


 

 הכלכלן הראשי  



הנחות כמות וקשירה  
:טורפנית

?איפה עובר הגבול  

ר אסף אילת"ד

רשות ההגבלים העסקיים, הכלכלן הראשי

2015אפריל , תל אביב' אונ, כנס ניצול מעמד לרעה

.לא לשימוש חיצוי, לא לייחוס, לא לציטוט. הוכן לצורך הצגה ודיון כללי



מפת דרכים

 הגדרות�

 הצבת רף כיסה) 2(מוופול ) 1: (תאים לקשירה אסורה�

 פגיעה בתחרות ויעילות: הגות�

 ?מהו הכלל הרצוי�



?מתי הנחה עשויה להיות בעייתית

 בווס) 2(יעד תפור ) 1: (שי תאים מצטברים

 ):מהמותר אל הבעייתי(סוגי החות 

 )החת כמות(המחיר ליחידה יורד כאשר מספר היחידות גדל �

 וספותהחה על יחידות  20%; 1= ראשוות ' יח 50מחיר �

 )החת מטרה(בווס על הגעה ליעד כמותי �

 )החת אמות(בווס על הגעה ליעד באחוזים �

 )בלעדיות(בווס על אי קייה ממתחרים �

 בלעדיות  תמורת  75%החה רטרואקטיבית של �



?מתי מתרחשת דחיקה

 תאים לדחיקה

 מוופול�

 הצבת רף כיסה למתחרה�

 

 :הגות אפשריות

 אין פגיעה בתחרות�

 יעילות�

 



דוגמאות: מונופול

 קשירת מוצר תחרותי למוצר שבמוופול 1.

 קשירת חלק קוטסטבילי לחלק שבמוופול 2.

 קשירת שירות לתשומה חיוית 3.

 

 



רף הכניסה

מיימום היחידות שהמתחרה דרש למכור כדי  : רף הכיסה�

 להתחרות

 1= מחיר יחידה ; לצרכן יחיד' יח 100מוופול מוכר : דוגמה�

 20%מזכה בהחה רטרואקטיבית של  100הגעה ליעד של �

 'יח 20רף הכיסה הוא > =' יח 100מחיר = ' יח 80מחיר �

יחידות בחים כדי  20המתחרה חייב להציע לפחות : המשמעות�

 לשבור את הבלעדיות

 רף הכיסה גבוה יותר, כאשר מתחשבים בעלויות המתחרה�



0רף הכניסה כאשר העלות היא 



0.5רף הכניסה כאשר העלות השולית 



בהנחת כמות אין רף כניסה



או כלום הכלרף כניסה של : בלעדיות



לא תמיד נפגעת התחרות

 לעיתים ההחות מתבררות כלא אפקטיביות�

 לעיתים רף הכיסה מוך�

לעיתים התמחור משפיע על חלק קטן מהשוק הפוטציאלי ולכן  �

 אין דחיקה

 לעיתים מתחרים מסוגלים להתגבר על רף הכיסה�

 

 

 ...אבל



הוכחת פגיעה בתחרות היא רף גבוה מדי

 הצבת רף כיסה פוגעת במתחרים במגוון דרכים�

,  בגלל מגבלות קיבולת" בקטן"הרבה מתחרים רוצים להיכס �

 צבירה הדרגתית של יתרוות לגודל, ביית מויטין

 לעיתים בלתי אפשרי להראות פגיעה בתחרות�

 בפרט לגבי מתחרים שדחקו, השוואת המצב עם ובלי החסימה�

 הגדרת השוק והתח החסום�

 )חסימה סלקטיבית(יתרון איפורמציה למוופול �

בעייתי לקבל טעת מוופול לפיה המתחרים מסוגלים להתגבר על �

 חסם הכיסה שהמוופול הציב

 



?יעילות

 דומה למיזוגים�

 מיטיב עם הצרכן, ספציפי להתהגות, חייב להיות קוקרטי�

 טל הוכחה על המוופול�



?מהו סטנדרט ההוכחה לפגיעה בתחרות

 חשיבות איסור מוגדר ואפקטיבי על מוופול להפריע למתחרים�

 בפרט כאשר ההתהגות עשויה להיות חסרת עלות�

 וקשה להוכחה, לא תמיד, פגיעה בתחרות תתרחש במקרים רבים�

 :כללים אפשריים�

לפגוע באסטרטגיה הצבת רף הכיסה עלולה הייתה האם 1.

 ?סבירה של מתחרה

 )ומדייות אכיפה המתעלמת ממקרים זיחים(איסור פר סה 2.



 

 תודה


