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דברי פתיחה

ד"ר רועי שלם (הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת תל אביב)
אנחנו נפגשים היום לכנס של פורום הגבלים עסקיים ורגולציה ,בנושא "תחרות
ורגולציה בעידן הדיגיטלי"
הפורום פועל במכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-
אביב ,אשר פועל לפתח ולקדם את הידע המחקרי והיישומי בתחום האסטרטגיה.
זה כבר הכנס השלושה-עשר שאנחנו עורכים בפקולטה לניהול במסגרת הפורום.
הפורום הוקם על מנת לאפשר ולסייע לקובעי מדיניות ,למנהלים ולחוקרים לנהל שיח
מעמיק ומאתגר אשר יקדם את החשיבה ואת העשייה בנושאים של הגבלים עסקיים
ורגולציה כלכלית.
בכנסים הקודמים של הפורום ניתחנו סקטורים שונים כגון :ענף המזון ,משק החשמל,
משק הגז הטבעי ,ענף התקשורת וענף החיסכון הפנסיוני.
כמו כן ניתחנו נושאים שונים של רגולציה כלכלית ,כגון :יחסים אנכיים בין פירמות,
פיקוח מחירים ,קביעת מחיר מופרז ,הסדרים כובלים ,אכיפה פרטית ,אכיפה מנהלית
וניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי וגם עסקאות בעלי ענין ושכר הבכירים.
מלבד קיום הכנסים ,מטרת הפורום היא לרכז ולייצר מאמרים וחומר מקצועי בנושאי
הגבלים עסקיים ורגולציה כלכלית ,אשר זמינים לציבור באתר האינטרנט של הפורום,
שם גם מתנהלת באופן שוטף קבוצות דיון.
אז כאמור ,הכנס היום יעסוק בנושא של רגולציה ותחרות בעולם הדיגיטלי .הרבה
מהרגולציה שקיימת היום ,בפרט בתחום ההגבלים העסקיים ,נבנתה עבור הכלכלה
הישנה .בעשורים האחרונים עלה כוחם של תאגידים מסוג חדש כמו פייסבוק ,גוגל,
אמזון ואחרים .השאלות שנבחן היום הן האם הכלכלה החדשה מציבה אתגרים
רגולטוריים מסוג חדש שאולי לא מתאים לטפל בהם בכלי הרגולציה הישנים ,או
במילים אחרות ננסה לבחון האם הרגולטור היום מרגיש כמו בשיר של אלון
אולארצי'ק:
אני בחור אנלוגי בעולם דיגיטלי
מנסה לנגן כינור
במסיבה בריבוע מקפץ בשיפוע
ועושה צעדים לאחור
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לפני שנפתח רשמית בדיונים ובהרצאות ,אני רוצה להודות לדוברים המכובדים היום.
אני מבקש לומר גם תודה למי שעמל על הכנת המפגש ומשקיע להצלחה שוטפת של
הפורום :רוית כהן-מיתר ,מנהלת המכון ,עדי בן-נון – רכזת המכון; ולצוות השיווק של
הפקולטה לניהול.
התכנית לכנס היא אוסף של שבע הרצאות של מרצים מהאקדמיה ,מהרגולציה
ומהשוק הפרטי שיאירו על הנושא מכיוונים שונים.
פרופ' משה צבירן (דקאן הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת תל אביב)
אני רוצה להגיד תודה לטל ולרועי .בעצם הכנס הזה נעשה בתוך מכון הורוביץ ,אבל
היוזמה היתה מההתחלה של ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם .הם הביאו את הרעיון
ולקחו אותו קדימה והיום אנחנו כבר בכנס השלושה עשר במסגרת פורום הגבלים
עסקיים ורגולציה.
הפקולטה לניהול עומדת על שלוש רגליים .על הרגל של המחקר כי אנחנו
אוניברסיטה מחקרית; על הרגל של ההוראה כדי להנחיל את הידע לדורות הבאים;
והרגל השלישית היא הרגל של להעביר את הידע או לשתף בידע או ליצור ידע חדש
באמצעות ה engagement -או ה outreach -והנגישות לקהל שלא למען תואר .זה
נעשה ב ין על ידי קורסים ובין על ידי שורה אדירה של אירועים מהסוג הזה שנעשים
במסגרת הפקולטה בצורות שונות ובנושאים שונים.
כאשר אנחנו מסתכלים קדימה ,על להכשיר את הדור של  ,2030אין לי ספק ,שהעולם
שהם ינהלו לא דומה לעולם שלנו היום .אז דברנו על כלכלה ישנה וכלכלה חדשה
ומדברים על כלכלה תעשייה  4.0וכולי ,זה לא רק שהעולם משתנה .תראו ,אני בוגר
הפקולטה .ומה שאני למדתי לא דומה לעולם שבו אני מנהל את הפקולטה .אבל
הקצב של השינויים ובמיוחד השינויים הטכנולוגיים משנים כל דבר שאנחנו עושים .רק
כדי להמחיש ,יש היום כוח משימה שעובד בפקולטה שנקרא הוראה  2025כי הבנו
שב 2025-לא ילמדו כמו שלומדים היום .לא יעזור כלום .אני כבר רואה היום את השינוי.
לדור הצעיר אין סבלנות ,הם קוראים מהר ,הם לא חשופים לאנציקלופדיה העברית.
הם חשופים לאוסף אדיר של מידע בדרך כלל בסמארטפון .אנחנו נערכים כדי לנסות
להבין איך ללמד אותם אחרת כדי להתאים את עצמנו גם לעולם החדש .וזה הכל
מסתובב סביב הטכנולוגיה והדיגיטל .לפני ארבע שנים עשינו אסטרטגיה מחודשת
לפקולטה ,לאן אנחנו הולכים ובעיקר לאן אנחנו לא הולכים .היום הפוקוס של
הפקולטה הוא דומה מאוד למה שקורה במדינה :זה ניהול בעולם של טכנולוגיה ,יזמות
וחדשנות .יזמות אנחנו לא מלמדים ,כי אי אפשר ללמד את זה אבל אנחנו כן מלמדים
איך לנהל את העולם הזה ,איך לנהל בעולם הזה .והנושא של היום מתלבש בדיוק על
הנושא הזה כי אין לי ספק בהתעצמות ובהתגברות הטכנולוגיה.
3

לפני חודש וחצי במסגרת אחת הפעילויות של הפקולטה התארח אצלנו ,לא הבאנו
אותו ,האוניברסיטה הביאה את ג'ק מא מייסד עליבאבא ,וקפצנו על ההזדמנות .הוא
הרצה לסטודנטים בעיקר לבוגרים וכשהציגו אותו אז הוא לא המייסד והמנכ"ל של
עליבאבא ,הוא ראש הכלכלה החמישית בגודלה בעולם .כך הוא מתייחס לעצמו .אין
ספק שזה כבר  . game changerזה משנה את העולם ,וזה משתנה מיום ליום ואנחנו
ללא ספק רואים דברים שמעוררים שאלה ,רגע ,איפה פה הרגולציה? איפה הפרטיות?
איפה דברים אחרים? על כל השאלות האלו אנו נדרשים פה בפקולטה להסתכל
קדימה ולראות איך לחקור את הנושא?; איך ללמד את הנושא?; ואיך להעביר את הידע
לקהל הרחב? אז הקהל הרחב ,זה בין היתר אתם .תודה שבאתם .מקוה שיהיה לכם
מעניין .שיהיה לכם בוקר מצוין ,ותודה.

ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם (הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת תל אביב)

קישור למצגת
מה שאנחנו רוצים לעשות בהרצאה שלנו זה לעשות  overviewולגעת בנקודות שאני
יודע שהדוברים יגעו בהן יותר לעומק ולתת הקדמה בנושאים שונים.
תראו את כל החברות האלה ,הפלטפורמות הדיגיטליות האלה ,שחלקן עולמיות,
וחלקן ישראליות :אובר ,פייפאל ,בוקינג וכו' .אנחנו ניסינו לעשות אפיון פשטני של חלק
מהן .ברמה הסכמתית ניתן לומר כי הן מציעות איזשהו שירות נח ,דיגיטלי לקהל
הרחב .הרבה מהן עוסקות בעצם בתיווך ,כלומר נותנות איזושהי פלטפורמה
שמאפשרת לתווך בין צרכנים לבין יצרנים .לעיתים השירות הזה הוא בעצם חינמי
למשתמש .לפני שלושים שנה זה לא היה כל כך נהוג לקבל כל כך הרבה שירותים
בחינם ,אבל היום אנחנו כבר רגילים לזה ומצפים מהן לקבל את השירות הזה בחינם.
השירות הנח והחינמי בעצם מביא לזה שבסופו של דבר הן הצליחו לצבור בסיס
משתמשים מאוד מאוד רחב .זה בתורו מביא לכך שהאטרקטיביות של הפלטפורמה
הזו כלפי נותני השירותים או המפרסמים גדלה .נדבר למשל על אמזון55% .
מהאמריקאים ברשת מתחילים את הקניות שלהם באמזון .אם אתם איזשהו ריטיילר
באונליין ואתם יודעים שרב הקניות ברשת מתחילות באמזון אז אתם מאוד מאוד רוצים
למכור את הסחורה שלכם דרך אמזון .אז בעצם גדלה האטרקטיביות כלפי נותני
השירותים ובדרך הזו גם נוצר כוח שוק כלפיהם .כלומר ,התחלנו ממשהו שהוא חינמי,
אבל חינמי למשתמשים ,ובסופו של דבר זה יצר אפשרות כן לקחת כספים אבל מהצד
השני של השוק ,שזה נותני השירותים .בנוסף לזה ,כלכלת רשת מחזקת את כוח
השוק ומגדילה את חסמי הכניסה .למה הכוונה? נוצר מעגל כזה :יותר משתמשים
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מביא לכך שיהיו יותר נותני שירותים; כשיש יותר נותני שירותים אז האטרקטיביות של
הפלטפורמה עוד יותר גדלה כלפי המשתמשים והשימוש שלהם בפלטפורמה גדל עוד
יותר .נוצר מצב של משהו שקשה להתחרות בו ,ומייצר חסמי כניסה כלפי פלטפורמות
אחרות.
כלומר יש שוק דו-צידי ,עם השפעות חיצוניות חיוביות משני צדי השוק .ד"ר ירון יחזקאל
ירחיב על הנושא הזה בהרצאה שלו .כמו שהראנו ,יותר יוזרים גורם לזה שעבור נותני
השירותים זה יותר כדאי להיות שם וגם להיפך .תחשבו על עצמכם כמשתמשים :אם
השירות הוא נח וחינמי ,לא תמיד יש לכם סיבה לעשות שימוש בפלטפורמות נוספות.
למשל ,אם אתם מרוצים מגט טקסי וזה עובד וזה חינם מבחינתכם ,למה לכם ללכת
ולהשתמש בשירות מקביל .ועוד משהו שהוא קצת חדש לעומת תעשיות אחרות
שאנחנו מכירים ,זה שהחדשנות של זה ,השימוש באינטרנט וכלכלת הרשת
מאפשרות מהירויות של תפיסת כוח שוק שאנחנו לא מכירים מתעשיות מסורתיות.
הבאנו כאן את הדוגמה של אמזון ,לצורך המחשה :ב 2010-היא העסיקה בערך 33,000
עובדים והיום  560,000עובדים .תראו איזו צמיחה בשנים האחרונות וגם איזה מספרים
מוחלטים .וולמרט היא הקמעונאי המוביל בארה"ב שמוכר הכי הרבה .אמזון ,משהו
כמו מספר חמש בארה"ב .אז לפני שלוש שנים אמזון היתה שווה פחות מוולמרט,
והיום היא שווה פי שלושה מוולמרט .רואים איך הצמיחה בשווי במהלך שלוש שנים
מתפוצצת בעצם לעומת התעשיות המסורתיות .מכל דולר שהאמריקאים מוציאים
ברכישות מקוונות 44 ,סנט הולכים לאמזון – תראו איזו תפיסת שוק 55 .אחוז
מהאמריקאים מתחילים רכישה אינטרנטית בחיפוש באמזון .המהירות הזו בפני
עצמה היא אתגר ובהמשך היום עו"ד איריס אכמון תדבר יותר על המהירות ואיך
מטפלים ברגולציה בשווקים שנעים במהירות ורק זה בפני עצמו מציב אתגרים גם בלי
שנסתכל על כל שאר המאפיינים הכלכליים של הכלכלה הדיגיטלית.
לפי התפיסה המסורתית של הגבלים עסקיים אנחנו בעצם בוחנים מה השוק
הרלוו נטי ועושים את כל האבחנות שקשורות להגבלים עסקיים כמו למשל האם
לאשר או לא לאשר מיזוג על בסיס אותו אפיון .אם יש שתי חברות שרוצות להתמזג
ששתיהן יצרניות של עפרונות והגענו למסקנה שזה השוק הרלבנטי ויש להן נתח שוק
מאוד גדול ,אז נסתכל יותר בחשדנות על המיזוג .אבל אם שתי חברות רוצות להתמזג
ואחת מייצרת עפרונות והשניה מייצרת כסאות ,סביר שהן לא חלק מאותו שוק
רלוונטי ,ולכן לרוב לא נחשוב שזה מיזוג שפוגע בתחרות .התפיסה המסורתית של
הגבלים עסקיים גם מתמקדת במקרים רבים במחיר לצרכן .למשל בבדיקת מיזוג ,אחד
הדברים העיקריים שבוחנים הוא האם בסופו של דבר המיזוג הזה יביא לכך שהצרכנים
ישלמו יותר כסף עבור המוצר.
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אבל עכשיו אנחנו חיים בעולם שבעצם הצרכן מקבל הרבה מאוד שירותים בחינם.
והמחיר הוא לא בדיוק המדד הכי טוב לניצול כוח שוק .אנחנו יודעים שהענקיות
הדיגיטליות האלו מצליחות לגבות הרבה מאוד כסף ,לא ישירות מהצרכנים אלא
מנותני שירותים אחרים או על ידי שימוש במידע שנאסף עלינו .מעבר לזה ,כוח השוק
שנוצר כלפי נותני השירותים הוא לפעמים כוח שוק כמעט מוחלט .למשל ,תחשבו על
אנשים שמחזיקים אייפון בכיס .אם אתם רוצים למכור אפליקציה לאנשים האלה,
אתם חייבים לעשות את זה דרך אפל ,אין לכם בעצם דרך אחרת .אז עבור אותם
לקוחות יש לאפל כמעט כוח שוק מוחלט כלפיכם בדרך שבה היא יכולה לגבות מכם
כסף .לכן ,הרבה פעמים השוק הרלבנטי הוא לא שוק כללי ,אלא אפשר לחשוב עליו
בתור שוק הרבה יותר מצומצם – הש וק של הלקוחות שלך .ואם מאמצים את
הסגמנטציה הזו נוצרות הגדרות שוק הרבה יותר מצומצמות ,וגם מישהו שהוא כמו
אמזון שהוא הריטיילר החמישי בארה"ב ,בדברים מסוימים אפשר לחשוב עליו
כמונופול ממש.
כמו כן ,החברות הללו מבצעות אגירה ושימוש במידע שקשור למשתמשים ,וגם מידע
שקשור לנותני השירותים .מישהו פעם אמר לי שאם אתה מקבל מוצר בחינם ,תדע
שהמוצר זה בעצם אתה .איך אתה משלם? אתה משלם בפרטיות שלך ובמידע שאתה
נותן להם בלי לשים לב .ואז ברגע שמידע הוא משהו מאוד חשוב ,אז יכול להיות
שאנחנו צריכים להסתכל על הגדרות השוק במובן של מידע .כלומר ,חברות
שמחזיקות מידע זה בפני עצמו משהו שאנחנו צריכים לחשוב האם לאשר מיזוגים
בהקשר הזה .אנחנו נדבר היום על מידע בצורה יותר עמוקה בהמשך בהרצאה של
עו"ד גולן קנטי.
הערך של מידע לפעמים הוא גבוה יותר כשהוא רב-ממדי .נושא זה מופיע במאמרים
מהתקופה האחרונה של פרופ' מיכל גל ואחרים .רב-ממדי זה אומר שאם אני יודע על
מישהו גם את האופן שבו הוא צורך דברים באמזון וגם את החברים שלו מפייסבוק
וחברים שלו מוואטסאפ ,וגם עוד כל מיני דברים ,ואני יודע להצליב את כל הדברים
האלה ,יהיה לזה ערך יותר גבוה מרק נתונים מאמזון .ואז דווקא מיזוגים של חברות
שלא מאותו תחום עשויים להיות מסוכנים יותר ,זה ידובר בהמשך .זו דוגמה סכמתית
לדרך שבה פייסבוק פועלת .היא גם מאפשרת לעשות  sign-inלכל מיני אפליקציות
אחרות דרך פייסבוק ובעצם מאפשרת לאסוף ולהצליב את הידע הזה .וזה גורם לכוח
שוק יותר גדול.
אז תראו ,החברות האלה ,בחלק מהשווקים שהן נכנסו אליהם ,עשו איזושהי
 disruptionבמודל העסקי .באו ,והכניסו תחרות מסוג חדש וניערו שווקים מסורתיים.
"Facebook, Google, Amazon and other internet behemoths are involved in a form of
technological innovation that is acting as a “wrecking ball”, said the president of the European
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parliament. “The aim is not just to play with the way society is organised, but instead to demolish
the existing order and build something new in its place,” said Martin Schulz. “The internet lost
”its innocence long ago.
Digitisation brings undoubted benefits, but if we want to prevent becoming “remote-controlled
‘data cows’ who live in a world ruled over by a handful of multinational companies,” he said,
“we cannot leave debating ‘internet issues’ to the nerds. It is a debate in which all must have
”their say.

זה בעצם ציטוט של הנשיא של הפרלמנט האירופי שאומר שכשהן נכנסות לתוך
שווקים הן מתנהגות כמו כדור הרס ,שהמטרה שלהן זה לא להתחרות בצורה רגילה
מול השחקנים הקיימים בשוק ,אלא להרוס את השוק הזה ולהתחיל מהתחלה .הוא
בעצם קורא לזה שצריך התערבות הרבה יותר גדולה ואנחנו לא יכולים לתת לדברים
להתנהל כמו שהם ,אלא צריך להתערב בצורה מאוד משמעותית .ובאמת ,האירופאים,
הרבה יותר מהאמריקאים ,חושבים שיש צורך ברגולציה הרבה יותר אקטיבית על
החברות האלה .חלק מזה זה עניין פוליטי :אם תחשבו על הרשימה שהראנו לכם
קודם ,זה לא חברות אירופאיות .למעשה ,שווי השוק של הפלטפורמות הדיגיטליות
האירופאיות הוא רק  4%מכלל הפלטפורמות .כלומר ,חלק מזה נובע מזה
שהאמריקאים רוצים להגן על הענקים שלהם והאירופאים רוצים לייצר סביבה
שתאפשר גם לחברות היותר קטנות שלהם לפעול במסגרת הזו .דווקא בתקופה
האחרונה יש יותר התעוררות גם מצד האמריקאים בעקבות הדברים שראינו למשל
עם פייסבוק ,של כן אולי לחשוב על איך להתערב למרות הכל.
נושא שתמיד חוזר בדיונים על תחרות בין חברות מסורתיות לפלטפורמות הדיגיטליות
החדשות הוא מגרש משחקים מאוזן .אני בטוח שעו"ד צחי יגור ,בהרצאה שלו על
תחבורה שיתופית ,י תייחס לזה .כל החברות ,כשחברה דיגיטלית נכנסת לתחום
שלהם ,לא יגידו אנחנו לא רוצים מתחרים תעצרו אותם .הן יגידו אנחנו מוכנות
להתחרות אבל בתנאי שהתחרות היא הוגנת .אני אראה לכם כמה דוגמאות ,ממש
בזריזות ,למשל  .Airbnbהמלונות טוענים שהם לא משלמים את אותם מיסים ואז אי
אפשר להתחרות בהם .כלומר ,משום שהם לא עומדים בפני אותן דרישות שיש
ממלונות ,זוהי תחרות לא הוגנת וצריך לאזן את תנאי התחרות .בהקשר שבין המוניות
ואובר נשאלת השאלה איך זה שכל אחד יכול להתחרות במוניות למרות שנהגי
המוניות שילמו הרבה כסף בשביל הרישיון והמספר ויש מהם דרישות רגולטוריות
שונות ,כאשר באובר ,לפי המודל האמריקאי ,כל אחד יכול להסיע אנשים ,ולכן טוענים
שזה מגרש משחקים לא מאוזן .כל הנושא של יבוא אישי :כשאנחנו קונים דברים
מאמזון ,סכומים קטנים הם פטורים ממע"מ .איך קמעונאי בארץ ,שכן צריך לשלם
מע"מ ,יכול להתחרות בהם? הנה עוד דוגמה :בתחומי מכשירי חשמל אלקטרוניקה
וסלולר ,מי שמוכר בארץ מחויב לתת אחריות .וכשאני קונה את זה דרך דיל אקסטרים,
הם לא חייבים לתת לי אחריות .זה לא אותן דרישות ולכן המחירים שלהם יכולים
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להיות גם יותר זולים .הדוגמה האחרונה היא הבנקים ,שמתחרים מול גופים חוץ
בנקאיים ,שחלקם דיגיטליים ,וטוענים שהדרישות והפיקוח עליהם הוא הרבה יותר
גדול מאשר על הגופים האחרים ושזו תחרות לא הוגנת.
כשאנחנו התחלנו ללמוד כלכלה בשנות התשעים ,דיברו על שווקים משוכללים ולא
הצליחו לתת אף פעם דוגמה טובה לשווקים משוכללים ,כי תמיד יש הנחות של
אינפורמציה מלאה ואין חסמי כניסה ואין חסמי יציאה והכל פשוט .ואז התחיל
האינטרנט ואמרו שהוא יהיה זה שיביא אותנו לכיוון מה שכלכלנים מכנים שוק
משוכלל .אבל בסוף אנחנו עומדים פה ומדברים על זה שנוצרו חסמי כניסה ונוצרו
חסמי יציאה וכוח שוק.
הדוגמה שהבאנו ,כביטוי לכוח השוק הזה היא החקירות שנוהלו נגד  Bookingו-
 Hotels.comעל כך שהם נהגו להחתים מלונות על סעיף בחוזה שאומר שהמלונות
לא יכולים לתת מחיר יותר זול מהמחיר שמוצע דרכן – אפילו בהתייחס למחיר שמוצע
במלון עצמו .כלומר ,אם אני כלקוח דופק בדלת ויש להם חדרים פנויים והעלות
השולית מאוד נמוכה ,אני מבקש חדר והם יכולים לתת לי חדר יותר זול .פתאום ,הם
צריכים להתחיל לחשוב על השאלה אם הם יתנו לי מחיר יותר זול ,האם זה משתלם
להם לאור כך שהם יצטרכו אחר כך לתת אותה הנחה גם לבוקינגס ולהוטלס .שימו
לב שבאותו זמן שיש את הפרקטיקה הזו מול המתחרים ,מצד שני מול הצרכנים ,יש
התחייבות למחיר הכי זול .אז כשאנחנו גולשים בהוטלס או בבוקינגס ,אנחנו מאושרים
כי אנחנו יודעים שמה שנמצא שם זה הכי טוב שיש .לא צריך לחפש יותר אבל השאלה
היא מה זה עושה לתחרות .בחלק מהמדינות באירופה נאסרה הפרקטיקה הזו.
באירופה באופן גורף ,וגם במקומות אחרים ,החברות הסכימו בסופו של דבר לחדול
מכך ביחס לסוכנויות תיירות מתחרות.
כאשר חברות שולטות במה אנחנו מקבלים באתרי חיפושים הן כמובן שולטות במידע
ובהתנהגות שלנו .פייסבוק או חברות שפועלות באמצעות המידע שהיא אוספת יכולות
להשפיע על דעת הקהל ,עם הדוגמה הבולטת ביותר בבחירות בארה"ב .גוגל יכולה
להשפיע על התוצאות שנקבל כשאנחנו מחפשים משהו ,ולהשפיע בכך על התחרות.
לאחרונה קבע האיחוד האירופי כי היא ניצלה לרעה את כוחה והטיל עליה קנס בסך
 2.7מיליארד דולר על כך שניצלה את כוח השוק שלה בקידום אתרי השוואות מחירים
שלה בהשוואה למתחרים .קמעונאים מקוונים בארה"ב שמתחרים באמזון,
משתמשים בשרתי אחסנת המידע של אמזון .זו לכאורה פעילות נפרדת ,אך עולה
השאלה האם אמזון יכולה לנצל זאת לרעה? חלק מהשאלות הללו דומות פחות לניצול
מעמד לרעה מתחום ההגבלים העסקיים ולעיתים דומות יותר למה שחוק הריכוזיות
בישראל בא לטפל בו.
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מצד שני ,קיומן של הפלטפורמות הדיגיטליות מביא ליתרונות עצומים לצרכנים.
היתרונות לצרכנים הם קלות ,הגעה יעילה למידע; קל להשוות בין מתחרים; הקטנת
חסמי הכניסה מאפשרת למתחרים קטנים להיכנס לשוק ולהתחרות כמעט כמו
הגדולים; מאפשר תחרות ביבוא על לב הצרכנים .לדוגמה ,אחת הבשורות של חוק
המזון הייתה פרסום המחירים כדי שהצרכנים יוכלו להשוות מחירים בפלטפורמות,
באפליקציות ובאתרים מסוימים .ניתן לראות איפה סל המזון הזול ביותר ,ולהתחרות
על לב הצרכנים .אם ניקח חיפוש של טלוויזיה נמצא על אותה פלטפורמה את מחסני
חשמל עם  45סניפים לצד אול-הין-הום עם חנות אחת .הן יכולות להתחרות ולהציג
את המחיר שלהן לצרכנים בכל הארץ בתנאים שווים .חסמי הכניסה משמעותית יותר
נמוכים .כך גם בשוק המלונות .גם בתחרות מיבוא ,דיל-אקסטרים מציג את המחיר
בשקלים ,כולל משלוח ,אז אין צורך לרדת לחנות סטימצקי או קרביץ משום שאני יכול
לקנות את העטים והעפרונות שלי אונליין .במקרה של נעליים ,שניתן להזמין אונליין
עם משלוח עד הבית ,עדין יש צורך למדוד את הנעל ,אז יש השפעות עקיפות
( )free-ridingכשצרכן יורד לחנות בקניון ,מודד את הנעל ,ואז מזמין אותה אונליין.
לסיכום ,השאלה היא מה הם יחסי הגומלין הנכונים בין התעשייה המסורתית לבין
התעשייה אונליין .הרגולטורים מתמודדים עם שאלה מורכבת ,משום שמצד אחד יש
ניסיון לרסן את כוח השוק של הפלטפורמות הגדולות ,ומצד שני לנסות לאפשר
לצרכנים ליהנות מהיתרונות של פלטפורמות אלו .המיקוד הוא בטיפול בנושאים של
מידע ,פרטיות ,חשיפה ושימוש במידע ,שיתוף במידע ,הגנת הצרכן ,נייטרליות ויצירת
מגרש משחקים מאוזן לתחרות .בנושא הגבלים עסקיים מתחילה להתפתח חשדנות
יתרה ביחס למיזוגים של אותן ענקיות ,כאשר תשומת לב מוקדשת גם להשפעות
הרוחביות והתועלות הנוספות שהם מקבלים ממיזוג ובפרט שימוש במידע.

ד"ר ירון יחזקאל (הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת תל אביב)

בוקר טוב ,שמי ירון ואני מרצה בפקולטה לניהול .בשנים האחרונות אני חוקר לעומק
את תחום הפלטפורמות שמרתק אותי וזוכה לחשיפה בינלאומית .היום אעסוק בשני
דברים .ראשית אנסה לשכנע אתכם שתחרות בין פלטפורמות הינה שונה מהותית
מאשר תחרות רגילה בין פירמות .נצביע על ההבדל בין תחרות רגילה ,לבין תחרות
בין פירמות שהן פלטפורמות .לאחר מכן ,אמקד את הדיון לשאלה האם יש מקום
לרגולציה והתערבות בתחום זה .לשם ההמחשה ,נשאל את עצמנו מדוע איננו
משתמשים בווינדוס פון? זוכרים שמיקרוסופט הקימה מערכת הפעלה חדשה
למובייל .אני מנחש שלמרות שמדובר במיקרוסופט ,אף אחד בקהל אינו משתמש
בווינדוס פון .השאלה היא מדוע? מה לא עבד למיקרוסופט בדרך? דוגמה זו תמחיש
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את ההבדל בין פירמות רגילות לפלטפורמות .חשוב להבהיר שהעבודות שאציג הן
תיאורטיות ,שאינן נוגעות באופן ספציפי לשוק המוביל .מידת התאמתן לשוק המוביל,
ולווינדוס פון בפרט ,נותרת שאלה פתוחה .אני אשתמש בדוגמת המובייל רק לצורך
המחשת הטיעונים הכלליים.
תחרות בין פלטפורמות היא תחרות על שני סוגים מובחנים של צרכנים .נקרא להם
צדדים :צד אחד וצד שני .פירמות הופכות לפלטפורמות ברגע שיש השפעות רשת בין
סוגי הצרכנים השונים .כלומר ,צרכן מסוג  1מפיק תועלת ממפגש עם צרכן מהסוג
השני .כך למשל ,בהקשר המובייל ,צרכן מסוג אחד יהיה אנחנו users -או המשתמשים
בטלפונים חכמים .והצד השני זה ה ,developers-מפתחי האפליקציות .אנחנו רוצים
לפגוש מפתחי אפליקציות ומפתחי האפליקציות רוצים לפגוש אותנו .יש לנו תועלת
האחד מן השני ,אך איננו יכולים להיפגש ,ובדיוק במקום זה נכנסות הפלטפורמות.
התפקיד של הפלטפורמות הוא למעשה לחבר בין שני סוגי הצרכנים האלה .אגב ,גם
מפתחי האפליקציות הם פלטפורמות המחברות בין מידע שהן אוספות עלינו לבין
חברות עסקיות שלאחר מכן משתמשות במידע לטובתנו או לרעתנו .כך נראה שוק
דו-צידי .רועי נתן הרבה דוגמאות לכך.
השאלה היא מדוע השפעות רשת משנות את התנהגות השווקים? הבעיות מתחילות
מהסיבה הבאה .נניח שיש לנו שוק דו-צידי עם משתמשים מצד אחד ומפתחי
אפליקציות מהצד השני .יש שתי חברות המתחרות עליהם .האחת היא חברה ידועה
ומוכרת שכולם כבר רגילים להשתמש בה .לשם הדוגמה נקרא לה אנדרואיד .ויש
חברה חדשה ללא בסיס לקוחות ,שלשם הדוגמה נקרא לה ווינדוס.
נסתכל על נקודת המבט של המפתחים .הם יחשבו שהמשתמשים ימשיכו להשתמש
באנדרואיד .מדוע? כי זה מה שעשינו עד כה ואין סיבה שנשנה את התנהלותנו אלא
אם אכן משהו מיוחד יקרה .אם זה מה שהמפתחים חושבים ,אז יהיה להם אינטרס
להמשיך ולפתח אפליקציות לאנדרואיד כי לשם השוק הלך עד עכשיו.
ומה לגבי הצרכנים? אם אנחנו מאמינים שהמפתחים ימשיכו לפתח אפליקציות
בעתיד בעיקר לאנדרואיד או ל ios-אנחנו לא נקנה ווינדוס פון ,כי השוק מתכנס סביב
אנדרואיד.
בעיה זו מכונה בעיית ביצה ותרנגולת .chicken & egg ,לשם המחשה ,נניח שאנחנו
ווינדוס .איך אנחנו יכולים לקבל נתח השוק? כדי לשכנע צד אחד  -את המשתמשים -
עלינו לשכנע אותם שהצד השני הולך להצטרף ,אבל כדי לשכנע אותם יש לשכנע
שצד אחד הולך להצטרף ,וזו בעיה .זו בעיה מרכזית בתחרות בין פלטפורמות,
שהתקילה גם את מיקרוסופט.
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כך למשל בכתבה מהעיתונות שדנה בווינדוס ובמפתחי אפליקציות צוין
שהמשתמשים לא מצטרפים כי אין מגוון רחב של אפליקציות .ומדוע אין הרבה
אפליקציות לווינדוס פון? כי אין משתמשים .אותו הדבר חל בנוגע לבלאקברי .זוכרים?
הייתה להם מערכת הפעלה נפרדת ,אך זה נכשל בין היתר מאותה סיבה -לא באו
משתמשים ,לא פותחו אפליקציות ,וכו' .אגב ,אפל מתמודדת עם אותה בעיה כעת.
היא ניסתה להשיק את הארנק האלקטרוני ,אך לפי העיתונות היא סובלת מבעיית
 chicken & eggקלאסית .מדוע? כדי לשכנע אותנו ,המשתמשים ,להתחיל לרכוש
ולשלם בחנויות דרך הארנק האלקטרוני ,צריך לשכנע את בעלי החנויות להשתמש
בו .אבל כדי לשכנע את הסוחרים להשתמש בארנק האלקטרוני ,צריך לשכנע אותנו
להשתמש בו.
לבעיה זו יש פתרון ,המתואר בהרחבה בספרות הכלכלית .הפתרון הוא להשתמש
באסטרטגיה הקרויה ״הפרד ומשול״ .נבחר צד אחד ,למשל המפתחים ,ונמשוך אותו
אלינו .איך נעשה זאת? נשכנע אותם להצטרף אלינו גם בהינתן שהצד השני לא בא
אלינו .בין אם בדמות מחיר כניסה נמוך לפלטפורמה שלנו ,מחיר שהוא מתחת לעלות
השולית ,או אפילו ,נסבסד אותם .כלומר ,נשלם להם כסף רק כדי שיבואו אלינו .כיצד
אבל הפלטפורמה יכולה לקבל רווח חיובי מקביעת מחיר נמוך או אפילו שלילי?
המפתחים יספקו השפעת רשת למשתמשים .הם ייצרו תועלת חיובית למשתמשים
ולאחר מכן ,נוכל לקחת את אותה תועלת מהמשתמשים .כלומר ,מהמשתמשים ניקח
מחיר חיובי ואילו את המפתחים נסבסד .אם השפעות הרשת שהמפתחים מייצרים
גבוהות יותר מעלות הסבסוד שלהם ,הפלטפורמה החדשה תוכל להרוויח מכך .אך
בכך לא נפתרה בעיה ,משום שהפלטפורמה הוותיקה כמובן שתגיב למהלך .למעשה,
היא תעשה את אותו הדבר .היא תשלם למפתחים כדי למשוך אותם חזרה וכך למשוך
את המשתמשים.
זו התכונה הייחודית של פלטפורמות – העובדה שהתחרות לא אחידה בשוק .כלומר,
תהיה תחרות מאוד חזקה מקיזת דם על צד אחד של השוק הכולל סבסוד ,ותחרות
מתונה ורגועה ,עד כד מונופוליסטית על הצד השני של השוק .כאשר שתי
הפלטפורמות מתחרות על אותו צד של השוק ,מתוך ידיעה שהצד הזה ייצר ערך לצד
השני ,ומהצד השני יוכלו לגבות את הערך .זה מה שיפה וייחודי בתחרות בין
פלטפורמות.
שאלה ממשתתף בקהל :שני הצדדים ,ווינדוס ואנדרואיד ,יודעים את כל מה שאמרת
עכשיו .לכן ,מדוע שחברה תשקיע מראש כאשר היא יודעת שגוגל תבוא ובמאמץ קטן
יותר תשמר אצלה את משתמשים?
זו שאלה מצוינת .יש לי מחקר השואל שאלה דומה .ראשית ,חברות עושות טעויות,
אך יש גם הסברים אחרים .הסברתי כיצד לאמץ אסטרטגית הפרד ומשל ,אך מדוע
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האסטרטגיה לא עבדה לטובת ווינדוס? אתייחס לכך בהמשך .התשובה הקצרה היא
שנדרשים צעדים נוספים כדי לנצח את השוק .בקורס שאני מלמד בפקולטה בתכנית
 MBAאני מלמד איך לנבא ולפתח אסטרטגיה עסקית כאשר החברות הן פלטפורמות
ויש תחרות לא אחידה .כאן ,אדבר על מתי העסק הזה משתבש .מתי השווקים הללו
אינם עובדים בצורה טובה ויתכן שיש צורך ברגולציה ובהגבלים עסקיים וכו'.
השאלה ,אם כן ,היא מתי השווקים אינם עובדים? כחוקר ,אני לא מתעניין בשאלה
מדוע חברה מסוימת הפסידה כסף ,אלא בשאלת היעילות .כלומר ,האם השווקים
מתפקדים? החברה הטובה ביותר ניצחה? למשל ,האם הסיבה שמיקרוסופט הפסידה
את שוק המובייל נובעת בהכרח מאיכות נמוכה ,או שייתכן שהיא הפסידה למרות
שהיא מעניקה איכות טובה יותר לצרכנים? מיקרוסופט יודעת מהי אסטרטגיית הפרד
ומשול וניסתה ליישם אותה .לפי העיתונות ,היא השקיעה המון מאמצים כדי לסבסד
את מפתחי אפליקציות .בתגובה ,כמובן שאפל וגוגל עשו את אותו הדבר .ולכן בסופו
של דבר מיקרוסופט הפסידה את השוק .אחד הסמנכ"לים של מיקרוסופט צייץ שהם
ניסו לפתח אפליקציות ,שילמו כסף למפתחים ואף פיתחו עבורם אפליקציות אבל לא
באו מספיק משתמשים .האם ווינדוס פון לא הייתה טובה מספיק? או שייתכן והיה
כשל שוק שמנע ממנה מלכבוש נתח שוק? הרווחה החברתית היא מה שחשוב לי
ככלכלן ולא רווחי פירמה מסויימת.
אם נניח שהתחרות היא לטווח הארוך ולא הקצר ,הרי למיקרוסופט ולגוגל יש כיסים
עמוקים ושתי החברות אינן מפחדות להפסיד כסף בטווח הקצר אם בסופו של דבר
יצליחו לקבל את השוק .לכן ,במחקר תיאורטי שאני שותף בו ,אנחנו בודקים מודל של
תחרות דינמית ,כלומר ,תחרות לטווח ארוך בין חברות מתחרות .בוא נחשוב על
תחרות בשוק דו-צידי בין פלטפורמה מובילה ,פלטפורמה  ,Aשכולם מאמינים
שמשתמשים אחרים ימשיכו להצטרף אליה ,ופלטפורמה חדשה ,B ,המציעה איכות
גבוהה יותר ,אבל חסרת בסיס לקוחות .איך חשיבה לטווח ארוך משפיעה על היכולת
של הפלטפורמה החדשה לנצח את השוק? מצד אחד ,ככל שלפלטפורמות חשובים
יותר הרווחים העתידיים ,הפלטפורמה החדשה יודעת שאם תישם אסטרטגית הפרד
ומשול ,היא תפסיד כסף היום ומחר אך בסופו של דבר תקבל את שני הצדדים אליה.
וכאשר שני הצדדים אצלה ,היא נועלת אותם .מדוע? בגלל השפעות רשת .אם אני
אהפוך להיות הפלטפורמה הדומיננטית אזי לפלטפורמה  Aתהיה בעיית ביצה
ותרנגולת בעתיד כי הצרכנים יהיו אצל  .Bואז ניתן יהיה להרוויח רווחים עתידיים
גבוהים לאורך זמן .זה יוצר תמריץ לפלטפורמה החדשה והטובה יותר להתחרות
באופן אגרסיבי ולהפסיד כסף היום כדי לנצח את השוק בסופו של דבר.
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שאלה ממשתתף בקהל :האם המודל שלך לוקח בחשבון קהל שבוי כמו תופעות של
 lock-inוגם אם יש מוצר יותר טוב ,הקהל לא יעבור אליו כי יעדיף להישאר עם
הפלטפורמה הראשונה .כך ,אני לא אשתמש בבינג אפילו אם הוא יותר טוב מגוגל.
זו שאלה מצוינת .השאלה היא מהיכן מגיע הקהל השבוי .יתכן שזה נובע מכך שאנחנו
רגילים להשתמש באנדרואיד וקיימת עלות מעבר בלהתרגל לפלטפורמה חדשה.
בכלכלה ,זה נקרא  .switching costהעלות היא זמן ההסתגלות למערכת הפעלה
חדשה .אנחנו מראים שיש הבדל מהותי בין השפעות רשת ,שזה התועלות שכל צד
מקבל מהצד השני לבין  .switching costגם  switching costבפני עצמו יוצר יתרון
לפלטפורמה  .Aהמאמר מתייחס לכך ,אך נושא ההרצאה היום מוגבל להשפעות רשת
ולכן לא אתייחס לשאלתך בהרחבה.
החדשות הרעות של המחקר הזה הן ,שככול שרווחים עתידיים חשובים יותר לשתי
הפלטפורמות ,אזי לא רק לפלטפורמה החדשה והאיכותית יותר  , B ,יש תמריץ חזק
יותר להתחרות באופן אגרסיבי כדי לכבוש את השוק .גם לפלטפורמה הישנה ,הפחות
איכותית ,A ,יש תמריץ חזק יותר להתחרות באופן אגרסיבי כדי לשמר את נתח השוק
שלה .הרי שתי הפלטפורמות יודעות שברגע שיאבדו את השוק לתקופה מסוימת ,הן
מאבדות את השוק לגמרי .בתנאים מסוימים האפקט הזה יהיה האפקט החזק יותר,
ולכן לעיתים דווקא הפלטפורמה הפחות טובה תהיה בעלת הסיכוי הגדול יותר לנצח
את השוק .ברגע שפלטפורמה  Bתבין שאין טעם להילחם ,היא תרים ידיים ותצא
מהשוק .זו לא תוצאה טובה ליעילות .המחקר לכן טוען שבאופן תיאורטי ,בתחרות בין
פלטפורמות ,הפלטפורמה הדומיננטית בשוק אינה בהכרח כזו בגלל שהיא טובה
יותר .יתכן שיווי משקל שבו פלטפורמה פחות איכותית יכולה להמשיך ולשלוט בשוק
בזכות השפעות הרשת הנועלות את הצרכנים אצלה .זה יוצר בעיה מבחינת יעילות
ורגולציה .איך ניתן לפלטפורמה  Bכלים כדי לנצח את השוק?
שאלה ממשתתף בקהל :האם פלטפורמה  Bבכלל יכולה להיות יותר טובה בלי
לעשות ניסויים ואינטראקציות כדי לבחון מה עובד?
אני מסכים איתך במאה אחוז .חלק מהמחקר דן בנושא זה .בהרחבה למאמר אנו
מתארים מקרה שבו יש חוסר ודאות לגבי האיכות העתידית של פלטפורמה  .Bעדיין,
אנחנו מוצאים שבגלל השפעות הרשת ,ייתכן שהפלטפורמה הפחות טובה באותה
תקופה תוכל לנצח פלטפורמה עדיפה.
עלי לקצר אז אדבר על  .multi-homingדברתי עד עכשיו על מקרים שבהם כל אחד
מהצדדים יכול להצטרף רק לפלטפורמה אחת .כך ,למשל ,אנחנו משתמשים
בפלטפורמה אחת .גם אם יש לנו שני טלפונים ,האחד מטעם העבודה והשני פרטי,
עדין נשתמש באותה מערכת הפעלה .אבל ,מפתחי אפליקציות יכולים לעבוד עם יותר
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ממערכת הפעלה אחת ולפתח גם לאנדרואיד ,וגם לאפל וגם לווינדוס .איך זה משפיע
על היכולת של הפלטפורמה החדשה לנצח את השוק? נניח שוב שתי פלטפורמות
מתחרות A ,ו .B-פלטפורמה  Aהיא פלטפורמה וותיקה שכל צד מאמין שהצד השני
ימשיך להצטרף אליה ,בעוד שפלטפורמה  Bהיא חדשה בשוק .נניח שצד  ,2המפתחים,
יכולים לפתח אפליקציות לשתי הפלטפורמות ,בעוד שצד  ,1המשתמשים ,יכולים
להצטרף רק לפלטפורמה אחת .עולה השאלה כיצד יכולתם של המפתחים להצטרף
לשתי הפלטפורמות תורמת לסיכוייה של פלטפורמה  Bלכבוש נתח שוק? במחקר
תיאורטי אחר ,אנחנו מוצאים של multi-homing -יש שתי השפעות סותרות .השפעה
ראשונה היא השפעה חיובית .כעת ,לפלטפורמה  Bקל יותר לשכנע את צד  2להצטרף
אליה ,שכן צד  2לא חייב לבחור רק אחת משתי הפלטפורמות .כך ,למשל ,ווינדוס
יכולה לפנות לווייז ולבקש שבנוסף לפיתוח אפליקציות לאנדרואיד ול ,ios-תפתח
גרסה של ווייז גם לווינדוס פון .הצד המדובר אינו צריך לבחור רק אחת מבין שתי
הפלטפורמות ,ולכן קל לשכנע אותו להצטרף .הבעיה היא שיותר קשה לשכנע את
הצד השני להצטרף .הרי איזה חידוש הפלטפורמה החדשה מעניקה למשתמש ,ברגע
שותם יישומים כבר קיימים בפלטפורמות הישנות .לכן multi-homing ,יכול להקל או
להקשות על כניסה לשוק.
מה יעשו הפלטפורמות במקרה כזה? הן יכולות לאלץ את המפתחים לבחור רק אחת
מהפלטפורמות .למשל ,באמצעות הסכמי בלעדיות ,שלפיהם במידה והמפתח
מצטרף לפלטפורמה מסויימת ,המפתח מנוע מלפתח עבור פלטפורמה מתחרה .נוהג
זה היה מאוד נפוץ במקרה של קונסולות למשחקי ווידאו .כך הם אילצו את הצרכנים
לבחור וזכו ביתרון האסטרטגי .כמובן שניתן פשוט לאסור עליהם לעשות הסדרי
בלעדיות .אבל אל תשכחו שמדובר על פלטפורמה .אם אוסרים על הסדרי בלעדיות,
הפלטפורמות ישיגו את אותו דבר בכך שיהפכו את התוכנות שלהם ללא תאימות
 .non-compatibleזאת אומרת ,לייקר את העלות של המפתחים לפתח אפליקציות.
הזמן תם ולכן אסיים כאן .אציין שהמחקר על פלטפורמות עדין בשלבים מאוד
ראשוניים ויש עוד המון עבודה בתחום הזה .שאלתם שאלות מאוד יפות והמשך יבוא.
תודה.

יאיר חקאק (רשות ההגבלים העסקיים)

קישור למצגת
בוקר טוב ,שמי יאיר ואני מרשות ההגבלים העסקיים .אני חדש ברשות ,רק חצי שנה,
ולפני כן הייתי במשרד התקשורת אז התחום לא זר לי .נכנסתי לעניין הכלכלה
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הדיגיטלית לא מזמן .אני רוצה לשתף אתכם בלבטים שלנו .העניין הזה מרכז הרבה
עניין אצל הרגולטור.
אתחיל במילות אזהרה ,אני מדבר רק בשם עצמי ולא בשם הרשות במצגת הזאת.
שנית ,לרשות להגבלים עסקיים בישראל יש מנדט יחסית צר יחסית לרגולטורים
אחרים בעולם .יש בארץ רגולטור שאחראי על נושא הפרטיות .יש את הרשות להגנת
הצרכן .יש הרבה עניינים בכלכלה הדיגיטלית שקשורים לעניינים האלו .אני מבקש לא
להכנס לזה ,אלא לדבר במובן הצר על הגבלים עסקיים.
כל המונחים שדברנו עליהם עד כה ,כלכלת רפורמות וכו' הם דברים שאנחנו מכירים
גם מהעולם הלא דיגיטלי .אם אני מחפש שוק דו-צדדי קלאסי יש את הדוגמה של
עיתון ,המחבר בין קוראים אם או בלי תשלום (חינם או למנויים) לבין מפרסמים .לכן
העיתון הוא פלטפורמה .פלטפורמה קלאסית נוספת היא קניון .מישהו לאחרונה
שילם כשהוא נכנס לקניון? אנחנו מכירים את הדפוסים האלו בהם צד אחד לא משלם
וצד אחר משלם ,מימים ימימה.
השאלה הראשונה היא האם ההעתקה של הדברים האלה לעולם הדיגיטלי והפיכתם
ל mainstream-של העולם הדיגיטלי מצריכה גישה שונה? יש לנו תחום שנקרא
הגבלים עסקיים ,שקיים גרוסו מודו  120שנה מאז פרשת סטנדרט אויל בארה"ב
בתחילת המאה העשרים .והאם נדרשת התייחסות הגבלית מיוחדת לשווקים
הדיגיטליים? אם התשובה היא כן ,ואני מניח שרובנו חושבים כך ,האם שיטות האנליזה
הקיימות עם הדיסציפלינות הבוגרות רלבנטיות גם לשווקים הדיגיטליים? האם דינם
של כל המוצרים והשירותים הדיגיטאליים שווה? התשובה היא לא ,ואתייחס לכך
בקצרה .והשאלה האחרונה ,שאנחנו לא שומעים עליה הרבה ,והיא מעניינת לדעתי,
היא האם יש לנקוט ב"גישה ישראלית" ייחודית לנושא? זאת ,משתי סיבות .ראשית,
משום שאנחנו כלכלה פתוחה וקטנה .דהיינו ,כל מי שמשתמש בטלפון חכם בחדר זה
משתמש בפלטפורמה שלא מיוצרת בישראל .שנית ,יש לנו סקטור שמבוסס רובו
ככולו על אקזיט ,שבחלק ניכר מהמקרים האקזיט הוא בחברה גדולה.
הטיפולוגיה שאני רוצה להציע היא של הרשות הגרמנית  .Bundeskartellamtיש רשת,
יש פלטפורמה ויש שרות .פלטפורמה היא בעצם זירת מסחר שבה אפקט הרשת הוא
עקיף .דהיינו ,התועלת לצד אחד באה מהצד השני .הדוגמה הקלאסית לפלטפורמה
במובן הזה היא איביי .כלקוח וקונה ,אני מפיק יותר תועלת מאיביי ככל שיש יותר
מוכרים באיביי .לעומת זאת ,רשת היא דפוס שבו אפקט הרשת הוא ישיר .הדוגמה
הקלאסית היא פייסבוק ,כלומר רשת חברתית .כמשתמש בפייסבוק אני מפיק יותר
תועלת ככל שיש יותר משתמשים בפייסבוק ,ככל שלקבוצה שלי מצטרפים יותר
אנשים.
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יש כלכלת פלטפורמות .יש מסחר אלקטרוני קלאסי כמו אמזון ,למרות שאמזון היא
גם פלטפורמה .ויש שירותים דיגיטליים בודדים ,שהם חלק חשוב מהתעשייה
הדיגיטלית כמו שירותי תוכן וכו' ויש  ,digital ecosystemחברות עם אינטגרציה אנכית
שמתיימרות להציע לנו חיים דיגיטליים שלמים ,החל מהתקני חומרה לבית (רמקולים
חכמים וכו') וכלה במערכות הפעלה ותוכנה וכו'.
אז אמרנו שכלכלת הפלטפורמות מתאפיינת בשווקים דו-צדדים ,יש השפעה חזקה
מאוד של "אפקט הרשת" (השפעה חיצונית חיובית של גודל הרשת) .בעבר היו
הדוגמאות של רשת טלפוניה .התועלת שלי מרשת טלפוניה היא פונקציה של כמה
מנויים יש לה כשהיה תעריף פנים רשתי וחוץ רשתי פעם.
עכשיו ,אני רוצה לדבר על הגבלים עסקיים והאם השיטות עדין רלבנטיות בעידן
הדיגיטלי .לרגולטורים של תחרות יש מסורת ארוכה של אפיון שווקים market -
 .definitionמה זה אומר? כאשר אני בא לבדוק תחרות ,השאלה הראשונה שאני שואל
את עצמי היא באיזה "שוק" פועלות החברות שמבקשות להתמזג .לרב זה די פשוט.
תמיד יש שאלות של האם יש שוק של המוצר .כעת אני עוסק במזון ובודק האם יש
שוק שנקרא ודקה ,או שוק של ודקה ומשקאות חריפים? תמיד יש חוסר בהירות
בשוליים.
השאלה היא האם יש שוק של שווקים? זאת אומרת ,כשבאים לבחון מיזוג בין שתי
פלטפורמות של הזמנת מוניות? שאלה לא טריוויאלית היא מה עושה  ?uberהאם היא
שירות הסעות? יש הרצאה שלמה בנושא אז לא ארחיב אך רב הרגולטורים של
תחבורה ובמיוחד של ישראל ,יענו שכן .האם אובר מספקת פלטפורמה בלבד? ומי
המתחרים שלה? מן הסתם ,גט טקסי היא מתחרה די קרובה אבל אני מתקרב למצב
שיש לי מעט מאוד מתחרים .ומה עושה נהג  ?uberהשאלה שנשמעת טריוויאלית
לחלוטין העוסקת באילו שווקים ותעשיות מדובר ,כיצד לעשות את האנליזה הזו,
הופכת להיות מאוד קשה בכלכלה הדיגיטלית.
הערה ממשתתף בקהל :אתה שואל שאלות של העולם האנלוגי את העולם .לדוגמה,
פייסבוק רוצה להתמזג עם וואטסאפ .מה רלבנטי בכלל הגדרת שוק או תחרות .היא
משלבת את וואטסאפ מסיבה אחת – שלא יהיה לה מתחרה ושהיא תאסוף מאגר
מידע של מיליארד אנשים.
יפה .אז זו השאלה .השאלה האם השיטות הקלאסיות של ההגבלים יודעות להתמודד
עם התשובה הזו? אגב ,זו דוגמה אחת מפורסמת ,הדוגמה השניה היא המקרה של
המיזוג בין אמזון ל .wholefoods-אני לא מכיר שום רשות בעולם שלא היתה מתייחסת
למיזוג כזה כמיזוג קונגלומרטי לגמרי ,מיזוג שבו אין שום קשר בין הצדדים .למי שלא
עוקב אחר הדברים האלה ,יש חנות מכולת שאמזון הקימה בסיאטל ,בתחילה היתה
16

פתוחה לעובדים שלה והיום לקהל הרחב ,בהינתן שיש לך אמזון פריים ,ועל זה גם
נדבר בהמשך ,החנות הזו בעצם מרושתת במצלמות וסנסורים והיא יודעת מה יש לך
בסל לפני שאתה יוצא מהחנות .וזה מתחבר למידע שיש לאמזון עליך כי אתה קונה
שם תוכן וכו' .הדבר הזה מעמיד באור קצת אחר את המיזוג בין אמזון לwholefoods-
כי זה לא בדיוק מיזוג קונגלומרטי שבה חברת תקשורת קונה חברת תקשורת ,אלא
חברה שיש לה הרבה מידע קונה עוד מידע .וזו השאלה ,האם השיטות שלנו יודעות
להתמודד עם המצב הזה?
זה ציטוט ודוגמה משעשעת מה Bundeskartellamt -ששאלו את עצמם איך אני מגדיר
שווקים של אתר היכרויות .פלטפורמות של תיווך  matchingשלא בהכרח יש
טרנסאקציות במונחים שאנחנו מכירים אותם:
Matching platforms also include online dating platforms where no transaction
is conducted following intermediation. In these cases, the interaction facilitated
by the platform implies the possibility of a private contact between both user
groups.
זאת אומרת לא צריכה להיות טרנסאקציה כדי שאני אקרא לזה פלטפורמה אלא
יכולה להיות איזושהי ציפייה לטרנסאקציה ואני אשאיר לכם לחשוב על מה מדובר.
אני רוצה לדבר על סוגיית הביג דאטה ,המדוברת מאוד גם ב .OECD-אני מתייחס לזה
רק מזוית ההגבלים .האם גישה לנתונים מסוימים היא בגדר "תשתית קריטית"? יש
מסורת ארוכה של  essential infrastructureכלומר מסורת לפיה יש גורמים בשוק,
בתקשורת זה מאוד נפוץ ,שיש להם איזושהי תשתית או נכס שהם בגדר צוואר בקבוק,
שבלעדיו אין .אני יכול לנסות להתחרות אבל בלי הגישה הזו אני לא אצליח .האם גישה
לנתונים מסוימים היא בגדר תשתית קריטית?
מה קורה כשאפליקציה ,למשל ,רוצה להתחרות בבעל פלטפורמה? אני מתכתב קצת
עם המצגת של ד"ר יחזקאלי .אחת הבעיות היא שמדובר ביחסים שהם בו זמנית יחסי
פלטפורמה  -משתמש וגם תחרות אופקית .חלום הבלהות של כל מפתח אפליקציה
היא שבגרסה הבאה של מערכת הפעלה הפונקציה שהוא נותן באפליקציה תוכנס
למערכת ההפעלה .זה קורה הרבה .מישהו מאתנו משתמש בגוגל מפס .בתחילת חיי
הסמארטפונים ,מיפוי היה משהו שצרכנו מאפליקציה חיצונית .היום ,זה משהו
שהוכנס כתכונה אינהרנטית של מערכת ההפעלה גם באנדרואיד וגם ב .ios-היחסים
האלה שהם גם אנכיים וגם אופקיים בו זמנית הם בעצם ,מתחילים להתקרב לתפיסה
הישנה של  – essential infrastructureתשתית קריטית.
אז הנה לכם דוגמה ,יש חברה אחת שיש לה גם פלטפורמת חומרה ,גם מערכת
הפעלה ,וגם אפליקציה ורוצה להתחרות בה מישהי שהיא רק אפליקציה .יש כאן שתי
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בעיות .הבעיה הראשונה היא שגוגל יכולים להתקין את האפליקציה שלהם על
הטלפון כשהוא בא מהמפעל .בעיה שניה היא שגוגל יכולים לתת לGoogle voice-
גישה לתכונות של מערכת ההפעלה שלאף אחד אחר אין .הבעיה האחרונה היא
היותר חמורה כמובן .הבעיה הראשונה היא פתירה ,למשל אם אהיה מספיק טוב וכו'.
הבעיה השניה אינה פתירה והיא עלתה לראשונה במקרה של אפל AT&T ,וסקייפ.
בתחילת דרכו של אייפון ,הדור הראשון של האייפון ,קצת שכחנו זאת ,אבל הוא היה
בלעדי ל .AT&T -הסקייפ לא עבד על האייפון .מדוע? כי  AT&Tרצתה להגן על
ההכנסות שלה משיחות .וה FCC-הרגולטור על התקשורת האמריקאית דרש מאפל
להסיר את המגבלה הזו.
לכאורה ,רשויות ההגבלים בארה"ב נתנו על כך את הדעת בתיק מיקרוסופט (.)2001
מי שאינו מכיר ,תיק מיקרוסופט הוא תיק של משרד המשפטים האמריקאי נגד
מיקרוסופט על כך שהחברה בינדלה את דפדפן אינטרנט אקספלורר יחד עם ווינדוס,
ובעצם מה שהוא קבע אז ,זה האיסור על בעל מונופולין במערכת הפעלה לחייב
התקנה של דפדפן מסוים .אבל ,עברו כמה שנים מאז ,והאינטגרציה בין מערכת
ההפעלה והתכונות השונות רק העמיקה .אם אעשה מחקר כאן ,מישהו בקהל
משתמש בדפדפן שאינו chrome

או  safariבטלפון הנייד? בבקשה ,והנה לכם

התשובה .למרות ,שלכאורה ,אתם יכולים להוריד איזה דפדפן שאתם רוצים ,כמו
פיירפוקס או משהו בסגנון ,אבל רובנו חזרנו למצב שבו תכונות נשאבות חזרה לתוך
מערכת ההפעלה למרות שלכאורה הרשות פסקה בעניין לפני  17שנה.
שאלה ממשתתף בקהל :אם חייבו את אפל להסיר מגבלות שימוש בסקייפ ,מדוע
הרגולציה בכל העולם לא מנסה לחייב את אפל או כל חברה של טלפונים חכמים
להפסיק ליצור תקלות מכוונות בגרסאות קודמות כדי לחייב אנשים לקנות מוצר חדש?
שאלה טובה ,אבל ברשותך לא שאלה כל כך דיגיטלית .זה אפל כיצרן חומרה ,זה נקרא
 planned obsolescenceזוהי תופעה מוכרת המופנית גם ליצרנים של מכונות כביסה
ומייבשים וכו' .הרכב ,או כל התקן חומרה ,בעצם תוכנן מראש לא להיות שמיש יותר
מ X-שנים .אגב ,יש שאלה יותר מעניינת ,ברשותך ,התקנים חכמים .היה מקרה מאוד
מעניין בארה"ב של חברת נסט ,שמייצרת תרמוסטטים לכל מיני יישומים בבית .אני
קניתי תרמוסטט חכם אלא שבלי שירותי הענן של החברה התרמוסטט הזה הוא בגדר
ברזל מת אצלי בבית .יום אחד ,נסט הודיעה חד צדדית כי היא מפסיקה לתמוך בדור
שלם של גלאי עשו או תרמוסטטים .ואז עולה שאלה מעניינת :מכרו לי התקן חומרה
שק ניתי במיטב כספי ואמור לשמש אותי לכמה זמן שארצה אבל בפועל מה שקבלת
זה רק ממשק לשירות שלא שלמת עליו .אגב ,מחיר השירות כלול בתוך מחיר ההתקן,
וההתקן מת .שאלה מעניינת מתחום הצרכנות.
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אז דברנו קצת על תיק מיקרוסופט .לזה קוראים בגדול עוד פעם ,ככל שיש לי יותר
מוצרים ,אפילו כאלה שלא קשורים אחד אל השני ביחסי תחרותיות ,אני צובר כח .אבל
הנושא השני ,הוא שזה לא מספיק אלא אני צריך להראות  theories of harmתיאוריות
נזק .עלי להראות שהעוצמה הזו עלולה לפגוע בתחרות.
האם ההגדרות הקלאסיות רלוונטיות לשווקים דיגיטאליים? האם ניתן בכלל לערך
ניתוח דינמי ,ניתוח צופה פני עתיד ,בשווקים אלה? לרב כשהרשות עושה ניתוח היא
עורכת ניתוח סטטי – איך נראה המצב היום? וניתוח דינמי של איך השוק יכול
להתפתח? האם אני יכול לדעת בכלל איך השוק עלול להתפתח עם הכלים שלי?
הגישה המסורתית להגבלים עסקיים בשווקים הדיגיטליים היתה – זה מעין ארגז חול
של חדשנות – אל תגעו ואל תהרסו .כאן ,אנחנו רואים את החברות שהיו על גג העולם,
חברות שהיו עם הון סיכון או שוות מאות מיליוני דולרים או יותר ופשוט לא קיימות
היום pets.com ,webvan ,myspace ,lycos :ועוד.
האינטרנט משמש כפלטפורמת השיווק וההפצה הכי יעילה בהיסטוריה האנושית .אין
עלות שולית להפצה .זו פעם ראשונה בהיסטוריה שמי שרוצה לספק לנו שירותים
יכול להגיע לכולנו 4 .מיליארד אנשים ללא עלות שולית .הרשת אגנוסטית לתוכן
שעובר אליה .עצם זה שאני רוצה למכור מוצר ולצורך העניין ספק האינטרנט שלי
בזק ,או מי שזה לא יהיה ,לא רוצה שהמוצר ישווק ,אינו מעניין אף אחד.
הרשת אגנוסטית לתוכן שעובר עליה .אין מגבלות גאוגרפיות .זה דברים שאנו רואים
ֹמ ֶדת – האומנם? האם העידן
ְהאָּ ֶרץ לְ עֹולָּ ם ע ָּ
מימים ימימה .מקהלת ּ -דֹור הֹ לֵ ְך וְדֹור בָּ א ו ָּ
הזה הסתיים? האם הגישה לרשת מספיקה? האם  15-20שנה לאחר המצאת
האינטרנט ,התפיסה המסורתית הזו של ארגז הכלים של חדשנות עדין קיימת? האם
שווקים שבהם לא אמור להיות אפקט הרשת מתנהגים אחרת?
לדוגמה ,שתי החברות המובילות בשוק המסרים המיידיים :טלגרם ווואטסאפ .אין
תאימות ביניהן .אני יכול לעשות  multi-homingולהשתמש בשתי האפליקציות זו
זמנית אך ללא תאימות .מצד שני יש שוק של מייל ,שנראה ככה .בין שרתי מייל יש
תאימות ,זאת אומרת שאין אפקט רשת במייל .זה שאני משתמש בג'ימייל ,אין לי
הרבה תועלת מזה שמי ששלחתי לו מייל גם משתמש בג'ימייל (למרות שגוגל מנסה
כמובן) .השאלה היא האם שני השווקים הללו מתנהגים אחרת? והתשובה היא לא כל
כך .זה די מפתיע .מדוע? איני בטוח .לכאורה היינו מצפים לראות התנהגות שונה
ביניהם .ג'ימייל משתלטת על שוק המייל ,יכול להיות שזה בגלל שהיא יותר טובה ,ויש
לה יותר תכונות .זה לא קשור לאפקט הרשת .זהו מוצר שמניב לי תועלת יותר גבוהה.
לסיום ,שקף אחרון ,גישה אחרת לגמרי בינואר  2017פורסם ב ELO Review-מאמר בן
 95עמודים של סטודנטית שנה ב' למשפטים בשם לינה קאן .אני מאוד ממליץ לקרוא,
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גם למי שלא מסכים עם הגישה .רשות התחרות בארה"ב לא מסכימה עם הגישה .זה
נקרא  Amazon’s Anti-Trust Paradoxויש אותו באינטרנט בחינם לכל מי שרוצה.
המאמר קורא תיגר על כל שיטת הרגולציה ועל כל שיטת ההגבלים העסקיים בכל
הקשור לאמזון .לא אכנס יותר מדי ,אך ממליץ לכולם לקרוא ,זה הגיע גם לתקשורת
הפופולרית והעיתונים הראשיים עסקו במאמר .הגישה שהוא מציג אומרת עזבו את
כל מה שאתם מכירים על מיזוגים ואיסורים .עצם הגודל ,מגוון התחומים והשימוש
במידע שנעשה ע"י אמזון הוא בעייתי בפני עצמו ויש לתת עליו את הדעת .תודה רבה
לכם.
שאלה מהקהל :האם הרשויות הרגולטוריות נותנות את הדעת להתפתחות של כל
התחום של הרובוטיקה והבינה המלאכותית?
הבינה המלאכותית או  machine learningמעצימה את היתרון המובנה במידע .היא
מבוססת על מסד נתונים גדול .ככל שמסד הנתונים יותר גדול כך אתה יכול ללמד את
המכונה יותר נתונים ולהגיע לתוצאות יותר מהימנות .לכן ,זה רק מגדיל את חסם
הכניסה שקיים.

עו"ד גולן קנטי (נשיץ ברנדס אמיר ושות')

קישור למצגת
אחד הדברים שיאיר הדגיש ואני מסכים איתו זה הנסיון לראות בתוך הרשות את
העבודה של הגבלים עסקיים כנפרדת מרגולטורים אחרים .לכל רגולטור יש את
המשימה שלו ,ויודעים לשבת יחד לשולחן וליצור הרמוניזציה .אני אנסה לדבר על
הגבלים עסקיים ועל הגנת הפרטיות ולהראות שהימים של פתרון סביב שולחן
משותף מתרחקים מאתנו .לאחרונה צצו אינסוף כתבות בנושא שרציתי לדון בו היום.
הנה דוגמה לעסקה שבה פרטנר הביעה עניין ברכישת חברת אשראי .במובן הצר של
המילה ,מה הזיקה ביניהן? האם הן מתחרות זו בזו? כנראה שלא ,הן מתחומים שונים,
אז מה באמת מעניין אותן? מה שקופץ הוא שמדובר בשתי חברות שכל אחת מהן
יושבת על דאטה מאוד גדול של לקוחות שלה ,שמאוד יעזור לחברה השניה .לחברת
כרטיסי אשראי מאוד יעזור המידע של חברת סלולר -איפה המשתמשים נמצאים ומה
הם קונים ,איפה ,ומה האשראי שהם רוצים כל פעם .גם החברה הסלולרית רוצה
לעשות  payבאמצעות מכשיר הטלפון ורוצה להשתמש במאגר הנתונים כדי לתת
אשראי ולהכנס לעולם אחר .הנושא של הגבלים עסקיים כבר אינו מוגבל למובן הצר
של המילה אלא יש לחשוב בצורה פתוחה יותר.
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הגנת הפרטיות היא דיסציפלינה שונה שמסתכלת על זכותו של אדם לפרטיות .הזכות
לאנונימיות ,הזכות שלא תדע את הפרטים האישיים שלי ,הפרטים הם שלי לתת ואני
אחלוק אותם עם מי שאני רוצה ,בעיקר ביחס לפרטים אישיים .צנעת הפרט .יש היום
מידעים שאנו משתפים בקלות כמו שם ,מקצוע וכו' .זכותו של אדם לשלוט במידע
אודותיו ולמנוע איסוף או שימוש של מידע אודותיו ,וחובה לשמור על המידע.
כשמסתכלים על זה הגבלים עסקיים הוא תחום הכי רחוק מפרטיות ,זו לא תחרות ,זו
לא יעילות משקית ,זה זכויות פרט שמנסים להאדיר את הזכות של כל אחד
לאנונימיות .העבירו תקנות חדשות ב 2017-כדי להגביר את השמירה על המידע ,אך
זה לא הגבלים עסקיים.
אחת המהפכות בתחום הפרטיות היא ה GDPR-רגולציה אירופאית שנחקקה ב2016-
ונכנסה לתוקף לאחרונה .היא מגדירה את כללי המשחק והיא יוצרת השפעות על
חברות שנמצאות במקום אחר ,כמו חברות ישראליות שמאגדות מידע אירופי פתאום
מוצאות שהן חייבות לעמוד בדרישות המידע האלה .אותו דבר אם הן עושות מוניטורינג
ואוספות מידע על אזרחים אירופיים .הרגולציה דורשת דברים ברמה הרבה יותר
פרטנית ,כגון דגש על הסכמה ספציפית ,לא מספיק שתסכים ותוכל לעשות opt out
אלא אנחנו רוצים  opt inספציפי ,קרי שתאשר ספציפית להשתמש בבסיס מידע הזה
לצורך השימוש הזה .שקיפות למידע שנאסף .אני לא רק אומר לך תן לי להשתמש
אלא חייב לומר לך איך אני משתמש ומה אני עושה עם המידע .הזכות למחוק מידע,
אני צריך לתת למשתמש את הזכות לומר אני רוצה למחוק את המידע .הזכות להתנגד
לעיבוד .ומינימליסטיות ,שזו דרישה בפני עצמה .איסוף רק בהתקיים צורך אמתי וקשר
לשירות .זאת אומרת ,אם נתתי לך מידע מסוים אתה תשתמש בו רק לצורך הספציפי
ולא תרחיב את השימושים אלא תראה התאמה בין מטרה לצורך .תנהל את
ההסכמות.
רגולציות שונות הן חסמי כניסה או חסמי התרחבות .הגנת הפרטיות היא עליה
בדרישות הרגולציה ,בעקבות ה GDPR-מספר חברות ישראליות הודיעו שהן מושכות
את הפעילות שלהן מאירופה וימשיכו בארה"ב ובישראל כי הן אינן עומדות עדין
ברגולציה .זהו חסם כניסה .הקושי של מתחרה חדש לקבל הסכמות .אני רוצה להכנס
לשוק ,אבל אני לא מוכר כמו פייסבוק ,כנראה שיהיה לי יותר קשה להחתים אותך על
הסכמה למסירת כל המידע שלך כדי להכנס לרשת חברתית .היכולת לצבור מסה
קריטית וביג דאטה משפיעה על התכונות שלך כי יש תכונות שניתן לביצוע רק כשיש
לך ביג דאטה מסיבי .אין באמת אפשרות ליצור יעילות אם לא הגעת למסה קריטית.
מעניינת אותי החלטה שהתקבלה בסוף  2017ע"י הרגולטור הגרמני בעניין .Facebook
במסגרת הבדיקה ,הרגולטור מצא בנובמבר  2017שהתקנון של פייסבוק חייב את
המשתמשים להסכים למסירת מידע .אני מניח שרב מי שיושב פה הסכים לכך כבר.
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פייסבוק אוספת מידע פרטי ברשת כדי לייעל פרסומות ולהציע פרסומות מותאמות
עבורנו בתוך הרשת החברתית .אז היא אומרת אתה תסכים לזה ,ואם לא תסכים לזה,
אנא תמצא לך רשת חברתית אחרת .רובנו כנראה הסכמנו לזה ,אני לצערי מודה
באשמה .ההסכמה לא רק נגעה למידע שנאסף בפייסבוק .רשות התחרות הגרמנית
מצאה שה opt in-ההסכמה ,רלבנטית גם לחברות הקשורות ונשלטות על ידי
פייסבוק.
הגבלים עסקיים מסתכל על ההפרדה בדאטה כמשהו מלאכותי .תמיד למדתי
שפייסבוק וואטסאפ ברגע שנרכשה אז זה  same sameכי ברגע שיש שליטה אפשר
להסתכל על המכלול הזה כאותו דבר .הרשות הגרמנית אמרה שזה לא מובן לה
מאליו ,ויותר חמור ,זה יוצר קשר לצדדים שלישיים .למשל ,אתה רוצה לעשות מנגנון
של לייק בתוך האפליקציה שלך ,תגידו שאתם אוהבים את האפליקציה בפייסבוק ,אז
מסתבר שכשאתה שותל את התוסף הזה אצלך ,הוא אוטומטית מחייב גם את
משתמש המידע וגם את אותו צד שלישי בעל האפליקציה בהסכמה שהמידע שנאסף
בתוך אותו לייק הוא של פייסבוק והיא יכולה לאסוף את המידע הזה .כל מיני תוספים
שאני רוצה לעשות בהם שימוש באפליקציה אחרת שותלים בעצם דרך לאסוף או
לעקוב אחר מידע של כל אחד מאיתנו אצל צדדים שלישיים .רשות התחרות אומרת
פייסבוק ניצלה מעמד לרעה ,במובן ההגבלי היא ניצלה מעמד דומיננטי לרעה ,כאשר
היא דרשה הסכמה לחברות קשורות וצדדים שלישיים .לא מדובר על הדרישה לאסוף
מידע בתוך הרשת עצמה אלא דווקא בתוך הצדדים השלישיים ,ואותי מאוד הפתיע
שזה גם בתוך החברות הקשורות כמו וואטסאפ.
שאלה מהקהל :למה זה מפתיע שהרשות אמרה שפייסבוק לוקחת נתונים של
וואטסאפ?
כי תפיסת העולם של הגבלים עסקיים מתעלמת מהפרדות תאגידיות .וואטסאפ
נשלטת ע"י פייסבוק והמיזוג אושר .מרגע שאושר המיזוג ,הנחת המוצא שלי היא שזה
גוף אחד.
תגובה מהקהל :אתה מדבר על מידע ופרטיות .בוואטסאפ יש לי את המידע של
המאהבת שלי שמופיעה באנשי קשר ,כשמדובר בפייסבוק זה משהו ציבורי.
אתה צודק ,וזה בדיוק מה שיפה בסיפור .זה דיסציפלינה של הגנת הפרטיות או של
הגבלים עסקיים? רשות התחרות הגרמנית קבעה את הדברים שאתה אמרת ולכן אני
מתחבר לדיסוננס הזה .איני רוצה להתייחס לאיך לפתור אותו בשלב הזה.
ההחלטה מתייחסת ל exploitation-ולא ל .anti-competitiveness -הטענה היא
שבגלל כוח השוק שלה והמשתמשים אין אפשרות למנוע את השימוש במידע .אתם
עושים  locking-inשל המשתמשים ומחייבים אותם להשתמש במידע ,זה הכוח שלי
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ברשת החברתית ,זה השוק הרלבנטי ,והשפעת הכוח היא גם כלפי המפרסמים ,זה
האפקט הנוסף .כוח שוק כלפי המשתמשים יוצר ביג דאטה שמשפיע על התחרות
כלפי המפרסמים.
ה reasoning-בתוך ההחלטה מתרחק ממה ששמעתי עד כה וזה מה שיפה פה .משום
שגם מחיר גבוה בתפיסה אירופית הוא סוג של  .exploitationהנימוקים הם מרחיבים.
שוק הרשתות החברתיות הוא שוק מבוסס על איסוף מידע פרטי .זה התנאי הראשון:
אם לא מצאנו שאנחנו מתעסקים בשוק איסוף מידע אז אנחנו לא מדברים על
 .exploitationהתנאי השני הוא שאופן איסוף המידע ,לא עצם ההכרח אלא האופן שבו
עשיתי את זה הוא זה שמשפיע על היכולת התחרותית של החברה .אם גנבתי את
הקו בדרך שגורמת לי לאסוף יותר מידע אז גניבת הקו או האופן הזה היא בעצם יוצרת
השפעה תחרותית .והנה לנו כבר רגולציה של פרטיות .כי "אופן" זה איך אני אוסף את
המידע ,איך ראוי לאסוף את המידע ,והכנסתי דיני פרטיות היישר לתוך דיני התחרות.
דיני הגבלים עסקיים ,לכן ,צריכים לבחון את האופן שבו המידע נאסף – הנה המיזוג
בין שתי הדיסציפלינות – המיקוד הוא לא על עצם האיסוף של המידע אלא על האיסוף
מידי צדדים שלישיים.
המשמעות היא שבשוק מבוסס מידע פרטי אופן איסוף המידע משפיע על היכולת
ה תחרותית ולכן בחינה תחרותית של אופן איסוף המידע אינה מוגבלת לבחינת ניצול
מעמד לרעה אלא היא יכולה להיעשות עכשיו בכל המבחנים של הגבלים עסקיים
ואינה מוגבלת ל exploitation-בלבד .משום שהאופן רלבנטי גם ל.competitiveness
גם לדרך התחרותית.
אדלג לכמה החלטות שהתקבלו לפני פייסבוק ,שעשו את הבילד-אפ להחלטה בעניין
פייסבוק .נכון לעכשיו ההחלטה אומרת שיש ניצול מעמד ,אין קנס ,ושימוע .במהלך
הקיץ נשמע מה השלב הבא .בתוך ההחלטה ובפרסומים שבאו בעקבותיה יש מודעות
לכך שרשות התחרות צריכה לפתור את הבעיה.
נחזור אחורה ,ב GDF 2014-סווייז היתה ספק הגז הממשלתי לבתים ולעסקים במחיר
מסובסד שנקבע ע"י המדינה .אם תרצו ,בזק של התפיסה הישראלית הישנה .מכרה
שנים במחיר מפוקח.
החל משנת  2000היה רצף של רפורמות ומתחרים חדשים יכלו למכור לאו דווקא
במחיר המסובסד שהפך להיות מעין מחיר גג .המתחרים נכנסו לאזורים שהיה יותר
נח להם ומכרו במחיר נמוך יותר מהמסובסד כי זה היה אזורי תחרות במקביל
ללקוחות שהמשיכו לקנות במחיר מפוקח.
ב 2014 -אחד המתחרים מתלונן ש GDF -מנצלת את כוחה – בין היתר ,בגלל שהיא
עושה שימוש במאגר המידע שלה על לקוחות באזורים השונים שבם משתמשים בגז
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הממשלתי .המאגר כלל את כל המידע של כל המשתמשים .תחשבו על חברת חשמל
של פעם .בעצם גם היום ,היא יודעת על כולנו כמה חשמל אנחנו קונים וכו' GDF .אותו
דבר .היא יכולה לפנות ללקוח ולומר לו אני יודעת שרצית לעבור לתחרות כי בקשת
ולכן אני מציעה לך כך או אחרת .טענו שזה לא הוגן .הרשות מצאה שמאגר הלקוחות
שרכשו במחיר מפוקח נתנו יתרון ל GDF-והוא נוצר כתוצאה ממכירה במחיר מפוקח,
בעצם ממונופול ,ולכן שימוש במאגר שנאסף בזמן שהחברה היתה חברה ממשלתית
ומונופול כדי להציע חבילות תחרותיות היא ניצול מעמד לרעה .דברנו קודם על
מינימליסטיות -תשתמש במידע רק לצורך שנתנו לך .נתנו לך את המידע כדי למכור
לנו גז ממשלתי .אתה עושה שימוש במידע כדי להציע תחרות? זה יותר בעיה תחרותית
ולכן הפתרון אינו פ רטיות אלא שתיתן את המאגר לכולם .זה נוגד את הפרטיות אז
אנחנו נותנים  opt-outלכולם .יש לכם אפשרות להודיע שאתם מעוניינים לצאת תוך
 30יום מהמאגר וחייבים למחוק את השמות שלכם מהמאגר.
מקרה נוסף הוא  Belgian National Lotteryשבו חברה הציעה לוטו בפיקוח ממשלתי
ורצתה להכנס לשוק תחרותי של הגרלות ספורט .היא היתה החדשה בשוק הזה .היא
פנתה לכל לקוחות הלוטו שלה במאגר והודיעה להם היא משיקה שירות חדש שנקרא
”! . “Scoooreההחלטה קבעה שהמאגר נותר במסגרת מעמד מונופוליסטי והוא נכס
ייחודי ולכן שימוש במאגר מהווה ניצול מעמד לרעה .שוב ,יש כאן מינימליסטיות
בשימוש ,אנטי -ספאם .כשמסתכלים על זה בזוית של רגולציה של הסדרים כובלים
וניצול מעמד לרעה רואים שאפשר להרחיב את ההחלטות האלו הרבה יותר .דברנו
על ביג דאטה במיזוג אופקי או אנכי והשפעות של מאגרי מידע שבאים יחדיו .היום
אנחנו יכולים להסתכל על אופן איסוף המידע .האם המיזוג מוביל להקלה באיסוף
המידע? יותר קל לחייב משתמש של א' לתת לי מידע לצורך שימוש ב'? אם כן ,אולי
אני מקבל כוח דומיננטי על דרך של פגיעה בפרטיות באופן שרשות התחרות צריכה
לעצור זאת .מיזוג יכול להגביר את המוטיבציה של איסוף המידע .וואטסאפ אמרה
במשך שנים שהיא אינה משתמשת במידע זה ,שאינה עושה פרסומות ולא מעבדת
אותו ולכן אי אפשר לעשות את האיחוד של המידע .היום אנחנו יודעים שזה לא נכון.
אחרי שהן התמזגו ודאי שעשו שימוש במידע 110 .מיליון אירו מוכיח שהם שיקרו
כשאמרו זאת כי כבר ב 2014-היתה להם יכולת לאחד את המידע ומכאן ההחלטה
להטיל עליהם קנס.
שאלה מהקהל :אי אפשר היה למנוע את זליגת המידע בין וואטסאפ ופייסבוק
באמצעות התנאת המיזוג בתנאים מגבילים? האם אין כאן מחדל של הרשות
האירופית שכאשר הגיעה אליה בקשת המיזוג היתה צריכה לראות כמה צעדים
קדימה ולהתנות את המיזוג ,ואז אם זה היה קורה ,זה הפרה של תנאי במיזוג ואני
משתמש בארגז הכלים הסטנדרטי?
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אציע שני דברים .אולי לא נסגרה הדלת ,וניתן לעשות זאת היום ע"י קביעה שמדובר
בניצול מעמד לרעה ,כי הרי ניתן גם לפקח על מונופולים .ספציפית ,אומרת רשות
התחרות בהחלטה על הקנס ,בדקנו גם את אפשרות מיזוג המידע ולהערכתנו מיזוג
זה לא יוביל לבעיה תחרותית .זאת אומרת ,לפי הבדיקה התיאורטית שלהם ,זה לא
יכול להיות .הרשות טענה אז שלא סביר שפייסבוק תעשה שימוש במידע של
וואטסאפ כי חלק מהותי של המשתמשים יעברו לאפליקציות אחרות .אותי זה שעשע.
בהסתכלות לאחור ,רואים פה תמימות בניתוח הגבלי .מדוע היא מצאה שאין בעיה?
בגלל שממילא מתחרים יכולים להגיע לאותה מסה של מידע.
משתתף מהקהל :זה קצת מזכיר את "איראן לא תעשיר אורניום".
כן ,כנראה .ה FTC-אישר את זה אבל כתב מכתב לחברות שבו הזכיר לחברות שהן
הבטיחו שהמיזוג לא ישנה אותן ולא את מדיניות הפרטיות שלהן .אנחנו מזהירים
אתכם שאם תשנו את מדיניות הפרטיות תפרו את הבטחתכם למשתמשים .לא ראיתי
שהם מימשו את האיום ,אבל מעניין לראות שרשות תחרות חשבה שיש צורך ללכת
צעד אחד נוסף.
זמני תם  ,ברצוני לומר שכל מה שנאמר לגבי מיזוגים אפשר היה לנתח גם בהסדרים
כובלים כי בסופו של דבר ,אותם צדדים שלישיים שהסכימו ,בדוגמה של פייסבוק,
שהשתילו את התוסף ,אפשר לטפל בכך גם במסגרת הסדר כובל שיוצר פגיעה
בפרטיות וע"י כך יוצר פגיעה בתחרות .וכך עברנו לרגולציה של הסדרים כובלים.
שאלה מהקהל :האם הרגולציה מנסה לטפל גם בגורמים שלישיים שמשתמשים
במידע גלוי שמתפרסם ,בין היתר מעסיקים שעוקבים אחרי מועמדים לעבודה או
העובדים שלהם בפייסבוק ,טוויטר וכו'?
שאלה טובה ,לא בטוח שנתנו את הדעת .בדרך כלל עולה הדעה שמה שפתוח הוא
פתוח ולכן לא מעורר שאלה תחרותית אבל אני מסכים שלא ברור שבעתיד יבחנו גם
את זה.

עו"ד איריס אכמון (הרצוג פוקס נאמן)

קישור למצגת
שלום ,זהו שמי ,נושא ההרצאה ,מקום עבודתי וה disclaimer-שלי שאומר שאני יכולה
לשנות את דעתי בכל עת ,ובלבד שאתמוך בדעתי כפי שתהא באותה עת .בואו נתחיל.
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מקומם של שיקולים דינמיים ושינויים עתידיים בניתוח עסקאות בתחום הדיגיטלי .כדי
שנשדר על אותו גל נחשוב על כמה הגדרות.
הניתוח של עסקאות מיזוג בפרט ,אך גם עסקאות הסדרים למיניהם ,עומד על כמה
עדנים :שיקולים סטטיים ,שיקולים דינמיים ושיקולים עתידיים .ההרצאה הזו תעסוק
בעיקר בשיקולים דינמיים.
בשיקולים סטטיים ,אנו לוקחים תמונת מצב קיימת של השוק מצלמים אותו כפי הוא
היום ,עושים שוני בפרמטר אחד בודד ,פרמטר המיזוג ,ואז אנחנו בוחנים אחורה את
נתח השוק של החברות הממוזגות ,הריכוזיות כתוצאה מכך ומשליכים את זה על כוח
השוק שייווצר מהמיזוג .ומגיעים למסקנה אם יש או אין חשש לתחרותיות.
בשיקולים דינמיים ,אנחנו יודעים שכל פעולה שנעשית בעולם גוררת גם תגובה של
חברות אחרות .השאלה היא האם התגובה תנטרל אפקט אנטי-תחרותי שיגרם
כתוצאה מהמיזוג? בהקשר זה מדברים על חסמי מעבר ,חסמי כניסה ועל חסמי
התרחבות שעומדים בפני חברות.
דיברנו על פעולה ותגובה .שינויים עתידיים הם השינוי האקסוגני שמתרחש ,זאת
אומרת למשל ,שינוי צפוי כשטכנולוגיה חדשה עומדת להיכנס אנחנו יודעים שהיא
בפייפליין .או יכול להיות שינוי לגמרי לא צפוי כמו שינוי רגולטורי ,שבישראל הוא מאוד
לא צפוי.
בדרך כלל ,רשות ההגבלים העסקיים מנתחת את תמונת המצב הסטטית ,בוחנת את
החששות התחרותיים שעולים מתמונת המצב הסטטית שבה שינינו רק פרמטר אחד
ולא לקחנו בחשבון את התגובות .אחר כך ,בודקים אם השיקול הדינמי יכול לשנות את
הניתוח .ולכן הניתוח נתפס כניתוח דו-שלבי .קודם שיקולים סטטיים ואז ניתוח דינמי.
איזה שיקולים דינמיים עולים בהקשר של שווקים דיגיטליים? חסמי הכניסה הם
נמוכים .אם מישהו יקרא את ההחלטה משנת  2008יש ניתוח של כמה עולה לפתח
אפליקציית טלפוניה ולכמה משתמשים ניתן לצפות תוך שנה? חסם הכניסה
הראשוני הוא מאוד נמוך .עלות הפיתוח היא נמוכה ,אפשר להשתמש בשירותי ענן
כדי לעשות  scale upעם הזמן ,אני לא חייבת להשקיע כמות אדירה של הון אלא
להעלות את הפעילות שלי בצורה הדרגתית .זהו  .game changerבעניין מיקרוסופט
וסקייפ הרב חשבו שחסמי הכניסה הם מאוד נמוכים.
השוק משתנה במהירות ,ביל גייטס אמר פעם ,או לפחות כך מיוחס לו ,שאם מכוניות
היו מתפתחות כמו שמחשבים מתפתחים אז היינו נוסעים במכוניות שעולות  35דולר
ועושות אלף מייל לגלון דלק .אם תעשה משהו מורכב כמו לפנות שמאלה אז פתאום
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המכונית תתקע או תתפרק באמצע היום .בכל אופן השינויים מאוד מהירים ודינמיים.
עד ל GDPR-הייתה מעט מאוד רגולציה על כניסה ותחרות.
ויראליות היא לא דבר חדש .מי שקרא את הספר "רובים ,חיידקים ופלדה" זוכר מה
שנאמר שם על ההבדל בין הגוש האירו-אסייתי לבין אפריקה ודרום אמריקה.
משתתף מהקהל :כן ,באפריקה הטענה שלו שבגלל שהיא מאוד צרה ועוברת הרבה
שינויי אקלים ,קשה לוירוסים ולמגיפות לעבור מצפון לדרום .באירו-אסיה זה הפוך,
מגפות יכולות לעבור באזור אקלים מסוים מההתחלה ועד הסוף ,ולכן יכולה להתפתח
חסינות של אוכלוסייה .כי כדי שתתפתח חסינות צריך שהוירוס יעבור מתחילת האזור
ועד סופו בלי לחסל את כל האנשים באזור.
נכון ,וזה נוגע לא רק למגפות אלא גם לטכנולוגיה .למשל טכנולוגיה חקלאית
שעוברת מאוד מהר .היום ,כל העולם ,הוא הגוש האירו-אסייתי ,אנו נוטים לאמץ
טכנולוגיות חדשות שמאוד זמינות לנו.
הנושא הבא הוא העדר עלויות מעבר לצרכני קצה .היום אני כל היום באינסטוש ,אבל
מחר אהיה כל היום במיוזקלי כי זה משעמם להיות באינסטוש .שלשום הייתי כל היום
בוואטסאפ והיום אני כל היום בטלגרם .אתם יודעים למה אני בטלגרם? כי באו חוקרים
מההגבלים העסקיים ותפסו לי את הטלפון וקראו לי את כל ההודעות בוואטסאפ.
צרכן קצה עובר מאפליקציה לאפליקציה בחמש דקות ואני כרגע לא מדברת על
פלטפורמות פיזיות אלא דיגיטליות .זה אחרי שלוקח את הזמן להקליד את השם,
הטלפון ,ולקבל את האסאמאס לאישור .היכולת של צרכנים לעבור בין פלטפורמות,
לעשות  multi-homingולצרף כמה פלטפורמות דיגיטליות היא מדהימה וזה מאפיין
מרכזי של תחום זה.
רשות ההגבלים העסקיים רואה את האבחנה של שוק דו-צידי או רב-צידי כחסם
כניסה .מדוע? כי כפי שירון אמר ,צריך לצבור משתמשים משני צידי השוק ,ויחד עם
אפקט הרשת זה מחייב אותנו לחפש איזשהו פתרון.
מה לגבי אפקט הרשת? בעניין של מיקרוסופט-סקייפ ,עם ההסתייגות שהניתוח
האירופי מלפני עשר שנים היה קצת תמים ,עדיין מצאו שיש  multi-homingכלומר
אנשים יושבים על כמה פלטפורמות של טלפוניה דיגיטלית .ובנוסף לכך ,המעגל של
כל אחד מאתנו הוא קטן ולכן להעביר את המשפחה שלי זה לא בעיה .מצד שני,
להעביר את הוואטסאפ של הגן והכיתות זה כבר יותר מסובך .לכן ,במקרים מסוימים
אפקט הרשת יהיה פחות בעייתי .במקרים מסוימים כמו מיקרוסופט ולינקדאין,
הרשויות ראו את אפקט הרשת כחסם כניסה הרבה יותר משמעותי .בדקו וראו שבכל
הנוגע לרשת חברתית מקצועית ,אנשים מחזיקים רק אחת ,או אם יותר ,אז רק אחת
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תחשב לעיקרית .ולכן הטילו תנאים על המיזוג בין מיקרוסופט ולינקדאין .הכריחו את
מיקרוסופט לפתוח את הפלטפורמה שלה גם לרשתות מקצועיות מתחרות.
צבירת מידע יכולה כשלעצמה להיות חסם משום שהיא חוסמת עסקים מלתת שירות
איכותי .לצורך ההרצאה חיפשתי בגוגל ובבינג .מה שמעניין זה שבבינג קבלתי תוצאות
מארה"ב ,כנראה משום שמאגר המשתמשים שלהם הוא משם ולכן יש להם תוצאות
יותר איכותיות שם .זו רק תיאוריה שלי שאינה מבוססת על מחקר .גוגל לימדה אותנו
שכדי לתת תוצאות טובות של מנוע חיפוש אנחנו חייבים הרבה מידע וניסיון עם
המשתמשים בשוק .גם הניסיון יכול להיות חסם .במיזוג מיקרוסופט יאהו ,הנציבות
האירופית חשבה שצבירת המידע תהיה דרך לשפר את המוצר ואישרו את המיזוג.
דבר אחרון שמאפיין את השווקים הדיגיטליים בישראל הוא מחסום השפה .לנושא זה
התייחסה רשות ההגבלים העסקיים בעניין זאפ וטו-איט .אלו שתי פלטפורמות שיצרו
שירותי אירוח למסעדות ושירותי הזמנות אונליין .הרשות התנגדה למיזוג משום שהן
מתחרות ושיש חסמי כניסה משמעותיים .אחד החסמים הוא הצורך להתאים את
התוכנה לשפה העברית .זהו שוק מאוד קטן ואף אחד לא יכנס וישקיע את המשאבים
בגיור.
משתתף מהקהל :הערה כאיש טכני .התאמה לשפה העברית היא כמעט אותה
התאמה לשפה הערבית .הרבה פעמים כדאי לחברות הבינלאומיות להתחיל בישראל,
בה יש הרבה מתכנתים ולהמשיך לשפה הערבית .הבי-דרקשיונליטי זו הבעיה
העיקרית .לכן ,הטענה שהשוק הוא קטן מדי אינה מחזיקה מים.
משתתף מהקהל :אני ייצגתי במיזוג הזה את חברת טו-איט .המחלוקת המרכזית
שלנו עם הרשות להגבלים עסקיים הייתה האם גוגל במנועי החיפוש שלה הם
תחלופה למנועי החיפוש הייעודיים .כאן נכנס הנושא של הגדרת שוק .לפי דעתי,
השגיאה כאן היא בהגדרת השוק  -שלא ראו בגוגל ומנועי החיפוש הרגילים כחלופה
אפקטיבית למנועי החיפוש הייעודיים והגדירו את השוק באופן מאוד צר ואז מגיעים
למסקנה שיש כביכול פגיעה בתחרות.
היו כמה בעיות בהחלטה הזו ,איני שופטת אלא רק מעלה את הנקודות .נושא נוסף
הוא הצורך להקים מערך שיווק והפצה בישראל ,ונכנס השיקול הפיזי ,שמחזיר אותנו
לעולם המסורתי בו מוצר או שירות פיזי יכולים כשלעצמם להוות חסם כניסה .רב
השיקולים שדברנו עליהם רלבנטיים לפלטפורמות שהן אפליקציות ומאה אחוז
דיגיטליות.
כמה הרהורים לסיכום ,השיקול המרכזי במיזוג בין פלטפורמות דיגיטליות הוא האם
ומה מהווה חסם כניסה -מולטי-הומינג ,יש או אין עלויות מעבר ,ויראליות של
טכנולוגיה חדשה שעוברת כמו אש בשדה קוצים .לכמה אנשים יש  dumb phoneפה?
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לאף אחד .שנית ,מסתמן שיש אבחנה בין שירותים לעסקים לשירותים למשקי בית.
עלויות המעבר של עסקים ככל הנראה גבוהות יותר .שלישית ,יש שיקולים ספציפיים
לשוק הישראלי ,כמו חסמים פיזיים ומחסום השפה .רביעית ,ראינו שהרשות נוהגת
לפי ניתוח דו שלבי ,ראשית שיקולים סטטיים ולאחר מכן שיקולים דינמיים .אני מציעה
לרשות להפוך את הקערה על פיה בכל מה שקשור לשווקים דיגיטליים בגלל
הדינמיות .בתשובה לשאלת יאיר חקאק – אני מאמינה שאפשר לעשות ניתוח דינמי
בשווקים כאלה .יכול להיות שזה מה שצריך היה לעשות במקרה של טו-איט,
שהשווקים הם כה דינמיים והחסמים כה נמוכים שאנחנו בכלל לא נצטרך את
השיקולים הסטטיים.
שינויים עתידיים הם שינויים אקסוגניים ,ולגביהם אשאיר אתכם עם הציטוט המיוחס
לביל גייטס ,שכשנשאל אם הוא מודאג ממתחרים שלו ענה שאינו מודאג ממתחריו
אלא משני חברה שיושבים בגראז' איפשהו וממציאים משהו לגמרי חדש .את זה הוא
אומר ב .1998-מישהו זוכר מה עולה לאוויר באותה שנה? גוגל.
בפסק הדין של דור אלון דברו על זה שקשה לקחת בחשבון שינויים עתידיים בעיקר
שינוי רגולטורי שהוא דבר מאוד לא צפוי במדינת ישראל ,שבה אי אפשר לבנות על זה
שתהליך רגולטורי ימשך או יתבצע .מידת הוודאות של שינוי עתידי צריכה להיות כגודל
החשש התחרותי .דווקא בשווקים אלה ,הוודאות היא שיהיה שינוי .לכן ,יכול להיות
שיש מקום שרשויות התחרות ורשות ההגבלים בארץ ,קצת לשחרר את החבל ולתת
לשוק לתקן את עצמו ולזרום .תודה על ההקשבה.

עו"ד צחי יגור (בר-קהן ציגנלאוב ושות')

קישור למצגת
שלום לכולם ,שמי צחי יגור ואני עוסק בפרקטיקה ובאקדמיה של הגבלים עסקיים
שנים רבות .נדבר על נושא תחבורה משתפת .אתחיל עם מבוא בנושא כלכלת רשת
וכלכלה שיתופית ולאחר מכן נרד לגובה  200רגל לנושא של תחבורה משתפת ,ובכלל

זה נעסוק בשאלות הבאות :למה אובר לא נמצאת בישראל? מה קרה עם הכניסה שלה?
ומה השיקולים בעד ונגד? כל זאת על רקע טיוטת דו"ח של הגבלים עסקיים שפורסמה
בדצמבר  2017בנושא תחבורה משתפת וכניסת אובר לישראל .למען הגילוי הנאות,
משרדנו ייצג את ארגון המוניות הארצי.
הנושא של תחבורה משתפת הוא נושא חם בכלכלה משתפת .sharing economy
בשפה לא מקצועית הרעיון הוא שיתופיות במשאבים קיימים או חדשניים שנוצרו
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בעקבות טכנולוגיות חדשות ,כדי למקסם תפוקה .לנצל בצורה אופטימלית את
המשאבים ולנצל את הזמינות שלהם ולהיטיב עם הצרכן ,להוריד מחירים ולייצר היצע
דינמי שיענה על הביקוש.
תחבורה משתפת או פלטפורמות משתפות הוא שם כולל לפלטפורמות דיגיטליות
שמתווכות באופן מקוון בין נוסעים לנהגים-פרטיים ,לא נהגים מקצועיים,
ש"משתפים" מושב/ים פנוי/ים ברכבם הפרטי ,עם נוסעים המעוניינים בשירותי
תחבורה .זה עובד במקומות אחרים בעולם.
יש  7 - 6פלטפורמות דיגיטליות מפורסמות בעולם שמספקות שירותי-תחבורה-
משתפת .הדומיננטיות של אובר ניכרת ,בין היתר בשווי השוק המוערך בכ 60-מיליארד
דולר .ליפט ,שפופולרית יותר באזור ניו יורק מוערכת בכ 7.5-מיליארד דולר .אם היינו
בודקים כמות נוסעים ונהגים אז הפרופורציה הייתה נוטה עוד יותר לכיוון אובר .השווי
של אובר ,גם אם ירד ל 55-מיליארד לאחר שהמנכ"ל התפטר לפני כמה חודשים ,יותר
גבוה משווי יצרני הרכב בארה"ב -פורד GM ,וכו' .זהו מעין מגדלור שמסמן לאן הולך
ענף הרכב בעתיד .גם יצרני הרכב המסורתיים מושקעים בתחום ,למשל טויטה
מושקעת באובר ,שהינה חברה פרטית GM .מושקעת בליפט.
המקרה של תחבורה משתפת הוא ייחודי בכלכלה שיתופית במובן זה שברב מדינות
העולם חלה לגביו רגולציה .נהגי טקסי ,השחקנים המסורתיים בענף זה ,מוסדרים
ומפוקחים תחת רגולציה ,ברמה מדינתית או מוניציפלית (ברלין ,לונדון וכו') .הרגולציה
הזו מקשה על החדירה של הפלטפורמות מהעידן הדיגיטלי.
תחבורה משתפת היא שוק דו-צידי .היא מקשרת בין נוסעים ונהגים .כאשר
הפלטפורמה עושה זאת בצורה מאוד יעילה ,בזמינות מיידית ובעלות מאוד נמוכה .אין
צורך להשקיע משאבים ,אין עלות שולית לקשר עוד נהגים ועוד נוסעים ,הדוברים
הקודמים הרחיבו בנושא זה לפני .גם תחבורה משתפת היא disruptive technology
כלומר היא "טורפת" את השוק הקלאסי או עלולה לשנות לחלוטין את כללי המשחק.
זה לא עוד מתחרה שנכנס לשוק .אין כאן תחנת מוניות נוספת שצצה ,אלא מדובר
ברעידת אדמה .יש מקומות שבהן כמות נהגי המוניות הצטמצמה ב 60-70-אחוז לאחר
שאובר נכנסה לשוק .לכן מדובר ב .game changer-אם תרצו זה החשש שיש לרשתות
הקמעונאיות המסורתיות הגדולות כמו עזריאלי ומליסרון מהכניסה של אמזון לשוק
הקמעונאות בישראל.
כיצד פועלות הפלטפורמות? מי שהשתמש באובר באירופה או במקומות אחרים יודע
שהפלטפורמה היא מתווך שנותנת מידע לנוהג ולנוסע .היא מפגישה את הביקוש של
הנוסע עם ההיצע של הנהגים .היא יודעת לספק הרבה מידעים מעבר למה שקיים
היום בשוק המסורתי של הזמנת מונית דרך תחנת מוניות ,לרבות דירוג של הנהגים
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מבחינת האדיבות והנימוס שלהם ,או בקשות מיוחדות של נוסעים כמו גודל או שפה
ונתונים שמאפשרים לדייק את ההיצע אל הביקוש ולהיפך .הפלטפורמה מאפשרת
לדייק את העלויות ולשנות אותן בצורה דינמית .מחיר נסיעה בשעות הבוקר
המבוקשות יהיה גבוה יותר משעות אחרות .זה דומה יותר למחירי טיסות או מחירי
ירקות ופירות שמשתנים בהתאם לעונתיות ולרמת הביקוש.
מרבית הפלטפורמות לתחבורה משתפת מיישמות "תמחור משתנה" Surge Pricing
מחיר שירותי התחבורה המשתפת נגזר בכל רגע נתון מביקוש והיצע ,ומשמש אמצעי
להתאמת היצע כלי-הרכב-הזמינים לביקוש :עודף ביקוש באזור מסוים יגרום עליית
מחיר ומשיכת נהגים נוספים לאזור ,עקב המחיר הגבוה ברגע נתון .שפל בביקוש יביא
הורדת מחיר ,והפחתת היצע באותה-עת .זאת בניגוד לנהגי המוניות הקלסיים שיש
להם תעריף לילה ותעריף יום ובזה מסתכם התמחור השונה ,הם פרמטרים סטטיים
ולא דינמיים .המחיר שלהם מפוקח.
עד כאן סקירת השוק והמבוא וכעת ארחיב אודות דו"ח רשות ההגבלים העסקיים
בעניין תחבורה משתפת .הרשות יצאה כחיל חלוץ לפני המחנה ועל כך היא ראויה
לשבח ,לנסות לקדם מהלך ,שיאפשר כניסה של פלטפורמות תחבורה משתפת
לישראל .יש לנו הרבה ביקורת על הדו"ח ,אך אדגיש כי אנו חושבים שכניסת
פלטפורמות תחבורה משתפת הוא מהלך מבורך .אני חושב שהאופן שהוצע לעשות
זאת בישראל אינו נכון ואינו לומד מהניסיון הרב שנצבר בעולם .אני קופץ למסקנות
הדו"ח ,מי שמעוניין לקרוא את כל הדו"ח מוזמן להיכנס לאתר הרשות להגבלים
עסקיים.
הרשות מונה את יתרונות הפלטפורמה ועל כך אין חולק .היא משפרת את המגוון,
הכמות ,הזמינות וכיוצ"ב .היא מפנה אצבע מאשימה לחסם הכניסה המרכזי –תקנה
84א' לתקנות התעבורה ,האוסרת על נהגים-פרטיים ,לעומת נהגי-מוניות ,אוטובוסים
וכו' ,להסיע נוסעים בשכר או בתמורה .את התקנה הזו ניסתה אובר שלא בהצלחה
לעקוף .במקום להיפגש עם הרגולטור ,ליזום ולהשתלב בחקיקה .האסטרטגיה של
אובר הייתה להיכנס אם לא דרך הדלת אז דרך החלון ולעקוף את חסם הכניסה ,וזה
לא צלח .מנקודת מבט של הצרכן ,חבל .הרשאה אחת להסיע בשכר היא אותו רישיון
או מספר מונית של משרד התחבורה.
את ההערות שלנו לדו"ח חילקנו לשני מישורים :תחרותי ולבר-תחרותי .במישור
התחרות ,הדו"ח כלל לא התמודד או התמודד בצורה בלתי מספקת עם חששות
המונופוליזציה והקרטליזציה .לא מדובר על בטא-סייט ,אלא ניתן ללמוד מ 55-מדינות
בהן הדברים נעשו ,ולכן היעדרות האיום בנושא זה בולטת עוד יותר.
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הדו"ח מתעלם מהחשש שייווצר כוח-מונופולי שישתלט על שוק ההיסעים בישראל
ובתוך-כך :גביית מחיר-מופרז עבור היסעים ,כשלנוסעים לא תהיה אלטרנטיבה
ממשית .כשחודרת ”"( “Disruptive technologyאובר") לשווקים טכנולוגיים
שמתאפיינים ב"השפעות-רשת" (” )“Network Effectsשחקן אחד זוכה במרבית נתח-
השוק (” )“winner-takes-mostוהופך למונופול (גוגל; פייסבוק; אמזון)
זה מה שיקרה ל UBER-בישראל .למשל במשפט מיקרוסופט בסוף שנות ה90-
בארה"ב נשאלה השאלה האם לשנות את ארגז הכלים של הגבלים עסקיים כשיש
אפקט רשת וחשש ממונופוליזציה .בשוק הישראלי הקטן המתאפיין בכלכלת משק
קטן ,אם נתעלם מהחשש הזה ,נגיע למצב בו החברה המובילה יכולה להכריז כדוגמת
גוגל -שמכריזה שכל מה שאתם מחפשים תמצאו אצלנו ,פייסבוק שמכריזה שאת כל
מי שתחפשו תמצאו אצלנו ,ואמזון -כל מה שאתם רוצים לקנות ,תקנו דרכנו ,ווייז -
לאן שאתם רוצים להגיע תנווטו דרכנו ,ואובר תשלים את המשפחה ותגיד לאן שאתם
רוצים להגיע תגיעו באמצעותנו .זוהי שליטה של ענקי הטכנולוגיה בעידן הדיגיטלי.
החשש השני הוא קרטליזציה ,כאשר הפלטפורמה המונופוליסטית תשלוט בשוק היא
תוכל לשלוט בנהגים ובמחירים ולמנוע תחרות בין הנהגים .היום המחיר המפוקח ע"י
משרד התחבורה הוא מחיר מקסימום .הנהג יכול להציע לך מחיר נמוך יותר ,למשל
אם הוא חוזר ריק לאחר שהסיע נוסע אחר .באמצעות הידע המלא ,הזמין והדינמי שיש
לפלטפורמה היא תוכל למקסם את המחיר בכל עת.
פלטפורמה לתחבורה משתפת תוכל באמצעות אלגוריתם ליצור "מחירון-אחיד"
לנהגים ולמנוע תחרות-מחירים ביניהם .היא תוכל לתחזק מחיר-נסיעה ,שהוא מעל
מחיר-התחרות בין נהגיה.
מכאן למישור הלבר -תחרותי הכולל חששות שלא נדונו או שלא קבלו משקל מספק
בדו"ח .ראשית ,הנושא של הסדרת כיסוי ביטוחי על מנת שלא לרתום את העגלה לפני
הסוס .תראו מה קורה בתחום האופניים החשמליים .לאחר הסדרת כיסוי ביטוחי ניתן
לאפשר לסטודנט באוניברסיטה לקחת את הרכב בשעה החופשית שלו ולהיות נהג
אובר .המצב הסטטוטורי הוא שאם אתה מסיע מישהו בשכר ברכב הפרטי שלך אין
ביטוח ,וזה אסון .בארה"ב קרו מקרי חלם כאלה ורק לאחר שאנשים נותרו נכים
לצמיתות בתאונות שקרו נחקקו בדיעבד חוקים שחייבו כיסוי-ביטוחי לנהג .אגב ,על
בסיס הנימוק המרכזי הזה בימ"ש המחוזי הוציא בנובמבר  2017צו מניעה שמנע
מאובר להמשיך לפעול בישראל ולהסיע בשכר .צו זה הפך בהמשך לצו חלוט .הטענה
של אובר הייתה מתחכמת ,היא טענה שאין הסעה בשכר אלא השתתפות בעלויות
נסיעה ברכב .זה לא החזיק מים .מחיר הנסיעה היה חסר זיקה לעלויות הנסיעה ברכב.
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דבר נוסף הוא ביטחון אישי של נוסעים .מחקרים מראים כי באחוזים ,נוסעי אובר חוו
יותר מקרים של אלימות והטרדה מינית .זה לא מפתיע כי נהגי מוניות עוברים פיקוח
וצריכים להיות ללא עבר פלילי .במדינה שלנו ,יש גם חשש לפיגועים ביטחוניים.
נושא הפחתת העומס בכבישים זכה להתייחסות שולית בדו"ח שמסתמך רק על
מחקרים שמראים שתחבורה משתפת מפחיתה עומס בכבישים וזיהום אויר .אנחנו
מצאנו מחקרים שמראים אחרת ,בעיקר בניו יורק .ההיגיון אומר שמי שמשתתף
בתחבורה משתפת הם אותם אנשים שממילא נוסעים בתחבורה ציבורית ולא
מעמיסים את עצמם או את רכבם על הגודש בכבישים .זאת אומרת שאנשים לא
ישאירו את הרכב הפרטי שלהם בבית וייסעו עם שכנים ,אלא יש כאן למעשה העברה
של נוסעים מתחבורה ציבורית לתחבורה משתפת ולא הורדה של רכבים מהכביש.
נושא המיסוי של הנהגים מתכתב גם עם דיני העבודה .כיצד ממסים את העובדים
הפרטיים שעובדים כעת בהסעות? כעצמאיים? כשכירים? ללא מונה .יש התייחסות
למיסוי גנרי של כלכלה משתפת בן כ 10-15-אחוז שעלה על ידי רשות המיסים
בהקשר של  Airbnbוהמקרים של אנשים שמשכירים את בתיהם כחלופה לבתי מלון.
זה עדין בחיתולים .לטעמי צריך קודם לתכנן ואחר כך לבצע .איך למסות ,איך להסדיר
דיני עבודה ,איך מבטחים ,ואיך יוצרים תמחור הוגן; ורק לאחר מכן להסיר את
הרגולציה.
אסיים בפס"ד ביה" ד הגבוה לצדק בספרד שבחן האם אובר היא חברת תוכנה או
הסעים? בעקבות הליך משפטי של ארגון המוניות של ברצלונה ,ביה"ד קבע חד
משמעית שאובר היא גם חברת תוכנה וגם חברת מוניות ולכן הרגולציה שמסדירה
את חברות המוניות צריכה להסדיר גם את הפעילות של אובר .בישראל צו המניעה
הפך לחלוט ובהסדר טיעון אובר הודתה שהפעילה מערך שירות והתחייבה לא
להמשיך להפעיל שרותי הסעה בישראל כל עוד לא תשתנה הרגולציה.
לסיום ,הכנסת עידן דיגיטלי הוא מבורך אך דורש טיפול מולטי דיציפלינרי .מדובר במעין
הפרטה .כיום השוק מולאם .מי שמפקח על שוק ההיסעים היא מדינת ישראל .אם אני
מסיר את התקנה שמחייבת רישיון ,יש לעשות הכל בצורה מושכלת ושקולה.
משתתף מהקהל :דרושה רגולציה יותר נכונה על שוק המוניות ופיתוח של תחבורה
ציבורית.
מסכים ,אך כדי לייעל את התחבורה הציבורית צריך את החידושים הטכנולוגיים
שישפרו את רווחת הנוסעים .אין לי מתווה פתרון אך ברמה האסטרטגית הדבר הנכון
הוא לאפשר את הדיגיטציה ,וגט טקסי היא סוג של פעילות בכיוון זה .היא מביאה את
הטכנולוגיה ומשתמשת במערך הקיים תחת ההסדרה והפיקוח הקיימים היום .אולם,
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יש חשש כבד למונופוליזציה ,שאותו יש לרסן ,כמו בכל השווקים בהם קיימת כלכלת
רשת.

עו"ד גל רוזנט (אשל ,אשלגי ,רוזנט)

אדבר על נושא של פלטפורמות מידע או פלטפורמת מידע מצרפי .המאפיינים:
פלטפורמה אשר משתמשים או ספקי תוכן מזינים אליה מידע .היא מייצרת או
מאפשרת גישה ,למוצר או שירות חדש ,כתוצאה ממידע שמקורו ביותר מספק בודד.
לא מדובר רק באגרגציה פשוטה של המידע המוזן ,אלא ב"שלם הגדול מסך חלקיו".
דוגמה אחת להמחשה היא ווייז .מוצר ניווט שמסנטז את המידעים שמוזנים לתוך
המערכת .או  Moovitפלטפורמה ליצירת מסלולי נסיעה ליעדים שונים בתחבורה
ציבורית ,על -סמך נתונים עדכניים בדבר מצב התנועה בכבישים ,וזמינות התחבורה
הציבורית .הפלטפורמה עושה שימוש במידע ובנתונים שמקורם במשתמשים
וספקים ,ובאמצעות סינתזה מייצרת מוצר או שירות חדש ובעל ערך מוסף ,נוכח
הקישוריות בין המשתמשים ומצרפיות המידע המוזן על-ידם לפלטפורמה.
אתן דוגמה באמצעות מערכת  ,Global Distribution System – GDSזו פלטפורמה
המחברת בין ספקי שירותי תיירות :חברות תעופה ,מלונות ,חברות להשכרת רכב
ומשמשת בעיקר סוכני נסיעות .סוכני הנסיעות יכולים לצפות במידע ולחפש אופציות
שונות ללקוחותיהם במערכת -להשוות בין שירותים ומוצרים של ספקים מתחרים
לרבות על אותה טיסה -באמצעות קודשיירינג ,לחבר בין שירותים המסופקים על ידי
ספקים שונים כמו למשל השכרת רכב ,לבדוק מחירים בין ספקים מתחרים ,ולהזמין
את השירות.
מאפיין חשוב שלה הוא שאחת התשומות המרכזיות בה היא שיתופי פעולה בין
ספקים שהם חברות תעופה .יש שני סוגים מרכזיים של שיתופי פעולה .אחד נקרא
הסכם  Codeshareבו חברה אחת מפעילה טיסה ,אולם מי שמוכר את הכרטיסים זה
לא רק אותה חברה אלא גם חברה אחרת ,שקשורה עימה בהסכם ,והן מתחרות על
מכירת מושבים על אותה טיסה .והסכמי  Interlineשמאפשרים קישוריות של לגים
בין חברות התעופה שמאפשר מעבר חלק בין מקטע למקטע וניתן לרכוש את
הכרטיס לכל המסלול מאותה חברת תעופה .שיתופי פעולה מייעלים את התעשייה,
כי יש יותר מוכרים ויותר קומבינציות ,אולם אלה שיתופי פעולה בין מתחרים ולכן סוגי
הסכמים אלו נתפסים תחת הפיקוח של הגבלים עסקיים.
אבל מה קורה כשהדברים משתבשים .נניח שיש סכסוך בין חברת תעופה לסוכן
נסיעות ואותה חברת תעופה חוסמת את הגישה של סוכן הנסיעות למידע במערכת
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ה GDS-אודות טיסות שאותה חברת תעופה מפעילה או משווקת .כתוצאה מאותה
סינתזה יעילה נוצר מוצר חיובי ויעיל ואם אין לי גישה אליו ,אני כבר נחות לעומת
המתחרים שלי .אפשרות שניה היא החסימה שלי מול ספקים מתחרים .מתברר שאם
החברה החוסמת מפעילה טיסה במסגרת הסכם קוד-שייר ,אני לא יכול לקנות את
הכרטיסים של החברה המתחרה כי החוסמת מוגדרת כמפעילת הטיסה .דוגמה
נוספת היא הסכם אינטרליין .אני רוצה לקנות טיסה עם אל על לניו יורק שכולל בתוכו
לג של בריטיש .אם בריטיש היא החברה החוסמת אני לא אוכל לראות את הזמינות
על הטיסה של בריטיש ולכן איני יכול להזמין טיסה זו מאל על .כך שנחסמה אפשרות
שלי להזמין מוצרים מתחרים.
על מנת להמחיש ,בואו נניח שזה לא קורה בעולם הדיגיטלי .אני רב עם ספק אחד,
והוא אומר לי שאם רבתי איתו אז גם המתחרה שלו לא ימכור לי את המוצר .נדמיין
שזה קורה במשרדים של מישהו שיודע ונותן לזה לקרות מבלי למנוע זאת .כיצד אנו
מתייחסים לשחקנים אלו? מה מותר ואסור לספק המידע ולמפעיל הפלטפורמה? אלו
מערכות דיני הגבלים עסקיים יכולות לחול פה? ראשית ,דיני המונופולין .ושנית
הסדרים כובלים .כתוצאה משיתוף פעולה בין מתחרים נוצרות בעיות תחרותיות.
באיזה תחומים כדאי להפעיל רגולציה? עד כמה המוצר או התשתית או השירות צריך
להיות חיוני? האם להגביל את הספק או צורך השירות?
של מי המידע? ברגע שהמידע נכנס למערכת נוצר מוצר חדש .האם בעל המידע זכאי
לעשות בו כשלו? אולי זה לא שלו כבר? האם אפשר לחסום חלקים מהמידע? האם
המידע הוא של בעל הפלטפורמה? או של המשתמש? למשל אנקדוטה .מעגל
החברים שלי בלינקדאין מורכב מהמידע שלי כי אני חבר אבל גם מהמידע שלהם .של
מי המידע? הסוגיות ההגבליות או התחרותיות במישור הספקים יותר מעניינות .איזה
חובות מכח דיני התחרות צריכות לחול על מי שמשתתף בפלטפורמה של מתחרים
שיוצרת מעין  ?joint ventureהאם צריך לבחון את הפגיעה התחרותית שנובעת מכך
שאני לא יכול לגשת יותר למוצר המצרפי? בעקיפין אני נפגע בגישה למוצר של
המתחרים .שיתופי הפעולה בין המתחרים המנוקזים לתוך המערכת ומגבירים את
היעילות בצורה דרמטית ,למעשה משמעותם בפועל היא חרם מצרפי .כי אם אני רב
עם ספק אחד וכתוצאה מזה נמנעת ממני גישה לספק מתחרה ,כאילו שני ספקים כפו
ביחד חרם על המוצרים המתחרים .האם זה מטיל חובות מוגברות? ועל מי?
נניח שאני חברת תעופה שחסמה וגרמתי לחסימה רוחבית .איזה חובות חלות על מי
שנחסמה הגישה למוצר שלו? החברה שנמצאת באותו קודשייר ,האם היא צריכה
למנוע מראש את האפשרות הזו? בדיעבד?
הפוטנציאל הזה קיים במערכת בלחיצת כפתור .בלחיצת כפתור כינסנו את
המתחרים ומנענו גישה של הלקוחות אל המתחרים .יש סוגיות הנוגעות למפעיל
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הפלטפורמה .לעיתים הם מנסים להרחיק את עצמם מהמידע שעובר בה
ומהפונקציות שניתן לעשות בה .האם מפעיל הפלטפורמה במקרה שלנו הוא צינור?
הוא רגולטור שצריך לפקח על המערכת? אולי הוא משתתף במשחק בזה שהוא
מתכנן את המערכת בצורה שמאפשרת זאת .במישור המונופוליסטי ,אם מדובר
בפלטפורמה יחידה ,זה מקל על הבחינה וניתן לקבוע אילו חובות חלות עליה ,חובות
מוגברות וכו' .מהו כוח שוק? אם יש שלוש מערכות שיש ביניהן קישוריות ,האם זה
מונופול? אולי אחת מהן היא דומיננטית גם אם היא לא מעל חמישים אחוז? האם היא
מסייעת להסדר כובל? נניח ששיתוף הפעולה בין הספקים במישור הרוחבי מעלה
שאלות של הסדרים כובלים .איזה משטר אחריות צריך לחול? מודעות? רשלנות? ומה
היקף ההתערבות? יש לנו מערכת שמאפשרת משהו לא בסדר  -האם צריך לתכנת
אותה אחרת? האם אני רשאי כרגולטור להתערב בתכנון מראש? בפלטפורמה כזו,
להבדיל מנמל למשל ,זה אפשרי לדרוש שינוי.
לגבי שדרוג – האם ניתן לדרוש מבעל הפלטפורמה להסיר תכונות או לשדרג את
המערכת? התשתית החוזית ,איזו חובות מוטלות עליו? האם חייב למנוע זאת בהסכם
מראש? או לפעול מיד כשזה מתגלה לו או כשזה נעשה כדי לחסום את זה? ניקח את
הדוגמה של בזק ,שם ועד העובדים ניתק בין הפלטפורמה של הוט לבין בזק כדי לפגוע
בתחרות מצד הוט .הנהלת בזק לא יזמה את הפעולה ,היא ידעה שהיא עשויה
להתבצע .ביה"ד קבע שבזק התרשלה כשלא פעלה ,כי חלה עליה חובה כמונופול
והיתה צריכה לפנות לבימ"ש כדי למנוע את זה .האם חובה דומה חלה על
הפלטפורמה?
חובת התערבות בגין שימוש בלתי הולם .לא מנעתי זאת במישור החוזי אך אני יודע
כעת שנעשות פעולות לא חוקיות ואני חייב למנוע אותן .למשל אם מישהו מזין מידעים
לתוך הפלטפורמה תוך הפרת זכויות או חוקים צריך להסיר אותם .מחוץ לדיני
התחרות ,לא אכנס ללשון הרע וזכויות יוצרים .לגבי מערכת ה GDS-אינני מכיר בעולם
הסדרה של נושאים אלו .כאמור ,מדובר במערכת שמאגדת מתחרים פנימה ונותנת
להם כלים ,בכוונה או שלא בכוונה ,לחסום תחרות .לא מצאתי מערכת זהה בעולם אך
ניתן לדמיין כיצד זה עובד במערכות אחרות .חייבים להיערך לכך כי קלות החסימה
היא גבוהה מאוד.
לפלטפורמה יש ערך מוסף מן המצרף .כולם נהנים ממנה -המשתמשים ,הספקים
ובעל הפלטפורמה .יש בה יעילות אך עמה באות גם חובות .כדאי שתהיה התערבות
בצורה מדורגת .הטלת חובות על ספקים ,אולי יותר קל אינטואיטיבית להטיל חובה
על ספקים שמשתפים פעולה ביניהם אבל יכול להיות שהרבה יותר יעיל להטיל חובה
על בעל הפלטפורמה ,כי הוא יכול למנוע זאת מראש.
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לגבי הסדרים בין מתחרים ,זהו שטר ושוברו בצידו .אתה נהנה מהסדרים אלו אבל
מהצד השני באות חובות .החלום של דיני הגבלים עסקיים הוא למנוע דברים מראש
ולא בדיעבד ,עד כמה שניתן.
משתתף מהקהל :אני מהנדס וברצוני להציע כיוון לפתרון .חלק מהבעיה היא שיש
דולרים ויש דאטה .הצטברות מטבע דאטה היא אבסולוטית .אף אחד אינו יכול לגעת
בדאטה של גוגל או פייסבוק .אם נתייחס למידע כאל מטבע ,וגוגל נעשית יותר עשירה
כי אנו מקליקים על המודעות שלה .אז אם זה מטבע ,למה לא למסות את גוגל? להחיל
מס הכנסה על אותם קליקים .לקחת  5אחוז על הקליקים שעושים אזרחים ישראלים.
למה שחברה זרה תקבל את המטבע הזה בחינם?  5אחוז שתחלוק עם חברות
ישראליות ואז לכל אחד תהיה נקודת התחלה טובה להתחרות .עדין הdisruptor -
יצטרך לעבוד הרבה יותר קשה כי לגוגל יש את מאת אחוזי המידע אבל יהיה לו סיכוי.
הבעיה היא יותר עמוקה.
זה כדי להביא יותר כסף למדינה?
משתתף מהקהל :לא
אז למה? כדי להנמיך חסמים?
משתתף מהקהל :כן.
אז למה למסות רק דאטה? למה לצורך העניין לא להטיל מס על בזק כמונופול עם
שירות מסוים?
משתתף מהקהל :אם אני רוצה להקים מיזם על  ,searchאז תחלוק נתונים .להתייחס
למידע כמו תשתית חיונית.
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