ, א� יוחלט שראוי לבצע פיקוח מחירי� דר� חוק ההגבלי�

והמשימה לא תוטל על בתי המשפט הרגילי� , אשר לו כלי חקירה וניתוח, ידי הממונה

  .במסגרת תביעות נזיקיות

ג� א� יוחל� בסיס , דהיינו. השאלה השנייה שעולה נוגעת לתוכנו של גילוי הדעת

 ?עליה� עמדנו במאמרשהא� הוא מתגבר על הכשלי� , הסמכות לרגולציה על ידי הממונה

המאזנת נכונה בי� שיקולי רווחה סטטיי� , ובעיקר הא� הוא יוצר את רמת הוודאות הנדרשת

את אכ� הגביר גילוי הדעת ,  ראשית: הערות קצרותכמהבהקשר זה נעיר ? דינמיי�ל

אי� ספק שגילוי . א� לא בצורה המאזנת נכונה בי� שיקולי� סטטיי� לדינמיי�, ודאותוה

הבוח� את ההפרש בי� , שלבי�שלב הראשו� במבח� הדול שרבאמגביר את הוודאות הדעת 

גילוי הדעת מתבסס ברובו על המבחני� . עלויות בעל המונופולי� לבי� המחיר שהוא גובה

 וא� מוסי� עוד מבחני� דוגמת עלות – מבח� העלויות ומבח� ההשוואה –האירופיי� 

עה א� המחיר הגבוה הוא  הקבי–אול� בעייתיותו הגדולה היא בשלב השני . החדירה לשוק

ודאות זו קבע הממונה שמחיר שאינו עולה �לש� פתרו� אי. אכ� בלתי הוג� בנסיבות העניי�

בפרסומי הרשות מוענק לס� זה .  מעלויות בעל המונופולי� ייצור חזקה למחיר הוג�20%על 

החשש וקיי� , מחיר גבוה יותר משמש אינדיקציה למחיר בלתי הוג�: תפקיד מרכזי א� יותר

 בחשבו� יביאהממונה אמנ� גילוי הדעת קובע ש 195.שייתקבע ככזה בפרקטיקה ההגבלית

ומצבי� שבה� המונופול ,  ומועילות של המונופולנכבדותמצבי� שבה� יש לעודד השקעות 

אול� פרמטר זה מגביר שוב את חוסר  ,צרי� לפעול בשוק שיש בו הרבה סיכוני� עסקיי�

על המבחני� שהוצעו או שניסו להחיל� דעת מתבסס לרוב בהקשר זה גילוי ה. ודאותוה

 וכי אי� זה , כלי� ברורי� להחלהעה הרשות האירופית למסקנה שאי� להוש� הגי, באירופה

 בהמש� לנקודה זו ראוי לציי� שכותרתו של גילוי .ראוי שהרשות תפעל כמפקחת מחירי�

גילוי , אכ�.  שקובע החוקכפי" מחיר בלתי הוג�"ולא ל" מחיר מופרז"הדעת מתייחסת ל

אול� זהו רק השלב הראשו� של , הדעת מגביר את הוודאות בדבר היותו של המחיר מופרז

  .ואי� בו די כדי לקבוע שהמחיר המופרז הוא ג� בלתי הוג�, המבח�

 רווח כנמל מבטחי� אמנ� פותרת חלק מהבעייתיות של 20%החלת ר� של : חשוב מכ�

היא מקטינה מאוד את התמרי� של חברות :  מסוג אחרעלותת א� היא יוצר, חוסר הוודאות

יש שווקי� רבי� . להשקיע ביעילות בייצור וביעילות דינמית על מנת להיות בעלי מונופולי�

 מעל בסיס העלויות אי� בו די כדי לכסות את הסיכו� הכרו� בכניסה 20%שבה� רווח של 

בעיקר כאשר עסקינ� בשוק ,  ופיתוחלשוק של חברות מקומיות או זרות או בהשקעה במחקר

פגיעה ביעילות הדינמית , וכפי שפורט. קט� שבו מספר הצרכני� הפוטנציאליי� קט� ממילא

  . היא בנפשנו

 
�זמי� ב" שאלות ותשובות: מחיר מופרז"רשות ההגבלי� העסקיי�   195www.antitrust.gov.il/pikuh%20a 

l%20mehirim.aspx) לעשות הואכל שעל בעלי המונופולי�  ):שאלות ותשובות:  מופרזמחיר: להל� :
עליה� . 2, ללא מניפולאציות חשבונאיות, את עלויותיה� בצורה שמרנית וזהירהלבדוק  עליה�. 1"

 מעל לעלויות 20%לא לגבות מחיר העולה על . 3�ו, לעקוב אחרי ההנחיות האחרות שבגילוי הדעת
  ".ה� יהיו מוגני� מאכיפה מצד רשות ההגבלי� העסקיי� על גביית מחיר מופרז, כ�. המחושבות
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נניח שחברה מייצרת את מוצריה תו� שימוש .  פשוטהבדוגמהנית� להדגי� זאת 

הנה יח לה כי תהרווח אשר יבטי.  ליחידה100 ועלות הייצור שלה היא ,בטכנולוגיה ישנה

לפיה המחיר שהיא גובה אינו מופרז ועל כ� לא תהיה חשופה לתביעה פלילית או שמחזקה 

לחברה יש אפשרות להוריד . 120כלומר מחיר המוצר הכולל יהא מקסימו� , 20 הואנזיקית 

טכנולוגיה זו תוריד את .  שימוש בטכנולוגיה חדשהבאמצעותדרסטית את עלויותיה 

 בה� שימוש אחר ויעיל להשתמשיחידה ותחסו� משאבי� אשר יהיה נית�  ל�20עלויותיה ל

 יהיה אול� אז הרווח שהיא תוכל להרוויח על כל יחידה ,)למשל חשמל ומי�(יותר במשק 

אבל התמרי� של החברה להוריד את , אמנ� הצרכ� והמשק ייהנו מכ�.  ליחידה4רק 

ורדה כזו גוררת אחריה ג� הקטנת ו� שהוכי, עלויותיה קט� לעומת מצב ללא גילוי הדעת

האיסור עלול לקד� עוד יותר מבנה לפיכ�  196.לפחות בתנאי� מסוימי�, הרווח הכולל שלה

לא חשש . שוק הכולל חברות מונופוליסטיות לא יעילות בעלות תמרי� מוגבל להתייעלות

ה� בשבה תנאי השוק הטבעיי� יוצרי� שווקי� רבי� יותר ש,  בעיקר בכלכלה קטנהמבוטל

השיפור באמצעי הייצור לא ייכנס לרוב לחריגי� שקבע הממונה : ודוק. פועלי� מונופולי�

ה� הרווח המותר עשוי להיות בבדבר פעולות בעלות סיכו� גבוה או פעולות מחקר ופיתוח ש

  .גבוה יותר

הגבלת הרווח שמקטי� את החשש לקביעה כי בעל המונופולי� ניצל לרעה את מעמדו 

חברות , כפי שפורט לעיל. ולה ליצור מבני שוק לא יעילי� בדר� נוספת על20%לר� של 

יגבו מחירי� גבוהי� על מנת שלא )  מהשוק50%יותר מ(אשר יתקרבו לס� של בעל מונופול 

�עלות ייצור כל . בו היא פועלתש מהשוק 48% בעלת היאנניח שחברה . לעבור את הס

 ולכ� ,ביקוש הצרכני למוצריה הול� וגדלה. �140כעת היא מוכרת אותו ב. 100 היאיחידה 

, אול� א� היא תיענה לביקוש הגובר ,יש באפשרותה ליהנות ממעמד מונופוליסטי בשוק

על כ� ייתכ� שאסטרטגיה הממקסמת את רווחיה תהא .  מרווחיה50%יהא עליה לוותר על 

ת להגביל את מכירותיה בשוק א� בדר� של הגבלת הכמות הנמכרת או בדר� של העלא

המעדי� את מוצריה על פני אלו של מתחריה (מצב זה יפגע ברווחת הצרכ� . המחיר עוד יותר

  ).140ג� במחיר של 
 שרבות מחברותיה המצליחות מייצאות חלק ניכר , ישראל היא כלכלה קטנה,זאת ועוד

 א� – זאת אחת הדרכי� העיקריות: לייצוא תפקיד חשוב ביותר בכלכלה קטנה. ממוצריה�
 להתגבר על הכשל המרכזי הנובע מביקוש מקומי מוגבל אשר יכול –  שבה�ריתהעיקלא 

ייצוא מאפשר לחברות  . השווקי�תבגודל יעיל במרבי לתמו� רק במספר קט� של חברות
הוא ג� . בכ� להתגבר על כשל השוק האמורוישראליות להגדיל את הכמות המיוצרת 

ייצוא ולהגבלות על מחיר  מה ל197.מאפשר לשפר את מאז� התשלומי� של המדינה
החברה הישראלית תגבה מחיר נמו� עבור מוצריה : לכאורה אי� דבר במשות�? בישראל

בשוק הישראלי בשל הגבלת המחיר על ידי רשות ההגבלי� העסקיי� ומחיר המושפע מתנאי 
אול� הגבלות המחיר בישראל עלולות . בה� אי� הגבלות על המחירשהשוק בשווקי� זרי� 

יס להגבלות מחיר ג� באות� שווקי� זרי� אשר עדיי� מחילי� בפועל הגבלות על להוות בס

 
 ולכ� רווחיו , של הביקושניכרתייתכ� שהורדת המחיר תביא להגדלה , יקוש הצרכניתבתלות בגמישות הב  196

 .של בעל המונופולי� בכל זאת יגדלו
197  GAL, COMPETITION ,19ש "לעיל ה . 
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� בישראל יכול להוות בסיס ראשוני והמחיר הנמ. דוגמת מזרח אירופה,  הוג�בלתימחיר 
המשווה בי� המחיר בשווקי� שוני� של אותה חברה על מנת , להחלת מבח� ההשוואה

  198.להוכיח מחיר גבוה
, בי� היתר, בתשובה לשאלה זו ענה הממונה שהר� מבוסס? 20%כיצד נקבע הר� של 

 אול� בחינה מעמיקה של דברי 199.שא� מצוטטי� בראשית גילוי הדעת, �"על כתבי הרמב
אלא יש , � מעלה שג� לדעתו אי� להחיל איסור על מחיר גבוה על כל המוצרי� בשוק"הרמב

 דוגמת חוק הפיקוח על 200,ויי�להגביל את האיסור למוצרי� בסיסיי� וחיוניי� דוגמת לח� 
בעת קביעת ר� כאמור יש לבחו� את : זאת ועוד.  ושירותי� הקיי� ממילא בישראלמצרכי�

או למצער להבחי� בי� תעשיות שונות , רמת הסיכו� שבה פועלי� מרבית השווקי� בישראל
  201.לפי רמת הסיכו� בה�

כ� למשל . ד האירופיבהקשר זה נעיר כי זהו ס� הרבה יותר נמו� מזה שהוצב באיחו

.  מעלות מת� השירות24גבתה עבור שירותיה פי  GM נטע� כי General Motorsבעניי� 

קבע בית המשפט האירופי כי ,  מהעלות8לרמה של פי  GM בעקבות הורדת המחיר של

 החלטה שו�א� , יותר אחרות קובעות ר� נמו�ה אמנ� חלק מההחלטות 202.ההפרה תוקנה

 קובעת כי הרווח על העלות יהא זהה לזה אינההרשות האירופית  שלשל בית המשפט או 

בה� המחיר הגבוה היה למעשה שוזאת ג� במקרי� , 20%או נמו� עד כדי , שבשוק תחרותי

אשר , קיימת סכנה שבתי המשפט הרגילי�:  זאת ועוד203.פועל יוצא של התנהגות מדירה

יסתמכו על ר� , דינמיי�ל סטטיי� כאמור אינ� בעלי מומחיות מיוחדת לאיזו� בי� שיקולי�

הניסיו� מלמד שבמיוחד במצבי� שבה� , אכ�. זה כאינדיקציה לר� הראוי בתביעות פרטיות

הוא ירבה להסתמ� על כללי� , חסר למקבל ההחלטות ידע הדרוש לו לקבל החלטה מורכבת

טות תורת ההחל,  שוב204.על מנת לקבל החלטה, בי� של פרוצדורה ובי� של מהות, פשוטי�

 
  .כי מחיר נמו� יותר בישראל מפחית את החשש להחלת חוקי היצ�, מעניי� לציי�, בה בעת  198
   .145 ש"לעיל ה, תמחור מופרז כנס  199
אי� : אמר שמואל: ")א"ע, בבא בתרא צ, בבלי (ההגבלה על שיעור הרווח מופיעה בתלמוד הבבלי  200

 משתות והמשתכר אל ישתכר יותר  יתרולא על המטבע, ]שישית=[מוסיפי� על המדות יותר משתות 
, ידפרק , מכירההלכות , משנה תורה(זו חלה רק על מוצרי� חיוניי� � מפרש כי הגבלה "הרמב". משתות
על מוצרי� ". ו� יינות שמני� וסלתותגכ, בדברי� שיש בה� חיי נפש? במה הדברי� אמורי� "):הלכה ב

חמישית כלומר  –מסכו� הכולל ג� את הוספת הרווח ") שתות("שישית אלו חל איסור לגבות מעל 
 .20% של יותר מדהיינו רווח, מסכו� הקר�

גז , והמספקי� לשוק משאב חיוני כגו� חשמל, נציי� כי בענפי� הנחשבי� מונופולי� טבעיי� בישראל  201
 .ממילא קיימת רגולציה ענפית המסדירה את התנהלות המונופול, ומי�

  . 112 ש"הלעיל , General Motors עניי�  202
 והייתה, Deutsche Post רשות ההגבלי� האירופית בעניי�במוכה ביותר נקבעה נציי� שרמת המחיר הנ  203

מאפייניו הייחודיי� של שוק הדואר מאול� ש� הדגישה הרשות שרמת מחיר נמוכה זאת מתחייבת . 25%
חברת הדואר נקטה , בנוס�. מדינה אשר עובר תהליכי ליברליזציה בו קיי� מונופול יצירש, הגרמני

 Commission Decision of 25 July ראו:  שהגבירו את יכולתה לדרוש מחירי� גבוהי�פעולות מדירות
2001 Relating to a Proceeding Under Article 82 of the EC Treaty (COMP/C-1/36.915 – 

Deutsche Post AG – Interception of Cross-border Mail), 2001 O.J. (L 331) 40 .התחייבותה בשל 
יתר . אירו 1,000 על ס�הושת עליה קנס , נקטהש הדואר להפסיק את הפעולות המדירות של חברת

  . מר� זהבהרבה הוג� החילו ר� גבוה לאההחלטות שהכירו במחיר גבוה 
 ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION, STUDY ON COMPETITION LAWS FOR ראו למשל  204

DEVELOPING ECONOMIES § 2.9.4. (1999).  
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נקודת ש בהקשר זה ראוי להעיר. מאירה כא� את אחד הקשיי� העיקריי� שיוצר גילוי הדעת

ככלל מחיר מופרז הוא מחיר העולה על המחיר שהיה נגבה "לפיה ש, המוצא של גילוי הדעת

,  בעייתית ביותר ונוגדת את הניתוח הדינמי של תמריצי התחרותהיא 205,"בתנאי תחרות

  206.לי� העסקיי� בכל העול� המערביהמשמש בסיס לדיני ההגב

מונופול  במקרה של"ו� שו כיהרשות טוענת שאי� לראות בהחלת האיסור פיקוח מחירי�

לרס� את  אלא המונופול צרי�, איש לא קובע למונופול מראש את המחיר מחיר מופרז שגבה

מנת על ,  ובדיקת רשות ההגבלי� העסקיי� נעשית בדיעבד,"שלא לגבות מחיר מופרז עצמו

 אול� בעצ� העובדה שהאכיפה 207.לוודא שבעל המונופול אכ� עמד בתנאי גילוי הדעת

תיעשה בדר� של אכיפה פרטית בפיקוח בדיעבד של הרשות אי� כדי למנוע את סיווג 

חשוב . כפיקוח על רמת המחירי� המותרת לבעל מונופולי�, מבחינה מהותית, הרגולציה

 דווקא העובדה שהרשות אינה עוסקת במת� הוראות :נהפו� הוא. הסיווג אינו חשוב, מכ�

מלכתחילה אלא מחייבת כל בעל מונופולי� לקבוע בעצמו מהי רמת המחירי� אשר לא 

היא היא , ודאות משמעותיי� ותו� חשיפה לסנקציות כבדות�תיחשב הפרת החוק בתנאי אי

 עסקינ� בפיקוח עוד נטע� שאי�. כפי שפורט לעיל, היוצרת את הבעייתיות הגדולה בהסדרה

בשונה מפיקוח , אכיפת האיסור נעשית על בסיס שיקולי� תחרותיי�"כיוו� ש, מחירי�

 אול� 208".מחירי� שנעשה מכוח חוקי� ותקנות שנועדו להגשי� תכליות שונות ומגוונות

אי� רבותא בשאלה מהו הבסיס לפיקוח אלא לאופי הפיקוח על מנת לקבוע א� עסקינ� 

צרי� " שיקולי� תחרותיי�"נציי� ג� שגילוי הדעת מתבסס על . ובפיקוח מחירי� א� לא

,  ומותירה מקו� צר לשיקולי� דינמיי� של נטילת סיכו�– שמרבית� סטטיי� –ביותר 

  .יעילות ומחקר ופיתוח ארוכי טווח

איסורי� רבי� מכוח דיני "ודאות טוענת הרשות ש�באשר לטענה שהאיסור יוצר אי

 להג� על הצרכ� מפני פגיעה בתחרות ומפני ניצול לרעה על ידי שנועדו, ההגבלי� העסקיי�

השאלה בדבר גבולות האיסור על ,  אכ�209".יוצרי� חוסר וודאות אצל החברות, מונופולי�

ע� . ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי היא אחת השאלות הקשות בדיני ההגבלי� העסקיי�

חוסר הוודאות : זאת ועוד. � מובהקי�זאת מרבית האיסורי� יוצרי� קווי� אדומי� בסיסיי

אי� בו כדי להצדיק הרחבת חוסר הוודאות , למשל, באשר לגבולות עילת התמחור הטורפני

בעיקר במצב שבו החלת האיסור החדש יוצרת חוסר ודאות ברמה גבוהה , לאיסורי� אחרי�

  .והמחיר של חוסר ודאות זה עלול להיות גבוה ביותר, יותר

אפשרית בזכויות ה הפגיעה בשלביעילות הדינמית של השוק ו החשש לפגיעה בשל

רגולציית א� להחיל החלטה ה ראוי כי אולי, חוקתיות קנייניות של חברות הפועלות בשוק

לכל , לא תתקבל במסגרת גילוי דעת אלא תהווה, באילו תנאי�, וא� כ� ,מחירי� כאמור

 
   .9' בעמ, 7ש "לעיל ה, דעתהלוי גי  205
, הסיכויי�": 27' בעמ, 159ש "לעיל ה, אברהמיהמחוזי בעניי� טענה דומה נדחתה על ידי בית המשפט   206

] ... [בוהי�אינ� ג" מחיר שוק"לבי� " מחיר הוג�"המשפט יכריע לטובת פרשנות המזהה בי� �שבית
 וממילא ג� גזירת המסקנה כי מחיר הוג� הוא –בלבד שצמצו� תכלית החוק לתחרות , ומעתה צא ואמור

  ." יש בה ראייה צרה וחלקית–מחיר השוק 
 .195ש "לעיל ה, שאלות ותשובות:  מופרזמחיר  207
  .10' בעמ, 7 ש"לעיל ה, גילוי הדעת  208
  .ש�  209
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 שגילוי הדעת בצירו� הוראות צור� זה מתגבר לאור העובדה. בסיס לחקיקת משנה, הפחות

החוק יוצרי� כיו� בסיס לאכיפה הדרקונית ביותר ברחבי העול� של עילת המחיר הגבוה 

 חקיקת משנה זו ראוי שתבהיר שהעילה של מחיר גבוה בלתי הוג� אינה יכולה . הוג�הלא

י וכ, )למעט בעילה של הפרת חובה חקוקה(פלילית או חוזית , לשמש בסיס לתביעה נזיקית

כ� רצוי שחקיקת המשנה . הסעד הראוי הוא מת� הוראות על ידי הממונה הצופות פני עתיד

תקבע תנאי ס� מפורשי� אשר יגבילו במפורש את תחולת העילה לאות� מצבי� שבה� 

 במסגרת זו נית� למשל לקבוע 210.א� בכלל, ברור שפגיעתה ביעילות השוק אינה רבה

היתרו� בהחלת תנאי ס� . לות� הדינמית הגבוההענפי� שבה� האיסור לא יחול בשל יעי

ולמצער (שכ� ה� מבטלי� , הוודאות של בעלי המונופולי��שכאלה הוא בצמצו� אי

תנאי ב עומדי�את חשש� של מונופולי� הפועלי� בענפי� שאינ� )  דרסטיצמצו�מצמצמי� 

חלופה זו דורשת משאבי� והכרה של השוק  בה בעת .הס� מתחולת האיסור עליה�

כ� ייתכנו טעויות מסוג . כמו ג� גמישות לאור� זמ� בשינוי הרשימה, הישראלי לעומקו

   . ה� בשל טעות ה� בשל השפעות פוליטיות על מי שקובע את הרשימה כאמור–תחולת חסר 

  סיכו�. ו

תורת החלטות מספקת לנו כלי חשוב לבחינת התאמת הכללי� המשפטיי� להגשמת מטרת� 

על מנת לוודא שהתועלת החברתית מהכלל המשפטי , החלטותהלת בנסיבות ראליות של קב

 תורה זו והדגי� את החלתה על החזקה לניצול לרעה בדר� סמאמר זה פר. עולה על מחירו

ניתוח החזקה לאור התאוריה הכלכלית ותורת ההחלטות .  הוג�בלתישל גביית מחיר 

חת החזקה את האיסור על יש מקו� להותיר ת,  ראשית: מסקנות מעניינותלכמההובילנו 

פרשנות תכליתית של האיסור , שנית.  אול� להפכה לניתנת לסתירה הוג�לאמחיר נמו� 

 חזקות לפגיעה בתחרות כמהניתוח הכלכלי ותורת ההחלטות תומכת ביצירת ה לפיהאמור 

  .  את הסיכו� לטעויות בהחלתומאודהמקטינות , במסגרתו

בעילה של ניצול לרעה בדר� של גביית מחיר כ� הוביל הניתוח למסקנה שאי� להכיר 

 �ית י הכישלו� בהתוובשל.  העסקיי�א לחוק ההגבלי�29גבוה בלתי הוג� במסגרת סעי

,  הקשיי� המוסדיי� והאכיפתיי� שהיא יוצרתובשלהדר� לזיהוי מחירי� בלתי הוגני� 

 איסור יתר של בראש� עלות הטעות בשל תחולתו, המיתרגמי� לעלויות הגבוהות בהחלתה

העולה בקנה אחד ג� ע� הפרשנות , יש מקו� לפרש את הסעי� פרשנות תכליתית, כאמור

 בלתי הוגני� תחול רק על מחירי� נמוכי� לא שהחזקה האוסרת על מחירי� באופ�הלשונית 

ג� א� באר� מכורתו . כמו כל יתר החזקות החלוטות, הוגני� ותאסור רק על התנהגות מדירה

 כמהבישראל חברו לה� יחדיו ,  הוגני� ככולל מחיר גבוהבלתיירי� פורש האיסור על מח

אי� במסקנתנו כדי למנוע : ודוק.  עלייה ניכרתתנאי� המעלי� את מחיר הטעות בהחלתה

פיקוח מחירי על חברות בשוק באמצעות כלי� אחרי� כל עוד נית� להתגבר דרכ� על 

,  מה� עמדנו במסגרת מאמר זהאשר על רבי�, הכשלי� הרבי� הכרוכי� בהסדרה מעי� זו

 
, ג� גילוי הדעת, למעשה .19–17' בעמ, 164ש "לעיל ה,  Motta & de Streelלניסיו� כאמור ראו למשל  210

   . אול� הוא רחב מדי ואינו יוצר רמה מספקת של ודאות,סיו� כאמורי נהוא, 7ש "לעיל ה
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 מסקנה זו של הניתוח מעניינת .אנטה ושיפור הרווחה החברתית�לרבות יצירת ודאות אקס

 המתח הקיי� בי� ההצדקה הנורמטיבית להחלת האיסור לבי� היעדר ההצדקה לנוכחבמיוחד 

  . בחשבו� מאפייני� מוסדיי�מביאי�האכיפתית כאשר 
היא כלי א� ,  תחו� טבעי להחלת תורת ההחלטותתחו� ההגבלי� העסקיי� הוא, אכ�
בו העלות שבעיקר מקו� , לניתוח כללי� משפטיי� במגוו� רחב של תחומי�ג� מתאי� 

לי זה ג� כדי להשוות בי� כ בלהשתמשבה בעת נית� . והתועלת ניתנות לכימות ולאימות
פות היחסיות אלא דר� השוואת ההעד, אימותל ניתני� לכימות ו�ערכי� נורמטיביי� שאינ

   .על כ� יש לקוות שבעתיד ייעשה בו שימוש רב יותר בדי� הישראלי. שאנו מעניקי� לה�




