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: מחירים גבוהים כניצול לרעה      

?רובין הוד או סוס טרויאני

גל) שיצר(פרופסור מיכל 
אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטים



שלוש שאלות בסיסיות
האם יש מקום להסדרה של מחירים גבוהים דרך : שאלה 

?עילת הניצול לרעה של כוח מונופוליסטי

.בעייתי ביותר. לא: תשובה   

א הוא הכלי הנכון להסיר  29האם סעיף  -גם אם כן: שאלה   
?מחירים גבוהים

.עדיף 30סעיף , לא: תשובה   

האם גילוי הדעת יוצר את רמת הודאות הנדרשת  : שאלה   
?ופותר את הבעיות אותן לא הצליחו לפתור בכל העולם

.לא: תשובה   

לא סותם הגולל על פיקוח מחירים  : יודגש   



?מקום להסדרה דרך ניצול לרעה

ניתן להצדיק הסדרה: מבחינה תיאורטית

)חסמי כניסה, איתות חלקי(השוק לא תמיד יתקן �

כלכלה קטנה�

חוזה חברתי המבוסס על הוגנות המחיר ועל צדק מחלק�

:תנאי להצדקה זו

משרת את הרווחה החברתית לטווח הארוךרק כאשר �

מחייב איזון בין שיקולים סטטיים לדינמיים�

יכולתם של בתי המשפט לשרטט קו גבול בין מחיר : "2004מתוך הרצאתי �

מבחינה  [בלתי הוגן ברמת וודאות גבוהה היא אשר תקבע האם הדין הראוי 
." הוא גם הדין הרצוי, ]תאורטית



?האם יש מקום להסדרה

:מחיר טעות גבוה�
היעילות הדינמית של השוק הקפיטליסטי היא הבסיס לאמון  : סטיגליץ�

שלנו בעליונותו על צורות אחרות של משטר כלכלי  

אפקט מצנן: פגיעה ביעילות הדינמית�

)איתות(העצמי של השוק  -פגיעה במנגנון התיקון�

49%הגבלת צמיחה פנימית עד גבול של : ישראל�

:בעייתיות מתחזקת�
הסדרה בדיעבד: א אינו מאפשר קביעה מראש�29

א כולל קשת רחבה מאד של סעדים�29

רק אם יש דרך לאזן נכונה         : הצדקה לאיסור: תורת ההחלטות  

פריורית לשחקנים בשוק-בין השיקולים וכן ליצור וודאות א



חוסר וודאות ברמה גבוהה
מבחן הפרש עלויות ייצור למחיר ומבחן ההשוואה  ....[שני המבחנים: " רייס�

או  " מחיר הוגן"אינם מתווים קו ברור לעניין ) ואחרים] (לשווקים אחרים
"  מותר"שהרי נותרות השאלות מהו גובה הרווח ה, לעניין גובה הנזק

שמעליו נחשב המחיר  , ומהו ההפרש בין מחירים של חברות דומות, למונופולין

"."בלתי הוגן"ל

� Padilla and O’Donogue: “there is simply no reliable way of 
approximating a "reliable" profit, in particular if this involves an 

analysis of items such as the intangible value of assets and any 
opportunity cost.“

� Whish: "There are persuasive arguments against direct control 

of prices under competition law.“

� OECD: ‘interventions by competition authorities to deal with 

[excessive prices] directly are considered controversial at best.’



"תנאי הארץ ותושביה"

הכולל איסור כאמור, לאמנת רומא 82הועתק מסעיף : טענה

:נגד-טענות

:  פרשנות תכליתית ולא החלה עיוורת

?האם לא ניתן ללמוד מטעויות�

:שונות מהותית�

צורך לקבוע קו גבול ברור: בסיס לעוולה נזיקית�

הגברת הצורך בוודאות: בסיס לעבירה פלילית�

בתי המשפט הרגילים: מאפיינים מוסדיים�

49%יעצור ב: חזקת המונופולין�

חשיבות ייבוא לתחרותיות�

כלים חלופיים עדיפים�



בעייתיות הסדרה דרך ניצול לרעה 

לא שונה מהותית מהסדרה של פרמטרים עסקיים אחרים שאינה  : טענה

.מחיר טורפני, למשל. יוצרת ודאות

במחיר טורפני הקושי הוא באיסוף העובדות הרלוונטיות  : תשובה

.  אולם הכלל ידוע מראש, ובהוכחתן



האם גילוי הדעת

?משתמש בכלי הנכון
:30וסעיף ) 29ו(א 29סעיף : שתי אופציות�

מהתנהגותו של בעל מונופולין נפגעת התחרות בעסקים או נפגע  "ראה הממונה כי כתוצאה �

רשאי הוא לתת לבעל המונופולין הוראות בדבר הצעדים שעליו לנקוט כדי למנוע את  , הציבור
."הפגיעה

-אבל.... א נותן לממונה יותר כוח29אמנם �

בן חורג לפעולות מדירות. אל מול ניצול לרעה מינהליתהסדרה �

אל מול עבירה פלילית עם אפשרות לקנס גבוה מינהליתהסדרה �

אל מול צופה פני עבר) ודאות(צופה פני עתיד �

קביעת קו גבול ברור, בתי משפט רגילים: החצנה על תביעות נזיקיות�

אפקט מצנן חזק�

!יותר גרוע מחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים�

ההסדרתילהחליף את השימוש בכלי לכל הפחות יש 



האם גילוי הדעת יוצר את האיזון והודאות הנדרשים 
?כדי למנוע פגיעה ברווחה החברתית

)רייס(שימוש במבחן האירופי �

?  האם ההפרש עלות הייצור למחיר שנגבה הוא מופרז: שלב ראשון�

מחיר/השוואה עלות�

השוואה למחירי מוצרים דומים�

לא ייחשב מופרז בכל מקרה 20%-אם ההפרש קטן מ�

?האם ההפרש הוא גם בלתי הוגן: שלב שני�

?  מהו בלתי הוגן�

?כיצד מכניסים לתוך המשוואה את הערך שנוצר עבור הקונה�



בעיות נוספות בגילוי הדעת
מגביר ודאות רק לגבי החלק הראשון של המבחן�

אין די בציון פרמטרים כלליים שיילקחו בחשבון�

:20%נמל מבטחים של �

חות על ידי הרשות ובתי המשפט"מגדיל סיכון לבדיקת דו�

!)?(מחיר ההוגן הוא המחיר בתנאי תחרות : נקודת המוצא�

!מערך הסנקציות הכי גדול בעולם כולו�

לכאורה מותיר פתח לעבירה פלילית�

רחוק מאד מהרווחים המותרים באיחוד האירופי�

מעבר מהגנה על תחרות לרגולציה�



Gal, Abuse of Dominance- Exploitative Abuses

In Handbook of European  Competition 
Law- Substantive Aspects

3Edgar Elgar, 201

: השפעת תורת ההחלטות על עיצוב כללים משפטיים: "גל והילה נבו) שיצר(מיכל 

)ה"תשע(משפטים " מחירים בלתי הוגנים



!    תודה על ההקשבה        
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