האם כדאי שיהפוך אויב לאוהב? על חובת מונופול לשתף פעולה או לסחור עם

מתחריו

מאמר זה ייבחן האם ואימתי יש לחייב יצרנים מונופוליסטיים לשתף פעולה או לסחור עם
מתחריהם 1.זוהי סוגיה חשובה ומורכבת מכיוון שמחד ישנם שווקים שבהם מתחרים אינם יכולים
לשרוד בלי שיתוף פעולה או מסחר עם היצרן המונופוליסטי המחזיק במשאב חיוני ,ומאידך שיתוף
פעולה בין מתחרים עשוי להוביל לפגיעה בתחרות עד כדי החלשתה המלאה .כמו כן ,כפי שניווכח,
חיוב המונופול לשתף פעולה או לסחור עם מתחריו עשוי לפגוע בתמריץ היזמי לחדשנות ולתחרות
ובכך לפגוע בציבור הצרכנים וביעילות פעולתם של שווקים .בהקשר זה קיים קושי אינהרנטי לקבוע
אימתי יצרן מונופוליסטי מנצל את כוחו לרעה על מנת לדחוק מתחרים מן השוק ואימתי הוא פשוט
מנצל את יכול תו לשם תחרות לגיטימית במתחריו .הבחנה זו בין ניצול אנטי-תחרותי לרעה של כוח
מונופוליסטי ובין תחרות לגיטימית מהווה את אחד האתגרים הגדולים בתחום דיני ההגבלים
העסקיים וכרוכה בו סכנה כלכלית משמעותית שכן קביעה שגויה המחייבת מונופול לשתף פעולה או
לסחור עם מתחריו תצנן את התחרות המהווה את הערך החשוב העומד בבסיס דיני ההגבלים
העסקיים2.
הסוגיה עולה בשווקים שבהם פועל יצרן מונופוליסטי דומיננטי המחזיק במשאב חיוני
שבמידה רבה לא ניתן לפעול או להתחרות בשוק האמור בלעדיו .לכן לכאורה ,תחרות בשוק שכזה
תתקיים רק אם ישתף היצרן המונופוליסטי את מתחריו במשאב החיוני האמור ,מרצונו החופשי או
בכפייה .במאמר זה ,אנסה לבחון אימתי צריכה לקום החובה של יצרן מונופוליסטי לשתף פעולה או
לסחור עם מתחריו תוך שימת דגש על הניתוח הכלכלי .השאלה אינה פשוטה מכיוון שנקודת המוצא
היא שיריבות בין יצרנים טובה ומועילה לצרכנים וקביעת החובה לשתף פעולה בוודאי תצמצם יריבות
זו .בהיבט זה קשה במיוחד ההבחנה בין התנהגות "דוחקנית" בלתי לגיטימית ובין תחרות לשמה,
שאמורה על פי תפיסתנו להיות רצויה ,מכיוון שבשני המקרים יצרן אחד מגדיל את מכירותיו על
חשבון מכירות האחר .קביעה של חובה לשתף פעולה או לסחור עשויה גם שלא להתאים לעיקרון
חופש החוזים וזכות הקניין .אחרי הכול ,ההכרה בזכויות הקניין ובחופש החוזים היא זו שעליה
מבוססת הגישה לפיה למי שיוצר משאב ישנה הזכות ליהנות ממנו וכתוצאה מכך נוצר תמריץ כללי
 ברצוני להודות לאושרת מור-ברק על עזרתה ,לדורון טייכר ,וליהונתן גבעתי על הערותיהם המועילות וכן למשתתפי
הסדנא למשפט ולכלכלה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.
 1סוגיה קרובה וחשובה אחרת היא האם ישנה הצדקה לחייב את המונופול לסחור עם צרכנים פוטנציאלים שאינם
מתחרים בו .את הדיון בסוגיה זו אותיר לחיבור אחר מפאת קוצר היריעה.
 2ראו למשל Frank X. Schoen, Exclusionary Conduct After Trinko, 80 N.Y.U. L. REV. 1625, 1627-1628
) ;(2005וכן John E. Lopatka & William H. Page, Bargaining and Monopolization: in Search of the
“Boundary of Section 2 Liability” Between Aspen and Trinko, 73 ANTITRUST L.J. 115, 118-119 (2005)Marina Lao, Aspen Skiing and Trinko: Antitrust Intent and "Sacrifice", 73 ANTITRUST L. J. 171, ;2006
).175 (2005-2006
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לחדשנות ולפיתוח המוביל לשגשוג חברתי .השגשוג מושג בעיקר בשל היכלות לסחור המתאפשרת
בשל אכיפת זכויות הקניין ,ותנאי יסודי לעצם קיומה של הזכות לקניין היא הזכות לשלול מאחרים
את הגישה או את השימוש בקניין וזכות זו היא אבן יסוד בפעולתו של השוק החופשי3.
בכל הקשור לדיני ההגבלים העסקיים בישראל ישנה סוגיה חשובה קשורה נוספת והיא
ההגדרה הרחבה שניתנה בחוק ההגבלים העסקיים ובפסיקה למונח "הסדר כובל" המהווה בעיקרון
הסדר בלתי חוקי .דומה כי הגדרה רחבה זו מעמידה בסכנת אי-חוקיות רבים משיתופי הפעולה שבין
מתחרים .מצב דברים זה עשוי להעמיד יצרנים מונופוליסטיים בפני ברירה בלתי צודקת ובלתי
מתקבלת :מחד ,אם יימנעו מלשתף פעולה עם מתחרה הם עשויים להיות מואשמים בניצול כוחם
לרעה ,אך מאידך ,שיתוף הפעולה עשוי להוות הסדר כובל בלתי חוקי .על כן נדרש ניסוח ברור דיו של
היקף החובה לשתף פעולה ואיתו הבהרה שלפיה שיתוף פעולה כאמור לא יהווה הסדר כובל בלתי
חוקי.
כמענה לשיקולים השונים הנדרשים לענייננו ,יציע מאמר זה יישום מצומצם וצר להיקף
החובה לשתף פעולה או לסחור עם מתחרים ,על מנת לקדם ולשמר את ערך התחרות ואת האינטרס
היזמי .על פי הצעה זו החובה לשתף פעולה או לסחור עם מתחרים תוכר רק בתרחישים שבהם
יתקיימו שורה של פרמטרים מצטברים אשר יבטיחו כי החובה תתקיים רק כאשר תוביל להגדלה
משמעותית בתפוקה ובכפוף לתנאים שבהם לא תוביל לפגיעה בתמריץ היזמי ובתחרות.
בחלק א של המאמר אציג את השיקולים הכלכליים השונים העומדים בבסיס הסוגיה האם
יש לחייב מונופול לשתף פעולה או לסחור עם מתחריו או אם לאו; בחלק ב אציג בסקירה ביקורתית
את הדין הנוהג בארצות הברית ,באירופה ובישראל; בחלק ג אציג את הדין הראוי; והחלק האחרון
יסכם את הדיון.
א .השיקולים הכלכליים העומדים בבסיס הסוגיה
 .1שיקול בעד קביעת החובה :עידוד התחרות והגדלת תפוקת הייצור בניתוח כלכלי
סטאטי
ניתוח כלכלי סטאטי הוא ניתוח שוק המתמקד בנקודת זמן מוגדרת וסטאטית ,במצב
הדברים כפי שהוא במועד מסוים מבלי שהוא מתחשב בהשפעות ובהשלכות הצופות פני עתיד או פני
עבר (ניתן לכנות ניתוח זה כניתוח  .)ex-postעל פי ניתוח כלכלי סטאטי המתבסס על תובנות כלכליות
הנלקחות מתחום "תורת המחירים" 4יצרן מונופוליסטי ממקסם את רווחיו בכך שהוא בוחר לייצר
כמות פחותה מזו שהייתה מיוצרת בשוק תחרותי ,ובמחיר הגבוה מן המחיר שהיה נקבע בשוק
תחרותי.

 3וראו ).Alan J. Meese, Property, Aspen, and Refusals to Deal, 73 ANTITRUST L. J. 81, 84-86 (2005-2006
 4המשויך לענף ה"מיקרו-כלכלה".
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כפי שניתן להתרשם מתרשים  ,1יצרן מונופוליסטי ייצר את הכמות  Qmשכן בנקודת ייצור זו הוא
משיא את רווחיו ,אך בכך השוק מפסיד את התועלת הגלומה במשולש ה“Dead Weight Loss” -
שיכולה הייתה להיות מושגת אילו יוצרה בשוק הכמות  Qcהמאפיינת ייצור בשוק תחרותי .לפיכך,
אם נחייב את המונופול להעניק גישה לאמצעי הייצור שלו למתחרים או נחייבו לסחור עימם נוכל
לגרום לכך שהייצור יגדל ובתרחיש האופטימאלי ישאף ל ,Qc -ובכך נוכל להוביל להקטנת משולש ה-
 Dead Weight Lossעד לביטולו 6.כפועל יוצא מהענקת הגישה למתחרים יגדל הייצור ויוזל מחיר
המוצר לצרכנים .זהו למעשה השיקול המרכזי בעד קביעתה של החובה לשתף פעולה או לסחור עם
מתחרים ולכן במקרים שבהם שיתוף או מסחר עם מתחרים לא יובילו לשיפור ברמת התחרותיות
בשוק ולהגדלת כמות הייצור ממילא תחלש ההצדקה לקביעת חובה כאמור.
 5הציר האנכי מייצג את העלייה במחיר ( ;)Pהציר האופקי מייצג את הגידול בכמות הייצור ( ;)Qהעקומה  Dמייצגת את
הביקוש ) ;(Demandהעקומה  MCמייצגת את עלויות הייצור השוליות ) ;(Marginal Costלבסוף העקומה  MRמייצגת
את הפדיון השולי ) .(Marginal Revenueבשוק תחרותי תיקבע הכמות המיוצרת בנקודה  ,Aשהיא נקודת המפגש בין
עקומת הביקוש לעקומת עלות הייצור השולית .לפיכך הכמות שתיוצר היא  ,Qcוהמחיר שייקבע יהיה  .Pcבמצב דברים זה
תיוצג התועלת המצרפית של השוק על ידי שטח המשולש  ,PAXהכולל בתוכו את משולש הרווח הצרכני (משולש )PPcA
ואת משולש הרווח היצרני (משולש  . )PcXAלעומת זאת בשוק מונופוליסטי תיקבע הכמות המיוצרת בנקודה  ,Zשהיא
נקודת המפגש בין עקומת הפדיון השולי ובין עקומת עלות הייצור השולית .לפיכך הכמות שתיוצר היא  ,Qmוהמחיר
שייקבע יהיה  . Pmבשוק מונופוליסטי תיוצג התועלת המצרפית על ידי שטח הטרפז ( PMZXוהתועלת הצרכנית תיוצג על
ידי המשולש  ,PPmMוהתועלת היצרנית על ידי הטרפז .)PmMZX
 6לאפשרות הכלכלית לפיה המונופול מנצל עד תום את משאבי הייצור שהקים ולכן הענקת גישה אליהם ליצרנים
מתחרים לא תוכל להגדיל את הכמות המיוצרת אתייחס ביתר הרחבה בחלק ג להלן.

3

תועלת לרווחה המצרפית והצרכנית תושג גם בתרחישים שבהם המתחרה זקוק לגישה
למשאב על מנת לפתח או לשווק מוצר משופר או חדשני שיניב לצרכנים תועלת רבה יותר מזו שמניב
המוצר הקיים.
 .2שיקול בעד קביעת החובה :עידוד התחרות והגדלת תפוקת הייצור בניתוח כלכלי
דינאמי
ניתוח כלכלי דינאמי מתייחס גם למצב הכלכלי בנקודת זמן נתונה אך גם לתוצאות הכלכליות
הנגזרות העתידיות ולהשפעות הכלכליות  .ex anteעל פי ניתוח כלכלי דינאמי ניתן למצוא הצדקה
לקביעת חובה לשיתוף פעולה של מונופוליסט עם מתחרה בתרחיש שבו חברה  1הינה בעלת כוח
מונופוליסטי בשוק מוצר  Aומתחרה עם חברה  2בשוק מוצר  ;Bכאשר מוצר  Aמהווה רכיב או
תשומה בייצור המוצר  ;Bוכאשר הצלחתה של חברה  2בייצור ובהגדלת מכירותיה במוצר  Bעשויה
להועיל לה בעתיד לצורך כניסה לשוק מוצר ( Aלמשל בשל יתרון היעילות לגודל ,החצנת רשת,

ועוד)7.

כך ,יכולה חברה  1לפגוע בחברה  2כיום באמצעות סירוב למכור לה את מוצר ( Aאו באמצעות הגבלת
הכמות של המוצר  Aאותה תוכל חברה  2לרכוש ממנה) .כפועל יוצא ,לא תוכל חברה  2להגדיל את
מכירותיה של המוצר  Bולכן לא תוכל בעתיד להוות איום תחרותי משמעותי לחברה  1בשוק המוצר
.A
 .3שיקול נגד קביעת החובה :פגיעה בתמריץ היזמי – ניתוח כלכלי דינאמי
כאמור לעיל ,ניתוח כלכלי דינאמי בשונה מן הניתוח הכלכלי הסטטי רואה לנגד עיניו גם את
ההשלכות האפשריות הצופות פני עתיד ,וכן את הקשרי העבר ( .)ex anteעל פי ניתוח שכזה ,כפי
שניווכח ,חיוב היצרן המונו פוליסטי לסחור או לשתף פעולה עם מתחריו עשוי להוביל לפגיעה בתמריץ
היזמי ,וכן גם לפגיעה בפוטנציאל התחרות העתידית .הפגיעה בתמריץ היזמי של היצרן המונופוליסטי
נובעת מכך שכל יזם השוקל להשקיע ממשאביו על מנת ליצור תשתית כלשהיא רואה לנגד עיניו את
רווחי העתיד אם ההשקעה אכן תצליח בפיתוח התשתית האמורה ,וכן את מידת ההסתברות ,או שמא
נאמר הסיכון הכרוך בהשקעה זו .ככל שהסיכון הכרוך בהשקעה גדל כך קטן התמריץ היזמי ,ובאותה
המידה גם ככל שהרווח הצפוי במקרה של הצלחה יקטן כך בהתאמה יקטן גם התמריץ היזמי .היזם
במועד ההחלטה האם להשקיע את המשאבים הנדרשים להקמת המשאב רואה לנגד עיניו את
 7ראו Dennis W. Carlton, A General Analysis of Exclusionary Conduct and Refusal to Deal – Why Aspen
) .and Kodak are Misguided, 68 ANTITRUST L.J. 659, 668-671 (2001תרחיש זה מתבסס במידה מסוימת על
פרשת התביעה שהוגשה כנגד מיקרוסופט בארצות הברית בגין ניצול כוחה המונופוליסטי על מנת לפגוע ב .Netscape -על
פי טענת התביעה ,מיקרוסופט שהחזיקה (וככל הנראה עדיין מחזיקה) בכוח מונופוליסטי בשוק תוכנות ההפעלה
למחשבים ביתיים חששה מהצלחתה הרבה של Netscape -בשוק דפדפני האינטרנט (כאשר  Netscapeמכרה בהצלחה רבה
את דפדפן ה Navigator -שלה) .חשש זה נבע לכאורה מיכולתה העתידית של  Netscapeלהוסיף לתוכנת הNavigator -
מאפיינים של תוכנת הפעלה וכך בעצם לנצל את כוחה ואת רשת לקוחותיה על מנת לדחוק את מיקרוסופט משוק תוכנות
ההפעלה .כדי למנוע סכנה זו ,כך נטען ,פעלה מיקרוסופט (בהצלחה רבה) כדי לפגוע בפעילותה של  Netscapeבשוק דפדפני
האינטרנט .להרחבה ראו גיא שגיא "המבחן המשולב לניתוח הסדרי קשירה בישראל" משפטים מג .)2013( 747 ,707
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הרווחים העתידיים הצפויים ובהתאם לכך מחליט האם ההשקעה כדאית .הנוסחה המימונית שרואה
היזם למול עיניו היא זו8:
𝐶𝐹1
𝐶𝐹2
𝑛𝐹𝐶
+
+ ⋯+
1
2
)𝑟 (1 +
)𝑟 (1 +
𝑛)𝑟 (1 +

=PV

לכן הפחתה בתקבולים העתידיים (הפחתה במשתני ה )CF -תקטין את הכדאיות שבהקמת התשתית
ולכן גם את הסכום שיהיה מוכן המונופול להשקיע בכך ,עד כדי כך שההקמה עשויה שלא להיות
כדאית כלל 9.תוצאה שלפיה לא תוקם התשתית מלכתחילה תפגע בשוק בכללותו ובציבור הצרכנים
שייאלצו להסתפק במוצרים ובחלופות הייצור הקיימים במקום במוצר או באמצעי ייצור חדשניים.
בהקשר זה ראוי לציין שבהחלט ייתכן ששוק מונופוליסטי ויעיל יניב יותר תועלת לשוק ולצרכנים
משוק תחרותי ובלתי יעיל .נמחיש זאת בעזרת התרשימים הבאים:
תרשים 2

MC

P
A
Pc

ייצור בתנאי
תחרות

D

Qc

Q

תרשים  2ממחיש את כמות הייצור  Qcואת מחיר המוצר  Pcבשוק תחרותי שאינו יעיל .חוסר היעילות
של השוק בתרשים זה באה לידי ביטוי בעקומת עלות הייצור השולית –  MCאשר המרחק בינה ובין
הציר האופקי גדול מן המרחק המקביל שבתרשים  3להלן.
 8כאשר המשתנה  PVמתייחס לשווי המהוון של תקבולים עתידיים;  CFמתייחס לתקבולים בכל תקופת זמן; והמשתנה
 rמתייחס לתשואה האלטרנטיבית להשקעה.
 9ראו למשל ).PHILLIP E. AREEDA & HERBERT HOVENKAMP, ANTITRUST LAW ¶ 774c (2nd.ed. 2002
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תרשים 3

MC

P
A

’MC

Pc
Pm

ייצור בתנאי
מונופול

Z

D
MR
Qm

Q

Qc

תרשים  3מבהיר כיצד ייצור מונופוליסטי יעיל עשוי להיות עדיף מבחינת התועלת הצרכנית והתועלת
המצרפית בהשוואה לייצור תחרותי בלתי יעיל .זאת מכיוון שכפי שניתן להיווכח מהתרשים המחיר
המונופוליסטי שגובה המונופוליסט היעיל ( )Pmנמוך ממחיר השוק התחרותי שבו פועלים יצרנים
בלתי יעילים ( .)Pcכך בהתאמה גם היקף הייצור בשוק המונופוליסטי היעיל ( )Qmרב יותר מן הייצור
בשוק התחרותי הבלתי יעיל ( 10.)Qcלמעשה אפשרות זו לכך שייצור מונופוליסטי עשוי להיות יעיל
ועדיף מבחינת התועלת המצרפית והתועלת הצרכנית בהשוואה לייצור תחרותי בלתי יעיל מהווה את
אחת הסיבות המרכזיות לדחיית ההצעה לפתרון כולל של בעיית כשל השוק המונופוליסטי באמצעות
מדיניות גורפת של פירוק חברות מונופוליסטיות11.
בנוסף לכך ,חיוב מונופול לסחור או לשתף במשאב עשוי ליצור כשל שוק מסוג "בעיית
טרמפיסט ".זאת מכיוון שיזמים פוטנציאלים עשויים להעדיף שלא לשאת בסיכון הכרוך בהקמת
המשאב אלא להמתין שיזם אחר יישא בהשקעה ובסיכון ,ובמידה שההשקעה של אותו יזם תצליח
 10לדיון כללי בחשיבות קידום החדשנות בייצור ראו Charles I. Jones & John C. Williams, Measuring the Social
).Return to R&D, 113 Q.J. ECON. 1119 (1998
 11למקורות התומכים בהצעה ראו CARL KAYSEN & DONALD F. TURNER, ANTITRUST POLICY – AN ECONOMIC
AND LEGAL ANALYSIS 27 (1959); Donald F. Turner, The Scope of Antitrust and Other Economic
) ;Regulatory Policies, 82 HARV. L. REV. 1207, 1231 (1969וכן ראו The White House Task Force Report on
.Antitrust Policy (1968), (also known as the “Neal Report”), Reprinted in 2 ANTITRUST L. & ECON. REV. 11
) .(1968-1969למקורות המרכזיים שהובילו לדחיית ההצעה ראו RICHARD A. POSNER, ANTITRUST LAW 113-116
)ROBERT H. BORK, THE ANTITRUST PARADOX 193-194 (2d ed. 1993) ;(2d ed., 2001
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יידרשו הם לקבל גישה אל המשאב .כשל השוק מתבטא בכך שכל היזמים הפוטנציאלים עשויים
להמתין שיזם אחר יישא בהוצאה ובסיכון וכתוצאה מכך בסופו של דבר לא יהיה מי שיקים את
המשאב.
פגיעה נוספת שעלולה להיגרם לתחרות בטווח הארוך נובעת מכך שמתחרים פוטנציאלים
עשויים להעדיף לקבל גישה למשאב של היצרן המונופוליסטי במקום ליצור תשתית עצמאית נוספת
בעצמם תוך השקעת משאבים ניכרים .בכך יפסיד השוק את התחרות העדיפה שהיא תחרות בין
יצרנים המחזיקים בתשתיות עצמאיות נפרדות ולמעשה נקבל תחרות חלקית בלבד בין מתחרים
העושים שימוש משותף בתשתית יחידה 12.נמחיש את העדיפות לתחרות בין יצרנים המחזיקים
בתשתיות עצמאיות באמצעות הדוגמה הבאה :נניח שיצרן מונופוליסטי מחזיק בצינור להובלת גז
שהספקו  .Xכעת מתחרה פוטנציאלי שוקל האם לדרוש גישה לצינור הובלת הגז של המונופול או האם
להתקין צינור הובלת גז נוסף דומה .אם יבחר המתחרה בגישה לצינור הובלת הגז הקיים אזי יוכל
השוק ליהנות מאספקה מקסימאלית של  Xגז בלבד .לעומת זאת ,אם יבחר המתחרה להקים את
צינור הובלת הגז הנוסף תגדל האספקה המקסימאלית לכדי  .2Xלמעשה בהחלט ייתכן שהיצרן
המונופוליסטי יעדיף מרצונו החופשי להעניק גישה למשאב למתחרה במידה שהוא מעריך כי בלי
הגישה יפתח המתחרה משאב עצמאי עבורו .אם זוהי הברירה העומדת בפני היצרן המונופוליסטי ,אזי
יתכן שיהיה עדיף מבחינתו להעניק גישה למשאב הקיים שכן כך תיוותר בידיו השליטה על הכמות
המיוצרת ,ושני היצרנים יוכלו לפעול בתיאום .לעומת זאת ,אם המתחרה יקים תשתית ייצור עצמאית
ונפרדת אזי היצרן המונופוליסטי יאבד את שליטתו על הכמות המיוצרת בשוק ,והתרחיש
להתעוררותה של תחרות משמעותית יהפוך למסתבר יותר .דומה ששיתוף פעולה בתנאים אלה הוא
בדיוק הדוגמה לשיתוף פעולה אנטי-תחרותי שראוי ונכון יהיה להגבילו ואפילו לאוסרו.
 .4שיקול נגד קביעת החובה :פגיעה בתחרות
שיתוף פעולה בין מתחרים הוא מלכתחילה חשוד בתחום דיני ההגבלים העסקיים שמטרתם
העיקרית היא עידוד התחרות .קביעה של חובה לשיתוף פעולה בין מתחרים פוגעת במטרה זו
ומחלישה אותה .החשש הוא בכך ששיתוף הפעולה בין המתחרים גם אם הוא באופן ספציפי מועיל
לתועלת הצרכנית עשוי לגלוש לדפוסי שיתוף פעולה אנטי-תחרותיים 13.דפוס פעולה אנטי-תחרותי
במובהק הוא כמובן שיתוף הפעולה הקרטליסטי שבו יצרנים שאמורים היו להתחרות זה בזה
מתאמים ביניהם להעלות את המחירים ולצמצם את כמות הייצור כך שרווחיהם יגדלו על חשבון
התועלת הצרכנית .כדבריו הידועים של אדם סמית***:
“People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but
the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise
 12ראו );Glen O. Robinson, On Refusing to Deal with Rivals, 87 CORNELL L. REV. 1177, 1189-1192 (2002
וכן  ,AREEDA & HOVENKAMPלעיל ה"ש .774c, 765b ¶¶ ,(2012 Supplements) 9
 13ראו למשל  ,Schoenלעיל ה"ש  ,2בעמ' .1339
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prices.”14
כמובן שהנזק הכרוך בשיתוף פעולה אסור אינו כה ניכר מקום שהחלופה היא פעולתו של יצרן
מונופוליסטי יחיד .אולם אם היצרנים פועלים בכמה שווקים אזי עצם מתן הגישה למשאב בשוק אחד
עשויה להוביל אותם לשיתוף פעולה בשווקים אחרים בהם שוררת תחרות .החשש יהיה המוחשי
ביותר כאשר המתחרה יכול לפעול בשוק גם ללא גישה למשאב (באמצעות הקמת תשתית עצמאית או
בהתבסס על טכנולוגיה יעילה פחות) וחיוב המונופול להעניק גישה תמנע תחרות זו ואף תוביל לשיתוף
פעולה מזיק15.
 .5השפעת השיקולים השונים על השוק הישראלי כשוק קטן
המאפיינים הייחודיים של שווקים קטנים הנוגעים לענייננו הם נטייתם ליתר ריכוזיות ,והיות
המונופולים עמידים יותר .שווקים קטנים נוטים ליתר ריכוזיות מכיוון שבשל עיקרון יעילות הגודל
שווקים קטנים עשויים לאפשר פעילות של מספר מוגבל של יצרנים ,כאשר שווקים גדולים יותר
עשויים לאפשר פעילות תחרותית של מספר רב של יצרנים 16.כתוצאה מכך ,ענפים רבים יותר
בשווקים קטנים יישלטו על ידי יצרנים מונופוליסטיים וזאת בהשוואה למספר הענפים המקבילים
בשווקים גדולים יותר 17.עמידותם של המונופולים בשווקים קטנים נובעת מיכולתם המוגבלת של
שווקים קטנים לתקן עצמם בהשוואה ליכולת התיקון העצמי של השווקים הגדולים .טעם הדברים
נעוץ בכך ש בשווקים גדולים קיימים מתחרים פוטנציאלים רבים שבסופו של דבר יובילו לשחיקת
הכוח המונופוליסטי ואילו בשווקים קטנים ישנו מספר נמוך משמעותית של מתחרים פוטנציאליים
וחסמי כניסה טמירים יותר ולכן הכוח הדומיננטי הקיים עמיד יותר18.
נוכח הדברים ישנה לכאורה חשיבות רבה יותר לשיקול הנובע מהניתוח הכלכלי הסטאטי
לחייב מונופול להעניק גישה למשאבי הייצור שלו ,שכן הפגיעה בתועלת המצרפית ובצרכנים הנובעת
מהפסד ה Dead Weight Loss -הינה נפוצה ומתמשכת יותר ,ויתכן שבמקרים מסוימים אפילו
קבועה .מנגד ,גם השיקול כנגד קביעת החובה לשיתוף פעולה הינו כבד משקל במיוחד שכן הפגיעה
בתמריץ היזמי תוביל לפגיעה באיכות תשתיות הייצור בשוק .בהקשר זה חשוב להדגיש כי ישנה

A. SMITH, AN INQUIRY INTO THE N ATURE OF THE W EALTH OF N ATIONS 55 (Great Books ed. 1952) 14
).(1776
 ,AREEDA & HOVENKAMP 15לעיל ה"ש .772f ¶ ,9
 16כך למשל אם נניח שבענף מסוים ניתן להגיע למיצוי היעילות לגודל כאשר מייצרים ארבע מיליון יחידות ,ובשוק ישנם
חמישה מיליון צרכנים (ובהנחה שכל צרכן מעוניין לרכוש יחידה אחת של המוצר) ,אזי בשוק שכזה יהיה מקום רק ליצרן
יעיל בודד .לעומת זאת ,אם בשוק האמור יהיו מאה מיליון צרכנים ,אזי השוק יוכל להחזיק בכעשרים יצרנים יעילים
שיתחרו זה בזה.
 17ראו Michal S. Gal, Size Does Matter: The Effects of Market Size on Optimal Competition Policy, 74 S.
)( C AL. L. REV. 1437, 1472 (2001להלן" :גל מאמר"); M ICHAL S. G AL, C OMPETITION P OLICY FOR SMALL
)( MARKET ECONOMIES , 75 (2003להלן" :גל ספר").
 18גל ספר ,שם,שם; וכן גל מאמר ,שם בעמ' .1471 ,1442
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חשיבות מיוחדת למיצוי פוטנציאל היעילות היצרנית בשווקים קטנים ,ולעיתים אפילו להעדפתה על
פני התחרות ,בעיקר במקרים שבהם ישנה יעילות לגודל19.
כמו כן קביעת החובה תקטין את האינטרס של מתחרים להקים תשתיות ייצור עצמאיות וכך
יהפוך המעמד המונופוליסטי לעמיד עוד יותר והשוק יוותר עם תשתית ייצור יחידה .לכך יש להוסיף
גם את החשש המוגבר שקיים בשוק קטן להיווצרותם של שיתופי פעולה אנטי תחרותיים בין מתחרים
(חשש מוגבר הנובע מרמת הריכוזיות הגבוהה של השוק עליה עמדנו לעיל) שיחמיר נוכח קביעת חובה
לשיתוף פעולה בין מתחרים.
אנו נוכחים אם כן כי עובדת היותו של שוק קטן רלבנטית לשיקולים שבעד קביעת החובה אך
גם לאלו שכנגד .בהעדר ראיה ברורה לסתור עלינו להניח כי השפעת קוטנו של השוק על השיקולים
השונים מתאזנת ובכך הופכת את עובדת היותו של השוק הישראלי קטן לניטראלית בדיון הכללי .יחד
עם זאת חשוב לציין כי במקרים מסוימים ניתן יהיה להראות כי קוטנו של השוק מטה את הכף לכיוון
זה או אחר ולכך כמובן יש להעניק משקל בקביעת הדין במקרה הספציפי.

ב .הדין המצוי בארצות הברית ,באיחוד האירופי ובישראל
 .1הדין בארצות הברית
נקודת המוצא בפסיקת בית המשפט העליון בארצות הברית היא כי ליצרנים ,לרבות ליצרנים
מונופוליסטיים ,ישנו החופש לסחור או להימנע מלסחור עם מי שיחפצו 20,כאשר המקור לגישה זו
מצוי באימוץ עקרונות "השוק החופשי" ו"חופש החוזים" 21.הסייג לאמור יחול כאשר הסירוב הוא
אנטי-תחרותי וכשמטרתו השגת או שימור מעמד מונופוליסטי שלא כתוצאה מתחרות "הוגנת"
)on the merits

22.(competition

סעיף החוק המרכזי לענייננו הוא סעיף  2לSherman Act23 -

האוסר בלשון כללית למדי על יצרנים מונופוליסטיים לנצל לרעה את כוחם (”.)“to monopolize
בהחלטתו בעניין  Otter Tail Power24פסק בית המשפט העליון כנגד  ,Otter Tailיצרנית
חשמל ובעלת רשת חשמל להובלתו ,שסירבה להעניק גישה לרשת הובלת החשמל שלה לרשויות
מוני ציפאליות שביקשו לשווק את החשמל לתושביהן בעצמן .מטרתו של הסירוב ,כך סבר בית
המשפט ,הייתה לשמר או לחזק את כוחה של  Otter Tailבשוק שיווק החשמל הקמעונאי בציינו כי
 19גל מאמר ,שם בעמ'  ;1411-1414וכן גל ספר ,שם בעמ' .93-97
 ;United States v. Colgate & Co., 250 U.S. 300, 307 (1919) 20וכן Lorain Journal Co. v. United States, 342
).U.S. 143, 154 (1951
 21ראו  ,Scoenלעיל ה"ש  ,2בעמ' .1331
 22ראו עניין  ,Lorain Journalלעיל ה"ש .20
.15 U.S.C. § 2 23
.Otter Tail Power Co. v. United States, 410 U.S. 366 (1973) 24
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רשת הובלת החשמל מהווה מונופול טבעי .על כן נפסק כי על  Otter Tailלהעניק גישה לרשת הובלת
החשמל לרשו יות המוניציפאליות ,אך מכיוון שהמדובר במוצר צריכה מפוקח ומוסדר

רגולאטורית25,

הותיר בית המשפט לרשות החשמל הפדראלית ( )Federal Power Commissionלקבוע את היקף
חובת השיתוף ואת תנאיה 26.יחד עם זאת ,בית המשפט נמנע מלקבוע באופן ברור מהם התנאים
הנדרשים להתקיים על מנת שתיקבע החובה לסחור או לשתף פעולה עם מתחרים.
שני פסקי הדין המרכזיים לענייננו הם פסקי הדין של בית המשפט העליון בעניין Aspen
ובעניין  .Trinkoבפסק דין  27 Aspenנדון מקרה שבו הופסק שיתוף פעולה וולונטארי בין שתי חברות
המפעילות אתרי סקי באזור אספן בקולוראדו .המדובר באזור סקי יוקרתי שבו פועלים ארבעה אתרי
סקי ,שלושה מתוכם בבעלות חברת ( Aspen Skiingלהלן ,)“Aspen” :ואחד בבעלות Aspen
( Highlandsלהלן .)“Highlands” :החל מ 1932 -ועד ל 1971 -שיתפו שתי החברות פעולה ושיווקו
כרטיס כניסה משותף לכל ארבעת האתרים כאשר חלקה של  Highlandsברווחים נע במהלך השנים
בין  13.2%ל 11.1% -מסך כל ההכנסות בגין מכירת הכרטיס המשולב .בעונת הסקי של 1971-79
הציעה  Aspenל 12.1% Highlands -מסך ההכנסות בלבד ,וכשהצעתה לא התקבלה החליטה Aspen
לסיים את הקשר עם  Highlandsוהחלה לשווק כרטיס משולב למדרונותיה בלבד 28.מחשש להפסד
הכנסות ביקשה  Highlandsלרכוש את הכרטיס המשולב של  Aspenבמחיר קמעונאי על מנת לשווקו
ביחד עם כרטיס כניסה למדרון שלה ,אך  Aspenסירבה לכך 29.כתוצאה מן הסירוב ירדו הכנסותיה
של  Highlandsונתח השוק שלה צנח לשפל של  11%בעונת הסקי של  30.1911-1912המחלוקת הגיעה
לפתחו של בית המשפט העליון הפדראלי שנדרש לשאלה האם  Aspenמחויבת הייתה לשתף פעולה
עם  ,Highlandsובכלל זה גם למכור ל Highlands -את כרטיסי הכניסה המשולבים למדרונותיה
במחיר שוק קמעונאי 31.בית המשפט העליון פסק לטובתה של  Highlandsבקובעו כי  Aspenהפסיקה

 25אם כי חשוב לציין שהחקיקה הרלבנטית לא כללה פיקוח או הסדרה של עניין הובלת החשמל הקמעונאי ,ויש הרואים
בכך סיבה חשובה לאבחון פסק הדין בעניין זה מפסק הדין בעניין  Trinkoשיידון בהמשך .ראו & AREEDA
 ,HOVENKAMPלעיל ה"ש .772b ¶ , 9
 26עניין  ,Otter Tailלעיל ה"ש  ,24בעמ' .373
.Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., 472 U.S. 585 (1985) 27
 28שם ,בעמ' .119-193
 29שם ,בעמ' .194-193
 30שם ,בעמ' .194-191
 31שאלה מקדמית שבית המשפט העליון הפדראלי בחר שלא לדון בה הייתה האם  Aspenמהווה שוק גיאוגרפי נפרד שבו
יש לחברת  Aspenכ 71% -מנתח השוק ,או שמא שוק אתרי הסקי כולל גם אתרים אחרים בצפון אמריקה (שכן נופשי סקי
פוטנציאלים בארה"ב אינם שוקלים נסיעה ל  Aspenבלבד) ,ולכן חברת  Aspenכלל איננה בגדר מונופול .למעשה יש יותר
מיסוד להניח כי השוק הרלוונטי כולל אתרי סקי נוספים בקולורדו ,בארצות הברית ,בצפון אמריקה ואולי אפילו
באירופה ,ולכן ל  Aspenלא הייתה כל יכולת ממשית להעלות מחירים גם אילו הייתה מצליחה לדחוק את  Highlandמן
השוק .וראו Michael Jacobs, Introduction: Hail of Farewell? The Aspen Case 20 Years Later, 73
).ANTITRUST L. J. 59, 64-65 (2005-2006
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שיתוף פעולה עסקי וולונטארי ,ממושך ,מצליח ורווחי 32שזכה גם להעדפת קהל הצרכנים 33,וזאת
מבלי שהצליחה להציג הצדקה עסקית לגיטימית לכך .לכן הסיק בית המשפט העליון שמטרתה של
 Aspenהייתה אנטי-תחרותית 34.חיזוק לקביעתו מצא בית המשפט העליון בכך ש Aspen -אף סירבה
למכור כרטיסים במחיר קמעונאי ל Highlands -כדי למנוע ממנה לשווקם ביחד עם כרטיס הכניסה
למדרון היחיד

שבבעלותה35.

פסק הדין בעניין  Aspenהוא פסק הדין המרכזי של בית המשפט העליון בארצות הברית
שחייב יצרן לשתף פעולה ולסחור עם מתחרה .יחד עם זאת ,פסק הדין לא קבע קריטריונים ברורים
בנוגע לנסיבות שבהן תקום חובה זו .בית המשפט הדגיש את שיתוף הפעולה הוולונטארי הממושך
שהעיד לדידו על כך ששיתוף הפעולה היה יעיל ורווחי עבור שתי החברות; את הסירוב של Aspen
למכור את כרטיסיה ל Highlands -אפילו במחיר שוק מלא שהוביל ,כך נטען ,להפסד רווחים בטווח
הזמן הקצר; וכן את קביעתו ש Aspen -לא הציגה הצדקה עסקית לגיטימית לסירוב .יחד עם זאת,
בית המשפט העליון לא הבהיר האם מדובר בתנאים הכרחיים לקיומה של החובה לסחור או לשתף
פעולה עם מתחרים .עוד יצוין שבית המשפט העליון התייחס בהחלטתו לדוקטרינת המשאב החיוני,
שתוצג בהמשך הסקירה אך הותיר את שאלת מעמדה ותחולתה בצריך עיון36.
על פסק הדין בעניין  Aspenנמתחה ביקורת רבה .ראשית ,עלתה השאלה מדוע נקבע ש-
 Aspenהיא זו שסירבה לסחור עם  ?Highlandsהרי  Aspenהציעה ל Highlands -תנאים להמשך
שיתוף הפעולה ו Highlands -הייתה זו שדחתה אותם .אחרי הכול נראה סביר למדי שתנאי שיתוף
הפעולה ישתנו עם השנים 37וכלל לא ברור מדוע מצא בית המשפט לנכון להתערב במשא ומתן עסקי
בין שתי חברות מסחריות פרטיות ,ולמעשה יש הסוברים ש Highlands -ניצלה את ההליכים
המשפטיים על מנת לנסות ולשפר את מעמדה החוזי למול

38.Aspen

 32ראו עניין  ,Lorain Journalלעיל ה"ש  ,20בעמ' .303-304
 33שם ,בעמ' .301-307
 34שכן בית המשפט העליון דחה את טענתה של  Aspenלפיה מתקני הסקי של  Highlandsבמדרון היחיד שהפעילה לא
עמדו בסטנדרט הגבוה של המתקנים של  ,Aspenולמעשה קבע כי מתקניה של  Highlandsלא נפלו מאלו של  Aspenולכן
שיתוף הפעולה בין השתיים לא יכול היה לפגוע במוניטין של חברת  .Aspenראו שם ,בעמ' .301-309
 35שם בעמ' .301
 36שם ,בעמ'  311הערה .44
 37ראו  ,Lopatkaלעיל ה"ש  ,2בעמ'  ,141-139ויש אפילו המציעים טעם עסקי לדרישתה של  Aspenלשפר את תנאי
חלוקת ההכנסות שכן היא זו שלמעשה מושכת את גולשי הסקי לאזור ,ואילולא שיתוף הפעולה הייתה נהנית מיחס גבוה
יותר של גלישות בפועל במדרונותיה בהשוואה למספר הגלישות במדרונה של  .Highlandsראו שם ,בעמ'  ;130-139כמו כן
ראו  ,Meeseלעיל ה"ש  ,3בעמ'  .113-112 ,103-104כפי שמציין  ,Meeseפעמים רבות צדדים מנסים לשפר את תנאי
ההסכם תוך הליך של ניסוי וטעייה .לבסוף ,יתכן שההשקעה של  Aspenלאורך השנים במשיכת גולשים לאזור העלתה את
הביקוש למדרונותיה ,ובהחלט סביר לטעון שדווקא פרק הזמן הממושך שבו פעל המיזם מצדיק את עדכון תנאיו.
 38שכן אם ההנחה היא כי שיתוף הפעולה יעיל ,אזי צפוי שהצדדים יגיעו להסכמה ביניהם באשר לאופן חלוקת ההכנסות.
פניה לבית המשפט של אחד מהצדדים בעילה של הפרת דיני התחרות בכדי להשיג יתרון במשא ומתן העסקי למול שותפתו
אינה רצויה מכיוון שבית המשפט חסר את המומחיות המתאימה לשם קביעת תנאי המיזם ,ולכן עדיף שהצדדים יגיעו
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שנית ,מתן משקל מכריע לקיומו של שיתוף פעולה וולונטרי קודם עלול להוביל לכך שיצרנים
מונופוליסטיים יימנעו משיתוף שכזה מלכתחילה (ואנו מניחים כי המדובר בשיתוף פעולה מועיל
לצרכנים שאחרת בית המשפט לא היה מחייב את המשכו) בכדי לשמר את עצמאות שיקול דעתם39 .
שלישית ,יש הטוענים כי בית המשפט הפך למעשה את נטל ההוכחה ,ובמקום שהתובע יוכיח כי
הנתבע פגע בתחרות ,דרש בית המשפט מהנתבע להוכיח הצדקה עסקית לגיטימית לפעולתו וזאת
מבלי שבית המשפט ניסה לבאר מהו טיבה של הצדקה שכזו .מובן ,שהעברת הנטל אינה מוצדקת כל
עוד אין הנחה מקדמית שסירוב לסחור עם מתחרה הינו ככלל אנטי-תחרותי 40.רביעית ,כלל שלפיו
ויתור על רווח בטווח הקצר מהווה פקטור מרכזי בקביעה כי היצרן המונופוליסטי ניצל את כוחו לרעה
בעייתי במיוחד מכיוון שפרקטיקה זו מתקיימת גם בתרחישים לגיטימיים ורצויים כמו למשל במקרה
של יצרן המשקיע משאבים לצורך פיתוח שיניב רווח רק בעתיד .כמו כן ,יהיה קשה מאוד לבית
המשפט להעריך מה היה קורה אילו היו הצדדים ממשיכים לשתף פעולה מבחינת רווחיו של המונופול
שכן המדובר בהערכה ספקולטיבית 41.חמישית ,פסק הדין הותיר עימו חוסר וודאות באשר לתנאי
קיומה ולהיקפה של החובה לסחור או לשתף פעולה עם מתחרים ,וחוסר וודאות זה גורם לעלויות
ולהרתעת יתר בקרב יצרנים 42.לבסוף ,שיתוף הפעולה שנדון בעניין  Aspenנוגע בהסכמה על מחיר בין
שני המתחרים היחידים בשוק ,ושיתוף פעולה שכזה מעלה חשש מהותי מפני שיתוף פעולה אנטי-
תחרותי43.
בפסק הדין בעניין  44,Trinkoנדונה חובת שיתוף ברשתות טלפון נייחות בניו יורק בין חברת
הטלפון המובילה  Verizonובין  .AT&Tכמו בישראל ובמדינות רבות אחרות נהוג היה בעבר להניח
כי שוק הטלפון הנייח הוא שוק של מונופול טבעי שבו יכול לפעול ביעילות רק יצרן אחד ,שהיה לכן
זוכה בזיכיון בלעדי .בהתאם לכך החזיקה  Verizonבזיכיון בלעדי בניו יורק עד לתיקונו של ה-
 Telecommunication Actב ,1993-שהתיר את כניסתן לשוק של חברות טלפון נוספות ובנוסף קבע
גם חובה לחיבור הדדי של הרשתות הקוויות השונות שתפעלנה .בעקבות הדברים נכנסה AT&T
לשוק הטלפון הקווי הנייח בניו יורק ולפיכך נדרשה  Verizonלדאוג לחיבור שתי הרשתות 45.במהלך

להסכמה חופשית ,כל זאת בהנחה כי לשני הצדדים אינטרס בקיום המיזם .התערבות בית המשפט בתרחיש שכזה יכולה
להניב תוצאה בלתי יעילה .ראו  ,Carltonלעיל ה"ש  ,7בעמ'  ;373 ,332כמו כן ראו  ,Meeseשם ,בעמ .107
 ,Carlton 39שם ,בעמ'  Jacobs ;373לעיל ה"ש  31בעמ'  ;31וכן  ,Meeseשם ,בעמ' .107
 40ראו  ,Robinsonלעיל ה"ש  ,12בעמ' .1193-1191
 41שם ,בעמ' .1193-1199
 42פסק הדין מותיר ערפול בנוגע להיקף החובה לסחור והאם הנחת המוצא היא כי קיימת חובה לסחור או שמא הנחת
המוצא הפוכה והכלל הוא שאין חובה כאמור .כמו כן לא ברור מה היקפה של החובה לסחור כאשר היא מתקיימת – כך
למשל האם ישנה חובה עקרונית להצטרף למיזם יעיל? חוסר הבהירות מטריד בעיקר נוכח המגבלה שמטיל סעיף  1ל-
 Sherman Actעל שיתופי פעולה בין מתחרים .וראו Case Comment, Monopolization and the Duty to Cooperate,
).99 HARV. L. REV. 275, 179-180 (1985
 43ראו Eleanor M. Fox, Is There Life in Aspen After Trinko? The Silent Revolution of Section 2 of the
).Sherman Act, 73 ANTITRUST L. J. 153, 163 (2005-2006
.Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP, 540 U.S. 398 (2004) 44
 45שם ,בעמ' .403-402
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שנת  1999חוו לקוחות  AT&Tליקויים בחיבור לרשת של  Verizonולכן נקנסה  Verizonבצו מוסכם
על ידי ה( FCC -רשות התקשורת הפדראלית בארצות הברית) בסכום של שלושה מיליון דולר ,וכן
הוסכם כי  Verizonתפצה את מתחריה בסכום נוסף בסך עשרה מיליון

דולר46.

בעקבות הדברים הוגשה כנגד  Verizonתובענה ייצוגית על ידי  ,Trinkoמשרד עורכי דין
ולקוח של  AT&Tבמועד הרלבנטי ,בגין הפרה של חובת החיבור שעל פי הTelecommunication -
 Actאך גם בגין הפרה של דיני ההגבלים העסקיים .העניין הגיע לבית המשפט העליון הפדראלי
שהסכים לדון רק בשאלת קיומה של החובה שעל פי דיני ההגבלים העסקיים 47,ופסק שחובה כאמור
אינה מתקיימת בנסיבות המקרה .ראשית נימק בית המשפט כי אם יחויבו יצרנים שהקימו תשתית
ייחודית להעניק גישה לתשתית למתחרותיהן אזי יקטן התמריץ ליצור תשתית שכזו מלכתחילה48.
שנית ,במקרה הנדון נדרשת גישה לליבת הייצור של היצרן הדומיננטי ולכך אין מחיר או תנאי שוק
מקובלים ,ולכן יהיה על רשויות ההגבלים העסקיים ועל בתי המשפט לתפקד כמתכננים ראשיים
ולקבוע את המחיר הראוי לשימוש בתשתית; את היקף השימוש במשאב שיוקצה למתחרים; את אופי
השימוש; וכן את כל יתר תנאי ההתקשרות האחרים ,וזהו תפקיד בעל אופי מתמשך שרשויות
ההגבלים העסקיים ובתי המשפט לא נועדו ואין ביכולתם למלאו כיאות 49.שלישית ,אם בית המשפט
יחייב את המתחרים לשתף פעולה הוא עלול להקל עליהם בכך לקיים שיתוף פעולה אסור שמהווה את
הרעה החולה העיקרית שעימה נועדו דיני ההגבלים העסקיים להתמודד 50.בשל האמור פסק בית
המשפט כי ליצ רן המונופוליסטי זכות בסיסית לנהל את עסקיו עם מי שיראה לנכון ,הגם שזו איננה
זכות מוחלטת .תחת נסיבות מסוימות סירוב לשתף פעולה עם מתחרה עשוי להוות התנהגות אנטי-
תחרותית ,אך על בית המשפט להיות זהיר מאד בהקשר זה 51.בית המשפט הוסיף כי עניין  Aspenהוא
המוביל לכל הק שור לקביעת חובת שיתוף פעולה וכן כי הוא "קרוב לסף גבולותיו של סעיף  2ל-
 52,"Sherman Actתוך שהוא מונה את מאפייני פסק הדין :סירוב למכור למתחרה כרטיסים במחיר
קמעונאי; וויתור על רווחים קצרי מועד על מנת לפגוע בתחרות לטווח הארוך; וכן הפסקת שיתוף
פעולה וולונטרי מוצלח שהתקיים בין הצדדים 53.בהתאם לכך ונוכח השוני בין נסיבות עניין Aspen
ונסיבות עניין  ,Trinkoקבע בית המשפט כי  Verizonאינה חייבת לשתף פעולה עם  AT&Tמכוח דיני
ההגבלים העסקיים מכיוון שלא התקיים שיתוף פעולה וולונטרי קודם ולא היה מדובר בסירוב למכור

 46שם ,בעמ' .403
 47שם ,בעמ'  .401-404במאמר מוסגר נציין כי ה Telecommunication Act -קבע מפורשות שאין בהוראותיו כדי לשנות
את דיני ההגבלים העסקיים הנוהגים ,ראו שם ,בעמ' .407-403
 48שם ,בעמ' .401-407
 49שם ,בעמ' .401
 50שם ,שם.
 51שם ,בעמ' .409-401
 52ובלשון בית המשפט .“Aspen Skiing is at or near the outer boundary of § 2 liability” :שם ,בעמ' .409
 53שם ,שם.
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למתחרה מוצר שנמכר לאחרים 54.עוד הדגיש בית המשפט את ההשלכות החמורות על התחרותיות
בשווקים שתהיינה להחלטה שגויה לכפות שיתוף פעולה בין מתחרים 55.באשר לדוקטרינת המשאב
החיוני חזר בית המשפט על עמדתו בעניין  Aspenוהותירה בצריך עיון .מכל מקום ,כך פסק בית
המשפט ,הדוקטרינה לא הייתה חלה בעניין  Trinkoמכיוון שישנו גוף רגולאטורי שמחייב ומסדיר את
הגישה למשאב ולכן אין בעיה של "היעדר גישה" למשאב

החיוני56.

פסיקת בית המשפט העליון בעניין  Trinkoמעידה על מידת הזהירות הרבה בה יש לנקוט
בבחינת הטלת חובה על יצרנים מונופוליסטים לשתף פעולה עם מתחריהם .יחד עם זאת ,ההתבססות
על נסיבות עניין  ,Aspenובכלל זה על שיתוף הפעולה הוולונטרי הקודם ,ככאלו שבהן תיקבע החובה
אינה רצויה מטעמי הביקורת הרחבה שנמתחה על פסק דין זה.
כפי שנוכחנו מן הפסיקה בעניין  Aspenובעניין  ,Trinkoבית המשפט העליון השאיר את
שאלת תוקפה של דוקטרינת המשאב החיוני בצריך עיון ,ולפיכך אין תשובה ברורה באשר לשאלת
מעמדה .חלק מבתי המשפט הנמוכים יותר מתבססים על הדוקטרינה בפסיקותיהם ,ובתי משפט
אחרים פסקו כי לדוקטרינה לא תהיה תחולה בתחום שיפוטם .דוקטרינת המשאב החיוני נועדה
לקבוע את הנסיבות שבהתקיימן יהיה מונופול חייב להעניק גישה או לסחור עם מתחריו .חובה זו
עשויה להתקיים כאשר המונופול מספק לעצמו תשומה באופן ובתנאים שהם עדיפים ללא כל השוואה
לחל ופות העומדות בפני המתחרים ,כך שתחרות מצידם כלל לא תתאפשר ללא גישה אל אותו
המשאב 57.פסק הדין המוביל לעניין זה הוא  MCI58שבו נבחן האם  ,AT&Tשהחזיקה אז במעמד
מונופוליסטי בשוק שיחות הטלפון המקומיות ,מחויבת הייתה להעניק גישה בתנאים "סבירים"
למרכזיית השיחות המקומיות שלה ל ,MCI -ספקית של שיחות טלפון ארוכות טווח .בעניין זה פסק
בית המשפט הפדראלי לערעורים של המחוז השביעי כי על פי דוקטרינת המשאב החיוני מונופול חייב
להעניק גישה למתחרים כאשר )1( :הוא מחזיק במשאב חיוני; ( )2שלא ניתן מבחינה פרקטית סבירה
לשכפלו; ( )3המונופול מונע מהמתחרים גישה למשאב; ( )4ישנה אפשרות סבירה להעניק גישה
למשאב; ( )1ולמונופול אין הצדקה עסקית או טכנולוגית לסירוב59.
דומה שבית המשפט העליון בעניין  Trinkoשאמנם הותיר את סוגיית דוקטרינת המשאב
החיוני בצריך עיון הוסיף וקבע לה תנאים מחמירים נוספים (ככל שתחול)( :א) לא תהיה חובה לשתף

 54שם בעמ'  . 410-409לפיכך יש הטוענים כי למעשה בית המשפט העליון בעניין  Trinkoהגביל את היקף החובה לסחור או
לשתף פעולה עם מתחרה לעובדות שהתקיימו בעניין  ,Aspenוראו לעמדה זו  ,Jacobsלעיל ה"ש  ,31בעמ' .33
 55שם ,בעמ' .414
 56שם ,בעמ' .411
 57ראו למשל  ,AREEDA & HOVENKAMPלעיל ה"ש .771a ¶ ,9
.MCI Communic. Corp. V. AT&T, 708 F.2d 1081 (7th Cir.), cert. denied, 464 U.S. 891 (1983) 58
 59שם ,בעמ' .1133-1132
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מקום שיתקיים קושי אדמיניסטרטיבי לקבוע את היקף החובה ואת תנאיה; (ב) הדוקטרינה לא תחול
כאשר הסדר רגולאטורי אפקטיבי אחר יקבע ויסדיר את הגישה למשאב60.

 .2הדין באיחוד האירופי
הכלל הבסיסי בדיני האיחוד האירופי הוא כי מונופול איננו חייב לסחור או לשתף פעולה עם
מתחריו ,אך זאת בתנאי שהסירוב לסחור או לשתף פעולה לא יהווה ניצול לרעה של מעמד דומיננטי
בניגוד להוראות ס'  102לאמנה האירופית 61.רשות ההגבלים האירופית פרסמה הנחיות לניתוח ניצול
לרעה של מעמד דומיננטי ולפיהן סירוב של יצרן דומיננטי לסחור עם מתחרים או להעניק להם גישה
למשאב חיוני יהווה הפרה של הוראות ס'  102לאמנה האירופית בהתקיים התנאים המצטברים
הבאים( :א) הסירוב נוגע למוצר או לשירות הנדרשים אובייקטיבית לשם תחרות אפקטיבית בשוק
האנכי; (ב) הסירוב ככל הנראה יוביל לחיסול התחרות האפקטיבית בשוק האנכי; (ג) הסירוב יוביל
ככל הנראה לפגיעה בצרכנים62.
כפי שניווכח מסקירת פסקי הדין המובילים בבתי המשפט של האיחוד האירופי יצרן עשוי
להידרש לסחור או לשתף פעולה עם מתחריו (בתנאים סבירים) כאשר )1( :הוא מחזיק במעמד
דומיננטי בכל הנוגע למשאב או לייצור תשומה הנדרשים ליצרנים הפועלים בשוק אנכי משיק;)2( 63
והתקיים קשר מסחרי וולונטרי קודם שנפסק באופן שעשוי להוביל לחיסול התחרות האפקטיבית
ובכך לפגוע בצרכנים; ( )3או שהמתחרה מעוניין לפתח באמצעות המשאב או התשומה מוצר חדש
בשוק האנכי שיש לו ביקוש בקרב הצרכנים; ( )4וכל זאת בהיעדר צידוק אובייקטיבי לסירוב .עם זאת
חשוב לציין כבר בשלב זה כי בהחלטות מסוימות העניקו בתי המשפט פרשנות מאוד מקילה לשאלת
התקיימותן של הנסיבות הנדרשות לצורך קביעת החובה לסחור ולשתף פעולה עם מתחרה ולכן הגישה

 60ראו עניין  Trinkoלעיל ה"ש  ,44בעמ' HERBERT HOVENKAMP, FEDERAL ANTITRUST P OLICY – T HE ;411
) ,AREEDA & HOVENKAMP ;LAW OF COMPETITION AND ITS P RACTICE 337 (4th ed. 2011לעיל ה"ש ¶ ,9
.772d
IVO V AN B AEL & J EAN -FRANCOIS B ELLIS, COMPETITION LAW OF THE EUROPEAN COMMUNITY, 836- 61
) ;837 (5th ed. 2010וכן ס'  71לGuidance on the Commission's Enforcement Priorities in Applying Article -
82 of the EC Treaty to Abusive Exclusionary Conduct by Dominant Undertakings, (2009/C 45/02),
available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0224(01):EN:NOT
(להלן" :ההנחיות האירופיות לניצול מעמד דומיננטי") .ס'  102לאמנה האירופית ( The Treaty on the Functioning of
http://eurב-
ונמצא
הקודמת,
לאמנה
12
ס'
את
מחליף
)the
European
Union
.lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:en:PDF
 62ראו ההנחיות האירופיות לניצול מעמד דומיננטי ,שם ,בס'  ;10וכן  ,V AN B AEL & B ELLISשם ,בעמ'  .131מבחינתה
של הרשות סירוב לסחור יתקיים כאשר )1( :היצרן הדומיננטי מסרב סירוב מוחלט לסחור; ( )2היצרן הדומיננטי מציע
למתחרה תנאים שידוע לו שיידחו על ידו; ( ) 3היצרן הדומיננטי מציע תנאים "בלתי הוגנים" ,וראו TACA (II), OJ 1999
 .L95/1, RECITALS 553-557שם נדון סירוב קולקטיבי לסחור.
 63קשר אנכי הוא קשר בין פירמות המשתייכות לשלבי ייצור שונים (אך משיקים) על שרשרת הייצור – למשל קשר שבין
יצרנית מוצר ובין משווקת שלו.
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האירופית מחמירה יותר עם יצרנים מונופוליסטים בהקשר זה בהשוואה לגישת הפסיקה בארצות
הברית.
סקירת פסקי הדין של בתי המשפט של האיחוד האירופי תחל עם החלטות שנגעו בסירוב
להמשיך ולסחור במקרים שבהם התקיים מסחר וולונטרי קודם 64.בעניין Commercial Solvent
( Corporation65להלן )CSC :נדון מקרה שבו  ,CSCיצרנית דומיננטית של חומר גלם הנחוץ להפקתו
של אחד מרכיביה של תרופה כנגד שחפת ,החליטה להיכנס לענף ייצור ושיווק מרכיב התרופה בעצמה
ולכן החליטה להפסיק לשווק את חומר הגלם לחברה איטלקית בשם  .Zojaבית המשפט האירופי
לצדק פסק שיצרן של חומר גלם אינו רשאי להפסיק את אספקת חומר הגלם ללקוחות כאשר הוא
מחליט להיכנס בעצמו לשוק ייצור המוצר אם הסירוב יוביל לחיסול מתחרים משמעותיים שלו בשוק
האנכי.
בעניין ( United Brands66להלן )UB :פסק בית המשפט האירופי לצדק כנגד  ,UBמשווקת פירות
דומיננטית ,שסירבה להמשיך לספק בננות ל ,Olesen -מפיצה דנית שנטלה חלק בקמפיין שיווק של
אחת ממתחרותיה של  . UBבית המשפט פסק כי יצרן דומיננטי חייב להמשיך לספק ללקוח וותיק כל
עוד הלקוח מתנהל בדרך עסקית מקובלת וכל עוד ההזמנות שלו סבירות ומקובלות.
בעניין  CLT (Telemarketing)67נבחן סירוב מצידה של  ,CLTמשווקת זמן אוויר לפרסומות
טלוויזיה ,לפרסם מוצרים של יצרנים אם מספר הטלפון שצוין לבירורים אודות המוצרים לא היה
מספרה שלה .בית המשפט האירופי לצדק חזר על הלכת  CSCופסק שניצול מעמד דומיננטי יתקיים
כאשר יצרן דומיננטי מייחד לעצמו פעילות בשוק אנכי משיק שיכולה להיות מבוצעת על ידי מתחרה
באופן שעלול לחסל את התחרות מצידו של המתחרה האמור וזאת בהיעדר הצדקה עסקית
אובייקטיבית.
בעניין  68,GlaxoSmithKlineפסק בית המשפט האירופי לצדק כי חברת תרופות בעלת מעמד
דומיננטי נדרשת להמשיך לספק תרופות שבייצורה למפיצים וותיקים שלה בהעדר הצדקה לגיטימית
לסירוב אם הסירוב עלול להוביל לחיסולו של המפיץ כמתחרה של היצרן הדומיננטי .כל זאת כאשר
ההזמנות של המפיץ הן סבירות ומקובלות .יחד עם זאת בית המשפט הכיר בחשש של חברות תרופות
לפיו מפיצים הפועלים במדינות הקהילה אשר בהן יוקר המחייה נמוך יחסית ירכשו תרופות בזול
 64לעניין זה ראו ההנחיות האירופיות לניצול מעמד דומיננטי ,לעיל בה"ש  ,61בס' “it is more likely that the :13
”.termination of an existing supply arrangement is found to be abusive than a de novo refusal to supply
.ICI and CSC v. Commission (II), [1974] ECR 223 65
.United Brands v. Commission, [1978] ECR 207 66
Centre Belge d’Etudes de Marché- Telemarketing (CBEM) v. SA Compagnie Luxembourgeoise de 67
]Télédiffusion (CLT) and Information Publicité Benelux (IPB), Case 311/84, 1985 E.C.R. 3261, [1986
Sot. Lelos Sia EE and Others v. GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proionton, Joined Cases C - 68
.468/06 to C-478/06
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באותן המדינות לצורך שיווקן במדינות היקרות יותר תוך פגיעה באינטרסים המסחריים של חברות
התרופות .לכן פסק בית המשפט כי חברות תרופות דומיננטיות רשאיות לנקוט בצעדים סבירים
ומידתיים בכדי להגן על האינטרסים המסחריים שלהן ,ובכלל זה לסרב לספק הזמנה הגדולה
משמעותית מההזמנות הקודמות והחורגת מהצורך הפרופורציונאלי של אותה מדינה בה משווק
המפיץ.
מן הסקירה עד כה ניתן להיווכח בחשיבות הרבה שמעניקים בתי המשפט האירופיים לקיומו
של מסחר מוקדם בין הצדדים ,אך בהקשר זה עולה בין היתר הביקורת שנמתחה בעניין ,Aspen
שלפיה גישה זו עלולה להוביל לכך שיצרנים דומיננטיים ימנעו מלכתחילה מלשתף פעולה עם
מתחרים .עוד עולה מפסקי הדין שבתי המשפט מתיימרים להגן בפסיקותיהם על התחרות אך בפועל
מסתפקים בפגיעה ביצרן בודד בכדי לחייב לסחור כאשר למעשה בשווקים רבים פגיעה במתחרה בודד
ואפילו חיסולו לא יובילו להשפעה ניכרת על התחרות בכללותה (וזאת כאשר קיימים מתחרים
נוספים).
בתי המשפט באיחוד האירופי בחנו את שאלת קיומה של החובה לסחור או לשתף פעולה גם
בנסיבות שבהן לא התקיים מסחר מוקדם .כך בעניין  69,Bronnerשם נדונה שאלת חובתו של העיתון
היומי הנפוץ באוסטריה להעניק גישה לרשת ההפצה הביתית שלו למתחרה קטן (שהחזיק בנתח שוק
של כ ,) 3.1% -שעקב תפוצתו המוגבלת לא יכול היה להקים רשת הפצה ביתית ארצית .בית המשפט
האירופי לצדק פסק שהעיתון הנפוץ אינו נדרש לעזור למתחרה בעל התפוצה המוגבלת משתי סיבות:
ראשית ,העי תון המתחרה יכול להפיץ את גיליונותיו גם בדרכים חלופיות (גם אם הן פחות
אפקטיביות) כגון באמצעות דוכני עיתונים ,הדואר וכיוצ"ב; שנית ,המתחרה יוכל להקים רשת הפצה
דומה אם יגדיל את נתח השוק שלו ,או אם ישתף פעולה לשם כך עם מתחרים אחרים ,ולכן אין מדובר
במשאב שלא ניתן לשכפלו מבחינה אובייקטיבית אלא במשאב שהתובע הספציפי אינו יכול לשכפלו
לבדו.
בעניין )(clearing and settlement

70Clearstream

נבחן סירובו של  ,Clearstreamבנק

הפועל בענף ניירות-הערך להעניק שירותי סליקה ופירעון בתנאים שווים ל ,Euroclear -בנק מתחרה.
הדרישה להענקת הגישה התבססה על מעמדו הייחודי של  Clearstreamכמורשה היחיד בגרמניה
לפעול בתחום ניירות הערך ועל כן כשותף הכרחי לכל פעילות שכזו שם .בית המשפט האירופי של
הערכאה הראשונה ) (Court of First Instanceשבסירובו ניצל  Clearstreamאת מעמדו לרעה מכיוון
שסירב להעניק גישה לשירות הכרחי לפעולת המתחרה בשוק ובכך למניעת התחרות בשוק מבלי
שהציג הצדקה אובייקטיבית לכך .עוד הוסיף בית המשפט כי די להראות כי הסירוב עשוי להוביל
לפגיעה בתחרות בכדי לבסס הפרה של הוראות ס'  12לאמנה האירופית .בפסק דין זה יש משום חריגה
.Oscar Bronner v. Mediaprint Zeitungs, [1998] ECR I -7791 69
.Clearstream (clearing and settlement), Case COMPQ38/096 70
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או הקלה בדרישה שלפיה חובה לסחור תתקיים רק אם המתחרה מעוניין להציג מוצר חדש לשוק ,שכן
בעניין הנדון  Euroclearהתכוון להציע שירות דומה לזה שמעניק .Clearstream
בעניין  Magill TV Guide71נדון סירובן של שלוש רשתות טלוויזיה בריטיות ( BBC ,ITPו-
 )RTEלהעניק רישיון ל Magill -להדפיס את רשימת התוכניות שלהן כך שלא ניתן היה לערוך מדריך
תוכניות טלוויזיה בריטי שלם ומקיף ,וזאת בכדי להגן על מדריכי התוכניות שהוציאה כל תחנה .בית
המשפט האירופי לצדק אימץ את עמדת הרשות ופסק כי הרשתות ניצלו את מעמדן הדומיננטי בכדי
למנוע כניסת מוצר חדש לשוק וכי השימוש שלהן בזכות היוצרים חרג מהגבולות הלגיטימיים שבגינם
קיימת זכות זו .בית המשפט הוסיף שלא מצא הצדקה לגיטימית לסירוב מכיוון שהרשתות תוכלנה
להמשיך ולהוציא את מדריכי התוכניות שלהן גם לאחר שיופץ מדריך תוכניות מקיף ,מוצר חדש שיש
לו ביקוש בקרב הצרכנים.
בעניין  IMS72נדון סירובה של  IMSלשתף מתחרים במערך לעדכון מכירות רפואיות לבתי
מרקחת בגרמניה שהקימה ושהפך לסטנדרט של התעשייה .בית המשפט האירופי לצדק פסק כי
סירוב להעניק רישיון לשימוש בזכות קניין רוחני אינה כשלעצמה ניצול לרעה של מעמד דומיננטי,
והיא עשויה להפוך לכזו רק בנסיבות מיוחדות .נסיבות אלו יתקיימו כאשר הסירוב מונע פיתוח של
מוצר חדש שלו יש ביקוש; כשאין לסירוב הצדקה; וכאשר הסירוב מונע תחרות בשוק .בית המשפט
הוסיף ופסק שדי בקיומו של שוק משני פוטנציאלי או אפילו היפותטי .יחד עם זאת ,הוסיף בית
המשפט ל עניין הרכיב הראשון כי החובה תקום רק כאשר היצרן המתחרה מעוניין ליצור מוצר או
שירות חדש ולא כאשר כל שברצונו הוא לשכפל את המוצר שמייצר בעל זכות הקניין הרוחני.
פסק הדין החשוב שניתן בשנים האחרונות עסק בעניין  Microsoft73שבו בחן בית המשפט
האירופי של הערכאה הראשונה את סוגיית חובתה של  Microsoftלספק למתחרות מידע טכני הנוגע
לתוכנת ההפעלה שלה "לשרתי קבוצות מחשבים" (תוכנת הפעלה למספר מחשבים ביתיים המחוברים
זה לזה והיוצרים רשת מחשבים) .מידע זה נחוץ למפתחות תוכנות הפעלה מתחרות כדי שמחשבים או
רשתות מחשבים הפועלים על תוכנות הפעלה מתחרות יוכלו להיקשר אף הם לרשת הפועלת על תוכנת
ההפעלה של  .Microsoftלא הייתה מחלוקת כי מתחרותיה של  Microsoftמצליחות לפעול בשוק
תוכנות ההפעלה גם ללא השיתוף המלא במידע הטכני מצידה של

74,Microsoft

אך בית המשפט

ECJ, Joined Cases C-241/91 P and C-242/91 P, Radio Telefis Eireann & Independent Television 71
.Publication Limited v EC Commission (“Magill”), [1995] ECR I-743
.IMS Health v EC Commission, [2001] ECR I-5039 72
.Microsoft v. Commission, [2007] ECR II-3601 73
 74כך למשל מפתחות תוכנה מתחרות קדמו ל Microsoft -בכניסה לשוק תוכנות ההפעלה לרשתות מחשבים שקשרו בין
מחשבים שונים שפעלו על  ,Wordתוכנת ההפעלה של  .Microsoftכמו כן  Linuxנכנסה לשוק זה אחרי  Microsoftומבלי
ש Microsoft -העניקה לה גישה למידע הטכני האמור ,ומתחרותיה של  Microsoftאף טענו בפני לקוחותיהם שתוכנות
ההפעלה הקבוצתיות שלהן פעולות היטב גם עם מחשבים ביתיים הפועלים על  ,Wordגם ללא הגישה כאמור.
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השתכנע שבלי הגישה למידע קיים חשש שהתחרות לא תשרוד .החידוש בפסק הדין בעניין Microsoft
הוא שבית המשפט האירופי העניק פרשנות מקלה מאד להלכות הקיימות .לעניין "חיוניות" הגישה
למשאב ,בית המשפט דחה את טענת  Microsoftלפיה קיומם של מתחרים מעיד על כך שהגישה
למידע הטכני שלה אינו חיוני לשם תחרות בשוק ,וקבע כי די יהיה להוכיח כי הסירוב עשוי לפגוע
בתחרות אפקטיבית .באשר לדרישה כי הגישה צריכה להיות נחוצה לשם פיתוח מוצר חדש (כנדרש על
פי הלכות  Magillו )IMS Health -פסק בית המשפט שדי לעניין זה בכך שסירובה של Microsoft
עשוי למנוע ממתחרותיה לפתח תוכנות הפעלה "בעלות מוטיבים חדשניים".
כאמור בפתיח של סקירת הדין האירופי ,בתי במשפט האירופים מחמירים יותר עם יצרנים
מונופוליסטים בהשוואה לפסיקה העדכנית של בית המשפט העליון בארצות הברית .השוני העיקרי בא
לידי ביטוי בכך שבית המשפט העליון בארצות הברית העניק משקל ניכר לעניין החשש מפני הפגיעה
בתמריץ היזמי הן של היצרן המונופוליסטי והן של היצרניות המתחרות .בהשוואה לכך ,בתי המשפט
האירופים אינם מעניקים לשיקול זה משקל מרכזי בהחלטותיהם ,למרות שכפי שנוכחנו בדיון אודות
הניתוח הכלכלי המדובר בשיקול כבד משקל .כך גם לעניין החשש מפני שיתופי פעולה אנטי-
תחרותיים שעשויים לזכות לעידוד כתוצאה מהרחבת חובת שיתוף הפעולה .גם חשש זה לא קנה
מקום מרכזי בהחלטות בתי המשפט באירופה וזאת בשונה מעמדת בית המשפט העליון בארצות
הברית .יחד עם זאת חשוב לציין כי הרשות האירופית בהנחיות האירופיות לניצול מעמד דומיננטי
מייחסת חשיבות להגנה על התמריץ היזמי וכן לחשש מפני בעיית הטרמפיסט שעלולה להיגרם
כתוצאה מקביעת חובה לשתף פעולה או לסחור 75.עם זאת ,דומה שעמדה זו עדיין לא זכתה לביטוי
מוחשי בפסיקה האירופית ,לפחות נוכח עמדת בית המשפט העליון בארצות הברית כפי שהובאה
בעניין .Trinko

 .3הדין בישראל
סעיף  29לחוק ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח( 1911-להלן" :החוק") קובע כי יצרן
מונופוליסטי 76חייב לסחור אלא אם כן קיים טעם סביר לסירוב 77,וסעיף 29א(א) לחוק אוסר על יצרן
 75ראו ההנחיות האירופיות לניצול מעמד דומיננטי ,לעיל ה"ש  ,61בס' :71
“…The Commission … considers that intervention on competition law grounds requires careful
consideration where the application of Article 82 would lead to the imposition of an obligation to supply on
the dominant undertaking. The existence of such an obligation — even for a fair remuneration — may
undermine undertakings' incentives to invest and innovate and, thereby, possibly harm consumers. The
knowledge that they may have a duty to supply against their will may lead dominant undertakings — or
undertakings who anticipate that they may become dominant — not to invest, or to invest less, in the
activity in question. Also, competitors may be tempted to free ride on investments made by the dominant
undertaking instead of investing themselves. Neither of these consequences would, in the long run, be in
the interest of consumers”.
 76כאשר יצרן מונופוליסטי מוגדר בסעיף  23לחוק כיצרן המחזיק במעל לחמישים אחוזים מנתח השוק.
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מונופוליסטי לנצל לרעה את כוחו באופן שעלול לפגוע בתחרות או בצרכנים .לשני הסעיפים ניתן
להוסיף גם סעיף 29א(ב)( ) 2לחוק האוסר על מונופול לצמצם או להגדיל את "כמות הנכסים או היקף
השירותים המוצעים [על ידו]  ...שלא במסגרת תחרותית הוגנת" .אלו הם הסעיפים מחוק ההגבלים
העסקיים שעל בסיסם ניתן לחייב מונופול לסחור או לשתף פעולה עם מתחריו .סעיפים אלו יושמו על
ידי רשות ההגבלים העסקיים ועל ידי בתי המשפט במספר מקרים הכוללים גם סירוב להעניק גישה
לתשתיות ייצור וגם סירוב לסחור עם מתחרים .את הסקירה נתחיל עם סוגיית הסירוב להעניק גישה
לתשתיות ייצור שעלתה בעניין דובק ,אגד ובזק.
בפסק הדין בעניין דובק 78,בחן בית הדין להגבלים עסקיים (להלן :בית הדין) את הוראתו של
הממונה על ההגבלים העסקיים (להלן :הממונה) 79לדובק ,יצרנית סיגריות שהחזיקה במעמד
מונופוליסטי במועד הנדון ,להימנע מלפרוש מרשת ההפצה המשותפת לה וליצרניות ומשווקות
סיגריות אחרות .דובק ביקשה לפרוש מרשת ההפצה המשותפת ולהקים לה רשת הפצה עצמאית
שתשרת אותה בלבד משני טעמים עיקריים :ראשית ,כך טענה דובק ,במצב הדברים הנוכחי מעדיפים
המשווקים המשותפים לשווק את הסיגריות של היצרנים והיבואנים המתחרים בה מכיוון
שהמתחרים מציעים למשווקים עמלה גבוהה יותר מזו שמשלמת דובק; 80שנית ,מערך ההפצה
הנוכחי הינו בעצמו בגדר מונופול ומשכך הוא איננו יעיל וגובה מחיר מונופוליסטי 81.לכן ביקשה דובק
לייחד לעצמה כחמישים אחוזים מן המשווקים המשתייכים לרשת ההפצה המשותפת82.
במועד הרלבנטי לדיון בפני בית הדין החזיקה דובק בכשבעים אחוזים משוק הסיגריות
בישראל; חברת אלישר ,יבואנית סיגריות אמריקאיות ,החזיקה בכעשרים וחמישה אחוזים; ונוסף
עליהן פעלו בשוק שתי יבואניות סיגריות קטנות – דיווידס שהחזיקה בכשני אחוזים ,וסקאל
שהחזיקה בכאחוז אחד מנתח השוק 83.טיעוניו של הממונה כנגד פרישתה של דובק ממערך ההפצה
המשותף התמקדו בהשפעת הפרישה על מתחרותיה של דובק .אלישר 84,על פי עמדת הממונה ,צפויה
הייתה להצליח להקים רשת הפצה ארצית שתשרת אותה אחרי פרישתה של דובק מרשת ההפצה
הקיימת ,אך שתי יבואניות הסיגריות הקטנות ,דיווידס וסקאל ,לא צפויות היו להצליח להקים רשת
הפצה ארצית בשל היקף מכירותיהן הנמוך .יחד עם זאת ,אלישר ,אליבא דממונה ,צפויה הייתה

 77כאשר למונח "סירוב" ניתנה פרשנות רחבה כך שהוא עשוי לכלול למשל גם קביעת מחיר לא הוגן על ידי בעל המונופולין
או הפליית מחירים בין לקוחות .ראו למשל תא (חי')  Tower Air 1114199נ' שירותי תעופה בע"מ (מופיע בנבו,)3.1.07 ,
בס'  129לפסק הדין (פסק הדין עסק בסירוב לסחור עם לקוחות ולא בסירוב לסחור עם מתחרים ולכן לא נרחיב עליו את
הדיון במאמר זה).
 78תיק מונופול  1193הממונה על ההגבלים העסקיים נ' חברת דובק בע"מ (לא פורסם).
 79הוראה מכוח סעיף  30לחוק.
 80עניין דובק ,לעיל ה"ש  ,78בס'  1להחלטת בית הדין.
 81שם ,בס'  ,1ו 10 -להחלטת בית הדין.
 82שם ,בס'  1להחלטת בית הדין.
 83שם ,בס'  4להחלטת בית הדין.
 84שחשוב לציין שבחרה שלא להיות מעורבת בהליך זה ונמנעה מלנקוט עמדה כנגד כוונת הפרישה של דובק ממערך
ההפצה המשותף.
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להיפגע מפרישתה של דובק בסמוך למועד הפרישה שכן נדרש פרק זמן מסוים להקמת רשת הפצה
עצמאית חדשה.
שופטת בית הדין דאז נאור ציינה בהחלטתה כי יתכן שמערך ההפצה המשותף הוא כשלעצמו
בגדר הסדר כובל 85.יחד עם זאת ,בחרה השופטת נאור שלא להרחיב בסוגיה זו כמו גם בשאלת
סמכותו של הממונה וסמכותו של בית הדין להורות לצדדים להיקשר או להישאר כבולים בהסדר
בלתי חוקי שכזה .לגופם של דברים ,פסקה השופטת נאור כי דובק תהיה רשאית להקים לעצמה רשת
הפצה עצמאית ,אך תחויב להפיץ גם את הסיגריות של דיווידס ושל סקאל 86מבלי שהן תהיינה
מוגבלות בגובה העמלה שתשלמנה למפיצים .כמו כן קבעה השופטת נאור כי דובק תוכל לפרוש מן
הרשת הקיימת רק בתום ארבעה חודשים ממועד החלטת בית הדין על מנת לאפשר לאלישר להיערך
בהתאם .כל זאת מכיוון שבשל יעילות הגודל לא תוכלנה היבואניות הקטנות להקים ולהחזיק רשת
הפצה עצמאית ,אך לעומתן אלישר גדולה מספיק על מנת שתוכל לייחד רשת הפצה לעצמה 87.בית
הדין בעניין דובק קבע כי המדובר בהחלטה יוצאת דופן אך לא קבע אמות מידה ברורות להיקפה של
חובת מונופול לשתף פעולה או לסחור עם מתחריו 88.בהחלטתו ,הדגיש בית הדין את חשיבות קיומו
של שיתוף הפעולה הוולונטארי ארוך המועד ,וכן את העובדה שהמונופול הוא זה שמבקש לסיימו
ולמעשה לשנות את המצב הקיים ,וזאת בדומה לפסיקת בית המשפט העליון בארצות הברית בעניין
 89.Aspenכמו כן ,הכיר בית הדין בכך שדובק הציגה על פניו צידוק עסקי לגיטימי לרצונה לפרוש
מרשת ההפצה המשותפת ,אבל פסק שבעיקרון אין בכך די בכדי להצדיק את הפסקת שיתוף הפעולה.
בהקשר זה פסק בית הדין כי יש לבחון את מידת התועלת שתניב הפסקת שיתוף הפעולה ליצרן
המונופוליסטי למול הנזק שהיא צפויה לגרום למתחרים וזאת בשונה מגישת בתי המשפט בארצות
הברית90.
פסק הדין בעניין דובק מעלה שורה של תהיות :ראשית ,כאמור ,הוא אינו מגדיר את היקפה
ואת התנאים להתקיימותה של החובה לשתף פעולה ובכך מקים חוסר וודאות ,שאך מתגבר נוכח
האפשרות שבית הדין מתייחס אליה ,ששיתוף הפעולה עשוי להיות בגדר הסדר כובל בלתי חוקי;91
שנית ,הוא מעניק משקל מרכזי לכך שהתקיים שיתוף פעולה וולונטרי קודם – ובכך יש כדי למנוע

 85ראו עניין דובק ,לעיל ה"ש  ,78בס'  10להחלטת בית הדין.
 86אם כי יצוין שסקאל הודיעה לבית הדין במהלך הדיון כי היא איננה מעוניינת כלל לפעול באמצעות רשת ההפצה
העצמאית של דובק לכשזו תוקם .ראו שם ,בס'  9להחלטת בית הדין.
 87שם ,בס'  13-12להחלטת בית הדין .יש לציין כי בית הדין קבע כי הניסיון של דובק לפרוש מיידית ממערך ההפצה הוא
בגדר "תחרות בלתי הוגנת" על פי סעיף  ) 4(30לחוק כמו גם הפרה של חובת תום הלב בקיום חוזה .על כן ,יתכן שגם בהליך
אזרחי רגיל ניתן היה לקבל צו מניעה כנגד צעדה של דובק מכוח דיני החוזים.
 88שם ,בס'  14להחלטת בית הדין.
 89שם ,בס'  11להחלטת בית הדין.
 90שם ,שם.
 91ובהקשר זה עולה השאלה שלא זכתה למענה מצידו של בית הדין האם לממונה ולבית הדין ישנה בכלל סמכות להורות
על שיתוף פעולה שהוא בגדר הסדר כובל.
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שיתופי פעולה דומים מלכתחילה; 92שלישית ,בית הדין והממונה גרמו לכך שנמנע מיצרן דומיננטי
ליישם אסטרטגיה עסקית יעילה למשך פרק זמן ניכר (שכולל את ארבעת החודשים למן מועד מתן
פסק הדין אך גם את כל התקופה שבה נמשכו ההליכים למן ראשיתם) ובכך ישנה פגיעה ברורה
וממשית בציבור הצרכנים; 93ורביעית ,החלטתו של בית הדין שלא להתיר לדובק להפסיק את שיתוף
הפעו לה (עם סקאל ועם דיווידס) למרות שהציגה טעם עסקי לגיטימי לכך מעוררת תהיות עקרוניות
ופרקטיות .מן הבחינה העקרונית  -מהו הצידוק לכך שיצרן נדרש לאזן בין טובתו לבין טובת מתחריו
כאשר הוא שוקל שיקולים עסקיים לגיטימיים; ומן הבחינה הפרקטית  -מהם הכלים ומהי ההכשרה
שיש לבית הדין להעריך ולבחור בין פרקטיקות עסקיות חלופיות.
הממונה התבסס על פסק הדין בעניין דובק בהחלטתו בעניין אגד 94,שם עלתה שאלת חובתה
של אגד להעניק גישה למתחרים למסופי האוטובוסים המרכזיים הפרוסים ברחבי ישראל .מפעלי
תחנות בע"מ (הקשורה תאגידית לאגד) 95החזיקה בזכויות על מסופי האוטובוסים המרכזיים בארץ,
שהושכרו על ידה לאגד ביולי  1991בבלעדיות לעשר שנים ,כאשר אגד מפעילה את מרבית קווי
התחבורה הציבורית בישראל (הן קווים עירוניים והן קווים בינעירוניים) .למפעלי תחנות בע"מ ניתנה
בנוסף האופציה להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות בנות עשר שנים .לעיתים ניתנה גם
לדן ,אפשרות לשכירת שטחים במסופים מרכזיים .כתוצאה ישירה מבלעדיות זו שניתנה לאגד ,נמנעה
ממתחריה של אגד ,הקיימים והפוטנציאליים ,הגישה למסופי האוטובוסים המרכזיים בארץ.
בחינתו של הממונה את הסכם השכירות שבין מפעלי תחנות בע"מ ובין אגד עמדה על שלושה
נדבכים ) 1( :מלבד מסופיה של מפעלי תחנות בע"מ כמעט שלא היו בנמצא מסופי אוטובוסים
מרכזיים אחרים; ( ) 2לצורך הפעלת קווי אוטובוסים בינעירוניים נדרשת גישה למסופי אוטובוסים
מרכזיים; ( )3כלל לא תתקיים כדאיות כלכלית ולעיתים גם לא יכולת פרקטית למתחרותיה של אגד
להקים מסופי אוטובוסים חליפיים 96.בשל כך גישה למסופי האוטובוסים הקיימים הכרחית לשם
כניסתם של מפעילים מתחרים לשוק התחבורה הציבורית בישראל.
בהחלטתו התבסס הממונה על דוקטרינת המשאב החיוני שלדידו הוכרה בפסיקת בית הדין
להגבלים העסקיים בעניין דובק .אליבא דממונה ,סעיפים  29ו29 -א לחוק ההגבלים העסקיים
 92כך שאולי דיווידס וסקאל נהנות מן הפסיקה בעניי ן דובק אבל להבא יצרנים דומיננטיים אחרים יימנעו מלכתחילה
מלשתף פעולה עם מתחרים קטנים וכך ספק רב אם פסק הדין אכן פועל לטובתם של המתחרים הקטנים באופן כללי.
 93מכיוון שכאשר יצרן ,ובכלל זה יצרן המחזיק במעמד מונופוליסטי ,מתייעל הוא משפר ככלל את התנאים להם זוכים
הצרכנים ,אם בשיפור המוצר ואם בהורדת המחיר.
 94ראו הכרזת הממונה על ההגבלים העסקיים מיום  23.1.1999על בעלי מונופולין לפי סעיף (23א) וקביעה בדבר קיומו של
הסדר כובל לפי סעיף (43א)( )1לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 1911-להלן" :הכרזת הממונה בעניין אגד") .נמצאת
באתר רשות ההגבלים העסקיים ב.http://archive.antitrust.gov.il/files/1548/3065.pdf -
 95למעשה מפעלי תחנות בע"מ היא חברה בת של נצב"א-החזקות  1991בע"מ שהיא חברה אחות של אגד.
 96זאת מכיוון ש"מסוף מרכזי דורש שטח נרחב למדי ,ואולם שטחים מתאימים בערים הגדולות נדירים הם ,ובמקרים
רבים כלל לא ניתן להכשיר מסוף חדש שיהיה מקושר היטב לרשת [התחבורה] העירונית והבינעירונית ".יתר על כן,
במרבית המקרים שבהם קיים בערים מסוף מרכזי הרי שהוא פועל בבחינת מונופול אזורי טבעי שכן הוא ממלא את
דרישות הביקוש ,ועד שייווצר (אם בכלל ייווצר) גידול משמעותי ביותר בביקוש לא תקום הצדקה כלכלית להקמת מסוף
מרכזי נוסף .לכך כמובן יש להוסיף את הקשיים התכנוניים ,הרגולטוריים האחרים ,הכלכליים ,וכיוצ"ב .ראו הכרזת
הממונה בעניין אגד ,לעיל ה"ש  ,94בס' .3.7
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מקימים עילות עצמאיות ,שאינן תלויות בדוקטרינת המשאב החיוני ,וכמותן גם סעיף  30לחוק מקים
אף הוא מקור סמכות עצמאי למתן הוראות למונופולין במנותק מדוקטרינת המשאב החיוני וללא
תלות בה .עם זאת ,קבע הממונה ,כי בהתקיימה "עשויה דוקטרינת המשאב החיוני להקנות צידוק
יתר וביסוס רב יותר להפעלת סמכות הממונה למתן הוראות ,לפעולת אכיפה מצד הממונה בהקשר
של כוחות וסמכויות אחרות שהוקנו לו ,וכן למימוש זכויות צד שלישי במישרין 97".עוד קבע הממונה
כי בארצות הברית ,וכך גם בישראל "מכוונת הדוקטרינה בכדי למנוע מבעל מונופולין מלנצל משאב
חיוני שהוא מחזיק בענף אחד בכדי להכשיל תחרות בענף אחר בו יש לו עניין98".
אליבא דממונה ,סוגיית דוקטרינת המשאב החיוני עלתה בעניין דובק ,ובו במשתמע אימץ
בית הדין את עמדת הדין בארצות הברית .לדידו" ,נפקותה של הדוקטרינה בדין הישראלי בכך,
שהמחזיק במשאב חיוני עשוי שלא להיות רשאי לסרב להעניק זכות גישה למשאב ,או לסרב לאפשר
שימוש בו בתנאים שווים למנהלי עסקים הנזקקים לו כתשומה או כחומר גלם ,ובכלל זה למתחריו
של בעלי המשאב החיוני עצמו; לחילופין ,משמעות הדוקטרינה לפחות כי ניתן יהיה להורות לבעל
המונופולין לאפשר שימוש כזה במשאב החיוני לאחר ,לרבות למתחרהו של בעל המונופולין99".
לגופם של דברים פסק הממונה כי מסופי האוטובוסים המרכזיים בחמש ערים מרכזיות
בישראל מהווים משאב חיוני בהתאם לדוקטרינת המשאב החיוני על פי יישומה הן בארצות הברית
והן באירופה 100.משכך ,מניעת גישה של מתחרים בפועל או בכוח למסופי האוטובוסים המרכזיים
עלולה להוות סירוב בלתי סביר לסחור בניגוד להוראות סעיף  29לחוק; ניצול לרעה של כוח
מונופוליסטי מכוח סעיף 29א לחוק; ועילה למתן הוראות מכוח סעיף  30לחוק101.
הביקורת על החלטת הממונה בעניין אגד נשענת על שלושה אדנים .ראשית ,לא ברורה קביעת
הממונה לפיה בית הדין אימץ את דוקטרינת המשאב החיוני .למעשה עניין דובק לא מתאים כלל
ליישום דוקטרינת המשאב החיוני וזאת גם על פי התפיסה בארצות הברית וגם זו של האיחוד
האירופי .תנאי הכרחי לתחולת הדוקטרינה הוא שלא ניתן יהיה כלל לשכפל את המשאב החיוני ,ואין
די בכך שמתחרה ספציפי אינו מסוגל לשכפל את המשאב (וכזכור בעניין דובק ,דייוידס וסקאל לא
יכולות היו לשכפל את רשת ההפצה הארצית ,אך אלישר יכולה וצפויה הייתה להקים מערך הפצה
כאמור) 102.שנית ,בהחלטת הממונה חסרה התייחסות לעניין חשיבות השמירה על התמריץ היזמי
ביישום דוקטרינת המשאב החיוני ,שהרי אם לא יישמר התמריץ היזמי ליצור את המשאב
מלכתחילה לא תהיה רלבנטיות כלל לשאלת חובת השיתוף בו .לבסוף ,גם ההחלטה בעניין אגד לא
מפזרת את הערפל סביב היקפה של חובת השיתוף ,וסביב התנאים שהתקיימותם נדרשת לשם
תחולתה.
 97ראו שם ,בס' .1
 98שם ,בס' 1.1
 99שם ,בס' .1.3
 100שם ,בס' .1.4
 101שם ,בס' .11
 102ראו עניין דובק לעיל ה"ש  ,A REEDA & H OVENKAMP ;71לעיל ה"ש  ;773b ¶ ,9וכן עניין  ,Bronnerלעיל ה"ש .39
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סוגיית חובת השיתוף חזרה ועלתה בשנים האחרונות בהחלטת בית הדין בעניין בזק 103שם
נדון עררה של בזק כנגד קביעת הממונה לפיה ניצלה בזק את כוחה לרעה בניגוד להוראות סעיף
29א(א) ו29 -א(ב)( )2לחוק ההגבלים העסקיים בכך שאפשרה את קיומם של שיבושים בקישור בין
הרשת שלה ובין זו של חברת הוט ולבסוף אף את הניתוק המלא בין הרשתות .בדומה לנסיבות עניין
 ,Trinkoגם בישראל פעלה בזק בתחילה כמונופול מכוח זיכיון בלעדי על פי חוק הבזק .בדומה לחוק
בארצות הברית ,גם חוק הבזק תוקן כך שיאפשר כניסת יצרנים מתחרים לשוק הטלפון הקווי
הנייח 104,וגם על פי חוק הבזק חויבו המתחרים לחבר את רשתות התקשורת שלהם זו לזו .עובדי בזק
שחש שו מפגיעה בתנאי העסקתם כתוצאה מאובדן המעמד המונופוליסטי הבלעדי של בזק החלו
בעיצומים ונמנעו לתקן שיבושים במערך החיבור בין הרשת של בזק לבין זו של הוט בסמוך לכניסת
הוט לשוק הטלפון הקווי בישראל .הדברים הגיעו לשיאם כאשר ב 17.1.03 -נותק החיבור בין
הרשתות ניתוק מלא ונותר כך למשך כ 34 -שעות .כתוצאה מהדברים נפגעו לקוחותיה של הוט שלא
יכולים היו להתקשר אל מנויי הטלפון של בזק ,או לקבל מהם שיחות ,אשר היוו במועד האמור את
מרביתם המכריע של מנויי הטלפון בישראל ,וכמו כן לא יכולים היו להתקשר לשירותי החירום105.
הממונה קבעה כי בנוסף לחובת קישור הרשתות על פי חוק הבזק ,חייבת הייתה בזק לקשור
את הרשתות גם על פי דיני ההגבלים העסקיים בהתבסס על סעיף  29א(א) לחוק .זאת לטענת הממונה
מכיוון שהוט במועד כניסתה לשוק הטלפוניה הקווית נמצאה במצב פגיע ובזק פעלה כדי לנצל את
פגיעותה של הוט במועד קריטי זה .על פי קביעתה של הממונה ,יסודות האיסור הקבועים בסעיף
 29א(א) לחוק ההגבלים העסקיים הם שלושה( :א) קיום מונופולין; (ב) "ניצול לרעה של מעמדו
בשוק"; ו(-ג) "באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור" .בנסיבות העולות מן
האירוע ,כך קבעה הממונה ,עברה בזק על האיסור האמור שכן – בזק הינה בעלת מונופולין; היא
ניצלה את מעמדה לרעה ואת תלותם בה של מפעילי הרשתות האחרים והמדובר בתלות מהותית;
ובכך הובילה לפגיעה קשה בתחרות ובציבור106.
בית הדין קיבל את עמדת הממונה ודחה את הערר של בזק .הדיון בפסק הדין התמקד
בשאלת אחריותה של בזק להתנהגות עובדיה הגם שאלו פעלו שלא בתיאום עם הנהלת החברה,
ובקשרי הגומלין שבין דיני ההגבלים העסקיים ודיני העבודה .בית הדין לא דן בשיקולים כנגד חיוב
מתחרים לשתף פעולה שעליהם עמדנו בפרק א לעיל ,קרי החשש מפני פגיעה בתמריץ היזמות ובעידוד
שיתופי פעולה אנטי-תחרותיים ,שעליהם עמד גם בית המשפט העליון בארצות הברית בפסק דינו
 103ה"ע (י-ם)  101101בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' הממונה על ההגבלים העסקיים (פורסם בנבו,
.)13.12.09
 104בהתאם לכך בוטל בשנת  1999סעיף  10לחוק הבזק ,התשמ"ב , 1912-שהעניק את הבלעדיות שהוענקה לבזק בתחום
הטלפוניה הנייחת בישראל.
 105לפירוט עובדות המקרה ראו עניין בזק לעיל ה"ש  103בס' .21-41 ,2-3
 106שם ,בס'  .49יש לציין שהממונה התבססה גם על הוראות ס' 29א(ב)( )2לחוק ההגבלים העסקיים אשר על פיו:
" יראו בעל מונופולין כמנצל לרעה את מעמדו בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור ,בכל
אחד מן המקרים האלה ) 2( ... :צמצום או הגדלה של כמות הנכסים או היקף השירותים המוצעים על ידי בעל
המונופולין ,שלא במסגרת תחרות הוגנת ".יחד עם זאת בית הדין לא הרחיב את הדיון בשאלת התאמתו של הסעיף
לעניין דידן ולא ביסס עליו את הכרעתו.
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בעניין  . Trinkoשיקולים שאף הובילו את בית המשפט העליון שם לקבוע שנותן שירות טלפוניה
קווית אינו מחויב על פי דיני ההגבלים העסקיים לקשור את רשתות המתחרים לרשת שלו 107.בנוסף
לכך נמנע בית הדין גם בעניין בזק מלקבוע אמות מידה ברורות באשר לנסיבות הנחוצות לשם
התקיימותה של החובה לשתף פעולה עם מתחרה כמו גם באשר להיקפה של חובה כאמור.
סוגיית הסירוב לסחור עם מתחרים עלתה בפסק הדין בעניין פרידלנדר 108,שבו נדון סירובה
של חברת אופק ,בעלת מונופולין בשוק הדיאפוזיטיב הצבעוני (המהווה רכיב חיוני בהפקת צילומי
אוויר אנכיים מכוילים) ,ומשווקת של צילומי אוויר אנכיים מכוילים ,למכור דיאפוזיטיב צבעוני
למתחריה בשוק צילומי האוויר האנכיים המכוילים .עוד יצוין שבמסגרת ההליך הועמדו החברה
ומנהליה לדין פלילי גם בגין השלמת מיזוג שלא כדין ,ובגין קשירת הסדרים כובלים אופקיים.
במסגרת ההליך נחתמה עסקת טיעון עם הנאשמים שהודו באשמה .עקב כך לא התקיים בפסק הדין
דיון בשאלות האם אכן התקיים סירוב לסחור עם מתחרים; האם למתחרים לא הייתה חלופה אחרת
בשוק; והאם בכך אכן נפגעה התחרות .יחד עם זאת יצוין כי מטיעוני הנאשמים עולה כי למתחריה
של אופק עמדו חלופות לרכישת הדיאפוזיטיב ממנה ,וכי אף היא לא סירבה לספקו באופן מוחלט
אלא קבעה בעבורו מחיר גבוה יותר ממחירו הקודם109.
בעניין א.י.ק.ס .תקשורת (להלן ":איקס") 110,נתבעה בזק בינלאומי על התערבותה ביחסים
החוזיים שבין איקס לחברת התקשורת של סן מרינו .ראשיתם של דברים בכך שאיקס שיווקה בקרב
מנויי בזק בינלאומי מספרי טלפון בסן מרינו שבאמצעות מוקד ומערכת קולית קישרו ללא תוספת
במחיר את המתקשרים אליהם למספרי טלפון במדינות אחרות .בדרך זו ניתן היה להתקשר למדינות
אחרות (ובעיקר לרוסיה) בעלות נמוכה מזו שהייתה כרוכה בחיוג ישיר דרך בזק בינלאומי .כדי למנוע
את הפגיעה בהכנסותיה שיבשה בזק בינלאומי את הקישור הטלפוני לסן מרינו .בתביעתה התבססה
איקס על עילת גרם הפרת חוזה ,אך ציינה גם כי בפעולתה של בזק בינלאומי שהחזיקה במועד
הרלבנטי במעמד מונופוליסטי בשוק הטלפוניה הבינלאומית הפרה בזק בינלאומי גם את חובתה
לספק מכוח סעיף  29לחוק ההגבלים העסקיים .בית המשפט המחוזי קיבל את תביעתה של איקס
בהתבסס על עילת גרם הפרת החוזה ולכן התייתר הדיון בעילת הסירוב לסחור.
בעניין אחר שנדון בבית המשפט העליון 111תבעה חברת דיאמנט את חברת המלט נשר על כך
שהאחרונה סירבה לספק לה מלט בתנאי מכירה ואספקה זהים לתנאי המכירה והאספקה של
לקוחות אחרים .סירובה של נשר נבע מכך שדיאמנט אינה רוכשת את המלט לשימושה העצמי אלא
משווקת אותו לסיטונאים בעיקר "בשטחים המוחזקים" (כך בלשון בית המשפט) ,וזאת ,בין היתר,
 107אציין שגם הממונה בהחלטתה נמנעה מלהתייחס למכלול השיקולים שהועלו בפסק הדין בעניין  Trinkoולא ניסתה
להסביר או לבאר מדוע הגיעה למסקנה שונה ומנוגדת לזו אליה הגיע בית המשפט העליון בארצות הברית בנסיבות דומות
למדי.
 108ת"פ  1231101מ"י נ' פרידלנדר (פורסם בנבו.)1.9.04 ,
 109שם ,בס' .3
 110תא(ת"א)  421197א.י.ק.ס .תקשורת נ' בזק בינלאומי (פורסם בנבו.)27.4.03 ,
 111ע"א  131119מ .דיאמנט ( )1811נ' נשר מפעלי מלט ישראליים( ,פורסם בנבו.)31.12.19 ,
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בניגוד להוראות סעיף  24לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח( 1913-האוסר על מכירת
מוצר בר-פיקוח ,כגון מלט ,מסיטונאי אחד לסיטונאי שני) .בית המשפט המחוזי דחה את התביעה
בפוסקו כי סירובו של מונופול לספק הינו סביר על פי סעיף  29לחוק ההגבלים העסקיים כאשר "נודף
ריח של ספסרות" מעיסוקו של המזמין ,ומקום שהמזמין אינו פועל בהתאם לחוק .הנשיא שמגר דחה
את ערעורה של דיאמנט ,אך מצא לנכון לציין ולהדגיש שאם דיאמנט תהפוך למשווקת מלט בהתאם
לכללי המותר ,לא יהיה לה פסק הדין לרועץ ככל שהוא נוגע למכירה בעתיד.
בעניין קילשטיין 112נדונה תביעתו של חקלאי כנגד ספקית מונופוליסטית של דשנים כימיים
לספק לו כמות חריגה בהיקפה (פי  40מן הכמות שרכש בשלוש השנים הקודמות) נוכח עלייה צפויה
במחיר הדשנים .הנתבעת סירבה לספק את הדרישה משני טעמים :הראשון מתבסס על כך שכמות
הדשנים אותה יכולה היא לספק לכלל לקוחותיה מוגבלת ולכן נאלצה היא לדחות הזמנות חריגות
בהיקפן; השני מתבסס על כוונתו של התובע לשווק את הדשן שהזמין ברווח ,או כלשונה של הנתבעת
"לספסר" בו ,וכל זאת תוך פגיעה בהכנסותיה שלה .בית המשפט פסק כי סירובה של הנתבעת לספק
הינו סביר; ראשית נוכח מגבלות המלאי העומד לרשותה ,ושנית בשל חוסר תום לבו של התובע
שביקש להרוויח על חשבונה .יחד עם זאת בית המשפט חזר על עמדתו של בית המשפט העליון בעניין
דיאמנט לפיה אין לקבוע באופן גורף כי סירובו של יצרן מונופוליסטי לספק לרוכש המתכוון לשווק
הלאה את המוצר יהיה בגדר הסביר ,וכי כל מקרה ייבחן לגופו113.
הדיון בנוגע להיקף החובה לשתף פעולה או לסחור עם מתחרים לא יהיה שלם ללא התייחסות
לסוגיית ההסדרים הכובלים ,שאמנם עלתה בעניין דובק אך לא זכתה שם לדיון ממצה .סעיפים (2א)
ו(2 -ב) לחוק ההגבלים העסקיים מגדירים אימתי הסדר בין יצרנים יהווה הסדר כובל ,כאשר הסדר
שכזה על פי סעיף  4לחוק הינו באופן עקרוני בלתי חוקי .הפרשנות הנהוגה להגדרת ההסדר הכובל
היא רחבה מאד באופן יחסי; רחבה הרבה מעבר להגדרה שבדין ארצות הברית למשל ,וכך פסק
מפורשות בית המשפט העליון בדיון הנוסף בעניין טבעול 114.הגדרה רחבה זו ככל הנראה כוללת גם
שיתוף פעולה בין מתחרים ,והראיה לכך מצויה בפטור הסוג למיזמים משותפים שפורסם על ידי
רשות ההגבלים העסקיים 115.לכל הפחות ניתן לומר ששיתופי פעולה בין מתחרים יהיו חשודים
כהסדרים כובלים ויצרנים אשר ייקשרו בהם בהחלט עשויים להימצא תחת בחינה וביקורת של רשות
ההגבלים העסקיים ושל בתי המשפט .בחינה זו עשויה להוביל לפתיחת הליכים פליליים ,הטלת
עיצומים כספיים גבוהים ,וכן הגשת תובענות ייצוגיות נזיקיות .השילוב של הדין הקיים בכל הנוגע
לסוגיית חובתו של מונופול לסחור או לשתף פעולה עם מתחריו והדין העוסק בהסדרים הכובלים
יוצר מציאות משפטית בלתי מתקבלת על הדעת ,בלתי הוגנת ואף בלתי חוקתית .טעם הדברים נעוץ
 112תא (חי')  12430109קילשטיין נ' דשנים וחומרים כימיים בע"מ (פורסם בנבו.)21.3.11 ,
 113ראו שם ,בס'  31-43לפסק הדין.
 114ראו דנ"א  4431191טבעול ( )1883בע"מ נ' שף הים ( )1881בע"מ ,פ"ד נו( 13 )1בס'  32-27לפסק הדין.
 115שכן אם שיתוף הפעולה איננו בגדר הסדר כובל אין צורך בפטור הסוג .פטורי הסוג מעניקים פטור גורף מן הצורך
לק בל אישור להסדר הכובל מבית הדין להגבלים עסקיים והם נחוצים מקום שהסדר כובל הוא ככלל רצוי ומועיל .יחד עם
זאת ,פטורי הסוג אינם חלים ככלל על יצרנים מונופוליסטיים ולכן מיזמים משותפים הכוללים יצרנים מונופוליסטים
אינם נהנים מן הפטור הגורף שמציעים פטורי הסוג .ראו כ ללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים),
התשס"ו.2003-
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בכך שמחד ,מונופולים עשויים לעמוד בפני חקירות והליכים משפטיים אם לא ישתפו פעולה עם
מתחריהם בטענה שבסירובם הם למעשה מנצלים את כוחם המונופוליסטי לרעה; אך מאידך ,במידה
שכן ישתפו פעולה עם מתחריהם הרי שהם עלולים להימצא תחת חקירה בגין חלקם בהסדר כובל
אסור 116.לכן ישנה חשיבות ממדרגה ראשונה להסדיר את היקף חובת שיתוף הפעולה שבין מונופולים
ומתחריהם ולקבוע כי שיתוף פעולה זה איננו בגדר הסדר כובל בלתי חוקי.

ג .הדין הראוי
בפרק זה אציג את הדין הראוי בכל הנוגע להיקף החובה של יצרנים מונופוליסטיים לסחור או
לשתף פעולה עם מתחריהם .הצעתי מתבססת במידה רבה על עמדת בית המשפט העליון בארצות
הברית בעניין  Trinkoוכן על עמדתם של המלומדים  Areedaו ,Hovenpamp -המעניקות את המשקל
הראוי להגנה על התמריץ היזמי הן של היצרן המונופוליסטי והן של המתחרים הפוטנציאלים כמו גם
לחשש מפני עידוד שיתופי פעולה אנטי-תחרותיים .יחד עם זאת ,ההצעה דוחה את עמדת בית המשפט
בעניין  Trinkoשלה שותפים גם  Areedaו Hovenkamp -בכל הנוגע לחשיבות קיומו של שיתוף פעולה
וולונטרי קודם ,וזאת בשל הביקורת המוצדקת שנמתחה על עמדה זו .הדין הראוי שיוצג להלן משלב
עקרונות או פרמטרים מדוקטרינת המשאב החיוני ,מהלכת  ,Trinkoומפרמטרים נוספים ,והוא נועד
להיות ה מקור הבלעדי הקובע חובת שיתוף או מסחר החלה על מונופולים על פי דיני ההגבלים
העסקיים .הצעת הדין הראוי לוקחת בחשבון כי ישנו קושי לקבוע כלל משפטי ברור שבאופן מובהק
יוביל לתוצאה המיטבית בכל מקרה ומקרה ,ומעדיפה לכן קביעת כלל משפטי ברור שיוביל לתוצאה
המיטבית ברוב המקרים – אם כי לא בכולם .זאת מתוך ההנחה שבחינת כל מקרה לגופו מבלי
שייקבעו כללים ופרמטרים ברורים תוביל בסופו של דבר לפגיעה חמורה במשק ,ובתועלת הצרכנית
והמצרפית .מכיוון שעלינו לבחור בכלל משפטי ברור עד כמה שניתן הרי שנכון יהיה לקבוע כי חובה
של יצרן מונופוליסט י לשתף פעולה עם מתחריו תהייה החריג לכלל שלפיו ,ברגיל ובמרבית המקרים,
לא תתקיים חובה כאמור .זאת מתוך ההבנה שכלל מנוגד ,אילו היה מאומץ ,היה גורם לפגיעה אנושה
בתחרות ולהחמרת כשל השוק המונופוליסטי ותחליפו הקרטליסטי.
לאחר שיוצג המבחן המשפטי הראוי בחלקו הראשון של הפרק אבחן לאורו את המקרים
שבהם עלתה הסוגיה לדיון בישראל ושנסקרו בפרק ב לעיל .בחלקו השלישי והאחרון של הפרק אבחן
את הכלל המשפטי הראוי למול סעיפי החוק הקיימים.
 .1חובת מונופול לסחור או לשתף פעולה עם מתחריו – המבחן המשפטי הראוי

 116אם כי חשוב לציין בהקשר זה כי ה חשש לא מתעורר כאשר המדובר בחובה לשתף פעולה המעוגנת גם בחקיקה נפרדת
ועצמאית (כגון החובה לקשור בין רשתות התקשורת הטלפוניות כבעניין בזק) ,שכן אז סעיף  )1(3לחוק ההגבלים העסקיים
קובע כי הסדר שכזה לא יהיה בגדר הסדר כובל בלתי חוקי .כמו כן החשש יהיה פחות חמור כאשר המדובר בחובה לסחור
(וזאת בשונה מהחובה לשתף פעולה במובן מתן גישה לאמצעי הייצור).
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בענייננו קיימים חמישה תרחישי תחרות שיוצגו להלן על פי סדר העדפותינו.
.i

על פי התרחיש הראשון והאופטימאלי (פרט למקרם שבהם המוצר מאופיין באפקט
רשת) קיימות בשוק מספר תשתיות ייצור שנמצאות בבעלותם של מתחרים שונים
המתחרים זה בזה .בתרחיש זה מתקיימת תחרות מלאה בין היצרנים המתחרים
השונים והם אינם נדרשים ואף אינם זקוקים לשיתוף פעולה ביניהם כדי למקסם
את התועלת המצרפית (והצרכנית) של השוק .אילו הייתה קיימת בפנינו האפשרות
לבחור בכלל משפטי שיוביל למימוש תרחיש זה היינו ככל הנראה בוחרים בו.

.ii

בתרחיש השני המדובר בשוק שבו המוצר מאופיין באפקט רשת 117ובו פועלים מספר
מתחרים בעלי תשתיות ייצור שמחוברות זו לזו .בשוק שכזה החיבור בין הרשתות
הוא זה שיכול להוביל את הייצור בשוק לכדי מיצוי ולכדי מקסום התועלת
המצרפית והצרכנית .למעשה התרחיש השני הוא ככל הנראה האופטימאלי לגבי
מוצרים המאופיינים באפקט רשת118.

.iii

בתרחיש השלישי קיימת בשוק רק תשתית ייצור אחת (משאב ייצור חיוני) והיא
נמצאת בבעלות היצרן המונופוליסטי שמעניק למתחריו השונים גישה לתשתית
ייצור זו.

.iv

בתרחיש הרביעי קיימת בשוק רק תשתית ייצור אחת (משאב ייצור חיוני) הנמצאת
בבעלות היצרן המונופוליסטי העושה בה שימוש בלעדי.

.v

בתרחיש החמישי תשתית הייצור לא הוקמה מלכתחילה ,ולכן לא המוצר כלל איננו
מיוצר או ש מיוצר מוצר נחות בעלויות ייצור גבוהות שכן תשתית הייצור הקיימת
מיושנת ולא יעילה .בתרחיש זה ייתכן שהייצור הבלתי יעיל נעשה על ידי יצרן
מונופוליסטי או על ידי מספר יצרנים מתחרים.

חמשת תרחישי הייצור מוצגים בסדר יורד מבחינת העדפתנו ובהם ניעזר בעיצוב המבחן
המשפטי הראוי באשר לקביעת חובת המונופול לשתף פעולה או לסחור עם מתחריו ולהיקפה119.
 117אפקט רשת מתקיים כאשר התועלת שצרכן יכול להפיק מן המוצר גדלה ככל שמספר הצרכנים של המוצר גדל.
הדוגמה המובהקת לתופעה זו היא שוק הטלפון – ככל שהצרכנים המחוברים לרשת הטלפון רבים יותר ,כך התועלת
שיפיק כל צרכן מן המוצר תהיה רבה יותר ,שכן יהיה אפשר להתקשר למספר רב יותר של אנשים.
 118כאשר קיים אפקט רשת התרחיש שבו הרשתות השונות אינן מחוברות זו לזו אינו מיטבי שכן הוא אינו מוביל למקסום
התועלת הצרכנית .כך למשל אילו היו קיימות מספר רשתות טלפון שלא היו מחוברות זו לזו יכולת הצרכנים השונים
להתקשר האחד אל השני הייתה נפגעת.
 119חשוב לציין בהקשר זה כי דירוג התרחישים השונים הוא דירוג כללי – כלומר ,שבמרבית התרחישים האפשריים
הדירוג יהיה מדויק ,אם כי בהחלט יתכנו תרחישים מיוחדים וחריגים שלגביהם הדירוג לא יהיה מדויק .כך למשל ,יתכן
תרחיש שבו שוק תחרותי אך בלתי יעיל (כזה שלא הוקמה בו תשתית הייצור החדשנית – על פי תרחיש התחרות החמישי)
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בהתאם לאמור מבחן משפטי שיוביל לכך שהייצור בשוק יעלה לדרגת תרחיש עדיפה (למשל מדרגת
הייצור שבתרחיש ( )ivלדרגת הייצור שבתרחיש ( ))iiiהוא מבחן שמשפר את מצב הייצור ואת התועלת
המצרפית כמו גם את זו הצרכנית וראוי שיאומץ (בהיעדרו של מבחן משפטי חלופי שמשפר את מצב
הייצור אף מעבר לכך) .לעומת זאת ,מבחנים משפטיים אפשריים שיובילו לפגיעה ברמת הייצור
(למשל מבחן משפטי שיוביל את הייצור הפוטנציאלי מרמת תרחיש ( )ivלרמת הייצור שבתרחיש ())v
הם מבחנים שיש לזנוח.
כלל משפטי המחייב מונופול לשתף את מתחריו בתשתית הייצור שלו (באמצעות גישה ישירה
למשאב או באמצעות מסחר) אינו יכול להוביל לתרחיש הייצור הראשון ,וכפי שניווכח בהמשך אף
גלום בו פוטנציאל להוביל את הייצור מרמתו בתרחיש הראשון לרמתו בתרחישים נמוכים יותר .ככל
שחובת שיתוף הפעולה תתרחב כך פחות ופחות שווקים יפעלו ברמת הייצור שבתרחיש הראשון ולכן
המבחן המשפטי חייב להיות כזה שעל פיו חובת השיתוף תהיה החריג לכלל שלפיו המונופול יהיה
חופשי מלשתף פעולה או לסחור עם מתחריו .להלן אציג את הפרמטרים המצטברים שנדרשים
להתקיים על מנת שתקום חובת המונופול לשתף פעולה או לסחור עם מתחריו.
א.

חובת שיתוף הפעולה תתקיים רק במקרים מיוחדים ויוצאי דופן

העיקרון הבסיסי הוא שמתחרים נדרשים להתחרות זה בזה ולא להתבסס האחד על יכולות
הייצור של האחר .אחרת לא יגיעו השווקים לדרגת הייצור שבתרחיש הראשון שהיא דרגת הייצור
המועדפת עלינו ככלל .לכן חובה לשתף פעולה או לסחור עם מתחרים צריכה להתקיים רק במקרים
נדירים ובנסיבות יוצאות דופן 120.ישנה חשיבות רבה לכך שרשות ההגבלים ובתי המשפט יאמצו חד
משמעית עמדה זו ויצהירו עליה וזאת בכדי לצמצם את חוסר הוודאות השורר בשווקים באשר להיקף
החובה לשתף פעולה או לסחור עם מתחרים ובכדי להקטין את היקף הפגיעה בתמריץ היזמות121.
ב .על המשאב להיות חיוני לצורך פעילות בשוק
על מנת שלא לפגוע בתמריץ היזמי של מתחרים פוטנציאלים יש לקבוע חובת שיתוף פעולה או
מסחר עם מתחרים בשווקים שבהם קימת תשתית ייצור אחת שלא ניתן לשכפל אותה וכאשר לא ניתן
יציע את המוצר לצרכנים במחיר נמוך יותר מזה ש יגבה בעבורו יצרן מונופוליסט אשר הקים תשתית ייצור חדשנית והוא
עושה בה שימוש ייחודי (על פי תרחיש התחרות הרביעי) .תרחיש זה יכול להתקיים למשל כאשר קיים ביקוש קשיח למוצר
(ולכן היצרן המונופוליסטי מעלה את מחירו באופן ניכר) ,וכאשר קיימים חסמי כניסה טמירים לשוק גם כאשר הוא פועל
על פי תרחיש התחרות החמישי (הכוללים גם השקעה שקועה ניכרת) .לכן למרות שיצרנים מתחרים יכולים לכאורה להציע
את המוצר במחיר נמוך יותר מזה המונופוליסטי הם עשו יים להעדיף להימנע מכניסה לשוק ,שכן המונופול יוכל להוריד
מחירים עם כניסתם עד שיידחקו מן השוק בהפסידם את ההשקעה השקועה ,ובכל מקרה כניסה שכזו תיארך זמן רב בשל
חסמי הכניסה .יחד עם זאת ,מכיוון שקשה מאד יהיה לדעת מראש בהקשר מסוים האם יחול החריג שלפיו תרחיש
התחרו ת החמישי יהיה עדיף על תרחיש התחרות הרביעי עדיף להיצמד לדירוג הכללי שיהיה מדויק ברובם המכריע של
המקרים .לכך ישנה גם חשיבות אם ברצוננו לקבוע כלל משפטי ברור ככל הניתן כדי לאפשר ליצרנים לדעת ברמת
הסתברות מתקבלת על הדעת באילו נסיבות עליהם לשתף פעולה או לסחור עם מתחריהם.
 120ראו למשל  , AREEDA & HOVENKAMPלעיל ה"ש .765b ¶ ,(2012 Supplements) 9
 121כך למשל עמדתו של בית המשפט העליון בארצות הברית בעניין  Trinkoלפיה רק במקרים נדירים ביותר תוכר חובת
מונופול לשתף פעולה עם מתחריו הובילה לצמצום ניכר במספר התביעות המוגשות לבתי המשפט בארצות הברית בגין
עילה זו .ראו  ,AREEDA & HOVENKAMPלעיל ה"ש .773g ¶ ,9
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לפעול בשוק ללא גישה לאותו משאב .בהקשר זה יש לבחון היטב שאכן לא ניתן לשכפל את המשאב או
לפעול בשוק ללא גישה אליו .העובדה שהמשאב מעניק יתרון ליצרן המונופוליסטי לכשעצמה אינה
מספיקה לצורך עניין זה 122.יובהר שהכוונה היא שאף מתחרה אינו יכול לשכפל את המשאב (כפי
שנקבע בדין ארצות הברית ובדין האיחוד האירופי) ולא שיצרן ספציפי אינו יכול לשכפל את המשאב
(כפי שהתקיים בעניין דובק) .רכיב זה חשוב ביותר שכן קביעת חובה לשתף פעולה או לסחור עם
מתחרים עלולה להוביל לכך שמתחרים יעדיפו שלא לייצר תשתיות ייצור עצמאיות וכך השוק לא יגיע
לתפוקת הייצור האופטימאלית שלו בהתאם לתרחיש הייצור הראשון אלא יסתפק ברמת הייצור של
התרחיש השלישי בלבד123.
ג .על השיתוף לקדם משמעותית את התחרות
על מנת לחרוג מהכלל שלפיו אין המונופול מחויב לשתף פעולה או לסחור עם מתחריו תנאי
הכרחי הוא שקביעת החובה תגביר משמעותית את רמת התחרות בשוק; כלומר ,על שיתוף המתחרים
להגדיל את תפוקת הייצור בשוק במידה ניכרת .תנאי זה לא יוכל להתקיים למשל בתרחישים שבהם
כבר נעשה שימוש בתפוקה מלאה במשאב על ידי היצרן המונופוליסט או על ידיו ועל ידי יצרנים
אחרים .כמו כן ,אם כבר ישנה חובה לשתף פעולה מכוח דבר חקיקה אחר ואותה חובה נאכפת באופן
כללי בצורה אפקטיבית ,קביעת חובה מקבילה מכוח דיני ההגבלים העסקיים לא תוביל לשיפור
התחרות ותפוקת הייצור הכוללת ובכל מקרה לא לשיפור במידה ניכרת124.
ד .יש לשמור על התמריץ היזמי של היצרן
קריטריון זה הוא לבטח מהחשובים שברשימה .החשיבות בשמירת התמריץ היזמי של היצרן
המונופוליסטי נעוצה בכך שאם תמריץ זה לא יישמר ולא יזכה להגנה ,הכלל המשפטי אשר קובע
חובת שיתוף פעולה יוביל לכך שהמשאב או תשתית הייצור לא יוקמו מלכתחילה 125,וכך הייצור בשוק
ייוותר ברמתו הנמוכה שעל פי תרחיש הייצור החמישי .לכן ככל שתיקבע חובת שיתוף או חובת מסחר
עליה להיות במחיר מלא ,שכולל בתוכו את רכיב הסיכון שכרוך היה בהקמת תשתית הייצור ואת
רכיב הרווח שהיה צפוי במועד הקמת התשתית 126.זאת בשל העדפתנו הברורה להימצא ברמת הייצור
שעל פי התרחיש הרביעי (בשל השמירה על התמריץ היזמי שיוביל ליצירת משאב הייצור) ,על פני רמת
הייצור בתרחיש החמישי (שבה בשל הפגיעה בתמריץ היזמי לא יוקם המשאב מלכתחילה) .בקביעת

 ,AREEDA & HOVENKAMP 122לעיל ה"ש .772d3 ¶ ,9
 123ראו  ,AREEDA & HOVENKAMPלעיל ה"ש .774c ,771b ¶¶ ,9
 ,AREEDA & HOVENKAMP 124לעיל ה"ש  ,773b ,773a ,772d ¶¶ ,9וכן פסק הדין בעניין  ,Trinkoלעיל ה"ש  ,44בעמ'
 .414-412כמוב ן שבהקשר זה יש לבחון האם ההסדר הרגולאטורי החלופי הינו אפקטיבי שכן בהחלט ישנם מקרים בהם
לרשות החלופית לא הוענקו סמכויות אכיפה או שהיא נמנעת משיקוליה שלה מליישמן.
 125ראו  , AREEDA & HOVENKAMPלעיל ה"ש .765b ¶ ,(2012 Supplements) 9
 126כתוצאה מכך ייתכן שחובת שיתוף במקרה שכזה לא תגביר את רמת התחרותיות בשוק במידה ניכרת דיו ,שכן ייתכן
שהמחיר המלא בעבור השיתוף במשאב יהיה מחיר מונופוליסטי או קרוב לכך ולכן במקרים אלו יש להימנע מקביעת חובת
שיתוף.
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גובה התשלום הכולל בחובו את רכיב הסיכון ואת גובה הרווח שהיה צפוי בעת הקמת המשאב ניתן
להתחשב בפרמטרים הבאים:
( )1מהו משך הזמן שבו מפיק היצרן המונופוליסטי רווח מן המשאב – ככל שהמשאב פעיל
זמן רב יותר כך הקטנת ההכנסות בהווה ובעתיד משפיעות פחות על התמריץ היזמי .זאת מכיוון
שכאשר יזם בוחן האם להשקיע סכום מסוים בכדי להקים משאב הוא מחשב את הNet( NPV -
 )Present Valueשל

המיזם127,

ומשקלן של הכנסות עתידיות הולך ופוחת ככל שמועדן מתרחק

ממועד הקמת המיזם .לכן בתרחישים שבהם נשקלת חובת השיתוף בחלוף עשר שנים למשל ממועד
הקמת המיזם הקטנת הכנסות עתידיות תהיה באופן יחסי פחות משמעותית.
( )2בכל התרחישים שבהם זכה היזם לעזרת המדינה בהקמת המשאב יש כדי לצמצם את
רמת הסי כון הכרוכה בהשקעה .כך למשל כאשר היזם נהנה ממימון מדינתי ,או מקבלת זיכיון בלעדי
מהמדינה לצורך הקמת המשאב .ברור שגם במקרים שבהם נעזר היזם במדינה נותרת רמת סיכון
מסוימת ,ולעיתים אפילו סיכון ניכר ,אבל מן הסתם הסיכון נמוך מכפי שהיה עשוי להיות ללא עזרת
המדינה .נוסף על כך ,לעיתים המדינה בעצמה מקימה את המשאב וכעבור זמן מפריטה אותו
באמצעות מכירתו ליזם פרטי .גם בתרחיש זה ישנו מימד סיכון נמוך יותר שכן המשאב כבר הוקם,
וקיים ביקוש לפעולתו ולתוצריו .יחד עם זאת ,יש להדגיש בהקשר זה כי גם אם הסיכון פחות
בתרחישים שבהם ישנה עזרת מדינה ,הסיכון עודנו קיים ויכול אף להיות ממשי ולכן יש צורך לקחת
גם אותו בחשבון .בהקשר זה ניתן להציע לקבוע ברגולציה  ex anteכבר בעת הקמת המשאב או טרם
הפרטתו כי צפויה להיות חובת שיתוף במשאב .כך ניתן יהיה לדאוג כי חובת השיתוף תגולם מראש
בתשלום המשולם למדינה או בעלויות הקמת המשאב ,וניתן יהיה לעצב את חובת השיתוף במשאב כך
שלא תימנע את הקמתו128.
( )3כאשר ישנו "מחיר שוק" לשימוש במשאב יוכל מחיר זה להוות אינדיקציה למחיר
השימוש הראוי ,וכל זאת בהנחה שאכן מדובר במחיר שנקבע על ידי כוחות השוק החופשי קרי
באמצעות מפגש רצונות של "מוכר" מרצון ושל "רוכש" מרצון .יחד עם זאת חשוב גם במקרים אלו
לבחון האם המחיר אותו משלמים אחרים מתאים גם למתחרה המעוניין בגישה למשאב או ברכישת
המוצר ,שכן יתכן שישנן הצדקות לקביעת מחיר אחר בעבורו ,למשל בשל היקף הרכישה ,ומאפייני
העסקה הספציפית 129.בהקשר זה קיימת עדיפות ברורה לקביעת חובה לסחור עם מתחרה ,כאשר
 127כלומר השווי הכולל המהוון של המשאב ,ובכדי לקבוע שווי זה מתחשב היזם בכל הכנסותיו מהמיזם לאורך כל שנות
𝐶𝐹1
𝐶𝐹2
𝑛𝐹𝐶
 NPV = −𝐶𝑜𝑠𝑡 +כאשר ה Cost -מגלם את עלות הקמת המשאב.
1 +
2 + ⋯+
פעילותו הצפויות𝑛 :
)𝑟(1+

)𝑟(1+

)𝑟(1+

 128נניח לצורך העניין שהמדובר בהקמת משאב תוך קבלת זיכיון בלעדי מהמדינה ,תוך יידוע היזם כי יצטרך לשתף
מתחרים בעתיד .אם במקרה שכזה יחליט היזם להימנע מההשקעה (וכך גם יזמים פוטנציאלים אחרים) ,יוכל הרגולטור
למתן או לצמצם את היקף חובת השיתוף עד למידה שבה ייאות היזם להקים את המשאב.
 129ידוע למשל שבדרך כלל רוכש הרוכש כמות גדולה ממוצר מסוים זוכה להנחת כמות (שפעמים רבות מוצדקת בשל
חיסכון בעלויות עסקה) ,ולכן חשוב שכאשר משווים תנאים של עסקאות אחרות בכדי לחשב את המחיר "הראוי" לשימוש
במשאב ,להתייחס גם למאפייני העסקאות השונים והדומים .ראו  , AREEDA & HOVENKAMPלעיל ה"ש 2012( 9
.765c ¶ ,)Supplements
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מתקיים מסחר חופשי ,על פני קביעת חובה לשתף מתחרה בתשתית ייצור כאשר לא מתקיים מסחר
חופשי בגישה לתשתית האמורה.
( ) 4קיומו של קשר וולונטארי קודם יכול להוות אינדיקציה לקביעת "מחיר" השימוש ,אך
בהקשר זה יש לקחת בחשבון שיתכן וישנן הצדקות לשינוי התנאים 130,ולכן ראוי שיוטל הנטל על
הטוען לקיום החובה להוכיח כי המחיר הוולונטארי הקודם אכן מהווה את המחיר "הראוי" גם
במועד הנוכחי.
בכל מקרה ,יש להכיר בכך שככלל יהיה קשה מאד להוכיח מהו ההחזר על ההשקעה שכרוכה
הייתה בהקמת המשאב ההופך אותה לכדאית  ex ante131ולכן יש להטיל את הנטל על הטוען לקיום
החובה לחשב באופן אמין את התשלום בשיעורו המלא בעבור השימוש ,ואם לא ניתן לעמוד בנטל זה
לא תקום החובה מלכתחילה132.
ה .אין לקבוע חובת שיתוף בתרחישים בהם קיים חשש לשיתוף פעולה אנטי-תחרותי
בתרחישים שבהם הסבירות לשיתוף פעולה אנטי-תחרותי בין היצרנים גבוהה אין לקבוע
חובת שיתוף פעולה .טעם הדברים נעוץ בכך שהחובה לא תשפר משמעותית את רמת התחרותיות
בשוק ,והיא אך תגדיל את האפשרות שבמקום שוק תחרותי שבו מספר תשתיות מתחרות תפעל רק
תשתית ייצור אחת שבה יהיו שותפים יצרנים אוליגופוליסטיים או אפילו קרטליסטים .החשש מפני
תיאום אנטי-תחרותי יגבר ככל ששיתוף הפעולה מתקיים בשלב הקרוב לשלב שבו נקבע המחיר למוצר
וכאשר מתקיימים בשוק הרלבנטי פרמטרים המקלים על שיתוף הפעולה האנטי-תחרותי בין
היצרנים 133.הפרמטרים האמורים כוללים את ( )1רמת ההומוגניות של המוצר; ( )2שוק שמאופיין
בריבוי עסקאות קטנות ובשקיפות מחירים; ( )3חסמי כניסה טמירים; ( )4ביקוש קשיח למוצר; ()1
ריכוזיות נמוכה בצד הרוכשים; וכיוצ"ב134.
ו .שיקולים אדמיניסטרטיביים
אין לקבוע חובת שיתוף אם לא מתקיימים פרמטרים אובייקטיביים ברורים לקביעת היקף
ותנאי השימוש או הגישה למשאב .זאת מכיוון שאם אין פרמטרים ברורים כאמור לא ניתן יהיה
לקבוע את היקף החובה ולכן לא יוכלו יצרנים לדעת אימתי הם מחויבים בהענקת גישה ובאילו
תנאים .מבלי שניתן יהיה להעריך מראש מהם תנאי הגישה לא ניתן יהיה כלל לכפות חובה שכזו או
 130וראו לעניין זה את הביקורת שנמתחה על פסק הדין בעניין  ,Aspenלעיל בפרק ג.1.
 131ראו למשל  , AREEDA & HOVENKAMPלעיל ה"ש .773e ¶ 9
 132כלומר שבמקרים שאפריורית ניתן יהיה להעריך שקשה יהיה מאד לקבוע באופן אמין את המחיר "הראוי" יהיה
המונופול חופשי שלא לשתף פעולה או לסחור עם מתחריו.
 133ראו  , AREEDA & HOVENKAMPלעיל ה"ש .772f ¶ 9
 134לפירוט הפרמטרים הנדרשים לצורך קיום מוצלח של שיתוף פעולה בשווקים אוליגופולים ראו מיכל (שיצר) גל ,מהו
"הסדר"? קו הגבול בין תיאום לבין התאמה בחוק ההגבלים העסקיים ,עיוני משפט כט  ;)2003( 311-309 ,191וכן Guy
Sagi, The Oligopolistic Pricing Problem: A Suggested Price Freeze Remedy, COLUM. BUS. L. REV. 269,
).337-343 (2008
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להטיל סנקציה על יצרן שכשל באי מתן גישה .נוסף על כך ,רשות ההגבלים העסקיים ובית הדין
להגבלים עסקיים יתקשו אף הם בעמידה באתגר קביעת היקף ותנאי הגישה למשאב מכיוון שאין
בידיהם הכלים המתאימים לכך ,וכן יתקשו לפקח באופן רציף על עמידה בדרישות החובה כמו גם
לשקול באופן רציף את תנאיה והיקפה נוכח תנאי שוק משתנים 135.בהקשר זה דומה שישנה עדיפות
ברורה לרגולטור ספציפי הממונה על ענף מוגדר שמטרתו היא לפקח על אותו ענף באופן רציף תוך
השגת מומחיות ייחודית לענף .רגולטור כאמור יוכל ביתר הצלחה לקבוע את היקף הגישה ואת תנאיה
כמו גם לפקח על אכיפתם בהשוואה לרשות ההגבלים העסקיים ולבית הדין להגבלים עסקיים136.
מנימוק זה אין לקבוע חובת שיתוף במקרים שבהם תידרש "הרחבתו" של המשאב שכן לרשויות
ההגבלים ולבתי המשפט אין את הכלים לקבוע את היקף "הרחבת" המשאב ואת תנאי הענקת הגישה.
זאת מכיוון שיש אין ספור אפשרויות באשר לקביעת מידת ההרחבה והיקף הגישה ,ולכן גם אין כל
יכולת סבירה של היצרן המונופוליסטי לצפות עד כמה הוא נדרש להשקיע על מנת לאפשר גישת
מתחרים לתשתית שבבעלותו137.
ז .קיומו של שיתוף פעולה מוקדם
בניגוד להלכות שנקבעו במשפט ארצות הברית ,באיחוד האירופי ובישראל (וכן גם בניגוד
לעמדתם של המלומדים  Areedaו ,)Hovenkamp -אין לקבוע חובת שיתוף פעולה עצמאית נוכח
הפסקת שיתוף פעולה וולונטרי קודם ,ולא יהיה בכך כדי להטיל נטל משפטי על הנתבע להוכיח
הצדקות להפסקת שיתוף הפעולה .חובת שיתוף הפעולה תקום במקרים אלו רק אם כל יתר
הפרמטרים האחרים יתקיימו .רק במידה שיתר הפרמטרים מתקיימים יהיה בשיתוף הפעולה הקודם
כדי להוות כלי לקביעת היקף ותנאי הגישה לתשתית ,אך גם אז הנטל ,כאמור לעיל ,יוטל על התובע
גישה להוכיח כי לא קיימות הצדקות לקביעת היקף ותנאי התקשרות שונים.
ח .קיומה של הצדקה לגיטימית לסירוב
מעמד מונופוליסטי איננו בלתי חוקי ולכן ראוי לכבד את החלטותיו העסקיות הלגיטימיות
של היצרן המונופוליסטי ולא לקבוע חובת שיתוף פעולה כשזו פוגעת באינטרס עסקי לגיטימי שלו.
אמנם אין הגדרה כללית ברורה וחד משמעית לאותם אינטרסים ולאותן הצדקות "לגיטימיות" ,אך
הפסיקה בארצות הברית ,באירופה ובישראל העלתה שורה של אינטרסים והצדקות לגיטימיים ובכך
יש כדי להקל משמעותית על חוס ר הבהירות וחוסר הוודאות המסוימים אשר עדיין מתקיימים
בהקשר זה .ככלל ,סירוב אשר יגדיל את רווחיו של היצרן רק מכיוון שהוא מוביל לפגיעה במתחרה לא
ייחשב כלגיטימי ,אבל במקרים שבהם יידרש היצרן לצמצם את מידת השימוש שהוא עצמו עושה
במשאב ,או כאשר השיתוף במשאב ייפגע ביעילות השימוש של היצרן במשאב יהיה הסירוב לגיטימי
 135ראו למשל  , AREEDA & HOVENKAMPלעיל ה"ש  ;774e ,772d ¶¶ ,9וכן פסק הדין בעניין  ,Trinkoלעיל ה"ש ,44
בעמ' .411
 136שם.
 137שם.
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ומוצדק 138.חשוב לציין שבניגוד לגישת בית הדין להגבלים עסקיים 139,לא נכון יהיה שבית הדין או
רשות ההגבלים העסקיים ינסו לאזן בין "ההצדקה" או "האינטרס" הלגיטימיים של היצרן ובין
האינטרסים המנוגדים של המתחרה .נקודת המוצא בפעולתו של שוק חופשי היא שכל שחקן שוקל
את שיקוליו שלו ומנסה לקדמם בכל אפיק פעולה לגיטימי .לרשות ההגבלים העסקיים כמו גם לבית
הדין אין את היכולת ,הכלים והתמריצים לקבל החלטות עסקיות או לגבש אסטרטגיות עסקיות
יעילות עבור יצרנים .כמו כן לא נראה זה צודק ,או מעשי ,לדרוש מיצרן פרטי להעדיף את האינטרס
של יריביו על פני האינטרס הלגיטימי שלו עצמו.
נטל ההוכחה בעניין זה צריך להיות מוטל על כתפי הטוען לקיום החובה .על היצרן יהיה
להציג ראיות לקיום ההצדקה הלגיטימית אך מרגע שעמד בנטל זה יהיה על הטוען לקיום החובה
לשכנע כי יש לדחות את ההצדקה הנטענת140.
 .2בחינת הפסיקה והחלטות רשות ההגבלים העסקיים לאור הדין הראוי
א .עניין דובק לאור הדין הראוי
אילו יושמו מבחני הדין הראוי בעניין דובק לא הייתה נקבעת חובה לדובק לשתף פעולה עם
מתחרותיה הקטנות ,דיווידס וסקאל .ראשית ,בעניין דובק לא מדובר היה במשאב חיוני שלא ניתן
לשכפלו שהרי רשות ההגבלים העסקיים ובית הדין הכירו בכך שאלישר עתידה היתה להקים רשת
הפצה ארצית נוספת לזו של דובק .לכן דובר היה במשאב שיצרנים ספציפיים אינם יכולים לשכפל
מכיוון שהם יצרנים קטנים ,וזה מצב דברים נפוץ ומקובל .בענפים רבים יצרנים קטנים אינם יכולים
להגיע לרמת ייצור יעילה בשל יתרון הגודל – או חיסרון הקוטן ,ובכך אין כדי להצדיק חובה לשתפם
במשאבי הייצור של היצרנים הגדולים .שנית ,חיוב דובק להעניק גישה לדיווידס ולסקאל לא הוביל
לשיפור ניכר בתחרות בשוק מכיוון שהגישה הוענקה למתחרים בעלי נתח שוק זניח שהימצאותם
בשוק אינה משנה מהותית את מידת התחרות בו ,זאת בשעה שהמתחרה הדומיננטית בדובק ,אלישר,
צפויה הייתה כאמור להקים מערך הפצה עצמאי ובכך לשמור על רמת התחרות בשוק ,וכנראה שאף
להעצימה שכן בכך תיווצר התחרות בין שתי יצרניות מובילות המחזיקות בשתי רשתות הפצה
עצמאיות וזאת בהשוואה למצב הדברים הקודם שבו שתי המתחרות השתמשו במערך הפצה משותף.
שלישית ,דובק הציגה שתי הצדקות עסקיות לגיטימיות להפסקת השיתוף במערך ההפצה המשותף:
הצורך בפתרון בעיית הנציג של המשווקים (שבשל העמלה הגבוהה יותר שקיבלו ממתחרותיה של
דובק העדיפו להגדיל את מכירות המתחרים על חשבונה); והצורך לייעל את מערך ההפצה האחיד
שתפקד כמונופול בלת י יעיל .רביעית ,גם אליבא בית הדין מערך ההפצה המשותף היווה ככל הנראה
הסדר כובל ,ואין לחייב יצרנים לעבור על החוק ולהסתכן בסנקציות פליליות ,מנהליות ואזרחיות
כבדות בשם החובה לשתף פעולה עם מתחרים .חמישית ,סקאל בעצמה הודיעה לבית הדין במהלך
 138ראו  , AREEDA & HOVENKAMPלעיל ה"ש .773e ¶ ,9
 139שזכתה לביטוי בהחלטתו בעניין דובק ,לעיל ה"ש .71
 , AREEDA & HOVENKAMP 140לעיל ה"ש .773e ¶ 9
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הדיון כי היא איננה מעוניינת בגישה למערך ההפצה העצמאי של דובק 141ואין כל הצדקה בנסיבות
אלו לכך שרשות ההגבלים העסקיים או בית הדין "ייכפו" על מתחרים לשתף פעולה בניגוד לרצונם.
ב .עניין אגד לאור הדין הראוי
בעניין אגד קיים קושי להגיע להכרעה ברורה האם חיוב אגד להעניק למתחרות גישה למסופי
התחנות המרכזיות הייתה מוצדקת על פי הדין הראוי מכיוון שעניינים מהותיים הנוגעים לדין הראוי
כלל לא עלו ולא נדונו על ידי רשות ההגבלים העסקיים ולכן אין לגביהם נתונים ברורים .כך למשל ,לא
ברור היה עד כמה יגביר השיתוף (אם בכלל) את התחרות ואת כלל התפוקה בשוק ,שכן כלל לא
התקיים דיון בנוגע להיקף השימוש הצפוי של המתחרים במשאב .שימוש בהיקף מצומצם במשאב לא
צפוי היה להגדיל משמעותית את התחרות ואת התפוקה בשוק ,ולעומת זאת שימוש בהיקף נרחב יכול
היה להעצים את התחרות ולהגדיל תפוקה .כמו כן לא התקיים דיון בשאלה החשובה האם כבר נעשה
שימוש מלא במשאב ,כלומר האם הענקת גישה למתחרים תבוא על חשבון השימוש של אגד במסופי
התחנות המרכזיות .אם התשובה לכך היא בחיוב אזי חובת הגישה לא תגדיל את התפוקה ולכן לא
תוכל לתרום משמעותית לתחרות .בנוסף ,בהחלטת הרשות חסר דיון בכל הנוגע לקביעת היקף ותנאי
הגישה למסופי התחנות המרכזיות .אמנם אגד מעניקה גישה לחלק ממסופיה לדן אך לא ברור האם
בכך מתגבשים תנאי שוק "מקובלים" שכן ייתכן שמדובר בהיקף מוגבל ויתכן גם שישנם תנאים
מיוחדים לכך שכן יתכן שגם אגד מקבלת גישה למסופים של דן .כאשר לא ברור מהם תנאי הגישה
והיקפה לא ראוי לחייב יצרן לשתף פעולה עם מתחריו ולו מהטעם הפשוט שאותו יצרן לא יוכל לדעת
מה נדרש ממנו בכדי שיעמוד בדרישות החובה לשתף פעולה עם מתחריו .יצוין בהקשר זה שאגד זכתה
לתמיכת המדינה לאורך השנים בין היתר בכך שנהנתה מזיכיון בלעדי להפעיל קווי אוטובוס רבים
ולכן פעילותה הייתה כרוכה בפחות סיכון עסקי ,ובעובדה זו יש כדי לחזק את ההסתברות להצדקתה
של חובת השיתוף ,אם כי בכך אין די .עדיין על הרשות היה לחשב את המחיר הראוי לשימוש במשאב
בהילקח רכיב הסיכון הכרוך בהקמת מסופי האוטובוס המרכזיים.
הגם שלא ניתן להכריע האם קביעת חובת השיתוף בעניין אגד מוצדקת על פי עקרונות הדין
הראוי ,הרי שניתן להיווכח שעניינים מהותיים לא נלקחו בחשבון כלל על ידי רשות ההגבלים
העסקיים (או לכל הפחות לא זכו להתייחסות בהחלטתה) ,ובכך יש כדי להטיל ספק בצדקת החלטת
רשות ההגבלים העסקיים בעניין.
ג .עניין בזק לאור הדין הראוי
הדיון בעניין בזק התמקד בשאלת אחריות החברה בשל פעולות עובדיה במסגרת סכסוך
עבודה ,ולכן לא עלו לדיון עניינים מהותיים חשובים הנחוצים לבחינת קיומה של החובה בהתאם
לעקרונות הדין הראוי .יחד עם זאת גם מהדיון החלקי שהתקיים ניתן לבסס מסקנה שלפיה לא היה
מקום לקבוע חובת שיתוף במקרה הנדון .ראשית ,חובת השיתוף המבוססת על דיני ההגבלים
 141ראו עניין דובק ,לעיל ה"ש  78בס'  9לפסק הדין.
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העסקיים לא תרמה משמעותית לתחרות מכיוון שקיימת חובת שיתוף על פי חוק הבזק .ככל הנראה
מדובר בחובה שנאכפת לאורך השנים באפקטיביות ולכן תרומה לקידום התחרות שתהיה לקביעת
חובה שכזו גם מכוח דיני ההגבלים העסקיים תהיה שולית בלבד 142.שנית ,כפי שקבע בית המשפט
בארצות הברית בעניין  ,Trinkoקשה מאד לקבוע את היקף הגישה ואת תנאיה ,ורשות ההגבלים
העסקיים כמו גם בית הדין אינם מתאימים לכך .כך למשל ניתן לתהות מהו המחיר הראוי שבזק
זכאית לקבל בעבור חיבור הרשתות המתחרות ,מחיר שיגלם הן את הרווח שהיה צפוי בעת שנרכשה
על ידי גורמים פרטיים והן את הסיכון שהיה טמון בהשקעה זו .מחיר ראוי ,כאמור לעיל ,חשוב על
מנת לשמר את התמריץ היזמי .יתרונו של חוק התקשורת הוא בכך שניתן לקבוע חובת קישור גומלין
לרשתות אחרות במועד מתן הרישיון להפעלת שירות טלפוניה נייחת ,וכך ניתן למנוע את הפגיעה
בתמריץ היזמי שכן בעלי הרישיון מתמחרים דרישה זו כחלק מעלויות הכניסה לשוק זה .בנוסף ,לא
ברור כלל האם ישנו היקף חיבור "ראוי" אובייקטיבית בין הרשתות ,וככל הנראה למשרד התקשורת
שהוא הרגולטור הייעודי ישנה עדיפות ברורה בהקשר זה על פני רשות ההגבלים העסקיים ובית הדין.
יכולת עדיפה זו של משרד התקשורת היא גם רציפה ונמשכת והיא מתאימה לפיקוח ולאכיפה וגם
לעדכון התנאים וההיקף לאור תנאי השוק המשתנים143.
ד .עניין פרידלנדר לאור הדין הראוי
בעניין פרידלנדר הורשעו הנאשמים בעסקת טיעון שבה הודו באשמה כאשר בנוסף לסירוב
לסחור עם מתחרים הואשמו גם בהשלמת מיזוג ללא אישור ובקשירת הסדרים כובלים אופקיים.
משכך לא התקיים כלל דיון עובדתי או משפטי ,ולכן אין אפשרות לדעת האם הסירוב לסחור במקרה
זה אכן נופל לכלל המקרים החריגים שבהם מוצדק יהיה לקבוע חובה לסחור עם מתחרה .נאמר רק
שמפסק הדין עולה שלא התקיים סירוב מוחלט לסחור אלא רק העלאת מחיר ,וכמו כן שהתקיימו
חלופות בשוק למוצר הנתבעים .עובדות שעשויות לרמוז שקביעת החובה לא הייתה מוצדקת בעניין
זה.
ה .עניין א.י.ק.ס .לאור הדין הראוי
בעניין א.י.ק.ס .פסק בית המשפט כנגד בזק בינלאומי שהייתה במועד הרלבנטי בעלת
מונופולין בשוק שיחות הטלפון הבינלאומיות ,אך ביסס את פסיקתו על העילה החוזית של גרם הפרת
 142בהקשר זה יש לזכור כי ביצוע העבודות והתיקונים על ידי עובדי בזק הושלמו עוד טרם לקביעת הממונה כי בזק ניצלה
לרעה את כוחה .כמו כן קיימות חובות קישור דומות בתחום התקשורת ,כמו חובת קישור רשתות בשוק הטלפון
הסלולארי; חובת קישור לרשת בזק בינלאומית בשוק שיחות הטלפון הבינלאומיות וחובות קישור אלה נאכפו
באפקטיביות על ידי משרד התקשורת לאורך השנים מבלי שנקבע חובה מקבילה מכוח דיני ההגבלים העסקיים .כך ,חוק
התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב , 1912-קובע בס' כי ניתן לבטל ,להגביל או להתלות רישיון בזק אם לא קוימו
הוראות הרישיון; ס'  13ב(א) מסמיך את שר התקשורת ליתן הוראות לבעלי רישיון במקרה של אי קיום קישור גומלין; ס'
21ג קובע ענישה פלילית (עד  3חודשי מאסר או קנס) למפר הוראה מכוח ס' 13ב(א); ס'  29קובע ענישה פלילית (עד  3שנות
מאסר) לכל מי שמפריע ,מעכב או מונע מסירת מסר בזק; וכיום ס' 37א 4מאפשר הטלת עיצומים כספיים נכבדים על בעלי
רישיון בזק שלא יקיימו את קישור הגומלין.
 143מובן שאין באמור כדי לשלול את האפשרות לפיה ראוי שרשות ההגבלים העסקיים תמלא תפקיד חשוב בהחלטה
כגורם מייעץ.
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חוזה ולא דן בסופו של דבר בעילת הסירוב לסחור מכוח סעיף  29לחוק ההגבלים העסקיים .מן
הדברים עולה שקביעת חובה כאמור הייתה ככל הנראה לא נחוצה ולכן גם לא נכונה .זאת מכיוון
שהתקיים מערך רגולאטורי חלופי בדמות דיני החוזים וככל הנראה גם מכוח דיני התקשורת ורישיונה
של בזק בינלאומי שחייב אותה להעניק שירות.
ו .עניין דיאמנט לאור הדין הראוי
בעניין דיאמנט נדחתה תביעה כנגד יצרן מונופוליסטי של מלט שסירב לספק לרוכש שהתכוון
"לספסר" במוצר (כלומר למוכרו הלאה לרוכשים אחרים) .בית המשפט דחה את התביעה מכיוון
שבשל כללי פיקוח מיוחדים לענף המלט מכירה לשם תיווך בו אסורה הייתה .בשל כך ברור שלא היה
מקום לקבוע חובה לסחור על פי דיני ההגבלים העסקיים ,שכן אין להעמיד יצרן מונופוליסטי במצב
שבו אם יספק יעבור על איסור חוקי ואם יימנע מלספק יעמוד בפני איסור חוקי מכוח דיני ההגבלים
העסקיים.
ז .עניין קילשטיין לאור הדין הראוי
בעניין קילשטיין נדחתה תביעה כנגד ספק מונופוליסטי של דשן ,כאשר התובע ביצע הזמנה
חריגה בהיקפה .בית המשפט פסק בצדק שכאשר קיימת מגבלת ייצור או מלאי של בעל המונופולין
הרי שסירובו לספק הזמנות חריגות של יצרן ספציפי הינה סבירה שכן אחרת לא יוכל בעל המונופולין
לספק את הזמנותיהם הסבירות של יתר לקוחותיו .במקרה שכזה קביעת החובה גם איננה מגדילה
את התפוקה ולכן איננה מוצדקת.

 .3חוק ההגבלים העסקיים לאור הדין הראוי
בחלק זה אנסה לבחון עד כמה ניתן ליישם את הדין הראוי לעניין חיוב מונופול לשתף פעולה
או לסחור עם מתחריו בהתבסס על סעיפי החוק הקיימים .בהקשר זה עולה הצורך להפריד את הדיון
שהיה מאוחד עד כה בין התרחישים שבהם נדרש המונופול להעניק גישה למשאב או לתשתית הייצור
שבבעלותו ובין התרחישים שבהם המונופול נדרש לסחור עם מתחריו (במוצר או בשירות שהוא מציע
לקהל הצרכנים הרחב) .בכל הקשור לדיון בחיוב מונופול להעניק גישה לתשתית הייצור שלו תהיה
המסקנה כי פרשנות ראויה לסעיפי החוק הקיים מאפשרת את יישום הדין הראוי לסוגיה ,אך לעומת
זאת בתרחישים שבהם נבחנת חובתו של המונופול לסחור עם מתחריו ניווכח שככל הנראה לא ניתן
ליישם במלואו את הדין הראוי ובהקשר זה יש מקום להציע תיקון חקיקה.
א .חובת המונופול להעניק גישה לתשתית הייצור שבבעלותו
סעיפי החוק הרלבנטיים לענייננו הם סעיפים 29 ,29א(א) ו29 -א(ב)( )2לחוק ההגבלים
העסקיים .ס'  29קובע כי "לא יסרב בעל מונופולין סירוב בלתי סביר לספק או לרכוש את הנכס או
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השירות שבמונופולין ".בית המשפט בעניין סברינה שיווק 144פרש את הסעיף כמקים חזקה לפיה על
מונופול לסחור אלא אם כן יוכיח המונופול הצדקה סבירה לסירוב .לדעתי ,תחולתו של סעיף  29לחוק
ההגבלים העסקיים צריכה להיות מוגבלת אך ורק למקרים שבהם המונופול מסרב לסחור ,ולא
למקרים שבהם מונופול נדרש להעניק גישה לאמצעי הייצור שלו (וזאת בהנחה שהמונופול אינו עוסק
במתן גישה בתנאי שוק לתשתית הייצור) .הפרשנות האחרת שלפיה הסעיף חל גם במקרים שבהם
נדונה חובת מתן הגישה לתשתית הייצור תוביל למצב דברים אבסורדי לפיו מונופולים חייבים ככלל
להעניק למתחריהם גישה לתשתיות הייצור שלהם אלא אם כן יצליחו להוכיח הצדקה לגיטימית
לסירוב .מצב זה הינו אנטי-תחרותי בעליל מקום שההעדפה הכללית הברורה היא שיצרנים יתחרו
באופן עצמאי על לבם של הצרכנים ,והוא יוביל לפגיעה חמורה בתמריץ היזמי הן של יצרנים
השוקלים להקים משאב חדשני ,והן של המתחרים הפוטנציאלים לאחר הקמתו של המשאב כאמור.
לבסוף ,גם בית הדין להגבלים עסקיים בעניין דובק פסק שחיוב המונופול להעניק גישה לתשתיות
הייצור שלו ייעשה במקרים יוצאי דופן בלבד 145,ופסיקה זו אינה מתיישבת עם פרשנות המחילה את
הוראות ס'  29לחוק ההגבלים העסקיים על מקרים בהם נבחנת חובתו של מונופול להעניק גישה
למתחריו לתשתית הייצור שלו.
סעיף 29א(א) לחוק ההגבלים העסקיים קובע כי" :בעל מונופולין לא ינצל לרעה את מעמדו
בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור" .זהו הסעיף הכללי האוסר על
מונופולים לנצל לרעה את כוחם והוא מנוסח בלשון כללית .בשל כך ניתן לפרשו ככולל את כל
העקרונות של הדין הראוי כפי שהוצגו לעיל .הרי הוראות הדין הראוי נועדו להגן ולקדם את התחרות
כמו גם לפעול להשאת התועלת הצרכנית והמצרפית .השמירה על התמריץ היזמי מקדמת את היעילות
ואת החדשנות בשווקים ומתמרצת גם תחרות בבחינת שוק דינאמית .כך גם השאיפה לקדם תחרות
בין יצרנים המתבססים על תשתיות ייצור עצמאיות ,ככל שהדבר ניתן ,והכוונה שלא לעודד שיתופי
פעולה אנטי-תחרותיים בין מתחרים על חשבונם של הצרכנים עונות בוודאי על מטרותיו המוצהרות
של סעיף 29א(א) לחוק.
סעיף 29א(ב)( ) 2קובע כי "[יראו בעל מונופולין כמנצל לרעה את מעמדו בשוק  ...בכל אחד מן
המקרים ה אלה ... ]:צמצום או הגדלה של כמות הנכסים או היקף השירותים המוצעים על ידי בעל
מונופולין ,שלא במסגרת פעילות תחרותית הוגנת ".הממונה ביססה את קביעתה כנגד בזק בין היתר
גם על הוראות סעיף 29א(ב)( )2לחוק ההגבלים העסקיים 146בנימוק שבזק צמצמה את כמות הנכסים
או היקף השי רותים המוצעים על ידה בכך שעובדיה גרמו לשיבוש הקישור שבין רשתות הטלפון שלה
ושל הוט ולבסוף אף לניתוקן (וזאת במעשה או במחדל) .להבנתי הנימוק וההתבססות של הממונה על
סעיף זה הינם שגויים .הסעיף על פי לשונו חל על נכסים או שירותים שבעל המונופולין "מציע" לקהל
הצרכני ם ,ואילו אנו עסקינן בגישה לעצם תשתית הייצור של המונופולין שאינה "מוצעת" כלל לציבור.

 144ע"פ (ת"א-יפו)  741193סברינה שיווק נ' מדינת ישראל ,תק מח .2942 ,)2(99
 145ראו עניין דובק ,לעיל ה"ש  78בס'' .11
 146ראו עניין בזק ,לעיל ה"ש  ,103בס'  11לפסק הדין.
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המונופול איננו מתפרנס ממתן הגישה לתשתית הייצור שלו ,שהוקמה כפי שאנו מניחים בחלק זה
לצורך ייצורו העצמי בלבד .מכל מקום ,גם אם יפורש הסעיף כחל בענייננו הרי שניתן לפרשו בהתאם
ל עקרונות הדין הראוי שכן על הטוען כנגד בעל המונופולין להוכיח כי מתקיים צמצום שלא במסגרת
תחרותית הוגנת ,ואילו עקרונות הדין הראוי נועדו להעצים את התחרות ,למנוע פגיעה בה ,ולקדם את
טובת הציבור כאמור לעיל.
הסעיף האחרון שעליו יש לתת את הדעת הוא סעיף  2לחוק ההגבלים העסקיים המגדיר
בסעיפיו הקטנים (א) ו( -ב) מהו הסדר כובל .הגדרה זו ,כמצוין בפרק ב 3.לעיל ,רחבה ונראה שכוללת
בעיקרון מצב דברים שבו שני יצרנים מתחרים חולקים משאב או תשתית ייצור .יחד עם זאת חזקה
שהמחוקק איננו מעמיד יצרן במצב בלתי אפשרי שבו דבר חקיקה אחד מחייב אותו לבצע פעולה
(בענייננו לשתף מתחרה במשאב שבבעלותו) בשעה שדבר חקיקה אחר אוסר את הפעולה (האיסור על
הסדרים כובלים) .פתרון פרשני אפשרי לקושי זה מצוי בהוראות סעיף  )1(3לחוק ההגבלים העסקיים
שלפיו[":על אף האמור בסעיף  ,2לא ייחשבו כהסדרים כובלים ההסדרים הבאים ])1( :הסדר שכל
כבילותיו נקבעו על פי דין" .בענייננו החובה לשתף מצויה בהוראות סעיף 29א(א) לחוק ההגבלים
העסקיים ולכן כל מקרי השיתוף התואמים את עקרונות הדין הראוי לא ייחשבו כהסדרים כובלים
אסורים מכוח הוראות סעיף  )1(3לחוק .חשוב לחזור ולהדגיש בהקשר זה כי גם אם תתקבל הפרשנות
המוצעת כאן לסעיפי חוק ההגבלים העסקיים עדיין יהיו מצויים בעלי המונופולין בקושי מכיוון
שסטייה קלה מעקרונות הדין הראוי עלולה להסתיים בהליכים משפטיים כנגדם בגין השתתפות
בהסדר כובל .לכן ישנה חשיבות בקביעת כלל משפטי ברור ככל הניתן בדבר היקף החובה לשתף פעולה
עם מתחרים ,וכן ליישם הוראה שלפיה ייטה הספק לטובת בעלי המונופולין במקרים שבהם יסרבו
לשתף פעולה.
ב .חובת מונופול לסחור עם מתחריו
בחלק זה נבחן את עקרונות הדין הראוי בכל הקשור לחובת מונופול לסחור עם מתחריו לאור
סעיפי חוק ההגבלים העסקיים .דומה שסעיף  29לחוק ההגבלים העסקיים חל כאשר עסקינן במסחר
עם מתחרים ,שכן אין בלשון הסעיף החרגה לתרחישים אלו .משכך לא ניתן ליישם במלואם את
עקרונות הדין הראוי בהקשר זה מכיוון שהסעיף מטיל את הנטל על המונופול להצדיק את סירובו
לסחור .יחד עם זאת ,עדיין ניתן ליישם את עקרונות הדין הראוי במסגרת ההגדרה ל"סירוב סביר",
פרט לכך שהנטל יוטל על המונופול ולא על הטוען לקיומה של החובה .כדי שניתן יהיה ליישם את
עקרונות הדין הראוי במלואם גם בתרחישים אלו מוצע לייחד את סעיף  ,29באמצעות תיקון חקיקה,
לתרחישי מסחר של המונופול עם לקוחות שאינם מתחרים בו ,ולהותיר את סעיף 29א(א) כסעיף
הקובע את חובת המסחר עם מתחרים147.

 147אציין שיש טעם בסברה שסעיף  29לחוק ההגבלים העסקיים מיותר ואינו נחוץ גם בתרחישי מסחר עם לקוחות שאינם
מתחרים במונופול ,אך מפאת קוצר היריעה אותיר את הדיון בטיעון זה למאמר אחר.
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באשר להוראות סעיף 29א(א) לחוק ההגבלים העסקיים ,הרי שניתן ואף נכון לפרשו באופן
אשר תואם את עקרונות הדין הראוי ,בדומה לפרשנות שהוצגה לעיל בכל הנוגע לחובת מונופול
להעניק גישה לתשתית ייצור .סעיף 29א(ב)( )2לחוק ההגבלים העסקיים עשוי לחול על תרחישי סירוב
לסחור ,אם כי ניתן לטעון כי תחולתו מוגבלת למקרים שבהם המונופול סחר עם המתחרה בעבר ועתה
מחליט להפסיק או לצמצם את המסחר עימו (שכן הסעיף מתייחס ל"צמצום" של כמות הנכסים או
השירותים המוצעים על ידי בעל המונופולין) .לפי פרשנות זו לא יחול הסעיף בתרחישים שבהם מחליט
בעל המונופולין שלא לסחור עם מתחרה מלכתחילה .מכל מקום כפי שצוין לעיל נראה שניתן לפרש
את הסעיף ,ככל שהוא חל בענייננו ,בהתאם לעקרונות הדין הראוי.
לבסוף לעניין הוראות סעיף  2לחוק ההגבלים העסקיים ,דומה שתרחישי המסחר עם
מתחרים אינם מהווים בעיקרון הסדר כובל 148.מכל מקום ניתן יהיה להחריג את התרחישים בהם
תתקיים חובה לסחור על פי עקרונות הדין הראוי העשויים בכל זאת להיחשב כהסדר כובל מן האיסור
הקבוע בסעיף  2לחוק בהתבסס על הוראות סעיף  )1(3לחוק כלעיל.

סיכום
מאמר זה בחן את סוגיית חיוב יצרנים מונופולים לשתף פעולה או לסחור עם מתחריהם .חיוב
מונופולים כאמור עשוי בתרחישים מסוימים וחריגים להוביל לשיפור התחרות ורווחת הצרכנים ,אך
במרבית התרחישים יוביל לפגיעה חמורה בערכים חשובים אלה .נוסף על כך מתקיים מתח בין קיומה
של חובה משפטית לשתף פעולה או לסחור עם מתחרים ובין האיסור על קיומם של הסדרים כובלים.
מכאן חשיבותו של מאמר זה השואף לגבש כלל משפטי מתאים אשר יחייב מונופולים לסחור או לשתף
פעולה עם מתחריהם באותם מקרים חריגים בהם קביעת חובה שכזו תועיל לתחרות ולצרכנים אך
להותיר להם חופש (ובחלק גדול של המקרים אף את החובה) לסרב לכך בכל המקרים האחרים .כמו
כן חשוב שהכלל המשפטי הנדון יהיה ברור עד כמה שניתן בכדי שיצרנים מונופוליסטים יוכלו להעריך
נכונה כיצד עליהם לפעול מבלי שימצאו את עצמם מפרים את החובה לשתף פעולה או לסחור מחד,
ואת האיסור להשתתף בהסדרים כובלים מאידך.
המבחן המשפטי הראוי שעקרונותיו נסקרו במאמר זה נועד לשמר את התמריץ היזמי הן של
יצרנים המקימים תשתית ייצור חדשה והן של מתחריהם לאחר שתשתית שכזו הוקמה ,וכן להגן ואף
לחזק את ערך התחרות לאור ניתוח כלכלי דינאמי .כתוצאה מכך ,על פי הדין המוצע ,רק במקרים
חריגים ומעטים יחויב יצרן מונופוליסט לשתף פעולה או לסחור עם מתחריו (כאשר ככל הנראה מקרי
חיוב הסחר יהיו מעט יותר נפוצים) .נוסף על כך יובילו עקרונות הדין הראוי לחיזוק הוודאות
בשווקים וזאת בעיקר נוכח הדין המצוי שאיננו מציג מבחנים ברורים וסדורים לקיום החובה או
 148אלא אם כן ישנה גם הסכמה המובילה לאחידות מחירים בין המתחרים או קביעת מכסות ייצור ,חלוקת שווקים,
וכדומה.
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להיקפה .לא זו אף זו ,הדין המצוי הוביל אף לחיוב מונופולים לשתף פעולה עם מתחריהם כשספק רב
אם חובה זו הובילה לקידום התחרות או התועלת הצרכנית והמצרפית ,ואף נטען שחלקם לפחות היו
בגדר הסדר כובל.

41

