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THE BANANA HAS CERTAIN CHARACTERISTICS , APPEARANCE , TASTE , SOFTNESS , 
SEEDLESSNESS , EASY HANDLING , A CONSTANT LEVEL OF PRODUCTION WHICH ENABLE 
IT TO SATISFY THE CONSTANT NEEDS OF AN IMPORTANT SECTION OF THE POPULATION 
CONSISTING OF THE VERY YOUNG , THE OLD AND THE SICK .

AS FAR AS PRICES ARE CONCERNED TWO FAO STUDIES SHOW THAT THE BANANA IS ONLY 
AFFECTED BY THE PRICES - FALLING PRICES - OF OTHER FRUITS ( AND ONLY OF PEACHES 
AND TABLE GRAPES ) DURING THE SUMMER MONTHS AND MAINLY IN JULY AND THEN BY AN 
AMOUNT NOT EXCEEDING 20% .

ALTHOUGH IT CANNOT BE DENIED THAT DURING THESE MONTHS AND SOME WEEKS AT 
THE END OF THE YEAR THIS PRODUCT IS EXPOSED TO COMPETITION FROM OTHER FRUITS , 
THE FLEXIBLE WAY IN WHICH THE VOLUME OF IMPORTS AND THEIR MARKETING ON THE 
RELEVANT GEOGRAPHIC MARKET IS ADJUSTED MEANS THAT THE CONDITIONS OF 
COMPETITION ARE EXTREMELY LIMITED AND THAT ITS PRICE ADAPTS WITHOUT ANY 
SERIOUS DIFFICULTIES TO THIS SITUATION WHERE SUPPLIES OF FRUIT ARE PLENTIFUL .

IT FOLLOWS FROM ALL THESE CONSIDERATIONS THAT A VERY LARGE NUMBER OF 
CONSUMERS HAVING A CONSTANT NEED FOR BANANAS ARE NOT NOTICEABLY OR EVEN 
APPRECIABLY ENTICED AWAY FROM THE CONSUMPTION OF THIS PRODUCT BY THE 
ARRIVAL OF OTHER FRESH FRUIT ON THE MARKET AND THAT EVEN THE PERSONAL PEAK 
PERIODS ONLY AFFECT IT FOR A LIMITED PERIOD OF TIME AND TO A VERY LIMITED 
EXTENT FROM THE POINT OF VIEW OF SUBSTITUTABILITY .

Judgment of the Court of 14 February 1978. - United Brands Company and United Brands Continentaal BV v 
Commission of the European Communities. - Chiquita Bananas. - Case 27/76.  
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 ?למה ועדה•

  פרקטיקותלשם זיהוי ההשפעות של , התחרות בין החברותתחימת גבולות זירת –

 המגבילות את התחרות

שוקהמוצרים שבאספקתם יתן יהיה להפעיל כוח קבוצת : גבולות זירת התחרות–

 שוקכוח לשמר או לחזק , ליצור, להפעילהגדרת השוק ועדה לזהות יכולת 

   

 אמצעי ולא מטרה•

האפשרות להפעלת כוח  לאמידת , בלבד מסייעהגדרת שוק היא כלי –

בוגע לביקוש  מדויק י מידע "לא יתן לאמוד זאת ישירות עכאשר , בפרט(שוק 

)מיסיון העברולהיצע או לימוד 
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 ?"שוק רלווטי"מהו 
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,  גאוגרפי תון באיזור, המוצרים הקטה ביותרקבוצת •

 .  שוקכוח מאפשרת הפעלת תגובת הצרכים אליה שביחס 

כגון העלאת (י הספק "הרעה בתאי המוצר התון ע, כלומר•

 ):  המגוון/ הפחתת הכמות , פגיעה באיכות, המחיר

 לא תגרום למעבר משמעותי של צרכים –

 תאפשר למוופול להיב רווח מוופוליסטי –

 

 



 הגדרת השוק הרלווטי
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 שוק המוצר הרלווטי•

 השוק הגאוגרפי הרלווטי•

 

 



 SSNIP-מבחן ה –מבחן המוופול ההיפותטי 
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שבעיי , כולל את קבוצת המוצרים: שוק המוצר הרלווטי•

למוצר שביחס  קרובים ומשמעותייםהצרכים מהווים תחליפים 

.  השוקאליו מוגדר 

 SSNIP –" המוופול ההיפותטי"מבחן •

)Small but Significant Non-transitory Increase in Price .( שוק המוצר יוגדר כ- 

 קבוצת המוצרים הקטה ביותר  •

 יחיד  ספק היפותטי בה •

 : אם, את רווחיויכול להגדיל •

 או יותר ממוצרי הקבוצה  את מחירו של אחד יעלה –

 )5-10%(אך משמעותי קטן בשיעור –

)לפחות שה(חלוף -בתשאיה לתקופה –

 



 SSNIP-מבחן ה –מבחן המוופול ההיפותטי 
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הפיזי התוחם את המרחב : הרלווטי ג"הגהשוק •

 .הבחןגבולות התחרות במוצר 

מוופול היפותטי  ביותר בו הגאוגרפי הקטן האזור •

 : יכול
 מוצר  להרוויח מהעלאת מחיר של •

 בשיעור קטן אך משמעותי •

חלוף-לתקופה שאיה בת•

 



 SSNIP-הקשיים במבחן ה
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העדר תוים המאפשרים ביצוע המבחים  , לרוב•
):  גמישות צולבת, גמישות ביקוש עצמית( האקוומטריים

 ):cellophane fallacy" (כשל הצלופן"•
קרטל בשוק  /כשכבר קיים מוופול SSNIP -יישום מבחן ה�

בדיקת גמישות המחיר כאשר המחיר בפועל כבר משקף  , כלומר(
רחבה שוק יוביל להגדרת ) להבדיל ממחיר תחרותי, כוח שוק

מקום שזו  , ולמציאת תחליפיות קרובה כביכול בין מוצריםמדי 
 .לא קיימת

תהיה שכדאי למוופול  SSNIP -המסקה המוטעית של מבחן ה�
 . בעוד שבפועל אין זה כך, להעלות מחיר מעבר למחיר הקיים

יתן להימע מהטעות באמצעות הפעלת מבחי סבירות �
 .והסתייעות באידיקטורים וספים
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 :מדדים לדוגמה•
והשימוש שעשה בו, עבורו משמש המוצרהייעוד : פוקציואליות–

 מחיר–

 המוצר  ההיצע והביקוש של אותו מבה –

 )מתחרים, ספקים, לקוחות(הפועלות בקרב הפשות הפרספקטיבות –

 הבדלי איכות בין המוצרים–

זמןמתאם התהגות המחירים בין מוצרים לאורך –

 עדויות על מעבר של צרכים בין מוצרים בתגובה לאירועים שוים  –
 ברגולציה , בשער החליפין, בטכולוגיהשיוי , כיסת מתחרה חדש  •

וזמן הכרוכים במעבר הצרכים בין מוצריםעלויות –

 :ג"גשיקולים וספים לדוגמה בהגדרת שוק •
קושי  , הסיעהעלות וזמן , מסים, ההובלהעלות  -המוצר בהובלת קשיים –

פיזי בהובלה הובע ממאפייי המוצר

רישוי, תקיה, רישיוות הובלת חומרים –רגולטוריים חסמים –
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כמה גדולה צריכה ויסוצקי להיות   

?כדי שתוכרז כמונופול

.  8%ומוצרים אחרים שהיא מפיצה בעד  5%ויסוצקי מייקרת את התה ב־

רשות , משוק התה והחליטות הישראלי 76%למרות שליטתה על 

משום , הרשות: הסיבה. ההגבלים נמנעת מהכרזה על החברה כמונופול

רשות ההגבלים . מתבססת על נתונים השונים מהמקובל בענף המזון, מה

"נתחי השוק של החברה גבוליים לצורך הכרזה: "מתעקשת
12.11.12גיל קליאן07:03



 דוגמאות וספות
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-החלטת הציבות האירופית מ( המשקאות הקליםמיתר פרד המירליים שוק המים •

 ) /Perrierסטלהמיזוג  – 1992

  –הכרזת מוופול ( )רגיל ודיאטטי(המשקאות המוגזים בטעם קולה שוק •

 ).  מ"בעהמרכזית לייצור משקאות קלים החברה 

 –) אלקטרה ומי עדן, 4שטראוס תמי (חברות  3שוק ברי המים המסוים של •
 )13.10.2016, אלקטרה-התגדות למיזוג מי עדן( שוק של יתר חברות ברי המיםפרד מה

  ערוצית-שוק שידורי הטלוויזיה הרבמשתייכים ל: שידורי הטלוויזיה בכבלים•

הבידור  , כל תחומי המידעהכבלים כי השוק כולל את ' ביגוד לטעת חב

ומופעי אירועי ספורט , תאטרון, קולוע, וידיאוקלטות , רדיו, איטרט( והפאי

 )20.9.2004, 10/99ם -ערר י() 'וכו, בידור

קבע שהשוק הוא  : 'ראץובורגר ) זכייית ברגר קיג( ריקמורהתגדות למיזוג •

 שוק מסעדות המזון המהיר בכללותו ולאשוק רשתות ההמבורגרים 



 "מיוחדים"שווקים 

אם  יוכר כשוק פרד מהשוק הראשוי לא  – המשךשוק •
,  למשל(בו המוופול ההיפותטי לא ירוויח מהעלאת המחיר 

'   טסור 44016-10-13א "ת, פסק-שירות תיקוים ותמיכה למערכות אל

EATON ( 

מכיוון  , SSNIP-קשה ליישם את ה – שווקים טכולוגיים•
 ביצועים ולא על מחיריותר על שמתחרים 

 –עיתוים (קבוצות פרדות של צרכים  2בעל  – צדי-שוק דו•
 )צרכים ובתי עסק –חיוב כרטיסי ; ומפרסמיםקוראים 

כאשר הביקוש הוא   –) cluster markets( שוקי מקבץ•
או כאשר בהחלטה ; מתוך המגוון המוצעסל מוצרים לרכישת 

 .לשיקולי מגווןיש חשיבות  היכן לרכוש
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