Dr. Meir Amir & Co.
Economic planning, management
&consulting Ltd

דר' מאיר אמיר ושות'
ייזום ,תכנון ,ניהול
וייעוץ כלכלי בע"מ

על מחיר מופרז של מונופול
הכותב הוא יועץ כלכלי שכתב חוות דעת לבית משפט בתביעות של מחיר מופרז של מונופולים

שתי החלטות שקיבלה עו"ד מיכל הלפרין ,הממונה החדשה על ההגבלים העסקיים ,בחינה
מחדש של גילוי הדעת  ,1/41עליו חתום פרופ' דויד גילה ,שענינו מחיר מופרז של מונופול
ועצירת הליכי ההכרזה על מונופולים חדשים במשק ,עוררו דיון ציבורי.
להחלטות אלה הובעה התנגדות על ידי חברי כנסת ,אנשי מבקר המדינה וכן על ידי כלכלנים
ועורכי דין העוסקים בנושא.
הסברי הרשות באשר להחלטותיה היו ברובם בעלי אופי טכני -ארגוני.
לדעת אנשי הרשות ,העיסוק בסוגיית מחיר מופרז של מונופול מתוקף גלוי דעת  1/41ובהכרזה
על מונופולים חדשים ,גוזל משאבי כוח אדם ניכרים ואינו מניב תוצאות.
אינני רוצה לעסוק כאן בהיבט הפרסונלי של שתי החלטות אלו .האם רשאית הייתה עו"ד
הלפרין לקבל החלטות שיש להן משמעות מידית ובלתי אמצעית על תיקי תביעה שונים
המתנהלים נגד חברות גדולות שיוצגו על ידי המשרד שבו עבדה עד לאחרונה .על כך הוגשה
עתירה לבג"ץ בשבוע שעבר ובית המשפט יאמר את דברו.
אני כותב דברים אלו כבעל עניין :כתבתי (יחד עם פרופסור אביה ספיבק) את חוות הדעת
בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת תנובה באשר למחיר המופרז של גביע גבינת
הקוטג' ,בקשה שאושרה על ידי בית המשפט באפריל  6112וכן כתבתי חוות דעת כלכלית
בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת פיליפ מוריס באשר למחיר מופרז שהיא גובה על
הסיגריות שהיא משווקת בארץ.
שתי החברות הללו ,תנובה ופיליפ מוריס ,הינן בעלות מונופול ולהחלטתה של הממונה שלא
לעסוק בסוגיית מחיר מופרז של מונופול יש השלכה מהותית על התביעות בעניינן.
הדיון שלי לפיכך יהיה דיון עקרוני ,באשר לתפקידה של הרשות להגבלים עסקיים במשק
ובאשר לסוגיה של קביעת מחיר מופרז על ידי מונופולים.
בתיקון מס'  6לחוק ההגבלים העסקיים משנת  1992נקבע לראשונה בסעיף 69א איסור על בעל
מונופול לגבות מחיר בלתי הוגן על מוצריו ושרותיו .סעיף זה ,כפי שהסביר פרופסור גילה,
התבסס על תפיסת העולם הנהוגה באיחוד האירופי עוד משנת יסודו ב 1991 -שלפיה אסור
למונופול לגבות מחיר מופרז על מוצריו ושרותיו .באיחוד האירופי ישנה פרקטיקה רבת שנים
של תביעות נגד מונופולים שגובים מחיר מופרז ,הן מצד הרשויות להגבלים עסקיים והן מצד
תובעים ייצוגיים ,שהסתיימו בהרשעות.
תיקון מס'  6לא פרט מהי הכוונה המדויקת של האיסור לגביית מחיר בלתי הוגן.
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לכאורה ,כל הקורא את הדברים כפשוטם מניח כי מחיר בלתי הוגן של מונופול הוא פשוט
מחיר גבוה ומופרז שנדרש הצרכן לשלם ,מחיר שהמונופול יכול להכתיב עקב כוח השוק שלו.
אבל בדיונים משפטים שהתקיימו מאז נכנס תיקון מס'  6לתוקף ,טענו באי הכוח של
המונופולים כי המחיר הבלתי הוגן שמצוין בסעיף 69א ,אינו המחיר המופרז שהמונופול גובה
אלא דווקא מחיר נמוך מאד ,מחיר טורפני שקובע מונופול ,כדי לסלק מתחרים מהשוק.
בתי המשפט שדנו בנושאים אלו עד כה לא פסקו פסיקה ברורה ומחייבת בנושא זה ,הגם
שאישרו אך לאחרונה בקשה לתובענה ייצוגית בעילת מחיר מופרז.
גילוי הדעת  1/41נועד להבהיר את עמדת הרשות להגבלים עסקיים בנושא המחיר הבלתי הוגן
שאסור על המונופול לגבות .על פי גילוי דעת זה ,מחיר בלתי הוגן אפשר שיהיה מחיר טורפני
ואפשר שיהיה מחיר מופרז שמושת על הצרכן על ידי המונופול.
גילוי הדעת מפרט דרכים ושיטות המבהירות כיצד ניתן לקבוע אם מחיר מסוים שגובה
מונופול הוא מחיר מופרז  ,כולל ההגדרה של "מחיר חוף המבטחים" ,מחיר שאינו עולה על
 161%מהוצאות הייצור .גילוי הדעת מאפשר למונופולים לגבות מחיר גבוה ממחיר חוף
המבטחים ובלבד שבבוא היום יוכלו להצדיק זאת ,אם ידרשו ,בטיעונים כלכליים משכנעים.
כלכלן אשר יתבקש לחוות דעתו בסוגיה זו לא יוכל להבין את המחלוקת שהרי אם אסורה
גביית מחיר טורפני ,כאמצעי לסילוק מתחרים מהשוק ,קל וחומר שאסורה גביית מחיר מופרז.
האיסור על גביית מחיר טורפני הוא איסור פונקציונלי שנועד למנוע מצב שבו המונופול ,לאחר
שסילק את מתחריו ,יוכל לגבות מחיר מופרז .האיסור על מחיר מופרז הוא ,אם כך ,איסור
מהותי ועקרוני ,שמכוחו נקבע גם האיסור לגבות מחיר טורפני.
בכל מקרה ,על מנת למנוע פירושים שונים בסוגיית המחיר הבלתי הוגן ,בא גילוי הדעת של
פרופ' גילה ועשה סדר בנושא בדרך שאינה משתמעת לשני פנים.
בתי המשפט שעסקו בסוגית המחיר המופרז לאחר אפריל  611/נשענו על גילוי דעת 1/41
והתייחסות אליו מופיעה בפסיקותיהם של בית המשפט המחוזי ושל בית המשפט העליון.
הסתמכות זאת על חוות דעתה של הרשות להגבלים עסקיים היא כמובן צפויה ומובנה ,שהרי
הרשות היא הגורם הממלכתי ,המקצועי ,המיומן והמוסמך לקבוע דעה בנושא ואין ספק
שגילוי דעת  1/41בא לעולם לאחר שיקול דעת מרובה ,כפי שיכול להיווכח כל מי שקורא בעיון
את המסמך המפורט והשקול של דיויד גילה על  19עמודיו.
ועתה מציעה הממונה החדשה על ההגבלים העסקיים לבחון מחדש את גילוי הדעת של קודמה
תוך שהיא שואלת" :האם ראוי שרשות ההגבלים תתמקד בפיקוח על מחירים אותם גובים
מונופולים?"
אלא שגילוי הדעת של דיויד גילה אינו מציע כלל לפקח על המחירים.
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גילוי הדעת נועד לאסור על המונופולים לגבות מחיר מופרז ,ונועד להוות אות ותמרור אזהרה
לכל מונופול ששוקל להעלות את מחיריו ,ללא כל צידוק כלכלי ,רק בגלל שהוא יכול ,רק כדי
להגדיל את רווחיו.
לכן גם אם לא תבצע הרשות אכיפה אקטיבית מתוקף איסור זה ,האיסור עצמו מהווה רמז
ברור למונופול לנהוג בזהירות ובמתינות ,במצבים שבו כוחו הרב מאפשר לו לנצל כוח זה
לפגיעה בציבור.
איסור זה אכן יוצר אי וודאות מסוימת אצל המונופול ,כפי שטוענת עתה הרשות ,בבואו
להעלות את מחיריו .אבל זו אי וודאות שיש לברך עליה ,כמו כל אי וודאות של מי שרוצה
למתוח את החבל עד קצה הגבול ,עד קצה גבול החוק.
האיסור על גביית מחיר מופרז אינו מונע כניסת מתחרים לשוק מונופוליסטי .נהפוך הוא.
מונופול הגובה מחיר מופרז יצבור כוח שוק ויתרות כספיות שיאפשרו לו לדחות כניסת
מתחרים ,כולל יכולת להוריד מחירים כדי להקשות על כניסת גורמים אלו  .בשוק הסלולרי
נוצל המחיר המופרז לא לשם השקעות חדשות אלא למשיכת דיבידנדים בלתי מוצדקת על ידי
בעלי שליטה\ בניגוד לטובת החברה ורוב בעלי המניות שלה.
הרשות להגבלים עסקיים היא האחראית על קיומם של הליכים תחרותיים במשק ,הליכים
שיביאו להקצאת מקורות יעילה  ,למחירים מוזלים ולריסון יוקר המחיה .הרשות מייצגת את
כלל צרכני ישראל ומגנה עליהם במצבים של כשל תחרותי ,כאשר מונופולים מנצלים את
מעמדם וגובים מחיר מופרז .אם הרשות לא תעשה זאת ,אף גוף ממלכתי זולתה לא יעשה זאת
ולכן ,אין היא יכולה להתנער מהמנדט העומד בבסיס קיומה.
אכן ,לעתים קשה לזהות מחיר מופרז מהו ,קיימים מקרי גבול וקיימים חריגים שמצדיקים
גביית מחירים גבוהים .אבל בין קביעה זו לקביעה שמחיר מופרז אינו נושא לעסוק בו ,כפי
שמבקשת עכשיו הרשות לעשות ,פעורה תהום .
הלא קיימים עשרות מקרים שבהם ניתן לקבוע בנקל מהו מחיר מופרז ,כאשר מופרזותו
בולטת לעין .וכאמור ,קיים תמיד הצורך לסמן למונופולים לנהוג באיפוק ובריסון עצמי.
בשתי חוות הדעת שכתבתי ,הן בנושא הקוטג' והן בנושא מחיר הסיגריות ,מצאתי כי מדובר
בפשטות במדיניות מכוונת של קביעת מחיר מופרז ללא כל הצדקה כלכלית.
יכול שבית המשפט יסבור אחרת ממני ,אבל הדרך בה הולכת הרשות תשלול את אפשרות
העיסוק בנושא ועל כך נסבה הביקורת הציבורית החריפה ,שאליה אני מצטרף במאמרי זה.
הרשות היא הגוף הממלכתי המופקד על המערכה למניעת מחירים מופרזים במשק .אליה
נישאות עיני בתי המשפט ,עיני התובעים הייצוגיים ועיני ציבור הצרכנים בכללותו.
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אין לרשות מנדט ,חוקי או ציבורי ,שלא לעסוק באחד מהתחומים העיקריים שלשמם הוקמה.
פעילות הרשות להגבלים עסקיים למניעת מחירים מופרזים מנחה את בתי המשפט העוסקים
בנושא בעת דיון בבקשות לאישור תובענות ייצוגיות ,מבטיחה לצרכנים שיש מי שפועל למענם,
נותנת תמיכה מקצועית ומוסרית לתובעים הייצוגיים ומשדרת למונופולים שיש דין ויש דיין.

__________________________________________________________________________________________
רח' ויזל  12תל אביב 14142
www.meiramir.co.il
21 weisel st. Tel Aviv 64241
טל 30-2112225 :פקס30-2112210 :
amirmeir@netvision.net.il
Tel: 03-5221857 Fax: 03-5221863

